
Polinst�llning - Driftmetoden   (Lasse Lindh 2004)

F�r astrofotografering finns det tre saker som �r ett absolut m�ste!
• En stabil montering och ett stabilt stativ

• En exakt polinst�llning av RA-axeln

Grov polinst�llning                                                             Meade 12.5 mm Dubbelh�rkors 

• �ven om man har ett bergfast stativ att h�nga upp sin stabila montering p�, s� m�ste man st�lla in
monteringens Ra-axel exakt mot himmelspolen annars kommer astofotograferingen att bli lidande. Man
kan ju ink�pa avancerade autoguiders, men det �r inte alltid det hj�lper. Ett exakt inst�llt stativ och 
montering �r A och O inom astrofotografering.

Belysta h�rkorset i okularet                                     Stj�rnan driver i okularet 



• Det finns m�nga metoder att st�lla in RA-axeln mot himmelspolen. Polar Finders �r en metod som 
funger bra, men det blir s�llan exakt. Den enda metod som egentligen ger ett bra resultat �r 
Driftmetoden

Hur g�r man d�? Du b�r ha ett okular med belyst h�rkors, g�rna ett dubbelh�rkors. Anv�nd h�g 
f�rstoring, 150-200 ggr, d� driver stj�rnan snabbare i synf�ltet. 

Efter det att du st�llt in RA-xeln s� exakt som du kan mot himmelspolen, som jag f�redrar att kalla 
den s� eftersom polstj�rnan ligger 0.75 grader fr�n himmelspolen. Ett mycket enkelt och bra program
f�r att hitta himmelspolen med hj�lp av ett Polarscope �r Jason Dale�s Polar Finder

Korrekt inst�lld polinst�llning. 

T�nk p� att norrut inte alltid �r upp�t i okularet. Nedanst�ende beskrivning �r f�r ett Schmidt-
Cassegrain med diagonal F�r Newtonteleskop ska man inte ha diagonal. Nedanst�ende justering �r d� 
omv�nda.

• Rotera teleskopet till deklination 0 grader. Leta upp en stj�rna som ligger inom 5 grader fr�n 
himmelsekvatorn s� n�ra meridianen som m�jligt (s�derut). Observera stj�rnan under 5 minuter.

St�ll in h�rkorset s� att stj�rnan r�r sig parallellt med decklinations- och rektascensionsaxeln. 
Genom att r�ra teleskopet i de olika axlarna s� att den vandrar fram och tillbaka i de olika axlarna, s�
kan du vrida h�rkorsokularet s� att stjr�nan l�per parallellt. det blir d� l�ttare att justera.

Om stj�rnan driver upp�t i synf�ltet s� ska du justera monteringen azimultalt s� att stj�rnan 
f�rflyttar sig �t h�ger. Om stj�rnan driver ner�t s� ska du vrida monteringen s� att stj�rnan 
f�rflyttar sig �t v�nster. Centrera stj�rnan i h�rkorset och forts�tt tills dess att stj�rnan inte driver 
alls under 5 minuter. 

• Rotera teleskopet till deklination 0 grader. Leta upp en stj�rna inom 5 grader fr�n himmelsekvatorn 
rakt �t �ster. Observera stj�rnan under 5 minuter. OBS! Om du v�ljer en stj�rna rakt v�sterut s� 
�r nedanst�ende f�rh�llande omv�nt.

Om stj�rnan driver upp�t, justera h�jden p� polaxeln s� att stj�rnan f�rflyttar sig ner�t. Om 
stj�rnan driver ner�t, justera h�jden p� polaxeln s� att stj�rnan f�rflyttar sig upp�t. Centrera 
stj�rnan i h�rkorset och forts�tt tills dess att stj�rnan inte driver alls under 5 minuter.  


