Redaktørens ord
Det må være lov å sutre litt en gang i
blant. Og nå skal jeg jammen gjøre
det, og det på tross av at jeg har det
svært så bra på de aller fleste måter.
Riktignok har jeg vært gjennom en
heller engstelig periode fordi vår
kjære kasserer og materialforvalter
måtte gjennom en stor operasjon for
noen uker siden, men der ser det
heldigvis ut til å gå bra. Men så var
det dette forbaskede været da. En
bagatell i det store og hele, men
allikevel… Jeg hadde jo gledet meg
sånn til å vise frem Oriontåka i sin
fulle prakt i 11 tommeren til flest
mulig av våre medlemmer - og andre
også - for det gikk jo skeis med den i
hele fjor pga. været. Men neida …
ikke ble det Oriontåka på god himmel i år heller. Ikke andre tåker
heller, for den saks skyld, unntatt av
den sorten man kan inhalere med
hissige magadrag når skuffelsen er
som størst. Så nå begynner jeg jammen å lure på hva galt vi har gjort
her oppe. Neste sesong vurderer jeg

å innkalle til morgenstund med ekstra
mye gull i munn en lørdag eller søndag i oktober/november til ære for de
som ikke tør stole på at vi skal få en
eneste ”perfekt” og måneløs kveld
etter 10. desember da heller. For
Oriontåka i en stor kikkert og med
perfekte forhold er et usedvanlig
vakkert syn.

REDAKSJONEN

Også alle de flotte bildene jeg hadde
tenkt å ta gjennom 11 tommeren i
løpet av sesongen… Hvor ble de av
da ? Nei, det er jo den samme elendigheta da, nemlig at grenselysstyrke
på +4 eller der omkring – i beste fall
- ikke duger til slikt.

Redaktør:

Neste sesong krever jeg på vegne av
alle TAF’ere atskillig bedre vær. Vi
kan jo starte med litt velvilje fra
meteorologisk hold allerede under
Venus-passasjen den 8. juni i år. Vær
så snill….

Nyhetsredaktør: Eivind Wahl
Utstyrsredaktør: Tom Reidar
Henriksen
Generelt stoff : Terje Bjerkgård

Birger Andresen
Alfred Trønsdals veg 15
7033 Trondheim
Tlf priv: 73 93 22 69
E-post: birger.andresen@fesil.no

Faste medarbeidere :

Andre bidragsytere dette nr.:

Louise Hansen, Erlend Langsrud,
Birger Andresen Trygve Lindersen, Hans Skaret Jr.,
Hans Skaret Sr. og Silje Kufaas
Tellefesen.

Styret i TAF informerer
Det er med beklagelse at interessen til medlemmene i vår søster(?)forening
Autronica Astronomiske Forening - Gal-Aksen nå er blitt så lav at de har
måttet legge foreningen på "is". Dette innebærer blant annet at TAF har overtatt ansvaret for observatoriet på Bratsberg. Dersom ikke interessen i AAF tar
seg opp, kan det bli aktuelt på sikt å kjøpe bygningsmassen der oppe.

BIDRAG:
Bidrag i form av disketter, CD-rom,
bilder og e-mail sendes direkte til
redaktøren (se adresse over).

TAFs adresse :

Terje Bjerkgård
Hans Finnes gate 37
7045 Trondheim
Tlf priv: 73 52 02 83
Mobiltlf: 911 99 521
Styret vil gjerne henstille medlemmene om å betale medlemsavgiften for 2004 E-post: taf_leder@hotmail.com
så raskt som mulig. Vi ser også svært gjerne at de som ikke vil være medlemmer lenger sier fra, slik at vi slipper å gå ut med purringer.
INTERNETT
Som dere også ser er også navnet til Autronica Astronomiske Forening fjernet
fra medlemsbladet. Medlemmene i AAF er uansett hjertelig velkomne på
TAFs medlemsmøter og andre arrangementer. Så får vi håpe interessen tar seg
opp igjen.

Nye medlemmer og utmeldinger
TAF har fått 14 nye medlemmer siden sist, mens to har meldt seg ut. Foreningen har nå 128 medlemmer. Vi ønsker velkommen til

TAF:
http://www.nvg.org/org/taf/
TRYKKING : Hos FESIL ASA

Gunnar Alstad, Hege Auran, Torstein Austvik, Sveinung Gjerde, Kirsten
og Svenn Gjervan, Halvard Hårklau, Fredrik Johansen, Nils Arvid Johansen, Ljubomir Nestorivic, Asle Schei, Bjørn Egil Stavseng, samt Agnar og
Solveig Ødegård.
Styret vil gjerne få ønske alle medlemmer en riktig God Påske.
Terje Bjerkgård,
leder i Trondheim Astronomiske Forening

FORSIDEN: Jupiter og Saturn i
Tyren fotografert med stjernefjøla
som manuelt drev (T. Lindersen),
M51 i Jakthundene (Internett, se s.
28), Månen (NASA, se s. 21) og
Greenflash (Internett, se s. 16) Layout: Louise Hansen
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Kjøp TAF T-skjorta
T-skjorte med den nye logoen til TAF som motiv kan bestilles nå !
Oppgi antall T-skjorter du ønsker og størrelse (Small, Medium, Large, X-Large, XX-Large). Prisen er
100,- pr stk. Eventuell porto kommer i tillegg for de vi ikke kan levere personlig til.
Bestilling sendes vår sekretær
Kari Stensrud, e-post :
axelsten@tiscali.no med kopi
til taf_leder@hotmail.com
siden epost-systemet til Kari
tidvis klikker.
eller per vanlig post til
Kari Stensrud, Karisvingen 19,
7040 Trondheim
NB : T-skjorta bør naturligvis
vaskes på vrangen.
Eivind Wahl viser frem TAF Tskjorta til høyre (foto : Eivind
Wahl).
_________________________________

Abonnement på Sky & Telescope til meget gunstig pris
TAF har spesialavtale med Sky Publishing vedrørende abonnement på det populære tidsskriftet Sky & Telescope som kommer ut en gang pr. måned. Hos
Narvesen i Trondheim kostet dette tidsskriftet da jeg sjekket for noen uker siden
kr. 92,- pr. nummer. Det betyr kr. 1104.- per år (for 12 nummer). Ved abonnement gjennom TAF får du 12 nummer (løpende fra og med det tidspunktet du
starter abonnementet) for $49.95 + kr. 2,- i Visakort gebyr. Med en dollarkurs
som har svingt litt rundt 7 kroner i det siste, har dette blitt i størrelsesorden 350
kroner for et år. Dette er altså ca. 1/3 av prisen hos Narvesen. Du får tidsskriftet
rett i postkassa di.
De som ønsker et slikt abonnement tar kontakt med Birger Andresen, Alfred Trønsdals veg 15, 7033
Trondheim, telefon 73 93 22 69 (privat) eller e-post birger.andresen@fesil.no
TAF låner ut sine Sky & Telescope mot at låntaker betaler eventuell porto ved levering begge veier.
Vi har komplette årganger fra og med 1999. Mer om Sky & Telescope på www.skypub.com
_________________________________

Kjøp av tidligere årganger av Corona
TAF selger tidligere årganger av Corona for kr. 75,- pr. årgang. Bestilling gjøres ved å ta kontakt med
Birger Andresen, Alfred Trønsdals veg 15, 7033 Trondheim, telefon 73 93 22 69 (privat) eller e-post
birger.andresen@fesil.no
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Solaktiviteten i 2003

Av Terje Bjerkgård og Birger Andresen
I perioden fra 15. februar til 22. november i 2003 har vi jevnt og trutt observert solflekker og sendt
observasjonene til lederen i Solgruppa Helios Nettverk, Kjell Inge Malde. De tre fra TAF som har bidratt er Birger Andresen (171 observasjoner), Terje Bjerkgård (29 obs.) og Bjørn Willmann (98 obs.).
Til sammen gir dette 298 observasjoner mot 200 i fjor (Birger & Terje). Observasjonene er gjort med
teleskop med SIKRE filtre foran objektivet. HUSK AT DU ALDRI MÅ SE PÅ SOLA UTEN TILSTREKKELIG BESKYTTELSE!
Solflekkene er klassifisert med Maldes CV-system som ble grundig beskrevet i Corona 2/2000. Kort
fortalt klassifiseres solflekkene og gruppene av flekker i dette systemet etter tre parametre: 1) En
gruppes totale utstrekning, 2) Hovedflekkens størrelse og utseende og 3) Fordeling av flekker innad i
hver gruppe. Utfra dette får hver gruppe en kode bestående av tre bokstaver som har en bestemt tallverdi kalt CV-verdien. Enkelt sagt er det slik at jo høyere tallverdi, jo større aktivitet er det i gruppen.
Verdiene for alle gruppene legges så sammen, og så har en et mål for solaktiviteten den dagen.
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Kurven viser CV-verdiene i perioden feb.-nov. Heltrukken linje er gjennomsnittlig CV-verdi for alle
observatørene i Helios nettverket (ca. 100 personer fra hele verden). De åpne trekantene er Bjørns observasjoner, de åpne sirklene er Terjes observasjoner og de fylte rutene er Birgers observasjoner. Det
er bra overensstemmelse mellom våre observasjoner og gjennomsnittskurven, med noen unntak.
Det er tydelig at vi nå er kommet ca. tre år unna maksimum for den elleve år lange solflekk-syklusen.
Gjennomsnittlig CV-verdi for 2003 var nemlig omtrent femti enheter lavere enn verdien for 2002. På
tross av dette hadde vi i slutten av oktober noen av de største solflekkene på mange tiår. Disse gav til
alt overmål to av de sterkeste utbruddene på Sola som noen gang er målt med instrumentene om bord
på satellitter.
Vi oppfordrer sterkt andre også til å følge med på solaktiviteten. Flekkene forandrer seg fra dag til
dag, og noen flekker kan plutselig utvikle seg til å bli virkelig store grupper, andre igjen kan forsvinne
hurtig. Alt fra 50 gangers forstørrelse og oppover duger til CV-klassifisering, mens du kan bruke alt
fra prismekikkerter og oppover til observasjoner av Sola for moro skyld. Mer om Sola og
solobservasjoner på internettsidene våre på http://www.nvg.org/org/taf/artsam/solen/solen.htm

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 1/2004

5

Stjernefjøla
Av Trygve Lindersen
To trefjøler hengslet sammen, kombinert med skruer og mutrer, fotostativ og
kamera, kan gi deg fine bilder av nattehimmelen uten dyr ekvatorialmontering.
Er du en nevenyttig praktiker, er dette prosjektet lett match for deg.
Du kan fotografere stjernehimmelen med et konvensjonelt kamera som kan brukes til langtidseksponering. Der du innstiller lukkertiden på kameraet skal du ha valget B. Dette virker slik at når du trykker
inn utløseren, så står lukkeren åpen så lenge du
holder knappen inntrykket. Denne funksjonen
kombinert med en kabelutløser gjør at du kan
styre dine lukkertider manuelt og holde åpen
lukker så lenge du vil. Ved lengre
eksponeringer enn cirka 10-15 sekunder blir
stjernene streker på filmen dersom du ikke
kompenserer for jordrotasjonen. Denne
artikkelen beskriver hvordan du kan lage en
enkel innretning for å følge himmelrotasjonen;
en såkalt stjernefjøl - eller Barndoor Mount
som den kalles på engelsk. Med den kan du
uten
problemer
ta
bilder
med
eksponeringstider på ca. 5 minutter slik som
dette bildet av Orion tatt med 50mm/f2.0
normalobjektiv og ISO 400 film. Stjernefjøla
kan også automatiseres, og da kan det være
mulig å bruke eksponeringstider på 20
minutter med normalobjektiv uten sjenerende
stjernespor på filmen (se bilde bakerst).

Stjernefjøla blir til
Begynn med to høvlede fjøler eller biter av
hobbyplank, 1,5-2 cm tykke, 10-15 cm brede og 35 cm lange. Fjølene skal hengsles sammen i den ene
enden med f.eks. to stk messinghengsler. Se figur på neste side.
Så skal du lage feste for fotostativ og kamera. Her er det viktig at du får tak i riktig dimensjon på skrue
og mutter, nemlig 1/4 tomme. Prøv skruen på kameraet og mutteren på stativet for å være sikker før du
går videre. Både skrue og mutter skal felles inn i trefjøla som
vist på figuren på neste side og limes med epoxylim. De skal så
sikres med en metallplate med hull i som er fastskrudd over
skrue/mutter. Se bildet til venstre.
Så skal selve følgemekanismen lages. Akkurat 286 mm fra
hengselens senterpunkt skal du feste mutrene som løfteskruen
skal gå gjennom. Mutrer og skrue skal være standard 8 mm,
med 1,5 mm stigning pr omdreining på gjengene. To mutrer
limt sammen gjør gjennomføringen for løfteskruen stødigere.
Bor et hull eller tapp ut spor gjennom den underste fjøla som
mutrene kan settes inn i. Fest de sammenlimte mutrene med
epoxylim inne i hullet. Lag løfteskruen ved at du fester en sirkelrund treplate i den enden skruehodet
er. Denne plata skal merkes med sekundskala, for eksempel hvert tiende sekund, slik at du har kontroll
når du skal betjene stjernefjøla. Skruen skal rundes av litt i enden, og der enden møter den øverste fjøla fester du en liten metallplate som du lager en forsenkning i, slik at skruen ligger an inne i denne
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forsenkningen. Et rør med diameter ca 1 cm festes akkurat parallelt med hengselen. Dette er sikterøret
som du skal finne polarstjerna gjennom. Monter et kraftig strikk over begge fjølendene for å holde
innretningen sammen under bruk.
Du må skaffe et lite kulehode som kameraet skal monteres på, f.eks. Manfrotto 210B, som festes på
øverfjøla. Dette gjør deg i stand til å sikte kameraet inn på det du måtte ønske.

Praktisk bruk
Sett opp fotostativet og skru fast stjernefjøla med kameraet. Hengselen skal være til venstre (mot vest).
Skru på kabelutløseren og sikt inn polarstjernen gjennom sikterøret. Still så inn kameraet mot objektet
som skal fotograferes, fokuser på uendelig og trykk inn kabelutløseren. De fleste kabelutløsere har en
skrue som låser av utløseren innetrykket. Den må du bruke.
Så skrur du fram fjøla hvert tiende sekund gjennom hele eksponeringen. Hver fremskruing skal tilsvare ti sekunder på dreieskiven. Det største problemet i mørket er faktisk å se klokka og dreierattet med
sekundskalaen. Her er det lurt å bruke en klokke med lysende tall, og en liten lysdiodelykt med rød
diode. Unngå lys fra lykta inn i kameralinsen når du eksponerer.

Objektiv og kamera
Objektivet bør være mest mulig lyssterkt f.eks. 28mm/f2.8, 50mm/f1.8 eller 100mm/f2.8. Alle disse
var vanlige på gamle speilreflekskamera på 70-80 tallet og kan skaffes brukt for en billig penge. Lengden på eksponeringen er avhengig av hvor lang brennvidde objektivet har. Med en 28 mm kan du eksponere opp til en 7-8 minutter, mens med 100 mm bør du begrense deg til en 4-5 minutter. Her er det
bare prøve, feile og til sist lykkes.
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Andromedatåken (M31) fotografert med 20 minutters eksponeringstid med 200mm/f3.5
telelinse og ISO 400 film. Bildet er tatt med en versjon hvor fremskruingen av stjernefjøla
gjøres med en batteridrevet motor.

Oppsummering
Fjøla: ca 10-15 cm bred, 35 cm lang, 1,5-2 cm tykk.
Hengslene: Bør være to, montert så langt fra hverandre som mulig
Feste for stativ og kamera: mutter og skrue 1/4 tommer (mutter på under-fjøla, og skrue på øverfjøla) felles inn i treverket, limes, og sikres med en godt festet metallplate med hull i.
Løfteskrue: 8mm skrue med 1,5mm stigning pr. omdreining.
Dreierattet: Dreierattet merkes med sekundskala for hvert tiende sekund (60 sek. helt rundt).
Sikterør: ca 10 mm diameter, monteres parallelt med hengslene, siktes inn mot polstjerna i Lille
Bjørn.
Kamera: innstilt på B, med kabelutløser
Optikk: mest mulig lyssterk, stilles på maks blenderåpning. Dette vil gi en del vignettering, men det
kan unngås ved å blende ned ett trinn, men da mister du lys.
Ønsker du å sette motor på fjøla, kan linkene under gi deg gode råd, men det er et annet kapittel...

Aktuelle linker på nett:
Brian Rachford's hjemmeside: http://casa.colorado.edu/~rachford/widefield/barndoor.html
Ray Grover's hjemmeside: http://www.u-net.com/ph/mas/projects/scotch/scotch.htm
Jones on stepper motor: http://cs.uiowa.edu/~jones/step/
Trygve Lindersen’s hjemmeside: http://home.no.net/tryglind/
Lykke til!
Trygve Lindersen
_____________________________
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Medlemsgalleriet - Tett på Hans Skaret Jr. og Sr.
Av Hans Kr. Skaret Sr. og Hans Kr. Skaret Jr.
Vi møter far og sønn med eget obsevatorium i Bratsberg i medlemsgalleriet denne
gang. De har vært medlemmer av TAF siden januar 2003, og har en allsidig interesse
for astronomi.

PERSONDATA
Hans Kr. Skaret Sr.
Født 12.06.40 og oppvokst på Lademoen.
Giftet meg med Brit i 1960 og har 4 barn.
Flyttet til Bratsberg i 1968. Har nå avsluttet mitt yrkesaktive
liv etter 49 yrkesaktive år som startet med 9 år hos R.
Kjeldsberg AS og senere som avd.leder og salgssjef innen
forskjellige bedrifter.
Hobbyer: Geologi, Astronomi, Natur og friluftsliv med
fisking.

Hans Kr. Skaret Jr.
Født 21.11.72 og oppvokst i Bratsberg.
Gift med Hilde siden 2003 og har ett barn hver.
Bodd i Hommelvik siden 1999 og blir nok der.
Jobber som deleselger hos Rishaug Anleggsmaskiner.
Hobbyer: Fisking, Astronomi, Amcar, Geologi.

INTERESSER OG ERFARING INNEN ASTRONOMI
Interessen for astronomi har nok ligget der hos oss begge siden barnsben av, men selve observeringen
og det å studere stjernekart kom vi ikke i gang med før Brit like før julen 2002 ringte Hans Jr. og ba
han sjekke på internett om hva det kostet for en stjernekikkert. Planen var nemlig å kjøpe en i julegave
til Hans Sr. Så i grunnen er det hele hennes fortjeneste at vi i dag har dette som en av våre hobbyer.
Etter at jeg hadde funnet flere butikker på nettet som solgte kikkerter, så jeg meg ut en som virket interessant; en Sky Tech 114 Newton Reflektor med en brennvidde på 900mm og EQ-2 montering. Jeg
fikk tips om mail-listen til Norsk Astronomisk Selskap (NAS) og sendte inn spørsmål om denne kikkerten samt at jeg ringte bl.a. Birger Andresen i TAF for tips. Responsen var det ingenting å si på, både for og imot. Det ble til at Brit gikk til innkjøp av en slik. Det tok ikke mange minuttene etter den
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var satt sammen til vi stod i gården og kikket. Hva vi kikket etter er det vel ingen som vet, verken nå
eller da.
Vi fant fort ut at det var nødvendig å komme i kontakt med andre som kunne dette og da var ikke veien til TAF lang. Her møtte vi personer med den erfaringen vi trengte, og etter en del medlemsmøter og
ett par turer til observatoriet i Bratsberg forstod vi hvor viktig det var med nøyaktighet og vi fikk
kunnskap om hvor de forskjellige himmellegemene var. Så med medlemskapet i TAF fikk vi nesten en
flying start.
Vi begynte jo selvsagt med en titt på månen, og den opplevelsen det var å se den med sine flotte krater
igjennom tuten glemmer vi vel aldri. Deretter var det å begynne å lete etter Saturn og Jupiter. Faktisk
gikk det ganske lett å finne de, og det å få se ringene rundt Saturn første gang var jo en ubeskrivelig
opplevelse. Og for ikke å glemme Oriontåken som vi fikk se første gang igjennom 11” teleskopet i
Bratsberg.
Men det har ikke alltid gått like mye på skinner. De siste ukene har for eksempel M31 stått på ønskelisten over objekter som vi har prøvd å få inn
i okularet. Hans Sr. hadde gått til innkjøp av
en prismekikkert (10x50), og gjennom den
fant vi da til slutt denne lille tåkedotten etter
en god del leting. Men derifra til å få den inn
i okularet har ennå ikke slått til. Men desto
mer moro blir det vel den dagen vi finner
den1.
Vi føler ennå ikke at vi eksakt kan si hva vi
er spesielt interessert i innen astronomien.
Det er så mange områder innen faget, men
planeter, stjernebilder, galakser og tåker er
det som opptar oss akkurat nå. Fotografering
av disse objektene har også så smått begynt
å interessere oss, og Månen er blitt
fotografert en gang (se til venstre).
Saturn, Jupiter og Oriontåken er også blitt
både fotografert og filmet med ett
nyinnkjøpt videokamera av typen Canon MVX150i håndholdt gjennom okularet i teleskopet. Det å
holde objektene i fokus var ikke akkurat enkelt, så det må nok ordnes med en slags festeanordning.
Men, det så veldig bra ut de få gangene vi fikk objektene i fokus, så det skal bli spennende å prøve det
igjen når vi har fått kameraet festet til teleskopet.

OBSERVATORIET
Etter at vi hadde vært på observatoriet i Bratsberg, fant vi ut at det hadde vært morsomt å lage seg noe
lignende selv. Etter en del tanker og ideer ble det til at vi fant ut at garasjen til Hans Sr. var det mest
egnede. 8" spiker og patentbånd som holdt takåsene fast til stenderne ble kappet med baufil. Deretter
ble taket jekket opp på den ene siden og ett u-jern ble skrudd fast til stenderne. Så ble en 2”x4” kappet
i vinkel lik hellingen på taket og skrudd fast til takåsene.
Deretter ble det montert hjul på de skråkappede 2”x4”. Dette ble selvsagt gjort på begge sider og dermed var taket skyvbart. Enkelt i teorien, litt verre i praksis. Men det gikk forbløffende bra uten de helt
store problemene.

1

M31 ble funnet samme kveld som dette ble skrevet, en fin liten tåkedott med en svakt lysende kjerne ble observert under dårlige forhold med tynt skydekke over.
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Men det ble for lavt å stå på gulvet med
kikkerten, så det måtte lages en slags
rampe som vi kunne sette kikkerten på.
Denne er ikke helt ferdig ennå, men
råbygget er klart, så det skal ikke ta lang
tid nå før det ferdig.

FREMTIDEN
Ja hva bringer den? Det vi vet er i alle fall
at medlemskapet i TAF vil bestå så lenge
det er mulig. Her får vi ny lærdom hver
gang det er møter og de andre
medlemmene er alltid hjelpsomme og
trivelig. Skulle vi trenge hjelp noen
ganger, vet vi at det er bare å spørre så er
det alltid en eller annen som kan svare. En
gang i fremtiden håper vi å kunne gå til
anskaffelse av en større tut, og i skrivende stund er det en Meade 8-10” som står på ønskelisten. Men
det får bli en annen historie.
Sees ved neste møte.
Hans Sr. og Hans Jr. Skaret
TAF
_____________________________

SIMON ENGEN FOTO
MIDT I NORDRE

Astronomiske teleskoper, okularer,
prismekikkerter, fotoutstyr
7000 Trondheim
tlf. 73 89 78 40
Internett: http://www.simonengenfoto.no
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Nyheter
RADIOSTORMER PÅ JUPITER
Kilde: NASAs hjemmesider
Lyd av bølgeskvulp, hakkespetter og hval kommer fra Jupiter. Hvordan kan det ha
seg ? Lyden kan høres i kortbølgeradioer og skyldes tilfeldige, intense radiostormer
forårsaket av naturlige radiolasere nær planetens poler.
Mange radioamatører har hørt disse stormene sent på natten når Jupiter står høyt på himmelen. I det
sentrale Florida står det en samling merkelige antenner som hver natt lytter etter radiosendinger fra
Jupiter i frekvensområdet mellom 18 og 32 MHz. Følsomme mottakere oversetter Jupiters radiobølger
til lyder. Under radiostormer høres merkelige lyder.
Disse radiostormene, som først ble lagt merke til i 1955, blir rettet mot Jorden av radiolasere nært Jupiters magnetiske poler. Jupiters radiolasere er naturlige, og består av plasma (elektrisk ladet gass) og
magnetfelt. Strømmer av magnetisert plasma farer i stor fart nedover mot Jupiters polarområder og
utstråler dermed radiobølger. Denne prosessen kalles ’syklotron-maser-mekanismen’. Når dette foregår kan Jupiter overskygge Solen som radiokilde.
Disse laserne drives delvis av Jupiters måne Io. Vulkaner på Io slynger elektrisk ladet gass inn i Jupiters magnetosfære. Der samler den seg i et smultringformet område kalt ’Io-torusen’. Når Io farer
rundt Jupiter, pløyer den gjennom denne torusen og lager bølger, ikke ulikt bølgene fra en båt. Disse
bølgene, ledet av magnetkrefter, overfører rundt 40 billioner Watt energi til Jupiters polarområder, og
dette er mer enn nok til å forsyne radiostormene med energi.
Radiostrålingen går ikke i alle retninger, men har form som en bred, hul kjegle. Hvis Jorden befinner
seg inni eller utenfor kjeglen, hører vi ingenting. Hvis vi imidlertid befinner oss på kjeglens smale
spiss, kan vi høre disse merkelige radiosignalene.
Jupiter roterer med ti timers omløpstid, og kjeglen roterer som strålene fra et fyrlys. For å oppleve en
radiostorm må du vite a) når Jorden vil være på kjeglens spiss og b) når Io er i rett posisjon for å sende
energi inn i stormsonen.
Når du stiller inn radioen må du ikke forvente å høre konstante strømmer av hakkespett- og hvallyder.
Du kan godt høre støy en time før det kommer lyder i noen få minuttet eller sekunder. Ingen Jupiterstormer er like, og det gjør lyttingen morsommere.
Stormene avslører mye om Jupiters rotasjon og magnetisme. Den kjegleformede radiostrålen er festet
til planetens magnetfelt, som kommer dypt inne fra Jupiter. Ved å følge radiostrålen når den roterer,
har astronomer klart å måle rotasjonshastigheten til planetens skjulte indre med millisekunders nøyaktighet.
Når radiostrålen en gang i framtiden begynner å endre oppførsel, kan det være et varsel om at Jupiters
magnetfelt har skiftet polaritet. Dette skjer med Solen hvert 11. år, og med Jorden hvert 300.000 år.
Eivind Wahl

Dersom du ikke er medlem av Norsk Astronomisk Selskap, men ønsker å blir det ...
...så meld deg inn via TAF. Si da ifra til TAF v/Birger Andresen, Alfred Trønsdals veg 15, 7033
Trondheim, tlf : 73 93 22 69 (p), birger.andresen@fesil.no. Du betaler det samme for et års medlemskap inkl. 6 nummer av det flotte tidsskriftet "Astronomi" (kr. 240,-) som ved direkte innmelding til
NAS, men TAF får kr. 70,- i vervepremie fra NAS dersom du går via oss.
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OVERRASKENDE INTAKT KOMET
Kilde: NASAs hjemmesider
Den 2. januar 2004 nærmet NASAs romskip ’Stardust’
seg kometen Wild 2 og fløy inn i en storm. En byge med
kometstøv bombarderte skipet, og minst seks støvkorn
skar som pistolkuler gjennom den ytre kappen. Fartøyets 16 rakettmotorer hadde sin fulle hyre med å holde
kursen mens det samlet inn litt av støvet som skal avleveres på Jorden om to år.
Alt dette var forventet, men så kom overraskelsen. Da fartøyet var 236 km unna kometens kjerne, ble kjernen fotografert med et navigasjonskamera. Bildene skulle egentlig kun
brukes til navigering, men de avslørte også en liten, og overraskende vakker verden.
I sentrum av alle kometer ligger en ’skitten snøball’, en kompakt kjerne av støv og is som Solen sakte
men sikkert fordamper. Denne dampen utgjør kometens hale. Disse kjernene er vanskelige å oppdage
fordi de er kullsvarte (reflekterer lite lys) og skjult inni en sky av gass og støv (kometens koma). Stardusts dypdykk i kometens koma tillot den å studere kjernen på nært hold.
Tidligere forbiflygninger av kometene Halley og Borrelly avslørte, som forventet, klumpete kjerner
uten noe særlig interessant terreng. Disse kometene har vært varmet av Solen i tusener av år, og dermed fått overflatene glattet ut.
Kometen Wild 2 ser imidlertid annerledes ut. Den har en kompleks overflate med kampesteiner i låvestørrelse, 100 meter høye klipper samt et terreng som ikke likner på noe man har sett tidligere. I
tillegg har den nedslagskratere på 1 km i diameter.
De høye klippene indikerer at kometens skorpe er forholdsvis sterk. Den består sannsynligvis av en
blanding av fin grus innbakt i frosset vann, CO og metanol. Et landingsfartøy kunne helt sikkert lande
her, og en astronaut ville kunne se to meter høye istapper stikke opp av kraterbunnene. Det ville heller
ikke være noe problem å hoppe vekk fra kometen, siden dens tyngdekraft kun er 0,0001 ganger Jordens.
Noen av bildene fra Stardust viser gasstråler som strømmer ut av aktive områder på kometens overflate. Dette er is som fordamper. På nært hold er disse strålene usynlige, men på litt avstand blir de avslørt av medfølgende støvkorn som glitrer i sollyset.
Wild 2 er omtrent 5 km lang, og først i 1974 ble den nappet inn i bane rundt Sola av Jupiters tyngdekraft. Siden har den gått rundt solen kun fem ganger, og dette forklarer at overflaten er såpass intakt.
Stardust vil etter planen returnere sin last bestående av omtrent 1000 støvkorn til Jorden i 2006. Dette
materialet har vært lite endret siden solsystemet ble dannet, og vil kunne fortelle oss en hel del om vårt
opphav.
Eivind Wahl

Betaling av medlemsavgiften for 2004
Husk å betale medlemsavgiften for 2004 før forfall som angitt i eget skriv
eller
gi beskjed om at du melder deg ut til Birger Andresen, Alfred Trønsdals veg 15,
7033 Trondheim, tlf : 73 93 22 69 (p), e-post : birger.andresen@fesil.no.
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SORT HULL SLET STJERNE I FILLER
Kilde: NASAs hjemmesider
Takket være to røntgenobservatorier i bane rundt Jorda, har astronomer nå de første
sterke bevis for at et supermassivt, sort hull har revet en stjerne i biter, og slukt deler av
den. Hendelsen, som ble observert av NASAs Chandra og ESAs XMM-Newton røntgenobservatorier, har lenge vært forutsagt teoretisk, men aldri blitt bekreftet før nå.
Astronomene tror den dødsdømte stjernen
kom for nært et gigantisk, sort hull etter å
ha blitt tvunget ut av kurs pga nærkontakt
med en annen stjerne. Da stjernen nærmet
seg det sorte hullets enorme tyngdekraft,
ble den tøyd og siden slitt i filler av tidevannskreftene. Denne oppdagelsen bidrar
med avgjørende informasjon om hvordan
sorte hull vokser og påvirker omliggende
stjerner og gass.
Observasjoner med Chandra og XMMNewton, kombinert med eldre bilder fra
den tyske Røntgensatelitten, detekterte et
kraftig røntgenutbrudd fra sentrum av galaksen ’RXJ1242-11”. Utbruddet, som er et av de mest ekstreme som er observert, skyldtes gass fra en stjerne som ble oppvarmet til flere millioner grader Celsius
før den ble slukt av det sorte hullet. Den frigjorte energien var tilsvarende en supernovaeksplosjon.
Stjerner tåler å strekkes litt, slik som i binære stjernesystemer, men denne stjernen ble strukket for
mye. Det sorte hullet i sentrum av RXJ1242-11 har en masse 100 millioner ganger større enn vår Sol,
mens den innkommende stjernen hadde masse som Solen. Astronomene anslår at kun 1% av stjernens
masse ble slukt av det sorte hullet. Resten ble slengt vekk.
Kraften som ødela stjernen er et ekstremt eksempel på tidevannskrefter som skyldes forskjell i tyngdekraft foran og bak et objekt. Tidevannskrefter fra Månen forårsaker tidevannsforskjeller på Jorden, og
Jupiters tidevannskraft slet kometen Shoemaker-Levy i stykker før den styrtet inn i planeten.
Sjansen for at stjerner rives opp på denne måten i en typisk galakse er omtrent 1 til 10.000 årlig. Hvis
det skjer i sentrum av Melkeveien, vil det resulterende røntgenglimtet lyse 50.000 ganger sterkere enn
den sterkeste røntgenkilden i vår galakse. Likevel vil det ikke utgjøre en fare for oss siden det skjer
25.000 lysår fra Jorden
Andre dramatiske glimt har vært observert fra galakser, men dette er det første som er studert med god
oppløsning både romlig og spektralt. Chandra viste at glimtet kom fra sentrum av galaksen, og XMMNewtons spektrometer avslørte ’fingeravtrykk’ som forventes fra området rundt et sort hull (og dermed utelukket andre muligheter).
Eivind Wahl

Solformørkelsesbriller til salgs
TAF har i anledning Venus-passasjen 8. juni kjøpt inn trygge solformørkelsesbriller som selges for kr.
20,- pr. stk. Både Venus mot solskiva og store solflekker er synlige i disse brillene uten kikkert.
Bestill fra Terje Bjergård, Hans Finnes gate 37, 7045 Trondheim, Tlf priv: 73 52 02 83, Mobiltlf:
911 99 521, E-post: taf_leder@hotmail.com
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Kalendere i Europa
Av Silje Kufaas Tellefsen
At Jorda bruker 365,24219 dager på en runde rundt Sola, og ikke et helt antall dager, har gjort det vanskelig å lage gode kalendere. Vi ser litt på utviklingen fra de
tidlige tider til i dag.
Den tida sola bruker fra en passering av vårjevndøgnspunktet til den neste kalles et tropisk middelår
og er 365,24219 dager2. Det er kanskje ikke så rart at forfedrene våre har bommet litt, og at de første
forsøkene på å systematisere året ikke var helt vellykkete. Til eksempel trodde de gamle babylonerne
at året var på 360 dager og definerte at en grad skulle svare til den strekningen som sola beveget seg
på en dag. Denne inndelingen av sirkelen har overlevd. Takk og pris!
Ordet kalender stammer fra ”Calendare” og betyr den første dag i måneden. Den kalenderen vi refererer til i dag kalles den gregorianske kalender og er en revidert utgave av den julianske kalender. Det er
opp gjennom tidene gjort mange forsøk på å lage kalendersystemer. Det har vist seg å være svært
komplisert fordi månefaser, jordrotasjon og dreining om sola ikke gir noe greit mønster.
Den romerske kalenderen er det tidligste kalendersystem som har vært brukt i Europa. De regnet tiden
for Romas grunnleggelse, som i følge Varro fant sted 21. april 753 f. Kr., som startpunktet. Romerenes
kalender fulgte solåret. Nesten, vel å merke. 708 år etter byens grunnleggelse kom nyttår 80 dager for
tidlig.
I år 45 f. Kr innførte Julius Cæsar en ny kalender. Året fikk 365 dager og var delt opp i 12 måneder,
samt et skuddår hvert fjerde år. Denne kalenderen var betraktelig bedre. Årets middellengde blei satt
til 365,25 dager. I forhold til det tropiske middelåret var det julianske middelåret ca. 0,0078 dager for
langt. Dette utgjør en dag i løpet av ca. 128 år, etter hvert ikke helt betydelig.
Pave Gregor 13. bekymret seg over at vårjevndøgn kom ti dager for tidlig som følge av den julianske
kalender. Det blei dermed vanskelig å fastsette påsken. Han bestemte seg for å rette opp feilen. I 1582
blei derfor 4. oktober etterfulgt av 15. oktober. Han innførte samtidig den skuddårsordninga vi har i
dag. Et skuddår er normalt hvert fjerde år, alle årstall som er delelige med 4. Unntaket er hundreårene
som ikke har skuddår med mindre de også er delelige med 400. Det var således skuddår i 2000, men
skuddåret faller bort i 2100. Det gregorianske året har 365,24250 dager. Det gir en feilmargin på en
dag i løpet av ca. 2680 år (her er brukt snittet for lengden av det tropiske året i perioden 2004 til 2684
fra ref. [6]).
I Danmark og Norge blei den Gregorianske kalender innført i år 1700. Skuddårsmåneden februar hadde bare 18 dager. I Sverige og Finland ville de prøve seg med en gradvis overgang. Dette lot seg ikke
gjennomføre, og svenskene fikk i stedet en brå overgang i 1753. I Russland regnet de opprinnelig etter
den bysantiske æra, fra verdens skapelse datert 1. september 5009 f. Kr. Peter den store innførte den
julianske kalender samtidig som Norge gikk over til den gregorianske. Først i 1918 gikk russerne, med
et 13 dagers hopp, over til den gregorianske kalender. Dette forklarer hvorfor man kaller revolusjonen
7. november 1917, da bolsjevikene tok makten i Russland, for oktoberrevolusjonen.
Det er rundt 40 forskjellige kalendere som er i bruk i verden i dag og fem kalendere som har vid utbredelse i store brukergrupper. Den islamske kalenderen er, i motsetning til den gregorianske, en månekalender. Året består av 12 sykler med månefaser, eller litt over 354 dager. Månedene i det islamske
året forskyver seg altså i forhold til månedene i det gregorianske året. Den hebraiske og den kinesiske
kalenderen er luni-solare kalendere. Med noen års mellomrom skytes det inn ekstra måneder. Dette
2

Denne verdien er basert på ref. [6] fra nøyaktige baneberegninger fra 1986, og avviker litt fra verdien på
365,24220 som mange andre kilder oppgir. Feilene i den julianske og gregorianske kalenderen endrer seg tilsvarende i forhold til gamle referanser. Det tropiske året avtar med ca. 0.00006 døgn pr. årtusen.
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bringer kalenderen tilbake i fase med sol-året. Selv om mange kalendere er i bruk, er det den gregorianske solkalender som tjener som administrativ kalender de fleste steder.
Da den gregorianske kalenderen heller ikke går helt opp, er det gjort forsøk på å innføre systemer som
skal gi oss en enda mer nøyaktige kalendere. Matematikeren og astronomen Delambre foreslo i 1792 å
la år som går opp i 3600 uten rest være unntatt fra skuddår basert på den tidens formening om at den
gregorianske kalenderen har en dag feil pr. 3571 år i stedet for pr. 2680 som ref. [6] gir.
Kilder:
[1] http://www.caplex.net
[2] http://www.decadi.com/D.html
[3] http://da.wikipedia.org/wiki/Gregorianske_kalender
[4] http://www.astro.uio.no/ita/undervisning/a101/olavkm/forel/f1/del1_c.html
[5] http://www.udstillinger.dnlb.dk/astroweb/Projekter/Almanak.html
[6] http://astro.nmsu.edu/~lhuber/leaphist.html
____________________________

Lysbrytning i atmosfæren - del 3
Av Birger Andresen
I første del (Corona nr. 4/2002) ble de grunnleggende tingene rundt lysbrytning i atmosfæren og de to viktige fenomenene refraksjon og funkling beskrevet inngående. Vi så
også på hvordan lys brytes i en enkel linse med fargefeil og i en mye mer komplisert
akromatisk linse uten fargefeil. I andre del (Corona nr. 2/2003) ble fenomener som oppstår kun når forholdene i atmosfæren er spesielle; halo, søyler og "hunder" beskrevet.
Nå avsluttes artikkelserien med et svært sjeldent fenomen; såkalt Greenflash.

Greenflash
Greenflash (grønnglimt) er et svært sjeldent brytningsfenomen som kan oppstå akkurat når Sola er i
ferd med å gå ned eller stå opp. Du trenger tilnærmet fri horisont for å se det. Derfor rapporteres ofte
observasjoner av Greenflash fra kysten eller ute på havet.
Greenflash viser seg som et lite område som blir grønt helt øverst på solskiven eller litt over denne.
Det varer i beste fall et par sekunder, men ofte er det over i løpet av brøkdeler av et sekund.

Figur 1 : Greenflash fotografert fra California 7. Januar 1996 av Andrew T. Young.
Bildet er hentet fra http://www.isc.tamu.edu/~astro/research/sandiego.html
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Årsaken til fenomenet er at atmosfæren virker som et svakt prisme slik at fargene i sollyset skilles i
tynne vertikale bånd. Effekten er så svak at man vanligvis ikke legger merke til noen spektakulære
fenomener. Interessante ting kan derimot skje dersom det er uvanlig skarpt avgrensede horisontale
temperaturskiller i atmosfæren. De ulike lagene kan da virke som horisontale linser som skiller fargebåndene flere bueminutter i vertikal retning. Dette er nok til at vi kan se Greenflash.
Men blått lys brytes mest, sier du kanskje, og lurer fælt på hvorfor vi da ikke ser Blueflash i stedet for
Greenflash. Her kommer dette med lysspredning i atmosfæren inn. Blått lys spres så mye at det ikke
kommer frem nok blått lys til at vi ser det når Sola står så lavt på himmelen. Derfor er det som regel en
liten grønn flekk vi ser. Men joda, under helt ekstraordinære forhold kan fargen faktisk være blålig.
Det er farlig å se mot Sola også når den står helt nede i horisonten. Det er ikke trygt å stirre intenst på
den uten kikkert, og i hvert fall ikke med kikkert, selv om du fysisk sett klarer det. Da kan du veldig
fort få varig svekket syn !! I stedet lar du blikket passere over solskiva gjentatte ganger med litt pause
mellom hver gang og håper at du treffer på akkurat da Greenflashet eventuelt kommer. Men vær forsiktig! Helst bør du skaffe deg et passe sterkt nøytralt filter som demper sollyset nok i alle nødvendige
bølgelengder. Aller helst bruker du et som du kan montere på en liten kikkert. Snakk med eksperter for
å få noe som er helt trygt.
De beste forholdene for Greenflash er altså når atmosfæren er svært rolig og lagdelt. I såfall ser Sola
forvrengt og ekstra flattrykt ut i vertikal retning når den står noen få grader over horisonten. Idet Sola
nærmer seg horisonten vil det se ut som om et eller flere brede bånd trekkes langsomt oppover langs
solskiva ala det som er vist på Figur 2.

Figur 2 : Solnedgang like før Greenflash oppstår. Bildet er tatt av Ru Rarogiewicz. Det
er hentet fra en internet-side som ble fjernet etter at bildet ble lastet ned.
I virkeligheten ser du Sola passere nedover mot horisonten med et stillestående, horisontalt lag av kald
og tett atmosfære i forgrunnen. Det tette laget fungerer som en linse som ’løfter’ soloverflaten bak seg
høyere opp enn resten av Sola og separerer fargene bedre. Nå er atmosfæren ideell for Greenflash, og
du kan håpe på å være heldig idet et slikt bånd ’løfter seg av' solskiva og danner en slags skalk. Det er
da Greenflashet eventuelt oppstår.
Intensiteten og fargenyansene varierer med en rekke forhold. Det virker som om fargene blir bleke og
nærmest vaskes vekk dersom Sola lyser for sterkt. På den annen side blir fargene umulige å se dersom
Sola er for svak.
Uansett er tålmodighet en stor fordel for de uten spesiell flaks. Ikke minst gjelder dette fotografering
av Greenflash som krever gunstig film og riktig eksponeringstid. Det er ikke så lett å få til dette når
fenomenet er så kortvarig, sjeldent og vanskelig å tidfeste.
Greenflash kan også ses om morgenen, men da blir det enda vanskeligere å finne riktig tidspunkt og
ikke minst å oppdage at forholdene er gunstige siden fenomenet opptrer akkurat når Sola står opp. Da
har du jo ikke kunnet følge solnedgangen for å finne ut om atmosfærene er lagdelt eller ikke.
_____________________________________
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Månen – en oversett perle
Av Tom Reidar Henriksen
Månen er ofte oversett av amatørastronomer. Den er jo liksom alltid der, og dessuten blir den av noen amatører betraktet som sjenerende. Og det er jo forståelig, for
en høy fullmåne med sin lysstyrke på mag –12,7 kan jo virkelig dominere natthimmelen slik at det nesten ikke er noen vits å observere noe annet. Men i sin ivrige
jakt etter stjernehoper og galakser er det mange som glemmer at Månen er et utrolig interessant himmelobjekt å studere. Ingen andre objekter viser slik detaljrikdom
for amatøren som Månen. Her er godbiter både for prismekikkerter og store reflektorer. De største ”havene” er faktisk synlig med det blotte øyet. Med en liten prismekikkert får man lett øye på de største kraterne. Med en liten refraktor åpner det
seg et vell av muligheter, og man kan inngående studere kraterformasjoner, sletter,
forkastningsrygger og fjellkjeder. Jo større apertur, jo større detaljrikdom.

Når er det best å observere Månen?
Hele måneoverflata er ikke alltid belyst, og den viser faser etterhvert som den roterer rundt jorda. Den
tydelige overgangen mellom dag- og nattside på Månen kalles terminator. Sollyset kommer inn nesten
horisontalt her og danner lange, skarpe skygger som gir en god forestilling om dybde og høyde. De
ulike formasjonene på Månen observeres derfor best når de ligger i lyset nær terminator. Imidlertid er
lav solvinkel uegnet for å få øye på såkalte albedo features3, eller skiller mellom lysere og mørkere
deler på Månen. Fullmånen er følgelig av stor verdi for å se albedo features, men av liten verdi for
formasjoner siden den ikke har noen terminator. De tynne sigdene nær nymåne er ofte fascinerende å
se på, men ligger nær sola og kan bare observeres noen timer rett før solnedgang om våren eller før
soloppgang om høsten (for morgenfuglene). Ei tynn månesigd står dessuten lavt i horisonten, og bildekvaliteten ødelegges lett av en ”kokende” atmosfære. De beste fasene for observasjon er nok dagene
før og etter halvmåne.
Månebanen heller bare ca. 5 grader i forhold til jordbanen, og følger derfor ekliptikken sånn noenlunde på himmelen. Ekliptikken står høyest ved Tyren og Tvillingene, og lavest ved Skorpionen og Skytten. Følgelig er også Månen best å observere når den står i Tyren eller Tvillingene. På våren skjer det
ved første kvarter4 og vi har kveldsmåne. På høsten står morgenmånen i Tyren-Tvillingene ved siste
kvarter.

Librasjoner
Månen har såkalt bundet rotasjon og viser alltid den samme siden mot oss. Imidlertid vugger den litt
og vil til ulike tider vise litt av baksiden. Faktisk er det mulig å se 59% av måneoverflata fra jorda.
Denne vuggende bevegelsen kalles librasjon. En av årsakene er at månebanen er en ellipse og ikke en
sirkel – dvs. når den er lengst borte (apogeum) er rotasjonen hurtigere enn vinkelhastigheten i banen
slik at litt mer av Månens vestside vender mot oss, og omvendt når den er nærmest. Dette kalles lengdegradslibrasjon og gir et sving på opptil 4 lengdegrader til hver side. En annen type librasjon er
breddegradslibrasjon som skyldes at polaksen til månen ikke står helt vinkelrett på baneplanet men
heller 3,4 grader, noe som gir et totalt sving på 6,8 breddegrader. Og den tredje typen librasjon, diurnal librasjon, skyldes at en observatør på jorden ser Månen fra ulik vinkel, både pga. månebanens helning, jordas rotasjon og observatørens breddegrad. Løpende beregning av det stedet hvor det går an å
se mest mulig av Månens bakside er derfor ikke helt trivielt, men det finnes programvare som gjør dette, f.eks. gratisprogrammet Virtual Moon Atlas (http://astrosurf.com/avl) som ellers også er et meget
godt Måneatlas!

3

Albedo = refleksjonsevnen til en overflate. Albedoen er den andelen av det totale sollyset som treffer overflaten, og som reflekteres fra den samme overflaten (i alle retninger).
4
Første kvarter er halvmåne ved økende månefase, siste kvarter er halvmåne ved minkende fase.
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Månebanens knuter
Krysningene mellom månebanen og jordbanen kalles måneknuter. Disse knutenes orientering roterer
sakte rundt på himmelen i løpet av ca. 16,8 år, og disses posisjon er en forutsetning for når vi kan få
måneformørkelse og solformørkelse. Dette kan inntreffe når en knute står i retning rett mot eller rett
fra Sola. Da vil Månen, hvis den er kommet dit i banen sin da, enten kunne krysse rett foran Jorda og
lage solformørkelse, eller rett bak og lage måneformørkelse. Knutenes posisjon vil også være med å
påvirke hvor høyt Månen står på himmelen idet man får månebanens helning på +/- 5 grader i tillegg
til hvor Månen står på ekliptikken. Største mulige høyde på himmelen er en deklinasjon på ca. 23,5 +
5 = 28,5 grader, og laveste mulige høyde er ca. –23,5 – 5 = –28,5 grader. For øyeblikket gir knutenes
posisjon en gunstig månehøyde på himmelen for oss på den nordlige halvkule, og i 2005 vil Månen
faktisk i perioder være sirkumpolar5 helt sør til Hamar!

Formasjoner på Månen
Selv om mange amatører synes det er moro å få sett den syltynne sigden dagen før eller etter nymåne,
er det først to dager etter nymåne vi kan begynne å observere interessante formasjoner. Siden midten
av 1960-årene har man vært enige om at kraterene på Månen er dannet av nedslag fra kometer og meteoritter. Riller, forkastningsrygger og domes (vulkanske kratere) skyldes derimot hovedsaklig geologisk aktivitet.

Maria og terrae
Selv med det blotte øyet kan man se at det er
mørke og lyse områder på Månen. De mørke
kalles ”hav” eller maria på latin, og de lyse områdene er kontineneter eller terrae på latin. Havene er av to hovedtyper: sirkulære og irregulære. De sirkulære mener man er dannet av asteroider som laget gigantiske kratere kalt impact
basins på engelsk. Måneskorpen av grunnfjell
ble punktert, og mørk lava strømmet opp og fylte krateret – ofte helt til randen6. De irregulære
havene antar man har samme opprinnelse, men
at kantene enten har blitt erodert vekk eller at
lavaen har strømmet over kraterkanten og fylt
irregulære områder på utsiden. De lyse områdene som ikke er hav, er grunnfjellet som er gjennomhullet av små og store kratere.
Havene navngis stort sett med abstrakte stemningsbegreper, f.eks. Mare Tranquilitatis - StillHavene. Foto: Hans Skaret
hetens hav eller Mare Crisium – Krisenes hav.
Det er unntak fra regelen, f.eks. kalles det største
havet på vestsiden av Månen et osean (Oceanus Procellarum). Havene må geologisk sett være yngre
enn kontinentene ettersom de ikke er så gjennomhullet av større nedslagskratere.

Kratere
Latin: cratera. Før Apollo-reisene var det en vitenskapelig leir som mente at kraterne var dannet ved
vulkansk aktivitet. Nå vet vi at de fleste er nedslagskratere, men noen er også av vulkansk opprinnelse.
Man deler kratere inn i tre hovedgrupper: 1) nedslagskratere, 2) sekundærkratere og 3) vulkanske kratere.
5

Et sirkumpolart objekt vil ikke gå under horisonten.
Mare Orientale på den vestlige randen av Månen og delvis på baksiden (halvveis synlig ved gunstig librasjon),
bekrefter nedslagsteorien tydeligst. Dette havet er ikke blitt helt fylt av lava, men viser i stedet en gigantisk og
kompleks kraterstruktur med tre konsentriske ringformede fjellkjeder – en typisk nedslagsstruktur.

6
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1. Nedslagskratere
Siden Månen ikke har noen atmosfære, vil innkommende meteoritter treffe med sin fulle kosmiske hastighet, dvs. omkring 20 km/s i snitt. Dette vil lage et krater som har 10-20 ganger
større diameter enn det innkommende objektet. Bunnen vil ligge lavere enn omgivelsene og
høyden opp til den omkringliggende kanten vil være ca. 4% av diameteren til krateret. Nedslagskraterne har ulik struktur avhengig av diameteren. Man deler inn i a) enkle kratere, b)
komplekse kratere og c) andre kratere.
a. Enkle kratere
Dette er kratere opp til ca. 15 km i diameter. De har en nesten perfekt bolleform og en
glatt og sammenhengene kant. Rundt krateret sees et ruglete og grovkornet lag av rester fra nedslaget (større steinblokker).
b. Komplekse kratere
Når diameteren på krateret blir større enn 15 km,
er strukturen endret. Bunnen i krateret er flatere
samtidig som at det kan finnes en sentral klippeformasjon. Veggen i krateret har ofte glidd ut og
dannet terrasseformasjoner samt at randen kan
være hakkete. Nedfallsmaterialet rundt krateret
kan også strekke seg ut i strålestruktur og inneholde kjeder av sekundærkratere. Krateret Copernicus7 (93 km i diameter) er representativt for komplekse kratere.
Når diameteren kommer over ca. 175 km vil det
Copernicus. Foto: T.R.Henriksen
typisk være en ringformet fjellkjede i midten.
Kratere større enn ca. 300 km i diameter kalles
ikke lenger et krater, men en impact basin og er årsaken til dannelse av havene. Her
kan det forekomme (rester av) flere konsentriske ringformede fjellkjeder i midten.
c. Andre kratere
Noen nedslagskratere har avvikende form, f.eks. at de er ovale (f.eks. Schiller helt
sørvest på Månen) eller har polygonform (Copernicus er faktisk også heksagonal).
Ovale kratere kan skyldes innfallende meteoritter med spiss vinkel. Vallis Alpes, en
slags snorrett dalformasjon nord for fjellkjeden Montes Apenninnes, er en meget spesiell formasjon i dette henseende. Man tror at en nesten horisontalt innkommende meteoritt har gravd en stor ”grøft” istedet for å danne et krater. Vallis Alpes kan sees med
liten refraktor ca. ved halvmåne.
2. Sekundærkratere
Ved dannelse av et nedslagskrater vil fragmenter slynges opp fra overflata og lande et stykke
lenger bort. Disse lager nye kratere, såkalte sekundærkratere. Sekundærkratere forekommer
ofte i kjeder (lat: catena). Slike kjeder strekker seg ofte ut i stråleform fra primærkrateret, med
lengde på omtrent 10-30 kraterdiametere. Det sønderbrutte, utslyngede materialet har en lysere fargetone slik at disse strålene kan bli svært markante og vises som en albedo feature. Krateret Tycho på den sørlige delen av Månen har strålesystem som går rundt nesten halve Månen, noe som er svært iøynefallende ved fullmåne.

7

Et markert krater som dominerer fjellområdet mellom Mare Imbrium og Mare Insularum. Synlig i prismekikkert.
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3. Vulkanske kratere
En del kratere på Månen er av vulkansk opprinnelse. De kalles domes på engelsk og kjennetegnes ved at kratermunningen ligger på et høydedrag. Kratermunningen har ikke noen markert høyere kant slik som nedslagskraterne, og
materialet på utsiden er jevnt og fint og skiller
seg dermed ikke ut fra fargen på omgivelsene.
Noen vulkanske kratere markerer begynnelsen
av en rille, en elv av lava som har strømmet ut
fra kratermunningen (se også avsnittet om
riller.) Vulkanske kratere er ofte svært
vanskelig å få øye på idet de typisk bare en
noen få hundre meter høye og uten særlig
skarpe kanter. Noen domes er bare synlige
under bestemte vinkler av sollys, og ofte ser
man ikke selve krateret men bare foten av
vulkanen som en ”klump” eller lav kolle på
Mons Gruithuisen gamma. Foto: Apollo 15
måneoverflata. Mons Gruithuisen gamma og
delta nordvest langs randen av Mare Imbrium
er de mest markerte.
Man har ennå ikke oversikt over alle slike domes som finnes på Månen, og dette er et felt hvor
amatører faktisk kan bidra. Flere av de sist oppdagede domes er blitt identifisert av amatører,
og det finnes et websted der man kan finne mer informasjon om dette
(http://www.grlgroup.org).
Kratere navngis generelt med navn til kjente oppdagere og vitenskapsmenn.

Fjell, fjellkjeder
Fjellkjeder er gjerne rester av kantene til de store impact basins. Eksempelvis fjellkjeden Apenninnene
(Montes Apenninnes) som ligger mellom Mare Serenitatis og Mare Imbrium, antar man er rester av
kanten rundt Imbrium basin. Derimot er enslige topper i havene gjerne ”øyer” av grunnfjell (terrae)
som ikke ble dekket av lavaen som fylte opp de store impact basins. Enkelttopper kalles mons på latin,
mens man om fjellkjeder bruker flertallsformen montes.

”Bukter”, ”innsjøer”, ”myrområder”, kapp
Bukter er ofte eksempler på kratere der deler av kraterveggen er rast ut og bunnen er fylt med lava fra
nærmeste hav. Et godt eksempel er Sinus Iridum i nordenden av Mare Imbrium. Bukt heter sinus på
latin. Vi finner også ”innsjøer” (lat. lacus) og
”myrområder” (lat. palus) på Månen. Dette er
mindre lavasletter, og i likhet med bukter og hav
navngis disse slettene med sinnsstemninger og
abstrakte konsepter. F.eks. Sinus Iridium – regnbuebukta, Lacus Mortis – dødens innsjø.
Mellom bukter og sletter kan man finne tunger
av grunnfjell som lager lokale geografiske
ekstrempunkter. Omtrent på samme måte som vi
har Nordkapp og Kapp Horn på jorda, brukes det
latinske ordet promontorium om slike ytterpunkt. De navngis på samme måte som kratere
etter kjente vitenskapelige personligheter, f.eks.
Promontorium Laplace på østsiden av Sinus Iridium.

Sinus Iridium og Promontorium Laplace.
Foto: Tom R. Henriksen
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Klippevegger
Heter på engelsk scarp. Disse er markerte linjer av klipper som skiller to områder/nivåer med ulik
høyde. På latin navngis de med rupes. Den mest kjente av dem – Rupes Recta på østsiden av Mare
Nubium – er en snorrett klippevegg godt synlig med en liten refraktor. Man antar at disse klippeveggene skyldes forkastninger og/eller erosjon.

Riller
I og mellom havene samt i bunnen av større kratere finner man ofte nettverk av riller (lat. rima – en
enkelt rille, flertall rimae – nettverk av riller). Rillene klassifiseres etter antatt opprinnelse i 1) bølgede
riller (eng. sinuous rilles) og 2) rette riller (eng. straight rilles). Dette er klassifikasjonens ytterpunkter,
og mange riller antas å være en mellomting mellom disse to typene.
Bølgede riller antar man er forsteinede lavaelver og underjordiske lavakanaler som har kollapset. Slike riller starter enten fra et vulkansk
krater eller større nedslagskrater der måneskorpa har blitt punktert slik at lava har vellet fram.
Den mest fremtredende rilleformasjonen av
denne typen er Vallis Schröter nær krateret
Aristarchus på vestsiden av Månen i Oceanus
Procellarum. Vallis Schröter kan lett observeres
med en liten refraktor.
Rette riller antar man skyldes sprekker forårsaket av forkastninger og spenninger i overflata.
Rima Ariadaeus er et fint eksempel på en rett
rille. Et annet eksempel er Rimae Hippalus – tre
Rima Ariadaeus. Foto: Tom R.Henriksen
konsentriske buer av riller gjennom krateret
Hippalus øst for Mare Humorum. Dette antas å
skyldes at Mare Humorum har sunket sammen og laget sprekker i randsonen. Begge disse rilleformasjonene krever nok opp mot 200 mm apertur8 for å kunne observeres visuelt.

Forkastningsrygger
Forkastningsrygger er ”krøller og rynker” i overflata på havene. Ryggene skyldes at det underliggende grunnfjellet gir litt etter under trykk fra
kilometervis av størknet lava, og trykkendringene forårsaker krøll på overflaten. En enkelt rygg
kalles dorsum på latin, og nettverk av rygger
heter dorsa. De navngis etter historiske vitenskapsmenn, f.eks. Dorsum Heim nordvest i Mare
Imbrium som kan sees med en liten refraktor.
Ryggen går gjennom et lite krater ved navn C.
Herschel (ca. 13 km i diameter).

Andre ressurser om Månen
På internett finnes det et vell av informasjon om
Månen. Bare prøv å søk på nøkkelord som ”luDorsum Heim. Foto: Tom R.Henriksen
nar features”, ”lunar geology”, ”lunar gazetteer”,
”libration” etc. NASA’s National Space Science Data Center har et bra websted på
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planets/moonpage.html. Om Månens geologi kan nettstedet
http://astrogeology.usgs.gov/SolarSystem/Earth/Moon/ anbefales. Et godt interaktivt måneatlas på web
8

Apertur er diameteren på kikkertens/teleskopets lysåpning.
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kan finnes på http://www.inconstantmoon.com. Det beste atlaset finnes som tidligere nevnt på
http://astrosurf.com/avl/ men må lastes ned og installeres. Se også António Cidadão’s flotte månesider
på http://www.astrosurf.com/cidadao/ som viser hva en amatør kan få til av månebilder med 10” reflektor og webkamera.

Konklusjon
Som vi har sett er Månen med sin utrolige detaljrikdom egentlig et lite ”univers i universet”, en glemt
perle som burde observeres oftere og nytes. Alle slags kikkerter og teleskop vil kunne gi observatøren
stor gevinst ved å peke dem mot Månen. Så er det også slik at observasjonsgleden blir enda større når
man vet hva man ser på. Denne artikkelen forsøker å oppmuntre leseren til å gjøre seg kjent blant de
utallige formasjonene på måneoverflata slik at observasjonsgleden ved å observere Månen skal bli
maksimal. Når man først blir ”hekta”, er det lett å bruke opp en ellers stjerneklar kveld bare til å hengi
seg til kratere og fjell, rygger og riller i alle mulige varianter på Månen. Fugleperspektivet som et teleskopisk utsnitt gir vil kunne gi en følelse av å befinne seg i et romfartøy på vei inn for landing – kanskje det nærmeste de fleste av oss vil kunne komme Månen dersom ikke romturisme blir vanlig og
billig i relativt nær fremtid. Vi har også sett at våren nok er den beste tiden for observasjon av vår kjære nabo i universet for alle som ikke er morgenfugler, så løp ut med kikkerten ved første anledning og
nyt!
__________________________

Lysforurensning
Av Birger Andresen
Slik ser Jorda ut fra satellitter om natten. Det er ikke rart at det er vanskelig å finne gode observasjonsforhold i den vestlige verden. Norge er heldigvis ikke blant de værste stedene, men det begynner å bli
bekymringsfull glød enkelte steder her også. Mange steder vokser nye generasjoner opp uten å vite
hvordan stjernehimmelen virkelig ser ut. Og det er trist. Bildet er hentet fra internett på et sted jeg ikke
husker hvor var.

__________________________
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Visuell observasjon av Jupiter
Av Erlend Langsrud
I annonser for teleskop kan man lese beskrivelser av hvordan skybeltene på Jupiter
vil løse seg opp i et vell av fine detaljer. De fleste som retter sitt nyervervede teleskop mot Jupiter ser gjerne en liten lodott med to ulne belter på midten. Lyver reklamen?
Ikke nødvendigvis! De fine detaljene i Jupiters skybelter er der, og de kan utmerket godt observeres i
moderate teleskop. Det er ikke enkelt, men desto mer moro når man får det til.
Man må være klar over at så godt som alle bilder av Jupiter er manipulert ved at kontrasten er økt.
Planetfotografer bruker rutinemessig kontraststrekking, unsharp mask og andre metoder. Noe prosessering skjer uten fotografens vitende og vilje. De fleste Web-kamera og digitale kamera har nemlig
innebygde billedbehandlingsfunksjoner som ikke kan skrus av uten å klippe ledninger. Planeten har
altså mye lavere kontrast i virkeligheten enn på de aller fleste bilder.

Valg av teleskop
Alle typer teleskop kan brukes til å observere planetene. Den viktigste enkeltfaktoren er objektivdiameteren, som bør være stor. Atmosfæren begrenser hvor fine detaljer man kan se, slik at man ikke får
full uttelling for å bruke veldig store teleskop. Man kan komme langt med en 120mm refraktor eller
150mm reflektor.
Ellers er lang brennvidde en fordel fordi kravene til opplinjering/kollimering av optikken i reflektorer
ikke blir så strenge og fordi fargefeil i akromatiske refraktorer blir mindre.
Sist men ikke minst: Planetobservasjon krever en solid montering av teleskopet. Selv den minste vibrasjon vil viske ut alle detaljer ved 150-300x forstørrelse.
Man trenger ikke å bruke veldig mye penger. For under 7000 kroner kan blant annet kjøpe disse teleskopene:
• Akromatisk refraktor med brennvidde f/8 eller lengre. 90-120mm objektiv.
• Newton-reflektor med brennvidde f/6 eller lengre. Speil på 114 -200mm. Parabolsk speil er et
krav hvis brennvidden er kortere enn f/8. Unngå billige typer med innebygget barlow.
• Maksutov-Cassegrain med 90-127mm objektiv.

Valg av observasjonssted
Regel nummer én er å unngå og observere over gjenstander som avgir varme, som for eksempel hus
med åpne vinduer, mennesker og i særdeleshet skorsteiner. Jeg observerer ofte fra verandaen av ren
latskap, men forholdene er mye bedre på TAF’s observatorium på Bratsberg, hvor man observerer
over skog og åkerlandskap.
Å komme seg opp i høyden er et annet tips. Noen få hundre høydemeter kan gjøre underverk.

Atmosfæren, eller seeingen
Varme og kalde luftstrømmer som møtes høyt oppe i atmosfæren utgjør den viktigste hindringen for
gode planetobservasjoner. Atmosfæren vil alltid sette en grense for hvor fine detaljer som kan observeres, uansett teleskop. Været kan ingen gjøre noe med, eller hva?
For det første bør man sørge for å observere når planeten står så høyt oppe på himmelen som mulig. Jo
høyere planeten står, desto mindre luft må man se gjennom.
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For det andre må man være tålmodig. Det ustabile været i Trondheim gjør at optimale forhold er en
sjeldenhet, men noen ganger er det full klaff. Jeg observerte Jupiter i et halvt år før jeg for første gang
så tydelige detaljer i skybeltene, men for en opptur når det først skjedde!
Begrepet seeing brukes for å vurdere hvor gode de atmosfæriske forholdene er under en observasjon.
Seeingen er svært god hvis atmosfæren er rolig og uten turbulens med en skarp avbildning av objektet.
Urolig og turbulent luft gir derimot dårlig seeing. Ofte brukes tallskaler fra 1-6 eller 1-10 hvor høyeste
tall er svært stabile og gode forhold.

Bruk av teleskop
For at teleskopet skal vise skarpe bilder må det være temperert, det vil si at det må ha samme temperatur som omgivelsene. Den minste temperaturvariasjon i luften inne i teleskoprøret vil bryte lyset slik at
bildet blir uskarpt. Lufturo inne i teleskopet kan lett forveksles med dårlig seeing. Refraktorer er bedre
enn andre teleskoptyper fordi lyset kun passerer én gang gjennom røret. Jeg tipper dette er opphavet til
forestillingen om at refraktorer på mystisk vis kan ”trenge gjennom” en urolig atmosfære.
Ellers er det helt avgjørende at teleskopet er godt kollimert, det vil si at optikken er nøyaktig opplinjert. Dette gjelder spesielt Schmidt-Cassegrain og Newtonteleskop. Spør en erfaren amatør om råd
hvis du er usikker på hvordan dette gjøres.

Lær å ”se”
Å observere planeter er en øvelse i konsentrasjon. La oss si at du med din beste vilje og fantasi ikke
kan se mer enn to ulne belter på Jupiter. Ikke gi opp, men still deg selv noen spørsmål: Er beltene like,
eller er det ene litt mørkere enn det andre? Er de virkelig helt jevne eller varierer bredde og fargetone?
På den måten kan man tyne ut ganske mye informasjon av et heller uskarpt bilde.
Lag en skisse. Det er en effektiv måte å tvinge seg selv til å skjerpe synssansen. Dessuten er det tilfredsstillende å produsere et resultat som man kan vise frem og diskutere med andre.
Ellers er det lurt å observere planeten gjennom forskjellige fargefiltre, da disse kan fremheve detaljer
med forskjellig farge.

Jupiter i 5 trinn
For å kunne identifisere detaljer på Jupiter er det viktig å vite hva man skal se etter og hvor man skal
se. Jeg har listet opp et utvalg detaljer i stigende vanskelighetsgrad nedenfor.

1. Ekvatorialbeltene
Det første man ser når man retter teleskopet mot Jupiter er to mørke belter over midten av planeten.
Dette er nordlige og sørlige ekvatorialbelte, eller NEB og SEB. Disse er synlige i alle teleskop under
nær sagt alle forhold, men detalj-rikdommen blir mye større ved gode forhold og store teleskop.

2. Nordlige tempererte belte og nordlige polkalott
Når forholdene er rimelig bra kan man prøve å se et tynt, mørkt belte nord for NEB. Dette er det nordlige tempererte beltet. Det tilsvarende beltet på sørsiden er på langt nær like tydelig. Polkalottene har
lav kontrast og er ikke helt enkle, selv om de er kjempestore på bilder. Den nordlige er mørkere, og
dermed tydeligere enn den sørlige.

3. Månetransit
Når månene passerer foran planetskiven kaster de skygge på denne. Skyggen er kullsort, og dermed
relativ lett å se under gode forhold. Det er ikke lett å se selve månen mot planetskiven.

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 1/2004

25

4. Hvite ovaler og mørke flekker
Hvite ovaler er lyse flekker i NEB og SEB. Disse er relativt krevende å se i små teleskop, men langt
fra umulig. Mørke flekker i ekvatorialbeltene er noe lettere å få øye på. Mange forveksler disse med
Den Røde Flekken.

5. Den Røde Flekken
Dette er selve kronjuvelen av detaljene på Jupiter. For det første: Den Røde flekken er ikke alltid synlig; Halvparten av tiden er den på baksiden.
Den berømte flekken er stor, men kontrasten er lav. Flekken er slett ikke rød, men blek orange mot en
lys brun bakgrunn. Hvis man ser en mørk, rødbrun flekk på Jupiter kan man faktisk være sikker på at
det ikke er den røde flekken, men en mørk flekk i skybeltene. Den virkelige røde flekken befinner seg
alltid i en buktning på den sørlige randen av SEB. Studér kanten av SEB nøye, og se etter uregelmessigheter. Faktisk vil man ofte se buktningen før selve flekken. Når man har mener man har identifisert
flekken, kan man lage en skisse og notere tidspunktet. Siden kan man sjekke mot en tabell over hvor
flekken skulle befinne seg på det aktuelle tidspunktet. Stemmer dette med skissen, kan man gi seg selv
et dugelig klapp på skulderen.

Nordlige polkalott

Nordlige tempererte belte
Nordlige ekvatorialbelte NEB

Sørlige ekvatorialbelte SEB
Den røde flekken
Sørlige polkalott

Figur 1: Grovt oversiktskart over Jupiter basert på en rekke observasjoner med 130mm reflektor. Den røde flekken krever konsentrasjon og gode forhold. Nord er opp.

Transitt-tider til den røde flekken:
http://skyandtelescope.com/observing/objects/planets/article_107_1.asp
______________________________
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Jakthundene – Canes Venatici
Av Birger Andresen

Jakthundene er et stjernebilde som gjør lite av seg, men som allikevel rommer flere
flotte objekter. Blant disse er den flotte dobbeltstjernen Cor Caroli, en av nordhimmelens fineste kulehoper (M3), den meget røde variable stjernen Y Canum Venaticorum og noen flotte galakser med den berømte Malstrømsgalaksen (M51) i
spissen.
Jakthundene har svært mange galakser som er synlige med moderat store hobbyteleskoper. Hele 55
stykker er listet opp i Burnham’s Celestial Handbook med lysstyrke på minst 13.5. Kun de fem som er
omtalt i denne artikkelen er avmerket på detaljkartet på neste side hvor Jakthundene avgrenses av de
stiplede linjene. Spesielt interesserte kan kontakte TAF for å få kart over svakere galakser. Alle data
om objektene nedenfor er hentet fra SkyMap Pro 6 om ikke annet er sagt.

Mytologi
I gresk mytologi var Jakthundene de to hundene Chara og Asterion som Bjørnepasseren Bootes holdt i
bånd der de fulgte Store Bjørn rundt himmelens nordpol.

Hvordan finne Jakthundene
De aller fleste vet hvor Karlsvogna er på himmelen. Derfra er det
lett å finne Jakthundene under ”draget” til Karlsvogna som vist på
oversiktskartet til høyre. Det skal ikke være mulig å ta feil fordi
den eneste rimelig sterke stjernen i dette svært stjernefattige
området er Cor Caroli (α CVn) med en lysstyrke på 2.9 mag. Se
også det detaljerte kartet på neste side.

Spesielle stjerner
Cor Caroli (α CVn, 2.84-2.98 mag. & 5.6 mag., avstand ca. 110
lysår, spektrum A0) er den sterkeste stjernen i Jakthundene (se
detaljkartet). Den er en meget flott dobbeltstjerne. På tross av at
de to komponentene har omtrent samme blåhvite farge, så er
denne stjernen blant favorittene for små teleskoper. De to stjernene har en avstand på 19.3” (buesekunder), hvilket betyr at 750/19.3 = ca. 40 gangers forstørrelse er optimalt. Lysstyrken varierer mellom 2.84 og 2.98 mag. for den sterkeste stjernen, mens den svakeste har lysstyrke 5.6 mag. De to beveger seg 0.24” i samme retning på himmelen per år, og de danner derfor et fysisk par. Omløpstiden
må imidlertid være lang siden det ikke er påvist noen vesentlig relativ bevegelse siden de første målingene av F. G. W. Struve i 1830.
I følge Burnham’s Celestial Handbook er det en del tvil rundt hvordan Cor Caroli, ”Hjertet til Charles”, fikk sitt navn. En versjon er at Halley, han med den berømte kometen, gav stjernen dette navnet
til ære for kong Charles II av England fordi stjernen visstnok skulle ha være ekstra lyssterk da kongen
returnerte til London i 1660. En annen versjon er at det opprinnelige navnet var ”Cor Caroli Regis
Martyris”, og at dette var gitt til ære for den henrettede kong Charles I.
Y Canum Venaticorum (Y CVn, 5.2 - 6.6 mag., periode = 158 dager) er en semi-regulær variabel
stjerne av type SRB. Den er av de rødeste stjernene som er synlige uten kikkert. Johnson B-V fargeindeks, som er et mål for stjerners farge, er i følge SkyMap Pro 6 hele 3.2. Stjerner rødere enn B-V=2.0
er en sjeldenhet. Y CVn er altså ekstremt rød. Det påstås i Burnham’s Celestial Handbook at stjernen
har et merkelig og livlig fargeskjær i store teleskop. Rødfargen skyldes meget sterk molekylær absorpsjon, først og fremst fra C3-molekyler (tre karbon-atomer bundet til hverandre), og spekteret er C5,J4
(N3).
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Av ulike årsaker er svært røde stjerner vanskelige å bestemme lysstyrken nøyaktig for med øyet. Y
CVn egner seg best for observatører med lang erfaring fra observasjon av variable stjerner dersom målet er å ta vitenskapelig nyttige observasjoner.

Kulehoper og galakser
M3 (Kulehop, R.A. = 13h 42m 10s,
Dekl. = +28° 22' 29", Lysstyrke =
6.4 mag., Utstrekning = 16.2’,
Avstand = 30 600 lysår).
M3 er etter M13 i Hercules, og kanskje M5 i Serpes og M15 i Pegasus,
nordhimmelens flotteste kulehop. I
en prismekikkert ser den ut som en

omtrent 10’ (bueminutter) stor tåkedott. Ytterkantene begynner å løse seg opp i enkeltstjerner i et optisk godt 4-5 tommers (10-13cm) teleskop dersom forholdene er gode og hopen er tilstrekkelig høyt på
himmelen. Et godt åtte tommers teleskop løser den opp i hundrevis av stjerner, mens større teleskoper
kan vise utallige stjerner når forholdene er gode. Den er da et fantastisk skue. Bildet ovenfor er fra
http://www.messiermarathon.com/m_3.htm
M51 (Galakse av type Sc, R.A. = 13h 29m 52s, Dekl. = +47°
11' 40", Lysstyrke = 8.4 mag., Overflatelysstyrke9 : 12.5 mag /
kvadratbueminutt, Utstrekning = 9.0'x7.5', Avstand = 37 millioner lysår).
Dette er den berømte Malstrømsgalaksen hvor Lord Rosse som
første menneske så spiralstruktur i en galakse. Dette skjedde i
1845, lenge før man visste at galakser var enorme stjernesystemer utenfor vår egen Melkevei.
M51 kan ses som en svak tåkeflekk i en god prismekikkert under gode forhold. Den et meget flott objekt i moderat store teleskoper (8-10 tommer) forutsatt at himmelen er helt mørk. Dens
overflatelysstyrke (se ovenfor) er nemlig så lav at selv moderat
lysforurensning kan få spiralarmene til å forsvinne i bakgrunnen. Noen påstår at de ser spiralstrukturen allerede i 4 1/2 tommers (11cm) teleskop ved meget gode forhold. Lav forstørrelse
er generelt best for M51.
9

Overflatelysstyrke er egentlig et bedre mål enn total lysstyrke for hvor lett/vanskelig det er å se en galakse. Av
to galakser A og B er jo A vanskeligere å se enn B selv om A har 2.5 gangers så stor total lysstyrke (1.0 mag.)
som galakse B dersom lyset fra A er fordelt på f.eks. et ti ganger så stort areal. Men overflatelysstyrken til de to
gir det korrekte forhold med B ca. 1.5 mag. / kvadratbueminutt sterkere enn A i dette tilfellet. I tillegg spiller
himmelbakgrunnen inn. En galakse i Melkeveien vil f.eks. være vanskeligere enn en i et stjernefattig område.
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Bildet ovenfor er fra http://www.kopernik/org/images/archive/m51.htm Det viser også den berømte
satellittgalaksen NGC 5195 som ligger litt bak M51, men er nær nok til at de to galaksene påvirker
hverandre. Denne har lysstyrke 10.5 mag., og er også lett synlig i moderat store teleskop.
M63 (Galakse av type Sb/Sc, R.A. = 13h 15m
48s, Dekl. = +42° 1' 58", Lysstyrke = 8.6 mag.,
Overflatelysstyrke : 12.4 mag / kvadratbueminutt, Utstrekning = 15.0'x9.0', Avstand = 37
millioner lysår).
Denne galaksen, som også går under navnet
Solsikke-galaksen, er medlem av samme gruppe som M51. Overflatelysstyrken er omtrent
som for M51. Spiralarmene er svært tette. En
supernova type I dukket opp i denne galaksen i
1971. Den nådde en lysstyrke på 11.8 mag.
M94 (Galakse av type Sab, R.A. = 12h 50m 52s, Dekl. = +41° 7' 2", Lysstyrke
= 8.2 mag., Overflatelysstyrke : 10.0 mag / kvadratbueminutt, Utstrekning =
14.0'x12.0', Avstand = 33 millioner lysår).
Denne spiralgalaksen har en svært lyssterk kjerne som er overeksponert på
dette bildet fra http://www.messiermarathon.com/new_page_100.htm Disken
er omgitt av en ring hvor det foregår kraftig stjernedannelse. Lengre ute finner
vi for det meste eldre stjerner, og helt ytterst er det nok en ring med aktiv
stjernedannelse. Det er relativt sjeldent at det finnes to slike ringformede stjernedannelsesområder i en galakse.

M106 (Galakse av type Sb, R.A. = 12h 18m 57s, Dekl. = +47° 18'
6", Lysstyrke = 8.4 mag., Overflatelysstyrke : 12.4 mag / kvadratbueminutt, Utstrekning = 22.0'x9.0', Avstand = 25 millioner lysår).
Denne galaksen har mange likhetstrekk med Andromeda-galaksen.
Et av disse er de tydelige mørke støvgatene. Spiralarmene kan på
fotografier spores langt innover mot kjernen. Spiralarmene ender i
små blå klumper som trolig er unge hoper med nydannede blå
kjempestjerner. Det er trolig et enormt sort hull i galaksens kjerne.
NGC 4631 (Galakse av type Sc, R.A. = 12h 42m 10s, Dekl. = +32°
32' 33", Lysstyrke = 9.2 mag., Overflatelysstyrke : 12.6 mag /
kvadratbueminutt, Utstrekning = 17.0'x3.5', Avstand = 30 millioner
lysår).
Denne galaksen er en av de største galaksene som vi ser rett fra
siden.
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Stjernehimmelen mars-mai 2004
Av Terje Bjerkgård
Sommertid begynner den 28. mars i år. Det er det tatt hensyn til i tidene under.

Måneformørkelse
En total måneformørkelse inntreffer om kvelden den 4. mai. Månen går inn i Jordas halvskygge kl.
19:51, mens den går inn i helskyggen kl. 20:50. Den totale fasen varer fra kl. 21:51 til 23:08, mens den
går ut av helskyggen igjen kl. 00:10. Hele formørkelsen er over først kl. 01:07, da Månen igjen går ut
av Jordas halvskygge. Det er svært vanskelig å se halvskyggeformørkelsen, men den kan fotograferes.
Månen står opp i Trondheim først kl. 21:39, altså like før totaliteten inntrer. Sola går ned kl. 21:47, og
den er kun 6 1/2 grad under horisonten når totaliteten slutter. Det blir altså temmelig lys himmel.

Planetene
Merkur begynner å bli synlig på kveldshimmelen fra midten av mars, og når største østlige vinkelavstand 29. Mars (19 grader). Så i slutten av mars er det altså fem planeter å se på kveldshimmelen! Fra
vest til øst er det Merkur, Venus, Mars, Saturn og Jupiter. Fra 22. mars får planetene også selskap av
Månen, så her er det muligheter for vakre fotomotiver i disse dagene. Merkur nærmer seg så Sola
igjen og er i øvre samstilling (nærmest oss) 17. april, deretter blir planeten etterhvert morgenstjerne.
Imidlertid minsker helningen på ekliptikken såpass at planeten i denne perioden er svært vanskelig å
se siden den står opp like før Sola.
Venus har vært en flott aftenstjerne nå på ettervinteren. Den fortsetter å klatre opp på himmelen utover
i mars, inntil den 29. da den i likhet med Merkur når største østlige vinkelavstand (46 grader). Deretter
nærmer den seg Sola igjen og vil den 8. juni passere over solskiva, en svært sjelden begivenhet som vi
kommer tilbake til i neste nummer av Corona. Venus er synlig selv når Sola er oppe i hele perioden.
Mars står i stjernebildet Væren (Aries) i mars og beveger seg etterhvert inn i Tyren (Taurus). Lysstyrken er beskjedne 1.2 mag i midten av mars og avtar til 1.8 mag mot slutten av mai. Avstanden til
planeten øker fra 265 mill. km i midten av mars til hele 355 mill. km i slutten av mai. Det er ikke noen
detaljer å se på planeten nå, med mindre man har store teleskoper. Vi får glede oss over bildene som
kommer tilbake fra de suksessfulle ”Roverne” Spirit og Opportunity og den europeiske Mars Express
som kartlegger overflaten i stor detalj på leting etter vann (følg med på http://astronomi.no).
Jupiter står gunstig til høyt på himmelen i hele perioden fra mars til mai. Planeten står i stjernebildet
Løven (Leo) hele perioden. Lysstyrken avtar fra –2.6 den 15. mars til –2.0 den 1. juni, mens diameteren til planetskiven avtar fra 44” til 37”. Dette skyldes at avstanden mellom Jorda og Jupiter øker fra
665 mill. km til 800 mill. km i denne perioden. Neste år har planeten beveget seg sørover inn i stjernebildet Jomfruen (Virgo) og står således ikke så gunstig til for oss for observasjoner. Benytt derfor
sjansen til å se planeten denne våren!
Saturn når den 1. april den nordligste posisjon i vår levetid som er vel 1 grad øst for stjernen mu Geminorum (Tvillingene). Lysstyrken er –0.4 mag. i slutten av mars og avtar til +0.1 mag 1. juni. Planeten står fint til i hele perioden, men går stadig tidligere ned i vest. 1. juni går planeten ned 00:30.
Uranus og Neptun står opp stadig tidligere utover i perioden, men Sola er aldri langt under horisonten, så i praksis er ikke disse planetene observerbare. Vent til høsten!
Pluto står som sist år best til for observasjon for oss i siste halvdel av april, men står bare 10-15 grader
over vesthorisonten når det blir mørkt nok for observasjon. Med en lysstyrke på bare 13.8 mag. er den
lille planeten derfor et svært vanskelig objekt med mindre man er på fjellet med et 8-tommers teleskop
eller større.
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