
Billeder med kikkert
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Hvem er jeg?
navn: Mikael Svalgaard, bor i Gentofte med kone & børn

cand. scient. – fysik/astronomi; Ph.D. – integreret optik

forsker i nanoteknologi på Danmarks Tekniske Univer-
sitet



Hvad kan man se med en kikkert?

solen (husk filter!!)

månen

planeter

dobbeltstjerner

kometer

tåger / galakser

....

kræver ikke 

mørk himmel



Typisk begynder udstyr: 60 mm linsekikkert  (ca. 3000 kr)

8×40 prismekikkert (under 1000 kr)

Min første observations platform (altan i Herlev):
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Prøv at tegn hvad du ser!

• det fremmer evnen til at registrere små detaljer   
ved kikkerten

• det bliver en souvenir fra nattehimlen

• du får lyst til at prøve igen



Zoom ind på Månen (lille kikkert):

Rupes Recta                                                     9 Maj 1984

PAPIR OG BLYANT



Planeter og kometer....   (lille kikkert)

Mars                       13 Apr. 1984

Komet Halley                                              11 Dec. 1985

PAPIR OG BLYANT



Planeter og kometer....   (lille kikkert)
Jupiter

Mars                       13 Apr. 1984

Jupiter

Saturn

PAPIR OG BLYANT



Hvordan man kan tegne solen...    (solpletter, faculae aftegnes på papiret, du skal bare 
tegne ovenpå!)



Tegninger af solen, lavet med lille kikkert...

Solen 7 Jun. 1983

6 Jun. 1983

7 Jun. 1983

8 Jun. 1983

PAPIR OG BLYANT



20 cm spejlkikkert; pris 5000-15000 kr

• svagere tåger er bedst når himlen er mørk

• man løber aldrig tør for ting at se på!

• kan stadig slæbes med på rejse



gaståge

gaståge

galakse

PAPIR OG BLYANT

20 cm spejlkikkert; pris 5000-15000 kr

• svagere tåger er bedst når himlen er mørk

• man løber aldrig tør for ting at se på!

• kan stadig slæbes med på rejse



Mit lille observatorium på landet

• lille: 4 m2

• hævet gulv
• aftageligt tag



Mit lille observatorium på landet

• lille: 4 m2

• hævet gulv
• aftageligt tag
• flagstangs-sokkel gravet ned i stabil grus
• huser 20cm spejlkikkert



Astrofoto med CCD kamera

• kan lave flotte billeder
• koster ofte mange penge (10000 -

100000kr)
• kræver ikke mørk himmel



Astrofoto med CCD kamera

• kan lave flotte billeder
• koster ofte mange penge (10000 -

100000kr)
• kræver ikke mørk himmel



Astrofoto opstilling, kan tages med i fly 



USA:

Danmark:



Tegning i forhold til fotografering...

Hvad er 'virkeligt' ?

• en tegning representerer din oplevelse af et objekt i universet!

• fotoet er som regel elektronisk registreret, billedbehandlet og
manipuleret. Er det mere 'virkeligt' ?
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