Redaktørens ord
Så er snart 2011 også
historie. Det er derfor på tide med et lite
astronomisk tilbakeblikk på det året som
snart er gått.
2011 begynte med en flott partiell solformørkelse allerede 4. januar som
mange fikk sett fra Gråkallen (unntatt
undertegnede og noen til som stod på
Kuhaugen…). Det var en ny solformørkelse i juni, men den måtte en til
Nord-Norge for å se. I november passerte en liten asteroide mellom oss og
Månen, noe som TAF klarte å formidle
til hele landet gjennom en web-cast.
Hele denne hendelsen er selvfølgelig
behørig rapportert i dette nummer av
bladet. Ellers har solaktiviteten tatt seg
opp og det har vært en rekke store flekker å se og noen flotte protuberanser for
de som har hatt anledning til å se i vårt
hydrogen-alfa teleskop. Leder Birger
har sørget for å arrangere mange observasjonstimer i så måte.
Dersom vi ser på begivenheter internasjonalt, er vel kanskje nyheten om at
forskere i Italia har registrert overlyshastigheter på partikler sendt ut fra
akseleratoren i CERN i Sveits det mest

sensasjonelle. Det gjenstår imidlertid å bekrefte målingene og mange
forskere (antakelig de fleste) er
skeptiske. Dersom observasjonene
viser seg å være riktige, vil det
være et alvorlig anslag mot Einsteins relativitetsteori.
Romsonden Dawn ankom asteroiden Vesta i juli i år og har gitt oss
nye spennende data om denne lille
kloden som også kan si oss noe om
dannelsen av vårt solsystem.
I skrivende stund, så er den nye,
avanserte robotbilen Curiosity på
vei mot Mars. Oppskytingen 26.
november gikk heldigvis bra. Roveren har flere instrumenter som skal
undersøke om Mars har vært levelig for mikrober og kanskje til og
med finne tegn på at det har vært
liv på den røde planeten. Samtidig
fortsetter roveren Opportunity å
utforske et stort krater på Mars.
Denne ”bilen” har nå kjørt rundt i
snart 8 år. Utrolig imponerende når
en tenker på at oppdraget ville være
en suksess om den hadde holdt i 3
måneder!
GOD JUL og GODT NYTTÅR
Terje Bjerkgård

Styret i TAF informerer
Ny varmebrakke er nå på plass på observatoriet. Det var mye arbeid både med
riving av den gamle og montering av den nye. Stor takk til de som deltok.
Det kom inn 54 svar på medlemsundersøkelsen. Det bør gi et bra grunnlag for
å legge kursen videre i tråd med det medlemmene ønsker. På grunn av veldig
mange gjøremål i høst har vi ikke rukket å analysere resultatene grundig ennå.
Vi kommer derfor tilbake med resultatene i neste nummer av Corona.
Det har vært meget godt oppmøte på flere observasjonskvelder i høst. Flest
kom på spontankvelden 24. oktober (26 stk) og 3. november (18 stk). Det var
meget, meget hyggelig. Dessverre var det mye turbulens begge dagene.
TAF fikk mye positiv omtale (se artikkel) da vi deltok i WEB-cast da asteroiden 2005 YU55 på ca. 300 meter suste fordi nær jorda 9. november.
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Utskiftning av varmebrakka
Av Jørn Dahl-Stamnes

De fleste, i det minste de som har vært oppe ved observatoriet, har
vel fått med seg at den gamle brakka var tilårskommen og moden
for utskiftning. Alt i fjor var det snakk om å kjøpe ny, men det å
finne ny brakke var ingen enkel oppgave. Dagens moderne
arbeidsbrakker er av det store slaget og vi forsøkte først å finne en
som var like stor som den gamle for at den ikke skulle ruve for mye.
Men det lot seg ikke gjøre, og vi fikk lov av grunneier om å sette
opp ei brakke som var ca. 2.5 meter lengre enn den gamle.
Så det var først i år at det var mulig å få tak i en brukt brakke i passe
størrelse. Men før den nye brakka kunne settes på plass måtte den
gamle bort. Vi kunne ha valgt å få noen til å komme og hentet den
og kjøre den bort, men dette ville ha kostet en del ekstra, så vi
valgte å få den bort "the hard way" – riving på stedet og så kjøre
den bort bit for bit. Det aller første som måtte gjøres var å tømme
den gamle brakka for inventar. Heldigvis fikk vi lagre ting på låven,
så jobben med å tømme den ble relativt enkelt.
Den 24 september i år gikk en håndfull trofaste medlemmer med
Birger i spissen, løs på brakka med brekkjern, sag, hammer og
slegge. Over en liten uke hadde iherdig innsats resultert i at brakka
var forvandlet til hauger av isolasjon, pinneved og takpapp.
Mesteparten ble kjørt bort i privatbiler til Heggstadmoen, mens noe
gikk samme vei på henger.
Siden den nye brakka var ca 3 meter lengre, måtte fundamentet
utvides. Det ble gravd en del og meislet litt i berget slik at ramma
som den gamle brakka hadde stått på kunne utvides.
Så kom den store dagen. 16. oktober på ettermiddagen kom
lastebilen med brakka. Fundamentet ble sjekket og funnet i orden
samtidig som lastebilen ble gjort klar til flyttingen. Da alt var klart
ble brakka omhyggelig løftet opp fra bilen og videre over
garasjetaket og pent plassert der den skulle stå. Selve
flytteoperasjonen tok ikke mer enn 20 minutter.
Noen dager senere, den 22. oktober for å være nøyaktig, ble det
elektriske ordnet. Brakka ble koblet til gårdsstrømmen og
observatoriet ble koblet til brakkas anlegg. Dermed var både brakka og observatoriet igjen operativt.
Fremdeles gjenstår det å få satt inn kWh-måleren og noe småtteri inklusiv optimal innredning.
Den nye brakka er litt større enn den gamle. Den har inngangsdør midt på langveggen mot observatoriet.
Inne er det en gang med dører videre inn til et rom mot syd og et rom mot nord. De to rommene er like
store. Det ene rommet vil bli brukt for lagring av utstyr med mer, mens det andre rommet (trolig det mot
syd) muligens vil bli innredet som kontrollrom for et fremtidig foto-observatorium.
Brakka er grå av farge og den vil derfor bli malt i samme rødfarge som observatoriet til neste år.
Så var det takkelisten: Styret i TAF vil rette en spesiell takk til følgende personer
• Kjell Erik Aas og Finn Nilsen som hjalp til med å kjøre bort rask.
• Terje Bjerkård og Stein O. Wasbø som var sherpaer, ryddegutter. Førstnevnte var også med å rive
den gamle brakka, mens Stein hjalp mye til når brakka fikk elektrisitet igjen.
• Bjørn Johannes Søderholm som lånte bort henger.
• Brynjar Berg som deltok i riving og bortkjøring av isolasjon.

4

Corona, 4/2011 - Trondheim Astronomiske Forening

•
•
•
•
•
•

Nadi Skjøndal-Bar og Petter T. Vattekar som tilbød seg å være med men ikke kunne delta pga.
kollisjon med andre ting.
Simon og Terje fra Viggja som solgte og kom med brakka til oss.
Bjørn Willmann som "fant" brakka.
Per Sæterhaug som var rådgiver i kjøpe-, rive- og fundamenteringsspørsmål.
Jørn Dahl-Stamnes som var med på rivingen av gammelbrakka.
Birger for iherdig og utrettelig deltagelse fra start til slutt i rivningsprosessen og i arbeidet med
den nye brakka. Uten hans innsats hadde vi vel enda sittet med den gamle brakka.

Birger bruker kubeinet i restene av den
råtne gamle varmebrakka.

Nybrakka heises på plass. Birger følger spent
med.
Ytterligere bilder fra rivningsprosessen kan du ser her:
http://photo.dahl-stamnes.net/album/taf-bilder/content
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Stjernetur for Fysikk 1

av Bjarne Skurdal, Charlottenlund videregående skole
Etter å ha måttet avlyse tur til observatoriet til Trondheim Astronomiske forening (TAF) 2 ganger, klaffet
det endelig med været tirsdag 22. november. Med loshjelp på telefon fant vi etter hvert riktig avkjørsel til
observatoriet, som ligger ovenfor Bratsberg. Vi ble tatt imot av foreningens formann, Birger Andresen,
som hadde gjort alt klart.

Først kikket vi på kometen Garradd, som sto i en litt ugunstig posisjon slik at vi ikke så noen lang hale.
Deretter var det planetariske tåker, Ringtåken (M 57) i stjernebildet Lyren, og Manualtåken (M 27) i
stjernebildet Reven. Tåkene er rester av døende stjerner som ikke har eksplodert som en supernova. Vi så
også rester av en supernova, NGC 6960, Slørtåken i Svanen. Vi så også på dobbeltstjernen Albireo i Svanen. Kulehopen M 13 i Herkules var flott å se på, med tusenvis av stjerner tett pakket sammen. Vi så også
flere åpne stjernehoper, NGC 869 i Perseus og M37 i Kusken. Disse er ikke så tettpakket som kulehopene. Vår nærmeste galakse, M31 , Andromedagalaksen (som vi også ser med det blotte øyet) ble veldig fin
i det store teleskopet. Vi avsluttet med Jupiter og de 4 største månene dens. Vi så også to store, saktegående meteorer med kun få minutters mellomrom som så ut til å komme fra stjernebildet Kusken (Auriga).

Etter det ble skyene plagsomme, men da var vi også ferdige. Takk til Birger Andresen og TAF for et fint
opplegg og takk til Arnljot Lund som kjørte oss.
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Asteroide-passasje av 2005 YU55
av Stein O. Wasbø, TAF

Litt om asteroiden

Asteroiden 2005 YU55 er 300-400 m i diameter og ble oppdaget 28. desember 2005 av Robert S McMillan ved Steward Observatory, Kitt Peak.
Banen til asteroiden 2005 YU55 under nærpassasjen 8.-9. november. Illustrasjonen er
basert på data fra NASA (2011)
Den 8. november 2011 passerte asteroiden
0.85 månediametre (ca. 324 900 km) fra
Jorda. Den passerte altså innenfor Månens
bane rundt Jorda. Dette er den nærmeste
asteroidepassasjen siden asteroiden 2010
XC15 passerte jorda 26–27. desember 1976
(ca. 270 000 km) og asteroiden 2002JE9
passerte 11. april 1971 (ca. 150 000 km).
Data for passeringen av 2010 XC15 i 1976
er noe usikre siden banedata ikke er godt
kjent ennå på grunn av få observasjoner av
asteroiden. Denne passeringen kan ha vært
så nære som 150 000 km. Merk at både 2010
XC15 og 2002 JE9 ble oppdaget over 30 år
etter at asteroidene passerte Jorda på nært
hold. Begge disse to asteroidene som
passerte ubemerket på 1970-tallet er estimert til å være ca. 200-300 m i diameter, og dermed noe mindre
enn 2005 YU55.

Bilde av 2005 YU55 tatt i april 2010
av Arecibo Radar Telescope i Puerto
Rico. (NASA/Cornell/Arecibo)

Alle disse tre asteroidene er eksempler på flere tusen mindre
objekter som er registrert, og holdes under overvåkning som
Potentially Hazardous Objects. I øyeblikket er det 1267 asteroider
som er registrert som PHA (Potentially Hazardous Asteroid).
Heldigvis er det ingen kjente PHA som er på kollisjonskurs med
Jorda i overskuelig framtid. For å bli registrert som PHA må en
asteroide ha en minste beregnet passeringsavstand på mindre enn
0.05 astronomiske enheter (AU) fra Jorda. Dette tilsvarer ca. 19.5
månediametre (ca. 7 480 000 km). Passasjen av 2005 YU55 er
derfor ganske spesiell. Dette er den til nå nærmeste passasjen av
en asteroide som har vært kjent på forhånd, og dermed kunne
observeres under selve passasjen.

Forberedelse til observasjon og web-cast

Et par dager før passasjen ble Birger kontaktet av kjendis-astronom Knut Jørgen Røed Ødegård med forespørsel om TAF kunne tenke seg å hjelpe til med web-cast av passasjen, dvs. sende oppdaterte still-bilder
eller film ut på internett. TAF har ved flere tidligere anledninger vært med på web-cast av astronomiske
hendelser. Det ble imidlertid fort klart at denne passasjen ville kreve et helt annet utstyr enn vi har benyttet tidligere. Under web-cast av sol- eller måneformørkelser er det jo nettopp sol og måne som det tas bilde av. Dette er to av de største himmelobjektene vi har og de desidert mest lyssterke. Det har derfor vært
tilstrekkelig med et lite teleskop og et enkelt web-kamera eller speilreflekskamera. Nå snakker vi om et
objekt på 300–400 meter i en avstand av 325000 km som har en lysstyrke på 11-12 magnituder. Det er
Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2011
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altså nødvendig med et stort teleskop som samler mye lys. Det naturlige valget var 14-tommeren på observatoriet.
En annen utfordring er at asteroiden beveger seg i forhold til stjernene. Det betyr at vi må ha et synsfelt i
kameraet som er stort nok til at vi kan fange asteroiden og klare å følge den på dens ferd mellom stjernene. Valg av kamera falt på TAFs spesialkamera SBIG ST-10XME som både er lysfølsomt nok, har passe
stort felt og programvare som er egnet. Det er imidlertid en fordel at asteroiden beveger seg i forhold til
stjernene. Hvis vi bruker en montering som følger stjernenes bevegelse, og har en lengre eksponeringstid
på kameraet vil asteroiden sees som en strek på himmelen, mens stjernene blir punkter.
Så var det dette med i det hele tatt å finne asteroiden da. Birger satte i gang og beregnet kart over asteroidens bane slik at vi skulle klare å finne og følge den (se kart på TAFs websider). Kvelden i forveien møttes Erlend Rønnekleiv, Birger Andresen og undertegnede for en sjekk av kamera og programvare.
Asteroiden passerte nærmest Jorda den 8.november, men den var da ikke synlig fra Norge. En siste sjekk
med oppdaterte observasjonsdata ble gjort om formiddagen den 9.november, bare timer før vi skulle sette
i gang. Sjekken viste at kartene ikke stemte! Det var et avvik på ca. 1 grad, og asteroiden lå dermed ca. 90
minutter «foran skjema». Dersom det var feil i dataene ville det bli vanskelig å finne asteroiden.

Asteroiden og en supernova

Om ettermiddagen den 9. september, ca. kl. 17, like før det ble mørkt, møttes Erlend Rønnekleiv, Birger
Andresen, Erlend Langsrud og undertegnede på observatoriet i Bratsberg for å klargjøre, og starte webcast så snart det ble mørkt. Litt senere kom også Jørn Dahl-Stamnes. Skydekket gjorde at Jupiter var
vanskelig å se, men det var klart i enkelte områder på himmelen, så vi øynet håp om å lykkes likevel. Månen var imidlertid nesten full (99 %) og stod bare 12–14 grader unna asteroidens bane. Vi fikk derfor mye
lys fra Månen inn i teleskopet. Dette kunne gjøre det vanskelig på å få sett den lyssvake asteroiden.
Spenningen var derfor stor da kamera, teleskop og datautstyr ble klargjort. Ville vi se asteroiden på tross
av skyer og sjenerende lys fra fullmånen? Var de
beregnede koordinatene korrekt? Vi var også
avhengig av mobilt datanettverk for å kunne
sende bildene live på internett. Det var derfor
også spenning knyttet til det tekniske oppsettet.
Stemningen stod derfor ikke i taket (rullet bort for
anledningen), men muntert ble det da det første
bildet viste en tydelig strek, akkurat der vi
forventet at den skulle være.

Asteroiden 2005 YU55 passerer og gir en tydelig
strek i løpet av den 40 sek. lange eksponeringen.
Erlend Rønnekleiv tar bilder og styrer web-cast, mens Birger Andresen har ansvaret for teleskopet. Her
oppdaterer han også web-cast-sentralen i Oslo om værforholdene via telefon. (foto: Jørn Dahl-Stamnes)
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Vertskapet på gården kom også innom observatoriet for å få et glimt av steinblokka som fløy forbi der
ute.
Noe av programvaren som skulle sende bildene ut på nettet sviktet, slik at vi måtte gjøre en del manuelle
operasjoner for å få til brukbare web-cast-bilder. Det noe skiftende skydekket gjorde også at bildene måtte gjennomgå litt enkel bildebehandling på direkten.
Vi fulgte også med på bildene til Arne Danielsen i Vestby, sør for Oslo. Han hadde programmert inn teleskopet til å følge asteroiden. På hans bilder ble derfor asteroiden synlig som et punkt, mens stjernene ble
streker. Det skyet imidlertid på etterhvert hos Arne, mens det ble stadig bedre forhold i Bratsberg. Ved
22-tiden pakket vi sammen utstyret, etter først å ha tatt noen bilder av supernovaen i M101.
Sekvens av eksponeringer som er stablet
oppå hverandre for å vise banen til
asteroiden. 40 sekunders eksponeringer
bortsett fra de to siste som er tatt med 120
sekunders eksponering.
I løpet av de ca. 4 timene vi holdt på fikk vi
tatt til sammen ca. 115 bilder av asteroiden.
Disse ble så satt sammen til en video-snutt
og lagt ut på TAF sine web-sider.
I løpet av onsdagen tipset Knut Jørgen TV2 om videoen, som havnet på forsiden av storm.no i løpet av
ettermiddagen. Et spennende og teknisk utfordrende prosjekt fikk dermed en artig avslutning.
Faksimile fra storm.no.
Takk til Birger som sørget for at vi i det hele tatt
fant asteroiden og alltid hadde den i synsfeltet til
teleskop og kamera. Takk også til Erlend og Erlend
som var teknisk sakkyndige og web-cast-operatører
og dessuten sørget for fungerende mobile bredbånd.
«Pressefotograf» Jørn sørget for at vi fikk
dokumentert værforhold og gitt storm.no
illustrasjonsfoto!
Til slutt er det også på sin plass med en stor takk til
Knut Jørgen Røed Ødegård som både tok initiativ til
arrangementet, hadde en finger med i spillet når det
gjaldt pressedekningen, og gjennom sitt prosjekt
dessuten honorerer TAF økonomisk for slike
arrangement.

Referanser

Andresen (2011): http://www.taf-astro.no/nyheter/2011/neo111109.pdf
NASA (2011): http://www.nasa.gov/images/content/541440main_2005_YU55_approach.gif
NEOP (2011): NASA’s Near Earth Objects Program: http://neo.jpl.nasa.gov/neo/groups.html
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Bilkjøring på Mars
av Eric A. Jensen, SAF og TAF

NASA sine kjøretøy på Mars, Spirit og Opportunity, ble skutt opp i 2003 og landet i januar
2004. Mars-rovere er etterhvert blitt del av en historikk på denne planeten. Det begynte med
Mars Pathfinder i 1997, og vil fortsette med tungt utrustede Mars Science Laboratory, som er
planlagt skutt opp i november i år.
Russerne var først ute med robotiserte rovere, i form av Lunokhod 1 og 2 fra 1970 og 1973, og som tilbakela store avstander på Månen. Lunokhod 2 holder fortsatt rekord med en tilbakelagt avstand på 38 km.
Motivasjonen for å kunne kjøre rundt er at geologi og mineralers sammensetning varierer fra sted til sted.
Bevegelighet vil kunne avdekke flere interessante funn og avsløre planetens historikk. Mars Phoenix
Lander, som landet nord på planeten i 2008, var ikke bevegelig. Dette var heller ikke ansett som nødvendig siden landingsstedet var romlig mer homogent.
Det ble valgt å sende to kjøretøy til Mars i 2003. To grunnleggende forskjellige landingssteder ble valgt.
Det er blitt sagt at Spirit sitt landingssted, Gusev-krateret, ble valgt for å tilfredsstille geologer, mens Meridiani Planum hvor Opportunity ble sendt, var for mineralogene. Gusev har en geologisk oppbygging og
strukturer som tyder på en historie preget av vann. Krateret har for eksempel en kanallignende form utenfor randen som antyder tidligere vanntilførsel. Meridiani Planum har en overflatekjemi (i form av hematitt
- jernoksid) avdekket av satellitten Mars Global Surveyor, som pekte på tilstedeværelsen av vann tidligere. Videre økte to landere sjansen for at i alle fall én ble vellykket!
Det er det flytende vannets historie på Mars som har vært hovedmotivasjonen for disse oppdragene. Dette
er av sentral betydning med tanke på hvorvidt det en gang kan ha vært liv på planeten. Videre avdekkes
eventuell vulkansk historie, øvrig kjemi, påvirkning av vind samt annet man måtte finne, som meteoritter
og støvvirvler.
Roverne er solcelledrevet, med de aktivitetsbegrensninger som følger med det. De har seks hjul med hver
sin motor og kan beveges frem og tilbake uavhengig av hverandre. De fire ytterste kan styres og hjulopphenget føyer seg etter landskapet innenfor visse grenser. Makshastigheten er 5 cm per sekund, men i og
med at man må passe på farer underveis (som hindringer, skråninger og sandfeller), er en gjennomsnittshastighet på 1cm per sekund vanlig.
Selve kjøringen foregår ved at kommandoer sendes fra NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) opp til
Mars. Bildene som kommer til Jorden dagen etter viser så om kommandoene ble gjennomført slik de
skulle. Det er altså ingen sanntids-kjøring. Lunokhod-kjøretøyene på Månen ble derimot kjørt nesten i
sanntid, siden det tar bare i overkant av ett sekund for signaler fra Jorden å nå Månen.
Roverne har flere instrumenter og kamera for å utføre sine undersøkelser. Et navigasjonskamera gir oversiktsbilder nyttige for mannskapet på bakken som kjører roverne. Panoramakameraet gir bilder i høyere
oppløsning og avdekker romlige detaljer som interessant geologi. Objektivene er i par, slik at stereobilder
kan tas. Panoramakameraet har også et filterhjul. Bilder tatt gjennom forskjellige fargefiltre kan så settes
sammen til nær riktige farger.
Armen til roverne har flere instrumenter. Den kan flyttes til de lokalitetene som skal undersøkes. Ved å
dreie enden av armen kan det aktuelle instrumentet plasseres på bergarten. Den inneholder også et slipeverktøy for å slipe vekk overflatesjiktet til steiner, samt en lupe med oppløsning på ca. 330 bildepunkter
per centimeter. De to instrumentene er spektrometre som brukes til å undersøke hvilke mineraler som er
til stede. Disse er:
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•

•

Alfa-partikkel- og røntgen-spektrometeret, som bruker den av radioaktiv isotopen Curium-244 til
å bestråle målet med røntgenstråler og alfa-partikler (Helium-kjerner). Energien til den tilbakespredte strålingen måles for å avgjøre hvilke mineraler som er til stede.
Mössbauer-spektrometeret, som brukes til mer spesialiserte formål, nærmere bestemt til undersøkelse av jernholdige mineraler.

Jern-mineraler er av stor betydning for å avgjøre tidligere påvirkning av flytende vann. Mössbauerspektrometer kan brukes til å bestemme typen jernholdige mineraler. Den radioaktive isotopen kobolt-57
bestråler prøven med gammastråler, og energinivåene til den tilbakespredte strålingen måles. Mössbauerspektroskopi kan avgjøre selv svært små endringer i energinivåene, og derfor i detalj avgjøre typen jernmineral – som hematitt (Fe2O3) og jernholdige leirmineraler. Den er derfor kanskje det viktigste instrumentet på roveren. Ulempen er at kobolt-57 har en halveringstid på 272 dager. Siden den roveren som nå
fortsatt fungerer (Opportunity) nå har vært på planeten i 7,5, år har integreringstiden økt fra noen timer til
flere uker. Det vil si at instrumentet må være plassert på prøven i noen uker for å få nok signalstyrke for å
lese ut data. Man er derfor spesielt påpasselig med hvilke områder man vil undersøke for ikke å kaste bort
verdifull tid.
Et tredje spektrometer, kalt termisk emisjonsspektrometer, brukes på avstand. Det gir forskerne en grov
oversikt om sammensetning i et område og gjør det lettere å velge ut områder til nærmere undersøkelser.
Instrumentet er dessverre gått tapt da det under en storm i 2007 kom støv på speilet som er en del av optikken.
Vi går nærmere innpå områdene som ble besøkt. Spirit landet først, i krateret Gusev. Krateret har en diameter på 166 km, og bunnen er en slette med flere fjellkjeder. Den nærmeste fjellformasjonen er "Columbia hills", oppkalt etter Columbia-romfergen som brant opp i 2003. Dette var umiddelbart et interessant
mål, men man trodde først ikke at disse fjellene kunne nås. Undersøkelsene begynte på kraterbunnen og
steiner som man fant der.
Opportunitys landingssted Meridiani Planum, på motsatte side av planeten, viste først en heller begrenset
horisont. Den landet midt i et lite krater (kalt "Eagle crater") etter først å ha sprettet omkring i air-bagen
sin på slettene utenfor. Da den kjørte opp til randen, viste bildene et svært flatt og åpent slettelandskap.
Landingsstedene var svært forskjellige og komplementerte hverandre.
Bergartene i Gusev viste seg først å være vulkanske og var en skuffelse ettersom det ikke syntes å ha vært
vann der. Den første steinen som ble undersøkt inneholdt mineralet olivin. Dette tydet på at den ikke hadde vært påvirket av vann, siden olivin lett forvitrer i vann.
Det som syntes klart var at om Gusev hadde inneholdt
vann, så hadde de vannholdige mineralene senere blitt
overdekket av vulkansk materiale. Håpet lå i å nå fjellene, som stakk opp fra det vulkanske laget og kanskje
kunne vise den interessante kjemien og de strukturene
man søkte. Fjellene lå 3 km fra landingsstedet. 159
Mars-døgn etter landingen nådde Spirit det første målet
ved randen av kjeden. Det ble klart at geologien var
vesensforskjellig allerede her, da den sære steinen kalt
”Pot of Gold” ble funnet.
Pot of Gold; en bergart som inneholder noduler av hematitt. Fargene tilsvarer ikke det man ville sett med det
blotte øye.
Denne og andre steiner i nærheten ble grundig undersøkt. En viktig oppdagelse var at steinen Pot of Gold
inneholdt hematitt (jernoksid). Det var jo dette mineralet som var hovedmotivasjonen til at den andre roveren Opportunity ble sendt til motsatte side av planeten. Herfra fortsatte Spirit oppstigningen mot CoTrondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2011
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lumbia Hills. Etterhvert begynte kjøretøyet å vise tegn til slitasje. Det høyre framhjulet begynte å trekke
mer strøm enn vanlig. For å bøte på dette begynte man å kjøre roveren baklengs.
Ferden opp bød på flotte utsikter fra en annen planet. Spirit nådde sitt høyeste punkt, Husband Hill, under
600 dager etter landingen. Panoramabildet viste et flott syn utover slettene og de omkringliggende høydene. Det ble også sett værfenomener på sletten. Virvelvinder var fra før av blitt observert av sonden Mars
Global Surveyor. Nå fikk man endelig se dem på nært hold. Vinden viste seg å bli en avgjørende faktor
for å gi kjøretøyene så lang levetid ettersom den blåste støv vekk fra solcellene, noe som gav økt strømforsyning og batteriopplading.
Det faste hjulet på Spirit gravde
opp mengder av silika. Dette skulle
bli en viktig oppdagelse.
Etter hvert sluttet det problematiske
hjulet helt å virke, og Spirit måtte
kjøre baklengs og dra hjulet etter
seg. Men det ledet til et av de viktigste oppdagelsene fra Gusev: Det
faste hjulet gravde seg ned under
topplaget og avdekket et hvitt pulverstoff.
Røntgenspektrometeret
viste at det bestod av 90 % silika –
ikke-krystallinsk silisiumoksid. En så høy oppkonsentrering måtte skyldes at varmt vann hadde reagert
med bergartene. Dette kunne skje via varme kilder. Spirit hadde tidligere oppdaget sulfatmineraler, men
dette silikalaget var et funn av større betydning.
Videre viktige indikasjoner på den forskjellige geologien her oppe (i forhold til slettene) var å finne i
Home Plate, en rund struktur med eksponert grunnfjell. Det eksponerte grunnfjellet viste en veldig lagdelt
struktur. Den rådende hypotesen er at Home Plate ble dannet eksplosivt da vulkansk basalt kom i kontakt
med vann. Høy konsentrasjon av klorider i noen steiner tyder videre på at vann var en del av den geologiske historien. Det ser ut til at Spirit til slutt fant det man håpet på.
Alle historier tar slutt. Spirit ansees for å ha gått tapt etter 6 aktive år. I mai 2009 kjørte den seg fast i
sand, og kom seg ikke løs. Spirit hadde kjørt seg fast tidligere, samt også Opportunity. I begge tilfeller
hadde man klart å frigjøre dem og hadde tatt lærdom av dette. Dessverre kunne man ikke se sanden denne
gang. Den befant seg under en sprø skorpe som så ut som fast grunn. Denne skorpen brøt sammen da spirit kjørte over, og hjulet sank nedi. Iherdige forsøk fikk den ikke løs, og siden helningsvinkelen til solcellene i forhold til solen var ugunstig, ble det ikke nok energi til å lade batteriene. Siste kontakt var i mars
2010.

Et vakkert bilde tatt av Spirit - Solnedgang på Gusev.
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På motsatte side av planeten, i Meridiani Planum, klarte Opportunity å havne midt i et lite krater under
landingen. Dette ble kalt Eagle-krateret. Til forskjell fra Spirit landet den med en gang blant geologi og
mineraler som syntes å være påvirket av vann. Ingen "fjelltur" var nødvendig i så måte.

Bilde tatt av Opportunity. Landingsstedet i Eagle-krateret viste interessante av grunnfjells- formasjoner.
Da grunnfjellet ble undersøkt var det klart at det var lagdelt. Lagene er sedimenter som kunne være avsatt
av vann eller vind. Det kunne til og med være fra fallende vulkansk aske. Målinger som avslørte mineralet jarositt styrket imidlertid
vannhypotesen
fordi
denne
sulfattypen
også
inneholder
hydroksidioner.
Slipeverktøyet
ble
brukt
på
grunnfjellet i Eagle-krateret. De
avlange
hullene
antyder
at
sulfamineraler har vært til stede, og
som senere er oppløst av vann eller
vind.
Utenom grunnfjellene er det meste
av Meridiani dekket av hematitt i
form av små kuler. De ble kalt
"blueberries" på grunn av formen
samt fargen som gikk mer mot den blålige enden av spekteret.
Et stykke bortenfor Eagle var det mye større krateret Endurance. Dette hadde dypere lag av eksponert
grunnfjell og ville følgelig si mer om områdets historie. Man tok valget og kjørte ned i det, selv om man
tok den sjansen at man kanskje ikke kom ut igjen (Men det klarte man). De grundige undersøkelsene her
utdypet vannets historie på Meridiani. Det ble funnet sulfatmineraler utfelt etter fordampning av vann.
Målingene tydet på at vannet hadde vært surt.
Stedet der Opportunity landet viste et vidt slettelandskap tilsynelatende uten noen variert geografi eller
høydedrag. Dette til forskjell fra Gusev, hvor fjell ble sett med én gang. Opportunity har imidlertid vist
seg svært seiglivet, og adskillige kilometer med kjøring har vist mange interessante kratre av varierende
størrelse, alder og fasong. Det ble også oppdaget flere meteoritter på bakken i løpet av ferden. I september
2006 nådde roveren et spennende krater, Victoria-krateret, 7 km fra landingsstedet. Krateret har en diameter på over 700 m. Roveren tilbrakte mye tid ved forskjellige steder langs randen - nesten 2 år.
Opportunity viser også tegn til slitasje etter all kjøringen. Økte strømverdier fra ett av hjulene har medført
at man velger å kjøre Opportunity baklengs, ettersom dette viser seg å holde strømmen nede. De ønsker å
unngå at hjulet slutter helt å fungere, noe som jo skjedde med Spirit.
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Dette utsnittet av et
panoramabilde
viser
Victoria-krateret i stor
detaljrikdom og med
vakre skyggevirkninger.

Dette er den første meteoritten som ble oppdaget
på en annen planet overhodet. Mössbauerspektrometeret viste at det dreier seg om en
jern-nikkel-meteoritt.
Fra august 2008, da Opportunity forlot Victoria,
hadde JPL hatt et stort, fjernt mål i sikte: Et 22
km stort krater som siden fikk navnet
Endeavour. Dette kunne by på større geologiske
formasjoner og dypere grunnfjell enn man
noensinne hadde sett på Meridiani, og var derfor
av stor interesse. Målet ble definert uten at man var sikker på at det kunne nåes, men det var verd et forsøk. Underveis på ferden ble Endeavour enda mer interessant, da satellitten Mars Reconnaisance Orbiter
oppdaget leirmineraler (fyllosilikater) langs kraterranden. Disse antyder at nøytralt vann hadde vært til
stede. Dette er av interesse når det skal vurderes hvorvidt det kan ha vært passende forhold for liv. I skrivende øyeblikk er det over tre år siden Opportunity begynte ferden fra Victoria-krateret, og den er nå faktisk kommet frem til Endeavour!
Motsatte side av Endeavour-krateret, ca.
20km unna. Vi ser mindre kratere
innenfor den store randen.
Stedet som bildene er tatt fra er en liten
høyde kalt Cape York. Opportunity
ankom sydenden av høyden. Ikke langt
unna ble de interessante leirmineralene
oppdaget fra rommet. Roveren beveget
seg først østover, og har siden kjørt over
høyden mot nordenden. Dette har man
gjort fordi det nærmer seg vinter i
Meridiani, med Sola plassert mot nord
på dagtid. Følgelig er det ønskelig at
selve roveren også heller nordover for å
få inn mest mulig solenergi.
Det store Endeavour-krateret vil antakelig være siste stoppested for roveren, siden det potensielt er årevis
med målinger man kan gjøre og store områder å undersøke.
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Nyheter
Curiosity klar for Mars
Kilde: forskning.no
NASAs nye marsrover står klar på oppskytningsrampen. Reisen til Mars vil ta 8,5 måneder, og begynner
26. november.
Roboten skal skytes opp med en Atlas V bærerakett og planlagt landing på Mars er i august 2012.
Roveren har 10 ulike instrumenter
som skal undersøke om Mars har hatt
et levelig miljø for mikrober.
Når den setter sine hjul i den røde
sanden for første gang, er den del av
NASAs eksepsjonelle lag med
robotutforskere der oppe.
Den første roboten til å trille rundt på
Mars var Sojourner. Det var en liten
krabat på litt over 10 kilo, på størrelse
med en mikrobølgeovn, som landet 4.
juli 1997. Sojourner sendte 550 bilder
fra roveren i tillegg til 15 kjemiske
analyser og data om vær og vind på
planeten.
De to Viking-landerne som besøkte Mars i 1976 kunne ikke bevege seg rundt, og måtte nøye seg med å
kikke på planeten fra landingsstedet.
Først ute med å nå Marsoverflaten var likevel russerne – med Mars 2 som krasjet og Mars 3 som sendte
deler av et bilde og de første dataene i 20 sekunder i desember 1971. Disse fartøyene inneholdt også minirovere som ble ødelagt ved landing.
Sojourner, første mobile utforsker på den røde planeten, var en viktig demonstrasjon på at landingsteknologien for marsrovere fungerte. Den samme typen teknologi ble tatt i bruk da roverne Spirit og Opportunity landet i januar 2004. Disse to fikk et mye lengre liv enn planlagt. NASA mistet kontakten med Spirit
først i mars 2010.
Opportunity er fortsatt i gang der oppe. Kanskje den fortsatt vil være det når Curiosity melder sin ankomst. Spirit og Opportunity var på rundt 185 kilo hver. Roveren som snart skytes opp veier hele 900 kilo
- inkludert 80 kilo med vitenskapelige instrumenter. Den er på størrelse med en liten bil – 2,8 meter lang,
og vil holde en toppfart på 90 meter i timen. Planen er at den skal kjøre minst 19 kilometer i løpet av en
toårsperiode.
Hovedmålet med Curiosity er å undersøke om planeten har vært levelig. Mer presist skal lasten, kalt Mars
Science Laboratory, sjekke om Mars noen gang har hatt et miljø med mikrobeliv. Med 10 forskjellige
instrumenter skal roveren undersøke stein, sand og atmosfære. Seks store hjul med uavhengige motorer
gjør roveren i stand til å snu på flekken.
Landingsfeltet ligger ved foten av et lagdelt fjell inne i planetens krater kalt Gale. Dette krateret er 154
kilometer i diameter. Lagene i fjellet tyder på flere ulike avsetninger som Curiosity skal kikke på.
Eivind Wahl
Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2011

15

Jakter nordlys med rakett
Kilde: forskning.no

Et internasjonalt forskerteam setter i disse dager kurs for Svalbard for å gjøre målinger inne i
selve nordlyset. Målene er å utforske romvær og finne årsaken til at GPS-signaler blir forstyrret.
Stormer på sola skaper vakkert
nordlys i vår atmosfære, men har også
negativ innvirkning på navigasjonsog kommunikasjonssystemer. Kravstore brukere er særlig utsatt. For
eksempel trekker offshore- aktiviteten
nordover, og luftfarten bruker GPS i
økende grad.
«Både nordlyset og elektronskyer som
oppstår i kjølvannet av solstormer
skaper problemer for radiokommunikasjon og satellittnavigasjon,»
forteller prosjektleder og fysikkprofessor Jøran Moen ved Universitetet i Oslo.
«At solstormer gir forstyrrelser, særlig i nordområdene og omkring ekvator, er et kjent fenomen,» fortsetter han. Men vi har fremdeles mangelfull innsikt i de mekanismene som skaper disse problemene. Slik
kunnskap er nøkkelen til forbedring av GPS-mottakere og til å forbedre romværvarsling.
Vanligvis tenker vi på nordlys som et nattlig fenomen, men det opptrer faktisk om dagen også. «På Svalbard, midtvinters i polarnatta når det er mørkt hele døgnet, kan vi se nordlys om dagen,» forklarer Moen.
Dagnordlyset er gjerne ikke så spektakulært som det vi kan se om natta, men er like fullt et viktig romværfenomen.
«For ti år siden oppdaget vi ved hjelp av radarstudier at det dannes noen svært turbulente områder i kantene av dagnordlyset,» sier Moen. «Nå ønsker vi å studere i detalj hvilken effekt dette har på atmosfæren
omkring nordlyset.»
Nordlys forstyrrer radiobølger i alle frekvensområder. Forstyrrelsene er størst for radiosamband i HF-,
VHF- og UHF-området, men de er også et problem for satellitt-tjenester som eksempelvis GPS. Vi vet at
det er bølger og turbulens i 200–1000 kilometers høyde som sprer og blokkerer radiobølger, men det
gjenstår å avklare hvilke fysiske prosesser som ligger bak.
ICI-raketten skal skaffe forskerne målinger av hva som foregår i dagnordlyset, og spesielt i områdene
med ekstreme forhold. Raketten er utstyrt med en rekke instrumenter for å studere elektronskyer og elektronstråler som skaper nordlys. Også franske og japanske forskere bidrar med instrumenter i raketten, som
skal fly i 10 minutter opp til en makshøyde på 350 kilometer.
For å få til en vellykket oppskyting er det mange faktorer som spiller inn. «Både værgudene og solguden
må være på vår side,» smiler Moen. Raketten kan ikke skytes opp dersom det er for mye vind. Dessuten
må vi ha nordlys av det riktige slaget, det vil si dagnordlys, i det området raketten skal fly i. En del av
luftrommet over nordkalotten stenges i det tidsrommet oppskytingen er aktuell. Forskerne har to uker på
seg til å få sendt opp raketten. Mellom 22. november og 6. desember må raketten være skutt opp.
Eivind Wahl
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Galileos første to satellitter skutt opp
Kilde: Norsk Romsenters websider

21. oktober ble de to første satellittene i det europeiske navigasjonssystemet Galileo skutt opp.
Satellittene blir de første byggesteinene i et helt nytt navigasjonssystem. De ble løftet opp i bane av en
russisk Sojus-rakett fra Europas egen oppskytningsbase i Fransk Guyana.
«Dette har vi ventet på lenge. Oppskytingen vil ha en sterk symbolverdi for Europa i og med at dette er de
to første sivile satellittene som vil levere navigasjonssignaler fra rommet,» sier Steinar Thomsen, seksjonssjef for Satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.
I motsetning til GPS, er Galileo et system under sivil kontroll og bygget etter sivile brukerkrav. Systemet
er banebrytende fordi EU for første gang investerer i en felles strategisk og samfunnsviktig infrastruktur.
Galileo vil fungere sammen med amerikanske GPS og russiske GLONASS.
Galileo vil etter hvert bestå av 30 satellitter og ha bakkestasjoner over hele verden. Det nye navigasjonssystemet er et av EUs største industriprosjekter noensinne og vil komme med flere nye tjenester med global dekning. Sammen med GPS vil Galileo gi bedre tilgjengelighet og ytelse i områder som i dag har dårlig dekning.
Norsk medlemskap og vår innsats i ESA har sikret at nordområdene får like god dekning som områder
lenger syd i Europa. «I en tidlig fase så man for seg enn annen satellittkonstellasjon som ikke ville tilgodesett nordområdene med samme ytelse som på lavere breddegrader. Etter å ha foretatt egne nasjonale
analyser av ulike konstellasjoner, klarte Norge å overbevise EU om at løsningen som ville dekke Norges
behov også ville være den beste for EU,» sier Thomsen.
Den største feilkilden i dagens GPS skyldes forsinkelse av signalet i ionosfæren. Galileo vil etter planen
komme med en åpen tjeneste på to frekvenser som langt på vei kan fjerne dette problemet. Brukt sammen
med GPS vil Galileo gi økt tilgjengelighet, spesielt i byer og i andre områder med skjerming fra terreng
og menneskeskapte konstruksjoner.
Gjennom Galileo vil Europa sikre seg uavhengig tilgang til satellittnavigasjonstjenester for å ivareta sine
interesser verden over. I dette ligger det også at europeiske industriaktører får ta del i bygging og drift av
alle komponentene i et satellittnavigasjonssystem, ikke bare på brukersiden som er tilfellet i forhold til det
amerikanske GPS.
Norsk industri er involvert i byggingen av sensorstasjonene og viktige komponenter til satellittene.
Norspace i Horten skal levere frekvensgeneratorer og søk- og redningstranspondere til en verdi rundt 170
millioner kroner for 14 navigasjonssatellitter.
«Dette er noen av de viktigste komponentene som finnes i satellittene og vil være helt avgjørende for systemets ytelse. Norspace har levert viktige komponenter til satellitter i mange år. Uten denne erfaringen,
kombinert med Norges formelle tilknytning til EUs programmer, hadde trolig ikke disse leveransene funnet sted i et slikt omfang. Disse leveransene bidrar til å skaffe Norspace en solid posisjon for å kunne by
på tilsvarende fremtidige leveranser,» forteller Thomsen.
Galileosatellittene vil ha den mest nøyaktige atomklokken som noen gang har vært brukt i rommet, og i
tillegg ha navigasjonssignaler som er mer motstandsdyktige mot forstyrrelser. Det blir også bygget et
svært omfattende bakkestasjonsnettverk på EU-kontrollerte områder rundt omkring i verden, i tillegg til
tre norske områder, Svalbard, Jan Mayen og på Troll-basen i Antarktis.
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De første satellittene
skal vise at rom- og
bakkesegmentene
tilfredsstiller Galileos
spesifikasjoner og vil
validere systemet før
resten av satellittflåten
sendes opp. De fire
første er kalt IOVsatellitter (in orbit validation), men er fullt ut
representative for de
påfølgende satellittene.
Figuren viser banene til
disse satellittene.
I løpet av 2015 vil 18
satellitter
være
operative. Resten følger
så frem mot 2020. Hele
systemet vil bestå av 30
satellitter, flere kontroll- og monitoreringssentere i Europa, i tillegg til et stort nettverk av sensor- og andre bakkestasjoner spredt rundt på kloden.
Oppskytningen var første gang ESA skjøt opp satellitter med den russiske Sojus-raketten fra ESAs oppskytningsbase i Kourou i Fransk Guyana. Frem til nå har veteranraketten med 1700 oppskytinger, kun
vært brukt fra Russland og Kasakhstan.
Den operasjonelle fasen av Galileo blir finansiert av EU som har satt av 3,4 milliarder euro til de første 18
satellittene og bakkeinfrastrukturen. I perioden fra 2014 til 2020 er det beregnet at systemet behøver ytterligere 1,4 milliarder euro. Den årlige driften er budsjettert til rundt 800 millioner euro.
Eivind Wahl

Uranus, planeten som skiller seg ut
Kilde: Forskning.no
Uranus er den skeive planeten, solsystemets snurrebass som tippet helt over. Nye simuleringer viser at
den ikke er født sånn, men blitt sånn.
Bilde av Uranus fotografert i nær-infrarødt lyst som viser
ringsystemet, og hvor sterkt planeten heller over på siden.
(Foto: Lawrence Sromovsky, University of WisconsinMadison, Keck Observatory)
Simuleringene viser at Uranus fikk juling av andre kloder i
solsystemets barndom. Det kan forklare hvorfor Uranus
skiller seg ut fra de andre store planetene i vårt Solsystem.
For Uranus er planeten som går på tvers, utstøtt og alene, 20
ganger lengre unna sola enn oss.
De sju andre planetene er mer veloppdragne. Banene går i
samme plan, omtrent som om de alle var snurrebasser på en
usynlig bordplate, med sola som en strålende lysoppsats i
18
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midten. Og pinnene på snurrebassene – rotasjonsaksene – peker mer eller mindre rett opp fra den imaginære bordflaten som astronomene kaller ekliptikken.
Jordas rotasjonsakse står riktignok også litt på skrå. Dermed får vi årstidene. Det er sommer når nordlige
halvkule bikker innover mot sola, og vinter et halvår seinere når nordlige halvkule bikker vekk fra sola.
Men på Uranus? Der i gården snakker vi virkelig årstider! Uranus har nemlig lagt seg helt over, slik at
den nærmest ruller rundt i sin bane.
Når det er midtsommer på nordlig halvkule, peker nordpolen rett inn mot sola. Dermed står sola stille i
senit hele døgnet. Dette må være den ultimate midnattsol, rett over hodet på alle de Uranusboerne som
nok ikke finnes.
Uranus er nemlig en enorm gassklode. Hvis den har noe i nærheten av en fast overflate, skjuler den det
godt under tykke gasslag av blant annet metan og hydrogensulfid.
Og når vinteren kommer, er det mørketid. Totalt, kompakt mørke i et halvår, som varer over 40 jordår.
Nok til å fryse ut resten av de standhaftige Uranusboerne som nekter å forstå at de ikke finnes.
Månemysteriet
Hvordan har Uranus blitt så skeiv? De nye simuleringene viser at det må skyldes interplanetariske kollisjoner. Men det i seg selv er ikke nytt.
- Det er minst 10 år siden simuleringer viste at Uranus ble vippet over av en annen klode, sier professor
Kaare Aksnes ved Institutt for teoretisk astrofysikk på Universitetet i Oslo. - Men hvis Uranus hadde blitt
vippet over etter at månene ble dannet, ville ikke de også ha vippet med, fortsetter han.
For dette har vært mysteriet, og det springende punkt. Det er ikke bare Uranus som har tippet over. Også
de fem større månene, sammen med den tynne ringen rundt planeten, står like skeivt. Det betyr jo at planeten må ha vippet enda tidligere, da månene ennå ikke var adskilte kloder.
- Jo lengre tilbake en skrur klokka i simuleringene for å etterprøve tilstandene da solsystemet ble dannet,
desto mer usikre blir resultatene, kommenterer Aksnes.
Men forskerne fra Frankrike, Hellas, USA og Brasil har skrudd klokka helt tilbake til tida da Uranus ennå
ikke hadde fått måner. De var ennå bare en skive av gass og støv rundt planeten.
Forskerne datasimulerte hva som ville skje hvis dette systemet ble truffet av en annen klode. Simuleringene viste at skiven av gass og støv ble omformet. Den ble til en tykkere torus som tippet over i samme
retning som planeten, en skeiv smultring.
Men modellen ga et uventet resultat. Smultringen roterte i riktig plan, men feil retning. Det betød at også
månene seinere ville ha rotert i motsatt retning av hva de faktisk gjør.
Så prøvde forskerne å erstatte en stor kollisjon med flere små. Og det overraskende resultatet var at da var
sannsynligheten mye større for at smultringen skulle rotere i riktig retning.
Uranus kolliderte altså flere ganger med andre kloder tidlig i solsystemets kaotiske barndom, før månene
og planeten var ferdigdannet. Og jo nærmere sola du kom den gangen, desto større var kollisjonsfaren.
- Dette harmonerer med simuleringer som viser at de ytre planetene ble dannet lengre inne i vårt solsystem, forteller Aksnes.
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Den største planeten, Jupiter, har mer masse enn alle de andre til sammen. Den påvirket med sitt tyngdefelt de andre planetene, og skjøv dem utover etter at de var dannet.
Observasjoner av andre solsystemer viser at de store planetene der ofte går nærmere sin sol. Det kommer
av at de ikke har noen dominerende Jupiterlignende planet til å skyve seg utover, sier Aksnes.
Resultatene ble presentert på den internasjonale konferansen for planetforskere EPSC-DPS Joint Meeting
2011.
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Andromedagalaksens størrelse
Av Birger Andresen, TAF

Andromedatåken er den eneste galaksen vi kan se uten kikkert fra Norge, bortsett selvfølgelig fra stjernene i vår egen galakse, Melkeveien. Men hvor stor er Andromedatåken egentlig, i virkeligheten og på himmelen?

Hva er en galakse?

En galakse er en enorm ansamling av stjerner, gjerne mange hundre milliarder, som beveger seg rundt et
felles tyngdepunkt. Det finnes også ganske små galakser, såkalte dverggalakser, men også disse har det de
fleste av oss vil kalle enormt mange stjerner. Ofte har galaksene en diskosform med en klar utbulning nær
sentrum. Diskosskiven har ofte en diameter på noen hundre lysår. Andre galakser har en svært irregulær
form.
Det er ofte flere millioner lysår mellom nabogalakser. Andromedatåken, som er en av de nærmeste i vårt
nabolag, er nå ca. 2.5 millioner lysår unna oss. Vi ser den altså slik den var for ca. 2.5 millioner år siden
fordi lyset har brukt å lang tid på å nå frem til oss. Og det på tross av at lyset går en avstand tilsvarende
drøyt 350 ganger frem og tilbake Trondheim - Oslo hvert sekund. Vi kommer til å kollidere med, eller
snarere blande oss sammen med, Andromedatåken om ca. 4,5 milliarder år.

Figur 1: Fotografi av Andromedagalaksen (Messier 31) tatt av Erlend Langsrud og Birger Andresen med
to små linsekikkerter (66 og 70 mm). Galaksen M 110 er vist nederst på bildet. Figur 2 på neste side viser
at Andromedagalaksens spiralarmer faktisk strekker seg nesten ut til M110.
I teleskoper ser vi galaksene som diffuse "tåkeflekker". Det er den samlede gløden fra alle stjernene vi
ser. Ofte ser vi strukturer som spiralarmer eller tydelige mørke områder hvor mørk gass og støv blokkerer
for lyset fra stjernene lengre inn i galaksen.
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Andromedagalaksens størrelse på himmelen

Vi kaller et objekts utstrekning på himmelen for dets tilsynelatende størrelse. Fullmånen har en tilsynelatende utstrekning på ca. 30' (bueminutter), litt mer eller mindre alt etter hvor langt månen er unna jorda på
det aktuelle tidspunktet. 30 bueminutter er lik 1/2 grad. Jupiters utstrekning varierer mellom 30 og 50"
(buesekunder), dvs. 1/36 - 1/60 av månens utstrekning siden 1º = 60' = 3600".
Uten kikkert ser vi kun de aller mest sentrale delene av Andromedagalaksen. Selv med kikkert ser vi stort
sett bare kjernen. Men på fotografier tatt med stort felt og lang eksponeringstid ser vi også de svake båndene med stjerner langt ute i spiralarmene og mørke støvstrukturer.
Dersom vi hadde sett hele galaksen uten kikkert, så hadde vi blitt forbløffet over hvor stort område den
faktisk dekker på himmelen. Den dekker utrolig nok et område på hele 190' x 60', dvs. ca. 3,2º x 1,0º. Figur 2 er et forsøk på å illustrere hvor stort dette er. Det ville vært plass til litt over 6 fullmåner langs lengdeaksen og 2 på tvers der den er tykkest.

Figur 2: Andromedagalaksen og fullmånen vist ved siden av den mest kjente delen av stjernebildet Kassiopeia i samme skala. Tenk på det neste gang du ser Kassiopeia.
Mer informasjon om galakser og hvordan de dannes finner du i en annen artikkel i dette nummer av Corona, mens du finner mer informasjon om Andromedagalaksen for eksempel på
http://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_Galaxy
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Galaksehoper
av Terje Bjerkgård
Galaksehoper er de største stabile strukturene i Universet og studier av disse enorme stjerneansamlingene spiller en nøkkelrolle i forståelsen av Universets tidligste tider og videre utvikling. Det var også i galaksehopene at mørk materie først ble verifisert. Noen av de nærmeste
større galaksehopene kan vi observere med amatørutstyr og ikke minst er det mulig å ta
svært flotte bilder av dem.

Galakser, galaksegrupper og galaksehoper – definisjoner

Galakser er enorme ansamlinger av stjerner, gass og støv som holdes sammen av gravitasjonskrefter.
Melkeveien er en slik stjerneansamling. Disse objektene har en svært varierende størrelse, lysstyrke og
form. De kan være alt fra små, uregelmessige dverggalakser til store spiralgalakser som vår egen Melkevei eller mer homogene, enorme elliptiske systemer. Stjerneantallet varierer fra noen hundretusener til
mer enn tusen milliarder stjerner. De mest lyssterke galaksene, de merkverdige kvasarene, kan sees på
avstander av milliarder av lysår, selv med amatørteleskoper. I kjernen til en galakse er det som oftest et
supermassivt svart hull, typisk med masse flere millioner ganger Solas masse.
Galakser kan være alt fra irregulære til veldefinerte i sin form. De sistnevnte deles inn i tre hovedgrupper;
elliptiske galakser, spiralgalakser og stavspiraler. Videre klassifiseres disse på bakgrunn av hvor elliptiske
de er, antall spiralarmer de har eller hvor godt definert stavspiralen er. De elliptiske galaksene er vanligvis
eldre enn spiralgalaksene, noe som betyr at de har en større andel av røde kjempestjerner og at det er lite
gass til nydannelse av stjerner, i motsetning til spiralgalaksene. Det er flest elliptiske galakser i det kjente
Universet. De irregulære galaksene er de minste og også de minst vanlige av galaksetypene. Du kan for
øvrig lese mer om galakser i Corona nr. 3/2005.
Galaksegrupper er mindre ansamlinger av galakser som holdes sammen av tyngekreftene, typisk er det
færre enn 50 galakser i en gruppe. Den totale massen i gruppen kan være opptil 1013 (10 billioner) solmasser. Galaksenes innbyrdes hastighetsvariasjon i en gruppe er typisk opptil 150 km/s.
Vår egen galakse, Melkeveien, tilhører en galaksegruppe som kalles Den Lokale Gruppe. Den består av 3
store og over 30 små galakser. Melkeveien er den nest største i gruppen etter Andromedagalaksen (M31).
Den tredje store galaksen er M33 i Triangulum (Trianglet). De fleste dverggalaksene i vår gruppe er knyttet til de tre store spiralgalaksene. Melkeveien har minst 9 dverggalakser, hvorav de to Magellanske Skyene som kan sees på den sørlige stjernehimmelen er de mest kjente. Rundt Andromedagalaksen er det
flest dverggalakser, og to av dem ble sett av Messier og de har derfor betegnelsen M32 og M110.
Galaksehoper skiller seg fra galaksegrupper ved å inneholde langt flere galakser, typisk flere hundre til
tusen. Hopene er også mer kompakte, dvs. det er tettere mellom galaksene. Hastighetsvariasjonen mellom
medlemmene i en galaksehop er opptil 10 ganger større enn i en gruppe (800 – 1000 km/s). Galaksehopene inneholder også supervarm gass i form av et såkalt ”intrahop medium” (eng. intracluster medium –
ICM). Denne gassen har temperaturer mellom 10 og 100 millioner grader og sender ut store mengder
røntgenstråling.
Den nærmeste hopen er Virgohopen og vår Lokale Gruppe er bare en av mange små og store galaksegrupper som er gravitativt bundet til denne hopen. I sentrum av denne ligger 100 til 200 store galakser og
i tillegg mer enn 1000 dverggalakser. Selve senteret av Virgohopen er markert av en enorm, elliptisk galakse, M87, som ligger 60 millioner lysår unna. Denne har 10 ganger mer masse enn Melkeveien og er
antakelig dannet ved kollisjoner av mange mindre galakser.
Flere andre galaksegrupper som også tilhører Virgohopen har kjente medlemmer: M81 gruppen ligger
11.7 millioner lysår unna oss i stjernebildet Ursa Major (Store Bjørn/Karlsvogna). Denne gruppen er sentrert rundt galakseparet M81 og M82. Av andre lyssterke medlemmer er NGC2403 og NGC 4236.
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M101/M51 gruppen som består av to undergrupper sentrert rundt henholdsvis M101 og M51. Disse gruppene ligger henholdsvis 22 og 30 millioner lysår unna i stjernebildene Store Bjørn og Canes Venatici
(Jakthundene). Leo I gruppen består av en rekke spiralgalakser, inndelt i to undergrupper, en sentrert
rundt M65/M66/ NGC3628 og en rundt paret M95/M96. Disse gruppene ligger henholdsvis 35 og 38 millioner lysår unna i stjernebildet Løven.
Virgohopens store massekonsentrasjon fører til at den trekker på alle de omgivende galaksegruppene, inklusive vår egen Lokale Gruppe. Selv om vår galakse fremdeles beveger seg vekk fra Virgohopens kjerne
med en hastighet på hele 1100 km/s, tyder observasjoner på at denne hastigheten avtar og vil stoppe opp.
Deretter vil vi med økende hastighet bli dratt inn mot Virgohopens sentrum.
Galaksehopene er ikke jevnt fordelt i Universet, men danner store ansamlinger eller filamenter som omgir
mer tomme rom der det ikke synes å være noen galakser. Disse ansamlingene kalles superhoper. Filamentene kan ha lengder på mange hundre til en milliard lysår.

Historikk

De første galaksehopene ble oppdaget på 1800-tallet, men på den tiden var en ikke sikker på hva disse
ansamlingene av tåkeobjekter var. Det var først da astronomene fant ut at disse tåkene befant seg millioner av lysår unna og bestod av enorme stjernekonsentrasjoner som vår egen galakse, at en forstod at galaksene kunne opptre i hoper.
De først hopene som ble oppdaget var Virgohopen og Comahopen.
Virgohopen er den nærmeste store hopen og inneholder en rekke lyssterke galakser, hvorav flere ble oppdaget av Charles Messier og Pierre Mechain i perioden 1771–1781. Faktisk er det hele 18 Messierobjekter
i denne hopen.
Comahopen har fått navnet etter stjernebildet Coma Berenices og befinner seg tilsynelatende i samme
område som Virgohopen. Imidlertid befinner Comahopen seg 6 ganger lenger unna oss enn Virgohopen
(sentra henholdsvis 321 millioner lysår og 54 millioner lysår unna oss). Comahopen er en særdeles kompakt hop med flere galakser med lysstyrke 12–14 mag (mer om dette under observasjoner av hoper på
slutten av artikkelen).
Sentrum av Coma-hopen med de
to lyssterke galaksene NGC
4889 og NGC 4874.
En av pionerene i studiet av galaksehoper var sveitseren Fritz
Zwicky (1898–1984). Han studerte blant annet Comahopen på
1930-tallet og gjorde en overraskende oppdagelse. Utfra hastighetene til galaksene i hopen i
forhold til deres lysstyrke, så
skulle ikke hopen være stabil,
galaksene hadde altfor liten
masse. Han kunne beregne at
massen av hopen måtte være
160 ganger det han kunne beregne ut fra synlig lys for at hopen ikke skulle sprenges.
Zwickys konklusjon var at det
måtte være usynlig masse i hopen, og han var således den første som kom fram til det som seinere er blitt kalt mørk materie.
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En av de store pionerene når det gjelder oppdagelser og katalogisering av galaksehoper var George Abell.
Han studerte fotografiske plater tatt med 1.2 meters Schmidt-teleskopet på Mt. Palomar i 50-årene og
identifiserte hele 2712 galaksegrupper på den nordlige stjernehimmelen, og seinere 1364 grupper på sørhimmelen.
Abell hadde ingen informasjon om rødforskyvningen til galaksene han identifiserte. Derfor brukte han
fordelingen av galakser med en viss tilsynelatende lysstyrke til å bestemme kandidater til en gruppe. Videre brukte han lysstyrken til den 10. mest lyssterke galaksen i en gruppe som en standard lyskilde og
estimerte rødforskyvningen til denne. For å komme med i katalogen måtte en hop oppfylle fire kriterier.
Kriterium nr. 1 var antall: En hop måtte inneholde minst 50 galakser innenfor et lysstyrkeintervall på m3
til m3+2, der m3 var lysstyrken til den 3. sterkeste av galaksene i hopen. Disse 50 galaksene måtte ha en
gitt tetthet (kriterium 2). I dette lå at galaksene måtte ligge innenfor en radius av 1.72/z bueminut-

ter, der z var hopens rødforskyvning (som er det samme som 1.5*h-1 der h var gitt som
100km/s/Mpc). Kriterium nr. 3 var avstand: En hop skulle ha rødforskyvning mellom 0.02 og 0.2
(dvs. hastigheter på 6000-60000 km/s), noe som med dagens verdi for Hubble-konstanten (H0)
tilsvarer avstander mellom 85 og 850 Mpc (megaparsec = 1 million parsec = 3262000 lysår).
Seinere målinger har imidlertid vist at mange av hopene er langt fjernere enn 850 Mpc (opptil
1700 Mpc). Abell delte galaksehopene inn i 7 avstandsgrupper på grunnlag av lysstyrken til den
10. sterkeste galaksen, hvorav gruppe 1 hadde lysstyrker mellom 13.3 og 14.0 og gruppe 7 var
svakere enn 18 mag. Det 4. kriterium var galaktisk bredde: På grunn av tettheten av stjerner i og
nær Melkeveiplanet, ble områder nær dette ekskludert, fordi galaksene da ikke sikkert kunne
identifiseres og lyset fra dem ble også svekket av støv og gass.
På 1970-tallet ble det oppdaget at galaksehopene sender ut store mengder røntgenstråling, noe som bare
kunne forklares ved at de inneholder store mengder varm gass (temperatur 10–100 millioner grader).
På 1980-tallet ble det oppdaget at galaksehoper gir opphav til gravitasjonslinse-effekt, noe som for øvrig
Zwicky forutsa allerede i 1937. Dette er en svært viktig oppdagelse og anvendes blant annet til å kartlegge
fordeling og innhold av mørk materie i galaksehopene.

Hva galaksehoper består av

Galaksehopene består av to typer materie; synlig og mørk materie.
Det meste av den synlige materien er varm gass som opptrer mellom galaksene, såkalt intrahop medium. Den utgjør typisk 90 % av
den synlige materien. Gassen som har temperatur på 10–100 millioner grader sender ut røntgenstråling, og mengden gass er relatert
til hvor mye stråling som observeres. Strålingen er dominert av
såkalt ”brems-strahlung” som skapes i det en ladd partikkel (oftest
et elektron) avbøyes av en annen ladd partikkels elektriske felt og
et foton sendes ut som figuren viser.
Spektroskopi av røntgenstrålingen viser at gassen i hopen er dominert av hydrogen og helium, men inneholder også tyngre elementer, blant annet jern. Disse elementene dannes i supernovaer og det
viser seg at det har vært oftere supernovaer i galaksehoper enn ellers i Universet. Det betyr altså at det har vært en større andel massive stjerner der. Faktisk ser det ut til at det i noen hoper har vært så mange supernovaer at gassen ikke
bare er blitt blåst ut av galaksene, men ut av galaksehopen, noe som kan forklare den høye andelen mørk
materie i noen av dem.
Den mørke materien synes alltid å utgjøre mer enn halvparten av all materie i galaksehopene og i noen
hoper helt opp til 90 %. Ut fra hastighetsfordelingen til galaksene i en hop og mengde gass kan mengden
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av mørk materie beregnes. Ved å bruke gravitasjonslinse-effekten sammen med fordeling av synlig materie i en hop kan en kartlegge den mørke materien. Det viser seg at den mørke materien ikke er jevnt fordelt i en hop, men er konsentrert nær den synlige materien.
Bildet (se også
forsiden) viser
galaksehopen Abell
2744 i stjernebildet
Sculptor
(Billedhuggeren). Den
enorme hopen som
også er kjent som
Pandoras hop er
antakelig resultat av
sammensmeltning av 4
mindre hoper, en
kollisjon som man
mener tok 350
millioner år. Bildet er
satt sammen av bilder
tatt av en rekke store
teleskoper på bakken,
Hubble romteleskop og
røntgenteleskopet
Chandra. Galaksene
utgjør 5 % av massen,
den varme gassen (rød
på bildet og detektert
med Chandra) utgjør
20 %, mens den mørke
materien (blå farge)
utgjør 75 %.
Mer detaljer: http://chandra.harvard.edu/photo/2011/a2744/
Galaksehopene er forskjellige når det gjelder antall og fordeling av de ulike galaksetypene. Dette har gitt
opphav i ulike måter å klassifisere hopene på. Klassifikasjonene kan basere seg blant annet på konsentrasjon av galaksene (kompakt til åpen), fordeling av de mest lyssterke galaksene, tilstedeværelse eller fravær av en cD galakse, underhoper, morfologi til de dominerende galaksene.
cD galakser er gigantiske elliptiske galakser som oftest finnes i eller nær sentrum av de største og rikeste
galaksehopene. De tilsvarer E og S0 galakser i Hubbles klassifikasjon, men er mange ganger større. De
dannes som resultat av sammensmelting og kollisjoner av mange galakser. De største og rikeste hopene er
derfor der de finnes. M87 i Virgohopen, NGC 1275 i Perseushopen er to eksempler. Den aller største av
disse galaksene vi kjenner er IC1101 i hopen Abell2029 i stjernebildet Serpens (Slangen). Den har en diameter på hele 5.5 millioner lysår. Til sammenligning er avstanden mellom Melkeveien og Andromedagalaksen 2.5 millioner lysår. Det er anslått at IC 1101 inneholder 100 billioner stjerner (1014 solmasser).
En av klassifikasjonene av galaksehoper er Rood-Sastry klassifikasjonen som er basert på fordelingen til
de 10 mest lyssterke medlemmene i en hop. De danner et slags stemmegaffeldiagram ala Hubbles klassifikasjon (se Corona 3/2005). Mot venstre i diagrammet øker konsentrasjonen av galakser i hopene.
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Rood-Sastry klassifikasjonen av galaksehoper:
cD – dominerende elliptisk (cD) galakse
B – to dominerende galakser
L – lineær fordeling av galakser
F – Flattrykt fordeling
C – tydelig kjernekonsentrasjon
I – irregulær fordeling

Galaksehoper er svært viktige for å forstå utvikling til galaksene og
Type:
cD E+S0 S+I
Universet. Ved å sammenligne forskjellige typer hoper og hoper på for38
skjellig avstand synes det tydelig at sammensmeltning og kollisjoner Rike hoper 93 56
mellom galakser er vanlige, spesielt i de rike hopene. Det synes også Fattige hoper 6 20
14
tydelig at det er flere elliptiske og store galakser i rike galaksehoper
som tabellen viser. Elliptiske (E) og lentikulære (S0) er hyppigst i rike utenfor hop < 6 < 24 48
hoper, cD galakser finnes nesten bare i rike hoper mens spiralgalakser
(S) og irregulære galakser (I) er hyppigst utenfor hopene. Det er mer om galaksedannelse i Corona
2/2008).

Observasjoner av galaksehoper

Dersom vi ser bort fra Virgohopen som er den nærmeste for oss med sentrum i M87 bare 54 millioner
lysår unna, så er galaksehoper vanskelig å observere med mindre teleskoper. I noen av de andre hopene er
det bare et fåtall av de aller sterkeste galaksene som har lysstyrker på 12–14 mag, dvs. at en bør ha minst
8-10 tommers teleskoper for å se selv disse. Med TAFs større teleskoper (14 og 15-tommer) er det straks
mer interessant og en kan i flere hoper se temmelig mange ”tåkedotter” i samme synsfelt. Enda mer interessant er det kanskje å forsøke og fotografere dem. Tabellen viser noen av de mest interessante hopene for
oss og som er innenfor rekkevidde for våre større teleskoper.
Hop navn
Perseus - AGC426

Stjernebilde(r)
Per

Coma – AGC 1656

Com

Hercules – AGC 2151

Her

AGC 262

And

AGC 347

And

Sterkeste galakser
NGC1275-11.7
NGC1272-12.0
NGC1265-12.2
NGC4889-11.5
NGC4874-11.9
NGC6041-13.7
NGC6042-13.9
NGC703-13.2
NGC714-13.1
NGC910-12.1
NGC911-13.7

Kommentarer
konsentrert ca. 1grader,
avstand 237 mill. lysår
Mange 13-14 mag galakser
konsentrert ca. 30x20’
avstand 308 mill. lysår
svært mange 13-14 mag gal.
konsentrert ca. 20x10’
avstand 570 mill. lysår
konsentrert sentrum av få galakser
avstand ca. 250 mill. lysår
avstand ca. 250 mill. lysår
nær NGC891 (ikke medlem)
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Deep Sky hjørnet
av Terje Bjerkgård
Denne nye faste spalten i Corona skal forsøke å gi noen tips til objekter en kan observere med forskjellig
teleskop-utstyr og med varierende observasjonserfaring. Det skal hver gang være objekter som kan sees
med små teleskoper og være lette å finne på stjernehimmelen for nybegynneren og objekter som krever
mer erfaring og kanskje noe større utstyr (les: 6-8 tommers lysåpning eller mer). Denne gang tar vi for oss
noen objekter i stjernebildet Orion som står flott til på sørhimmelen fra desember og utover på nyåret.

M42 – Oriontåken

Oriontåken er i manges øyne vinterens flotteste
objekt og kan observeres med alt fra prismekikkert til store teleskoper. Denne gasståken
kan skimtes uten teleskop som en utstrakt flekk
under beltestjernene i Orion. Inne i tåken ligger
den kvadruple stjernen theta-1 Orionis, også
kjent som trapeset. Det er i hovedsak disse ekstremt varme stjernene som lyser opp tåken for
oss. Stjernene er dannet ut av tåken de er innhyllet i.
Oriontåken er estimert til å ligge 1600 lysår
unna oss og dens utstrekning på ca. 1 grad
(dobbelte av fullmånen) tilsvarer dermed en
sann utstrekning på hele 30 lysår.
Det anbefales å bruke lav forstørrelse i teleskopet for å få inn de ytterste delene av Oriontåken. En mørk innbuktning kan sees i den nordlige delen av komplekset. Trapeset ligger rimelig sentralt i tåken og kan sees greit med litt større forstørrelse. Like nord for hovedtåken og atskilt fra denne ligger M43. Den omgir en relativt sterk stjerne og
krever nok derfor et 6-tommers teleskop og gode forhold for å sees.

NGC 2169 og NGC 2194 – Åpne hoper

Disse to åpne stjernehopene befinner seg i den nordlige delen av Orion. De kan greiest finnes ved å ta
utgangspunkt i Betelgeuse (α Orionis) og følge en bue av svake stjerner mot nord (via µ (mu) Orionis til
ξ (ksi) og ν (nu) Orionis.
NGC 2169 danner en likesidet trekant med de to stjernene ξ (ksi) og ν (nu) Orionis. Hopen består av ca.
30 stjerner, de sterkeste rundt 7. mag. Utstrekningen på hopen er 6 bueminutter. De sterkeste stjernene
danner med litt fantasi tallet ”37”. Hopen kan greit sees med et 6-tommers teleskop og antakelig også
mindre.
NGC 2194 befinner seg litt over grad sør for ξ (ksi) Orionis. Den danner en nesten rett linje med stjernene
73 og 74 Orionis og befinner seg en halv grad NV for førstnevnte. Denne hopen er ikke noe lett objekt.
Jeg har så vidt skimtet den i min 8-tommers reflektor. Hopen er svært rik og inneholder ca. 80 stjerner
innenfor et område på 8 bueminutter. Lysstyrken er oppgitt til 8.5 mag., men dette er misvisende siden
dette gjelder samlet lysstyrke for alle stjernene. De sterkeste stjernene er bare av 12. mag. Dette er en

hop å anbefale til 14- og 15-tommerne på observatoriet.
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Stjernehimmelen Desember 2011- Mars 2012
av Terje Bjerkgård

Generelt

Det er vintersolverv 22. desember kl. 06.30. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med
kortest daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 10.02 og går ned allerede kl. 14.32 fra Trondheim. Ved
Steinbukkens vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv.
Det er vårjevndøgn 20. mars kl. 06:14. 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 (det vil si deklinasjon 0) og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles
jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet.
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 25. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl. 03.

Formørkelser

Det er en total måneformørkelse på ettermiddagen 10. desember. Den totale fase innledes kl. 15.05 og
avsluttes kl. 15.57. Den partielle fasen begynner kl. 13.45 og avsluttes kl. 17.18. I Trondheim står Månen
opp ca. en halv time før totaliteten inntreffer, så hele den totalt fasen er synlig for oss (forutsetter imidlertid relativt fri horisont mot øst ved starten).

Planetene

Merkur er synlig som morgenstjerne i siste halvdel av desember og den er synlig lavt i sørøst i perioden
10. til 31.desember (største vestlige elongasjon er 23. desember og lysstyrken er da -0.3 mag). Planeten er
aftenstjerne og synlig fra ca. 25. februar og til ca. 10. mars. Den har største østlige elongasjon 5. mars og
lysstyrke -0.3 mag. På grunn av at ekliptikken står på det bratteste rundt vårjevndøgn så er dette en god
tid for å observere Merkur.
Venus dukker opp lavt i vest på kveldshimmelen i slutten av desember. Den 1.januar er lysstyrken -4.0
mag, størrelsen er 13” og den er 83 % belyst. Planeten klatrer stadig høyere på kveldshimmelen mens den
kommer nærmere oss, samtidig som fasen avtar. 1. februar er lysstyrken -4.1 mag, størrelsen 15” og fasen
74%, mens de tilsvarende tall 1. mars er -4.2 mag, 18.5” og 63.5 % og 1. april -4.4 mag, 25” og 48 %.
12.– 14. mars er for øvrig Jupiter bare 3 grader sør for Venus.
Mars befinner seg i Løven (Leo) i hele perioden og utfører en retrograd sløyfe (beveger seg vestover) fra
midten av januar til begynnelsen av april før den starter å bevege seg østover på himmelen igjen. Planeten
står opp rundt midnatt i slutten av desember og deretter stadig tidligere på kvelden. Planeten er i opposisjon (nærmest oss) 3. mars. Diameteren på den lille planetskiva øker fra 9 buesekunder 31. desember til
14 buesekunder ved opposisjon. Noen detaljer kan nok sees med større teleskoper mot slutten av året.
Jupiter står flott til for observasjon i hele perioden. Den står plassert høyt på himmelen i grenselandet
mellom stjernebildene Væren (Aries) og Fiskene (Pisces) i desember og forflytter seg østover i Væren
utover på nyåret. Planeten går stadig tidligere ned på natten: 1 januar ca. kl. 03, 1. februar kl. 01.20 og 1.
mars litt før midnatt. De fire galileiske månene Io, Europa, Ganymedes og Callisto er synlig i prismekikkert. Med et 8-tommers teleskop kan du skimte den røde flekken. Når den er synlig kan du blant annet
finne her: http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3304091.html?page=1&c=y
Saturn kan sees lavt på morgenhimmelen i desember. Den befinner seg knapt 5 grader øst for Spica (α
Virginis) i stjernebildet Jomfruen. Planeten flytter seg lite i perioden. Den er i opposisjon først 5. april og
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står da altså i sør ved midnatt. Høyden over horisonten er da knapt 20 grader. Planetskiven har størrelse
17x19”, mens ringsystemet som nå har en relativt gunstig åpning har størrelse 10x43”.
Uranus befinner seg i stjernebildet Fiskene (Pisces) og kan observeres til slutten av januar. Med en lysstyrke på 5.8 mag. er den synlig uten kikkert ved gode forhold. Planetskiven har en størrelse på bare 3.4–
3.5 buesekunder, så noen detaljer er nok ikke mulig å se. Fargen fortoner seg svakt grønnlig i motsetning
til Neptun som er mer blålig. På kvelden 9. februar er for øvrig Venus mindre enn en halv grad vest for
Uranus.
Neptun befinner seg lavt nede på vesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius) (se kart i Corona
2/2011). Den går ned tidlig på kvelden (kl.20) den 1. januar og stadig tidligere. Lysstyrken er 8.0 mag og
planetskiven er kun 2.2 buesekunder tvers over. Planeten kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men
å se den blålige fargen og at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. 13. januar passerer Venus 1 grad sør for Neptun.

Kometer

Det er nå i vinter to kometer som står fint til for observasjoner og er forholdsvis lyssterke, nemlig C/2009
P1 Garradd og P/2006 T1 Levy.
Kart som viser posisjonen
til kometen C/2009 P1
Garradd for hver 10. dag
fra 15. desember til 3.
april.
Kometen Garadd beveger
seg de neste månedene fra
Herkules (Her) forbi
Dragens hode (Dra) og
mellom Lille Bjørn (UMi)
og Store Bjørn (UMa).
Lysstyrken forventes å nå
7.0 mag i februar for så å
avta utover i mars.
Kometen Levy beveger seg i løpet av januar østover fra Pegasus (Peg), gjennom Fiskene (Psc), Hvalfisken
(Cet), Eridanus (Eri) før den i begynnelsen av februar står sør i stjernebildet Haren (Lep). Lysstyrken forventes å nå 7.0 mag i midten av januar.

Kart som viser
posisjonen
til
kometen P/2006
T1 Levy for hver
5. dag fra 15.
desember til 8.
februar.
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