Redaktørens ord
Så er snart 2012 også
historie. Det er derfor
igjen på tide med et lite
astronomisk tilbakeblikk på det året som
snart er gått.
Den største begivenheten i 2012 var
nok for mange Venuspassasjen 6. juni.
Her i Trondheim var ikke været helt
med oss, men de aller fleste fikk hvertfall et glimt av planeten foran solskiva.
TAFs eminente web-cast gruppe fikk
også kringkastet bilder til resten av
landet, ikke minst et fantastisk bilde i
H-alfa tatt av Erlend Rønnekleiv.
Ute i den store verden er vel kanskje
oppdagelsen av det som kan være det
gåtefulle Higgs-bosonet det største som
har skjedd i år, ja antakelig på flere tiår!
Oppdagelsen skjedde ved Large Hadron
Collider (LHC) partikkelakseleratoren i
CERN i juli i år. Higgs-bosonet gir
masse til andre partikler, og har lenge
vært den eneste manglende brikken i
den såkalte standardmodellen for partikkelfysikk. Den har vært svært vanskelig å finne for forskerne, og det tok
48 år fra Peter Higgs teoretiserte den til
partikkelen ble identifisert. For å finne
denne partikkelen har det vært nødvendig å bygge verdens største og kraftigste partikkelakselerator. Det tok 10 år å
bygge instrumentet, 10000 forskere og
ingeniører fra mer enn 100 land og

hundrevis av universiteter og andre
forskningsinstitusjoner har vært
involvert i prosjektet. Akseleratoren
er 27 km i omkrets og ligger 50–
175 m under bakken på grensen
mellom Frankrike og Sveits. Med
en prislapp på 7.5 milliarder Euro
(60 mrd. NOK) er dette blant de
aller dyreste instrumentene noensinne bygd. Et fantastisk samarbeid
som nå ser ut til å ha gitt resultater!
Ennå et viktig steg i forståelsen når
det gjelder dannelsen av Universet
og ikke minst oss selv.
Den 6. august landet robotbilen
Curiosity trygt på Marsoverflaten.
Hovedmålene med roveren er å
finne ut om det har vært forhold
som kan ha understøttet livsformer,
hvordan vann har påvirket og
strømmet på overflaten, og studere
klimaet (tidligere og nåværende),
samt geologien. Curiosity skal også
gi oss innsikt i mulighetene for at
mennesker kan lande på planeten.
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Samtidig fortsetter roveren Opportunity sitt arbeid med å utforske et BIDRAG:
stort krater på Mars. Denne ”bilen” Bidrag helst som e-post, sendes
direkte til redaktøren (se adresse
har nå kjørt rundt i snart 9 år!
over).
GOD JUL og GODT NYTTÅR
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Birger Andresen
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7036 Trondheim
Tlf priv: 73 83 98 88
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Bortsett fra været anser jeg 2012 for å være nok et vellykket TAF år. Venuspassasjen m/WEB-cast, stor samling på Dragvoll og betydelig mediaeksponering er nevnt av Terje ovenfor. Varmebrakka ble malt utvendig og vi
flyttet møtene våre til NTNU som er mer sentralt enn Fossegrenda, og i tillegg
INTERNETT
er gratis. Vi arrangerte TAF-tur og forsøker etter beste evne å få til observasjonskvelder både for TAF og eksterne grupper. Økonomien er under kontroll TAF: http://www.taf-astro.no
og vel så det, noe som gir oss muligheter til å forbedre tilbudet til medlemmeTRYKKING : Hos FESIL ASA
ne og andre i tråd med tilbakemeldingene vi fikk fra medlemsundersøkelsen.
Det er derfor bare å takke hjerteligst for støtten fra alle medlemmene og fra
våre samarbeidspartnere, samt å ønske en GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Nye medlemmer og utmeldinger
TAF har fått to nye medlemmer siden sist, mens ingen har meldt seg ut. TAF
har 165 medlemmer pr. 1/12-12. Vi ønsker hjertelig velkommen til
Therese Brendryen og Nils Kristian Th. Eikeland.
Birger Andresen,
Leder i Trondheim Astronomiske Forening

FORSIDEN: Nordlys over Brønnøysund fotografert av Alf Ivar
Oterholm 13. oktober i år.

Nr. 4 Desember 2012

Innhold
Artikler

Faste spalter

Side 4:
Til minne om Bjørn Willmann
Av Birger Andresen

Side 2:
Redaktørens ord
Styret informerer
Nye medlemmer

Side 10:
Kometer
Av Per-Jonny Bremseth
Side 14:
Hvite Dvergstjerner
Av Terje Bjerkgård
Side 17:
Stjerneskuddsvermen Geminidene 2012
Av Birger Andresen
Side 22:
Stjernebildet Cassiopeia
Av Birger Andresen

Rapporter

Side 5:
TAF-tur til Gäddede
Av Jørn Dahl-Stamnes

Side 9:

Blinkskudd
Månen og fugler av Alf Ivar Oterholm
M13 av Terje Bjerkgård
Side 19:

Nyheter

En bro av gass mellom galaksehopene
Av Eivind Wahl
Pac-Man mønster på Saturns måne Tethys
Av Eivind Wahl
Side 28:
Deep Sky hjørnet
Av Terje Bjerkgård
Side 29:
Stjernehimmelen september-desember 2012
Av Terje Bjerkgård

Annonser

Side 22: Foto Schrøder
Side 27: Kikkertspesialisten

Til minne om Bjørn Willmann

Av Birger Andresen

Jeg fikk denne triste beskjeden via SMS fra den ene søstera til vårt kjære TAF-medlem Bjørn Willmann
onsdag 28. november: "Da er Bjørn gått bort. Han sovnet inn kvart over sju i dag tidlig."
Bjørn fikk konstatert uhelbredelig kreft i leveren for ca. to uker siden. Jeg snakket med han noen dager
etterpå for å støtte så godt jeg kunne. Han hadde da fått beskjed om at han dessverre hadde bare uker igjen
å leve. Det var et sjokk å få den fæle beskjeden, spesielt siden jeg var innom ham hjemme på Viggja bare
noen få uker tidligere, og da sa han at han følte seg OK, og han så også OK ut. Jeg dro innom ham med
jevne mellomrom på tur hjem fra jobbreiser til Kyrksæterøra, både for å levere Corona og for å slå av en
prat eller for å søke hans gode råd. Bjørn var en god venn som jeg visste å sette pris på. Styret i TAF
sendte straks en blomsterhilsen som han satte pris på. Jeg tok kontakt med familien sist søndag for å høre
hvordan det gikk, og fikk høre at tilstanden var svært alvorlig. Bjørn ble 65 år. Jeg har kondolert familien
og fortalt hvor stor pris jeg og mange andre TAFere satte på Bjørn.
Bjørn var en av våre mest aktive observatører
inntil han for ca. et år siden fikk sin første kreftdiagnose. Han var før det titt og ofte på observatoriet både for å hjelpe til med stjernekvelder for
skoleklasser og på TAF-kvelder hvor han gjerne
fotograferte med sine egne teleskop fra en av søylene han selv hadde laget. Der inspirerte han oss
med sin imponerende kunnskap om teleskoper,
teleskoputstyr og astrofotografering, noe som
gjorde ham til et selvfølgelig medlem av TAFs
Tekniske Gruppe. Han bidro også med sitt gode
humør og fantastiske hjelpsomhet, samt med stor
kunnskap om astronomi på de fleste felt.
TAF-observatoriet hadde ikke vært det samme
uten Bjørn. Han laget alle de fire søylene vi har
der oppe inkl. den som hovedteleskopet er montert på, og han bidro mer enn de fleste på dugnadene våre til tross
for at han bodde på Viggja. Derfor vil ikke bare minnene om
Bjørn være en evig del av observatoriet vårt og foreningen vår,
men også tingene han laget til det og til andre TAF-medlemmer
som trengte et spesial-tilpasset adapter eller noe annet nyttig.
Mange TAF-medlemmer vil huske Bjørn som en trofast deltaker
på medlemsmøtene våre fra han meldte seg inn i TAF den 13.
november 2000. Det var som regel kjøring av rundball eller snøbrøyting som var årsaken når han ikke kom på møtene våre frem
til sykdommen rammet ham. Han har vært på 23 medlemsmøter
siden september 2008, det siste den 5. september i år. Kun 11
medlemmer har vært på flere møter enn Bjørn i denne perioden.
TAF har i sannhet mistet en stor ressursperson gjennom Bjørns
bortgang. Jeg og mange TAFere vil savne ham veldig, men mest
av alt skal vi glede oss over alt han gav oss og bidro med. Og vi
skal verne om alle gledene vi opplevde sammen både bak okularene og ellers.

Bjørn på sin hjemmelagde observasjonsstol med trinnløs regulering av setet.
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TAF-tur til Gäddede

Tekst/foto: Jørn Dahl-Stamnes

Igjen var det duket for ny tur i regi av TAF – to år etter forrige tur. Også denne gang var det
Sverige som var målet, nærmere bestemt Gäddede.

I år sto valget mellom to reisemål. Det ene var Dovrefjell med besøk på Einbustuggu på Dombås, mens
det andre alternativet var Gäddede i Sverige. Årsaken til at sistnevnte ble valgt var mulighetene vi hadde i
forbindelse med at det ble arrangert "Astronomidager i Frostviken" med (gjen-)åpningen av observatoriet
der. Ellers var det et allsidig program på dagtid med filmer, bilder og beretninger fra astro-turer mm. Dette gjorde målet attraktivt.

Fredag

Det var 6 TAF’ere og 2 ikke-medlemmer som hadde meldt seg på turen. Vi dro i tre biler og takket være
godt vær var turen til Gäddede en fornøyelse. Kjell Erik Aas, Marit Bjerkan og jeg var de første som kom
frem like før dagslyset forsvant. Noen hadde valgt å bo i campinghytte mens andre hadde valgt hotell (og
en valgte å bo hos familie i Lierne og pendlet til og fra). Gäddede er ikke store plassen så avstanden mellom observatoriet, planetariet, samfunnshuset der det meste foregikk, og campinghytter/hotell var veldig
liten. Apostlenes hester egnet seg derfor meget godt som transportmiddel mellom fasilitetene.

Fra venstre til høyre: Jørn Dahl-Stamnes, Erlend Rønnekleiv, Birger Andresen, Kjell Erik Aas, Svenn og
Kirsten Gjervan. Tom Reidar var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt – foto: Marit Bjerkan
Etter at folk hadde fått sjekket inn samlet vi oss i samfunnshuset hvor alle de fremmøtte ble ønsket velkommen og det ble en kort presentasjon av Frostviken. Senere ble det en film om den usynlige elven – en
elv som har funnet sitt løp under bakken og som ble utforsket av dykkere over tre vintre (da vannføringen
er på det minste). Det var en fantastisk fin film.
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Etter filmen var det planlagt observasjon, men dessverre var vi ikke så
heldige med været så mulighetene
var heller små. Det ble omvisning i
observatoriet som ganske nylig hadde blitt flyttet ned fra et høydedrag et
stykke unna bebyggelsen og ned til
selve bygda. Årsaken til flyttingen
var at det var for utilgjengelig – bare
en tur med beltevogn med henger (av
den militære typen) kostet over 1000
kroner i bensin hver gang. Da sier
det seg selv at det blir lite brukt.
Observatoriet var bygget opp rundt
en 16" Meade LX200R samt en stor
kuppel. Selve kuppelen var motordrevet slik at kuppelen følger teleskopet. Dessverre var ikke observatoriet helt operativt etter flyttingen, så vi fikk ikke sett dette i praksis.

Lørdag

Dagen startet med frokost og alt kl. 9 var det tid for
første post på programmet – "Att fotografera natthimlen" med Göran Strand. Innslaget var ikke så mye preget av tekniske detaljer men mer fokusert på forberedelse og resultater. Vi fikk se flere flotte nattbilder som
inneholdt både himmelobjekter og mer jordnære objekter. Göran var tydelig på det at han ønsker å få med nære ting i bildene for å gi bildene et litt annet perspektiv
enn rene astro-bilder.
Neste post på programmet var et foredrag om stjernebilder og deres navn. Forelesningen konsentrerte seg
om Andromeda og stjernebildene rundt. Selv fikk jeg
med meg en del ny viten om bakgrunnen for de ulike
navnene på stjernebildene. Det ble også nevnt at andre
har laget andre stjernebilder av de samme stjernene.
Etter to foredrag var det på tide med en tur ut slik at vi
kunne ta en nærmere titt på observatoriet i dagslys,
samt ta en titt i planetariet. De to lokalitetene lå bare
50–60 meter fra hverandre. Selve observatoriet er
ganske romslig og kan romme mange personer samtidig. Utfordringen ved observasjonene ligger nok mest i
at man må ganske langt opp for å komme til okularet.
Observatoriet var derfor utstyrt med to gardintrapper –
den ene høyere enn den andre. Man får bare håpe at
ingen med dårlig balanse bruker dem, for man har ikke
mye å holde seg i (om noe i det hele tatt) når man står
langt oppe i gardintrappene.
Det var også mulig å se på sola gjennom flere hydrogen-alfa (Hα) teleskoper. TAF hadde med seg sitt
Hα-teleskop samt at det var mulig å se gjennom to Hα-teleskoper montert på en CGEM montering. Det
ene var et stort 90 mm Hα-teleskop fra Coronado (rene lekkerbiskenen), mens det andre var en LUNT
tilsvarende det TAF har.
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Det var også mulig å få kjøpt bøker, okularer og andre kjekke duppe-ditter til astroformål inne i samfunnshuset. AstroSweden hadde en liten stand hvor det var mulig å ta en titt, samt gjøre lommeboken lettere. I tillegg var Hans Almgren fra Teleskop Service der. Flere i TAF har kjøpt utstyr fra ham.
For de som liker astrofotografering og tekniske innretninger, var vel kanskje forelesningen om hvordan
man bygger seg et observatorium, høydepunktet. Ulf Jonsson fortalte hvordan han bygde seg et lite observatorium ved en hytte han hadde kjøpt. Ved hytta var det et forholdsvis stort hundehus den tidligere
eieren hadde bygd. Dette valgte han å bygge om til observatorium med tak som kunne rulles av. Så med
litt arbeid ble hundehuset omgjort til et lite, enkelt, men fullt funksjonelt observatorium. Med tiden ble
dyrere og bedre utstyr montert.
Etterpå kom Jonas Grinde og fortalte hvordan han gikk frem da han bestemte seg for at han ville begynne
å fotografere stjernehimmelen. Som fersking gikk han i gang med å bygge uten helt å ha en endelig plan
og alle problemer ble løst underveis. Resultatet ble da også imponerende – et helautomatisk fotoobservatorium som ble fjernstyrt over Internett. Fotograferingen skjedde ut fra en liste over alle objektene han
ønsket å ta bilder av. Hvordan billedtakingen skulle skje var matet inn i en database. Alt man behøvde å
Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2012
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gjøre var å logge seg inn på serveren i observatoriet og starte opp systemet, for så å legge seg. Skulle det
bli overskyet, komme nedbør eller bli for mye vind, stengte systemet seg selv ned – teleskopet ble parkert
og deretter ble taket kjørt på plass igjen. Skulle ting gå galt ble det sendt alarm. Stort mer avansert kan
man vel ikke gjøre det.
Etter denne seansen var det på tide med middag i spisesalen på hotellet. Det sto fisk på middagsmenyen,
nærmere bestemt røye (eller rør som de sier lokalt). Her ble Marit og jeg sittende til bords med et svensk
par som hadde vært på grottetur tidligere på dagen. De kunne fortelle om en spennende guidet tur i korallgrotten.
Etter middagen gikk turen tilbake til samfunnshuset og nye foredrag. Bo Lundmark fortalte om Älgjakt og
andre spennende stjernebilder på den samiske stjernehimmelen. Deretter var det et foredrag om fjellfloraen og hva de ulike vekstene kunne brukes til. Selv valgte jeg å gå tilbake til hotellet, ta en varm dusj og
så ikle meg varme klær for å gjøre meg klar til kveldens uteaktiviteter.
Nok en gang var værgudene imot oss – i det minste delvis imot oss. Det lå et tynt skydekke over området,
som kom og gikk. Det så ut som skydekket fordampet og kondenserte i ett, for det oppsto huller i det slik
at vi kunne se stjerner. Etter hvert begynte også nordlyset å spille opp. Kveldshimmelen ville nok vært et
utrolig skue om ikke skydekket hadde ødelagt. For det lille vi så av nordlyset var imponerende og til tider
var det jubel blant de skuelystne hobbyastronomene når spillet var på det mest intense. Kameraene klikket
i ett og det var nok mange som fikk seg noen fine nordlysbilder. Men brått så det ut til at skydekket la et
grått lokk over hele området og da tok det ikke lang tid før folket fant turen til sine respektive senger.
Samtidig jobbet flere inne i observatoriet for å poljustere teleskopet mens det var klar nok himmel i retning polstjernen. Birger fikk blant annet en liten titt på Polaris slik at han fikk oppfylt drømmen om å se i
et 16 tommers teleskop. Kuppelen kilte seg dessverre slik at vanlig observasjon ikke var mulig. Det kan
hende noe hadde blitt litt deformert under flyttingen gjort med helikopter av hobbyastronom Jonas Grinde. De fikser det sikkert ganske fort.

Søndagen.

På søndagens program sto det kun ett foredrag. Det var Anders Wettergren som fortalte om sin andre reise
til Namibia. Det var fortellingen om en guttegjeng med felles interesse for astronomi som dro på tur til
Namibia for å observere stjernehimmelen. Det skal være flere farmere som driver med utleie av teleskoper på vinterstid (der nede). Siden de ligger i ørkenområder langt over havet, så er det som oftest mange
klare netter.
De hadde 10 dager og netter hos en farmer som leide ut teleskoper til besøkende på et sted som het Tivoli.
Solen går fort ned så nært ekvator og det blir ganske fort mørkt. Allerede i 7 tiden var det såpass gode
forhold at de kunne begynne med observasjonene sine. Da kunne de holde på helt frem til 2-3 tiden om
natta med observasjon og fotografering. Den største usikkerheten med turen var faktisk ikke om det var
klarvær men om de kom med flyet fra Tyskland. Fly til Afrika er som oftest fullbooket og vel så det.
Kommer man litt for sent til avgangen kan man risikere at andre har fått plassen. Det var derfor en risiko
at man kunne strande på flyplassen i Tyskland. Av de ti nettene de hadde til disposisjon der nede var det
bare en natt hvor det var noe skydekke – altså langt fra de forhold vi er vant med her i Trondheim. Kanskje neste TAF-tur burde gå til Namibia?
Etter at foredragene var over og de ansvarlige takket for oppmøtet, satte vi kursen tilbake til Trondheim.

Oppsummering.

Turen må sies å være svært vellykket. Den eneste nedturen var vel skyene som la en demper på kveldsaktivitetene. Det er bare så synd at så få av medlemmene valgte å bli med. Det kan også legges til at det ble
tid til fleskehandel og Birger kunne konstatere at det var mulig å kjøpe ferdig oppskåret bacon som metervare.
De som var med på turen var: Erlend Rønnekleiv, Birger Andresen, Tom Reidar Henriksen, Kjell Erik
Aas, Kirsten og Svenn Gjervan, Marit Bjerkan og undertegnede. Vi får håpe at flere finner tid til å bli med
på neste TAF tur, hvor den nå enn går.
Flere bilder fra turen kan du se her: http://photo.dahl-stamnes.net/album/taf-turtil/content
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Blinkskudd

Alf Ivar Oterholm kikka på månen med et fugleteleskop, fordi han vet at på denne tida kan
man se fugletrekk om natta i silhuett mot månen. Ganske riktig, det var mange fugler å se.
De kom litt ujevnt, men i gjennomsnitt kanskje 20 sekunder mellom hver fuglepassering.
Bildet er tatt i råformat med Nikon D7000 (DX), objektiv Nikkor 300mm f4 pluss Nikkor
TC14EII, til sammen 630mm. Bildet er sterkt beskåret.

Kulehopen M13 fotografert tatt gjennom primærfokus til en 120 mm f/5 refraktor med Nikon
D5100 DSLR 7. april 2012 av T. Bjerkgård. 5 bilder á 30 sek er stacket i DeepSky Stacker.
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Kometer

Av Per-Jonny Bremseth

Hva er kometer?

Ordet komet kommer av det greske ordet "comete", som kan oversettes med "hårete stjerne". Disse underlige og høyst fascinerende objektene er i utgangspunktet restene fra tiden da solsystemet ble dannet. Det
var den nederlandske astronomen Jan Oort som i 1950 oppdaget at det var et stort reservoar av utallige
kometkjerner i en sky i avstand opptil 3 lysår ut fra solen. Den kalles i dag derfor for Oort-skyen. Disse
dypfryste og mørke "isfjellene" av metaller, vann og gasser er også der påvirket av solen og til og med de
nærmeste stjernene.
Forskjellige forstyrrende krefter kan føre til at en komet begynner å falle innover mot solen. Kometen vil
etter hvert øke hastigheten, og når varmen fra solen begynner å bli merkbar, vil stoffer som før har vært i
dypfryst, fast form begynne å sublimere, d.v.s. gå over i gasser og vanndamp. Astronomen Fred Wipple
lanserte i 1930-årene en teori om at kometer er "skitne snøballer", og det fikk han rett i da bildene av komet Halleys kjerne ble sendt tilbake til Jorden etter en nær-passasje av sonden Giotto!
Etter hvert som kometen kommer ennå nærmere solen, vil
gassene og støvet som strømmer fra kometkjernens overflate
føre til at en ”tåkekappe” legger seg rundt kjernen. Tåken
rundt kjernen kalles koma og utgjør selve komethodet. Gassene og støvet vil deretter bli blåst ut på grunn av solvinden
og danne en komethale. Det er der all aktivitet foregår!
Når så kometen runder Solen og nærmer seg "perihel" (solnære), vil støvhalen, som består av tyngre partikler, henge
igjen slik at denne blir krummet. Gasshalen vil imidlertid stå
rett ut fra solen, slik at vi får en todelt hale (se figur).
Kometer kan
falle inn
mot solen fra forskjellige vinkler og banene følger
ikke ekliptikken (planet til planetene). Vanligvis følger kometene meget langstrakte ellipsebaner. Har de
en bane formet som parabel (lukket bane), er det en
mulighet for at de kommer tilbake igjen etter tusenvis av år, men er banen en hyperbel (åpen bane), blir
de sparket ut av Solsystemet og forsvinner ut i evigheten til en annen stjerne fanger dem opp.

Periodiske kometer

Planeten Jupiter har en så stor masse (den største) at
den kan forandre mange kometers baner og dermed
få dem til å komme tilbake mer eller mindre ofte.
Den berømte Halleys komet pleier å besøke oss med 76 års mellomrom. Den passerte sist i 1986, og har
"sett" både kriger og andre begivenheter, det sies også at Julius Cæsar kikket på den som 12-åring. Komet
Halley når "aphel" (solfjerne) litt utenfor planeten Neptuns bane. Komet Encke, eller populært kalt Enka,
har den korteste omløpsperiode rundt solen, bare 3.3 år.
Ved gjentatte runder rundt solen vil selvfølgelig kometer miste mye av glansen. De "nye kometene" er
derfor vanligvis flottest å se på, da de er rike på støv og gass.
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Solstreifere – kometer som passerer svært nær sola

Mange av denne kategorien kometer har vist seg opp gjennom årene. Spesielt var det mange store på 1800
- tallet, f.eks. i 1843 (dagkometen) og den lyse kometen i 1882 (septemberkometen). Og helt opp til vår
tid oppdages små og større kometer av denne gruppen av typen Kreutz - objekter av romsonden "SOHO".
I 1965 kunne man se den meget lyse kometen Ikeya - Seki like etter solnedgang. Astronomene mener nå
at vi kan vente å få en "skur" av disse kometene
om noen år!
Tegning ut fra gamle tegninger av C/1882 R1
(septemberkometen). Denne kometen var spesiell
med en smal hale omgitt av støv. Kometen delte
seg etter hvert opp i 6 fragmenter.
I teorien menes det at Kreutz - kometene stammer
fra et gigantisk objekt som delte seg en gang på
1100 - tallet. Den første registrerte solstreiferen
ble sett i året 1680, og denne kometen var meget
lyssterk og fin.
I skrivende stund fikk jeg nyheter om at en solstreifer er på vei mot solen, og at den er allerede et
betydelig objekt, som vil passere perihel i november 2013. Det ser ut til at banen til denne kometen
med betegnelsen ISON passer godt med den store
kometen fra 1680. Det kan derfor være hele objektet eller en del av den. Kometen vil være synlig i mange måneder på nordlige stjernehimmel og kan faktisk bli synlig på høylys dag!

Å debutere som kometobservatør

Ingenting kan måle seg med å betrakte en mørk, stjernebestrødd stjernehimmel fra en avsides plass ved
bare å benytte sine egne øyne. Det er en opplevelse og ikke minst inspirasjon man bør ta med i livet hele
tiden, som en fin naturopplevelse! Øynene er det mest fantastiske instrument, og er det mest fleksible
"kamera" som fins. Det er imidlertid viktig at øynene blir skikkelig tilvendt mørket (adaptert) i ca. 20
min. før man skal ut å se etter svakere objekter som Melkeveien eller en komet.
Kometene blir jo mest lyssterke når de passerer rundt solen (perihel), men kan bli utrolig fine når de
kommer mot en mørkere himmelbakgrunn. Den kan da stå i øst, før solen går opp, eller i vest etter at solen har gått ned. Det finnes jo brukbare kart, som viser kometens videre bane på himmelen, og da bør man
ha et minimum med kjennskap til stjernebilder og vite litt om stjernebildenes "dreining" til forskjellige
årstider.
Dersom en lyssterk komet dukker opp, er det fint å sikre seg et varig minne om den. Den enkle måten og
som gir fine resultater, er å sette opp et kamera på stativ med normal-linse og snorutløser og eksponere i
opp til 20 sek. Med for lang tid vil jordrotasjonen innvirke for mye slik at stjernene blir strukket til streker! Pass på så du får med en fin forgrunn, f. eks. et tre eller en fin bygning.
En prismekikkert er alltid et "must", da den både gir forstørrelse og er bedre til å se detaljer i komethalen.
Lag gjerne en skisse av kometen med hale i en sirkel, som indikerer feltstørrelsen (som du bør vite). Lager du skissen sett i et teleskop, finner du retning øst - vest ved å la objektet "drive" over feltet fra øst mot
vest. Felt diameteren bør vites for hvert okular i bueminutter eller grader. Ut fra tegningen av kometen
med hale i sirkelen, kan du faktisk lese av direkte posisjonsvinkelen til halen(retning) i antall grader, da
Nord = 0, Ø = 90, S = 180 og V = 270. Posisjonsvinkelen benevnes som P. A. (eng. Position Angle).
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Ta gjerne med stjerner også, som er synlige i
feltet og tegn dem etter lysstyrke (størrelse).
Det er også flott om det blir notert ned på
papiret både tidspunkt, teleskop, forstørrelse, feltdiameter og observasjonsforhold. Noter også nøyaktig himmelretningene rundt
sirkelen. Det er morsomt og interessant å
følge kometen over tid, for evt. å se etter
forandringer i hale, koma, o.s.v..

Kometen C/2002 C1 – Ikeya-Zhang passerer
like ved stjernen beta Andromedae. Tegnet
30.mars 2002, kl.20.10–20.25 UT. Observasjon i 7x42 prismekikkert. Kometen ble også
sett av astronomen Hevelius i 1660. Stor
kontrast i farge på stjerne og komethode!

Mer detaljerte kometobservasjoner

For å gjøre de visuelle observasjonene av kometer komplette, bør man gjøre visse målinger av både lysstyrke, komadiameter, halelengde, graden av komaens kondensasjon (D.C.) og som før forklart, halens
posisjonsvinkel. Kometens lysstyrke avviker ofte fra den forutberegnede og kometens utseende og aktivitet kan forandres på kort tid også.
En tegning av aktiviteten i indre koma rundt kjernen i stor forstørrelse over en periode kan ha vitenskapelig verdi, da fotografier lett gir en mer diffus gjengivelse. Man bør da se spesielt etter utstrømninger fra
kjernen i form av buer, fontener og kondensasjoner. Hold et godt øye med "den falske kjerne", da den kan
dele seg i nærheten av solen. Vi ser
ikke den virkelige og mørke kjernen,
bare tett, lys tåke rundt denne, derav
falsk kjerne.
Det er en fordel å observere komethodet mot en lysere himmelbakgrunn, da
man slipper den store kontrasten mellom lyst og mørkt (sml. observasjoner
av planeten Venus). Det er særdeles
viktig å plassere strukturer så nøyaktig
som mulig ned på tegningen og med
nødvendige notater (som nevnt over).

Kometen C/2002 C1 – Ikeya-Zhang
tegnet 4.april 2002, kl.19.30–20.15
UT. Observasjon i 8-tommer speilteleskop (Schmidt-Cassegrain). Jetstrømmer stråler ut fra den falske kjernen.
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Komet West 1975n tegnet
30.mars1976, kl.02.20 UT. Observasjon i 8-tommer speilteleskop (Schmidt-Cassegrain).
Splitting av kjernen, hvorav en av
komponentene har utviklet hale.

Komaens lysstyrke
Som nevnt er prismekikkerten et
viktig bi-instrument, og lysstyrken blir enklest vurdert med den.
Det hele går ut på å sammenligne
komethodet med omkringliggende stjerner med kjente lysstyrker.
Vi trenger minst en stjerne som
er svakere og en som er sterkere
enn komethodet. Siden komethodet er diffust og større, defokuserer man så mye at stjernene får
samme størrelse som komaen.
Bestem komaens differanse fra
den sterkere og svakere stjernen i
stegstørrelser på tiendedeler.
Eks. : Vi vet at sammenligningsstjernene A og B har henholdsvis lysstyrker på 7,5 og 8,2 mag. Deres
lysstyrke-differanse er 8,2 - 7,5 = 0,7. Hvis kometen er 0,6 fra A til B, da er den bestemte lysstyrken 0,6 x
0,7 + 7,5 = 0,42 + 7,5 = 7,92 eller 7,9.
Dette er den såkalte "ut - av - fokus - metoden" og er den mest anvendbare. Benytt aldri noen form for
fargefilter under lysstyrkevurderinger!
Komaens diameter
Den enkleste metoden er å sammenlignekomaens diameter med stjernepar som har kjent avstand mellom
seg, f.eks. Alcor/Mizar i Karlsvogna og andre slike som er tilgjengelig på himmelen. Dette utføres igjen
med prismekikkerten.
En annen metode er "transit - metoden". Man lar komaen "drive" over feltet i teleskopet og tar tiden fra
første til andre kontakt. Da må man også vite feltets diameter i bueminutter. Den sikreste metoden er
imidlertid okular med mikrometergraderinger, slik at man kan lese direkte av.
Lengden av kometens hale
Her er vi meget avhengig av mørkest mulig himmel. Månelys, nordlys, gatelys, ja selv "Melkeveien" kan
medføre reduksjon i den synlige halelengden! Vi benytter også her prismekikkerten og sammenligner
med passelige stjerneavstander. Husk også at støvhalen kan være godt krummet på lyse kometer. Her må
innrømmes at halelengden er lettest å bestemme utfra fotografier!
Graden av kondensasjon av komaen (D.C).
0 = Diffus koma med flat intensitetsprofil og ingen sentralkondensasjon.
3 = Diffus koma med gradvis økende lysstyrke mot sentrum.
6 = Komaen viser en skarp intensitetstopp midt i senter.
9 = Komaen viser seg stjernelignende.
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Hvite Dvergstjerner
Av Terje Bjerkgård

Vår egen Sol vil om ca. 5 milliarder år ende opp som en såkalt hvit dvergstjerne. Hva slags
stjerner er dette? Hvordan dannes disse og hvilke konsekvenser har det for oss og vår egen
Jord? Disse spørsmålene forsøkes besvart i denne artikkelen.

En hvit dverg er det endelige sluttstadiet til stjerner med masser fra ca. 0,07 til 10 solmasser. Dvergstjernen dannes når det er slutt på fusjonsprosessene i kjernen til en stjerne. For en stjerne som Sola skjer dette
etter om lag 10 milliarder år.
Vår egen sol forbrenner hydrogen til helium og dette skaper energien som gjør at Sola lyser. Dette har den
gjort i rundt 4.5 milliarder år og forhåpentligvis vil den gjøre det ennå i nesten 5 milliarder år. Da er imidlertid lageret av hydrogen i kjernen oppbrukt. Sola vil da trekke seg sammen og bli varmere siden tyngdekreftene får overtaket på det motsatt rettede strålingstrykket.
Sammentrekningen vil føre til at heliumet antennes og brenner til nitrogen, oksygen og karbon. Den høye kjernetemperaturen (100 millioner grader) vil føre til et så stort strålingstrykk at de ytre lagene vil ekspandere. Temperaturen vil avta
i de ytterste lagene slik at den nå velkjente gule overflatefargen vil bli rød. Sola er nå blitt en rød kjempestjerne. I
dette stadiet er det ofte slik at stjernen pulserer. De ytre lagene utvider og trekker seg sammen i mer eller mindre uregelmessige perioder, som kan vare fra noen måneder til over
et år. Disse stjernene er kjent som langperiodiske variable
stjerner som kan variere mer eller mindre regelmessig (de
mest regelmessige er kjent som Mirastjerner).
Imidlertid bruker ikke Sola mer enn noen få hundre millioner
år på å forbrenne sitt lager av helium til tyngre stoffer. Sola
har imidlertid for liten masse til å forbrenne karbon. Når så
strålingstrykket forsvinner fordi forbrenningen opphører vil
de ytre lagene falle innover mot kjernen. Imidlertid er det
fremdeles store mengder hydrogen og helium i disse lagene
som ikke har gjennomgått forbrenning. Den høye temperaturen som etter hvert er skapt inn mot kjernen vil føre til at dette brennstoffet vil antennes eksplosivt. Resultatet er at de
ytterste lagene vil blåses ut i rommet i en rekke skall. Det er
disse skallene vi observerer som planetariske tåker (se Corona 4/2002 for mer om planetariske tåker).
Eskimotåken – NGC 2392, den lyse prikken i midten av tåken
er en hvit dvergstjerne som lyser opp gass-skallene rundt.
I midten av skallene som kastes ut kommer den glohete stjerneresten etter hvert til syne som en hvit
dvergstjerne. Typisk inneholder en slik stjerne fra under en halv til nesten en solmasse, mens størrelsen
kan sammenlignes med Jorda. Det innebærer at en slik stjerne er svært tett. Dersom du tok en teskje med
slikt stjernestoff ville det typisk veie 1000 kg! Overflatetemperaturen til en slik stjerne kan være så høy
som hundre tusen grader. Denne energirike stjernen produserer blant annet store mengder ultrafiolett stråling som ioniserer gassen i de omgivende gass-skallene og får dem til å lyse.
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Oppdagelser av hvite dvergstjerner

Den første hvite dvergstjernen ble oppdaget i 1910, da spekteret av stjernen 40 Eridani B i trippelstjernesystemet 40 Eridani viste at denne tunge stjernen var svært varm, til tross for at den absolutte lysstyrken
var meget lav.
Den neste hvite dvergen som ble oppdaget var kompanjongen til Sirius, Sirius B. Stjernen ble oppdaget fordi noe tydeligvis fikk Sirius
til å vingle i sin posisjon på himmelen. Stjernen ble observert første
gang i 1862, mens spekteret ble opptatt i 1915 og viste at dette også
var en varm, svak stjerne med samme spektrum som Sirius A.
Sirius A og B (sistnevnte kan sees nede til venstre som en liten prikk)
I 1917 fant Adriaan Van Maanen den første isolerte hvite dvergstjernen, som seinere ble oppkalt etter ham. Seinere er det funnet temmelig mange svake, hvite stjerner i nærheten av Sola, som så har vist
seg å være hvite dverger. Første gang begrepet hvit dverg ble brukt
om denne klassen av stjerner var for øvrig i 1922 av astronomen
Willem Luyten. I dag er det kjent mer enn 9000 hvite dvergstjerner.

Sammensetning og struktur

De hvite dvergene en har observert så langt har masser mellom 0,17 og 1,33 solmasser, men langt de fleste er mellom 0,5 og 0,7 solmasser. Radius er typisk mellom 0,008 og 0,02 solradier, noe som kan sammenlignes med Jordas radius (0,009 solradier). Altså skal en masse som Solas passe inn i en radius som
tilsvarer Jordas, noe som betyr at tettheten blir enorm, røft anslått ca. 1 million ganger Solas gjennomsnittlige tetthet, som gir 1 tonn pr. cm3. Hvite dverger representerer dermed noe av det tetteste vi kjenner,
bare overgått av nøytronstjerner, kvarkstjerner og sorte hull.
Hvite dverger ble funnet å ha en ekstrem tetthet allerede like etter at de var oppdaget. Dette skyldtes at de
to første, 40 Eridani B og Sirius B, begge var i et dobbelstjernesystem. For eksempel ble Sirius B funnet å
ha en masse på 0,94 solmasser. Siden varmere himmellegemer stråler mer enn kaldere, kan en stjernes
overflatelysstyrke beregnes ut fra den effektive overflatetemperaturen, i praksis dens spektrum. Hvis vi da
vet avstanden til stjernen, er det lett å beregne stjernens luminositet eller utstråling. Sammenligning av
masse og luminositet for disse stjernene viste at de måtte være svært tette. På 10- og 20-tallet mente man
at det måtte være noe fundamentalt galt i beregningene eller observasjonene. Imidlertid kunne dette testes
i følge Sir Arthur Eddington, fordi slike ekstreme tettheter (Sirius B ble funnet å ha tetthet 250000 ganger
Sola) skulle føre til gravitasjonell rødforskyvning i henhold til Einsteins relativitetsteori. Og dette ble faktisk bekreftet allerede i 1925.
Slike ekstreme tettheter er bare mulig fordi stjernematerialet består av et plasma med ubundne atomer og
frie elektroner. Dette gjør at atomkjernene kan presses svært tett sammen. De frie elektronene skaper et
trykk som motvirker totalt kollaps av stjernen på grunn av kvantemekaniske effekter (de må følge Paulis
utelukkelsesprinsipp eller Heisenbergs usikkerhetsprinsipp). Denne tilstand til materie kalles degenerert
og elektronene skaper det som kalles et degenerasjonstrykk.
Det er imidlertid en øvre grense for masse som elektronenes degenerasjonstrykk kan motstå. Denne grensen er 1,4 solmasser og ble funnet av astronomen Chandrasekhar i 1931. Han fikk for øvrig nobelprisen
for blant annet dette i 1983. Dersom massen til dvergstjernen blir større enn 1,4 solmasser, vil tyngdekreftene medføre en kollaps og dannelse av en nøytronstjerne. I mange tilfeller er de hvite dvergene del av et
dobbeltstjernesystem og vil kunne trekke til seg masse fra sin kompanjong, noe som vil kunne medføre at
kjerneprosessene skjer ukontrollert med supernovaeksplosjon og ødeleggelse av hele stjernen (såkalt type
I a supernova).
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Nedkjøling

En hvit dverg har ingen kjerneprosesser som skaper energi, slik at utstråling kommer fra varmen som er
oppmagasinert i stjernen. I det indre er det typisk 10 millioner grader, mens overflaten til disse stjernene
varierer i temperatur fra ca. 4000 til 150 000 K.
Hvite dverger har et svært lite overflateareal, slik at nedkjølingen tar svært lang tid. Etter som stjernen
nedkjøles, avtar overflatetemperaturen slik at stjernen blir mer rødlig. Siden denne utstrålingen er det
eneste energitapet, så avtar dermed avkjølingshastigheten med tiden. For eksempel er det estimert at for
en karbonrik hvit dverg med utgangstemperatur over 15 000 K vil det ta 1.5 milliarder år før overflatetemperaturen er 7140 K, mens for å nå 5550 K, så går det ytterligere 1.8 milliarder år. Til slutt, og i løpet
av billioner av år blir en hvit dverg en svart dverg uten stråling.
På 1960-tallet ble det forutsagt – til tross for at hvite dverger består av plasma, at når avkjølingen hadde
gått langt nok, ville stjernen begynne å krystallisere, først i kjernen. I 1995 ble det funnet at dette kunne
testes ved astroseismiske observasjoner av pulserende hvite dverger. og i 2004 ble det funnet en kjølig
hvit dverg, som man mener har krystallisert mellom 32 og 82 % av sin masse.
Fordi avkjølingen tar så lang tid, har de kjøligste hvite dvergene vi til nå kjenner fremdeles overflatetemperaturer rundt 3900 – 4000 K. Siden vi kan sette opp en funksjon for avkjølingen av de hvite dvergene,
kan dette brukes til å beregne aldre i bestemte regioner i Universet, f.eks. har vi beregnet at den galaktiske
skiven i Melkeveien er rundt 8 milliarder år gammel.

Jordas skjebne

Etter hvert som Sola forbrenner sitt hydrogen i kjernen, vil den trekke seg sammen slik at kjernetemperaturen øker, noe som medfører at det gjenværende hydrogenet forbrennes enda raskere. Som et resultat av
dette vil Sola øke utstrålingen med ca. 10 % hvert 1.1 milliarder år.
Allerede om ca. en milliard år vil den beboelige sonen i solsystemet ha forflyttet seg utover på grunn av
denne økningen i Solas utstråling. Jordas overflate vil bli så varm at flytende vann ikke lengre vil eksistere naturlig. Ved dette tidspunktet vil det meste av livet på Jorda være utryddet. Fordamping av vann, en
sterk drivhusgass, fra havets overflate kan akselerere temperaturøkningen, og potensielt endre alt livet på
Jorda raskere enn dette.
I løpet av denne tiden er det også mulig at temperaturen på Marsoverflaten stiger tilstrekkelig til at karbondioksid og vann som for tiden er frosset under overflaten vil slippe ut i atmosfæren. Dette vil kunne
føre til en drivhuseffekt som vil varme opp planeten til den oppnår forhold lignende de som er på Jorda i
dag, og potensielt gi grunnlag for
liv.
Om 3,5 milliarder år fra nå vil forholdene på Jordas overflate være
tilsvarende forholdene på Venus i
dag.
Om ca. 5.4 milliarder år fra nå vil
Solas kjerne bli så varm at den kan
utløse fusjon av hydrogenet i skall
utenfor kjernen. Dette vil medføre
at de ytre lagene av stjernen ekspanderer kraftig og stjernen går inn
i en fase hvor den blir kalt en rød
kjempestjerne.
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Innen 7,5 millioner år vil Sola ha utvidet seg til en radius på 1.2 AE – 256 ganger sin nåværende størrelse.
Mot slutten av den røde kjempe-fasen vil Solas overflate bli vesentlig kjøligere (rundt 2 600 K) som følge
av økt overflateareal mens luminositeten (utstrålingen) vil bli mye høyere – opp til 2 700 ganger Solas
nåværende luminositet. I en del av perioden som rød kjempe vil Sola ha en sterk stjernevind som vil frakte bort ca. 33 % av dens masse. I disse periodene er det også mulig at Saturns måne Titan kan oppnå en
overflatetemperatur som kan gi grunnlag for liv.
Etter hvert som Sola utvides vil den sluke planetene Merkur og sannsynligvis Venus. Jordas skjebne er
mer usikker; selv om Sola vil omslutte Jordas nåværende bane vil stjernens tap av masse (og dermed svakere gravitasjon) forårsake at planetenes baner flytter seg utover. Imidlertid vil Jordas banehastighet
bremses fordi den vil være påvirket av tidevannskreftene og friksjonen i Solas ytterste, meget tynne atmosfære. Dette vil kunne føre til at Jorda blir slukt av Sola likevel.

Stjerneskuddsvermen Geminidene 2012
Av Birger Andresen

Stjerneskuddsvermen Geminidene bør bli meget fin i år, så ta frem campingsenga og ullpleddene og finn deg et mørkt sted langt unna sjenerende lyskilder.

Generelt om meteorer / stjerneskudd

En meteor, gjerne kalt et stjerneskudd, oppstår når et støvkorn eller en stein fra verdensrommet kolliderer
med vår atmosfære. Hastigheten er så stor at partikkelen får atmosfæren til å gløde, typisk 100 km over
bakken. Geminidene treffer jordas atmosfære med en hastighet av 35 km/sekund (ja, per sekund), tilsvarende Trondheim - Oslo på ca. 15 sekunder. Et stjerneskudd som er så vidt synlig ved gode forhold i fjellet veier ca. 1/100 gram, mens et som lyser omtrent så sterkt som de sterkeste stjernene gjerne har en masse på ca. 10-100 gram når det treffer atmosfæren. Partikkelen "brenner opp" i atmosfæren vår, og utgjør
derfor ingen fare for mennesker. Store steiner på flere tonn vil kunne overleve turen gjennom vår atmosfære og falle ned på jorda. Vi kaller dem da meteoritter. Meteorsvermer inneholder ikke så store biter.

Generelt om meteorsvermer

Hvert år krysser jorda gamle komet- eller asteroidebaner hvor det ligger igjen betydelige mengder støv,
grus og småstein. Dette skjer på samme tid hvert år. Vi vil da få mange stjerneskudd, og vi sier at vi får en
stjerneskuddsverm eller meteorsverm. Fordi disse partiklene beveger seg nesten likt i solsystemet, vil alle
stjerneskuddene fra svermen se ut som de kommer fra et lite område på himmelen. Dette området kalles
utstrålingspunktet, eller radianten.

Geminidene 2012

Geminidene er aktive i perioden 4-17 desember, med et ganske bredt maksimum natten mellom 13. og 14.
desember kl 00:30 norsk tid. Utstrålingspunktet, rett over Castor i Tvillingene, står høyere enn 25 grader
over horisonten fra litt før kl. 20 til det lysner. Månen vil ikke være over horisonten. Det er derfor kun
været som kan ødelegge i år.
Nedenfor er estimater som gjelder rimelig bra for hele landet. Figuren viser at vi kan forvente å se ett
stjerneskudd hvert 5. minutt fra steder med disig himmel eller mye lysforurensning, mens man kan håpe
på å se omtrent fem ganger så mange fra et perfekt sted (f.eks. oppe i fjellet) med optimalt vær.
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Antall Geminider man kan forvente å se pr time natten mellom 13. og 14. desember 2012 ved
optimale forhold (Lm=6.5 mag), middels gode forhold (Lm=5,5 mag) og dårlige forhold (Lm
=4,5 mag).

Praktiske tips for observasjon av Perseidene

Du kan starte observasjonen så fort det blir mørkt, men det er først etter kl 20 at utstrålingspunktet kommer høyt nok til at det blir bra aktivitet. Ideell observasjonsmetode er å ligge på campingseng og se høyt
på himmelen, gjerne med sentrum av synsfeltet 15–25 grader over Castor og Pollux. En liggende campingstol fungerer også godt. Ta på deg godt med klær. Ullpledd både under og over deg på campingsenga
anbefales, og putt helst et liggeunderlag mellom deg og campingsenga. Bruk ikke kikkert, men kun øynene. Unngå gatelys i synsfeltet, hvis mulig. Mye mer om hvordan man observerer stjerneskudd finnes på
http://www.taf-astro.no/arkiv/artikler/solsystem/meteor/metobs_for_moro.htm

Campingseng er meget behagelig under observasjon av stjerneskudd. Artikkelforfatteren "in action" i
2001 med diktafon for å lese inn data om hver meteor. Sovepose + liggeunderlag + ullpledd er lurt om
vinteren. Tegning: Hilde Søderholm.
Lykke til!

18

Corona, 4/2012 -Trondheim Astronomiske Forening

Nyheter
En bro av gass mellom galaksehopene
Kilde: forskning.no
Astronomer har oppdaget en bro av varm gass som binder sammen to galaksehoper. Dermed kan de
være nær løsningen på mysteriet med de forsvunne baryonene.
Våren 2013 kommer de etterlengtede hovedresultatene fra den etter hvert så berømte satellitten Planck.
Da kan vi forvente de mest nøyaktige svar noensinne på de virkelig store spørsmålene: Hvor gammelt er
universet? Hvor mye mørk energi finnes og hva slags type er den? Når ble de første stjernene og galaksene dannet?
Mens vi venter, kommer Planck-gruppen med andre
resultater. Ved hjelp av data fra satellitten har de
påvist varm gass i rommet mellom to galaksehoper.
Funnet kan vise hvor en del av den manglende baryoniske - såkalt vanlige - materien i universet befinner seg. Svaret kan være at baryonene er spredt
tynt utover i det kosmiske spindelvevet som utgjør
selve strukturen i universet.
«Oppdagelsen av gassbroen mellom de to galaksehopene er viktig som en bekreftelse på at det kosmiske spindelvevet faktisk finnes,» sier forsker Håkon Dahle ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved
Universitetet i Oslo. Dahle deltar selv i arbeidsgruppen for studier av galaksehoper innad i Planckgruppen. «Eksistensen av dette spindelvevet er en
viktig forutsigelse i dagens kosmologiske standardmodell, der universet er dominert av mørk materie og mørk energi,» sier Dahl.
Planck-satellitten fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA ble sendt opp i 2009. Instrumentene om
bord måler variasjoner i temperaturen til den kosmiske bakgrunnsstrålingen; ørsmå forandringer fra sted
til sted i en stråling i mikrobølgeområdet som kommer mot oss fra alle kanter hele tiden. Bakgrunnsstrålingen stammer fra universets begynnelse og inneholder svar på de fleste store spørsmål man kan tenke
seg å stille om universet.
De fleste astronomer er enige om at universet for det meste består av energi og materie som vi egentlig
ikke vet hva er, men som vi kaller mørk. Mørk energi og mørk materie står for hele 96 prosent av alt som
finnes i universet.
Som motpart til de eksotiske formene for materie og energi har vi den såkalt vanlige materien, det vil si
de partiklene som danner atomer og molekyler. Denne typen partikler kalles baryoner. Alle mennesker,
dyr, planter, planeter, Solen og alle de lysende stjernene på nattehimmelen er laget av baryoner. Ser man
tilstrekkelig stort på det så er det altså bare cirka fire prosent av alt som finnes i universet som er laget av
baryoner. Vi kaller likevel ofte baryonene for «vanlig» materie fordi det er denne typen materie vi ser
rundt oss i dagliglivet og som vi best vet hvordan oppfører seg.
Veletablerte teorier om hvordan materie ble dannet i det tidlige univers forteller oss hvor mye baryoner
som ble dannet helt i begynnelsen av universets historie. I motsetning til mørk materie kan baryoner oppdages ved at de sender ut, reflekterer eller absorberer lys. Problemet har vært at astronomene ikke har
klart å finne ut hvor alle baryonene som ble dannet da universet ble til, har blitt av i dag.
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Noen baryoner har klumpet seg sammen til stjerner og planeter slik som i vårt eget solsystem. Disse baryonene er det relativt enkelt å finne frem til. Men disse utgjør bare omtrent halvparten av alle baryonene
som burde vært der. Hvor er resten? Har de forsvunnet, eller gjemmer de seg for detektorene våre?
En mulighet er at de forsvunne baryonene er spredt så tynt at lyset de sender ut er svært vanskelig å oppdage. Forskerne tenker seg at de manglende baryonene er spredt ut i et gigantisk nettverk som dekker hele
universet.
Som all vitenskap er dette et sammensatt bilde der brikkene må legges sammen for å pusle frem et helhetlig bilde. Det er all materien i universet, både galakser og gass - synlig materie, altså baryoner - og den
eksotiske, mørke - og usynlige - materien som utgjør det kosmiske spindelvevet. Den synlige - baryoniske
- delen av spindelvevet kalles WHIM (Warm-Hot Intergalactic Medium). Det er WHIM-delen av spindelvevet som kan være de forsvunne baryonene, og gassbroen som er funnet av Planck er - muligens - en del
av WHIM.
I det siste tiåret har observasjoner av WHIM stort sett blitt gjort med røntgenstråling eller observasjoner i
synlig og ultrafiolett lys. Instrumentene om bord på Planck observerer i mikrobølger, som er en helt annen
del av det elektromagnetiske spektrum. Man får dermed lett etter WHIM på andre bølgelengder enn tidligere. Å lete etter det samme med ulike metoder er en vanlig og nyttig fremgangsmåte i vitenskapelige
undersøkelser.
Selv om WHIM hovedsakelig finnes i lange, tynne filamentliknende strukturer i det kosmiske spindelvevet, forventes det også å finnes i nærheten av universets kjemper: galaksehopene. Galaksehoper er de
største objektene i universet som holdes samlet av tyngdekrefter. De består av noen hundre til flere tusen
galakser som blir holdt sammen i et felles tyngdefelt, samt store mengder varm gass og enda mer mørk
materie. Astronomer har tidligere brukt den såkalte Sunyaev-Zel'dovich-effekten (ofte forkortet SZeffekten) for å lokalisere nye galaksehoper.
På vei mot oss passerer den kosmiske bakgrunnsstrålingen gjennom den varme gassen som befinner seg
mellom galakser inni galaksehopene. Strålingen får da tilført energi gjennom spredning på elektroner i
gassen. Planck-satellitten måler SZ-effekten over hele himmelen. Det er denne samme SZ-effekten som
nå brukes for å lete etter WHIM. Det vil si at man nå har lett etter tegn på at bakgrunnsstrålingen har fått
tilført energi fra gassen mellom (i motsetning til inni) galaksehopene.
Å lete etter gass i det kosmiske spindelvevet er svært utfordrende i og med at gassen i filament-armene er
så tynt spredt utover. I området mellom to galaksehoper kan spindelvevs-gassen bli varmet opp og bli tettere enn ellers. Dette gjør at det i slike områder kan være lettere å oppdage den. Forskere fra Planckgruppen har nå sett nærmere på datakataloger med galaksehop-par.
Mellom galaksehopene Abell 399 og Abell 401 har forskerne funnet en bro av varm gass som binder de to
hopene sammen. Galaksehopene har en rødforskyvning på 0,07, som vil si at de er omtrent en milliard
lysår unna oss - relativt nærme til galaksehoper å være.
Gassbroen som nå er funnet har en lengde på 10 millioner lysår. De varmeste delene av gassen har en
temperatur på rundt 80 millioner grader. Gassen er så varm på grunn av de enorme tyngdekreftene fra all
materien i galaksehopene. Bevegelsesenergien som gassen får når den faller innover i hopenes tyngdefelt,
gjøres om til termisk energi (varme). Gassen i hopene er imidlertid svært tynn, i størrelsesorden 0,001
partikler per kubikkcentimeter.
Dette er den første oppdagelsen av gass mellom galaksehoper som er gjort ved hjelp Sunyaev-Zel'dovicheffekten. Det er fremdeles ikke klart om gassen faktisk er en del av WHIM eller om den tidligere har vært
inni galaksehopene som den nå danner en bro mellom.
Numeriske simuleringer kan tyde på at den kan være en blanding av begge deler. Nærmere analyser kan
avklare dette ved å avdekke flere eksempler på slike gassbroer.
Eivind Wahl
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Pac-Man-mønster oppdaget på Saturns måne Tethys
Kilde: forskning.no
Dette viser oss at prosessene som som skaper Pac-Man-figurene er mer utbredt enn vi har trodd, sier
mannen bak funnet.
I 2010 ble det oppdaget at temperaturforskjellene på Saturns måne Mimas danner et mønster som ligner
på den legendariske spillfiguren når det blir visualisert.
Nå har forskere funnet ut at det samme er tilfellet med en annen Saturn-måne - Tethys. Romsonden Cassini-Huygens har gått i bane rundt Saturn siden 2004, og det er Cassinis infrarøde spektrometer som har
samla inn termodata den nye rapporten er basert på.
De områdene på månen som utgjør Pac-Man-formen er varmere enn det resterende arealet.
«Dette viser oss at prosessene som
skaper Pac-Man-figurene er mer utbredt enn vi har trodd. Hele Saturnsystemet, kanskje også Jupitersystemet, ser kanskje ut som en spillehall fylt med disse figurene,» sier Carly Howett, mannen bak rapporten som
nylig ble publisert i Icarus, til ScienceDaily.
Forskere tror den kuriøse formen
kommer av at de lave breddegradene
på den månesida som er vendt mot
moderplaneten blir bombardert med
høyenergi-elektroner.
Dette fører til at den delen av månen
som blir rammet, får den i utgangspunktet luftige overflaten, omgjort til
hardpakket is.
Dermed reagerer den bombarderte delen saktere på temperatursvingninger enn resten av månen, den bruker lengre tid på å varmes opp, og lengre tid på å kjøles ned
Den "varme" delen av månen ble målt til -184 °C, mens området i Pac-Man-figurens gap var -200 °C.
«Det at vi har funnet en ny Pac-Man viser mangfoldet i prosessene som foregår i Saturn-systemet,» sier
Linda Spilker som er en av forskerne som jobber med dataene fra Cassini.
«Fremtidige Cassini-observasjoner kan komme til å avsløre nye fenomener som overrasker oss og hjelper
oss til å forstå utviklinga av Saturns måner bedre,» sier hun.
Eivind Wahl
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Stjernebildet Kassiopeia (Cassiopeia)
Av Birger Andresen

Kassiopeia er et flott stjernebilde som er lett å finne fordi de fem hovedstjernene danner en litt
skjev W i et stjernerikt område i Melkeveien. Det inneholder mange flotte objekter og har en
rolle i en fornøyelig og dramatisk historie fra Gresk mytologi.

Beliggenhet

Kassiopeia står høyt i sør tidlig på kvelden i desember og januar. Stjernebildet er lett å finne på grunn av
sin karakteristiske litt skjeve W-form. Du kan finne det via Karlsvogna hvis du ikke finner det på annen
måte. Finn først Polaris (polstjernen) via de to bakerste stjernene i Karlsvogna (α og β UMa), og trekk
deretter en linje fra ε UMa og gjennom Polaris som vist på Figur 1.

Figur 1: Du finner Kassiopeia greit ved hjelp av Karlsvogna og Polaris. De fleste stiplede linjene er
grensene mellom stjernebildene. De følger lengde- og breddegradene på himmelsfæren. I Kassiopeia er
også noe av stjernebildets figur vist med stiplet linje siden disse linjene ofte utelates.
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Kassiopeia befinner seg i et flott område med flere kjente stjernebilder. Rett under Kassiopeia finner du
Andromeda (Andromeda) slik den er orientert tidlig på kvelden i desember/januar, mens du finner Perseus (Perseus) ned til venstre for Kassiopeia og Kefeus (Cepheus) opp til høyre som vist på Figur 2. Rett
til venstre og litt opp for Kassiopeia finner vi det ganske så anonyme stjernebildet Sjiraffen (Camelopardalis) som ligger i et av himmelens mest stjernefattige områder. Kassiopeia grenser også til Firfislen (Lacerta) i et lite område mellom Andromeda og Kefeus. Ved hjelp av kartet på Figur 2 bør du kunne finne
alle disse stjernebildene. Du vil se at Melkeveien går gjennom Perseus, Kassiopeia og Kefeus dersom det
er gode nok forhold og du er langt nok unna sjenerende lys.

Figur 2: Kassiopeia er omgitt av flere flotte stjernebilder og den ganske så anonyme Sjiraffen.

Mytologi

Kassiopeia var i følge gresk mytologi dronning av Etiopia. Hun regjerte landet sammen med kong Kefeus. Sammen hadde de datteren Andromeda. Kassiopeia hadde kommet i skade for å fornærme havets
konge, Poseidon, ved å påstå at Andromeda var vakrere enn havnymfene, Poseidons døtre. Poseidon
sendte derfor havuhyret Hvalfisken (Cetus) for å terrorisere alt og alle som seilte på havet utenfor Etiopia.
Orakelet fortalte at den eneste måten å blidgjøre Poseidon på var å ofre Andromeda til Cetus ved å lenke
henne fast til klippene ved stranda og la Cetus ta henne. De så ikke annen råd enn å gjøre dette. Like før
Cetus skulle ta Andromeda kom Perseus forbi på sine bevingede sandaler og sin bevingede hest Pegasus
som hadde steget opp av havet der dråper fra hodet til Gorgonen Medusa hadde dryppet ned i havet. Perseus hadde nemlig på oppdrag av den onde kongen Polydektevs nettopp drept Medusa, som var verdens
styggeste vesen. Hun hadde ormer til hår og var så stygg at alle som så henne straks ble til stein. Perseus
hadde hennes hode med seg i en sekk, og han klarte å få Cetus til å se på hodet slik at havuhyret ble til
stein og Andromeda ble reddet samtidig som Etiopia var kvitt sin landeplage. Perseus og Andromeda gif-
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tet seg og levde lykkelig som herskere over riket til Polydektevs etterpå, etter at også Polydektevs hadde
sett på Medusas hode trygt forvisset om at Perseus ikke kunne ha klart å drepe Medusa.
Alle aktørene i denne historien er samlet på himmelen i området rundt Andromeda bortsett fra Polydektevs. Medusas hode er stjernen Algol (Djevelstjernen) i stjernebildet Perseus. Den er en formørkelsesvariabel stjerne som halverer lysstyrken sin med 2 d 20 t 49m mellomrom. Før i tiden visste man ikke hvorfor stjernen varierte i lysstyrke, og folk trodde derfor at stjernen hadde en djevelsk natur.

Figur 3: Kassiopeia til venstre og hennes datter Andromeda er sentrale figurer i en historie fra Gresk
mytologi som knytter sammen en rekke stjernebilder i dette området på himmelen. Andromeda er her lenket til klippene ved kysten av Etiopia for å ofres til havuhyret Cetus som lurer utenfor. Men heldigvis dukker Perseus opp og beseirer Cetus før det er for sent for Andromeda.

Sterke stjerner

Schedar (α Cas = Alfa Cassiopeia, 2,25 mag) er en rød kjempestjerne med spektralklasse K0II-III ca. 230
lysår unna oss.
Caph (β Cas = Beta Cassiopeia, 2,25–2,31 mag) er en gul stjerne med spektralklasse F2III-IV ca. 55 lysår
unna oss. Den er en svakt variabel stjerne av typen D Scuti (C). Dette er pulserende stjerner.
γ Cassiopeia (Gamma Cassiopeia, 1,6–3,0 mag) er en blå stjerne med spektralklasse B0IV:e(var) ca. 600
lysår unna oss. Den varierer i lysstyrke på grunn av voldsomme utbrudd i stjernens kromosfære (den synlige overflaten) og i dens atmosfære (corona) og i omgivelsene rundt stjernen. Ofte kastes masse ut fra
stjernen under utbruddene, og variasjoner i lysstyrken kan skje blant annet når nye skall med masse treffer
tilsvarende skall som er sendt ut tidligere. Gamma Cas har gitt opphav til en egen type variable stjerner
kalt Gamma Cassiopeia variable stjerner (GCAS). De utmerker seg ved at de roterer veldig raskt og at
massen fortrinnsvis sendes ut fra områdene nær stjernens ekvator. Det dannes da ringer eller skiver av
masse i ekvatorplanet som fører til fall i lysstyrken på inntil 1,5 mag.
Ruchbah (δ Cas = Delta Cassiopeia, 2,68–2,76 mag) er en blåhvit stjerne med spektralklasse A5Vv SB
ca. 100 lysår unna oss. Variasjonen i lysstyrke skyldes trolig at to stjerner går rundt hverandre på en slik
måte at de vekselvis dekker for hverandre sett fra jorda. Slike stjerner kalles formørkelsesvariable stjerner. Algol i Perseus er den mest berømte stjernen av denne typen.
ε Cassiopeia (Epsilon Cassiopeia, 3,35 mag) er en blåhvit stjerne med spektralklasse B2p(var) ca. 450
lysår unna oss. Dens totale energiutsendelse er ca. 700 ganger større enn solas.
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Figur 4: Sterke stjerner og interessante objekter i og nær Kassiopeia. Området domineres av åpne stjernehoper. Dobbelthopen i Perseus (NGC 869 og NGC 884) er praktfull.

Dobbeltstjerner og multiple stjerner
Eta Cassiopeiae (η Cas) er en vakker dobbeltstjerne. Hovedstjernen er en gul stjerne som er svært lik vår
egen sol. Dens masse er 97 % av solas masse og dens radius er 1 % større enn jorda. Den sender ut 29 %
mer energi enn sola. Dens overflatetemperatur er ca. 5800°C mot solas ca. 5500°C. Eta Cas befinner seg
19,42 lysår unna oss og den har en lysstyrke på 3,44 mag.
Den andre stjernen i systemet er en oransje-rød stjerne med en lysstyrke på 7,51 mag. Den har 57 % av
massen til sola og radiusen tilsvarer 68 % av solas radius. Dens energiutsendelse er kun 6 % av solas.
Overflatetemperaturen er ca. 3750°C
De to stjernene roterer rundt hverandre med en omløpstid på ca. 480 år. Avstanden mellom dem er i gjennomsnitt 71 astronomiske enheter (1 astronomisk enhet = 1 AE = gjennomsnittsavstanden mellom jorda
og sola = 149 597 870 691 meter, dvs. omtrent 150 millioner kilometer). Minste og største avstand er
henholdsvis 36 og 106 AE. Den minste avstanden mellom de to er derfor litt større enn avstanden fra sola
til Neptun.
Avstanden mellom de to stjernene på himmelen er ca. 12” (buesekunder). Stjernen er derfor fin også i
små teleskoper.
Iota Cassiopeiae (ι Cas) er et meget flott trippel-stjernesystem 141,6 lysår fra sola. Hovedkomponenten, ι
Cas A, er en hvit α CVn type variabel stjerne med lysstyrke 4,55-4,64 mag og periode 1,74 dager.
Den andre komponenten, ι Cas B, er en gul-hvit stjerne med lysstyrke 6,89 mag. Den er 2,27 buesekunder
unna hovedstjernen på himmelen, og det kreves derfor minst et 15 cm teleskop og gode forhold for å separere stjernene. I virkeligheten er avstanden mellom de to stjernene ca. 100 AE. De bruker ca. 840 år på
et omløp.
Den tredje komponenten, ι Cas C, er en gul stjerne med en lysstyrke på 8,40 mag. Den befinner seg 7,3
buesekunder fra hovedstjernen. Denne stjernen kan derfor ses i relativt små teleskoper. Den er ca. 300 AE
unna hovedstjernen.
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ι Cas A er for øvrig også en spektroskopisk dobbeltstjerne. Dette betyr at spekteret til stjernen endrer seg
på en slik måte at man vet at en annen stjerne kretser rundt den. Den usynlige komponenten har en periode på 52,4 år og befinner seg ca 5 AE fra hovedstjernen.

Deep Sky objekter

Siden Kassiopeia ligger i Melkeveien er det er en rekke åpne stjernehoper i dette stjernebildet. De to flotteste er beskrevet nedenfor. De andre på Figur 4 er relativt svake, men er vel verdt en titt med større teleskoper. Igjen, på grunn av Melkeveien, er det få galakser i Kassiopeia. Årsaken er selvfølgelig at stjernene
og støvet i Melkeveien blokkerer lyset fra de fjerne galaksene.
M52

M52 er en meget flott stjernehop i middels store eller store teleskop
ved gode forhold. Den har en samlet lysstyrke på 6,9 mag, men siden
bare noen få stjerner er klarere enn 11 mag, så trengs det et speil eller
en linse med diameter 15 cm for å samle nok lys til at hopen blir fin.
Du må dessuten ha gode forhold. De ca. 200 stjernene i hopen er samlet på et område med diameter 16 bueminutter, altså omtrent halvparten av fullmånens diameter.
Figur 5: Foto av M52 fra internett.
NGC 7789
NGC 7789 er en meget flott stjernehop i middels store eller store teleskop ved gode forhold. Den har en samlet lysstyrke på 6,7 mag, men
siden den sterkeste stjernen er av lysstyrke 10,7 mag, så trengs det et
speil eller en linse med diameter 15 cm for å samle nok lys til at hopen
blir fin. Også må du ha gode forhold. De ca. 300 stjernene i hopen er
samlet på et område med diameter 25 bueminutter, altså litt mindre enn
fullmånens diameter.
Figur 6: Stjernehopen NGC 7789 (Kilde: internett).

IC 1805 og IC 1848
IC 1848 (Sjeletåken) og IC 1805 (Hjertetåken) er to meget flotte fotoobjekter i Kassiopeia. Visuelt ser
man ikke tåkene fordi lysstyrken er for liten. I stedet ser man to stjernehoper med henholdsvis 10 og 40
stjerner. Det er gassen disse dannes fra som gir de usedvanlig vakre gasståkene når man fotograferer med
godt utstyr og lang eksponeringstid.
Flottest blir bildene tatt med smalbåndfilter som kun slipper igjennom
lys fra henholdsvis hydrogen, ionisert svovel og dobbeltionisert oksygen. Disse legges så inn i ulike
fargekanaler for å lage et såkalt
falskt fargebilde. Alle oppfordres til
å søke på internett etter disse objektene og å se de mange, flotte bildene
som da dukker opp. Spesielt Hjertetåken er helt fantastisk med sine
mange detaljer når den er fotografert
av de beste fotografene.

Figur 9: IC 1848 til venstre og IC 1805 er flotte gasståker fotografisk. De er ikke synlige visuelt. Se fargeversjon på: http://www.goblack-info.de/astronomie/Univers/NGC_obj/ic18051.htm
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Figur 10: Den sentrale delen av IC1805 fotografert at Jonas Grinde, Østersund med en 106mm Takahashi refraktor. Se original på http://grinde.zenfolio.com/p784387492/h291c9b1c#h291c9b1c
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Deep Sky hjørnet
av Terje Bjerkgård

Tema denne gangen er to flotte, planetariske tåker og en åpen stjernehop som alle befinner seg i nærheten
av Andromedagalaksen (M31). For de med større teleskoper er det to temmelig utfordrende galakser som
er tilknyttet Andromeda-galaksen.

NGC 752 – en oversett åpen stjernehop?
Denne stjernehopen er lett å finne der den ligger like under γ (gamma) Andromedae og kan skimtes uten
kikkert når det er gode forhold. Hopen er svært stor (50 bueminutter) og har en lysstyrke på 5.7 mag. Den
inneholder 60–70 stjerner som er ujevnt fordelt, slik at hopen kan virke fattig i store teleskoper. Dette er
således en hop som egner seg godt for prismekikkerten og mindre teleskoper med liten forstørrelse.

M76 – Den lille Manualtåken

Denne planetariske tåken har fått navnet sitt fordi den minner om en mindre utgave av M27 i stjernebildet
Vulpecula (Reven). Selv med et lite teleskop (4-tommer) og middels forstørrelse (100 x) sees M76 som
en liten peanøtt-formet tåke. Lysstyrken er 10.1 mag. og utstrekningen 65”. Den er lett å finne, knapt en
grade nord for φ (phi) Persei.

NGC 7662 – Den blå snøballtåken

Denne planetariske tåken har stor lysstyrke (8.3 mag), men utstrekningen er knapt 30”. Dette gjør at den
kan overses dersom forstørrelsen er for liten. Tåken har fått sitt navn fordi en med et middels teleskop
faktisk kan se at tåken har en blålig farge, noe som skyldes nettopp at den har så høy lysstyrke. Med 8-10
tommers teleskop sees tåken å ha en ringstruktur med fallende lysstyrke mot sentrum. Sentralstjernen har
en lysstyrke på ca. 14 mag., så den krever nok et 12–14 tommers teleskop. Den er lett å finne, ca. 1/3 av
distansen mellom ι (iota) og ο (omicron) Andromedae.

NGC 147 og 185 – Satellittgalakser til Andromedagalaksen

Disse galaksene har en oppgitt lysstyrke på henholdsvis 9.5 og 9.2 mag. Likevel er dette vanskelige objekter å observere fordi utstrekningen er stor (henhv. 15’ x 9’ og 15’ x 13’). Med minst 6-8 tommers teleskop kan du håpe å se utstrakte tåkeskyer når det er gode forhold. De er lette å lokalisere, 1 og 2 grader
vest for ο (omicron) Cassiopeiae. Med liten forstørrelse får du begge inn i samme synsfelt.
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Stjernehimmelen Desember 2012 – Mars 2013
av Terje Bjerkgård

Generelt

Det er vintersolverv 21. desember kl. 12.12. 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. Ved Steinbukkens
vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv.
Det er vårjevndøgn 20.mars kl. 12:02. 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 31. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl.03.

Planetene

Merkur er synlig før solnedgang i slutten av november og første uka i desember. Planeten er igjen synlig
de tre første ukene av februar etter solnedgang og den 8. februar passerer Merkur bare 15 bueminutter
nord for Mars. Den når største østlige elongasjon (vinkelavstand) den 16. februar. Største vestlige elongasjon er deretter 31. mars, men siden ekliptikken ligger flatt på morgenhimmelen er Merkur i praksis ikke
synlig.
Venus er synlig lavt på morgenhimmelen i det meste av desember, men forsvinner i sollyset i første del
av januar. Den er i øvre konjunksjon (bortenfor Sola) i slutten av mars.
Mars står svært lavt på vesthimmelen etter solnedgang i januar og er et vanskelig objekt. Den nærmer seg
raskt sola og er i praksis ikke observerbar fra midten av februar. Den 8. februar passerer Merkur bare 15
buesekunder nord for Mars.
Jupiter var i opposisjon 3. desember og lysstyrken nådde da -2.8 mag, mens planetskiven hadde en diameter på 45 x 48 buesekunder. 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
Jupiter befinner seg i stjernebildet Tyren (Taurus) i hele perioden, hvor den gjennomgår en retrograd bevegelse på himmelen. I desember er planeten i praksis synlig hele natten og står høyt på sørhimmelen.
Utover vinteren står den i sør stadig tidligere: 1. januar kl.22, 1. februar kl.20 og 1. mars kl.18. Lysstyrken faller fra -2.7 mag. den 1. januar til -2.3 mag. den 1. mars.
Saturn dukket opp lavt i øst på morgenhimmelen i slutten av november. Den befinner seg i grenselandet
mellom Vekten (Libra) og Jomfruen (Virgo) i begynnelsen av desember, men beveger seg sørover mot
α Librae (Zubenelgenubi, en lett dobbeltstjerne) utover i januar. Saturn er i opposisjon 28. april. Planeten
kommer maksimalt 15 grader over flat horisont i mars-april, så den er står ikke så gunstig til for oss lenger. Ringåpningen blir stadig større.
Uranus står fint til i desember og januar, og forsvinner i sollyset i februar. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene (Pisces) og flytter seg kun litt nordøstover, siden den er så langt borte (se kart i Corona
3/2012). Lysstyrken er 5.9 mag (så vidt synlig uten kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.4 buesekunder. Med litt forstørrelse er det altså mulig å se en svakt grønnlig skive.
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Neptun befinner seg lavt nede på sørvesthimmelen i desember og begynnelsen av januar og forsvinner i
sollyset i siste halvdel av måneden. Den befinner seg i stjernebildet Vannmannen (Aquarius). Lysstyrken
er omlag 7.9 mag og planetskiven kun 2.2 buesekunder tvers over. Den 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. Se for øvrig kart i Corona 3/2012.

Meteorsvermer
Geminidene er alltid en av de flotteste svermene i året. Den har vanligvis en ideell timerate (ZHR) på
120. Maksimum i år er estimert til kl.00.30 den 14. desember, altså nær ideelt for oss. Radianten er nemlig like over de to sterke stjernene Castor og Pollux i Tvillingene og står høyt på himmelen hele natten.
Tar vi med at det også er nymåne så ligger dette an til å bli en virkelig flott opplevelse! Se også side 17 i
dette nummer for mer om å observere meteorsvermer og om Geminidene

Kometer

Komet C/2011 L4 PanStarrs kan bli et virkelig flott skue i siste halvdel av mars, dersom lysstyrkeanslagene skulle slå til! Den kan faktisk komme til å nå lysstyrker rundt 0 mag eller til og med på minussiden!
For oss er den synlig fra ca. 13. mars og utover. Fra om lag 20. mars står den forholdsvis høyt på himmelen for oss. Legg merke til at lysstyrken avtar temmelig raskt utover i måneden.

Figuren viser PanStarrs bevegelse på himmelen fra 13. mars og ut måneden. Det grå feltet nederst er under horisonten kl.20. Tallene etter kometsymbolene, f.eks. 14/1.0 mag står for henholdsvis dato og lysstyrke. Noen beregninger antyder at kometen kan bli ca. 1 mag mer lyssterk enn tallene tilsier.
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