Redaktørens ord
Corona denne gang er preget av
svært mange rapporter. Det er faktisk
hele ni rapporter om diverse emner.
Forhåpentligvis kan noen av disse
være til inspirasjon for å få opp observasjonsinteressen i foreningen. For det
synes å være et sørgelig faktum at det
er bare et fåtall av våre mer enn 130
medlemmer som driver aktivt og observerer stjernehimmelen. Dette merker vi jo når det innbys til observasjonskvelder på Bratsberg. Det er
dessverre ikke mange som stiller opp.
Men om vi nå har mange rapporter
denne gang så har vi gledelig nok også
mange bidragsytere.
Vi i redaksjonen er klar over
mangel på nybegynnerstoff i bladet og
lover å rette på det til neste nummer.
Dette nummeret er et unntakstilfelle i
så måte. Redaktøren mener at det bør
være en målsetting at hvert nummer
har minst en artikkel for hver av målgruppene nybegynnere, litt viderekomne og avanserte amatører. På den
måten kan vi tilfredsstille de fleste tror
jeg. Redaksjonen har for øvrig snakket
om at vi snart bør ha en medlemsundersøkelse om hva folk synes om
bladet. Det hadde eksempelvis vært
fint å vite hvor mye av bladet som
leses. Leses hele bladet, eller er det
bare noen utvalgte emner? Hva savnes
og hva er det for mye av? Hva med
nivået? Er det i stor grad for vanskelig
stoff? Det er noen av spørsmålene som
vi kunne tenke og få svar på. Noe av

dette må dere også gjerne besvare pr.
e-post til redaktøren som for øvrig
gjerne tar imot både ros og ris. På
den måten får vi jo vite hvordan vi
kan bli bedre!
Nå står altså snart påskeferien for
døra. Mange skal nok på fjellet og
der er det jo ofte bedre forhold for
observasjoner fordi lufta er tynnere
og klarere. Ofte kan vi gjerne legge
på minst en magnitude når det gjelder
de svakeste stjernene man kan se.
Dette gjør at de stjernebildene en er
vant til å se i byen ofte kan virke
temmelig ukjente. Et stjernekart kan
da være nyttig å ha! Det er imidlertid
alltid en hake med påsken og muligheten for å se stjernehimmelen, og
det er Månen. Tidspunktet for påsken
er jo fastsatt slik at første påskedag er
første søndag etter første fullmåne på
eller etter 21. mars. Det er derfor
alltid fullmåne i løpet av påsken. I år
er imidlertid fullmånen allerede tirsdag i påskeuken, så det allerede fra
skjærtorsdag begynner å bli mulig å
se en mørk himmel. Oppfordringen
går derfor på å ta seg en tur ut i nattemørket i påsken. Det kan være
riktig mange stjerner å se i år! Og
ikke glem å se etter Venus og Merkur
i vest etter solnedgang!
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Styret i TAF informerer
Årsberetningen for 2009 er trykket på side 4-8. Det ble et driftsoverskudd for
2009 på kr. 15 136.17 mot et budsjettert overskudd på kr. 1 153.53. Det ble
investert i utstyr for kr. 100 565.48, hvorav ca. 81 tusen var gjennom Teleskopaksjonen som nå er avsluttet. Vi har nå en imponerende og variert utstyrspark vi ikke engang drømte om var mulig da Teleskopaksjonen ble startet.
Aktivitetsnivået var godt over middels i 2009, og TAFs økonomi er god.

Nye medlemmer og utmeldinger
TAF har fått 11 nye medlemmer siden sist, mens 8 har meldt seg ut eller er
strøket på grunn av manglende betaling av medlemskontingenten for 2009.
TAF har 147 medlemmer pr. 12/3-10. Vi ønsker hjertelig velkommen til
Ove Wangen Elvadalen, Hermann Hestbek, Reidar Johansen, Terje Næss,
Per Torbjørn Prestmo, Atle Renå Reitan, Gunhild Rem, Gaurav Sharma,
Åsmund Godal Tunheim, Nina Nami Wiggen og Morten Åsmul.
Birger Andresen,
Leder i Trondheim Astronomiske Forening

INTERNETT
TAF: http://www.taf-astro.no
TRYKKING : Hos FESIL ASA

FORSIDEN: Øverst et bilde av
mange lyssøyler over Tynset sentrum tatt av Albin Kristiansen 21/1209. Bildet til venstre viser Oriontåken og spor av en geostasjonær
satellitt tatt av Jørn Dahl-Stamnes.
Nede til høyre bilde tatt av Finn
Nilsen som viser ”snøbue” i klart
og kaldt vær. Mer om disse fenomenene kan leses inne i bladet.
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Årsberetning, Trondheim Astronomiske Forening 2009
Sammendrag
TAF hadde 139 medlemmer ved utgangen av 2009 mot 132 ved utgangen av 2008. Det ble holdt 9 medlemsmøter med en gjennomsnittlig deltakelse på 25 personer. Medlemsbladet hadde som planlagt 120
sider fordelt på fire nummer.
2009 var, på tross av lengre perioder med dårlig vær, et svært aktivt år både med hensyn til intern og ekstern observasjonsaktivitet. Vi holdt også uvanlig mange eksterne foredrag.
Det ble tatt en rekke meget flotte bilder med nytt SBIG CCD kamera. Det ble gjort 490 vitenskapelig nyttige observasjoner av variable stjerner.
TAF hadde rekordmange innslag i media i 2009, deriblant to innslag på riksdekkende TV. Vi bidro også
mer enn vanlig til Norsk Astronomisk Selskap sitt medlemsblad "Astronomi".
Midlene fra teleskopaksjonen ble brukt opp i 2009. De viktigste investeringene i 2009 var:
• SBIG ST-10XME semi-profesjonelt CCD kamera med filterhjul og RGBL fotografiske filtre,
BVR fotometriske filtre og HOS smalbåndfiltre.
• 60mm Lunt Hydrogen-alfa solteleskop
• 80mm Skywatcher Evostar ED refraktor til wide-field fotografering og guideteleskop.
Vi har nå en komplett utstyrspark for visuelle, fotografiske og vitenskapelige observasjoner av meget høy
kvalitet. Vi rår over meget dyktige ressurspersoner innen disse områdene.
Det ble et driftsoverskudd for 2009 på kr. 15 136.17 mot et budsjettert overskudd på kr. 1 153.53.

Medlemmer og medlemskap
Medlemsavgiften var kr. 250,- for ordinært medlemskap, og kr. 125,- for henholdsvis abonnement (innmelding etter 1. oktober), familiemedlemskap og juniorer (aldersgrense 18 år).
TAF hadde ved årets slutt 139 betalende medlemmer, hvilket er sju flere enn i fjor.

Valg og styre
På generalforsamlingen i april ble følgende valgt:
Leder: Birger Andresen (ett år, gjenvalg)
Nestleder: Terje Bjerkgård (to år, gjenvalg)
Tur- og Møtekoordinator: Tom Reidar Henriksen (to år, gjenvalg)
Varamedlem: Erlend Rønnekleiv (ett år, gjenvalg)
Styret har ellers bestått av Stein Ommund Wasbø (kasserer og materialforvalter) og Erlend Langsrud
(sekretær).
Valgkomitéen ble gjenvalgt. Den består av Albin Kristiansen (leder), Knut Sverre Grøn og Asle Schei.
Geir Jacobsson ble gjenvalgt som revisor.
Alle valgene ble gjort uten motkandidater og i henhold til innstillingen fra valgkomitéen.
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Arrangementer
Medlemsmøter. Det ble i tillegg til Generalforsamling i april avholdt åtte medlemsmøter. Foredragsholder
med astrofaglig bakgrunn ble brukt på tre møter; professor Jan Myrheim (NTNU), doktor Øystein Langangen (Universitetet i Oslo) og professor Øyvind Grøn (Høg-skolen i Oslo og Universitetet i Oslo). Møtene samlet i gjennomsnitt 25 deltakere. Møteprogram og referater blir lagt ut på foreningens nettsider:
http://www.taf-astro.no/ I alt var 81 personer til stede på et eller flere av våre medlemsmøter i 2009.
Styremøter. Det ble holdt to styremøter i 2009. Mange saker er diskutert og avgjort via e-post.
Observasjonskvelder. Det ble gjennomført seks vellykkede observasjonskvelder samt en håndfull spontanturer for TAF. I tillegg ble seks planlagte TAF-kvelder avlyst på grunn av dårlig vær. TAF hadde besøk av ti skoleklasser og eksterne grupper på observatoriet i 2009. Fire observasjonskvelder for eksterne
grupper ble avlyst på grunn av dårlig vær. Terje Bjerkgård arrangerte i privat regi en stjernekveld for en
barnehage.
Birger Andresen, Terje Bjerkgård, Eric Jensen, Jørn Dahl-Stamnes og Bjørn Willmann har alle gjort en
ekstra stor innsats ved gjennomføring av eksterne observasjonskvelder. I tillegg har en håndfull andre deltatt en eller flere ganger eller sagt seg villige til å stille opp dersom vi hadde behov for folk ved slike arrangementer.
Turer. Den planlagte turen i høst ble avlyst på kort varsel pga. dårlig vær. To TAF-medlemmer observerte
solformørkelsen i Kina 22. juli 2009.

Publikasjoner, foredrag og profilering i media
Det ble som planlagt utgitt 4 nummer av medlemsbladet Corona i 2009 med totalt 120 sider. Sytten personer bidro til medlemsbladet, hvorav fjorten var TAF-medlemmer.
Birger Andresen holdt to foredrag for eksterne grupper; Nidarvoll Rotary klubb og Barnas turlag i Stjørdal, samt kurs om astronomisk programvare for ansatte ved Vitensenteret og for deltakere på et etterutdanningskurs for lærere i ungdomsskolen og videregående skole i regi av Skolelaboratoriet på NTNU.
Terje Bjerkgård holdt to foredrag for fjerde klassetrinn ved Brundalen skole om Universet, mens Herman
Ranes holdt foredrag om solformørkelser under forskningsdagene 25. september.
TAF-medlemmer hadde i 2009 følgende bidrag til Norsk Astronomisk Selskap (NAS) sitt tidsskrift ”Astronomi”:
• Astronomi nr. 1/09: Bilde av Californiatåken (Erlend Langsrud, s. 4) og bilde av komet Holmes
(Birger Andresen, s. 64).
• Astronomi nr. 2/09: Miniartikkel, "Minste forstørrelse" (Birger Andresen, s. 39).
• Astronomi nr. 3/09: Miniartikkel, "Lyssamlende evne" (Birger Andresen, s. 15).
• Astronomi nr. 4/09: Artikkel m/bilder, "Stjerner på sommerhimmel" (Birger Andresen, s. 28-29)
og miniartikkel, "Oppløsningsevne" (Birger Andresen, s. 43).
• Astronomi nr. 5/09: Artikkel, "Epsilon Aurigae" (Per-Jonny Bremseth, s. 59) og bilde av lysende
nattskyer (Bjørn Egil Stavseng, s. 61).
• Astronomi nr. 6/09: To bilder fra turen til solformørkelsen i Kina (Eric Jensen, s. 50-52).
TAF hadde tre innlegg i Adresseavisens spalte ”Spør Adressa” i 2008, samt et bilde av månen i Adresseavisen.
TAF stilte opp med kikkerter utenfor Autronicahallen i forbindelse med "Astronomiåret 2009" den 2. april, men arrangementet ble avlyst pga. regn. TAF v/Birger Andresen hadde også innslag fra observatoriet
på NRK, Schrødingers Katt i forbindelse med "Astronomiåret 2009" i slutten av mars.
TAF deltok på lokal-TV (NRK, Midt-Nytt) i forbindelse med stjerneskuddsvermen Leonidene (Birger
Andresen) og for å fortelle om vintersolverv (Stein O. Wasbø). Det siste innslaget ble også vist på riks-
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dekkende TV på NRK Dagsrevyen - Norge i dag. Terje Bjerkgård var på TV-Adressa i forbindelse med
Leonidene.
Birger Andresen og Terje Bjerkgård var med på direkte web-TV for NRK under stjerneskuddsvermene
Leonindene og Geminidene. Under sendingen fra Leonindene ble en rekke TAF-medlemmer intervjuet.
Vi har fått meget positive tilbakemeldinger fra NRK på disse nett-TV sendingene.
TAF sin e-postliste blir meget godt administrert av Herman Ranes. Den brukes til å sende ut nyheter og
informasjon til medlemmene, samt til diskusjoner om astronomirelaterte tema.

Observasjoner
Birger Andresen og Terje Bjerkgård rapporterte i 2009 henholdsvis 124 og 38, til sammen 162, observasjoner av solflekker til CV-Helios Network v/Kjell Inge Malde. Sola var fremdeles lite aktiv i 2009, men
den kviknet merkbart til mot slutten av året. 2009 gikk inn på 5. plass på listen over år med flest dager
uten solflekker siden 1849. Solflekkminimum er nå fastsatt til desember 2008 (for drøyt et år siden).
Birger Andresen (179 obs. av 66 ulike stjerner) og Terje Bjerkgård (311 observasjoner av 18 ulike stjerner) bidro med til sammen 490 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 82 ulike variable stjerner i
2009. Observasjonene av variable stjerner rapporteres til VSNET i Japan via Variable Stjernegruppen i
NAS og direkte til American Association of Variable Star Observers.
Birger Andresen, Jørn Dahl-Stamnes, Erlend Langsrud, Kjell-Øyvind Nygård, Erlend Rønnekleiv og
Bjørn Willmann tok flere meget flotte bilder på observatoriet med eget utstyr og/eller utstyr tilhørende
TAF. En rekke TAF-medlemmer observerte visuelt oppe på observatoriet.

Fjerne galakser (til venstre), Ugletåken (midten) og spiralgalaksen NGC 6946 (til høyre) fotografert i
2009 av Erlend Langsrud, Erlend Rønnekleiv og Birger Andresen.

Innkjøp av utstyr
Det ble kjøpt inn utstyr for kr. 100 565,48 i 2009. Dette fordelte seg slik:
• SBIG ST-10XME CCD kamera (bestilt i 2008, betalt i 2009): kr. 44 921,11.
• LRGB+BVR+HOS filter og SBIG 10 posisjons filterhjul: kr. 18 907,22.
• Lunt 60mm H-alfa solteleskop: kr. 20 825,86.
• Skywatcher 80mm EVOSTAR refraktor: kr. 6 133,-.
• Kendrick varmeelementer og dugghette: kr. 4 778,29.
• Andel i 15" Dobsonmontert Newton reflektor: kr. 5 000,-.
Av dette beløpet er kr. 81 886,66 finansiert med midler fra Teleskopaksjonen, hvorav 43 445,42 var TAFs
andel (53,1%). Resten, kr. 18 678,82, er finansiert via TAFs oppsparte midler. Totalt investerte derfor
TAF kr. 62 124,24 i utstyr i 2009. Detaljene fremgår av vedleggene på side 8-10 [Red.anm.: Se vedlegg i
"Innkalling til Generalforsamling" som ikke er gjengitt i Corona].
Styret valgte å bruke kr. 8 678,82 mer av TAF sine oppsparte midler til innkjøp av utstyr enn budsjettet på
kr. 10 000 fordi Styret ønsket (1) å kjøpe en dyrere refraktor enn opprinnelig planlagt og (2) å gi TAF mu-
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lighet til å på sikt sikre seg TAF-medlem Eric Jensens flotte 15 tommer Newton speilteleskop som uventet ble lagt ut til salg. Overskridelsen var mulig fordi foreningen har meget solid økonomi samtidig som
resultatregnskapet for 2009 på det gjeldende tidspunkt lå an til å få et betydelig større overskudd enn budsjettert, hvilket også ble realisert (kr. 15 136,17 mot et budsjettert overskudd på kr. 1153,54).
Vedrørende refraktorkjøpet, bemerkes at det i utgangspunktet var meningen å kjøpe en svært billig refraktor (budsjett kr. 1500) til bruk som guideteleskop ved fotografering gjennom hovedteleskopet. Prisen på
små kvalitetsrefraktorer som gir mulighet for gode bilder med stort felt er imidlertid falt så mye at Styret
vurderte det som formålstjenelig å kjøpe et slikt teleskop til kr. 6133,- i stedet. Dette teleskopet vil også
fungere som et godt guideteleskop.
Bakgrunnen for å bruke kr. 5 000,- i 2009 til å kjøpe andeler i Eric Jensens teleskop er beskrevet i detalj
under dagsordenens pkt c) "Saker fremmet av TAF's styre og medlemmer" [Red.anm.: Se vedlegg i "Innkalling til Generalforsamling" som ikke er gjengitt i Corona].

Erlend Rønnekleiv med det nye Lunt
Hydrogen-alfa teleskopet som vi skal få
mye glede av til å se på flotte
protuberanser og andre solfenomen som
ikke er synlig i vanlig lys.
Styret mener vi nå har et fullverdig observatorium for både visuelt, fotografisk og vitenskapelig bruk.
En teknisk gruppe bestående av Erlend Langsrud (leder), Erlend Rønnekleiv, Bjørn Willmann og Eric
Jensen har gjort en strålende jobb også i 2009 med å anbefale hvilket utstyr foreningen burde kjøpe.

Regnskap 2009
Resultatregnskapet for 2009 viser et overskudd på kr. 15 136,17 mot et budsjettert overskudd på kr. 1
153,54.
Regnskapsposter med avvik på over kr. 1 000 fra budsjett er:
1) Mer inntekter fra honorar for foredrag og observasjonskvelder (+ 6 955)
2) Mer inntekter fra medlemskontingent (+ 3 375)
3) Mindre utgifter til tur (+ 2 500)
4) Mindre utgifter til innkjøp til observatorium (+ 2 000)
5) Mindre utgifter til leie av møtelokale (+ 1 400)
6) Mer utgifter til innkjøp til TAFs bibliotek (- 2 217)
Regnskapsposter knyttet til kjøp for videresalg er sett i sammenheng og framgår ikke i lista over dersom
netto avvik er mindre enn kr. 1 000. Resten av avviket i forhold til budsjett skyldes summen av en rekke
mindre poster.
Samlede bankinnskudd ved årets slutt var kr. 40 782.58. Dette er disponible driftsmidler siden alle pengene på kontoen til teleskopaksjonen er brukt opp og kontoen for avsetning til festeavgift for observatoriet
var tom ved utgangen av 2009.
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TAF betalte i 2009 kr. 18 500,- i festeavgift for tomta ved observatoriet for perioden fra og med 2009 til
og med 2018.
TAF hadde ved årets slutt eiendeler (teleskoper/optisk utstyr) til en regnskapsmessig verdi på kr. 109
175,12. Innkjøpspris for disse eiendelene var kr. 222 485,96, hvorav kr. 180 000,00 inngår i Teleskopaksjonen. Utstyret innkjøpt gjennom Teleskopaksjonen hadde ved årets slutt en regnskapsmessig verdi på
170 188,67, hvorav 90 294,54 er TAFs andel. T-skjortelageret på 89 T-skjorter er nedskrevet til null i
regnskapsteknisk verdi. TAFs samlede eiendeler pr. utgang 2009 var kr. 154 860,73.
Varmebrakka "overlevde" også 2009 slik at innkjøp av ny varmebrakke utsettes til 2010.
Det er spart betydelige utgifter til trykking gjennom at FESIL fremdeles sponser TAF med billig papir og
trykking. Det ble også spart store portoutgifter, anslagsvis 7-8 tusen kroner, ved at egnet post sendes ut
via TAF-lista og at Corona og annen post i størst mulig grad leveres direkte på døra til medlemmene av
TAFs egne ”postbud”.
___________________________________________

Styret i TAF, Trondheim, 10. mars 2010

Geostasjonær satellitt i M42
Av Jørn Dahl-Stamnes

Ved midnatt mellom den 10 og 11 november tok jeg en serie med bilder av M42 (Oriontåken) fra
Dobsonåsen (observatoriet på Bratsberg). Blant de aller siste bildene som ble tatt, avtegnet det
seg en strek (se bilde på forsiden av bladet). Så da begynte undersøkelsen på hva dette kunne
være.
Jeg stusset litt da jeg første gang så resultatet av
fotograferingen den kvelden. Jeg har før tatt langtidseksponeringer av fly og visste at streken på bildet flyttet
seg alt for lite til at det kunne være et fly i horisonten,
selv om mange av flyene som kommer inn for landing på
Værnes flyr nettopp i det området hvor M42 sto da
bildene ble tatt.
Bildet av Oriontåken ble også vist i Corona nr. 4/2009.
Jeg tok kontakt med Birger for å høre om hva dette
kunne være. Han kunne fort konstatere at dette høyst
sannsynlig måtte være en geostasjonær satellitt – men
hvilken?
Først 5. januar ble dette klart. Birger så da en annen
satellitt bli identifisert på e-postlista meteor-obs av
Marco Langbroek i Nederland. Birger sendte en mail til
Marco med informasjon om tid, sted etc. Kort tid etterpå
kom svaret. Det er en satellitt og dens navn er Thuraya 2
(03-026A), en geostasjonær satellitt skutt opp i 2003.
Den er eid av Thuraya, et teleselskap i De Arabiske
Emirater. For de som vil lese mer om satellitten, se:

http://www.thuraya.com/en/section/content/technology/thuraya-2.html
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Observasjoner av Mars i januar-februar 2010
av Eric Jensen

Mars stod i opposisjon 29. januar og var følgelig på sitt nærmeste for denne gang. Under denne opposisjonen ble vinkelutstrekningen dessverre ikke større enn ca. 14 buesekunder, men til gjengjeld fikk vi den
forholdsvis høyt på himmelen slik at luftturbulens forstyrret mindre. Undertegnede og andre medlemmer
av
Stavanger
Astronomiske
Forening fikk noen gode kvelder i
perioden rundt opposisjonen.
Hva vi kan se på Mars avhenger
selvsagt av hvilken side av planeten som peker mot oss. Et Marsdøgn varer 24,7 timer. Det vil si at
fra et Jord-døgn til det neste, ved et
gitt klokkeslett, vil Mars ha rotert
tilsvarende 0,7 timer og bare se
marginalt forskjellig ut. Men etter
flere dager vil nye deler komme til
syne 1 .
Kveldene den 28. og 29. januar,
var luften rolig ("seeingen" var
god). Dette gjorde at kontrasten og
oppløsningen av detaljer på
planeten var bra. I korte øyeblikk
var seeingen spesielt god, og
ganske små detaljer ble oppløst.
Ved 220x og 330x forstørrelse i min 22-tommer var flere mørke områder å se. På nordenden var en skarp,
hvit polkappe å se. Kappen består i hovedsak av tørris, og vokser og minker med sesongene. Rett mot
syd, og i kontakt med kappen, var et mørkt område formet litt som et timeglass. Området bestod av to
klumper betegnet Nililacus Lacus og Mare Acidalium. Videre mot sydvest-delen av planetskiven var en
påfallende struktur i form av en rundlig klump som var den ene enden av Sinus Meridiani. En smal,
krummet kant gikk et kort stykke rundt Meridiani, og var separert fra denne av et lysere område. På resten
av sydenden av planeten var det utstrakte mørkere området Mare Erythraeum, som fremstod med litt lavere kontrast. I rolige øyeblikk ble kanten på Erythraeum sett som ujevn. SAF-medlemmer hadde kvelden
før sett mange av de samme strukturene i foreningens 14-tommer.
Den 3. februar observerte vi igjen Mars med 14-tommeren. Det var nå merkbart forskjellige deler å se fra
sist gang. Den mest påfallende delen var Syrtis Major, den visuelt mest berømte delen av Mars som kan
sees. Dette mørke området fremstår med spesielt høy kontrast - altså fremstår som spesielt mørkt mot den
ellers lysere planetskiven. Den ser ut som en trapesformet flekk, og har en 90 graders knekk over i et annet mørkt område i sydenden.
Den beste kvelden hadde undertegnede den 8. februar, da luften var meget rolig. 22-tommeren ble da
brukt. I begynnelsen var et langstrakt mørkt område langs planetens søndre kant påfallende. Et lyst hakk
gikk på skrå inn i dette mørke området. Vestre del av området var Mare Cimmerium. Det lyse hakket var
Hesperia. Østre del var Mare Tyrrhenium, som gikk over i Syrtis Major mot øst. Polkappen var grei å se,
og for det meste skarp. Det mørke området i kontakt med kappen var Utopia. Videre var det en isolert,

1

Merknad: Når retningene øst og vest benyttes i følgende beskrivelser, menes himmelretningene sett fra
Jorda og ikke retningene på Mars.
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avlang mørk "øy" som befant seg i planetens lysere del, et godt stykke nord for Hesperia. Dette var
Hyblaeus. Den ble vist med forholdsvis lav kontrast, og fremstod i roligere perioder og bruk av tid ved
okularet.
Etterhvert kom Syrtis Major
nærmere midten av skiven, og
var alltid synlig med høy kontrast. Påfallende var den skarpe
vinkelen mellom Syrtis Major
og M. Tyrrhenium. I gode øyeblikk kunne ujevnheter langs
randen av Syrtis fastslås. Videre var en annen, liten flekk av
en øy av lav kontrast, rett utenfor Utopia, synlig i øyeblikk. I
slike rolige stunder fremstod
planeten med et vell av strukturer, og grunnet god seeing forekom de heller ikke så sjeldent.
Mot slutten av kvelden begynte
avlange Sinus Sabeaus/Sinus
Meridiani å komme frem mot
kanten, med lysere Deucalionis
Regio rett syd for. Til slutt
nevnes Hellas, som tidvis
fremstod som en liten, smal "kappe" helt i sydkanten av planetskiven.
Å se detaljer på Mars krever at man bruker tid ved okularet. De mest kontrastrike detaljene kan komme
frem umiddelbart når seeingen er god, men områder med lavere kontrast krever at man kikker en stund før
hjernen har lært seg hva som sees. Det gjelder også når fasongen på strukturene skal fastslås. Videre må
man vanligvis vente på øyeblikk med god seeing, når oppløsningen plutselig blir bedre og kontrasten
økes. Imidlertid er det kvelder hvor seeingen er konsekvent dårlig, og nesten ingenting sees. Da er det
bare å vente på neste kveld. Mars er ved opposisjon bare annethvert år og er nær nok til å sees bra over et
nokså begrenset tidsrom. Det gjelder å få med seg det vi kan i denne perioden.
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Stjernehimmelen for fysikk 1 – Brundalen
Videregående skole

Av Bjarne Skurdal, fysikklærer Brundalen Videregående skole

8 elever fra fysikk-1-klassen på skolen møtte opp for å være med og se etter himmellegemer i Trondheim
Astronomiske forenings stjerneobservatorium i marka nordøst for Bratsberg.

Buss ble lånt av skolens ressurssenter, og naturfaglærer Gustav stilte opp uten vederlag med bussertifikat.
Vi ble tatt godt imot av foreningens leder Birger Andresen med kjøreanvisning ved hjelp av grønn laserpenn. Været var klart og kaldt, men Birger var ikke 100% fornøyd med forholdene pga høy luftfuktighet.
Det første vi fikk se, var Jupiter med tre av månene rundt seg. Deretter fikk vi se dobbeltstjernen Albireo,
der de to enkeltstjernene har ganske forskjellig farge, og vi fikk repetert dette med fargetemperatur.
Dumbbelltåken og Ringtåken (planetariske tåker) så vi greit, kjekt med en kikkert som stiller seg inn automatisk ved å skrive inn hvilket objekt vi skal se på.
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Andromedagalaksen M31, som også kan ses uten kikkert, ble veldig flott ved ca 100 gangers forstørrelse.
Det er bare sentrum av den som er synlig, hvis vi kunne sett hele, ville den sett større ut enn månen! En
gang i framtiden (veldig lenge til...) vil vår egen galakse Melkeveien kollidere med denne.
Andre objekter vi så, var åpne stjernehoper, kulehoper og rester etter supernovaer. Til slutt fikk vi med
oss blaffet fra Iridium-satelitten, som det fins egen programvare(!) for å forutsi når den vil lyse opp pga
sollys som reflekteres.

Christine, Marianne, Malene, Fredrik, Sondre x 2, Erik, Morten og lærer Bjarne sier tusen takk til Birger
Andresen og Trondheim Astronomiske forening.
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Rapport fra Leonidene 2009
(Historien om fjæra som ble til en hel hønseflokk)
Av Birger Andresen

Forventningene
International Meteor Organization (IMO) publiserte i forbindelse med meteorsvermen Leonidene på sine
internettsider estimater fra seks forskjellige simuleringsmodeller. Disse modellberegningene var gjort av
anerkjente meteoreksperter. SimuleringsmodelZHR = Zenithal Hourly Rate = Antall stjernelene samsvarte godt i spådommer om at ratene
skudd en erfaren observatør vil kunne se dersom
generelt ville være lave, men at det ville komme
20
00
svakeste synlige stjerne har lysstyrke 6.5 mag. (Lm
kortvarige topper i perioden 21 -22 den 17.
= 6.5 mag.), feltet er fritt for obstruksjoner og utnovember 2009. Estimatene for hvor høy aktivistrålingspunktet er i senit.
teten ville bli i disse korte oppblussene varierte
HR = Hourly Rate = Antall stjerneskudd en obmellom ZHR-verdier på 65 og 160. En av moservatør ser pr. time i virkeligheten.
dellene gav en ørliten sjanse for ZHR-verdier
Lm = Limiting magnitude (Grenselysstyrke) =
helt opp i 600-900, men dette var svært usannLysstyrken til den svakeste stjernen som er synlig.
synlig.
ZHR-verdien blir ofte misforstått til å være det antall meteorer en observatør faktisk vil se pr. time (HR). I
stedet må man først multiplisere med sinus(h), der h = utstrålingspunktets høyde over horisonten. På det
aktuelle tidspunktet for høy ZHR var h = ca. 10 grader i Trondheim. Dermed forsvant 83% av ZHRverdien og 160 ble til 28. Dernest må man korrigere for observasjonsforholdene. Lm=6.5 mag oppnår
man kun langt unna bylys. På obUtstrålingspunkt (Radiant) = Det punktet på himmelen som meservatoriet har vi på middels gode
teorene synes å stråle ut fra. Dette er i den retningen svermens
kvelder Lm= 5.0-5.5 mag. Uten å
bane peker. Meteoren kan godt starte langt unna utstrålingspunkgå i detalj om hvordan korreksjotet, men dens bane vil alltid kunne forlenges bakover til utstrånen for Lm beregnes, så ble de 28
lingspunktet. Hvis dette ikke er tilfelle, så er meteoren en tilfeldig
til ca. 6 pr. time for Leonidene i
meteor, og tilhører altså ikke svermen. Leonidenes utstrålingsTrondheim. Og med relativt kortpunkt er i hodet på Løven (Leo), derav navnet Leonidene.
varige utbrudd var det realistisk
sett ikke mye å juble for.
Basert på disse estimatene hadde ikke TAF lagt spesielle planer for denne kvelden ut over en vanlig samling oppe på observatoriet for de av medlemmene som ønsket å observere Leonidene sammen.

NRK slår til
Overraskelsen ble derfor stor da jeg på formiddagen den 17. november hørte NRK radio fortelle at man
kanskje ville få se hundrevis av Leonider om kvelden. Jeg kontrollerte at IMO ikke hadde kommet med
nye estimater, og sendte en e-post til TAF-lista og epostlista til Norsk Astronomisk Selskap der jeg fortalte at estimatene i media måtte være svært usannsynlige. Halvard Sandberg i NRK leste meldingen på
NAS-lista og ringte meg for å få mer informasjon. Han gikk på bakgrunn av dette meget forsiktig ut i de
neste nyhetsendingene.
Jeg hadde ikke før kommet hjem fra arbeid før NRK Trøndelag ringte og ville ha meg i sitt studio på Tyholt direkte i Midt-Nytt kl. 1840. De hadde ikke lest min e-post, men hadde blitt hisset skikkelig opp av
spådommene fra Østlandet. Jeg fortalte dem at det etter all sannsynlighet ikke ville bli noe mer enn en og
annen ”slenger” og at de derfor hadde blitt fintet skikkelig ut. Jeg sa også klart fra om at jeg slett ikke
hadde lyst til å stå i studio å fortelle at jeg trodde at ingenting kom til å skje. Men det hjalp ikke fordi
Midt-Nytt skulle ha innslag om dette. Så etter en ”stående telling” + rådslagning med nestleder Terje
Bjerkgård, ringte jeg tilbake og fortalte at jeg skulle stille opp.
Jeg kastet i meg middagen i stående stilling så fort jeg kunne, kjørte dattera mi til bursdagselskap og reiste opp til Tyholt. Der ble jeg kommandert ned i sminkestolen. Jeg skulle altså sminkes! Den hyggelige
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dama sa at det bare var å komme innom igjen etter sending, så skulle hun fjerne sminken. Men da tenkte
jeg at jeg jammen skulle ha det litt moro når jeg kom hjem. Jeg bestemte meg for å si nei takk til hennes
tilbud for å se om kona svimte av da jeg kom hjem. Det gjorde hun ikke.
I studio informerte jeg om meteorer generelt, og om hva vi kunne forvente. Det ble en aldri så liten rotvelt da jeg sa at hastigheten til Leonidene var 72 km/time og ikke 72 km/sekund, men årvåkne seere
skjønte sikkert tabben da jeg fulgte opp med at farten tilsvarte Trondheim-Oslo på ca. 7 sekunder. Dilemmaet av typen ”hvorfor i svarte er jeg i studio for å fortelle at ingenting sannsynligvis kommer til å
skje?” ble løst ved å si sannheten; nemlig at det temmelig sikkert ble lite å se, men at det var en viss sjanse til at det kom et kortvarig utbrudd der man kunne se en Leonide annen hvert minutt eller så.
Leonidene stammer fra komet 55P/Tempel-Tuttle som har en omløpstid på ca. 33 år. Den var sist
nær jorda i 1998. Leonidene har av og til gitt tusenvis av meteorer i kort utbrudd i år rundt det
tidspunktet kometen har vært nær sola (i perihel). Leonidene kolliderer med jordas atmosfære med
en hastighet på 72 km/sekund. Dette er den raskeste hastigheten av alle meteorsvermer. Bevegelsesenergien slår løs elektroner fra gassene i jordas atmosfære ca. 100 km over bakken. Dette får
atmosfæren til å lyse der meteoren passerer, og vi ser en lysende strek som farer over himmelen i
rasende fart. Partikler på ca. 1/100 gram er så vidt synlige på en Lm = 6.0 mag. himmel, mens en
meteor på 1-10 gram normalt vi lyse omtrent så klart som de klareste stjernene på himmelen.
Noen meteorer kan lyse like sterkt som fullmånen, men disse er sjeldne.

Gjengen på jordet
Nå skal det bli godt å dra hjem igjen, tenkte jeg. Men nei da. Da skulle de ha intervju utenfor Tyholt. Og
etterpå fikk jeg vite at NRK ville ha oss med på direkte overføring på internett i en time eller to rundt forventet maksimum. Ja vel! Da får de bli med opp til observatoriet, tenkte jeg. Men er det mulig å få overført TV-signal derfra da?, ville fotografen vite. Nei si det du! Jeg skal bli med deg opp for å sjekke, men
jeg må først hente Emilie fra bursdagselskapet. Det endte med at fotografen dro opp på egen hånd med
kart fra TAF-veven i bagasjen. Vel fremme kunne han konstatere at det ikke var dekning. OK, kom innom
meg på tur inn til byen igjen, så skal vi lete opp et egnet jorde, foreslo jeg.
En halv time senere var vi på tur opp mot Dragvoll-området, og enda litt senere var vi havnet på jordet
nordøst for rundkjøringa som forgrener seg til Jacobsli, Dragvoll og Fortunalia. Dette var faktisk et OK
sted. Vi avtalte å møtes der litt før kl. 22.
Neste oppgave var å informere TAF-lista om nye planer og å flest mulig TAF’ere til å møte opp på jordet.
Vel hjemme igjen kom jeg til å tenke på at jeg ikke hadde sett min epost fra tidligere på dagen på TAFlista. Er det virkelig mulig at den var ute av drift akkurat denne dagen? Jo da, det var den. Jeg ringte derfor til liste-administrator Herman Ranes for å høre om noe kunne gjøres. Og forresten … kan du komme
til jordet oppe ved Fortunalia? Joda, Herman kunne få til begge deler. Han dro hjem i full fart, sendte ut eposten manuelt og satte deretter kursen for jordet.
I mellomtiden ringte jeg til en del TAF’ere og fikk napp hos flere. Hurra, det ble i hvert fall ikke helt tomt
på jordet. Og enda flere fikk e-posten fra Herman akkurat i tide til å komme oppover til oss.

Observasjon og direktesending på NRK nett-TV
Litt omtrent kl. 22 var vi på plass. Og mens jeg krøp ned i soveposen på campingsenga startet sendinga
som var hovedoppslaget på NRK Nett-TV denne kvelden. Terje Bjerkgård, Brit Kristiansen, Herman Ranes, Anne Berg, Erlend Rønnekleiv, Gunnstein Flø Rasmussen og jeg fra TAF og noen andre ble intervjuet med ujevne mellomrom. I tillegg var Stein Ommund Wasbø, Nina Austad, Finn Nilsen og Brynjar
Berg fra TAF der sammen med et titalls andre personer. Jeg har vel sikkert glemt noen også.

14

Corona, 1/2010 - Trondheim Astronomiske Forening

Til sammen så jeg fire meget sterke og lange Leonider samt to svake Leonider pluss fem tilfeldige meteorer. Grenselysstyrken var ca. 5.5 mag, hvilket må sies å være godt i utkanten av byen. Leonideaktiviteten
var således omtrent som våre beregninger hadde spådd.
Vi pakket sammen utstyret og dro hjem rundt midnatt etter en meget vellykket og hyggelig observasjonskveld sammen med NRK Trøndelag. NRK har senere fortalt oss at de fikk svært mange positive tilbakemeldinger på sendingen, og de ville gjerne gjenta suksessen under Geminidene i desember. Men det er en
annen historie…
Mens vi underholdt Norge på direkten så godt vi evnet ute på jordet var flere TAF'ere samlet oppe på observatoriet, deriblant Arne Bjerge og Jørn Dahl-Stamnes. Sistnevnte fotograferte med Canon digitalkamera med ca. 4 minutters eksponeringer og høy ISO verdi. Minst en svært klar Leonide krysset kamerafeltet
mens eksponering pågikk, men uten at sporet er synlig på bildet. Min erfaring fra en svært aktiv periode i
min ungdom som meteorobservatør både visuelt og fotografisk er også at det skal overraskende mye til
før en meteor vises på et bilde. Årsaken er at stjerneskuddene farer så fort over himmelen at svært lite lys
treffer hvert billedpunkt med mindre meteoren lyser ekstremt sterkt. Men vi gir ikke opp så lett...
Sendingen kan høres og ses på http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/191138 Perioder med intervju inkl. bilde av intervjuobjektet er som følger: 00:00 - 05:40, 16:25 - 21:00, 34:00 - 38:00, 44:00 - 45:00, 47:00 50:30, 01:03:00 - 01:07:30 og 01:16:10 - 01:20:15.

_______________________________

Rapport fra Geminidene 2009
(Historien om hønseflokken som ikke engang ble til en fjær)
Av Birger Andresen

Forventningene
Geminidene er en meget stabil meteorsverm som aldri svikter. Den er sammen med Perseidene i august
de to virkelig flotte stjerneskuddsvermene. Geminidene stammer fra en asteroide eller en utdødd komet
med navn Phaeton. Svermen har vist en svakt økende aktivitet de seneste årene. På bakgrunn av data fra
International Meteor Organization (IMO) for de siste 3 års Geminider hadde jeg på forhånd laget en figur
med realistiske timerater for Trondheim natten mellom 13. og 14. desember. Den er vist i Figur 1 nedenfor. Ratene er omtrent de samme i hele Norge.

Geminidene natten mellom 13. og 14. desember 2009
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Figur 1: Estimerte rater for Geminidene på maksimumsnatten ved ulike observasjonsforhold (se forklaring på ZHR og Lm i artikkelen om Leonidene).
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Månen var langt under horisonten hele tiden mens det var mørkt denne natten, så her var det virkelig
grunn til å glede seg. Det var derfor invitert til observasjon fra observatoriet i Bratsberg fra litt før midnatt. Før det skulle vi ha nok en direkte sending på NRK nett-TV fra samme jorde som vi brukte under
Leonidene. Dette skulle skje fra ca. kl. 22:00 til ca. kl. 23:30.

Den store dagen
Den store dagen/kvelden/natten kom, og regnet fullstendig bort. Værmeldingene gav ikke engang håp om
et lite gløtt av stjernehimmel. Men NRK lar seg ikke skremme av slikt. Derfor avtalte jeg og nestleder
Terje Bjerkgård å møte NRK på jordet kl. 21:45 på tross av lett regn. Og der stod vi da med gjørme til
godt opp på skolæret og paraply i hånda og snakket om meteorer i 21 minutter. Det ble en bra sending
som folk kan høre og se på http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/194285. Vi var innom både frustrasjon,
glede og grundig informasjon om meteorer. Mest synd var det på kameramannen som hadde prestert å
stille opp i joggesko. Jeg snakket med han 22. desember og fikk vite at han merkelig nok ikke ble syk. Og
takk for det.
På grunn av håpløst vær ble dette historien om hønseflokken som ikke engang ble til en fjær.

Lyssøyler og ”snøbuer” i januarkulda
av Albin Kristiansen, Synnøve D. Singstad og Finn Nilsen

Vinteren 2010 har i perioder vært usedvanlig kald. Dette har i perioder gjort at fuktigheten i lufta har frosset til iskrystaller og har skapt spesielle og vakre lysfenomener. Flere TAF’ere har vært ute og observert
og fotografert disse fenomenene og her er tre bidrag.
Først fra Albin Kristiansen som forteller følgende:
Vi skulle på julebesøk til min mor, og kjørte strekningen Stjørdal - Oslo den 21. desember 2009. Ca.
22:30, ved Tynset - Alvdal ble vi klar over et spesielt lysfenomen. Vi trodde det var en kraftig lyskaster i
reklamesammenheng. Men da vi stoppet for å ta en titt, så vi flere vertikale lyssøyler som steg til himmels, og noen beveget seg sidelengs. Vi så etter hvert at det var lysene fra biler langt borte som var opphavet til søylene. Vi la merke til at luften var full av nåle-lignende iskrystaller. Det var veldig kaldt. Så
kaldt at det gjorde vondt å puste. Det var som om det var en sterk lukt av ozon på stedet.

Lyssøyler ved Tynset. Til venstre fra to biler på veien. Til høyre fra et lys ved Tynset kirke som også viser
at iskrystallene er ujevnt fordelt i luftmassene. Foto av Albin Kristiansen (se også forsiden av bladet).
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Jeg hadde fotoapparat i bilen, men stativet lå nederst under bagasjen, så det ble til at biltaket ble brukt
som anlegg. Lang lukkertid, samt at det satt folk i bilen som jeg ikke ville jage ut i kulda, gjorde at det ble
litt vanskelig å få helt skarpe bilder. Vi stoppet flere steder og fotograferte. Det var vanskelig å slutte å
observere dette fenomenet. Dette var noe nytt, og lignet ikke noe jeg hadde sett før. Jeg snakket med noen
jeg traff for å spørre om dette var et vanlig fenomen der oppe. Men vedkommende forstod ikke helt hva
jeg siktet til og sa noe sånt som at det var mer mellom himmel og jord…..han hadde sett underlige ting
før. På Alvdal snakket jeg med de i resepsjonen på hotellet om det samme, men de hadde ikke lagt merke
til noe lysfenomen i det hele tatt. Kanskje det rett og slett var så vanlig at de ikke så skogen for bare trær.
Jeg har stusset litt på dette fenomenet. Ville ha forventet at refleksjonen fra krystallene skulle danne en
bue eller sirkel fra lysene. Når man ser en regnbue, er det pga at sollyset i regndråpene reflekteres inne i
dråpene i en bestemt vinkel, nesten som i en refleksbrikke, bare i en annen vinkel. Sitter man i et fly, kan
man se en regnbue som blir til en hel sirkel i skyene under, med skyggen av flyet midt i. Rundt månen
kan man under spesielle forhold se ringer som blir dannet av iskrystaller i atmosfæren. Dette virker logisk. Men at man får en tynn søyle, ja faktisk så tynn og presis at man kunne skille billyktene fra hverandre når den kom nærme nok, det var helt uforståelig. Hvorfor reflekterte ikke de krystallene som befant seg
ut på siden og på skrå, lyset på samme måte som de rett over. Det var helt vindstille. Det syntes også som
at søylene svaiet ørlite grann i takt, sakte, frem og tilbake. Som om de fulgte små forskyvninger i hele
luftmassen over stedet. På en måte som om de skulle vært hengslet i bunnen.
Lurer på om det kan være slik at dette er fuktighet i luften som blir utskilt fordi den lave temperaturen
gjør at den ikke greier å holde på den lengre. Og at disse vanndråpene blir til iskrystaller. Iskrystallene
faller deretter sakte nedover i den stillestående luften og blir liggende vannrett på et eller annet vis. Slik at
alle er likt orientert. Finner det imidlertid vanskelig å tro at alle krystallene er så nøyaktig likt orientert
som det som kreves for å avstedkomme et slikt resultat, men kan ikke komme på noe bedre.

Synnøve D. Singstad har observert både ”snøbue” og lyssøyle hjemme på Bratsberg i januarkulden. Og
som Synnøve skriver: Det er fint på Bratsberg ikke bare etter mørkets frembrudd!
Finn Nilsen oppdaget i fjor en hvit bue på himmelen som han aldri hadde sett maken til (se bilde på neste
side). Den var der i ca. 10 minutter før den ble borte. Det var vanskelig å få fokusert på det hvite, så Finn
har lagt inn noe kontrast for å få buen mer som den så ut ”live”. Se bildet litt på avstand. Det er sikkert
noen av dere som har en forklaring på dette.
Finn har som Synnøve også fotografert en " regnbue " i 15 minusgrader (neste side). Han går ut i fra at det
skyldes at det er iskrystallene som bryter lyset og han har derfor kalt dette en " iskrystallbue". Finn lurer
på om det er noe offisielt navn på disse to himmelbuene?

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 1/2010

17

Redaktørens tillegg:
Alle disse fenomenene skyldes iskrystaller i atmosfæren. Vanligvis er jo disse høyt oppe, men når det er
kaldt dannes slike krystaller også like over bakken. Krystallene som alltid er sekskantede, kan enten være
flate eller danne sylindre. De fargede og hvite buene dannes når lyset brytes gjennom de sylindriske krystallene, mens lyssøylene dannes når lyset reflekteres i de flate krystallene som figuren viser. Jeg anbefaler
nettsidene http://www.atoptics.co.uk/ for å lære mer om disse fascinerende fenomenene! Se også side 2628 i Corona nr. 2/2003 (http://www.taf-astro.no/arkiv/corona/2003/corona2003-2.pdf).

Bildet over til venstre viser iskrystaller, mens det til høyre viser prinsippet bak hvordan lyssøyler oppstår
i flate krystaller som faller gjennom atmosfæren. Bildet nede til venstre viser hvordan hvite buene og haloene dannes, mens det til høyre viser hvordan lyset brytes i iskrystallene (illustrasjoner fra
http://www.atoptics.co.uk/ ).
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Supernova fotografert uten viten og vilje.
Av Birger Andresen

Så "oppdaget" endelig TAF en supernova. Men det var dessverre nesten to måneder for sent.
Som ivrig observatør av variable stjerner har jeg sett en håndfull supernovaer visuelt med hovedteleskopet
på observatoriet og med 11 tommeren som var stasjonert der oppe før 14 tommeren ble kjøpt. Med middels forhold kan vi se stjerner med lysstyrke 14.5-14.8 mag. visuelt, mens vi ved gode forhold kommer
ned i 15.2-15.5 mag. med det nye hovedteleskopet. Derfor dukker det med ujevne mellomrom opp supernovaer som er innen visuell rekkevidde for teleskopet vårt. Og med Goto-funksjon kan vi lett finne dem
bare ved å taste inn katalognavnet til galaksen.
Med det nye SBIG CCD kameraet kommer vi enkelt ned til 16-17 mag. med uguidede enkelteksponeringer på 30 sekunder. Og med stacking av flere guidede eksponeringer på 3-5 minutter og bra forhold nærmer vi oss 20 mag. Og da har vi mange supernovaer som er innenfor rekkevidde pr. sesong.
Jeg letet opp en slik supernova i NGC 918 den 16. november 2009 for å ta mitt første supernovabilde. Det
var vind og disig så bildet ble dårlig, men supernovaen var greit synlig. Men tilfeldighetene skulle gi meg
et mye bedre av en annen supernova som jeg ikke engang visste om. Bilde ble faktisk tatt ca. en time tidligere!
Det var Deep Sky entusiast Eric Jensen som hadde foreslått at TAF burde fotografere den flotte stavspiralgalaksen NGC 7469 i Pegasus. Og det gjorde jeg altså 16. november, litt før disen dro inn over Bratsberg og sammen med økende vind "ødela" bildet av NGC 918. Erlend Langsrud stod for billedbehandlingen og vi var enige om at det ble et bra bilde. Jeg tenkte ikke mer på det på en stund, men i desember
en gang ville jeg se hvordan bildet var i forhold til de jeg fant på internett. Og da fant jeg et bilde fra 13.
oktober med teksten "SN2009jf" og ei pil på. Jasså!!! En kjapp kikk, og der var jammen supernovaen
også på mitt bilde, merkbart svakere enn en måned tidligere. Synd bildet ikke ble tatt 27. september da
supernovaen ble oppdaget!

NGC 7469 i Pegasus med supernova ca. 100 millioner lysår unna. Mitt bilde til venstre.
Supernovaen var av lysstyrke 18 mag. ved oppdagelsen. Den hadde kommet opp i 15. mag. den 13. oktober. Den var av type 1b, og stjernen som eksploderte antas å være en svært varm, massiv Wolf-Rayet
stjerne med kraftig solvind.
Så moralen er vel å sjekke alle galaksefotografier så fort som mulig. En dag kan vi ha flaks!
________________________________
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Observasjoner av Sola i 2009
Av Birger Andresen

Birger Andresen (124 observasjoner) og Terje Bjerkgård (38 obs.) har til sammen gjort 162 observasjoner
av solflekker i 2009. Disse er rapportert til den internasjonale solgruppa Helios Nettverk ved Kjell Inge
Malde. 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) Fordelingen av flekker innad i hver gruppe. Utfra dette får hver gruppe en kode bestående av tre bokstaver som har en bestemt tallverdi kalt CVverdien. Desto høyere tallverdi, jo større aktivitet er det i gruppen. Verdiene for alle gruppene legges så
sammen til et mål for solaktiviteten den aktuelle dagen.
45
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Kurven ovenfor viser CV-verdiene for hele året. Heltrukken linje er gjennomsnittlig CV-verdi for alle
observatørene i Helios Nettverk (ca. 100 personer fra hele verden). De åpne sirklene er Terjes observasjoner og de fylte rutene er Birgers observasjoner. Det er med noen få unntak god overensstemmelse mellom våre observasjoner og gjennomsnittskurven.

Månedlig solaktivitet (CV-verdier) Jan. 2005 - Jan. 2010 i følge Helios Network. Sola
er inne i et meget langvarig minimum med uvanlig lav aktivitet mellom to solsykluser.
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Det inneværende solflekkminimum er det mest langvarige siden 1913, og mange forskere lurer på om det
er innledningen til en langvarig periode med vedvarende svak solaktivitet. Året 2009 endte opp på 5. plass
på listen over år siden 1849 med flest dager uten solflekker. Også 2007 og 2008 er på lista over de 25
årene med flest dager uten solflekker slik figuren nedenfor viser.

De 25 årene med flest dager uten solflekker siden 1849. Både 2007 (20. plass), 2008 (4. plass) og 2009
(5. plass) har kommet inn på lista. Kilde: http://users.telenet.be/j.janssens/Spotless/Spotless.html#Year
Solflekkminimum er bestemt til desember 2008, men det var først i desember 2009 og januar 2010 at
aktiviteten virkelig begynte å ta seg opp igjen jfr. figuren på forrige side. Vi gleder oss over dette, siden
det nok betyr at vi skal få mye glede av foreningens nye Hydrogen-alfa soltelskop fra mars og utover da
sola igjen kommer høyt på himmelen. Økt solflekkaktivitet gir jo normalt store protuberanser og andre
fenomener på solas overflate og atmosfære som er flotte i et H-alfa teleskop.
Det oppfordres også til å følge med på solaktiviteten med vanlig solfilter. Alt fra 50 gangers forstørrelse
og oppover duger til CV-klassifisering, mens du kan bruke alt fra prismekikkerter og oppover (MED trygt
solfilter) til observasjoner av Sola for moro skyld. Mer om Sola og solobservasjoner på internettsidene
våre på http://www.taf-astro.no/arkiv/artikler/solsystem/solen/solen.htm

Solflekkaktivitet siden 1750. Det har vært uvanlig stor aktivitet siden ca.1930 og frem til nå nylig.
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Observasjoner av variable stjerner i 2009
Av Birger Andresen

Birger Andresen (179 obs. av 66 ulike stjerner) og Terje Bjerkgård (311 observasjoner av 18 ulike stjerner) bidro med til sammen 490 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 82 ulike variable stjerner i
2009. Dette er litt mindre enn i 2008 og betydelig lavere enn rekordåret 2004 med 1071 observasjoner av
86 ulike variable stjerner. Programmet består hovedsakelig av Mira-stjerner, dvergnovaer samt noen semiregulære stjerner og R CrB stjerner. Observasjonene av variable stjerner rapporteres til VSNET i Japan via
Variable Stjernegruppen i NAS og direkte til American Association of Variable Star Observers.
------------------------------------------------------------------Observatør
: Birger Andresen (TAF)
Antall observerte stj. : 66
Antall observasjoner
: 179 (hvorav 58 stk er av typen V < Lm,
dvs. den variable stjerne ble ikke sett).
------------------------------------------------------------------Antall
Antall
Antall
Stj.
Obs. (V<Lm) Stj.
Obs. (V<Lm) Stj.
Obs. (V<Lm)
------------------------------------------------------------------AR And
3
(2)
DX And
2
(2)
FN And
2
(2)
FO And
2
(2)
IW And
3
(2)
LX And
2
(0)
RX And
4
(0)
SV And
2
(0)
ES Aql
6
(0)
R Aql
1
(0)
UU Aql
1
(1)
FS Aur
1
(1)
SS Aur
3
(1)
AF Cam
1
(1)
Z Cam
2
(0)
AM Cas
5
(1)
HT Cas
2
(2)
KU Cas
2
(2)
R CrB
7
(5)
AU Cyg
2
(0)
EM Cyg
7
(0)
R Cyg
1
(0)
RT Cyg
1
(0)
SS Cyg
13
(0)
TU Cyg
1
(0)
V503 Cyg
4
(3)
V516 Cyg
5
(1)
V811 Cyg
4
(4)
V930 Cyg
5
(0)
V1113 Cyg 5
(2)
V1251 Cyg 1
(1)
V1504 Cyg 4
(3)
AB Dra
5
(1)
EX Dra
6
(0)
W Dra
1
(0)
WZ Dra
1
(0)
X Dra
1
(1)
AH Her
3
(0)
V844 Her
1
(0)
AY Lyr
2
(1)
CY Lyr
2
(2)
HX Peg
1
(0)
IP Peg
1
(0)
RU Peg
3
(0)
DY Per
7
(1)
FO Per
4
(1)
GK Per
1
(0)
KT Per
4
(1)
PY Per
1
(1)
R Per
1
(0)
RZ Per
1
(0)
TZ Per
6
(0)
UV Per
1
(1)
UW Per
1
(1)
SV Sge
2
(0)
WZ Sge
1
(1)
SU Tau
2
(1)
BC UMa
2
(2)
BZ UMa
2
(2)
CH UMa
1
(1)
ER UMa
2
(1)
IY UMa
1
(1)
KS UMa
1
(0)
SU UMa
1
(0)
Z UMi
5
(0)
FY Vul
1
(0)
-------------------------------------------------------------------

Dvergnovaer (UGSU, UGSS, UGZ, UGSS/VY): AR And, DX And, FN And, FO And, IW And, LX And,
RX And, UU Aql, FS Aur, SS Aur, AF Cam, Z Cam, AM Cas, HT Cas, KU Cas, EM Cyg, SS Cyg, V503
Cyg, V516 Cyg, V811 Cyg, V1113 Cyg, V1251 Cyg, V1504 Cyg, AB Dra, EX Dra, AH Her, V844 Her,
AY Lyr, CY Lyr, IP Peg, RU Peg, FO Per, KT Per, PY Per, TZ Per, UV Per, UW Per, WZ Sge, BC UMa,
BZ UMa, CH UMa, ER UMa, IY UMa, KS UMa, SU UMa, FY Vul. 46 stjerner.
Mira-stjerner (M): SV And, R Aql, AU Cyg, R Cyg, RT Cyg, TU Cyg, W Dra, X Dra, R Per, RZ Per. 10
stjerner.
Semiregulære stjerner (SRA, SRB, SRC og SRD): WZ Dra. 1 stjerne.
R Coronae Borealis stjerner (RCB): ES Aql, R CrB, DY Per, SV Sge, SU Tau, Z UMi. 6 stjerner.
Gjentagende novaer (NR) : GK Per. 1 stjerne.
Andre typer : V930 Cyg (LB type), HX Peg (NL). 2 stjerner.
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-----------------------------------------------------------------Observatør
: Terje Bjerkgård (TAF)
Antall observerte stj. : 18
Antall observasjoner
: 311 (hvorav 3 stk er av typen V < Lm,
dvs. den variable stjerne ble ikke sett).
-----------------------------------------------------------------Antall
Antall
Antall
Stj.
Obs. (V<Lm) Stj.
Obs. (V<Lm) Stj.
Obs. (V<Lm)
-----------------------------------------------------------------RR Cam
2
(0)
SV Cas
18
(0)
V Cas
18
(0)
T Cep
18
(0)
AF Cyg
23
(0)
CH Cyg
24
(0)
Chi Cyg
8
(0)
R Cyg
17
(3)
SS Cyg
54
(0)
TX Dra
16
(0)
TZ Per
1
(0)
S Per
14
(0)
Y Per
7
(0)
R Tri
16
(0)
RY UMa
23
(0)
RZ UMa
8
(0)
S UMa
19
(0)
Z UMa
25
(0)
------------------------------------------------------------------

Dvergnovaer (UGSS, UGZ): SS Cyg, TZ Per. 2 stjerner.
Mira-stjerner (M): V Cas, T Cep, Chi Cyg, R Cyg, Y Per, R Tri, S UMa. 7 stjerner.
Semiregulære stjerner (SRA, SRB, SRC): RR Cam, SV Cas, AF Cyg, TX Dra, S Per, RY UMa, RZ UMa,
Z UMa. 8 stjerner.
Z Andromedae stjerner (Z And/SR) : CH Cyg. 1 stjerne.
Terje har stort sett brukt sin åtte tommer Dobsonmonterte Newtonreflektor hjemme, mens Birger har gjort
de fleste observasjonene på TAF-observatoriet med foreningens 14 tommer Celestron CGE1400XLT og
noen med 70mm TeleVue Ranger refraktor.

Beskrivelse av ulike typer variable stjerner som er observert.
Det henvises til Corona nr. 2/2006 eller http://www.aavso.org/vstar/types.shtml for beskrivelse av de ulike typer variable stjerner som er observert. Det er også en artikkel om CH Cygni i dette bladet, en stjerne
som er svært så spesiell.

______________________________________

CH Cygni – et bemerkelsesverdig stjernesystem

Av Terje Bjerkgård

En variabel stjerne er en stjerne som endrer lysstyrke over tid. Mange variable stjerner er velddig spennende for oss amatører å observere og følge utviklingen til. En slik stjerne som også ligger fint til for oss i hele observasjonssesongen er CH Cygni. Materialet til denne artikkelen er
stort sett hentet fra AAVSO og http://www.aavso.org/vstar/vsots/0800.shtml

Variable og symbiotiske stjerner
Jeg har i de siste årene tatt opp igjen det å observere variable stjerner, etter en pause på minst 20 år. Det er
flere grunner til det, men kanskje 3 hovedgrunner. En av grunnene er at jeg er inspirert av leder Birgers
iver på det området, en annen grunn er faktisk det med å bo i byen og det ustabile været i Trøndelag. Det
tar nemlig kort tid å sette teleskopet opp på verandaen når det er en gløtt i skydekket og bylyset gjør faktisk ikke så mye så lenge stjernene ikke er veldig svake. Den tredje grunnen er at det er vitenskapelig nyttig å observere slike stjerner fordi de profesjonelle astronomene ikke har kapasitet til å følge alle stjerner
som varierer i lysstyrke. En av de mest interessante stjernene jeg følger regelmessig er stjernen CH Cygni.
Årsaken til at stjerner varierer i lysstyrke er enten at stjernen selv endrer seg, eller at det finnes ytre årsaker som f.eks. at to stjerner roterer rundt hverandre slik at de vekselvis dekker hverandre sett fra jorden.
Den sistnevnte typen kalles formørkelsesvariable stjerner. Pulserende stjerner varierer i lysstyrke på
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grunn av reelle endringer i stjernens fysiske egenskaper som f.eks. radius og temperatur. Årsaken til disse
variasjonene er ulike former for ustabilitet i stjernens indre eller i dens ytre atmosfære. En annen årsak er
at to stjerner i et dobbeltstjernesystem vekselvirker med hverandre, f.eks. ved overføring av masse fra den
ene stjernen til den andre. En spesiell type av disse dobbeltstjernene kalles symbiotiske stjerner og en av
de mest interessante av disse er CH Cygni i stjernebildet Svanen.

Historien bak symbiotiske stjerner
I 1912 publiserte Williamina Fleming en artikkel med tittelen ”Stjerner som har merkelige spektra”. En av
hennes oppdagelser var noen bestemte lang-periodiske variable stjerner som hadde merkelige emisjonslinjer og som i tillegg også hadde uvanlig små lysstyrkevariasjoner. Disse merkelige stjernene ble også
omtalt av Annie Jump Cannon, som forøvrig er mest kjent for å delt opp stjernene i spektralklasser (O, B,
A, F, G, K, M). Det disse damene hadde oppdaget var at noen M stjerner, som er kjølige stjerner, hadde
uvanlig energirike emisjonslinjer av hydrogen og helium, noe som er typisk for mye varmere stjerner.
Dette ble bekreftet av forskerne Merrill og Humason som i 1932 også fant absorpsjonslinjer av TiO som
er typisk for kalde stjerner, sammen med emisjonslinjer av sterkt ionisert helium som er vanlig for mye
varmere stjerner. De fortsatte å lete etter tilsvarende stjernespektra og knapt 10 år senere hadde de funnet
mer enn ett dusin. I 1941 fant derfor Merrill på betegnelsen symbiotiske stjerner for de som hadde linjer
typisk for både kalde og varme stjerner i sitt spektrum.
Så hva er forklaringen på disse merkelige spektra? Den mest
nærliggende og sannsynlige forklaringen er at det er et
dobbeltstjernesystem av to vidt forskjellige stjerner, som er så
nær hverandre at de vekselvirker. I mange tilfeller er det snakk
om en kjølig rød kjempestjerne og en hvit dvergstjerne, hvor
kjempestjernen avgir masse til dvergstjernen. Disse stjernene er
så nær hverandre at de er omhyllet av et felles gass-skall.
Kilden til denne gassen er den røde kjempestjernen som mister
mye masse, enten i form av stjernevind eller gjennom pulseringer.
Bilde av det symbiotiske stjernesystemet R Aquarii som består
av en kjempestjerne og en hvit dverg omgitt av en tåke og som
også sender også ut en jetstråle av gass.
Et spektrum fra en symbiotisk stjerne er signaturer fra komponentene i systemet. De høyt eksiterte emisjonslinjene fra hydrogen og helium stammer fra gassen rundt stjernene som får sin energi fra den varme
dvergstjernen når denne mottar masse fra den kjølige kjempestjernen. Absorpsjonslinjene fra TiO og kalsium (Ca I og Ca II) kommer fra den kjølige, røde kjempestjernen.
Hver komponent i det symbiotiske systemet bidrar til variasjonene i lysstyrke, og hovedsaklig fem forskjellige effekter kan bidra:
1. Variasjon i gjennomskinnelighet og eksitasjon i gass-skallet.
2. Variasjoner i lysstyrke hos den varme dvergstjernen, sannsynligvis som følge av uregelmessigheter i
massetilførsel og dermed energiutsendelse.
3. Langperiodisk pulsering i den kjølige kjempestjernen.
4. I noen få tilfeller kan det være formørkelser der stjernene dekker for hverandre.
5. Forskjeller i lysstyrke hos stjernene som følge av flekker på deres overflater.
En symbiotisk stjerne som har flere av disse lysstyrkevariasjonene vil få en kompleks lyskurve som er
vanskelig å tolke. De fleste symbiotiske systemene har i tillegg også periodiske variasjoner med amplituder på mindre enn en magnitude og perioder på 100-2000 dager. Disse variasjonene tolkes til å skyldes
omløpsbevegelsene i systemet, enten formørkelser eller at den lyse og varme stjernen lyser opp den halv-
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kulen av den kalde stjernen som vises mot oss. I tillegg til disse periodiske variasjonene viser de symbiotiske stjernene irregulære lysutbrudd med amplituder på 2-7 magnituder.
Symbiotiske stjerner er en variert klasse av stjerner som sannsynligvis representerer en rekke forskjellige
utviklingsstadier i dobbeltstjernesystemer. I dag er omtrent 150 symbiotiske stjerner kjent, hvorav Z Andromedae regnes som prototypen. De symbiotiske stjernene deles videre inn i to hovedtyper, de som har
støv sammen med gass i skallet og de som ikke har. Noen av dem har støv sender også ut radiobølger, noe
blant annet CH Cygni gjør.

CH Cygni
CH Cygni ble først antatt å være en typisk rød semiregulær variabel stjerne (klasse SRB) da den ble klassifisert i 1952. Den hadde et spektrum av klasse M6-M7, en periode på 90-100 dager og en amplitude på
omtrent en magnitude. Dette så ut til å passe bra inntil 1976, da stjernen plutselig begynte å oppføre seg
annerledes. Et blått kontinuum oppstod i
spektret og CH Cygni ble plutselig mye
mer lyssterk enn den noen gang hadde
vært observert. Det ble også observert
hurtige fluktuasjoner i lysstyrken, spesielt
i ultrafiolett. Disse observasjonene, samt
tilstedeværelse av høyt eksiterte emisjonslinjer av hydrogen, helium, jern og
kalsium, sammen med lav-energi linjer
gjorde at astronomen Deutsch identifiserte
systemet som symbiotisk.
Lyskurven til CH Cygni fra 1945 til 2000
(fra observasjoner i American Association
of Variable Star Observers - AAVSO)
CH Cygni er nå regnet som den mest lyssterke av de symbiotiske stjernene. Den består av en semiregulær
rød kjempestjerne av spektralklasse M og en aktiv, varm komponent, sannsynligvis en hvit dverg. Disse
stjernene er innhyllet i støv og gass. Jetstråler i radiobølge-området har blitt observert i stjernesystemet og
det er også blitt postulert at det kan være en tredje stjerne i dette systemet. CH Cygni er temmelig nær
jorda og Hipparchos satellitten har målt avstanden til 268 +/- 61 parsec. 2
Bildet til venstre viser gass- og støvskallet rundt
CH Cygni tatt med det nordiske 2.6 m teleskopet
på La Palma. Til høyre radiobilde som viser
materiale som ble kastet ut fra stjernesystemet
under det novalignende utbruddet i 1986.

Lyskurven til CH Cygni viser mange interessante trekk som indikerer den komplekse strukturen i systemet. Før 1976 var stjernen temmelig regelmessig i sin oppførsel med variasjon i lysstyrke mellom 6.5 og
8 mag. over en periode på 1-3 år. I 1976 gikk plutselig stjernen i utbrudd etter en kort periode med avtakende lysstyrke og nådde i 1983 en lysstyrke på 5.6 mag., altså synlig uten kikkert. Utbruddet endte i
1986 med utsendelse av bipolare jetstråler i radiobølgeområdet.

2

1 parsec = 3.26156 lysår. Se forklaring og illustrasjon for eksempel på http://no.wikipedia.org/wiki/Parsec
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Etter 1986 har stjernen generelt falt i lysstyrke
og nådde et minimum i 1997 da lysstyrken var
nede i 10.5 mag. Men det var ikke noen jevn
nedgang som lyskurven over viser. Det var
innimellom oppbluss før stjernen ble svakere for
hvert minimum. Etter 1997 økte lysstyrken igjen
til rundt 8. mag. for så å oppføre seg som en
typisk semiregulær stjerne med 2-2.5 mag.
amplitude (mellom 7-9 mag.) over perioder på
ca. 1 ½ år. Imidlertid sommeren 2006 falt
stjernen brått i lysstyrke til rundt 10.mag., for
deretter sakte å ha kommet seg opp til rundt 8.5
mag. hvor den er nå. Spørsmålet er jo om den nå
vil begynne å pulsere med en viss regelmessighet
igjen, eller om den igjen vil overraske. Den som
observerer vil kunne finne det ut!
Lyskurven til CH Cygni i de siste 10 årene (fra
observasjoner i AAVSO). En enhet på magnitudeskalaen tilsvarer en lysstyrkeforskjell på
2.512, mens 5 enheter tilsvarer 100 ganger.

CH Cygni befinner seg i stjernebildet Cygnus (Svanen), omtrent to grader SSV fra stjernen Iota Cygni
under den vestlige vingespissen til den himmelske fuglen. For oss her i Trondheim er
stjernen således over horisonten hele året
(sirkumpolar). Dette gjør at den er fin å observere for oss. CH Cygni har altså opp gjennom tiden vist en variasjon i lysstyrke fra 5.6
mag til 10.5 mag, slik at den kan være synlig
uten kikkert til å være et vanskelig objekt i
prismekikkert. Stjernen varierer uregelmessig
og kan plutselig finne på å falle eller stige raskt
i lysstyrke. Dette gjør det svært spennende å
følge denne stjernen.
For de som er interessert har TAF kart her: http://www.taf-astro.no/vs/vs_kart/vs_ch_cyg.htm og hvordan
variable stjerner observeres er beskrevet i Corona 3/2005.

Møtekalenderen april – mai 2010
April: Tirsdag 13. april kl. 1900 - 2130 i Autronicahallen Haakon VII's gt. 4 på Lade i Trondheim:
Generalforsamling og medlemsmøte. Kl. 1900 holder Tom R. Henriksen (TAF) et miniforedrag med varighet ca. 30 minutter om Rotasjonssykluser og tidsregning. Sammendrag:
Hva er forskjellen på et siderisk år, et anomalistisk år og et tropisk år? Vi ser kort på Jordas og
Månens ulike rotasjonssykluser og hvordan de utformer tidsregningen vår. I pausen før generalforsamlingen serveres det gratis kaffe og kaker. Selve generalforsamlingen starter kl. 2015.
Mai: Tidspunkt og sted ikke fastlagt ennå. Annonsering vil bli gjort på foreningens epostliste og
på møtekalenderen på TAF-veven: http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/motekalender.htm

26

Corona, 1/2010 - Trondheim Astronomiske Forening

Nyheter
Herschel finner livgivende molekyler i Oriontåken
Kilde: Hjemmesidene til forskning.no

Herschel, Europas nye romobservatorium, har funnet molekyler som kan være forløpere til liv i
Oriontåken.
Herschel har oppdaget de kjemiske fingeravtrykkene til mulige livgivende organiske molekyler i Oriontåken. Denne stjernetåken er en slags fødestue for nye stjerner i vår galakse, og ligger sør for Orions belte
i stjernebildet Orion rundt 1300 lysår unna oss.
Herschel er utviklet, bygget og ledes av ESA. Teleskopet befinner seg 1, 5 millioner kilometer unna jorda
og har tre unike instrumenter om bord.
Dataene fra Oriontåken er fanget av det infrarøde HIFI-instrumentet, og viser de første dråpene i et hav av
informasjon som forskerne forventer å finne ved hjelp av Herschel.
”Det er godt å se at HIFI-instrumentet på Herschel nå fungerer bra, etter at man hadde noen alvorlige tekniske problemer rett etter oppskytningen”, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.
Oriontåken er kjent som en av de mest produktive kjemiske fabrikkene i rommet, men forskerne har ennå
ikke full kjennskap til denne kjemien eller hvordan molekylene skapes. Ved å studere mønsteret av topper i dataene som kalles et spektrum, har astronomene identifisert noen få felles molekyler som befinner
seg overalt i spektret. Dette er forløperne til livgivende molekyler, inkludert vann, karbonmonoksid (kullos), metanol, formaldehyd, hydrogencyanid, svoveloksid og svoveldioksid.
”Dette HIFI-spektrumet, og mange flere som vil komme etterhvert, vil gi oss en skattekiste med informasjon om det generelle, kjemiske innholdet og hvordan organisk materie skapes i en region med aktiv stjernedannelse. Det gir oss et håp om å få en dyp forståelse av kjemien i rommet etter at vi har gjennomført
en full undersøkelse av spektret,” sier Edwin Bergin ved Universitetet i Michigan.
Et naturlig spørsmål er om dette betyr at vi kan ha funnet tegn på liv langt der ute i verdensrommet.
”Selv om vi nå ser mange nødvendige kjemiske byggeklosser for dannelse av liv i Oriontåken, så vet vi
fortsatt altfor lite til å fastslå om det allerede er, eller vil oppstå liv der,” forteller Wahl.
”Og uansett vil det ikke være enkelt å kommunisere med noen som bor 1300 lysår borte, eller som trenger
noen hundre millioner år for å utvikle seg fra encellet organisme til intelligent liv,” sier han.
Herschel inneholder det kraftigste infrarøde teleskopet som noen gang har vært i rommet. Teleskopets
speil er 3,5 meter i diameter. Det er fire ganger større enn noen andre infrarøde teleskoper og samler nesten 20 ganger mer lys.
Fartøyet inneholder tre avanserte forskningsinstrumenter: To kameraer og et spektrometer med meget høy
oppløsning. Herschels detektorer fryses ned til en temperatur nær det absolutte nullpunktet for å oppnå
best mulig følsomhet.
Arbeidsstedet for Herschel er Lagrange-punkt 2, rundt 1,5 millioner kilometer borte fra jorda. Der kan
romteleskopet sveve fritt, uten å bli trukket mot jorda, månen eller andre himmelobjekter. I tillegg er det
langt borte fra jordas skygge og forstyrrende stråling.
Eivind Wahl
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Spirits reise til sentrum av Mars
Kilde: NASAs hjemmesider

Spirit sitter fast i sanden på Mars men kan fortsatt gjøre nytte for seg, melder NASA.
Det lille romkjøretøyet Spirit har
saumfart den nådeløse overflaten
av Mars for informasjon i seks år,
men nå har den kjørt seg fast i sanden (bildet). Etter mye slit har den
klart å vinkle solcellepanelene mot
solen, slik at den har fått samlet
akkurat nok elektrisk kraft til å
overleve den svært strenge vinteren
på planeten. Hvis Spirit klarer seg
gjennom vinteren, kan den tøffe
lille roboten fortsatt vise at den
duger ved å løse mysterier knyttet
Mars’ kjerne.

til

Til det oppdraget er det en fordel at
kjøretøyet sitter fast. Ved å spore
Spirits radiosignal, kan man danne
seg et bilde av dens bevegelse
gjennom rommet.
Mars roterer rundt sin egen akse
samtidig som den går i bane rundt
Solen. Siden Spirit sitter fast i overflaten, vil radioens eneste bevegelse være Mars’ bevegelse. Mars bane
rundt Solen er godt kjent fra før, så man kan konsentrere seg om å finstudere den røde planetens rotasjon
rundt sin egen akse.
Mars ”sjangler”’ litt når den snurrer, og man vil prøve å måle denne sjanglingen ved å studere dopplerskiftet på Spirits radiosignal. Mars trenger 170.000 år på å fullføre en hel ”sjanglerunde”, så det er svært
små bevegelser som skal måles. Disse småbevegelsene sier imidlertid en hel del om kjernen til Mars.
Primært ønsker man å finne ut om kjernen er fast eller flytende. Det eksisterer funn som indikerer at
kjernen har vært flytende en gang i fortiden. En smeltet kjerne er en væske som beveger seg og leder
strøm, så den vil sette opp et kraftig magnetfelt. Forskerne ser rester av dette feltet i dag, men de er usikre
på hvor mye (om noe) av kjernen som fortsatt er flytende. Sjanglingen vil være ørlite forskjellig hvis
kjernen er flytende i stedet for fast.
Radiosignalet vil også avsløre den nøyaktige hastigheten på sjanglingen. Dette igjen vil hjelpe forskerne
til å beregne planetens treghetsmoment. En planets treghetsmoment er et tall som beskriver hvor lett eller
vanskelig det er å forandre rotasjonen. Ved å kombinere treghetsmomentet med kjente størrelser som
Mars’ størrelse og masse, og samtidig bruke kunnskap om hvordan jern og fjell oppfører seg inni en planet, kan man sette grenser for størrelsen og tettheten til Mars’ kjerne. Tettheten vil avsløre hvilke elementer som må være blandet med jern for å utgjøre kjernen.

Eivind Wahl
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Stjernehimmelen mars - juni 2010
av Terje Bjerkgård

Generelt
Det er vårjevndøgn 20.mars kl.18:33. Da står Sola loddrett over et punkt på ekvator, og fra dette punktet
vil Sola være i senit ved middagstid. Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år, der dag og natt er så godt
som like lange, derav navnet. Ved et jevndøgn står Sola i ett av to motsatte punkter på himmelkulen der
himmelekvator og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles jevndøgnspunktene:
vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet.
21. mars kalles «det offisielle vårjevndøgn». Det er denne datoen som er utgangspunkt for når påsken
kommer i ulike år: Første påskedag er første søndag etter første fullmåne på eller etter 21. mars. Det er
imidlertid ikke den virkelige Månens bevegelse som bestemmer påskedatoen, men en tenkt ”middelmåne”
som beveger seg med helt jevn hastighet og ikke har det noe uregelmessige bevegelsesforløpet som Månen virkelig har. I år er første fullmåne etter vårjevndøgn 30. mars, slik at vi får en relativt tidlig påske i
år.
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen søndag 28. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl.03.
Det er sommersolverv 21. juni kl. 13:29. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane rundt
Sola hvor den nordlige halvkule heller mest inn mot Sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med lengst
daglengde for oss. I år står Sola opp kl.03.03 og går ned først kl.23.38 denne dagen. Ved Krepsens vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved sommersolverv. Denne linjen går over blant
annet Mexico, Marokko, Egypt, India og sørligst i Kina.

Formørkelser
Det er en partiell måneformørkelse 26. juni, men denne begivenheten er ikke synlig fra Norge.

Tynne månesigder
En artig utfordring som ikke krever annet utstyr enn øynene, er å lete etter tynne månesigder nær nymåne,
enten tidlig på morgenen før soloppgang når Månen før nymåne eller på kvelden like etter solnedgang
etter nymåne. Dette er lettest rundt jevndøgn fordi da står ekliptikkplanet brattest.
Tynne månesigder i april
11. april på morgenhimmelen, 11 % fase, vanskelig
12. april på morgenhimmelen, 5,6 % fase, svært vanskelig
13. april på morgenhimmelen, 2,0 % fase, svært vanskelig
14. april nymåne
15. april på kveldshimmelen, 1,8 % fase, svært vanskelig
16. april på kveldshimmelen, 5,6 % fase, vanskelig
17. april på kveldshimmelen, 11 % fase, lett synlig
Tynne månesigder i mai
10. mai på morgenhimmelen, 15 % fase, lett synlig
11. mai på morgenhimmelen, 9,3 % fase, vanskelig
12. mai morgenhimmelen, 4,3 % fase, svært vanskelig
14. mai nymåne
15. mai på kveldshimmelen, 3,9 % fase, vanskelig
16. mai på kveldshimmelen, 9,3 % fase, lett synlig

Planetene
Merkur er i øvre konjunksjon (bortenfor Sola) 14. mars og blir deretter aftenstjerne. Den er da forholdsvis lett synlig etter solnedgang, særlig i siste uke av mars. Den vil da være bare noen få grader vest for og
litt under Venus. Planeten kan følges fram til nesten midten av april før den forsvinner i sollyset. Lysstyr-
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ken er omtrent −0,9 mag i begynnelsen av april, og avtar til +1,2 mag i midten av måneden. Merkur dukker opp som morgenstjerne i mai, men planeten går opp omtrent samtidig som sola i denne perioden.

Vesthimmelen 25. mars kl.20.00 og posisjonene til Merkur og Venus i forhold til hverandre hver annen
dag de påfølgende nesten 3 ukene.
Venus dukker opp som aftenstjerne i midten av mars og kommer deretter stadig høyere på himmelen.
Helt i slutten av måneden og i begynnelsen av april får den selskap av Merkur som er bare 3 grader unna
ved og like etter månedsskiftet. Planeten vil være iøynefallende på kveldshimmelen helt ut juni.
Mars står i stjernebildet Krepsen i mars og april. Planeten er synlig hele natten og frem til det lysner av
dag. I mai vandrer Mars inn i stjernebildet Løven, og planeten går ned sent på natten. Mot slutten av juni
går planeten ned omkring midnatt. Størrelsen på planetskiven avtar gradvis i perioden og det blir vanskelig å se detaljer. 15. mars er skiven 11” (buesekunder), 15. april 8”, 15. mai 7” og 15. juni knapt 6”.
Jupiter står opp på en lys natthimmel, og er kun synlig fra landets sørlige deler like etter at den kommer
over horisonten i øst mot slutten av juni. Planeten er ikke synlig lenge før den forsvinner i morgenlysningen.
Saturn befinner seg i stjernebildet Jomfruen over og vest for stjernen γ Virginis (grenpunktet i den sentrale Y-en i stjernebildet) i hele perioden. Planeten er i opposisjon 22. mars. Planetens ekvatorialdiameter
er da 19.5”, mens ringene har en utstrekning på 44,1 x 2,4”. Vi ser ringene altså fremdeles temmelig mye
fra kanten, men de er tydelig åpnere enn de var for et år siden. Saturns måner kan også være et godt mål å
prøve seg på. De fem månene Titan, Iapetus, Rhea, Dione og Tethys er alle synlig i et 20 cm teleskop ved
gode forhold. I mange tidsskrifter er det diagrammer for hvor de forskjellige månene står i forhold til planeten på et gitt tidspunkt. Eller bruk et stjerneprogram for PC dersom du har. Saturn står rimelig bra til
også i april og mai, men kommer stadig lavere ned på himmelen. I juni forsvinner planeten nærmest på
den lyse nattehimmelen. Deretter ser vi ikke Saturn før mot slutten av oktober da den dukker opp lavt på
morgenhimmelen.
Uranus og Neptun er ikke synlig i denne perioden.
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