
FILTER

En kort sammanställning av de vanligaste filtren på marknaden för teleskop. Alla filter, utom 
solfiltren, finns för 1.25 och 2 tums okular. 

WRATTEN FILTER

# 1A Skylight Kan kombineras med andra filter. Fungerar bra med 82A för studier av 
molnbälten runt Jupiter och Saturnus.

# 3N5 Neutral Yellow Bra för studier av Månen i kombination med mån- eller polarisationsfilter

# 8 Light Yellow Bra för kometer och kometsvansar, Mars och Jupiters orange och röda 
molnband.

# 11 Yellow-Green Bra för Mars polarkalotter och Venus moln.

# 15 Deep Yellow Bra för kometer och kometsvansar, detaljer på Neptunus, Jupiters orange 
och röda molnband och Mars.

# 21 Orange Bra för Jupiters bälten, Månen, Mars och Saturnus ringar. Korrigerar den 
blåa nyansen i mylarbaserade solfilter

# 23A Light Red Bra för detaljer på Mars och kometer.

# 25 Red Bra för Mars polarkalotter, Månen och venus i dagsljus

# 38A Deep Blue Bra för kometer och lyfter även fram sandstormar på Mars

# 47 Violet Bra för Saturnus ringar, detaljer på Mars och venus molnformationer.

# 56 Light Green Samma som 58, men passar bättre för mindre teleskop (ljusare filter) Bra 
för Mars polarkalotter, Jupiter och Saturnus och ljusstarkare kometer.

# 58 Green Bra för Mars polarkalotter, Jupiters och Saturnus och ljusstarkare kometer.

# 80A Medium Blue Bra för Jupiter och Saturnus bälten, Jupiters röda fläck, kometer och 
Månen.

# 82A Pale Blue Bra för kometer och minskar kromatisk aberration.

SOLFILTER

Solfilter av Mylarplast Eftersom filtret är gjort av mylarplats blir solen blåaktig.

Astro Solar™ filter Filter kit från Baader Planetarium. Ej mylarplast. Ger solen en mera 
vitaktig nyans

Calcium K-line Extremt dyra specialfilter för solobservationer. 2 och 8-10 Ångström

ÖVRIGA FILTER

Månfilter Månfilter finns i flera gråskalor; 13, 18, 33%

OH-filter OH III Smalt filter för syrelinjen. Bra verkan i områden med 
ljusföroreningar. Ger en något bättre kontrast. Verksamma endast för 
nebulosor, framförallt planetära.

H-Beta filter Smalt filter för den gröna vätelinjen. Fungerar bäst på svaga nebulosor.

# MV-1 Minus Violet Filter speciellt avsett för att minska kromatisk abberation.

Polarisationsfilter Fungerar bra mot reflexer och är användbart som variabelt månfilter (två 
polfilter som roteras inbördes).

LP filter Light Polution Filter, används främst där det finns ljusföroreningar. 
Förbättrar kontrasten en smula. Filterar bort våglängder från belysning 
baserade kvicksilver-, tungsten- och sodiumlampor. Finns i olika 
våglängdsbredder.


