Redaktørens ord
Første nummer av Corona
i 2012 inneholder en del
observasjonsrapporter fra
2011. Forhåpentligvis kan
noen av disse være til inspirasjon for å
få opp observasjonsinteressen i foreningen som synes å være temmelig
lav. Det er kanskje ikke så merkelig,
tatt i betraktning av det usedvanlig
dårlige været vi har hatt denne observasjonssesongen.
Resultatene fra medlemsundersøkelsen er også presentert i dette nummeret. Når det gjelder medlemsbladet
så sier ca. halvparten av de som har
svart at de leser alt vi skriver. Det må
betegnes som et svært bra resultat!
Ellers synes nesten alle at nivået er
passende når det gjelder vanskelighetsgrad. Medlemmene ble også spurt
om hva Corona bør inneholde mer av.
Da viser det seg at 21 % ønsker mer
kunnskap om verdensrommet, 18 %
ønsker flere observasjonstips og 16 %
mer om Solsystemet. Nyhetsstoff og
romfart synes å være minst etterspurt.
Vi i redaksjonen er glade for tilbakemeldingene og vil ha mer fokus på det
som dere medlemmer etterspør. Vi har
allerede en fast spalte som heter Deep
Sky hjørnet som gir tips om observa-

sjoner av himmelobjekter for både
nybegynnere og mer øvede observatører.
Nå står altså påskeferien for døra
og en god del skal nok til fjells. På
fjellet er det jo ofte bedre forhold for
observasjoner fordi lufta er tynnere
og klarere. 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.
Etter påske er det ikke mye igjen
av observasjonssesongen dessverre.
Allerede i midten av april begynner
det å bli for lyst til seriøse DeepSky
observasjoner. Før det er det mulig å
få med seg en ny lyssterk supernova i
galaksen M95 i stjernebildet Løven
(bilde på forsiden).
Jupiter, Venus, Mars og Saturn
kan vi observere selv om det lysner
utover i april. Og 6. juni passerer
Venus foran solskiva. Forhåpentligvis har vi ”brukt” opp møkkaværet til
da….
Redaktøren ønsker med dette alle
en RIKTIG GOD PÅSKE!
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TAFs adresse:

Birger Andresen
Terje Bjerkgård Stubbsvingen 36
7036 Trondheim
Tlf priv: 73 83 98 88
Mobiltlf: 489 59 933
tyret i TAF informerer
E-post: leder@taf-astro.no
Årsberetningen for 2011 (se side 4-7) viser at TAF har høyt aktivitetsnivå og
god økonomi. Styret bestemte i desember å øke budsjettpostene for møtene
INTERNETT
våre (honorar og bevertning) og å øke informasjonen til nybegynnere. Vi
TAF: http://www.taf-astro.no
hadde 1. mars et meget interessant medlemsmøte med solforsker Pål Brekke.
Dette møte ble arrangert i samarbeid med TEKNA og ble holdt på NTNU,
Gløshaugen. Hele 75 personer møtte frem. Vi gleder oss veldig til et tilsvaTRYKKING : Hos FESIL ASA
rende opplegg når Knut Jørgen Røed Ødegård holder foredrag for oss 15. mai.

S

Nye medlemmer og utmeldinger
TAF har fått 13 nye medlemmer siden sist, mens 9 medlemmer har meldt seg
ut eller blitt trøket pga. manglende betaling av kontingenten for 2011. TAF
har 159 medlemmer pr. 26/3-2012. Vi ønsker hjertelig velkommen til
Atle Strømmen Briskemyr, Tore Gjeldnes Hannasvik, Tore Martin Hauan,
Knut Olav Helleseng, Runar Iver Jøssås, Irene Karoliussen, Øystein
Knauserud, Randi Kvernmo, Stig Andreas Mastad, Tobias Røbergshagen,
Eva-Lotte Schei, Siri Lie Størkersen og Gjert Aanes.
TAF ønsker sine medlemmer og kontakter en riktig god påske!
Birger Andresen,
Leder i Trondheim Astronomiske Forening

FORSIDEN: Øverst nordlys og
kraftig stjerneskudd i et bilde tatt av
Einar Ellingsen 25. januar i år.
Nederst til venstre er galaksen M95
i Løven med en lyssterk supernova,
SN 2012aw (mag. 13.3), oppdaget
16. mars i år (den sterke blålige
stjerna til høyre for galaksekjernen).
Nederst til høyre Oriontåken fotografert av Terje Bjerkgård med
speilreflekskamera gjennom 120
mm refraktor (7 x 30 sek eksponeringer).
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Årsberetning, Trondheim Astronomiske
Forening 2011
Sammendrag

TAF hadde 153 medlemmer ved utgangen av 2011 mot 150 ved utgangen av 2010. Det ble holdt 9 medlemsmøter med gjennomsnittlig 26 deltakere/møte. Medlemsbladet hadde som planlagt 120 sider fordelt
på fire nummer. Det ble arrangert 16 observasjonskvelder, til dels med godt oppmøte. Det ble gjort 389
vitenskapelig nyttige observasjoner av variable stjerner. TAF deltok i tre WEB-cast sendinger på oppdrag
fra Knut Jørgen Røed Ødegård.
TAF gjorde seg i 2011 bemerket både i Adresseavisen, landsdekkende aviser, radio og TV, samt på kjente
internettsteder. TAF bidro som vanlig med både artikler, bilder og tegninger i Norsk Astronomisk Selskaps medlemsblad "Astronomi".
TAF kjøpte i 2011 ny varmebrakke til kr 14 000 og brukte kr 10 000 til å øke sin eierandel fra 50% til
100% i 15 tommer Dobson-teleskopet som Eric Jensen solgte i 2009. Dette var de eneste betydelige investeringene i 2011.
Det ble et driftsoverskudd for 2011 på kr 13 488 mot et budsjettert underskudd på kr 8 221.

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 153 betalende medlemmer, hvilket er tre flere enn i fjor. Sju medlemmer meldte seg inn og fire meldte seg ut eller ble strøket. Ett medlem ble strøket i 2011 med tilbakevirkende kraft
til 2009 på grunn av at utestående krav på medlemsavgift de siste 2 år ikke ble betalt. Antall medlemmer
ved utgangen av 2010 er derfor nedjustert fra 151 jfr. fjorårets årsberetning til 150 i årets årsberetning.

Valg og styre.

På generalforsamlingen i april 2011 ble følgende valgt:
Leder: Birger Andresen (ett år, gjenvalg)
Nestleder: Terje Bjerkgård (to år, gjenvalg)
Tur- & møtekoordinator: Erlend Rønnekleiv (to år, ny etter Tom Reidar Henriksen)
Varamedlem: Jørn Dahl-Stamnes (ett år, gjenvalg)
Styret har ellers bestått av Stein Ommund Wasbø (kasserer og materialforvalter), Erlend Langsrud (sekretær) og Tom Reidar Henriksen (tur- og møtekoordinator frem til generalforsamlingen i april 2011). Tom
Reidar berømmes og takkes for stor og god innsats i sine to perioder som Tur- og Møtekoordinator.
I Valgkomitéen ble Tom Reidar Henriksen (leder) valgt inn for Albin Kristiansen som ønsket avløsning.
Knut Sverre Grøn og Asle Schei ble gjenvalgt. Geir Jacobsson ble gjenvalgt som revisor. Albin takkes for
trofast tjeneste som medlem og leder for valgkomiteen.
Alle valgene ble gjort uten motkandidater og i henhold til innstillingen fra valgkomitéen.

Arrangementer.

Medlemsmøter. Det ble i tillegg til Generalforsamling i april avholdt åtte medlemsmøter. Foredragsholder
med astrofaglig bakgrunn ble brukt på tre møter; gjesteforsker Yngve Hopstad (NTNU), professor Øyvind
Grøn (Høgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo) og Arne Danielsen (Vestby). Møtene samlet i gjennomsnitt 26 deltakere. Minste og største oppmøte var henholdsvis 19 og 36 personer. I alt var 83 personer
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innom minst ett av møtene. Møteprogram og utvalgte referater finnes på møtekalenderen til foreningens
nettsider: http://www.taf-astro.no/
Styremøter. Det ble holdt to styremøter i 2011. Mange saker er diskutert og avgjort via e-post.
Observasjonskvelder. Det ble gjennomført ni vellykkede observasjonskvelder for TAF på observatoriet,
mens like mange ble avlyst pga. værforholdene. Det ble gjennomført sju observasjoner av sola i Hydrogen-alfa for TAF, mens tre andre forsøk ble avlyst pga. været. TAF hadde besøk av to skoleklasser og
eksterne grupper på observatoriet i 2011, mens åtte andre forsøk på slike stjernekvelder ble avlyst på
grunn av dårlig vær.
Turer. Det ble ikke arrangert TAF tur i 2011. Interessen for turer synes å passe med at turer arrangeres
annet hvert år.
Seminar: Det ble arrangert et meget vellykket seminar om avansert astrofotografering og bildebehandling
ledet av den sannsynligvis største norske eksperten på astrofotografering, Arne Danielsen (Vestby). Det
deltok 11 TAF-medlemmer på seminaret.

Publikasjoner, foredrag og profilering i media.

Det ble som planlagt utgitt fire nummer av medlemsbladet Corona i 2011 med totalt 120 sider. Atten personer bidro til medlemsbladet, hvorav seksten var TAF-medlemmer.
TAF holdt seks foredrag for eksterne grupper; for Seniorgruppa i Humanetisk Forbund, BioFoto Trondheim, en vennegruppe, Bedriftsidrettslaget til NGU og to foredrag for Huseby-Flatås Rotaryforening. Det
ble arrangert offentlig H-alfa solobservasjon lørdag 10. september utenfor City Syd.
Seks TAF-medlemmer; Birger Andresen, Brynjar Berg, Per-Jonny Bremseth, Jørn Dahl-Stamnes, Erlend
Langsrud og Erlend Rønnekleiv hadde i 2011 åtte artikler, en rekke bilder og mange tegninger i tidsskriftet til Norsk Astronomisk Selskap (NAS) ”Astronomi”.
TAF hadde tre innlegg i Adresseavisen i 2011, hvorav to i ”Spør Adressa”.
TAF gjennomførte tre web-cast sendinger i samarbeid med Knut Jørgen Røed Ødegård i 2011; Solformørkelsen 4. januar (Stein O.Wasbø), nær-passasjen av asteroiden 2005 YU55 den 9. november (Stein O.
Wasbø, Erlend Langerud, Erlend Rønnekleiv og Jørn Dahl-Stamnes) og måneformørkelsen 10. desember
(Stein O. Wasbø, Ådne Wasbø og Birger Andresen). De to første var svært vellykket, mens det var overskyet under måneformørkelsen.
Terje Bjerkgård hadde innslag på radio "Her og Nå" fra Kuhaugen under solformørkelsen 4. januar. Det
var TV-innslag fra TAFs web-cast sending fra Gråkallen fra samme solformørkelse på TV2-nyhetene,
NRK-nyhetene og Midt-Nytt, samt på TV-Adressa. Den 7. februar forklarte Stein O. Wasbø om jordaksens presesjon på NRK P3 Radio. Den 9. november hadde TAF forhåndsomtale med søkekart av nærpassasjen til asteroiden 2005 YU55 på nettsidene til Dagbladet og VG, mens storm.no viste video laget av
TAF av hendelsen 10. november. TAF fikk også medieoppslag på nrk.no/trondelag under web-cast fra
måneformørkelsen 10. desember. Lenker til de to siste:
http://www.storm.no/nyheter/filmet-asteroiden-fra-norge-3634166.html
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7911253
Per-Jonny Bremseth fikk i 2011 publisert hele 15 tegninger av astronomiske objekter på det kjente nettstedet "Astronomy Sketch of the Day" (Se http://www.asod.info/?s=Bremseth)
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.
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Observasjoner.

Birger Andresen og Terje Bjerkgård rapporterte i 2011 henholdsvis 94 og 56, til sammen 150, observasjoner av solflekker til CV-Helios Network ved Kjell Inge Malde.
Birger Andresen (102 obs. av 45 ulike stjerner) og Terje Bjerkgård (287 observasjoner av 27 ulike stjerner) bidro med til sammen 389 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 58 ulike variable stjerner i
2011. Observasjonene av variable stjerner rapporteres til VSNET i Japan via Variable Stjernegruppen i
NAS og direkte til American Association of Variable Star Observers.
Værforholdene førte til at det ble tatt svært få bilder på observatoriet i 2011. De som ble tatt var jevnt
over av meget høy kvalitet. Flotte bilder ble også tatt i hydrogen-alfa av sola. TAF besitter meget godt
utstyr og meget god kompetanse på både astrofotografering og visuelle observasjoner.

Innkjøp av utstyr.

TAF kjøpte andeler for kr 10 000 i 15 tommer Dobson-teleskopet som Eric Jensen solgte i 2009. TAF
økte med dette sin eierandel fra 50 % til 100 %. Det ble også kjøpt søkerkikkert til dette teleskopet.

Vedlikehold og utbygging av observatoriet.

Det ble ikke gjort vesentlig vedlikehold eller utbygging av observatoriet i 2011. Derimot ble den gamle,
råteskadde varmebrakka som ventet skiftet ut med en ny til kr 14 000 i innkjøpspris. Jørn Dahl-Stamnes,
Terje Bjerkgård, Stein O. Wasbø, Finn Nilsen, Kjell Erik Aas, Brynjar Berg og Birger Andresen deltok på
en eller flere av de mange dugnadene med riving av den gamle varmebrakka og installering av ny, større
varmebrakke. Per Sæterhaug (Autronica Astronomiske Forening) ble brukt som konsulent da utskiftingen
av varmebrakka ble planlagt.
Per Sæterhaug, Jørn Dahl-Stamnes, Alf Inge Fillingsnes, Jørgen Giorgio Bosoni, Nadi Skjøndal-Bar, Erlend Rønnekleiv og Birger Andresen deltok på dugnader for å hente rivningsvirke fra Nidarvoll Barnehage. Dette er seksjoner som er tenkt brukt til et fotoobservatorium.

Regnskap 2011.

Resultatregnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 13 488 mot et budsjettert underskudd på kr 8 221.
Regnskapsposter med avvik på over kr 1 000 fra budsjett er:
1) Mer inntekter fra honorar for foredrag og observasjonskvelder (+ 6 600)
2) Mer inntekter fra medlemskontingent (+ 3 750)
3) Diverse ekstra inntekter, i hovedsak Grasrotmidler fra Norsk Tipping (+ 1 234)
4) Mindre utgifter til tur (+ 4 000)
5) Mindre utgifter til observatorium (+ 2 653)
6) Mindre utgifter til trykking av medlemsbladet (+ 1 750)
7) Mindre utgifter til bevertning på møter (+ 1 594)
Regnskapsposter knyttet til kjøp for videresalg er sett i sammenheng og framgår ikke i lista dersom netto
avvik er mindre enn kr 1 000. Resten av avviket i forhold til budsjett skyldes summen av en rekke mindre
poster.
Den store økningen i honorarer skyldes tre web-cast sendinger for et astroformidlingsprosjekt som administreres av Knut Jørgen Røed Ødegård. Hver av disse er honorert med kr 3 000.
Styret vurderer interessen for turer slik at det er passe med tur annet hvert år. Det ble derfor ikke arrangert
tur i 2011. De to neste turene planlegges arrangert i henholdsvis 2012 og 2014.
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Teleskop og utstyr ble avskrevet med kr 14 341. Dette var den desidert største utgiftsposten i resultatregnskapet. Hovedteleskop med utstyr avskrives over 10 år med 10 % pr år, mens annet utstyr avskrives over
5 år med 20 % pr år.
Samlede bankinnskudd ved årets slutt var kr 67 829, hvilket er en økning på kr 9515 i løpet av 2011. Dette er disponible driftsmidler bortsett fra kr 7 000 som står på kontoen for avsetninger til festeavgift for
tomta på observatoriet, og som skal betales i 2020.
TAF hadde ved årets slutt eiendeler (teleskoper/optisk utstyr) til en regnskapsmessig verdi på kr 110 763.
T-skjortelageret på 82 T-skjorter er nedskrevet til null i regnskapsteknisk verdi. TAFs samlede eiendeler
pr. utgang 2011 var kr 182 561 og egenkapitalen er på kr 172 987.
Det er spart betydelige utgifter til trykking gjennom at FESIL AS lar TAF trykke sitt medlemsblad gratis.
Det ble også spart store portoutgifter, anslagsvis 8-9 tusen kroner, ved at egnet post sendes ut via TAFlista og at medlemsbladet Corona og annen post i størst mulig grad leveres direkte på døra til medlemmene av TAFs egne ”postbud”.

Annet.

Det ble gjennomført en medlemsundersøkelse i 2011. Det kom inn 52 svar som er til stor hjelp for styret i
arbeidet med å videreutvikle TAFs aktivitet i tråd med medlemmenes ønsker.
Grunneierne på gården hvor vi har observatoriet gjorde i 2011 styret i TAF oppmerksom på at de vurderer
å bygge nytt hus rett ovenfor observatoriet. Våre bygninger og opparbeidede områder vil i så fall måtte
flyttes, og vi har fått tilbud om å benytte andre områder på deres eiendom. Minst én akseptabel plassering
er funnet litt inn i et ryddet område i skogen noen hundre meter mot nordøst. Observasjonsteknisk er dette
et meget bra sted (vindskjerming, lite strølys og god horisont), men adkomsten til området er mer tungvindt. Observatoriet kan trolig demonteres og flyttes i seksjoner, men det må påregnes en god del kostnader og betydelig arbeidsinnsats for å gjennomføre flyttingen. TAF har oppsparte midler til å ta den økonomiske belastningen ved en eventuell flytting. Husbyggingen vil trolig starte om 1-3 år hvis det blir noe
av husplanene. En alternativ plassering av våre fasiliteter kan være nedenfor låven. Adkomst og observasjonsforhold vil da være omtrent som i dag, men horisonten mot nord vil kunne bli en del redusert.
Birger Andresen fikk i 2011 Adresseavisens Hedersrose for sin innsats for å stimulere interessen for Astronomi og naturvitenskap.
_____________________________________________
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Medlemsundersøkelsen 2011
Av TAF-styret ved Birger Andresen

Det kom inn 54 svar på medlemsundersøkelsen 2011. Dette gir et godt grunnlag for Styret for å justere
foreningens aktivitet i tråd med ønskene fra medlemmene. Vi takker alle som deltok.
Hovedkonklusjonene er:
• Det finnes mye fint teleskop- og fotoutstyr blant foreningens medlemmer.
• Medlemmene er jevnt over godt fornøyd med medlemsbladet og møtene (både innhold og vanskelighetsgrad).
• Av våre tilbud liker medlemmene best de vi har satset mest på (medlemsbladet, møtene, observastoriet/observasjonskvelder og epostlista).
• Av aktiviteter savnes såkalte Star-party (samlinger der mange medlemmer møtes for å observere
sammen med egne teleskop), pizza-kvelder og temagrupper.
I det følgende er resultatene oppsummert i stolpediagrammer etter hovedkategorier. I fritekst-svarene er
teksten tatt med akkurat som de var skrevet inn (altså uten å rette opp skrivefeil).

Medlemsskap

Utstyr
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Medlemsmøtene

Foretrukne tilbud/aktiviteter
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Turer

Medlemsbladet
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Forslag, ønsker og kommentarer
En liten gruppe medlemmer står bak en stor del av den frivillige innsatsen i TAF (foredrag,
observasjonskvelder, arrangementer). Hva mener du kan gjøres for å engasjere flere i arbeidet? Hva kunne du selv bidratt med?
Dette er eit kjent problem i dei fleste organisasjonane.
Eg kan tenkje meg å vere med på ei liste over personar som kan verte spurde når ein treng å ta i eit
ekstra tak (jf. riving av Nidarvoll barnehage i sommar). Det verste som kan skje, er at eg seier at det
ikkje passar...
Be et utvalgt medlem om å forberede et (inntil) fem-minutters innlegg om et tema til neste medlemsmøte. Dette kan gjerne være et svar på et spørsmål som blir formulert på møtet. Temaet må ha
en vanskelighetsgrad som mestres av den som skal holde innlegget neste gang.
Tror det blir vanskelig å få flere til å bidra mer, siden mange har familie, jobb etc å ta hensyn til.
Er selv med i 3 foreninger og veit godt at all arbeid i en frivillig forening gjøres av 5-10% av medlemsmassen. Dette er desverre svært vanskelig å gjøre noe med.
Bruker min tid på annen astronomiforening nå.
Beklager at jeg er lite engasjert med frivillig innsats. Har så mange interesser, så tiden strekker ikke
til. Har stort utbytte av møter, Corona, Astronomi og noen observasjonskvelder.
Fordele mindre ansvar på flere personer. En person kunne være materialforvalter og ikke *både*
kasserer og materialforvalter. For turer kunne det utnevnes en liten komité på 3 personer som utreder muligheter, lager program og aktiviteter sammen etc. Så kunne vi også hatt en sosialkomité på
et par personer som tar initiativ til sosiale aktiviteter som pizzakveld, grillkveld m påfølgende observasjonsøkt osv. Jeg bidrar ganske mye fra før, håper på at andre kommer på banen mye mer. :-)
For å engasjere flere må man begynne med å få inn flere medlemmer, opprette ulike aktivitetsgrupper og väre mere sosial. Kun "fakta"-möter betyr stagnasjon. Litt usikker hva jeg kan bidra med fordi
kan väre så mye.
Vanskelig å få folk til å engasjere seg generelt. Det har ikke noe med TAF å gjøre. Folk har ikke tid,
noe skyldes feks. barn som skal kjøres hit og dit, andre interesser, osv. Har ikke noe gode forslag.
Jeg kunne vel gjerne holdt et foredrag om noe, jeg holder jo på en måte foredrag for kundene mine
hver gang jeg skal veilede og selge. Dog føler jeg at mitt kunnskapsnivå blir noe svakt, vil det jeg
har å komme med være interessant og engasjerende?
Skulle gjerne vite mer om hva jeg kan bidra med. Hva skjer på observatoriet? Kan selvsagt koke
kaffe og ta med ei platekake og stille på dugnad. Foregår det noe vitenskaplig arbeid som en kan
bidra til? Hvordan gjør man det når man står på stand: det kan jeg gjerne bidra til, men har aldri
gjort det før.
Kjøre kurs for interesserte som kan ta ansvar for observasjoner m.m.
Gjøre undersøkelse på kunnskap og ferdigheter hos medlemmer; kanskje flere kan brukes til
bestemtee områder.
Dere som sitter i styret gjør en fenomenal jobb, og viser et stort engasjement.
For å engasjere flere kunne dere laget grupper som skulle ta seg av ulike temaer, slik at ansvaret
hadde kunnet rotert mellom flere. Det kan kanskje være en måte å få flere til å begynne å bidra mer,
uten at de må dra hele lasset selv.
Dessverre har jeg selv vært forhindret fra å delta de siste årene grunnet et kurs jeg går på, som ofte
har samme møtedag som TAF-kveldene. Det er ofte travelt ellers i ukene også, slik at det sjelden
blir TAF for meg. Men, møtene deres har mye spennende tema jeg gjerne skulle ha lært mer om. I
mellomtiden er mailinglisten fin å ha, der kommer det mye interessante innspill.
Det går an å involvere flere hvis man sender ut frivillige oppgaver på rundgang.
Hadde bare tiden strukket til.........
Har imidlertid ambisjoner om høyere aktivitetsnivå på flere nivåer, men gi meg bare noen år til......
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Jeg er svært begrenset pga at jeg er seperert og alene far, så annen hver uke kan jeg ikke bidrag
mye nesten. Men de ukene jeg ikke har barn så kan jeg hjelper med alt mulig, dugnader eller annet,
særlig når det gjelder kontakt med universiteter og reise (fordi jeg reiser mye, så kan jeg møte folk
og invitere dem hit).
Naturlig at en sentral gruppe i Trheim drar lasset mht reiseavstand og plassering av observatorie.
Er meget godt fornøyd med engasjemangetr til gruppen! Jeg kan delta på dugnader og observasjonskvelder, men hittil har reiseavstanden vært en grense.
Vet ikke. Det er voldsom forskjell i kompetanse og innsats. Vi er kanskje mange som henger rundt
og er imponert, og litt utslåtte.
Dele opp vervene i mindre deler, eller lage små støttegrupper for f.eks tur og møtekoordinator eller
redaktør.
Foreslå aktiviteter du kunne være interessert i her:
Utstyr, Astrofoto
Eg kunne tenkje meg å vere med på astrofotografering med TAF sitt utstyr.
Leting etter novaer, supernovaer.
Helge aktiviteter på Bratsberg der tillreisende kan onernatte i nærheten.
Taf tur på våren istedet for høsten.
Tema emner på helg.
Et forum der astro intereserte kan møtes og avtale observasjonskvelder seg imellom. (Facebook var
en god begynnelse!)
Sosiale aktiviteter som pizzakveld, grillkveld etc. Starparties med god mat og drikke.
Heftig aktivitet og diskusjon på facebook-gruppa (som bør lages litt annerledes, litt mer interaktiv
enn i dag).
For å få flere medlemmer må man ha et sosialt miljö. Det betyr en litt annen prioritering enn det som
er vanlig i foreninger med profesjonelle aktörer.
Skaffe et lokale sentralt i Trondheim. Gjerne i samarbeid med noen andre organisasjoner for å få
ned utgiftene. For eksempel kan man samarbeide med UFO-Norge eller en forskningsgruppe på
universitetet/höyskolen.
Montere og kolimere teleskop.
Prøve ut forskjellige typer teleskop.
Evaluere forskjellige typer teleskop; bruksområde, pris/kvalitet, tips for kjøp
Publikumsretta arrangement på dagtid der folk ferdes (Midtbyen, kjøpesenter): Solflekker, venusfaser ...
Jeg er generelt svært positiv til tur & observasjon. Men føler at mye av praksiskunnskapene svikter. Kanskje vi burde hatt en nybegynner/kom-igang-gruppe?
Visning av aktuelle/interessante videoer evt.med påfølgende diskusjon.
Har du ting du gjerne skulle sett at TAF gjorde mer av for deg som medlem?

Generelle forslag og kommentarer
Jf. pkt. «Hvilke av TAFs tilbud har du personlig mest glede av?» Verdiane 1-2 for punkta Internettside,
Bratsberg og Utlån gjenspeglar rett og slett at eg faktisk ikkje hev hatt tid/høve til å nytte desse tilboda. Likevel meiner eg at det er svært interessante tilbod som eg vonar eg vil ha høve til å ha glede av
i framtida!
Jf. pkt. «Regner du med å delta på neste TAF-tur?» Det eigentlege evaret er: «Eg kan ikkje utelukke
det.»
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Corona: Flere artikler med historisk sus (f.eks. hvordan de gamle astronomene fant ut smarte eller
dumme ting på, tilbakeblikk på revlusjonerende oppdagelser etc.).
Medlemsmøter: "Ordet fritt" innslag på f.eks. 15 minutter. Salen bes om å stille spørsmål, og de andre
forsøker å svare så godt de kan.
Har desverre ikke vært mye aktiv pga at jeg bor i Kristiansund, men inntrykket mitt er at Taf er en velldrevet og faglig sterk forening,
Bor ikke i Trondheim nå, og er derfor kun som "støttemedlem" å betrakte. Men jeg synes aktiviteten i
TAF er imponerende og en inspirasjon for oss litt lenger nord :-)
Er meget fornøyd med ildsjelene i foreningen, en spesiel honnør til Terje og Birger.
Det skulle vært større andel av yngre folk i foreningen, man bør satse på tiltak som pirrer f.eks. studenter og videregåendeelever. De få som dukker opp nå, møter en massiv forsamling av menn over
40 som kan virke avskrekkende, så man bør kanskje lage egne arrangement for denne gruppen for å
bygge opp en gruppe? For når de unge blir mange nok, går videre rekruttering som regel av seg selv.
Vise seg mere med stand/utstilling på Torget i Trondheim eller annen plass i byen. Ha annonse i avisene i forbindelse med mötesvirksomheter. Det kan til og med finnes gratis-annonser under "klubber"
og "foreningsaktiviteter".
Kommentar: Da jeg ikke bor i Trondheim nå, refererer mye av det jeg krysset av på til den tiden da jeg
faktisk var der.
Er stort sett veldig fornøyd med medlemstilbudet som det er i dag, men ser faren i at aktivitetene er
basert på forholdsvis få personer.
Er glad for å være med i klubben, men synest det er litt tiltak å komme på møtene når de er litt langt
unna. Også hadde det vært veldig fint om aktiviteter kan involvere små og større barn på en fin måte,
da det er en forutsetning for meg hvis jeg skal delta på aktiviteter.
Dere er så proffe, bare så synd at jeg ligger flere lysår etter dere.
Astronomi er en del av mange fritidstilbuder. Frivillighet er meget viktig for mange organisasjoner og
lag. Medlemmene er ivrige hvis dem vet at det er dem får noe tilbake. Belønningen varierer etter hver
enkelts behov. Ex.foredragsholder har mange begeistrete lyttere, dermed følelse å bli verdsatt. I motsatt tilfelle mister man lysten å bruke resusser.
Mye av stoffet på foredragene og i medlemsbladet blir for avansert for nybegynnere. Det brukes en
del ord og uttrykk som er kjent for de som har vært med i mange år, men for oss ferskinger blir det i
mange tilfeller for høytflygende.
Møter med fokus på å lære seg observasjon, finne fram på stjernehimmelen, enkel astrofotografering
kan være aktuelle tema for å hjelpe nybegynnere i gang. Hva trenger du av utstyr for fotografering,
kamera, dataprogram osv.er aktuelle tema.
Enkel innføring er det som skal til for å komme i gang. Vi har mange kjempeflinke i foreningen som
sikkert kan dele sin kunnskap.
Jeg tror det vil bli enklere å rekruttere flere medlemmer til å bidra på arrangementer osv hvis det legges litt bedre til rette for nybegynnere slik at man raskere blir en del av miljøet.
Birger gjør en fantastisk jobb!
Takk for innsatsen!
Stå på! Det gjøres en god jobb som blir lagt merke til!!!
TAF er over forventning flinke.
Jeg kan tenke meg å hjelpe til med formidling, f.eks. har jeg en sønn som går
"forskerlinja" på Byåsen VGS. De kunne trengt et astroprosjekt. Det kunne jeg bidratt
til om jeg fikk noen tips. Og når det er gjort én gang, så kan det gjøres flere ganger....
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Radioastronomi

av Eric A. Jensen, SAF og TAF
Nesten all kunnskap om det som skjer i verdensrommet kommer fra elektromagnetisk stråling med
forskjellige bølgelengder. Lys utgjør bare ett lite vindu som øyet vårt er følsomt for. Ved å fange
inn disse forskjellige bølgelengdene utvider vi enormt vår kunnskap om Universet. Denne artikkelen omhandler de veldig lange bølgelengdene – radiostråling.

Grunnleggende om elektromagnetisk stråling og lys

Elektromagnetiske stråling fremstilles gjerne som en bølge som forplanter seg med lysets hastighet. Avstanden mellom to bølgetopper bestemmer strålingens bølgelengde.

Figur 1: Avstanden mellom to bølgetopper bestemmer stålingens bølgelengde.
Strålingens energi avtar når bølgelengden øker.

Figur 2: Det elektromagnetiske spektrum. Gammastråling finner vi i den ene enden av det elektromagnetiske spektrum. Den har ekstremt kort bølgelengde og ekstremt høy energi. I den andre enden finner vi
radiobølger som har lang bølgelengde og lav energi. Lys er den delen vi ser med øynene våre.

Radiobølger og historisk utvikling

Radiobølger kjenner vi til fra radiomottakere, mobiltelefoner, parabolantenner og mikrobølgeovner. De
starter ved bølgelengder på 1 mm og fortsetter oppover. Rett under 1 mm er submillimeter-området, som
utgjør den mest langbølgede infrarøde strålingen. Det velkjente FM-båndet har en bølgelengde på rundt 3
m.
Vi kan si at radioastronomien begynte på 30-tallet, med Karl G. Jansky. Han var en ingeniør som jobbet
for Bell Laboratories, og skulle undersøke kilden til støy i radiosamband. I den sammenhengen konstruerte han en antenne.
Han fant at hovedkilden til korte støyepisoder var tordenstormer, men også når det ikke var noen stormer
var det en kontinuerlig susing. Det ble oppdaget noe viktig: Den vedvarende støyen fulgte omtrent Solens
gang over himmelen. Men ikke helt. Over tid viste det seg at støyen opptrådte 4 minutter tidligere hver
dag. Kilden fulgte altså de fjerne stjernene, og ikke Solen. Ved å notere tiden da kilden kom over horisonten, fant han at den var i stjernebildet Sagittarius (Skytten). Karl Jansky hadde oppdaget radiostråling fra
Melkeveiens sentrum! Området hvor strålingen kommer fra heter i dag Sagittarius A.
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Janskys radioantenne var en heller provisorisk løsning. Den kunne rotere, og hadde hjul fra en gammel
modell T-Ford!
Radioastronomien skjøt virkelig fart først etter 2. verdenskrig, grunnet den teknologiske utviklingen innen
samband og elektronikk under krigen.
Radioteleskopet i Effelsberg i
Tyskland har en diameter på 100
m. Det var i mange år verdens
største fullt bevegelige radioteleskop.

Radioteleskop
Radioteleskop er typisk veldig
store, og noen ganger direkte svære, som bildet fra Effelsberg viser.
Hvorfor er dette tilfellet? Den
første årsaken er grunnet fysikken
til bølger - Antennen må være
større enn flere bølgelengder for at
den skal kunne avgjøre hvor kilden befinner seg. Hvis teleskopet
var mindre enn dette ville strålingen reagere på antennen som et punkt, og spres i alle retninger. Dette vil
ikke kunne danne et bilde. For å oppnå god romlig oppløsning må teleskopet sågar være mye større enn
bølgelengden. Radiostråling tilsvarer lange bølger, teleskopene blir dermed også store. I tillegg er radiostrålingen i verdensrommet ekstremt svak: Totalmengden av radioenergi som fanges inn av hele Jordoverflaten er mindre enn én tusendels milliarddels Watt! Til sammenligning fanger Jorden anslagsvis 10
millioner Watt fra en lyssterk stjerne på nattehimmelen. Det trengs altså store antenner til å måle de svake
radiosignalene.
Radioteleskop kan kobles sammen for å øke skarphet og følsomhet vesentlig. Sammenkoblingen kalles
interferometri. Radioteleskopene i Very Large Array (VLA) i New Mexico bruker interferometri til å
oppnå en oppløsning på 50 millibuesekunder. Dette tilsvarer Hubble-teleskopets oppløsningsevne. Hvis
en enkelt radioantenne skulle oppnå samme oppløsning, ville den måtte ha en diameter på 35 km! Faktisk
er det i radioområdet at den fineste oppløsningen i astronomi overhode er oppnådd. Detaljer ned til 37
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mikrobuesekunder er blitt observert. Det ble gjort ved å koble sammen antenner fordelt mellom Hawaii,
California og Arizona. Fordi avstanden mellom dem var så stor ble oppløsningen høy. I tillegg var bølgelengden relativt kort.

Noen resultater fra radioastronomi

Radioastronomien har latt oss kartlegge Melkeveiens spiralstruktur. Vi kan ikke se langt inn i galaksens
plan i kortere bølgelengder fordi strålingen blir stanset av den store mengden støv. Atomær hydrogengass
mellom stjernene er en viktig kilde til radiosignaler brukt i kartleggingen. Hydrogenet stråler i en helt bestemt bølgelengde som astronomer benytter seg av. Dette er den velkjente 21 cm-strålingen. Den trenger
gjennom praktisk talt hele galaksen og lærer oss mye om strukturen og bevegelsen til spiralarmene i Melkeveien. Hydrogenet, og dermed strålingsintensiteten, er mye tettere i armene enn mellom dem. Følgelig
er de en markør for hvor armene befinner seg.
Målinger i 21 cm-området ble for noen år siden presset til det ytterste. Man gjorde observasjoner ved den
hittil høyeste oppløsningen. I tillegg kunne man med stor nøyaktighet avgjøre gassens radielle hastighet –
altså hvor fort den beveger seg mot oss eller fra oss. Observasjonene ble gjort i den såkalte THINGSundersøkelsen. THINGS står for The HI Nearby Galaxy Survey. HI er betegnelsen for atomært hydrogen.
Resultatene fra undersøkelsen lot forskere lage bedre modeller for sammenhengen mellom gasstetthet og
stjernedannelsesrate. I tillegg muliggjorde målingene bedre beregninger av fordelingen av mørk materie.
Sistnevnte er mye omtalt i astronomien for tiden. Mørk materie representerer den store mengden usynlig
masse som man mener må være til stede for å forklare stjernenes bevegelse i galakser.

Galaksen NGC 2403, avbildet i THINGS-undersøkelsen. Bildet består også av eksponeringer i infrarødt
og ultrafiolett. Kurven viser radialhastigheter til spiralarmene.
Kurven under bildet av NGC 2403 viser et hastighetsplatå. Dette platået tyder på eksistensen av mørk materie. Uten denne ekstra massen ville kurven avtatt utover – Dersom man antar at Newtons tyngdelov
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gjelder. Materien er av betydning både for galaksers dannelse og utvikling, samt Universets endelige
skjebne.
Gjennom radioastronomi har man lært mye om områdene og prosessene som fører til dannelse av nye
stjerner. Stjerner dannes ved at tyngdekraften trekker sammen skyer av gass og støv. Det er særlig i de
tidlige forstadiene, i de veldig kalde mørke tåkene, at radiostråler er nyttige til å avdekke forholdene som
her finnes. De tetteste tåkene har 1012 molekyler og atomer pr. m3 - En faktor på én million ganger gjennomsnittstettheten mellom stjernene ellers i Melkeveien. Gassen her er i stor grad i molekylform og av en
mer komplisert kjemi enn utenfor de mørke tåkene. Blant annet har man funnet CO (kullos), H2CO (formaldehyd) og C2H5OH (etanol). Fra mørke, kalde gasståker er strålingen hovedsakelig i millimeterområdet. Den er best observert fra tørre klima, fordi vanndamp i jordens atmosfære absorberer slik stråling. To
grunner til at molekyler kan bli kompliserte inne i mørke tåker er at:
•
•

Tåkene beskytter mot UV-stråling som ellers ville brutt opp molekylene.
Støvkornene er katalysatorer, eller kimdannelsesområder, som bidrar til molekyldannelse.
Et plott av radiostråling fra formaldehyd i
Trifidetåken. Den maksimale konsentrasjonen av gassen samsvarer ikke med det
optiske senteret, men befinner seg i et
mørkt, støvrikt område.

Selv om radiobølger tilsvarer strålingstypen med lavest energi, dannes den likevel
i forbindelse med noen av de mest energirike hendelsene. En nøytronstjerne er resten etter endeliktet til vesentlig mer massive stjerner enn solen, og dannes under
supernovaeksplosjoner. Den første ble
først oppdaget via radiosignaler. Det er en
berømt oppdagelse innen astronomien,
gjort av irske Jocelyn Bell i 1967. Hun var
da student ved Cambridge universitetet.
En "antennefarm" spredt ut over 4 mål
fanget opp helt regelmessige pulser med
1,3 sekunders mellomrom. Den ekstreme
regelmessigheten fikk forskergruppen til spøkefullt å kalle kilden LGM (Little Green Men), siden man da
ikke visste om naturlige kilder til slik stråling. Men den skulle vise seg å skyldes nøytronstjerner. Slike
stjerner er bare noen kilometer i diameter og har ekstremt høy massetetthet. De hadde til da bare vært en
teoretisk mulighet. Stjernene sender ofte ut stråling fra sine magnetiske poler. De målte pulsene skyldtes
at stjernens rotasjonsakse ikke falt sammen med den magnetiske aksen. Tilfeldigvis var orienteringen slik
at denne aksen sveipet over Jorda regelmessig, og signalene ble målt med en hyppighet gitt av stjernens
rotasjonsperiode.
Flere slike pulsarer ble siden funnet. Den mest kjente er Krabbepulsaren, oppdaget gjennom radiostråling
i 1968. Den befinner seg i Krabbetåken (Messier 1), en supernovarest som er enkel å se i amatørteleskop.
Mange energirike prosesser finner sted i de fjerne galaksenes rike. Eksempler på dette er aktive galakser
og kvasarer. Kvasarene, universets fjerneste kjente objekter, ble oppdaget som tilsynelatende "stjerner"
som sendte ut radiostråling, til forskjell fra vanlige stjerner. Den mest kjente - og nærmeste - kvasaren er
3C 273 i Virgo. Denne har enkelte TAF-medlemmer sett i foreningens teleskop.
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Aktive galakser har en spesielt høy energiutsendelse. Radiogalaksene utgjør en undergruppe. I motsetning til øvrige aktive galakser
sender disse ofte ut sin stråling fra et område
langt utenfor kjernen. Et eksempel på dette er
Cygnus A, hvor radiokilden er to enorme bobler på hver sin side av sentrum. Disse boblene
har sitt utspring i to jet-stråler av partikler
som er slynget ut med nær lyshastighet. De
går langt utenfor galaksens synlige utstrekning. Jet-/boble-fenomenet opptrer også andre
steder, som i den gigantiske galaksen M87 i
Virgo-hopen.
Cygnus A er en av de kraftigste radiogalaksene overhode. De to jetene utstråler flere
ganger mer energi enn Melkeveien gjør ved
alle bølgelengder til sammen.
Den aller fjerneste kilden er grensen av det
observerbare univers, og er den kosmiske
bakgrunnsstrålingen. Dette er levningene etter
Big Bang, da energitetthet og temperatur var
ufattelig stor. Siden den tid har temperaturen
sunket til 2,7 grader over det absolutte nullpunkt (ca. - 270 grader Celsius), og strålingen
blitt strukket ut til mikrobølgeområdet – altså
kortbølget radiostråling.
Den berømte oppdagelsen av bakgrunnsstrålingen ble gjort av Arno Penzias og Robert Wilson i Holmdel
New Jersey, i 1965. Dette var et passende sted siden det var her Karl Jansky innledet radioæraen i astronomi med sin antenne. Penzias og Wilson jobbet også hos Bell, i likhet med Jansky. Radioteleskopet som
de brukte hadde veldig følsom instrumentering for sin tid, og de to jobbet grundig med å fjerne støykilder.
Oppdagelsen landet dem Nobel-prisen i fysikk i 1978.
Hornantennen som ble brukt til å oppdage
kosmisk bakgrunnsstråling. Den spesielle
fasongen skyldes at den er et segment av
en paraboloide, og er prinsipielt ikke forskjellig fra et øvrig radioteleskop.
Det var forutsagt små ujevnheter i temperaturen til bakgrunnsstrålingen. Det er
disse opprinnelige ujevnhetene rett etter
Big Bang som senere skulle gi opphav til
dagens galakser, og i siste instans livet på
Jorden. De er senere blitt bekreftet av målinger gjort med forskjellige satellitter.
Radioastronomien strekker seg altså fra
prosesser som foregår innenfor veldig små
områder, og opp til skalaer tilsvarende
hele Universet. Den er av stor betydning
for vår forståelse av universet.
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Supernova SN2011fe i M101
Av Birger Andresen

Den 24. august 2011 ble det oppdaget en supernova av type Ia i galaksen M101 i Store Bjørn. Den var
svært tidlig i sitt utbrudd da den ble oppdaget, og den nådde maksimum med lysstyrke 9.9 mag rundt 13.
september. Dette er en av de klareste supernovaene på veldig lenge. Den lyste ved maksimum like sterkt
som ca. 2.5 milliarder soler. Supernovaen befinner seg ca. 21 millioner lysår unna oss.
Type Ia supernova eksplosjoner oppstår når en hvit dvergstjerne med liten eller moderat rotasjon får tilført så mye masse fra en nabostjerne at dens totale masse overskrider den såkalte Chandrasekhar-grensen
på ca. 1.38 solmasser. Den hvite dvergstjernen har stoppet fusjonsprosessene i sitt indre, men den økte
massen vil føre til at trykket i stjernens indre overskrider det såkalte elektron-degenereringstrykket. Da
kollapser stjernens indre og vi får en enorm supernovaeksplosjon.

Visuell lysskurve for SN 2011fe fra oppdagelsen til 27. februar 2012. Lyskurven er laget med lyskurvegeneratoren til American Association of Variable Star Observers (http://www.aavso.org/data/lcg/ ).
Gjennom et søk i Sternberg Astronomical Institute Supernova Catalogue finner jeg bare 10 supernovaer
som er sterkere enn SN 2011fe. De fire sterkeste er fra Melkeveien, mens de to neste er fra Den Store
Magellanske Sky og Andromedatåken. SN 2011fe er altså et ganske så unike objekt.

De 13 supernovaene med lysstyrke 11,0 mag eller klarere. SN 1011fe er nr. 11 i rekken. De fire sterkeste
er historiske supernovaer i Melkeveien. De to neste er den fra 1987 i Den Store Magellanske Sky og den i
1885 i M31 (Amdromedatåken).

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 1/2012

19

Bildene nedenfor er tatt med det 14 tommer store hovedteleskopet i Bratsberg. Det øverste er tatt under
dårlige forhold 3. september med Canon EOS 350D speilreflekskamera lavt i nord av Birger Andresen,
mens det nederste er tatt med SBIG ST-10XME CCD kamera den 29. januar 2012 av Erlend Rønnekleiv
og Erlend Langsrud. SN 2011fe er det sterkeste objektet ganske langt ute til høyre i det øverste bildet.
Supernovaen er blitt mye svakere på det nederste bildet. Orienteringen på bildene er nesten den samme.

Til slutt kan det nevnes at Birger Andresen og Terje Bjerkgård har rapportert til sammen 17 observasjoner
av supernovaen til AAVSO og VSNET. Terje har også tatt et bilde gjennom sin 120 mm refraktor i romjula der lysstyrken anslås til ca. 14.0 mag (se http://utenformelkeveien.taf-astro.no/#1.24 ).
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Observasjoner av Sola i 2011
Av Birger Andresen

Birger Andresen (94 observasjoner) og Terje Bjerkgård (56 obs.) har til sammen gjort 150 observasjoner
av solflekker i 2011. 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 (se
http://www.taf-astro.no/arkiv/corona/2000/corona2000-2.pdf). 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. Fra dette får hver gruppe en
kode bestående av tre bokstaver som har en bestemt tallverdi kalt CV-verdien. 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. Gjennomsnittet for hver dag i en måned gir månedsverdien.

Kurven ovenfor viser CV døgn-verdiene for hele 2011. Heltrukken linje er gjennomsnittlig CV-verdi for
alle observatørene i Helios Nettverk (ca. 100 personer fra hele verden). Trekantene er Birgers observasjoner og firkantene er Terjes observasjoner. Det er med noen få unntak god overensstemmelse mellom
våre observasjoner og gjennomsnittskurven.

Månedlig solaktivitet (CV-verdier) Jan. 2005 - Des. 2011 i følge Helios Network. Den nye solflekksyklusen har startet veldig mye svakere enn normalt.Den ser ut til å bli den svakeste på omtrent 100 år.
Den svake oppstarten av den nye solflekksyklusen følger etter det desidert mest langvarige og roligeste
solflekkminimum siden 1913. Året 2009 endte opp på 5. plass på listen over år siden 1849 med flest
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dager uten solflekker. Også 2007 og 2008 er på lista over de 25 årene med flest dager uten solflekker slik
figuren nedenfor viser. Mange forskere lurer på om vi er i innledningen til en langvarig periode med
vedvarende svak solaktivitet.

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

Solflekkaktivitet siden 1750. Det har vært uvanlig stor aktivitet siden ca.1930 og frem til nå nylig.
Det oppfordres 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. Artikkelforfatterne hjelper også
gjerne folk i gang med solobservasjoner.
__________________________________
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Observasjoner av variable stjerner i 2011
Av Birger Andresen og Terje Bjerkgård

Birger Andresen (102 observasjoner av 45 ulike stjerner) og Terje Bjerkgård (287 observasjoner av 27
ulike stjerner) bidro med til sammen 389 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 58 ulike variable
stjerner i 2011. Mye dårlig vær hovedårsaken til at resultatet er betydelig dårligere enn i rekordåret 2004
med 1071 observasjoner av 86 ulike variable stjerner. Programmet består hovedsakelig av Mira-stjerner,
dvergnovaer samt noen semi-regulære 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 (AAVSO).
---------------------------------------------------------------------Observatør
: Birger Andresen (TAF)
Antall observerte stj. : 45
Antall observasjoner
: 102 (hvorav 11 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)
---------------------------------------------------------------------DX And 1
(0)
R And
1
(0)
RX And
2
(0)
SV And 1
(0)
GO Aur
1
(0)
SS Aur
1
(0)
Z Cam 1
(0)
AM Cas
1
(0)
SU Cas
1
(0)
Delta Cep 5
(0)
Mu Cep
5
(0)
R CrB
9
(0)
S CrB 2
(0)
X CrB
1
(0)
AF Cyg
1
(0)
AW Cyg 1
(0)
CH Cyg
2
(0)
Chi Cyg
1
(0)
EM Cyg 3
(0)
R Cyg
1
(0)
SS Cyg
7
(0)
V930 Cyg 1
(0)
AB Dra
1
(0)
EX Dra
2
(1)
X Dra 1
(0)
AH Her
2
(0)
Y Lyn
1
(0)
AY Lyr 3
(3)
CY Lyr
4
(2)
DG Peg
1
(0)
DY Per 5
(1)
FO Per
1
(1)
KT Per
2
(0)
RZ Per 1
(0)
TZ Per
2
(2)
R Sge
1
(0)
R Tri 1
(0)
ER UMa
2
(0)
S UMa
1
(0)
SU UMa 1
(0)
T UMi
1
(0)
Z UMi
5
(0)
BD Vul 1
(0)
SN 2011B
4
(1)
SN 2011fe 10
(0)
----------------------------------------------------------------------

Dvergnovaer (UGSU, UGSS, UGZ, UGSS/VY): DX And, RX And, SS Aur, Z Cam, AM Cas, EM Cyg,
SS Cyg, AB Dra, EX Dra, AH Her, AY Lyr, CY Lyr, FO Per, KT Per, TZ Per, ER UMa, SU UMa. 17
stjerner.
Mira-stjerner (M): R And, SV And, GO Aur, Chi Cyg, R Cyg, S CrB, X CrB, X Dra, DG Peg, RZ Per, R
Tri, S UMa, T UMi, BD Vul. 14 stjerner.
Cepheider (DCEP, CEP(B)): SU Cas, Delta Cep. 2 stjerner.
Semiregulære stjerner (SRA, SRB, SRC og SRD): Mu Cep, AF Cyg, AW Cyg, Y Lyn. 4 stjerner.
R Coronae Borealis stjerner (RCB): R CrB, DY Per, Z UMi. 3 stjerner.
Supernovaer, novaer og nova-lignende stjerner : SN 2011B, SN2011fe. 2 stjerner.
Andre typer : CH Cyg (Z And + SR type), V930 Cyg (LB type), R Sge (RVB type). 3 stjerner.
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-----------------------------------------------------------------Observatør
: Terje Bjerkgård (TAF)
Antall observerte stj. : 27
Antall observasjoner
: 287 (hvorav 14 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)
-----------------------------------------------------------------RX And 13
(3)
SS Aur
7
(3)
Z Cam
1
(0)
R CrB
1
(0)
SV Cas
16
(0)
V Cas
13
(0)
T Cep 15
(0)
AF Cyg
17
(0)
CH Cyg
18
(0)
Chi Cyg
4
(1)
R Cyg
13
(1)
SS Cyg
33
(1)
V407 Cyg
1
(1)
TX Dra
16
(0)
AX Per
12
(0)
GK Per
3
(3)
S Per
15
(0)
Y Per
14
(0)
R Tri 11
(0)
RY UMa
16
(0)
Z UMi
1
(0)
S UMa 15
(0)
Z UMa
18
(0)
DX And
1
(0)
V355 UMa
3
(0)
SN2011 B
3
(1)
SN2011 FE 7
(0)
------------------------------------------------------------------

Dvergnovaer (UGSS, UGZ, UGSU): SS Cyg, SS Aur, RX And, Z Cam, DX And, V355 UMa. 6 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, SRD): SV Cas, AF Cyg, TX Dra, S Per, RY UMa, Z UMa. 6
stjerner.
Z Andromedae stjerner (Z And +SR, Z And) : CH Cyg, AX Per. 2 stjerner.
R Coronae Borealis stjerner (RCB): R CrB, Z UMi. 2 stjerner.
Novaer og nova-lignende stjerner: GK Per, V407 Cyg. 2 stjerner.
Supernovaer: SN 2011 B, SN 2011 FE. 2 Stjerner.
Terje har stort sett brukt sin åtte tommer Dobsonmonterte Newtonreflektor og 120 mm refraktor hjemme,
mens Birger har gjort de fleste observasjonene på TAF-observatoriet med foreningens 14 tommer Celestron CGE1400XLT og noen med 70mm TeleVue Ranger refraktor eller bare øyet.
Det har vært et begivenhetsrikt år når det gjelder variable stjerner. Det er artig å ha observert to supernovaer i ett og samme år, nemlig SN 2011B i galaksen NGC 2655 i Camelopardalis (Sjiraffen) og SN
2011FE i den flotte spiralgalaksen M 101 i Ursa Major (Store Bjørn). Spesielt var SN 2011FE virkelig et
høydepunkt siden den nådde en lysstyrke på hele 9.9 mag. Denne supernovaen er fremdeles synlig med
14-tommeren på Bratsberg (lysstyrken var 18. januar ca. 14.2 mag). Det var også en lyssterk supernova i
M51 (SN 2011DH som nådde 12.7 mag), men den eksploderte dessverre på forsommeren og var således
ikke synlig for oss på det tidspunkt.
En annen begivenhet var stjernen V355 UMa som tilhører en sjelden type kataklysmiske variable stjerner
med betegnelsen UGSU+ZZ etter stjernene SU Ursae Majoris og ZZ Ceti. Dette er en type dvergnova
med en pulserende hvit dverg som en sjelden gang har superutbrudd og for V355 UMa var det første gang
det ble registrert. I det novalignende utbruddet nådde lysstyrken maksimum 10.0 mag. i februar og er nå
tilbake under 17. mag.

Beskrivelse av ulike typer variable stjerner som er observert.
Ulike typer variable stjerner er beskrevet på http://www.aavso.org/types-variables.

______________________________________
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Nyheter
Oksygen oppdaget i atmosfæren til Saturnmåne
Kilde: forskning.no

Romsonden Cassini har funnet oksygen i atmosfæren til Saturnmånen Dione. «Dette viser at
oksygen er vanlig i Saturnsystemet», sier en av forskerene bak oppdagelsen.
Da NASAs romsonde Cassini passerte Saturnmånen Dione i april
2010, registrerte instrumenter om bord små mengder oksygenmolekyler omkring den fjerne månen. Fra før er oksygenmolekyler
funnet i Saturns ringer og på Saturn-månen Rhea.
«Dette viser at molekylært oksygen faktisk er vanlig i Saturnsystemet, og det bekrefter at oksygen kan komme fra prosesser som
ikke involverer liv,» seier Robert Tokar i Cassini-teamet til NASA.
Tokar er også hovedforfatteren bak artikkelen som nylig ble publisert
i tidsskriftet Geophysical Research Letters.
Forskerne hadde en mistanke om at det skulle være mulig å finne molekylært oksygen på månen etter at
romteleskopet Hubble oppdaget ozon (O3) på Dione i 1997, men det var først ved hjelp av plasmaspektrometeret om bord i Cassini at dette ble bekreftet.
Likevel er det ikke store mengder det er snakk om. Målingene viser at atmosfæren på Dione er svært tynn,
og tilsvarer tettheten av jordas atmosfære 480 kilometer over overflata.
Forskerne tror at oksygenet i Dione-atmosfæren blir dannet av høyenergetiske partikler fra sola eller
rommet som bombarderer vann-isen på overflaten og slik frigjør oksygenmolekyler.
De tror altså ikke at oksygenet er produsert av levende organismer slik som tilfellet er på jorda, men de vil
også lete etter geologiske prosesser på Dione som kan gi forklaring på oksygenet i atmosfæren.
«Dette nye resultatet viser at Dione er enda mer interessant enn vi først trodde. Nå studerer forskerne Cassinis data for å studere månen mer detaljert,» sier Amanda Hendrix ved NASAs Jet Propulsion Laboratory.
«Dione har ikke flytende vann, og har derfor ikke de rette forholdende for å huse liv,» sier medforfatter av
artikkelen Andrew Coates ved University College London til BBC.
Men ifølge Coates øker funnet sjansen for å finne ingrediensene for liv på en av de andre månene rundt
solsystemets gassgiganter. «Noen av de andre månene har flytende hav og på disse kan det være verdt å
lete nøyere etter tegn på liv,» seier Coates.
ESAs Juice-ferd, som er planlagt for utskyting i 2022, er designet for å utforske de islagte Jupitermånene
Callisto, Europa og Ganymedes.
Eivind Wahl
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Glimt fra fortida
Kilde: forskning.no
Om få år vil nye teleskoper finne mange flere eksploderende stjerner. De vil gi oss glimt av fortida til
universet.
Supernovaen 2012aw, som kom til syne i galaksen M95 i stjernebildet Løven i midten av mars (se forsiden, red. anm.), er en av mange eksploderende stjerner. Bare i år er det oppdaget 56 supernovaer, ifølge
en oversikt fra den internasjonale astronomiske union (IAU).
Selv om den er i selskap med mange flere, er 2012aw likevel ganske sjelden. «Det er ikke ofte at supernovaer glimter til så nær oss,» sier Håkon Dahle. Han er astronom ved Institutt for teoretisk astrofysikk på
Universitetet i Oslo. 2012aw er 38 millioner lysår fra oss. Det betyr at lyset forlot den eksploderende
stjernen i Eocen-perioden, da våre tidlige forfedre primatene klatret i trærne.
«Jo fjernere en supernova er, desto lengre tilbake i fortida ser vi. Hvis vi sammenligner fjerne supernovaer med dem vi kan observere mer presist relativt nær oss, som 2012aw, kan vi forstå mer om hvordan
stjerner og galakser ble dannet i universets tidligste tider,» sier Dahle.
Og framtida til supernovajegerne ser bokstavelig talt lys ut. Astronomene vil finne mange flere supernovaer, trolig hundretusener hvert år. «Det bygges nye teleskoper som kan fange inn flere stjerner i hvert
bilde,» sier Dahle.
Ett av disse teleskopene er Large Synoptic Survey Telescope
(LSST), som bygges 50 kilometer innover i ørkenen, på
fjelltoppen El Peñón sørøst for kystbyen Coquimbo i Chile
(se figur til høyre).
Teleskopet vil få et 8 meter stort hulspeil som samler
stjernelyset inn mot en bildebrikke på hele 3200 megapiksler. Hvert bilde vil spenne over et synsfelt på 3,5 grader.
Det tilsvarer 7 måneskiver lagt ved siden av hverandre. Her
er altså det brede synsfeltet prioritert framfor den store
forstørrelsen.
LSST vil trolig ta over 200 000 bilder i året, langt flere enn mennesker rekker å se gjennom. Derfor trengs
automatiske leteprogrammer. «I dag klarer de automatiske leteprogrammene bare å lete over himmelen en
gang i måneden. Med det brede synsfeltet til LSST og nye søkeprogrammene kan hele den sydlige stjernehimmelen over El Peñón dekkes hvert tredje døgn,» forteller Dahle.
Det er viktig å oppdage supernovaene så tidlig som mulig. Da kan astronomene følge de innledende dødsriene til de eksploderende kjempestjernene. «Her kan også amatørastronomer bidra,» sier Dahle. «Galakser i vårt nærmeste kosmiske nabolag blir ofte fotografert av amatørene. Dermed kan de slumpe på å oppdage supernovaer i disse områdene tidlig.»
Dahle er selv amatørastronom på fritida. «Jeg kommer helt sikkert til å rette inn det 20 centimeters speilteleskopet mitt mot supernovaen en av kveldene som kommer,» sier han.
Eivind Wahl
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Meteoritt gjennom tak i Oslo

Bilder fra http://www.bangirommet.no/
En dame i 80-årene fant 11. mars, en stein som hadde gått gjennom taket på hytta i Rodeløkken kolonihage i Oslo. Dette er Norges 15. meteoritt. Den veide 585 gram og er en breksjebergart. Slike breksjer
dannes når himmellegemer kolliderer og knuses for så å kittes sammen igjen. Det vitner altså om
dramatiske hendelser i Solsystemets tidlige historie. Bare en gang tidligere, i 1884, er en breksje funnet i
Norge. Steinen er nå innlevert til Naturhistorisk museum i Oslo for videre undersøkelser.
Dagen etter ble en meteoritt også funnet på Ekebergsletta i Oslo. Denne steinen var i to deler som til
sammen veide 730 gram. Denne meteoritten kommer fra det samme fallet som Rodeløkken-steinen.
Terje Bjerkgård
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Deep Sky hjørnet
av Terje Bjerkgård
Denne gangen skal vi ta for oss noen objekter i stjernebildene Løven (Leo) og Krepsen (Cancer). Disse
står fint til i sør på kveldshimmelen nå i mars og april.

M44 og M67 – Åpne hoper i Krepsen

M 44, også kjent som bikubehopen, er en svært åpen hop med mer enn 100 stjerner spredt utover et område på hele 1.5 grader. Uten kikkert sees den som en diffus tåkeflekk. Den er virkelig et flott skue i en
prismekikkert eller lite teleskop med lavest mulig forstørrelse.
M 67 som befinner seg like vest for α (alfa) Cancri, er mye tettere og svakere. I et 4-tommers teleskop og
50 x forstørrelse er dette en vakker hop med 50–60 stjerner i feltet! Dette er for øvrig en av de eldste åpne
hopene vi kjenner (ca. 5 milliarder år). Med større teleskoper øker stjernemengden og det er anslått at hopen inneholder minst 500 stjerner.

Galaksepar og grupper i Løven

Jeg har valgt ut noen galaksegrupperinger i Løven som er fine med litt større teleskoper.
En flott trio er M 95, M 96 og M 105 som ligger like sør for forbindelseslinjen mellom α og θ Leonis. De
ligger innenfor en 60 buemin. trekant og har alle lysstyrker mellom 9 og 10 mag. Med 4-6 tommers teleskop og et 20–30 mm 60o okular kan alle tre sees i samme feltet.
En annen fin trio er M 65, M 66 og NGC 3628. De befinner seg 3 grader SØ for θ Leonis og har lysstyrker 8.9–9.5 mag. De tre danner en trekant med utstrekning på ca. 30 buemin. og er således innenfor samme synsfelt med liten forstørrelse i et 4-6 tommers teleskop. NGC 3628 er for øvrig svært avlang fordi
den sees fra kanten.
Galaksetrioen NGC 3185 (12.1 mag), NGC 3190 (11.2 mag) og NGC 3193 (10.9 mag) er greie å finne
der de ligger mellom ζ og γ Leonis. De tre galaksene ligger på en linje med lengde på 17 bueminutter. Det
kreves nok 8-10 tommers teleskop og et okular med stort felt for å se alle tre. En fjerde, NGC 3187 (13.4
mag), kan sees like ved NGC 3190 med 10–12 tommers teleskop.
Den siste grupperingen er NGC 3607 (9.9 mag), NGC 3608 (10.8 mag) og NGC 3599 (11.9 mag) som
befinner seg på forbindelseslinja mellom θ og δ Leonis. Disse galaksene danner en trekant med ca. 20
bueminutters utstrekning. En fjerde galakse, NGC 3605 (12.3 mag) ligger like ved NGC 3607. For å se
alle fire, kreves det nok et 10-tommers teleskop.
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Stjernehimmelen Mars – Juni 2012
av Terje Bjerkgård

Generelt

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.
Det er sommersolverv 21. juni kl. 01:08. 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.
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 25. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl. 03.

Venuspassasje

Venus passerer foran Sola på natten 6.
juni. Dette er den andre av to
Venuspassasjer i vår tid (den forrige var
8. juni 2004). Den gang var hele
begivenheten synlig fra hele landet. Ved
denne anledningen er det kun
observatører lengst nord i landet som får
med seg hele passasjen (der det er
midnattsol). Lenger sør står sola opp etter
at Venus blir synlig foran sola. Denne
sjeldne begivenheten varer knapt sju
timer, og går du glipp av den finnes
ingen neste mulighet (neste er ikke før i
2117!).
I Trondheim står Sola opp kl. 03:12 og
planeten vil da være omtrent midt på
solskiva (midtpassasje er kl. 03:29).
Venus begynner å gå ut av solskiven kl.
06:36 og hele begivenheten er over kl.
06:53.

Venus’ posisjon på solskiven morgenen 6. juni.

Tynne månesigder

23. mars: 1,3 % belyst voksende måne på kveldshimmelen, glimrende for å se en syltynn nymåne.
24. mars: 4,2 % belyst voksende måne på kveldshimmelen, glimrende for å se en tynn nymåne.
22. april: 2,0 % belyst voksende måne på lys kveldshimmel, relativt høyt over horisonten og Jupiter i
nærheten
23. april: 5,4 % belyst voksende måne på kveldshimmelen, god høyde over horisonten.

22. mai: 3,1 % belyst voksende måne på lys kveldshimmel, relativt høyt over horisonten.
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Planetene

Merkur 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. Merkur er aftenstjerne igjen i juni, og planeten er synlig lavt i vest i
på en lys kveldshimmel i et tidsrom rundt 10. juni, men da trengs minst en prismekikkert.
Venus er et iøynefallende objekt på kveldshimmelen i vest i store deler av perioden. Planeten har største
østlige vinkelavstand 27. mars og har da lysstyrke -4.4 mag. Etter det blir avstanden mellom oss og Venus
stadig mindre inntil den 6. juni, da Venus passerer foran solskiven (se ovenfor). 12.– 14. mars er for øvrig
Jupiter bare 3 grader sør for Venus. Legg merke til at Venus sin størrelse øker raskt fram mot juni, mens
fasen avtar: 1. april er størrelsen 25 buesekunder og fasen 48 %, mens de tilsvarende tall for 1. mai og 1.
juni er henholdsvis 38 bueskunder/36 % og 57 buesekunder/0.7 %. Venus er den 6. juni 43,2 millioner km
unna oss.
Mars er i opposisjon (nærmest oss) 3. mars. Avstanden er da 101 millioner km. Diameteren på den lille
planetskiva er da 14 buesekunder. Den befinner seg i stjernebildet Løven (Leo) i hele perioden og står
fint til. Med et lite teleskop kan en se en del detaljer på planeten, blant annet den nordlige polkalotten.
Jupiter befinner seg i Væren (Aries) i denne perioden. Planeten går stadig tidligere ned på kvelden:
1.mars og 1. april litt før midnatt, 1. mai ca. 22:30, før den forsvinner i sollyset i løpet av mai. De fire galileiske månene Io, Europa, Ganymedes og Callisto er synlig i prismekikkert. Med et 6-8 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 er i opposisjon den 5. april og 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”. Planeten kan følges til den forsvinner i sollyset i mai.
Uranus og Neptun er ikke synlig i perioden.
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