Redaktørens ord

Jeg orker egentlig ikke klage mer på
været, men jeg føler et visst behov for
å unnskylde oss litt for at vi ikke har
vært i stand til å organisere en eneste
planlagt observasjonskveld i høst. Det
har blitt med en del spontan-turer for
de mest ivrige. Også vi som hadde
gledet oss slik til å se Mars som stod
så gunstig til fra ca. midten av september og ut november... Vi får satse
på at desember gir oss en mulighet før
den er for langt unna oss igjen.

Ellers er det svært tilfredstillende å
være redaktør, og kun redaktør, for
en gangs skyld. Det så litt skralt ut i
inn-boksen for artikler for ca. en
måned siden, men etter noen generelle og noen målrettede oppfordringer
strømmet det på med artikler. Bra
jobbet gutter ! Akkurat ja : GUTTER.
Hm ... Vi har ca. 10% jenter i TAF, REDAKSJONEN
og det hadde vært svært hyggelig
om de hadde gjort litt mer av seg i Redaktør:
Birger Andresen
Corona.
Alfred Trønsdals veg 15
For min egen del har det blitt ganske
Denne gangen en har vi gledelig nok 7033 Trondheim
mange turer "i håp om" snarere enn "i to artikler fra gamle og nye venner på Tlf : 73 93 22 69 (p) / 489 59 933
E-post: birger.andresen@fesil.no
tro på" klarvær. Og siden jeg er mest
Hamar. Det er ny giv i astronomiinteressert i variable stjerner, så er jeg miljøet på Hamar etter en lengre
ikke avhengig av svært rolig og trans- periode. Jeg har selv hatt gleden av å Faste medarbeidere :
Nyhetsredaktør: Eivind Wahl
parent atmosfære. Derfor har jeg ikke følge prosessen litt. Observatoriet
Generelt
stoff : Terje Bjerkgård
en total "katastrofehøst" bak meg som som er planlagt på Hamar Katedralutøvende hobbyastronom. Og noen få skole (videregående skole) er det
virkelig sus over. Jeg trodde ikke det Andre bidragsytere dette nr.:
ganger har det faktisk vært skapelige
var mulig å få kommunale etater eller Theodor Abrahamsen, Bengt Erik
forhold med andre tilstede (se f.eks.
Erlandsen, Louise Hansen, Tom
vesen til å bevilge rundt 700 000
det flotte Mars-bildet til Stein O.
Wasbø på side 13 og blinkskuddene til kroner til astronomiformål. Så her er Reidar Henriksen, Erlend Langsrud,
Jan Erik Myra Ole Jacob Raad,
det bare å ta av seg hatten for både
Erlend Langsrud på side 16).
Stein
Ommund Wasbø og Henning
den ene og andre, og ønske lykke til
med nystartet forening. Og kanskje la Wernøe.
Heldigvis ble det i hvertfall litt stjernetitting og mye hyggelig sosialt sam- seg inspirere også ?
BIDRAG:
vær for de knapt 20 som ble med på
Fra egne rekker er det blitt nyheter og Bidrag i form av disketter, CD-rom,
TAF-turen til Hjekinn 7-9 oktober.
bilder og e-mail sendes direkte til
Turen er behørlig rapportert på side 5- artikler om utforskningen av Mars,
redaktøren
(se adresse over).
7. Stjerne i margen for utmerket orga- Refraktorer, Perlemorskyer og presentasjon av Stein O. Wasbø i mednisering av Tur- og Møtekoordinator
lemsgalleriet.
Tom Reidar Henriksen. Og Ranheim
TAFs adresse :
Barneskole fikk da sett en litt slørete
Terje Bjerkgård
God Jul og Godt Nytt År alle samhalvmåne om ikke annet under sin
Hans Finnes gate 37
men. Måtte været bedre seg.
observasjonskveld med innlagt gril7045 Trondheim
ling.
Tlf priv: 73 52 02 83
Birger Andresen Mobiltlf: 911 99 521
E-post: taf_leder@hotmail.com

Styret i TAF informerer

Det er etablert samarbeidsavtale med Foto Schrøder i Nordre gate. Innholdet
INTERNETT
er omtrent som i den vi hadde med nå nedlagte Foto Simon Engen. Jeg minner
TAF:
samtidig om vår avtale med Kikkertspesialisten i Sjetnemarka. Annonser for
http://www.nvg.org/org/taf/web
våre samarbeidspartnere finnes på side 4 og 7.
Krav om betaling av medlemsavgiften blir sent ut i januar. Det er regnskapstekniske årsaker (ikke noen viktig sak, men dog) til at vi ønsker innbetalingene rett over nyttår.

Nye medlemmer og utmeldinger

TAF har fått ett nytt medlem siden sist. Foreningen har 133 medlemmer
pr. 3/12-05. Vi ønsker hjertelig velkommen til
Jesper Hansen (Danmark).

Terje Bjerkgård,
Leder i Trondheim Astronomiske Forening

TRYKKING : Hos FESIL ASA
FORSIDEN: Hovedbilde : Landskap på Mars fotografert av en av
NASAs Viking-sonder i 1976. Lite
bilde : Perlemorskyer fotografert fra
Røros 3. januar 2005 av Ole Jacob
Raad. Layout: Louise Hansen.
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I de siste tre årene har jeg oppholdt meg 2-3 måneder hvert år i det nordlige Mosambik, og har derfra
fått med meg en god del astronomiske begivenheter, slik som flere lyssterke kometer på himmelen
samtidig, Venuspassasjen og ikke minst den flotte sørlige stjernehimmelen. Den 3. oktober i år var det
solformørkelse, og i motsetning til i Trøndelag var jeg nærmest garantert godt vær. Jeg passet på å få
meg en kontordag i teltleiren den dagen og rigget meg opp med prismekikkert og digitalt kompaktkamera. Jeg hadde nemlig ikke med meg teleskop og solfilter denne gang.
I Mosambik var så mye som 60% av solskiva dekket. Det var helt tydelig at sollyset ble dempet da
formørkelsen var på det maksimale og fikk et sølvaktig preg. Jeg fotograferte solbildet som jeg projiserte ned på et hvitt ark. En annen artig ting var solbildene som ble dannet under et tre, de var nemlig
"halvmåne-formede". Alt i alt en morsom opplevelse. Jeg har imidlertid til gode å se en total solformørkelse…..

Sola gjennom prismekikkert og projisert Mange ”halvmåner” på bakken under et mangotre. Legg
ned på et hvitt ark.
merke til at halvmånene er speilvendt i forhold til projeksjonen til venstre.
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Det så veldig lovende ut da jeg og Herman dro oppover til Hjerkinn på fredag. Knallblå himmel og sol
det meste av veien. Men på Hjerkinn var det bare sånn halvbra: endel skyer og mye vind. Været til
tross ble det en fin opplevelse også i år å dra sammen på tur til Hjerkinn. Vi fikk jo noe ut av fredag
kveld - Erlend Langsrud fikk tatt et flott, stjernerikt bilde av Melkeveien i Cygnus, og Stein Wasbø
fikk et ganske bra Mars-bilde gitt vindforholdene. Begge ble tatt vha. Bjørn Willmanns Klevtzov på
EQ6 som stod utrolig rolig og stabil i vindkastene! Til sammenligning danset Altair samba i krysshårsokularet i min 6" refraktor på samme type montering. Det må vel skyldes at Bjørn stod litt mer i le,
samt at hans tut er mer kompakt og et mye mindre vindfang enn det lange bazooka-røret mitt. I år var
det flere privateide teleskop på turen enn i fjor, faktisk hele tre privateide 8" teleskop var med, og
TAF-teleskopene skulle vise seg å bli nærmest overflødige. Jeg satte ikke engang opp ETX-70'n min
siden Bengt hadde en så flott Megrez og Erlend hadde sin nye 66 mm ED-APO (og så var jeg redd at
vindkastene skulle velte det spinkle teleskopet...). Det er tydelig at folk har oppgradert teleskop-parken
det siste året!

Melkeveien fotografert fra Hjerkinn av Erlend Langsrud med EOS 300D og standardlinse (18 - 55mm zoom) ved 18mm f/5. Følgende bilder er stacket : 4x4min + 2x1min +
2x4min darkframe. Kamera og linse var montert piggyback ("på ryggen") på Bjørn
Willmann sitt EQ6 monterte Klevtzov teleskop. Den sterkeste stjernen (relativt nær høyre
kant av bildet) er Deneb. Nord-Amerikatåken vises like til venstre for Deneb.
Vi la lørdags-fjellturen til Kolla (1652 m.o.h.) også i år siden det var bare Asle Schei og jeg i turfølget
som hadde vært der i fjor, og vi tok gjerne turen en gang til. Det er en passe tur for oss ikke altfor veltrente hobbyastronomer. De andre i følget var John Erik Setsås, Geir Magnus Jenssen, Herman Ranes
og Erlend Rønnekleiv. Etterhvert skulle det vise seg at Kolla var det beste valget siden alle andre topper i området fort ble pakket inn i skyer. Med liten kuling på toppen ble det trangt for seks mennesker
å finne ly bak varden, og et "hårete" skyteppe bare 100 høydemeter over oss truet med å legge lokket
også over Kolla, noe som også skjedde da vi var kommet ned igjen en time senere. Vi kjørte videre
oppover veien mot Snøheim etter turen, dels pga. undertegnedes nysgjerrighet (har ikke kjørt der før)
og dels pga. håp om å se moskus. Ved bommen til nasjonalparken møtte vi Erlend Langsrud med fa-
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milien som hadde fått samme ide som oss. Det ble nok ingen moskus i år, men en flokk villrein istedet
som spurtet i en vanvittig fart over veien mens vi kjørte tilbake til Hjerkinn-hytta.
Mars fotografert av Stein O. Wasbø 7. oktober 2005 kl. 21:25 (UT) fra
Hjerkinn. IRB-filteret var glemt, så bildet inneholder betydelig IR-lys som
endrer fargeektheten i forhold til hva øyet observerer. IR-lyset har dessuten et
noe annet fokus enn synlig lys, så bildet er derfor heller ikke helt i fokus. Mars
stod ca. 27 grader over horisonten mot øst da bildene ble tatt. Det var klart vær
mellom skyene, urolig luft og noe dis. Teleskop: 200mm TAL (f = 2000mm),
Klevtzow-Cassegrain (Bjørn Willmann). Kamera: Bjørn Willmanns Philips ToU
II Pro 840k web-kamera (uten IRB-filter) i primærfokus. Bildebehandling: Videosekvens tatt opp vha.
K3CCDTools v.2.4 (30 frames/sek) og stacket/behandlet i Registax.
Astronomibladene mine ble en suksess også i år ettersom det ble endel innesitting, og med landskamp
på NRK lørdag kveld fikk vi kost oss sammen til tross for håpløse værforhold. Det er også et sosialt
aspekt med slike turer som er viktig for å knytte sammen foreningsmiljøet, og som Erlend Langsrud sa
det: "Her får jeg snakket med folk som jeg ellers ikke ville snakket med." Tusen takk til alle som bidro til felles hygge ved å ta et ekstra tak og dele med oss andre. En ekstra stor takk går til Herman Ranes som på eget initiativ bakte to velsmakende kaker på turen! Spesielt den siste, Kvæfjordkake eller
Verdens Beste, er min og manges favoritt, så den ble borte på et øyeblikk lørdagskvelden. Stor takk
også til Solveig og Agnar Ødegård som lagde en sen lunsj lørdag med ostegratinerte nacho-chips
m/kjøttdeig som de delte med alle.
Øvrige deltakere var Marianne Kaspersen, Halvard Hårklau og familien til Erlend Langsrud; kona Merete og barna Håkon (drøyt 7 mnd) og Ingrid (drøyt 3 1/2 år).
Vennlig hilsen eders turkoordinator
Tom Reidar Henriksen

Fire av oss ankom ca kl 18 mens det ennå var lyst og solen var i ferd med å gå ned. Etter en rask titt
innom hytta beveget vi oss utendørs for å sette opp teleskop og grovjustere noen ekvatorialmonteringer i vente på mørke og stjerner. Det var 60/40 skyer/klar himmel og litt utrivelig vind, men ikke verre
enn at Tom Reidar Henriksen gikk i T-skjorte mens han satte opp montering og skop. Ellers så blir
man ganske varm av å bære rundt på en EQ6 montering.

Tom Reidar monterer teleskop på Hjerkinn. Foto : Bengt E. Erlandsen.
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Ved åtte tiden begynte det å bli såpass mørkt at de første av oss begynte å notere seg observasjon av de
første Messier objektene for kvelden. Samtidig ankom stadig flere av TAF medlemmene. En av deltakerene, Herman Ranes, var dog ikke helt i gang med stjernetitting enda. Han var inne i hytta og laget
sjokoladekake til glede for TAF-medlemmene.
Kl. 23 var Mars begynt å komme bra opp på himmelen, men fremdeles var det en del ødeleggende
skyer og vind som begrenset bruk av stor forstørring. Samtidig kom nordlyset for fullt og ødela all jakt
etter M101 (men den hadde jeg funnet tidligere på kvelden med både 80mm og 200mm).
Da klokken var passert 24 var det en liten flekk klar himmel akkurat rundt Mars, Pleiadene og Hyadene. Resten var ødelagt av skyer og nordlys. Vinden skapte ennå trøbbel. Noen få perioder med vindstille, men ikke noe å skryte av. En god del folk slappet av innendørs med astro-tidskrifter mens noen
allerede hadde tatt kveld. Det var jo planlagt en fjelltur lørdag formiddag.
Lørdagen startet med strålende sol i åtte-tiden, men raskt kom det skyer og vind. Noen barske TAFere
trosset vær og vind og dro på fjelltur i elleve-tiden. De kom tilbake ca 5 timer senere med rapport om
mere vind og skyer. Vi andre hadde vært innendørs og kost oss med kaffe og enda mere kaker.
Etter fellesmiddag så forholdene for stjerneobservasjoner lite lovende ut, så en del av medlemmene
dro hjemover. Kanskje det var klar stjernehimmel der hjemme. For oss andre ble lørdagskvelden brukt
til TV-titting, lesing av blader og diverse samtaler/diskusjoner om det meste mellom himmel og jord.
Jeg var ute ved 20-tiden og så da et lite gløtt mellom skyene hvor Karlsvogna vistes med et par stjerner fra de nærliggende stjernebildene i tillegg. Det ble ikke noen flere observasjoner den kvelden. Vi
avsluttet kvelden med et par pils og fotballkamp på TV isteden.
Søndag var det fremdeles overskyet og temperaturen var ganske nær null. Fredag hadde det vært 15-20
varmegrader så alle planer om å skifte til vinterdekk på bilen var forkastet. Nå gjensto bare pakking og
å rydde opp etter oss før det bar hjemover. Varierende vær og vind til tross, jeg hadde ihvertfall en
kjempefin tur og takker alle som var der for en trivelig helg.
Bengt Erik Erlandsen
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Når noe nytt skal settes ut i livet trengs av og til en fødselshjelper. Birger Andresen fra TAF er en slik
fødselshjelper. Nylig fikk vi fra Hamar solid hjelp og råd fra Birger i forbindelse med stiftelsen av
Hamar og Omegn Astronomiforening. Torsdag 15. september holdt Birger foredrag om foreningsarbeidet i TAF. Forsamlingen på om lag 20 mennesker fikk servert et meget godt og svært ”matnyttig”
foredrag. Her ble alt fra ”tørre” vedtekter til spennende astrofotografier fra TAF’s egne medlemmer
presentert. Og selvsagt fikk vi også en god dose med variable stjerner! Uken etter møttes omtrent de
samme menneskene igjen og stiftet Hamar og Omegn Astronomiforening.
Første gang jeg fikk høre om Birger var gjennom Theodor Abrahamsen, tidligere rektor ved Hamar
katedralskole, og fremdeles, i en alder av 86 år, ivrig astronom. Birger var elev ved Hamar katedralskole mens Abrahamsen var rektor. Birger fortalte at han en gang ble innkalt til rektors kontor. Med
bange anelser møtte han opp på kontoret, men forsto ganske raskt at det her var snakk om noe ganske
annet enn en irettesettelse. Abrahamsen hadde fått nyss om denne astronomiinteresserte eleven. Dette
ble starten på et livslangt vennskap. I løpet av Birgers foredrag fikk vi høre flere historier fra Birgers
tid på Hamar. Et nokså varig minne for Birger var den gang han og Abrahamsen holdt på med å forsølve et speil til et teleskop på kjemirommet. Væsken med sølvnitrat havnet i ansiktet på Birger, men
det var først etter hvert under lyspåvirkning at resultatet ble synlig. Da befant Birger seg på fotballkamp på Briskeby Gressbane, med brun-rødt ansikt etter å ha blitt "fremkalt" av det energirike sollyset
som om han var en fotografisk film !
Første gang jeg kontaktet Birger var for om lag ett år siden: Nå trengte jeg gode råd i forbindelse med
planene om å etablere et observatorium på taket av et stort nybygg av Hamar Katedralskole (jeg underviser for øvrig selv ved samme skole). Og gode råd fikk jeg! Birger kom med konkrete beskrivelser
av hva som er nødvendig for å få et velfungerende observatorium. Disse ble videreformidlet til byggherre. I mai i år bestemte styringsgruppen seg for at observatoriet skulle bygges! Etter planen blir det
en 3,2 m kuppel på taket og det hele er kostnadsberegnet til 700.000 kroner (uten inventar). En stor del
av kostnadene ligger i tilstrekkelig stabil fundamentering. Observatoriet skal stå ferdig høsten 2008 og
vil forhåpentligvis bli et flott og viktig tilskudd til Hamars befolkning og elever. Vi får nå bare håpe at
planene ikke forkludres av kutt i kostnader eller andre årsaker. Den dagen observatoriet forhåpentligvis kommer på plass skal i alle fall Birger være selvskreven gjest!
Første gang jeg så Birger var på Hamar katedralskoles parkeringsplass i forbindelse med foredraget
nylig. I solnedgangen steg han ut av bilen med et lite reiseteleskop i hånden. Før jeg visste ordet av det
sto vi og observerte solflekker som om det var den naturligst ting av verden.
Forhåpentligvis blir det ikke siste gang jeg ser Birger. Dere i TAF kan være glade over å ha en slik
ressursperson hos dere. Dere skal vite at TAF dermed gjør seg kjent og setter spor også utenfor Trøndelag. Vi på Hamar retter en stor takk til Birger Andresen og ser frem til videre kontakt mellom foreningene!
Så litt om Hamar og Omegn Astronomiforening. Det var 20 personer tilstede på stiftelsesmøtet onsdag
21. september. Etter at vedtekter og nytt styre var på plass ble det feiret med kake, kaffe og champagne(brus).
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Styret i Hamar og Omegn Astronomiforening: Fra venstre: Theodor Bader, Svein Erik
Grindvoll, Hans Christian Stadtler, Ingvild Lundanes, Henning Wernøe og Ulf Arne
Gundersen.
Listen over potensielle medlemmer er mye lengre enn antall fremmøtte på stiftelsesmøtet. Etter et foredrag med Knut Jørgen Røed Ødegård i vår skrev over 80 personer seg på en interesseliste for astronomi. Forhåpentligvis vil også flere av disse ønske å bli medlemmer av foreningen. Det er også gledelig å registrere at mange skoleelever har vist interesse. Foreningen vil nå legge opp til aktiviteter som
forhåpentligvis vil falle i smak hos så vel medlemmer som i lokalmiljøet. Som foreningens navn viser,
er den åpen for alle interesserte i Hamar og dens nabokommuner. Et medlem kommer helt fra Trysil.
Styrets arbeid blir på kort sikt å få etablert foreningen med medlemmer og økonomi som gir et visst
handlingsrom for aktiviteter, foredrag og etter hvert også eget materiell. Særlig nå i oppstarten vil vi
være avhengig av velvillighet fra det mer etablerte astronomimiljøet i Norge, for eksempel når det
gjelder foredragsholdere og eksursjonsmål. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret og hjemmesidens adresse er www.hoaf.no (www.hoaf.tk inntil ferdig utviklet offisiell side publiseres).
Selv om observatoriet på taket av nybygget til Hamar Katedralskole er et skoleforetak, så håper foreningen at skolen kan være en viktig bidragsyter og støttespiller. Inntil videre kan foreningen avholde
medlemsmøter på Hamar Katedralskole. Dette er positivt med hensyn til rekruttering blant skoleelever. Vi i foreningen tør nok allikevel ikke helt slippe gleden over observatoriet løs før vi ser at kuppelen er på plass på toppen av taket.
Etter stiftelsesmøte er det avholdt ett medlemsmøte der HOAF medlem Theodor Abrahamsen holdt
foredrag om observasjon av variable stjerner. Deretter ble medlemmers private teleskoper vist frem og
erfaringer utvekslet. 24 personer møtte.
Foreningen har dessuten fått en kjempestart på utstyrsfronten. Nylig fikk HOAS overrakt en Meade
LX200 10" fra Arne Foss i Asker. En delegasjon på fire fra styret var i Asker for å hente gaven. På vei
tilbake rakk vi innom astrofestivalen i Oslo før vi satte snuten mot Hamar med det nyervervede teleskopet.
Om været bedrer seg før jul planlegges på kort varsel en praktisk oppfølging av Theodor sitt foredrag.
Dessuten vil en delegasjon besøke Gjøvik og Toten Astronomiforening og observatoriet på Hågar den
7. desember.
_________________________
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I Corona nr. 3/2005 ser jeg at Birger i Redaktørens ord skriver : ”og jeg blir bent
frem henrykt hvis noen skriver noe selv”. Ettersom Birger en gang var min elev i
praktisk astronomi mens han var i gymnaset på Hamar og nå er en god venn, sender
jeg følgende bidrag. Selvfølgelig vet jeg ikke om dette er noe å bli henrykt over, men
det får leserne selv bedømme.
Jeg skriver 67 år fordi mine første skritt i noe som heter amatørastronomi daterer seg tilbake til 1938 da jeg bodde i London,
gikk på kostskole i Oxford, og var 18 år. Ett klart minne fra
skolen var en kveld da en lærer kom inn og fortalte at det var
nordlys ute. Nordlys så langt syd er meget sjeldent og vi troppet
alle ut og fikk virkelig se et stille nordlysband i nord. Ikke noe
imponerende syn, men meget sjeldent der. Men det beste nordlys
jeg selv har opplevd har vært fra skipsdekket på Hurtigruta langs
Finnmarkskysten. Da var nordlyset virkelig spennende og hele
himmelen stod i brann.
I de årene før 2. verdenskrig i England skaffet jeg meg en av
datidens vanlige kikkerter, nemlig en skipslangkikkert (refraktor)
med rør som kunne trekkes ut for å få fokus. Åpningen var
antagelig 50 mm. Den støttet jeg mot grenene på et tre eller på et
høyt gjerde og kunne da for første gang se Saturns ringer.
Det var imidlertid etter krigen at min interesse ble intens. Da jeg
ikke hadde råd til større kikkerter, lærte jeg meg å slipe speil og
lagde meg etter hvert tre speilkikkerter fra 150mm og opp til 8 tommer som alle fungerte bra og ble
solgt unna for å kunne kjøpe bedre utstyr, bl.a. en ypperlig 105 mm Zeiss refraktor fra 1919 og til slutt
sammen med Birger den Celestron-11 som i dag brukes av TAF. Jeg lagde meg også et gnomon for å
se jordrotasjonen gjennom solens bevegelse, og ikke minst en astrolab for å måle nordlysets høyder.
Astrolab var jo det instrument som Columbus og andre sjøfarere brukte for å finne sin breddegrad ved
hjelp av sol eller stjernehøyder over horisonten til sjøs.
Denne astrolab brukte jeg flittig den gangen jeg i mange år sendte nordlysrapporter til Montreal i Canada hvor man drev sammenlignende forskning på nordlys og sydlys med rapporter fra New Zealand,
det nordlige Canada og altså fra meg på Lillehammer i Norge. Observasjonene måtte gjøres på høsten
og våren siden nordlys ikke var synlig fra Norge på lyse sommernetter og ikke fra New Zealand når
det var svarteste vinteren her i Norge. Og da blir det jo vanskelig å sammenligne. Jeg var også i jevnlig kontakt med professor Størmer i hans nordlysforskning.
Så kom de første kunstige satelitter med Sputnik og litt senere med hunden Laika om bord. Spenningen de første gangene Sputnik eller den amerikanske Echo fór over himmelen er uforglemmelig.
Men gradvis gikk interessen over fra kunstige satelitter og nordlys til Messier objekter og variable
stjerner. Det var blitt for mange satelitter, og nordlysforkning fikk en helt annen karakter hvor amatøren ikke hadde noen nyttig plass. Da måtte amatøren finne nye interessefelt og fotografering og variable stjerner samt solflekker ble de nye interessefeltene for meg. Jeg hadde nå den sterke Zeiss refraktoren samt en 10” Newton i observatoriet. Å søke opp Messier objekter ved å hoppe fra stjerne til stjerne
var lærerikt og morsomt. Man blir kjent på himmelen med en slik metode og over 60 Messier objekter
ble resultatet av jakten.
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Det var på denne tiden i 1970-80 årene at Birger kom inn i mitt liv og vi sammen skaffet oss den Celestron-11 som i dag brukes av TAF. Variable stjerner var hovedprogrammet. Selv oppsøkte jeg bare
to variable, nemlig SS Cygni og Chi Cygni. De er nær hverandre og den ene er kortvariabel, den andre
langvariabel. Birger er yngre og mer tålmodig. Han er vel i dag sammen med Bjørn Håkon Granslo
antakelig den ivrigste observatør av variable stjerner i Norge, mens jeg etterhvert har blitt mer og mer
passiv med alderen. Det som jeg holdt ut lengst med var solobservasjon og totale solformørkelser, dette særlig fordi med alderen blir en mer frøsen og solen kan observeres på varme soldager og midt på
dagen.
Formørkelsene begynte med den totale i 1954 over Telemark og Vestfold. Det fortsatte med tur til
Mauretania i 1973 hvor formørkelsen varte over fire minutter. Deretter ble det tur langt inn i Sibir på
Angaraelvene i 1981 som også førte til at jeg lærte meg russisk, og til slutt en tur til Balatonsjøen i
Ungarn i 1999. Og det artige er at jeg har vært heldig på samtlige turer. Alle stedene var det klarvær,
nydelige coronaer, skjønne diamantringer og mange fine bilder.
Det samme kan sies om mitt hell når det gjelder store
kometer. Komet West var fin på morgenhimmelen,
mens Halley var en skuffelse som objekt i 1986, men
en utrolig opplevelse på grunn av denne komets
spesielle historie. Så kom kjempekometene
Hyakutake og Hale-Bopp. Hyakutake var så nær
jorden at dens bevegelse over himmelen var spektakulær – bevegelsen kunne merkes i løpet av timer og
halen var en sensasjon. Med det blotte øye kunne en
se halen strekke seg 30 grader på himmelen og et
bilde jeg tok viser en hale nesten fra Polaris til Cor
Caroli hvilket er en avstand på over 40 grader. Og så
om ikke dette var nok gikk det bare ett år til HaleBopp som med sin delte hale og fabelaktige
fargeprakt hang over hodet på oss uke etter uke. I
belgmørket på fjellet i Hemsedal var det lett å forstå
at mennesker i tidlige tider var redd kometer.
Kjempekometen så ut som om den ville dette ned på
våre hoder.
Og så er det blitt slutt. Nå er jeg 86 år gammel og
ettersom jeg selv har skrumpet mer og mer inn, har
også kikkertene mine blitt mindre og mindre. Nå har
jeg bare en 70mm TeleVue Pronto reisekikkert og en
15x45 Canon prismekikkert med stabilisator, kjekt å
ha når en er blitt ustø på hånden.

Komet Hale-Bopp fotografert med
telelinse av Jan Erik Myra, Romedal.

__________________________
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Det er på høy tid å bli litt kjent med vår kasserer og materialforvalter siden april
2004, Stein Ommund Wasbø [Red. anm.]
Interessen for verdensrommet og det som finnes der ute har
vel alltid opptatt meg, men det er vel først de siste 4-5 årene
at interessen har tatt seg skikkelig opp. Et av de første minnene jeg har om astronomi er fra en kald vinternatt på 1970tallet. Vi kjørte hjemover i bil, da min far plutselig stoppet
bilen for å se på et helt fantastisk nordlys som strålte ned mot
oss, og fylte hele himmelhvelvingen. Et annet minne, noen år
senere er en måneformørkelse en kveld der månen først ble
grålig, så mørkerød. Jeg stod ute i kulda og hutret og fulgte
spent med på lysforandringene.
Den første literaturen jeg kom over var en liten pocket-bok
fra tidlig på 1960-tallet jeg fant i bokhylla hjemme: ”Astronomi som hobby” ble flittig lest, og jeg var fascinert av alle
planetene, stjernene, kometene, osv. som fantes der ute. Senere kjøpte jeg ei lita pocket-bok selv om månen, som ble lest
flittig. Ei bok om fundamental fysikk ble også lest med stor
interesse. Elementærpartikler og Einsteins relativitetsteori var
en spennende verden.
Så fulgte en heller laber periode som skulle vare i nesten 20 år. Interessen var der nok, men det var
liksom ikke noe som trigget interessen såpass at den ble til noe mer enn en sovende interesse. Mot
slutten av 90-tallet kom det flere lyssterke kometer, Hyukatake og Hale-Bopp, spesielt, som pirret
nysgjerrigheten litt igjen. Disse ble studert i kikkert, og også filmet med ustødig håndholdt videokamera på maksimal zoom.
Høsten 2000 fant jeg plutselig ut at jeg hadde lyst til å studere nattehimmelen litt mer. Jeg hadde truffet Birger i jobbsammenheng og funnet ut at det fantes en forening som het TAF. Der gikk det an å
låne teleskop. Det passet meg utmerket å låne et teleskop en periode, for å se om det svarte til forventningene. Kjøpe teleskop kunne jeg evt. gjøre senere. Innmeldingen i TAF skjedde på en flyreise mellom Trondheim og Oslo da Birger og jeg mer eller mindre tilfeldig ble sittende ved siden av hverandre. Et par uker senere satt jeg og så fascinert på Saturns ringer gjennom en liten Helios-refraktor jeg
hadde lånt av Autronica Astronomiske Forening via TAF. Interessen var i ferd med å våkne for alvor.
Et par år etter kjøpte jeg mitt første teleskop, en 80mm shorttube refraktor fra SkyWatcher. Et OK begynnerteleskop, og fint for observasjon av sol, måne og større stjernefelt.
Så kom en hendelse som skulle styre min interesse inn på et nytt spor. TAF hadde invitert Carsten
Arnholm til å komme å snakke om web-kamera-fotografering, men hadde plutselig ikke noe møterom.
Jeg hadde egentlig ikke tenkt meg på TAF-møte den kvelden, men var glad for å kunne være behjelpelig med møterom, og stilte opp likevel. Bildene Carsten kunne framvise, tatt med forholdsvis enkelt
utstyr, var virkelig imponerende. Dette måtte jeg prøve. Web-kamera ble kjøpt inn og bilder av diverse
himmelobjekter og bla. måneformørkelse tatt med Shorttube’n på fotostativ. En ny og inspirerende
verden hadde åpnet seg. I 2004 ble det kjøpt inn ekvatorialmontering med motor, til web-cast av Venus-okkultasjon, Venus-passasje og måneformørkelse.
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Short-Tube'en i aksjon på taket av NTNU på Gløshaugen under Venus-passasjen 8. juni
2004 til stor glede for en rekke personer på internett og massevis av folk på Norsk Astronomisk Selskap sitt store arrangement i Frognerparken hvor det var overskyet i første del
av passasjen. TAF var de eneste som hadde bilder fra denne innledende fasen.
Fra våren 2005 har jeg forsøkt meg litt med solobservasjoner og innrapportering av CV-verdier til Helios-nettverket. Det er spennende å følge med på hvordan solflekkene forandrer seg fra dag til dag.
Solflekker større enn jorda i utstrekning kan plutselig oppstå eller forsvinne i løpet av timer. Det er
nesten utrolig at det er fysisk mulig. Solobservasjonene gjør astronomien til en helårshobby, selv i
Trøndelag.
Saturn fotografert 30. mars 2005 fra TAFs observatorium i
Bratsberg i samarbeid med Birger Andresen. Obs.forhold:
Meget gode! Klart, stille, ingen måne. Teleskop: C11 (280mm,
f/10) Schmidt-Cassegrain. Kamera: Philips ToU web-camera
m/Mogg-adapter og IRB-filter. Bildebehandling: Videosekvens
(157 bilder) tatt opp vha. K3CCDTools og stacket i Registax 3.
Bildet er gjort noe skarpere vha. wavelets
Høsten 2005 er spennende med gunstig Mars-opposisjon. Det er blitt noen få forsøk med fotografering
av den røde planeten innimellom alle skyene. Vi får håpe det blir nye sjanser i løpet av høsten og vinteren. Kanskje prøver jeg meg med noen observasjoner av variable stjerner etterhvert, vi får se. Det
blir i tilfelle et nytt bekjentskap for min del.
Mars fotografert 17. oktober 2005 sammen med Birger Andresen, kl. 21:15
(UT), fra Bratsberg, Trondheim. Obs.forhold: Klart vær, rolig luft, gode
forhold. Teleskop: C11 (Birger Andresen), 280mm (f = 2800mm)
Celestron Schmidt-Cassegrain. Kamera: Philips ToU II Pro 840k webkamera med IRB-filter i primærfokus. Bildebehandling: Videosekvens (ca.
800 frames) tatt opp vha. K3CCDTools v.2.4 (30 frames/sek) og stacket /
behandlet i Registax v.3.
__________________________
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Europas første romferd til Venus har startet
Kilde: Astronomy Magazines hjemmesider
9. november ble Den Europeiske Romfartsorganisasjonens romsonde ’Venus Express’ skutt opp fra Kasakstan. Oppskytingen var vellykket og etter planen skal
sonden ankomme Venus i april 2006 (se figuren).
Venus er vår nærmeste naboplanet;
avstanden dit er 42 millioner km,
omtrent 100 ganger lenger unna
enn Månen. Dens bane rundt Solen er 30% nærmere enn vår. Venus Express er den første sonden
som er sendt for å utforske Venus
siden NASAs radarkartleggingssonde Magellan ble skutt opp i
1989. Magellan brukte radar for å
kartlegge Venus’ overflate gjennom det tykke skylaget som omslutter planeten. Dens høyoppløselige kart avslørte kratre, dype daler
og vulkaner. Venus Express derimot vil fokusere på utforskning av
planetens merkelige atmosfære.
Venus er omsluttet av en tykk kappe av skyer, og helt til femtitallet
trodde man at forholdene på planeten var ganske lik Jordens, siden
størrelse, masse og avstand til Solen var omtrent like. Romsondene
som har besøkt planeten har imidlertid vist at Venus er en grotesk parodi på Jorden. Skyene består av
svovelsyre, og karbondioksyd utgjør mesteparten av atmosfæren, som er så tett at trykket den utøver
på planetens overflate er 90 ganger overflatetrykket på Jorden (omtrent samme trykk som en ubåt opplever på 900 meters dyp). De russiske Venera-fartøyene klarte å lande på planeten på 70- og 80-tallet,
men de overlevde ikke lenge.
Venus har ingen sjøer, innsjøer, elver eller regn. Konstant overflatetemperatur på 465º C utelukker
flytende vann, og gjør dermed planeten 100.000 ganger tørrere enn det tørreste sted på Jorden. Den
tykke karbondioksydatmosfæren skaper en drivhuseffekt som gjør at temperaturen stadig øker.
Forskerne tror likevel at Venus en gang i tiden hadde hav av vann, og vil prøve å forstå hvorfor våre
verdener er så forskjellige nå. Eksisterende meteorologiske modeller klarer ikke å forklare oppførselen til Venus’ atmosfære. Skyer bruker for eksempel bare fire dager på å sirkle rundt ekvator, og flere
romskip har observert tegn til lyn, selv om endelige bevis for dette ikke eksisterer.
Selv om man har identifisert dråper av svovelsyre i de øvre skylagene, har sonder på vei gjennom skylaget truffet på noe som kan være krystallinske partikler, og i så fall må dette være noe mer eksotisk
enn svovelsyre.
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Kameraet på Venus Express vil bli det første som studerer planeten i bølgelengder fra infrarødt til ultrafiolett. Det vil også se etter varme flekker forårsaket av vulkaner under utbrudd.
Eivind Wahl

Falk tok bit av asteroide
Kilde: Forskning.no, jaxa.jp
Japanske romforskere mener nå at den Japanske Romfartsorganisasjonens romsonde Hayabusa (falk på japansk), har klart å få med seg materiale fra asteroiden
Itokawas overflate.
Uttalelsene kom etter romsondens forsøk 26. november på å utføre sitt historiske oppdrag. Hayabusa
prøvde også 20. november å skaffe asteroide-prøver. Fordi ikke alt gikk etter oppskriften, tok Japan
Aerospace Exploration Agency (JAXA) beslutningen om et forsøk nummer to.
JAXA har ifølge BBC News bekreftet at Hayabusa landet på asteroiden en kort stund, og at en kule
ble skutt ut som planlagt, slik at overflatemateriale ble virvlet opp og fanget i et oppsamlingsrør.
- Innsamlingsprosessen ser også ut til å ha gått veldig bra, sier JAXAs Kiyotaka Yashiro til BBC
News.
Men en endelig bekreftelse på om materiale fra asteroiden faktisk er samlet inn, får ikke JAXAforskerne svar på før i 2007. Da er det meningen at en kapsel med prøvene skal lande i Australia.
Ifølge CNN var det etter oppsamlingen tegn til at det kunne være problemer med romsonden, og
JAXA opplyste at man ville sette den i sikkerhetsmodus for nærmere undersøkelser.
Hayabusas vei tilbake til Jorda er 2 milliarder km lang, og sonden er den første som bruker en ionemotor som hovedframdriftsmiddel. Dette gjør sonden i stand til å akselerere mye raskere enn med konvensjonelle gassdrevne motorer, og i tillegg er drivstofforbruket kun en tiendedel.
Eivind Wahl

'

(

Tirsdag 17. januar kl. 1900 - 2100 i Autronicahallen Haakon VII's gt. 4 på Lade i Trondheim. Reise til
stjernene ? Del II (Tom Reidar Henriksen, TAF). Sammendrag : Drømmen om interstellare reiser
har i flere årtier preget moderne science fiction med bl.a. filmer og serier som Star Wars og Star Trek.
Men distansen til nærmeste stjerne er imidlertid så enorm at det krever signifikante kvantesprang innen fysikk og teknologi for å bringe reisetiden ned til et akseptabelt nivå (dvs. innenfor en generasjon).
Septemberforedraget konkluderte med at antimateriebaserte rakettmotorer i beste fall kan bringe ubemannede sonder til nærmeste stjerne innenfor en generasjon. Dette går fremdeles alt for sakte for
fremtidens interstellare samfunn med bemannede stjernereiser på bare dager og uker. Kan det finnes
"snarveier" gjennom tid-rommet som lar oss reise raskere enn lyset? Hvilke teorier ligger til grunn for
konseptet hyperspace slik det presenteres i science fiction? Hva er prinsippet bak en warp drive? Bli
med på en spennende reise inn i fremtidens mulige framdriftsteknologier.
Følg med på møtekalenderen vår http://www.nvg.org/org/taf/web/aktivitet/moter/motekalender.htm
___________________________
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M31 fotografert av Erlend Langsrud og Birger Andresen 8. september 2005. Bildet er laget fra 10
bilder á 2 minutter, totalt 20 minutter, tatt med EOS 300D digital speilrefleks stilt på ISO800 gjennom
70mm TeleVue Ranger ED-refraktor med brennvidde 480mm piggyback på C11 teleskopet i Bratsberg. Birger guidet C11'en manuelt. Det var sterk vind som gav kraftige vibrasjoner. Billedbehandling:
Stacket i K3CCDTools. Darkframe (4x2 minutter) og flatframe er trukket fra. "Levels" er brukt i Photoshop for kontrast og fargebalanse + støyfjerning i "Neat Image".

Pleiadene (M45) fotografert av
Erlend Langsrud 28. september
2005. Bildet er tatt med Canon EOS
300D og Sigma 70-300mm APO
MACRO Super II telelinse ved 300mm
f5,6. 20 eksponeringer på 1 minutt hver
er stacket. Bildene ble tatt med ISO
800. Kameraet var montert piggyback
på C11 teleskopet på Bratsberg. Det
ble ikke guidet under fotograferingen.
______________________
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Det har alltid heftet mystikk ved planeten Mars. Den røde fargen har alltid fascinert menneskene og den fikk navnet sitt etter krigsguden Mars. Mars har også vært
en favoritt blant science-fiction-forfattere som et mulig sted for liv. Dette skyldes
ikke minst amerikaneren Lowell og andre som hevdet å se kanaler og andre trekk
som bare kunne være skapt av utenomjordiske vesener. Diskusjonen om det har
vært, eller til og med kanskje fremdeles er, liv på planeten går fremdeles i mange
forskningsmiljøer. Dette skyldes i stor grad nye data fra de mange romsondene som
har vært, og fremdeles er, ved planeten.

"

#

Mars er den fjerde planeten sett fra Sola. Den befinner seg gjennomsnittelig 228 millioner km fra Sola,
det vil si 1.5 ganger så langt fra Sola som Jorda. Mars har en radius på 3397 km (Jorda: 6378 km), tettheten er 3.93 g/cm3 (Jorda: 5.52 g/cm3). Et Mars-år er 687 jord-døgn, mens et mars-døgn er bare 40
minutter lenger enn vårt.
Siden planeten er bare litt over halvparten så stor som Jorda og tettheten er betydelig lavere, så veier
du bare vel en tredjedel så mye på Mars-overflaten som på Jorda. Den lave tyngdekraften gjør også at
planeten har en veldig tynn atmosfære. Gjennomsnittstrykket er bare omtrent 7 millibar (mindre enn
1% av trykket på Jorda). Den tynne atmosfæren består av 95.3% CO2, 2.7% nitrogen, 1.6% argon,
0.15% oksygen og 0.03% vann. Atmosfæren gir opphav til en svak drivhuseffekt og en regner med at
det gjør overflaten ca. 5 grader varmere enn den ville være uten atmosfæren. Temperaturen varierer
mellom -133 OC i polområdene til nesten 30 OC om sommeren ved ekvator. Men selv om atmosfæren
er svært tynn så er den tykk nok til at meget kraftige støvstormer herjer på planeten. Støvskyene kan
enkelte ganger omslutte hele planeten.
Selv med relativt små teleskoper kan en se at Mars har is-kalotter ved polene, akkurat som Jorda. Disse smelter om sommeren og vokser igjen om vinteren. Ellers kan en se en rekke mørke og lyse områder på Mars-overflaten, selv med små teleskoper.

Bilde av Mars tatt av Stein O. Wasbø
(TAF) med foreningens 11-tommers Celestron på observatoriet i Bratsberg 17.
okt. 2005. For detaljer om bildet se
http://astro.wasbo.net/Mars.asp

$

#

Teleskoper hadde før romferdene vist at Mars hadde pol-kalotter, forskjellige fargenyanser avhengig
av årstidene og noe som minnet om skyer. Dette førte naturlig nok til spekulasjoner om liv på planeten. Dette satte virkelig fart i 1877 da den italienske astronomen Schiaparelli mente å kunne observere
tynne mørke linjer som krysset over lyse kontinenter. Han kalte linjene "canali" som ble misoppfattet
som kanaler, og i USA ble det hevdet av den meget velrenommerte astronomen Percival Lowell at
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dette måtte bety at det var intelligent liv på Mars. Kanalene skulle da være fylte med vann til blant annet dyrking av vekster. Spekulasjonene på om det kunne være liv fortsatte fram til de første romsondene nådde planeten på 1960-tallet.
Allerede i 1962 passerte den russiske sonden Mars 1 eller Sputnik 23, Mars på en avstand av 190000
km. Imidlertid hadde man da mistet kontakten med sonden. Den første sonden som sendte bilder tilbake til Jorda var NASA-sonden Mariner 4 som passerte planeten på en avstand av bare 9825 km. De 22
bildene viste blant annet at Mars hadde kratere som Månen og instrumenter viste også at atmosfæren
var bare 0.7% av Jordas. Sonden fant ingen kanaler eller andre tegn på liv. I 1969 passerte sondene
Mariner 6 og 7 planeten på avstander under 4000 km. De tok ennå flere bilder, blant annet av en vulkan, av flere kratere og sletter uten kratere. Heller ikke disse sondene viste noe som kunne minne om
liv. Sondenes spektrometre viste at temperaturen ved Sørpolen var –123 OC og at atmosfæren var totalt
dominert av CO2.

Mars 3

I 1971 kom den russiske sonden Mars 2 fram til planeten.
Den bestod av et romfartøy og en landingsmodul.
Landingsmodulen crash-landet 27. november og ble det
første som landet på Mars. Dessverre var planeten innhyllet i
støv fra en storm og bildene som ble returnert viste svært lite
fra overflaten. Tvillingsonden Mars 3 kom like etterpå og
landingsmodulen myklandet 2. desember. Dessverre sviktet
modulen etter bare 110 sekunder på overflaten etter å ha
sendt deler av et bilde. Sammen med bildene fra Mars 2 ble
det konstruert et fargebilde av støvstormen som raste.

I 1971 sendte NASA opp sonden Mariner 9. Denne ble den første sonden til å gå i bane rundt en annen planet. Mariner 9 var velutstyrt og hadde både fargekameraer og mer avanserte instrumenter. Sonden var i drift i nesten ett år, kartla 85 % av Mars-overflaten og sendte tilbake over 7000 bilder, analyserte planetens gravitasjonsfelt, målte overflatetemperatur og støvinnhold, fuktighet og temperatur i
atmosfæren. Bildene viste i tillegg til kratrene som også de andre sondene hadde sett, også strukturer
som kjempekløften Valles Marineris
(opptil 100 km bred, 10 km dyp og 4000
km lang!), den 25 km høye vulkanen
Olympus Mons og ikke minst tegn på at
det hadde strømmet store mengder vann i
tidlige tider. Mariner 9 tok også de første
bildene av de små månene Phobos og
Deimos. De viste seg å være svært
uregelmessige og bare om lag 10 km i
utstrekning (lengste akse).

%
De meget interessante resultatene fra Mariner 9, ikke minst tegn på at det hadde vært vann på planeten, inspirerte til videre satsing på romferder til Mars. Russerne gjorde flere forsøk i 1973, men alle
var mislykket. Enten bommet sondene på planeten, de sluttet å virke eller crash-landet uten å få sendt
noe tilbake.
Det neste oppskytingsvinduet (gunstig relativ posisjon for Jorda relativt til Mars) var i 1975 og da
sendte NASA opp sondene Viking 1 og 2. Disse sondene bestod av et landingsfartøy og et banefartøy.
Banefartøyet hadde to kameraer og instrumenter for å måle overflatetemperatur og atmosfærefuktighet. Landingsfartøyet hadde en værstasjon, et seismometer, instrumenter for å analyser Mars-jorda og
et stereo TV-kamera.
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Begge sondene kom fram til Mars i 1976,
Viking 1 landet 20. juli i Chryse Planitia
i de nordlige lavlandene, på en
breddegrad som tilsvarende Sahara her
på Jorda, mens Viking 2 landet 3.
september i Utopia Planitia nærmere
nordpolen på en breddegrad som
Danmark.

Et av de første bildene Viking 1 sendte tilbake fra overflaten

Vikingsondene viste et steinete landskap,
rustrøde steiner, sand og støv og en rosa
atmosfære. Steinene var avrundede og
dels hullete på grunn av lang tids
sandblåsing på grunn av sterke vinder.
Temperaturene der Viking 1 landet
varierte mellom –10 og –90 OC, mens
den nådde –120 OC i området der Viking
2 stod. Der var det også et tynt lag med is
på bakken i flere måneder på vinteren.

Vikings landingsfartøyer hadde med instrumenter for å oppdage eventuelt liv som kunne minne om
Jordas. Instrument-armer tok opp Mars-jord som ble kokt og deretter tilsatt vann og næringsmidler.
Selv om jorda ikke inneholdt noe organisk materiale, antydet noen av eksperimentene at det var levende organismer til stede. Imidlertid ble dette seinere tilbakevist.
Vikings banefartøyer sendte tilbake mer enn 52000 bilder, tok verdifulle målinger av atmosfærens
sammensetning og overflatetemperaturer både natt og dag. Viking 1s banefartøy var i virksomhet til
1980, mens landingsfartøyet ble slått av ved et uhell i 1982. Viking 2s fartøyer virket til henholdsvis
1978 og 1980.

#
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Mellom 1976 og 1996 var det flere mislykkede
Marsferder både av russere og amerikanere. 4.
desember 1996 ble Mars Pathfinder skutt opp.
Den hadde med seg et landingsfartøy med en liten
seks-hjulet robotbil – Sojourner. Bilen og resten
av landingsfartøyet var pakket inn i en stor ball
fylt med luft. Pathfinder landet den 4. juli 1997 i
Ares Valles, et landskap som minnet om et enormt
uttørret elvesystem. Luftballen spratt flere ganger
og så mye som 15 meter opp i luften før den falt
til ro, faktisk rett vei! Bilen rullet av plattformen
den landet med og utførte flere kjemiske analyser
av steinene like ved. En av steinene, kalt Yogi,
viste seg å bestå av bergarten andesitt. Dette er en
bergart som er vanlig på jorda, der hvor plater av havbunnsskorpe kolliderer. Det var derfor uventet å
finne slike bergarter på Mars men også fordi de meteorittene som vi regner med stammer fra Mars
funnet på Jorda består av basalt. Det ble også funnet rundede steiner og steiner som lignet konglomerater, begge indikasjoner på rennende vann i tidligere tider.
Ellers observerte Pathfinder vindhastigheter, temperaturvariasjoner og oppdaget også flere støvdjevler
som er virvelvinder som virvler opp det løse Mars-støvet. Målinger av radiosignalene fra Pathfinder
ble brukt til å kalkulere at Mars måtte ha en metallisk kjerne med radius mellom 1300 og 2000 km.
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Man mistet kontakten med Pathfinder 27. september, mer enn 2 ½ måned etter landingen, noe som var
mye lenger enn planlagt. Pathfinder og den lille robotbilen Sojourner var svært viktige med tanke på
utvikling av større og mer sofistikerte biler i seinere ferder.
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I 1996 ble også NASA-sonden Mars Global Surveyor sendt opp. Den nådde planeten 11. september
1997 og har siden da sendt tilbake mange høy-oppløselige bilder og viktige atmosfære- og overflatedata. Sonden går i en lav sirkulær polbane og har et høyoppløselig kamera som kan ta bilder med en oppløsning på bare 2 meter. Faktisk avbildet sonden de tidligere landingsfartøyene Viking 1 og Pathfinder
i 2004. Den har også en lasermåler til å måle høyder på fjell, vulkaner og dybder på kratere, daler og
sprekker med stor nøyaktighet. Sonden har også et infrarødt spektrometer til å måle sammensetning av
bergarter og støv på overflaten. Siden sonden har vært der nå i over 8 år, så har den kunnet følge værog klimaskiftningene på Mars nøye. Blant annet har den funnet at Mars sin sørpol viser dramatiske
tegn til avsmelting. Det er jo interessant med tanke på årsaken til den globale oppvarmingen her på
Jorda.
I 1998 og 1999 ble henholdsvis Mars Climate Orbiter og Mars Polar Lander skutt opp av NASA.
Førstnevnte skulle bli den første værsatelitt i bane rundt en annen planet. Imidlertid kom sonden for
nær planeten under oppbremsingen og falt ned på planeten. Mars Polar Lander hadde med seg to såkalte mikroprober som skulle trenge ned i overflaten og analysere jordsmonnet. Disse fikk man aldri
noe livstegn fra. Også Mars Polar Lander gikk tapt og crashet antakelig med Mars på grunn av en navigasjonsfeil.
Til erstatning for Mars Climate Orbiter ble Mars Odyssey skutt opp i 2001. Odyssey studerer vær og
klima på Mars og har vært svært suksessfull. I mai 2002 fant sonden at det er bundet store mengder
vann i bergarter og løsmasser rett under overflaten ved sørpolen. Laget synes å være flere hundre meter tykt. Seinere fant sonden også store mengder vann ved nordpolen. Strengt tatt er det hydrogen som
registreres. Dette er bundet til oksygen som danner vann. Ved nordpolen er faktisk så mye som 8090% av volumet i berggrunnen vann.
Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA sendte i 2003 opp Mars Express. Den hadde også med
seg et lite landingsfartøy, Beagle 2 (oppkalt etter Darwins forskningsskip). Beagle 2 var utstyrt med en
robotarm, stereokameraer, mikroskop og to ulike spektrometre for å analysere jordprøver. Den ble vellykket separert fra Mars Express, men man fikk aldri kontakt med den etter landing. Mars Express har
imidlertid vært svært vellykket og sender tilbake meget detaljerte bilder av Mars-overflaten. Den har
etter en del komplikasjoner i sommer omsider fått slått ut to store radarbommer som skal brukes til å
finne vann under overflaten på dyp på inntil 5 km.
Mars Express har fotografert en rekke
spennende strukturer på Mars, blant annet
Olympus Mons og området rundt Valles
Marineris. Mange av strukturene som er
undersøkt vitner om at store vannmengder
engang har strømmet på Mars. Sonden har
også funnet metan i atmosfæren og at konsentrasjonen av vann og metan overlapper i
atmosfæren. Dette kan ha betydning for om det
kan være primitive livsformer på Mars. Et
annet interessant funn er is dekket av et
støvlag. Strukturene minner om pakkis.
Bildet viser et område på Elysium-sletten som ser ut til å være en frosset sjø, dekket av et støvlag. Bildet er noen titalls km på tvers.
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Sonden fant også overraskende nok nordlys. Dette er uventet siden Mars ikke har noe magnetfelt som
Jorda. Nordlyset er meget konsentrert, noe som kan antyde at det er knyttet til lokale magnetfeltanomalier i skorpen.
I juni og juli 2003 sendte NASA opp tvillingsondene Mars Exploration Rover A og B, mer
kjent som Spirit og Opportunity. Som navnet
(rover) sier så er dette kjøretøyer. De har som
Sojourner seks hjul, men er større og tyngre
(170 kg). De beveger seg også mye raskere enn
sin forgjenger og dekker større område på en
dag enn Sojourner i løpet av de 90 dagene den
var i aksjon (ca. 20 meter). Spirit og Opportunity drives av solcellepaneler og er ellers
utstyrt med kameraer som gir 360 graders stereobilder, slipeverktøy for å komme inn til frisk steinoverflate, mikroskop med kamera og spektrometer for å analysere jord og steinprøver. Kjøretøyene ble
beregnet til å ha en levetid på minst 3 måneder.
Spirit landet 4. januar og Opportunity 25. januar 2004. De er begge fremdeles i full aksjon på overflaten snart to år etter, så de må sies i høyeste grad å ha levd opp til forventningene! Bilene var innpakket
i store luftballonger for beskyttelse under landingen, etter at det meste av bremsingen var gjort med
fallskjermer. Spirit spratt faktisk i over 10 minutter, og opptil 8 meter høyt. Etter 27 flere sprett og rulling stoppet den 2-300 meter unna der den først traff overflaten. Noe tilsvarende skjedde for Opportunity.
Begge kjøretøyene landet ved ekvator på hver sin side av planeten, Spirit ved Gusevkrateret og Opportunity i et flatt landskap med navn Meridiani Planum. Gusevkrateret så ut til å ha inneholdt vann som
har rent ut i et elveløp som kan følges hundrevis av kilometer. Meridiani Planum ble valgt på grunnlag
av observasjoner med Mars Global Surveyor som hadde vist store mengder hematitt, et mineral som
typisk dannes i nærvær av vann.
Etter kort tid fant Spirit karbonater i noen sprekker i en
steinblokk. Karbonater er
mineraler som dannes i et
vannholdig miljø. Det tok
imidlertid flere måneder før
Spirit kom i kontakt med
fast fjell. På den andre
siden av Mars viste bildene
fra Opportunity tilstedeværelse av lagdelte bergarter, typiske for avsetninger i vann. I bergartene
var det mange runde blåbærfargede kuler som inneholdt hematitt. Disse lå også rundt på overflaten, tydeligvis mer motstandsdyktige mot forvitring enn sedimentene. Spektrometrene viste også tilstedeværelse av sulfater, en type
salter som dannes i kontakt med nettopp salt vann. ”Blåbærene” viste seg også å være jevnt fordelt i
bergarten, noe som viser at sedimentene må ha vært vannmettede, slik at kulene eller konkresjonene
kunne dannes. Strømrifler ble også funnet, tegn på at sedimentene måtte være avsatt i rennende vann.
Seinere har sondene sett mange spennende overflatestrukturer og fenomener.
En av grunnene til at man regnet med noen måneders levetid for roverne, var at man ventet at solcellepanelene ville bli dekket av støv, slik at det ville bli for lite strøm, men hyppige virvelvinder har feid
støvet vekk. Det var også usikkert hvor mye strøm de ville motta under vinterhalvåret, men ved å la
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bilene gå i dvale på natten har også det gått bra. Opportunity hadde 10/11 kjørt nesten 6.5 km siden
landingen, mens Spirit har kjørt noe kortere, men har klatret opp på en høyde kalt Husband Hill hvor
det er god utsikt.

Fotomosaikk av den såkalte "Burns Cliff", en fantastisk formasjon av lagdelte bergarter, som må være
avsatt i vann.
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Det er altså nå hele tre romsonder som kretser rundt Mars, samt to biler på overflaten. Denne store aktiviteten er dels styrt av at vi for tiden har Mars så nær oss (60-70 millioner km ved opposisjon). Sondene får snart selskap av nok et romfartøy. Den 12. august sendte nemlig NASA opp sonden Mars Reconnaissance Orbiter. Den er ventet fram til Mars i siste halvdel av mars. Sonden har et høyoppløsningskamera som vha. et 50 cm speil og mosaikk av 14 CCD brikker kan ta bilder med en oppløsning
på 30-60 cm per pixel i et opptil 6x12 km stort bildefelt. Den har et spektrometer som skal studere i
visuelt og nær-infrarødt lys for å identifisere mineraler på overflaten, spesielt interessant er mineraler
dannet i forbindelse med vann. Sonden har videre et instrument til å observere forhold i atmosfæren og
en radar til å lete etter vann under overflaten. Radaren minner om den som Mars Express har, men når
ikke så dypt. Den har imidlertid høyere oppløsning.
NASA har videre planlagt Phoenix som skal lande på isen ved nordpolen. Den er utstyrt med en robotarm som skal kunne grave inntil 1 meter ned i isen for å søke etter organiske forbindelser. Prøvene vil
bli analysert for å søke etter tegn på liv. Phoenix vil ha et stereokamera på en 2 meter høy mast, spektrometer for å bestemme mineraler og instrumenter for å studere atmosfæren over landingsfartøyet.
Phoenix er tenkt å lande i mai 2008.
I 2010 har NASA planer om å lande et nytt kjøretøy på Mars, Mars Science Laboratory. Dette vil være
dobbelt så langt og 3 ganger så tungt som de to roverne som nå er på Mars. Laboratoriet har som hovedmål å samle og analysere Mars-jord og kjerner av stein for å lete etter liv og videre undersøke om
miljøet kan ha gitt betingelser for liv tidligere. Dette vil være et samarbeidsprosjekt med Russland,
Spania og Tyskland.
Seinere ferder i NASA regi vil kunne innbefatte robotfartøyer med vinger for å kunne dekke større
områder og sonder som vil kunne samle prøver og kunne bringe dem tilbake til Jorda. Tilsvarende
prosjekter har også ESA innen sitt såkalte Aurora-program. Verken ESA eller NASA har seriøse planer om bemannede ferder til Mars på denne siden av 2020.
___________________________
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En refraktor av topp kvalitet gir en kontrast og skarphet ut til kanten av synsfeltet
som ingen andre teleskoptyper helt kan måle seg med. Andre teleskoptyper gir mer
rå oppløsning og lysstyrke for pengene, men mange typer observasjoner krever rett
og slett ikke stor objektivdiameter. Da velger man gjerne det telekopet som er kjappest å sette opp og som får plass i håndbagasjen. Bak begrepet "refraktor" skjuler
det seg et stort antall forskjellige optiske design. I denne artikkelen beskrives noen
av de som er vanligst i blant amatørteleskop i dag.

*

De første teleskopene hadde objektiver som bestod av en enkelt samlelinse. Dessverre er det slik at lys
med ulik bølgelende brytes forskjellig, slik at fiolett lys blir brutt mer enn rødt lys. Brennvidden avhenger altså av lysets bølgelengde og det blir umulig samle alt lyset fra en stjerne i et felles brennpunkt. Dette kalles kromatisk aberrasjon (fargefeil). En 75mm linse med åpning f/7 som består av et
enkelt element vil ha en forskjell i brennvidde på hele 8mm. Man må altså justere fokuseringen 8mm
for å skifte fra rødt lys i fokus til fiolett lys i fokus. Med grønt lys i fokus vil ufokusert rødt og fiolett
lys danne en skive som er 150 ganger større enn Airy-disken. Airy disken er størrelsen på en stjerne
avbildet med et teoretisk perfekt teleskop. På grunn av diffraksjon samles ikke lyset i et punkt, men
spres ut i en liten skive.
Fargefeilen er omvendt proporsjonal med brennvidden. For å minimalisere fargefeilen, kan man altså
øke brennvidden. De gamle teleskopene av denne typen har ekstremt lang brennvidde for å bøte på
problemet. I noen tilfeller var objektivet plassert i toppen av et høyt tårn, mens okularet og observatøren befant seg inntil 60 meter unna.

Som man kan se, vil en enkeltlinse være nesten ubrukelig på grunn av kromatisk aberrasjon. Det er
mulig å unngå dette ved å konstruere en linse som består av to typer glass. Grunnen til at dette fungerer er at forskjellige glasstyper sprer fargene i forskjellig grad. Flintglass sprer fargene mer enn kronglass. En linse av kronglass må altså ha større styrke enn en linse av flintglass for å ha samme fargespredning. Ved å sette sammen en samlelinse av kronglass med spredelinse av flintglass kan man nulle
ut den kromatiske aberrasjonen. Samlelinsen vil være kraftigere enn spredelinsen, og man vil i sum få
en samlelinse uten kromatisk aberrasjon. Vel, nesten i alle fall. Problemet er at disse
glasstypene ikke sprer det røde og blå delen av spekteret like mye. Derfor vil man sitte
igjen med en liten rest av fargefeil. Denne fargefeilen er kun 1/25 av fargefeilen til en
enkeltlinse, men allikevel godt synlig i de fleste moderne refraktorer av denne typen.

Figur 1: Akromatisk objektiv av typen Clairaut med sammenkittde linser. I alle figurene
går lyset fra venstre mot høyre. Kronglasset til venstre vil altså ligge fremst i kikkerrøret
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Denne typen kjennetegnes ved at de to linseelementene er tilpasset slik at de kan kittes sammen uten at
det blir noe mellomrom mellom dem. Konstruksjonen brukes gjerne i enklere teleskop. Ulempen er at
et slikt teleskop lider av koma, slik at stjerner i utkanten av synsfeltet strekkes ut til små "kometer".
Komaen i en slik refraktor er verre enn for en Newton-reflektor med samme brennvidde og objektivdiameter. Komaen er ikke så lett synlig visuelt, men er lett synlig i hjørnene på bildet hvis man fotograferer i primærfokus med film eller store CCD brikker.
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Punktdiagrammet viser hvordan en stjerne avtegnes i et Clairaut-objektiv 1 grad fra senter av fokalplanet. I et perfekt teleskop ville alt lyset vært samlet innenfor den lille sirkelen i spissen av "kometen". Den lille sirkelen markerer Airy-disken, det vil si størrelsen på en stjerne avtegnet med perfekt
(diffraksjonsbegrenset) optikk.

Figur 2: Punktdiagram for en 75mm f/7 refraktor, 1 grad fra senter av synsfeltet/billedplanet.
Det er mulig å lage sammenkittede dubletter uten koma hvis man gjør en av linseflatene asfærisk (det
vil si at den ikke er formet som en kuleflate), men slike linseelementer er dyre å produsere. William
Optics leverer en 80mm refraktor med sammenkittede element. Ut i fra pris og kvalitet går jeg ut i fra
at den har en asfærisk linse og er skarp over et stort felt.

-
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Hvis man tillater en liten luftspalte mellom linsene er det mulig å eliminere både koma og astigmatisme1. Et slikt objektiv kalles aplanatisk. Det finnes mange ulike aplanatiske linsekonstruksjoner, men
den som har størst praktisk betydning i dag er Frauenhoferobjektivet. Et slikt objektiv har en luftspale
mellom linsene som gir radikalt forbedret skarphet utenfor senter av bildet sammenlignet med et Clairaut-objektiv.
Punktdiagrammet på figiur 3 viser at objektivet tegner praktisk talt like skarpt 1/2 grad utenfor midten
av fokalplanet som i senter av fokalplanet. Det grønne lyset er samlet innenfor sirkelen i begge tilfeller, noe som tyder på diffraksjonsbegrenset ytelse for grønt lys (ikke lett å se i trykken). På grunn av
kromatisk aberrasjon vil dypt rødt og fiolett lys spres utover et område som er rundt fire ganger større
enn Airy-disken. Øyet er lite følsomt for dypt rødt og fiolett lys, så den rød/fiolette haloen vil ikke påvirke skarpheten så mye som man skulle tro.
En halo som ikke er mer enn 3 ganger større enn Airy-disken vil knapt påvirke ytelsen. For å få til dette må åpningsforholdet F/D til en akromat være omtrent 3 ganger objektivdiameteren målt i tommer.
En 150mm / 6 tommers akromat må ha et åpningsforhold på F/D = 3x6 = 18. Mange gamle teleskop
har såpass lang brennvidde, noe som til en viss grad rettferdiggjør betegnelsen Akromat = Fargefri. De
fleste refraktorer som blir produsert i dag har for kort brennvidde til å tilfredsstille dette kravet. Unntaket er ironisk nok de aller billigste modellene. En god 60mm f/15 akromatisk refraktor har faktisk så
bra fargekorreksjon at den nesten kan kalles en APO.
1
Den aktuelle typen astigmatisme (engelsk: off-axis astigmatism) innebærer at stjerner utenfor senter av synsfeltet blir strukket ut i tangensiell retning på den ene siden av fokus, og i radiell retning på den andre siden av fokus. I beste fokus vil stjernen være symmetrisk, men uskarp.
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Figur 3: Punktdiagram for 150mm f/15 Frauenhoferaktomat. Til venstre vises en stjerne
midt i synsfeltet, til høyre en stjerne 1/2 grad fra senter.
De aller fleste refraktorene på markedet har akromatiske objektiv med to element og luftspalte mellom
(Air spaced achromat på engelsk). De beste av disse har gjerne Frauenhofer objektiv, men mange har
en enklere variant hvor baksiden av linsen er helt plan.
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Skal man redusere fargefeilen til et punkt hvor den ikke lenger er synlig må man ha ekstremt lang
brennvidde eller ta i bruk andre glasstyper enn kron og flint. Man har lett etter slike glasstyper siden
1800-tallet, og mange typer har vært brukt. Problemet med mange av dem er at de er dyre, skjøre og
brytes ned av fuktighet. Mange ulike objektivtyper har vært utviklet gjennom tidene. Nedenfor beskrives de typene som er vanlige i dag.
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Krystaller av fluoritt viser seg å ha en fargespredning som gjør at man kan oppnå langt bedre fargekorreksjon enn hva som er mulig med et kron/flint objektiv. Ren fluoritt er dyrt, skjørt og brytes raskt ned
av fuktighet. Antireflekscoatingen beskytter mot fukt, men selv den minste ripe kan være katastrofal.
For å beskytte fluorittlinsen/ED-linsen utføres APO-dubletter gjerne som Steinheilobjektiv fremfor et
Frauenhoferobjektiv. I et Steinheilobjektiv ligger spredelinsen fremst. ED/Fluorittelementer tilsvarer
kronglasset i et akromatisk objektiv og ligger beskyttet bak flintglasset. Et Steinheilobjektiv er aplanatisk slik at man får skarpe stjerner over et relativt stort felt.
ED-glass er en fellesbetegnelse på glass med lav fargespredning. De vanligste formene for ED-glass i
dag er kronglass blandet med fluoritt. I ED-refraktorene til Orion og SkyWatcher brukes FPL-53.
Denne glasstypen gir praktisk talt like bra fargekorreksjon som ren fluoritt, men er mer
robust. Skywatchers ED-refraktorer med FPL-53-glass markedsføres feilaktig som fluorittrefraktorer. Mange av APO-refraktorene til TeleVue og Takahashi har dublettobjektiv
med fluoritt.

Figur 4 : Aplanatisk Steinheil objektiv. I dag mest brukt i APO-refraktorer, hvor ED eller
fluorittglasset ligger til høyre, beskyttet bak et mer robust linseelement.
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Figur 5 : Punktdiagram for 150mm f/15 Steinheil Fluoritt-dublett. Sammenlign med
punktdiagrammet for Frauenhofer-akromaten, og legg merke til billedskalaen. Den sorte
sirkelen (Airy-disken) er 20µ i diameter i begge teleskop, men her er alt synlig lys fra
rødt til fiolett samlet innenfor sirkelen!
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For å unngå refleksjoner i overflatene på linsene kan man fylle mellomrommet mellom disse med olje.
Dette er bedre enn antireflekscoating, og gjør det mulig å lage objektiv som gir veldig høy kontrast.
Som tidligere nevnt vil man få problemer med koma hvis man bruker kun to linser uten luftspale mellom. Derfor utføres oljefylte refraktorer med tre element. Ved bruk av tre forskjellige
glasstyper oppnår man enda bedre fargekorreksjon enn i et APO-dublett-objektiv. En
ekstrabonus er at det skjøre ED eller fluorittelementet kan ligge beskyttet mellom to mer
robuste linser. William Optics og TMB produserer refraktorer av denne typen.
Figur 6 : Triplet Apo objektiv. Typisk et ED glass mellom to linser av kronglass.

& 0
Petzval objektivet ble opprinnelig utviklet for kameralinser, men brukes i dag stort sett i teleskop. Det
består av to linsepar med stor avstand imellom. Objektivet gir skarpe stjerner over et enda større felt
enn et aplanatisk objektiv. I tillegg får man forbedret fargekorreksjonen med 25-30% sammenlignet
med tilsvarende dubletter. Det er ganske mange produsenter som tilbyr Petzval teleskop i dag, blant
annet Vixen og William Optics. Toppmodellene til Televue og Takahashi er begge Petzval fluoritt
APO'er. Her snakker vi om den aller fiffeste fiffen blant refraktorer, og prisen er deretter.

Figur 7 Strålegangen i et Petzval teleskop.
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Tabellen nedenfor viser den kromatiske aberrasjonen for utvalgte refraktorer. Aberrasjonen er angitt
som forholdet mellom haloen av rødt/fiolett lys og størrelsen på Airy-disken. De fleste verdiene er
hentet fra Roger Ceragioli's artikkel "A Survey of Refractive Systems for Astronomical Telescopes".
Verdiene for forskjellige akromatiske teleskop har jeg beregnet selv på en forenklet måte. Man må
huske at verdiene er teoretiske og at det ikke tas høyde for kvaliteten i hvert teleskop. Kromatisk aberrasjon er uansett ikke den eneste faktoren som påvirker ytelsen. Objektivdiameteren er stort sett viktigere.
Betegnelse

Achromat, Cemented
Doublet
Achromat, Cemented
Doublet
Achromat, Air Spaced
ED Doublet APO
Fluorite Doublet APO
Fluorite Doublet APO
ED triplet APO
Petzval APO/ Ortho
Apochromat
Et utvalg amatørinstrument (akromater med
luftspalte mellom
linsene. De beste har
Frauenhofer objektiv).

Beskrivelse
Singlet lens

Objektiv
diameter
mm
75

Åpnings- Kromatisk
forhold
aberrasjon
F/D
Halo/Airy-disk
7
150

Clairaut, kron/flint

75

7

5,7

Clairaut, kron/flint
Frauenhofer, kron/flint
Steinheil, FPL-53 glass bak
Steinheil
Steinheil
Oil-Spaced, FPL-53 i midten

150
150
150
150
150
150

15
15
10
15
10
9

4,1
4,4
1,8
0,7
1,6
1,1

Petzval, 4 elementer, 2 fluoritt
Billig nybegynnerteleskop
Short-tube refraktor, f.eks Orion
Middels refraktor (f. eks TAL)
Stor refraktor
Tom Reidars langkikkert

150
60
80
100
120
150

7
15
5
10
8,3
8,0

0,5
1,4
5,8
3,6
5,2
6,8

Linker for den som vil vite mer:
http://alice.as.arizona.edu/~rogerc/
http://www.tmboptical.com/
_________________________
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12
Midtvinters er høysesong for de meget spesielle og fargerike perlemorskyene fra
Norge.
Som takk for at jeg hadde sendt inn noen bilder jeg hadde tatt av perlemorskyer, ga Birger meg i oppgave å skrive en artikkel om fenomenet. Og da var internett god å ha, selv om opplysningene også
kunne være noe forvirrende.
Alle som bor på våre breddegrader har vel sett perlemorskyer, men lenger sør er de langt sjeldnere. Da
perlemorskyer ble observert over England i februar 1996, ble det omtalt som en sensasjon, da det bare
var skjedd to ganger i løpet av de siste 40 år. Det synes fremdeles å herske en viss usikkerhet med
hensyn til hva de består av. Iflg. en artikkel fra 1996 hevdet "Meteorology Today" at innholdet i per-
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lemorskyer (nacreous clouds eller iridescent clouds) er stort sett ukjent, men de antas å bestå av
iskrystaller og/eller noen form for ”supercooled” (underkjølt) væske.
Iflg. Meteorologisk Institutt ble perlemorskyer første gang omtalt på slutten av 1800-tallet av Henrik
Mohn, daværende bestyrer av Meteorologisk Institutt. Litt forvirrende blir det når samme kilde opplyser at den tyske dikteren Johann Wolfgang von Goethe (som døde i 1832!) i unge år var en habil vitenskapsmann, "dypt fascinert av regnbuens magi og med en lidenskap for perlemorskyer". I så fall var
Goethe et strå hvassere enn Mohn både når det gjaldt perlemorskyer og diktekunst.

Perlemorskyer fotografert fra Røros den 3. jan. 2005 av Ole Jacob Raad
(se utsnitt av bildet i farger på forsiden)
Skyene gjengir regnbuens farger omtrent på samme måte som perlemor. Perlemorskyer og regnbuer er
to alen av samme stykke. Sollys treffer små iskrystaller i skyene. Som i et prisme blir det hvite sollyset
"spaltet", slik at de ulike fargene (bølgelengdene) sendes i forskjellig retning fra skyen. For å observere fargeskruden må vinkelen mellom øyet, skyene og sola stemme. Det skjer best like før og like etter
solnedgang, men skyene kan sees et par timer før soloppgang eller etter solnedgang. Resten av døgnet
sees de bare som et lett, hvitt slør. Bare en skytype har mer spektakulære farger enn perlemorskyer,
nemlig de såkalte lysende nattskyene (noctilucent clouds).
Perlemorskyer dannes helst i polare områder i perioden desember t.o.m. februar, når atmosfæren er på
sitt kaldeste og solas daglige gang er gunstig. En kilde i England (som svært sjelden har perlemorskyer) påstår at de dannes i 15-30 kilometers høyde, mens Meteorologisk Institutt i Norge (som
har det ofte) sier at skyene oppstår i en høyde av 20-30 km, og dermed ligger mer enn dobbelt så høyt
som vanlige slørskyer (cirrus).
Det finnes flere typer perlemorskyer. Den vanligste typen er linseformet og skyldes kraftig vind over
fjell. Fjellene setter lufta i bølgebevegelser, som forplanter seg langt opp i atmosfæren. Der lufta stiger
mot "bølgetoppene" blir lufta ekstra avkjølt, og selv nesten helt tørr luft kan kondensere til skyer. Flere
skyer med noe avstand viser forskjellige bølgetopper. Det skyfrie området imellom er en "bølgebunn".
I tillegg til iskrystaller kan skyene bestå av kjemiske sammensetninger som blant annet påvirker osonbalansen. For dem som måtte være interessert i de edlere kjemiske prosesser i perlemorskyer er det
manna å finne på nettet hvis man søker på "nacreous clouds" eller "iridescent clouds".
_______________________________
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Det er en måneformørkelse 14. mars, men Månen kommer bare inn Jordas halvskygge (maks. ved
midnatt), så den er vel egentlig bare synlig ved å fotografere den.
Det er solformørkelse 29. mars, som er total i blant annet Nord-Afrika, Tyrkia og Russland. I Trondheim er 25% av Sola dekket ved maksimum kl.11.54.

&

Merkur er "morgenstjerne" i desember, men med den flate ekliptikken er den et meget vanskelig objekt. Den når største vestlige elongasjon (vinkelavstand fra Sola) 12. desember (21o). I februar er den
"aftenstjerne" og når største østlige elongasjon 24. februar (18o). Da begynner ekliptikken å ha en viss
helning og planeten skulle være grei å finne med en prismekikkert.
Venus er "aftenstjerne" ut året, men befinner seg meget lavt på himmelen. Det er således en utfordring
å finne den. I slutten av januar dukker planeten opp på morgenhimmelen men står fremdeles lavt. Mot
slutten av februar og utover i mars kommer planeten stadig høyere på himmelen og blir etter hvert et
iøynefallende objekt. Den når største vestlige elongasjon 26. mars. Det er morsomt å følge med på
endringen i planetens faser og størrelse. Som figurene under viser så avtar planetens størrelse raskt
utover i februar, mens lysstyrken er noenlunde konstant. Det skyldes at den belyste delen av planeten
øker i takt med at planeten fjerner seg fra oss.

1. feb:
53” og -4.5 mag

15. feb:
42” og -4.6 mag

1. mars:
34” og -4.6 mag

15. mars:
28” og -4.5 mag

30. mars:
23” og -4.3 mag

Mars er synlig i sør på kveldshimmelen i desember og på aftenhimmelen i månedene januar til mars.
Den går ned på morgenkvisten i hele perioden. Avstanden mellom oss og Mars øker hele tiden og det
blir stadig vanskeligere å se detaljer. 1. desember er diameteren 17” (buesekunder), 1. januar 14”, 1.
februar 9”, 1. mars 7” og 1. april kun 6”. Til sammenligning var diameteren 20 buesekunder ved opposisjonen 7. november.
Jupiter dukker opp i øst lavt på morgenhimmelen i løpet av november, og står stadig tidligere opp
mot slutten av året. Planeten står nå i stjernebildet Vekten (Libra). Den står høyest på himmelen på
morgenkvisten (det vil si i sør) ved årsskiftet, og stadig tidligere utover i året. Planeten er på det høyeste bare vel 10 grader over horisonten så det kan være vanskelig å se mange detaljer.
Saturn kommer til syne på østhimmelen etter solnedgang allerede ved årsskiftet og er oppe hele natten. Den befinner seg nå sentralt i stjernebildet Krepsen (Cancer). Planeten er i opposisjon 27. januar
og vil være et iøynefallende objekt utover vinteren og våren. Ringåpningen er fortsatt stor, men merkbart mindre enn i de to foregående år. Likevel burde det ikke være problemer å se Cassinis deling med
et godt 4 tommers teleskop. Se også etter de 8 mest lyssterke månene (tabell ved opposisjon).
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Måne
Titan
Tethys
Iapetus
Mimas

Lysstyrke
8.1
9.9
10.9
12.7

Måne
Rhea
Dione
Enceladus
Hyperion

Lysstyrke
9.4
10.2
11.4
14.0

Skymap Pro kan brukes til å finne posisjonen til månene ved bestemte tidspunkter og er også oppgitt i
tidsskrifter som Sky & Telescope og Astronomy for de som har tilgang til disse.
Uranus og Neptun står lavt på vesthimmelen i begynnelsen av desember, og drukner i sollyset på
slutten av året. Disse er det derfor ingen grunn til å observere nå for andre enn de mest ”ihuga” entusiastene.
Pluto er ikke observerbar før ut på våren.

!

4 Vesta er i opposisjon 6. januar og har da lysstyrke 6.3 mag. Den befinner seg i stjernebildet Tvillingene (Gemini) og passerer bare 4 bueminutter sør for Geminorum 25. desember. Figuren under
viser Vestas forflytning fra midten av desember til slutten av januar. Stjerner ned til 7. mag er vist.

#

Geminidene har maksimum 14. desember i år. Dessverre er det fullmåne på den tiden også, ellers er
Geminidene en av de aller fineste svermene for oss i Trøndelag. Vanligvis ligger timeraten på 110120, men det er under helt ideelle forhold med radianten i senit og helt klar, mørk himmel.
Kvadrantidene er aktive mellom 1. og 5. januar med et kortvarig maksimum den 3. januar. Den kan
oppvise mange meteorer (ideelt eller ZHR = 120). Det er gunstig månefase i år. Utstrålingspunktet
ligger mellom Store Bjørn (Ursa Major) og Herkules over stjernebildet Bootes.
_______________________________
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