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Stjärnors (och andra himlakroppars) 
positioner har haft en stor betydelse i 

de flesta civilisationer

• Sträcker sig långt bak i tiden
– Stonehenge

– Aztec, Maya och Inca tempel

– Pyramiderna



Stonehenge (3000-2000 BC)



Mayan temple (A.D. 1000)



88 stjärnbilder täcker 
stjärnhimlen 

• Tidiga civilisationer har 
betraktat stjärnhimlen och 
relaterat vissa grupperingar 
till t.e.x. olika djur eller 
gudar

• Vi anväder oss fortfarande 
av många av dessa

• Astronomer kallar dom för 
konsellationer  (stjärnbilder) 
från latinets “grupp av 
stjärnor”

Orion: från sumererna 
(5000 år sedan)



Moderna stjärnbilder
• Moderna stjärnkartor 

är idelade i 88 
stjärnbilder

• De flesta stjärnor i 
en stjärnbild ligger 
långt ifrån varandra

• De tyckas bara vara 
närbelägna eftersom 
de befinner sig i 
nästan samma 
riktning sett från 
jorden

(Oxen)

(Floden)(Enhörningen)



Stjärnhimelns utseende ändras under loppet 
av en natt och från en natt till en annan

• Stjärnor tycks gå 
upp i öst, sakta 
rotera kring jorden, 
och gå ned i väst

• Det är jordens 
rotation (ett varv på 
24 timmar) som 
skapar denna dagliga, 
synbara, rörelse för 
stjärnorna



(Svanen)



(Svanen)



Årlig rörelse
• Stjärnorna tycks också flytta 

sig under loppet av ett år

• Detta är en effekt av jordens 
bana kring solen

• Om du följer en given 
stjärna under upprepade 
nätter så kommer du finna 
att den går upp ca. 4 minuter 
tidigare varje natt, eller 2 
timmar tidigare varje månad 
(24 timmar på ett år) (Svanen)



(Stora björnen, karlavagnen)

(Lilla björnen)
(Björnvaktaren)

(Jungfrun)



(Stora hunden)

(Lilla hunden)

(Oxen)

(Kusken)
(Tvillingarna)

“Vintertriangeln”



(Pilen)

(Örnen)(Svanen)

(Delfinen)

(Lyran)

“Sommartriangeln”



Horisontalsystemet

•Höjd (elevation) över horisonten mätes i grader (0°-90°)

•Azimut mäts i grader runt horisontcirkeln där 0° är norr, 
90° ost, 180° syd, 270° väst

•Polstärnan ligger 60° över horisonten för en observatör 
på 60° nordlig breddgrad (latitud)

•Fortsätter man från Polstjärnan vinkelrätt ner mot 
horisonten träffar man rakt i norr 



Det är behändigt att tänka sig 
stjärnorna belägna på en himmelssfär

• Himmelssfären är 
imaginär och har 
ingen fysisk innebörd

• Den har dock en 
viktig roll vid 
positionsbestämning 
inom astronomin

• Landmärken på 
himmelssfären är 
projektioner av de 
på jorden



•Himelsekvatorn 
avdelar norra och 
södra stjärnhimmlen

•Himmelspolerna där 
jordens rotationsaxel 
skulle skära 
himmelssfären 

•Polstjärnan är mindre 
än 1° ifrån den norra 
himmelspolen

•zenit är den punt på 
stjärnhimmlen direkt 
ovanför en observatör 
på jorden

(Norra himmelspolen)

(Södra himmelspolen)



Astronomiska koordinater

•Deklination (δ) motsvarar 
latitud på jorden. 
Himmelsekvatorn har 
deklination 0° och polerna 
+/- 90° (+ för norr)

•Rektascension (α) motsvarar 
longitud på jorden. Räknas 
österut från 
vårdagjämningspunkten och i 
timmar (ett varv 24 timmar)

Ekvatoriella systemet

 

Astronomiska instrument genom tiderna, del 7 av 7 
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Nyhetsblad från Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe 

Ett av de mest sofistikerade instrumenten före Tycho 
Brahes var torquetum. Det hade fyra huvudfunktioner: 
• Att samtidigt kunna mäta himlakroppars position i 

alla de koordinatsystem dåtidens astronomer an-
vände: det horisontella (altitud och azimut), det 
ekvatoriella (rektascension och deklination) och 
det ekliptiska (ekliptisk longitud och latitud). 

• Att omvandla värden från det ena systemet till det 
andra, utan att behöva göra mödosamma beräk-
ningar. 

• Att användas i astronomiundervisning. 
• Att demonstrera ägarens status och astronomiska 

bildning. Det mest berömda exemplet på detta är 
tavlan ovan av Holbein d.y. 

Om instrumentets historia är källorna något oklara. En 
källa anger Ptolemaios som uppfinnare, alltså under andra 
århundradet e.Kr. Klart belagt är dock att araben Jabir ibn 
Aflah (latiniserat till Geber, 1100-1160) från Sevilla är den 
medeltida uppfinnaren. Det vidareutvecklades på 1200-
talet av Bernard från Verdun och Franco från Polen. Regi-
omontanus använde 1472 ett torquetum för att observera 
Halleys komet. Peter Apian (1495-1552) byggde ett torque-
tum som blev förebild för alla senare. Med det observera-
de han kometer, och blev den som upptäckte att komet-
svansen alltid är riktad rakt bort från solen. 

Vad är detta? 
Gnugga geniknölarna 
och rannsaka minnet! 
Här är dagens huvudbry. 
Skriv ner det du tror är 
det rätta svaret på en 
lapp, och lämna den 
hopvikt till Bengt Rosen-
gren vid det kommande 
mötet. Först dragen rätt 
lösning vinner gratis fika. 

Redaktör: Bengt Rosengren        Epost: bengt.rosengren@citadellet.landskrona.se 

I det här utsnittet från tavlan syns ett torquetum på trästativ 
och därunder ett månghörnigt solur. 

Hans Holbein d.y:s (1497-1543) berömda tavla ”Ambassadörerna”  
är full av symboler för personernas status och bildning. På hyllan 

vid armbågarna står det ett antal astronomiska instrument. 

Ett torquetum kan mäta en himlakropps position i alla de tre koordinatsyste-
men:  horisontsystemet, ekvatorssystemet och det ekliptiska systemet Vårdagjämningspunkten (ϒ) är den punk på himmelssfären där 

solen passerar himmelsekvatorn på väg från den södra halvan av 
himlen till den norra



Ekvatoriella systemet (tidsberoendet)
•Timvinkeln (τ) tar hänsyn till 
stjärnornas rörelse på 
himmelssfären under en dag. 
Räknas medsols (från öst till 
väst) från söder

•Stärntid (θ) är 
vårdagjämningspunktens 
timvinkel

•För alla himlakroppar gäller                 
θ = τ + α 

•Ett sjärntidsdygn börjar när 
vårdagjämningpunkten står 
som högst (θ = 0 timmar)
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• Vid en given tid, kan en observatör bara se halva himmelssfären
• Den andra halvan är under horisonten

Cirkumpolära 
stjärnor
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• Stjärnor med deklination                                                                  
δ  > 90° - latituden                                             
är cirkumpolära 

• Stjärnor kulminerar vid                                        
δ  + 90° - latituden                                             
över horisonten      

• Ex. Polstjärnan har                                                    
δ  ≈ 90°                                                                         
och kulminerar sedd från                            
Stockholm (latitud ≈ 59°)                                                    
vid 121° från söderläget alltså                                
vid 59° höjd i norr   









Årstiderna skapas av 
jordaxelns lutning

• Jordaxelns lutning är inte vinkelrät mot 
jordbanan

• Den lutar ungefär 23½° från det vinkelräta 
läget (66½° från banplanet)

• Jorden bibehåller sin lutning när den rör sig i 
sin bana kring solen





Årstider
• Under en del av året så är det norra halvklotet lutat 

mot solen

• När jorden roterar kring sin axel så spenderar en plats 
på det norra halvklotet mer än 12 timmar i solljus

• Dagarna är långa och nätterna korta och det är 
sommar på det norra halvklotet (och vinter på det 
södra)

• Sommaren är inte varm bara p.g.a. den längre dagen 
utan också för att solen står högt på himeln

• Detta resulterar i att solljuset träffar marken nästan 
vikelrätt och värmer marken effektivt 

• Situationen ändras 6 månader senare





• Solen verkar följa 
en cirkulär bana 
ekliptikan på 
himmelssfären 
lutandes 23 ½ 
grader från 
himmelsekvatorn

• Ekliptikan och 
himmelsekvatorn 
sammanfaller bara 
i två punkter Vår- 
och höst 
dagjämning 

• Punkten på 
ekliptikan då solen 
står som högst i 
norr kallas 
sommarsolståndet

• Vintersolståndet 
inträder då solen 
står som lägst i 
söder

June 
21

March 
31

Dec 
21

Sept 
21







Precession hos jordens 
rotationsaxel



Precessionen gör att norra himmelspolen (och 
den södra) flyttar position relativt stjärnorna

Periodiciteten är 
26000 år           

(50’’ per år)



Precessionen gör att man anger 
stjärnpositioner vid en given epok

EX: CW Leo   (röd jätte)
                 α2000.0 = 09h47m57.38s

                 δ2000.0 = +13°16’43.7’’

Dessa koordinater får sedan räknas om för att 
gälla vid observationstillfället. Detta kallas för att 

precessera koordinaterna



Soltid och stjärntid

• Apparent soltid baseras på apparent rörelse 
hos Solen över himmelssfären, vilken varierar 
under året

• Medelsoltid baserar sig på en imaginär sols 
rörelse längs himmelsekvatorn vilket ger en 
soldag på 24 timmar

• Vanliga klockor visar denna medelsoltid

• Siderisk tid baseras på den apparenta rörelsen 
av stjärnhimlen (ex. vårdagjämningspunkten)

Mäts relativt jordens rotation







• Ett soldygn tid 
mellan två 
kulminationer hos 
solen

• Ett sideriskt dygn 
tid mellan två 
kulminationer hos 
tex vårdagjämnings-
punkten

• 1 sideriskt dygn =   
23h56m4.091s     
mätt i medelsoltid



Astronomiska observationer har 
lett till vår moderna kalender

• Dagen är baserad på jordens rotation kring sin 
egen axel

• Året är baserat på jordens rörelse kring solen

• Månaden är baserad på månens faser

• Inga av dessa är exakt som i naturen så vi 
använder oss av medeltal eller inför skottår


