Redaktørens ord
I desember i år
blir TAF 15 år!
Dette bør nok
feires på en eller
annen måte! Ideer
til hvordan mottas
med takk av styret.
Jubileumsåret blir nok uansett
svært så begivenhetsrikt, både observasjonsmessig og ellers. Når dette
leses, så står kometen PanStarrs fint til
på vesthimmelen etter solnedgang.
Den er ikke fullt så lyssterk som de
mest positive prediksjonene kunne
tyde på, men er likevel et virkelig flott
skue i prismekikkert eller lite teleskop.
Allerede nå har mange sett kometen
og fine bilder er blitt tatt av flere av
våre medlemmer. Men dette er antakelig bare oppvarmingen: I november
kan vi få se århundrets komet, som har
betegnelsen ISON. Den kan faktisk bli
synlig på høylys dag!
I løpet av sommeren må TAF flytte
observatoriet. Heldigvis er vertskapet
svært så imøtekommende, slik at vi
ikke behøver å flytte langt og til et
sted som er nesten like bra som nå.
Flyttingen krever stor dugnadsinnsats
fra medlemmene.
Sammen med Erlend Rønnekleiv
var jeg på Astro-fest i London. Dette
er den største astromessa i Europa og
er virkelig artig å være med på. Det

var to dager med veldig mange gode
foredrag og utstillinger av alle mulige
typer astro-utstyr, både teleskoper,
okularer, kameraer, observatorier og
diverse astrolitteratur var mulig å se
på og kjøpe. Men som Erlend skriver
i sin artikkel, så var det artigste det
sosiale aspektet. Veldig moro å treffe
så mange fra det norske astromiljøet! Det blir helt sikkert tur igjen
neste år og jeg anbefaler flere
TAF’ere å bli med!
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. Jupiter og Saturn kan
vi imidlertid observere selv om det
lysner utover i april.
Redaktøren ønsker med dette alle
en RIKTIG GOD PÅSKE!
Terje Bjerkgård
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Nye medlemmer og utmeldinger
TAF har fått fem nye medlemmer siden sist, mens seks har meldt seg ut eller
er støket. TAF har nå 164 medlemmer. Vi ønsker hjertelig velkommen til
Jørn Haudemann-Andersen, Frank Robert Bae, Håvard Børke Bringsli,
Kai Dahlqvist og Vegar Myhre.
God påske ønskes på vegne av TAF styret!
Birger Andresen,
Leder i Trondheim Astronomiske Forening

FORSIDEN: Utsnitt av panoramabilde tatt av Mars-roveren Curiosity.
http://www.nasa.gov/images/conten
t/708773main_PIA16453_sol64_fro
m_Rocknest_WB.jpg
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Årsberetning, Trondheim Astronomiske
Forening 2012
Sammendrag
TAF hadde 165 medlemmer ved utgangen av 2012. Det ble holdt 9 medlemsmøter. Medlemsbladet hadde
120 sider fordelt på fire nummer. Det ble arrangert 17 observasjonskvelder. Det ble gjort 190 vitenskapelig nyttige observasjoner av 29 ulike variable stjerner. TAF deltok i WEB-cast sending på oppdrag fra
Knut Jørgen Røed Ødegaard i forbindelse med Venus-passasjen 6. juni. Godt besøkte åpne arrangementer
ble gjennomført på Dragvoll under Venus-passasjen og stjerneskuddsvermen Geminidene.
TAF innledet i 2012 et vellykket samarbeid med TEKNA om møter med spesielt interessante foredragsholdere. TAF flyttet møtene sine til NTNU Gløshaugen fra og med høstsesongen.
TAF fikk ekstra god dekning i lokale og nasjonale media i 2012, spesielt i forbindelse med Venuspassasjen og stjerneskuddsvermen Geminidene.
Det ble arrangert TAF-tur til en astronomi-weekend i Gäddede (Sverige).
Varmebrakka på observatoriet ble malt utvendig og vatret opp, og det ble bygd et inngangsparti som beskytter inngangsdøra mot vær og vind. Forhandlinger ble innledet med Autronicas velferdsforening med
tanke på overtakelse av eierskapet til observatoriebygget i løpet av 2013.
Det ble et driftsoverskudd for 2012 på kr 28 460 mot et budsjettert underskudd på kr 20 665. Det ble ikke
gjort vesentlige investeringer i 2012.
Medlemmer og medlemskap
Medlemsavgiften for 2012 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 165 betalende medlemmer, hvilket er en økning på 12. Hele 21 personer meldte
seg inn i TAF mens 9 meldte seg ut eller ble strøket i 2012.
Valg og styre
På generalforsamlingen den 17. april 2012 ble følgende valgt:
Leder: Birger Andresen (ett år, gjenvalg)
Kasserer: Stein Ommund Wasbø (to år, gjenvalg)
Sekretær: Erlend Langsrud (to år, gjenvalg)
Varamedlem: Jørn Dahl-Stamnes (ett år, gjenvalg)
Styret har ellers bestått av Terje Bjerkgård (nestleder) og Erlend Rønnekleiv (tur- og møtekoordinator).
Valgkomitéen ble gjenvalgt. Den består av Tom Reidar Henriksen (leder), Knut Sverre Grøn og Asle
Schei. Geir Jacobsson ble gjenvalgt som revisor.
Alle valgene ble gjort uten motkandidater og i henhold til innstillingen fra valgkomitéen.
Styrets forslag til å endre vedtektene slik at man kan ha flere enn ett varamedlem ble vedtatt på Generalforsamlingen i april. Bakgrunnen for forslaget var et ønske om å fremme rekruttering av nye styremedlemmer samt å øke styrets kreativitet og arbeidskapasitet.
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Arrangementer
Medlemsmøter. Det ble i tillegg til Generalforsamling i april avholdt åtte medlemsmøter. Foredragsholder
med astro-faglig bakgrunn ble brukt på fire møter; Pål Brekke (Norsk Romsenter), Knut Jørgen Røed
Ødegaard (astro-formidler), professor Øyvind Grøn (Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i
Oslo) og professor Jan Myrheim (NTNU og TAF). Møtene samlet i gjennomsnitt 35 deltakere når vi ser
bort fra de to møtene med Brekke (76) og Røed Ødegaard (175) som løftet gjennomsnittet til 55. I alt var
80 medlemmer og over 300 personer innom minst ett av møtene. Møteprogram og utvalgte referater finnes på møtekalenderen til foreningens nettsider: http://www.taf-astro.no/
TAF innledet i 2012 et vellykket samarbeid med TEKNA om møter med spesielt interessante foredragsholdere. I 2012 gjaldt dette møtene med Pål Brekke og Knut Jørgen Røed Ødegaard. Disse møtene ble
arrangert på NTNU Gløshaugen. Utgiftene ble delt mellom TEKNA og TAF.
TAF flyttet i 2012 møtene sine permanent til NTNU fra og med høstsesongen. Fordelene er blant annet at
vi der har tilgang på store møtelokaler på et mer sentralt sted, samt at møtelokalet er gratis. Førsteamanuensis Nadi Skjøndal-Bar takkes for forslaget og reservering av møterom.
Styremøter. Det ble holdt to styremøter i 2012. Mange saker er diskutert og avgjort via e-post og telefon.
Saker behandlet via e-post og telefon blir grundig dokumentert skriftlig og formelt bekreftet på det etterfølgende styremøtet.
Observasjonskvelder. Det ble gjennomført ti vellykkede observasjonskvelder for TAF på observatoriet,
mens ti ble avlyst pga. værforholdene. Det ble gjennomført tre observasjoner av sola i Hydrogen-alfa for
TAF, mens tre andre forsøk ble avlyst pga. været. TAF hadde besøk av fire skoleklasser og eksterne
grupper på observatoriet i 2012, mens seks andre forsøk på slike stjernekvelder ble avlyst på grunn av
dårlig vær. Stjernefest (Star Party) på Dragvoll ble avlyst på grunn av væreforholdene. Birger Andresen,
Terje Bjerkgård, Jørgen G. Bosoni, Jørn Dahl-Stamnes, Erlend Langsrud, Herman Ranes, Erlend Rønnekleiv og Stein O. Wasbø takkes for å ha bidratt til gjennomføringen av stjernekvelder.
Turer. Tur- og møtekoordinator Erlend Rønnekleiv arrangerte TAF-tur til en astronomi-weekend i Gäddede (Sverige) i oktober. Seks TAF-medlemmer og to andre deltok. Turen var vellykket og interessant for
de som deltok.
Åpne publikumsarrangementer. Godt besøkte åpne arrangementer ble gjennomført på Dragvoll under Venus-passasjen og stjerneskuddsvermen Geminidene. Terje Bjerkgård ledet arrangementet under Venuspassasjen hvor en rekke TAF-medlemmer stilte opp med sine teleskop og sin kunnskap. Brit Kristiansen
gjorde en fantastisk innsats med å selge solformørkelsesbriller. Birger Andresen ledet arrangementet under Geminidene.
Publikasjoner, foredrag og profilering i media
Corona-redaktør Terje Bjerkgård utgav som planlagt fire nummer av medlemsbladet i 2012 med totalt
120 sider. Atten personer bidro til medlemsbladet, hvorav fjorten var TAF-medlemmer. Eivind Wahl har
vært fast nyhetsredaktør.
TAF v. Birger Andresen holdt fem foredrag for eksterne grupper og underviste på etterutdanningskurs for
lærere i ungdoms- og videregående skole i regi av Skolelaboratoriet (NTNU).
Ni TAF-medlemmer; Birger Andresen, Terje Bjerkgård, Per-Jonny Bremseth, Einar Ellingsen, Eric Jensen, Erlend Langsrud, Finn Nilsen, Erlend Rønnekleiv og Pål Tengesdal hadde i 2012 19 artikler, 11 bilder og 8 tegninger i tidsskriftet til Norsk Astronomisk Selskap (NAS) «Astronomi». TAF hadde mange
artikler, spesielt for nybegynnere, på NAS-veven og NAS-forum.
TAF hadde ni innlegg i Adresseavisen i 2012, hvorav seks i «Spør Adressa». TAF hadde også innlegg på
nettversjonene av VG, Dagbladet, Adresseavisen, Storm og NRK Trøndelag, samt fire intervjuer på NRK
radio. TAF ble intervjuet to ganger under NRK TVs sending «Venus-passasjen minutt for minutt», en
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gang av TV2-nyhetene under Venus-passasjen og om nordlys på NRK TV (Midtnytt). Bidragsytere var
Birger Andresen, Terje Bjerkgård, Jørn Dahl-Stamnes og Stein O. Wasbø.
TAF gjennomførte web-cast sending for Knut Jørgen Røed Ødegaards astroformidlingsprosjekt med tre
web-kamera under Venus-passasjen 6. juni (Brynjar Berg, Erlend Rønnekleiv og Stein O. Wasbø). Erlend
brukte H-alfa teleskopet til TAF, mens de to andre fotograferte i vanlig hvitt lys. Birger Andresen og Jørn
Dahl-Stamnes deltok også. Et av Erlends H-alfa bilder ble vist på NRK TV under deres sending «Venuspassasjen minutt for minutt».
Per-Jonny Bremseth hadde flere tegninger av astronomiske objekter på det kjente nettstedet «Astronomy
Sketch of the Day».
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. Facebook-siden blir godt
administrert av Tom Reidar Henriksen og Erlend Rønnekleiv.
Observasjoner
Birger Andresen og Terje Bjerkgård rapporterte i 2012 henholdsvis 66 og 49, til sammen 115, observasjoner av solflekker til CV-Helios Network ved Kjell Inge Malde.
Birger Andresen (23 observasjoner av 14 ulike stjerner) og Terje Bjerkgård (167 observasjoner av 17 ulike stjerner) bidro med til sammen 190 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 29 ulike variable stjerner i 2012. Observasjonene 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 få bilder på observatoriet i 2012. Det ble tatt flotte bilder i hydrogenalfa av sola. Flere medlemmer tok flotte bilder med eget utstyr i 2012.
Innkjøp av utstyr
Det ble ikke kjøpt inn utstyr av betydning i 2012.
Vedlikehold og utbygging av observatoriet
Varmebrakka ble vasket og deretter malt med to strøk utvendig. Den ble videre vatret opp og inngangsparti ble laget for å unngå at vann renner inn i døra og fryser slik det gjorde vinteren 2011. Følgende deltok i dette arbeidet: Birger Andresen, Jørn Dahl-Stamnes, Knut Olav Helleseng, Erlend Rønnekleiv, Tove
Strømman og Stein O. Wasbø.
Regnskap 2012
Resultatregnskapet for 2012 viser et overskudd på kr 28 460 mot et budsjettert underskudd på kr 20 665.
Av det budsjetterte underskuddet utgjør avskrivninger av tidligere innkjøpt utstyr kr 19 235.
Regnskapsposter med avvik på over kr 1000 fra budsjett er:
1) Mer inntekter fra honorar for web-cast, foredrag og observasjonskvelder (+ 14 250)
2) Mer inntekter fra medlemskontingent (+ 4125)
3) Netto inntekt salg (solfilter, solformørkelsesbriller, «Astronomi», T-skjorter) (+ 4352)
4) Mindre utgifter til tur (+ 5600)
5) Mindre utgifter til observatorium (+ 3818)
6) Mindre utgifter til trykking av medlemsbladet (+ 2000)
7) Mindre utgifter til bevertning på møter (+ 4232)
8) Mindre utgifter til møtelokale (+ 5125)
9) Mindre utgifter til foredragsholdere (+ 4084)
Resten av avviket i forhold til budsjett skyldes summen av en rekke mindre poster.
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Den store økningen i honorarer skyldes i hovedsak web-cast-sendinger under Venus-passasjen for et astronomi-formidlingsprosjekt som administreres av Knut Jørgen Røed Ødegaard ( 3 × kr 3000), uvanlig
god betaling for foredrag og stjernekvelder for foreningen Skazka og honorar for innsatsen ved kurs for
lærere på etterutdanning.
Lave utgifter til tur er et resultat av uventet lav deltakelse. Møteutgiftene er svært lave på tross av økt satsing på medlemsmøtene. Årsakene er i hovedsak flytting til gratis lokaler på NTNU, samarbeidet med
TEKNA om enkelte møter og mye billig mat laget hjemme.
TAF hadde ved årets slutt eiendeler (teleskoper/optisk utstyr) til en regnskapsmessig verdi på kr 91 527.
T-skjortelageret på 72 T-skjorter er nedskrevet til null i regnskapsteknisk verdi. TAFs samlede eiendeler
pr. utgang 2012 var kr 212 446, og egenkapitalen er på kr 201 446.
Det er spart betydelige utgifter til trykking gjennom at FESIL AS lar TAF trykke sitt medlemsblad gratis.
Det ble også spart store portoutgifter, anslagsvis 9‒10 tusen kroner, ved at medlemsbladet Corona og annen post i størst mulig grad leveres direkte på døra til medlemmene av TAFs egne «postbud» og at informasjon i størst mulig grad sendes ut via TAF-lista.
Teleskop og utstyr ble avskrevet med kr 19 235. 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.
Foreningens samlede bankinnskudd ved årets slutt var kr 116 889. Dette er disponible driftsmidler bortsett fra kr 10 500 som står på kontoen for avsetninger til festeavgift for tomta på observatoriet, og som
skal betales i 2020.
Annet
Teknisk Gruppe v. Erlend Langsrud, Erlend Rønnekleiv og Bjørn Willmann gjorde sammen med Stein O.
Wasbø en stor innsats i 2012, spesielt i forkant av Venus-passasjen.
Styret har utredet ny plassering av observatoriekomplekset som følge av at grunneierne i 2013‒2014 skal
bygge nytt hus der vårt observatorium nå er plassert. Førstevalget, en kolle ca. 200 meter nordøst for nåværende lokasjon, er neppe mulig fordi den ligger innenfor Marka-grensa og tilsigsområdet for Jonsvatnet. Plasseringen blir i stedet på området like sør for låven, ca. 50 meter unna der det står nå. Adkomst og
observasjonsforhold vil da være omtrent som i dag, men horisonten mot nord og nordøst blir noe redusert,
mens den blir bedre mot vest.
_____________________________________________

Trondheim, 13. mars 2013
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Flytting av observatoriet i sommer
Av Birger Andresen på vegne av TAF styret
Det blir mye dugnadsarbeid i sommer for å flytte observatoriet og de andre enhetene våre til
nytt område fordi grunneier snart skal bygge nytt hus der hvor observatoriet vårt står i dag.
Observatoriekomplekset til TAF i Bratsberg må flyttes som følge av at grunneierne i 2013-2014 skal bygge nytt hus der hvor vårt observatorium nå er plassert. Førstevalget, en kolle ca. 200 meter nordøst for
nåværende lokasjon, er neppe mulig fordi den ligger innenfor Markagrensa og tilsigsområdet for Jonsvatnet. Plasseringen blir sannsynligvis i stedet på området like sør for låven drøyt 50 meter fra der observatoriet befinner seg nå. Adkomst og observasjonsforhold vil da bli omtrent som i dag. Horisonten mot nord
og nordøst blir noe redusert, mens den blir vesentlig bedre mot vest og nordvest.

Figur 1: Nåværende plassering av observatoriekomplekset
og det området vi sannsynligvis kommer til å flytte det til.
Flyttingen vil omfatte alle nåværende TAF enheter. Disse er (se Figur 2 for en av flere mulig plasseringer):
(a) Observatoriebygget med 14 tommer (35,6 cm) Celestron CGE1400XLT teleskop (VisObs).
(b) Varmebrakka med tilhørende infrastruktur.
(c) Minst to av de tre nåværende søylene for medbrakte monteringer og teleskop (TAF-søyle =
en av de to søylene som nå står på plattingen sør-sørvest for VisObs og JDS-søyle = den søyla som nå står mellom VisObs og Dobson-åsen og som Jørn Dahl-Stamnes ofte bruker).
(d) Det planerte området til oppstilling av medbrakte teleskop, også kalt Dobson-åsen (Planert
område på Figur 2).
Det er i tillegg planlagt:
(e) Et privatfinansiert meget avansert fotoobservatorium som TAF vil få mye glede av
(FotoObs). TAF vil ikke få utgifter til bygging eller utrusting av dette observatoriet. Det fullfinansieres av to TAF-medlemmer, Birger Andresen og Erlend Rønnekleiv.
Det blir satt av plass også til:
(f) Et lite ekstra observatorium som en gang i fremtiden vil romme en poljustert montering med
foto-presisjon slik at TAF-medlemmer lett kan observere eller fotografere fra dette med sine
egne eller TAFs teleskoper og fotoutstyr (GjesteObs).
(g) Et lite ekstra observatorium til TAFs 15 tommer (38,1 cm) Dobson-monterte Newton speilteleskop (Dob15Obs).
8

Corona, 1/2013 - Trondheim Astronomiske Forening

Målet er å ha (a) – (d) operative i løpet av tidlig høst, (e) operativt i løpet av 2013, mens (f) – (g) bygges
når vi får tid og råd.
Flyttingen vil være svært arbeidskrevende. De største oppgavene blir betydelig grunnarbeid inkl. fundamentering på det nye området, demontering av observatorium, transport av observatorium og varmebrakke, samt gjenoppbygging på nytt område.
Styret mener nok penger er satt av på budsjettet for 2013 til å gjennomføre flyttingen med den skisserte
fremdriften under forutsetning av at nok TAF-medlemmer stiller opp på et omfattende dugnadsopplegg i perioden mai-september.
Styret i TAF innser at den skisserte tidsplanen og kostnadsrammen kun kan overholdes dersom dugnadsånden er stor blant foreningens medlemmer.

Figur 2: En av mange mulige plasseringer av våre nåværende og eventuelle fremtidige enheter. Det spesielle med denne varianten er at det er gravd godt ut og drenert under varmebrakka slik at skinnegangen
til observatoriene går over taket på varmebrakka. Sirklene rundt søylene, Dob15Obs og GjesteObs markerer plassbehovet ved bruk av disse.
Løsningen vist ovenfor er en maksimalt kompakt løsning som kanskje er den estetisk beste og som kanskje gjør at vi kan anse VisObs, FotoObs og Varmebrakka som en felles enhet i søknaden til kommunen.
GjesteObs og Dob15Obs er begge minimale, seksjonerte bygg som demonteres helt eller delvis under
bruk og som kan fjernes helt utenom sesongen (ca. 1. mai – ca. 15. august) og lagres innomhus sammen
montering og teleskop. Disse provisoriske, demonterbare små observatoriene/vinterskurene trenger vi da
neppe søke kommunen om tillatelse til å sette opp, og de «stjeler» minimalt med horisont for de andre
teleskopene. De blir da heller ikke synlige for grunneier om sommeren.
Vi mener det går an å lage byggene til GjesteObs og Dob15Obs som provisoriske, lett demonterbare
«skur» og fremdeles sørge for at de blir vanntette og solide nok.
Det kan godt hende at vi får plass til varmebrakka bak (nord for) skinnegangen siden den ca. 12 meter
høye låven blokker såpass mye av horisonten i nord (21-26 grader for VisObs i Figur 2) at det ikke er
nødvendig å skyve takene så langt som vi gjør for VisObs i dag. Horisonten mot byen i nordvest fra
VisObs blir anslagsvis 12-15 grader på grunn av åsen der.
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Vi har snakket med grunneier som i utgangspunktet stiller seg positiv til å la oss rydde opp i silotilbygget
(se Figur 1), og å bruke det som lagerbygg, kontrollrom og varmebrakke. I så fall kan varmebrakka selges/fjernes. Dette blir i hvert fall ikke gjort før tidligst i 2014.
For å få best mulig horisont, spesielt for VisObs, men også for teleskopene på det planerte området, er det
aktuelt å legge de ulike enhetene på ulike høydekoter. Figur 3 viser en mulig variant, men her skal vi regne og måle mye før vi velger det vi tror er optimal løsning. FotoObs kan ha teleskopet plassert noe lavere
enn VisObs siden det på grunn av turbulens normalt ikke er aktuelt å fotografere lavere enn ca. 10-15
grader over horisonten. Unntaket er i sør ± 20-25 grader for å kunne fotografere objekter som ligger litt
inn på den sørlige himmelhalvkulen. Mot sør er det fri sikt.

Figur 3: Vi forsøker å legge de ulike observatoriene på gunstige høydekoter slik at horisonten blir best
mulig totalt sett.
Det er aktuelt å plante busker sør for observatoriene, f.eks. syrin, som vi holder lave nok til at vi ikke mister horisont. Beplantningen vil forhåpentligvis både skjerme oss for den verste vin-den og snøføyken,
samt skjule observatoriene slik at det blir penere der oppe for grunneier og for naboer.
Siden VisObs er plassert lengst mot vest og Dob15Obs lengst mot øst, har vi store teleskop som kan se
rimelig lavt både nordvest og nordøst for låven. For å se objekter som dekkes av låven, hvis ønskelig, kan
vi f.eks. ta med TAF sitt 8 tommer (20 cm) Dobson teleskop ut på et jorde eller på parkeringsplassen nord
for det nåværende observatoriekomplekset.

Så da er det bare å fortsette planleggingen med full styrke og å belage seg på
skikkelig dugnadsinnsats fra flest mulig sommeren 2013.
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Geminidene 2012
Av Birger Andresen.
Geminidene var bra i år. Jeg så for meg en kald opplevelse, så jeg startet ganske sent – til meg å være,
nemlig ca. kl. 21:20. Da parkerte jeg bilen på Venuspassasjen-plassen på Dragvoll. Dette var stedet som
vi hadde invitert TAFere og andre til å møte opp dersom de ville observere Geminidene i fellesskap.
Oppmøtet ble relativt lavt, sikkert på grunn av veldig kaldt vær, siden det da er greit å være nær et sted
hvor du kan gå inn å varme deg mellom observasjonsøktene.
Adresseavisen hadde ringt meg tidligere på dagen og laget en artikkel om Geminindene. Den finnes på
http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article6809183.ece. Erlend Rønnekleiv hadde vært på Tyholt og
deltatt i et 3-4 minutters innslag om Geminidene på NRK P1 litt før kl. 16.
Jeg brukte 10 minutter på å lage følgende «sandwich» nedenfra og opp: Campingseng, liggeunderlag,
strandmadrass, pute, ullpledd, sovepose med meg i og ullpledd (som senere stort sett ble lånt ut til andre).
TAF-medlem Brit Kristiansen m/Jan Gunnar kom mens sandwich’en ble laget og hjalp til. Snart kom
Oddvar Tevik m/familie (Autronica-foreningen), Knut Olav Helleseng m/Heidi, Brynjar Berg m/Anne,
Jørgen Giorgio Bosoni + en del folk jeg ikke vet hvem var. Glemte jeg noen TAFere nå?
Aktiviteten varierte en del med pauser opp til 3-4 minutter uten noen Gemininder og så 3-4 i rask rekkefølge. Jeg vil anslå at jeg så i gjennomsnitt en hvert andre minutt, noe økende utover til ca. 23:30. Det var
skuffende få som var virkelig sterke, men noen hadde lysstyrke på høyde med de sterkeste stjernene. Ingen var så klare som Jupiter. Aktiviteten var litt høyere enn forhåndsberegningene for de relativt dårlige
forholdene vi hadde fra Dragvoll; svakeste synlige stjerne var ca. 4.5 mag mot sørøst og dårligere mot
byen. Iskrystallene i atmosfæren ble lyst veldig opp av bylyset, hvilket er typisk på kalde kvelder som
dette nær hav og fjord. Det var derfor ikke optimalt å være på Dragvoll, men det er så praktisk å være der
siden det da er lett for folk å komme dit dersom de vil observere sammen med andre.
Jeg så flere stjerneskudd enn de andre siden jeg var den eneste som hadde både optimal observasjonsstilling og var varm og god. Den andre campingsenga mi ble brukt etter tur av de andre, men det blir fort
kaldt i minus 14-15 grader C på campingseng når man ikke har mer enn et ullpledd over seg. Derfor holdt
de fleste ut 15-45 minutter før de dro hjem igjen, mens jeg holdt det gående til 23:30. Da kom TAF’er
Jørn Dahl-Stamnes innom på tur hjem fra observatoriet hvor han hadde fotografert med to kamera siden
ca. kl. 17. Han hadde flere Geminider på bildene sine, men han hadde ikke sett igjennom nøye ennå. Jørn
fortalte at det var mye bedre forhold der, hvilket var temmelig opplagt.
Det var da kun to personer som var igjen på Dragvoll i tillegg til meg. De satt i en bil på tomgang og med
parklys og observerte flere stjerneskudd gjennom frontruta. Jeg bestemte meg for å pakke sammen og ta
en kort tur opp til Jonsvatnet for å observere litt med gode forhold. Jeg parkerte bilen på en parkeringsplass nær Siim gård, og observerte stående ved siden av bilen i 12 minutter. Forholdene var meget gode
mot sørøst, mens det var grumsete himmel så det holdt mot byen. Området rundt Tvillingene var nydelig.
Jeg så 21 stjerneskudd på de 12 minuttene fra midnatt til 00:12, flere riktig fine. Egentlig var de nok ikke
mye bedre enn de vi så fra Dragvoll, men de gjør så mye mer ut av seg på mørk himmel enn på melkehvit
by-himmel. Etter tolv minutter var jeg rimelig kald allerede i 22 minusgrader, og bestemte meg for at nok
var nok for denne gang.
Forskjellen på Dragvoll og Jonsvatnet er så stor at jeg tror vi ved neste anledning avtaler et møtested ved
Jonsvatnet, gjerne litt høyere opp hvis det blir fryktelig kaldt siden kaldlufta siger ned i daler og søkk. Så
får det heller bli litt vanskeligere tilkomst.
På tur hjem så jeg tre biler på Dragvoll-plassen. Jeg stoppet og tok en prat med de som stod rundt bilene
eller satt inne i bilene. TAF’er Stig Andreas Mastad var der med to venner og i en annen bil satt det to
personer jeg ikke kjente. Jeg så 6 stjerneskudd til i løpet av de ca. ti minuttene vi pratet. Jeg sendte de
andre opp til Jonsvatnet for at de skulle få en enda bedre opplevelse. Stig Andreas rapporterte på TAF sin
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facebook-side at han så 23 stjerneskudd fra Jonsvatnet i perioden kl. 00:42 – 00:52, hvilket bekrefter de
høye ratene som jeg fikk litt tidligere fra samme sted. Så det var bra de dro oppover dit.
Omtrent kl. 00:50 satte jeg meg i godstolen på stua med beina i en ti-liters bøtte med varmt vann i ti minutter, hvilket er standard prosedyre etter en kald observasjonskveld/natt før bysse-lalle.

Geminider fotografert av Einar Ellingsen, TAF. Bildet er sammensatt av 4 enkelteksponeringer. Meteorene stråler tydelig ut et lite område litt til høyre og opp for sentrum hvor vi finner Castor i Tvillingene. Se
original på TAF sine Facebook sider.

Stjernekveld for byens befolkning
Av Birger Andresen
Vi har lenge hatt planer om å innby byens befolkning til å se noen utvalgte objekter i teleskopene våre.
Fredag 15. februar hadde god månefase og Jupiter var fin. I tillegg håpet vi å vise frem Oriontåken, Andromeda-galaksen og noe åpne stjernehoper dersom været ble godt nok. Også skulle en asteroide passerer
like innenfor banene til geostasjonære satellitter. Så vi inviterte byen til astro-fest kl. 19:00 – 21:00 den
kvelden.

Mediadekning

Vi hadde spurt Adresseavisen om de ville hjelpe Trondheims befolkning i å få vite om arrangementet.
Svaret ble bedre enn vi strengt tatt turte å håpe på; nemlig en to-siders artikkel med svært bilde tatt oppe
på observatoriet av tre av teleskopene vi hadde tenkt å bruke; 8 og 15 tommeren til TAF og Birgers 20x80
prismekikkert. Det ble også intervju med Birger, Terje Bjerkgård og Erlend Rønnekleiv.
Vi fikk også uventet drahjelp av NRK radio som ville ha meg i studio på lokalsendingen rett før kl. fire.
Dette var nok på grunn av asteroiden som traff Russland og lagde masse styr fredag morgen, men det passet usedvanlig bra siden vi da også fikk fortalt om arrangementet ved Autronicahallen på kvelden. Kart og
informasjon om arrangementet var lagt ut på TAF-veven.
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Terje passet på TAFs 15 tommer speilteleskop som nok var stas å kikke i for de fremmøtte. Her på slutten
av kvelden da køene var blitt såpass korte at Jørn fikk tid til å ta bilder. Foto: Jørn Dahl-Stamnes.

Sted

Vi valgte å være utenfor Autronicahallen siden det er nært nok byen samtidig som det er såpass lite lys
akkurat der at vi kunne håpe på å se en del mellomsterke objekter hvis forholdene ble gode. I tillegg er
det mange gratis parkeringsplasser der. Robert Larsen i Autronica Astronomiske Forening var snill og
sørget for at det var strøm i motorvarmerne ved Autronicahallen slik at vi fikk strøm til teleskopene/monteringene våre hvis vi trengte det.

Utstyrsparken og teleskopoperatører

Følgende hadde med teleskop/kikkert: Birger Andresen, Terje Bjerkgård, Stein O. Wasbø, Jørn DahlStamnes, Erlend Rønnekleiv, Kjell Erik Aas, Brynjar Berg, Mats Ole Hellervik Johansen, Jan Myrheim.
Herman Ranes stilte opp som stjerneguide med laserpeker og fortalte villig vekk om stjernebilder og astronomiske objekter.
Av store teleskoper som ble brukt nevnes: Dob-15 (TAF, Terje), Dob-10 (Erlend Rønnekleiv), 4x Dob-8
(TAF, Mats-Ole Hellervik Johansen, Terje Bjerkgård og Birger Andresen), Meade-8 (Jan Myrheim),
2xSkywatcher 120 mm (Jørn Dahl-Stamnes og Terje Bjerkgård) og Celestron 120 mm refraktor (Stein
Ommund Wasbø).
En rekke andre TAFere dukket opp, deriblant Jørgen Giorgio Bosoni, Pål Buseth, Fredrik Ishol Hallaren,
Brit Kristiansen, Geir Larsen og Drago Sisevic. Jeg har sikkert oversett/glemt noen.
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Erlend Rønnekleiv (til høyre) serverte Månen og Jupiter med sitt 10 tommer speilteleskop. Foto: Jørn
Dahl-Stamnes.

Godt oppmøte

Det kom masse folk, deriblant mange unger. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange som var der.
Til det var i hvert fall jeg for opptatt med å ordne køen ved «mitt» teleskop og snakke med engasjerte
folk. Spesielt i starten var det helt fullt med biler på den romslige parkeringsplassen og lange køer ved
alle teleskopene. Jeg gjetter på at det kom minst 250 personer, kanskje så mange som 300-400.
Til å begynne med var det klart både mot Månen og mot Jupiter. Det var litt disig himmel, men det gjorde
ingenting for de to nevnte objektene selv om det var noe turbulens. Det ødela imidlertid for Oriontåken og
de andre svake objektene vi hadde tenkt å vise frem.
Det var artig å høre reaksjonen til folk da se så flotte kratre på månen og skybeltene på Jupiter og de Galileiske månene rundt Jupiter. Skybeltene var greit synlig i 8-tommers teleskopene. Noen så også skyggen
av Ganymedes mot Jupiter, mens andre ikke så den lille, kullsvarte skyggen. Det var nok også en stor
opplevelse for mange unger, ja voksne også, å få se i så store teleskoper. Månen er nok finere enn mange
tror på forhånd.
Skydekket, som først lå lavt i vest, trakk sakte oppover. Ca. kl. 20:15 begynte det å dekke Månen, og litt
senere også Jupiter. Det tetnet samtidig helt til mot nord der vi skulle begynne å se etter asteroiden fra nitiden for de som ville være der utover kvelden. Skydekket var heldigvis ikke mer massivt enn at Jupiter
tittet frem i huller i skydekket titt og ofte, og månen litt sjeldnere. Dette gjorde at de som kom etter kl.
20:15 også fikk noe igjen for turen.
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Unger koser seg med teleskopet til Jørn Dahl-Stamnes (til venstre), mens Mats-Ole Hellervik Johansen
(nr. 3 fra høyre) hadde lange kø til det siste ved sitt 8 tommer speilteleskop. Foto: Jørn Dahl-Stamnes.

En vellykket kveld

Oppsummert kan vi trygt si at dette var en svært vellykket kveld med mange fornøyde gjester, deriblant
mange barn. Takk til alle som stilte opp med sine teleskoper og seg selv og til de som deltok i planleggingen.

Ojsann! Hva skjer her da? Å, det er visst bare Jupiter som titter frem i et hull i skyene mot slutten av observasjonskvelden ved mitt teleskop. Og da ble det hektisk aktivitet for at flest mulig skulle få se før planeten forsvant igjen. Foto: Jørn Dahl-Stamnes.

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 1/2013

15

Jan Myrheim klar til dyst med sitt teleskop utenfor Autronicahallen. Yngve Hopstad og Mats-Ole Hellervik Johansen diskuterer. Foto: Jørn Dahl-Stamnes.

Rapport fra astro-Fest i London
Av Erlend Rønnekleiv, TAF
Astrofest er en to-dagers astronomikonferanse for amatører som arrangeres hvert år i februar i London.
Det er den mest omfattende årlige konferansen av denne typen i Europa, og en gruppe fra Oslo har pleid å
reise over. I år tok også Corona-redaktør Terje Bjerkgård og jeg turen fra Trondheim for å høre på foredragene, se på utstillingen og bli kjent med flere fra det norske astro-miljøet. Norwegian flyr direkte fra
Værnes til London. Flyreise, konferansebilletter og overnatting i tre netter på et rimelig, men ok hotell
kom på ca.3700 kr.
På vei gjennom Hyde Park om morgenen til konferansen. Fra v. Erlend Rønnekleiv, Ståle Kildal, Øvind
Tangen og kone, Arne Danielsen (foto Terje Bjerkgård)
De gode foredragene utgjør en viktig hovedattraksjon
på slike konferanser, men man blir fort sliten hvis man
prøver å få med seg alt som sies inne i foredragssalen.
Det kan derfor være lurt å lese litt i programmet og
velge ut de foredragene som ser mest interessante ut.
Noen høydepunkter denne gangen var:
Ian Bonnell fortalte om Supermassive stjerner og
hvordan de påvirker universets utvikling. Barry
Madore viste bilder av galakser i ultrafiolett lys tatt
fra NASA sin GALEX-satellitt og holdt også et
foredrag om siste nytt når det gjelder Hubblekonstanten (usikkerheten er nå bare 2.6 %). Nick
Risinger fortalte om sin reise rundt jorda for å
fotografere hele himmelen, og hvordan han har satt bildene sammen til en gigantisk mosaikk som man
kan zoome rundt i på internett (http://skysurvey.org/). Lucy Hawking fortalte om hvordan det var å vokse
opp med en slik berømt far (Stephen Hawking).
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Konferansen ble avsluttet med en humoristisk minnestund og paneldebatt til ære for Sir Patrick Moore
som døde i desember 89 år gammel. Han har vært en berømt og viktig nestor for Storbritannias
amatørastronomer gjennom de siste 60 årene.
Glimt fra det rikholdige
utstillingsområdet.
En rekke produsenter, forhandlere og tidsskrifter/forlag
viste fram utstyr og litteratur i
lokalene utenfor foredragssalen, og det var gode muligheter for å diskutere med kunnskapsrike utstillere og se på
utstyr hvis man tok en runde
mens flertallet av deltagerne
satt inne i salen. I pausene ble
det veldig trangt i utstillingslokalene. Man kunne selvsagt
også handle utstyr, og ble
gjerne tilbudt en liten «messerabatt». Selv endte jeg opp med å kjøpe en lett Astrotrac-montering i tillegg
til noen blader, og jeg fikk snakket med Orion Optics UK, som jeg har bestilt en stor astrograf fra til det
nye fotoobservatoriet, og som var representert med en stor stand.

Store deler av den norske delegasjonen på Astrofest 2013.
Totalt var vi ca. 18 nordmenn som hadde reist til London, inkludert tre som var i følge med sine kjærester.
Det ble derfor mye hyggelig sosialt samvær til lunsj og middag, og på pub utover kveldene. For meg var
denne muligheten til å bli godt kjent med likesinnede astro-entusiaster som jeg ellers bare delvis kjenner
navnet til fra NAS sin epost-liste kanskje like verdifull som resten av det jeg opplevde denne konferansehelga.
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NAS 75-årsjubileum i Tromsø 1.- 3. mars
Av Erlend Rønnekleiv, TAF
Norsk Astronomisk Selskap fylte 75 år denne vinteren, og første helga i mars slo de på stortromma og
inviterte til jubileumskonferanse i Tromsø med en rekke nasjonale og utenlandske foredragsholdere av
høy klasse. Jeg hadde egentlig tenkt at det fikk holde med tur til Astrofest denne vinteren, men da jeg fikk
se listen over foredragsholdere bestemte jeg meg for at dette ville jeg få med meg. Fly og konferanseavgift inkludert hotell kom på ca. 5 700 kr. Det at prisen ble høyere enn for London-turen skyldes nok
delvis at hotell-standarden var høyere, og at utgiftene til reise og opphold for foredragsholderne måtte
fordeles på adskillig færre deltagere. Totalt tror jeg at vi var i underkant av 60 betalende deltagere i
Tromsø, og jeg var eneste deltager fra Trondheim. Vurdert ut i fra kvaliteten på opplegget så burde det
vært flere!
Jeg valgte et relativt tidlig fly på fredag for å rekke nordlys-safarien med buss til Skibotn som startet kl.
19. Nordlys er en stor turistattraksjon i Tromsø, og det ble fortalt at antall turister som besøker byen hvert
år for å se nordlyset nå rundt solmaksimumet faktisk er større enn antall midnattsol-turister. I vårt stille
sinn var det nok flere som tenkte dette var et lite sjansespill, og at det ikke var sikkert vi ville få se så mye
nordlys. Slørskyene lettet litt opp mens vi kjørte østover, men grønnskjæret på himmelen var fortsatt
ganske tamt da vi stoppet på en parkeringsplass ved fjorden like før Skibotn. Det ble imidlertid servert
både øl og mat, og vi hadde det hyggelig mens vi forsøkte å fotografere det nordlyset vi så.
Jeg hadde gått inn i bussen for å varme meg litt da det plutselig ble liv og røre utenfor. Jeg kom meg ut og
fikk se at nordlyset blusset kraftig opp og roterte som en gigantisk propell rundt på himmelen. Jeg tror
aldri jeg har sett et så kraftig og hurtig varierende nordlys før. Kameraet mitt var da selvsagt gått tomt for
batteri, men Arne Danielsen tok noen flotte bilder som er vist nedenfor.

Nordlys over Skibotn tatt med
vidvinkel-linse og speilreflekskamera. Foto: Arne Danielsen.

Alle foredragene ble holdt på
engelsk, siden mange foredragsholdere kom fra utlandet. Nivået
var imidlertid tilrettelagt for
amatører, så jeg tror de aller fleste syntes det gikk greit å følge
med. Dessverre måtte taletiden
per innlegg reduseres fra 45 til
35 minutter pga. mye program.
Det gjorde at mange fikk det
svært travelt på slutten av innleggene sine. Jeg opplevde likevel at kvaliteten på foredragene
var meget høy.
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Noen høydepunkter:
Lars A Buchave fortalte om det pågående arbeidet med å lete etter Ekso-planeter med Kepler-satelitten
og å finne ut av planetenes egenskaper.
Carlos Frenk fortalte om hvordan studier av stjerners bevegelser i galaksene viser at det må være mer
masse som bidrar til gravitasjonskrefter enn den vi kan se. Dette kalles mørk materie, og forskerne leter
for tiden intenst for å finne ut hva den mørke materien kan bestå av.
Øyvind Grøn holdt foredrag om karakterisering av ujevnheter i den kosmiske bakgrunns-strålingen, som
kan fortelle oss vesentlige ting om universets geometri og ekspansjon, og fordelingen mellom frastøtende
mørk energi og tiltrekkende masse i universet. Nye og mer nøyaktige resultater fra Planck-satelitten vil bli
publisert i april.
Håkon Dahle fortalte om gravitasjonslinser. Hans forskergruppe har nylig vært med på å oppdage en av
de aller kraftigste gravitasjonslinsene vi kjenner til, der en og samme kvasar kan ses på 6 ulike steder med
opp til 15 buesekunds separasjon.
Marc Sarzi fortalte om supermassive svarte hull, og om stjernedannelse i området rundt slike svarte hull.
På lørdag ettermiddag var det utflukt til Planetariet på vitensenteret i Tromsø. Jeg valgte å stå over dette
og i stedet slappe litt av på hotellet. Det skulle jeg vist ikke ha gjort. Mange fortalte etterpå at dette var et
av de desiderte høydepunktene på konferansen. Tromsø har fått et av de teknisk sett mest avanserte planetariene i verden, og de bruker dyktige folk til å kjøre showet. Et besøk på planetariet er med andre ord å
anbefale for de som har tenkt seg en tur til Tromsø.
Festmiddagen på lørdag kveld ble en hyggelig seanse. På søndag morgen ble det holdt generalforsamling
for NAS. Årsrapporten og regnskapet viste tydelig at NAS sin desidert viktigste misjon er å utgi bladet
Astronomi. For å få til dette er det viktig at folk rundt i landet bidrar med stoff, og at man greier å rekruttere nye abonnenter, dvs. NAS-medlemmer. Konferanser av den typen som ble holdt i Tromsø er selvsagt
også noe som vi gjerne vil ha mer av, men det er åpenbart mye arbeid for styret å arrangere slikt, og antall
deltagere kunne gjerne vært litt større. Neste store NAS-prosjekt som ble lansert under konferansen var
felles tur til solformørkelsen på Svalbard i 2015.
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Blinkskudd

Halo rundt Månen fotografert av Finn Nilsen 24. februar i år. Bildet er tatt i Ilaparken.

Komet PANSTARRS fotografert av Alf Ivar Oterholm den 15. mars. Bildet er en stack av flere 1 sekunds
bilder med blender f/4 og ISO 400. Trykken yter ikke bildet rettferdighet. Se derfor originalen på
http://isolsystemet.taf-astro.no/#13.9

20

Corona, 1/2013 - Trondheim Astronomiske Forening

På jobb hos ESA – European Space Agency
Av Ingvild Olsen Lundanes
Dagen før 25-årsdagen min i fjor fikk jeg en meget hyggelig bursdagsgave fra Human Resources hos
ESA, nemlig et jobbtilbud! Jeg begynte 1. august i fjor, har foreløpig kontrakt på ett år, og storkoser meg.
ESA er den europeiske romfartsorganisasjonen, eller som vi ofte er nødt til å forklare det som: “det europeiske NASA”. Norge har vært medlem av ESA siden 1987, men jeg har likevel ikke inntrykk av at
nordmenn flest aner hva ESA er, og langt mindre hva i all verden de driver med.
ESA er en av få romfartsorganisasjoner som driver med alle områder innen romfart, menneskelig utforskning av rommet, navigasjon, anvendelser av romteknologi, grunnforskning, rakettoppskytning etc. Dette
betyr selvfølgelig at det jobber veldig mange forskjellige typer mennesker hos ESA - en enorm mengde
sivilingeniører fra veldig mange disipliner, i tillegg til realister, leger, advokater, økonomer, administratorer og til og med diplomater som jobber med ESA sitt forhold til medlemsstatene og til EU.
Jeg jobber på ESTEC (European Space Technology and Research Centre) i Nederland, som er ESAs
største establishment, og “ESAs tekniske hjerte”, hvor blant annet alle ESAs satelitter og romfartøy testes
før oppskytning. På et område på størrelse med en større universitetscampus jobber det rundt 2500 mennesker, og ESTEC er stort nok til å ha eget postkontor, bankfilial, fotballbane, tennishall, golfbane,
svømmebasseng og egen bussrute. Det er et utrolig fint sted å jobbe, med masse som skjer og et veldig
internasjonalt arbeidsmiljø. Jeg jobber på utdanningskontoret (ESA Education and Knowledge Management Office), som er et ganske lite kontor med 15 mennesker – fordelt på 10 nasjonaliteter!
Vi har alle barn og unge mellom 6 og 30 i hele Europa som målgruppe mer eller mindre. Det er selvfølgelig i ESA sin egen interesse å sørge for at ungdom velger realfag og teknologi, siden det er ingeniører som
får ESA til å gå rundt, og Norge er slettes ikke det eneste landet i Europa med for lav rekruttering til realfag- og teknologistudier. I tillegg er en av oppgavene ESA har fått fra sine medlemsstater å bruke verdensrommet til å inspirere barn og unge til å studere realfag og teknologi, ikke bare for ESA sin del, men
for å bedre rekrutteringen til disse fagene i Europa generelt.
Jeg administrerer et program for å sponse universitetsstudenter i romrelaterte fag til å dra på konferanser
for å presentere forskningsresultatene sine, og er med i arbeidsgruppa i the International Space Education
Board, som blant annet lager studentprogrammet til årets viktigste konferanse, the International Astronautical Congress, i tillegg til at jeg hjelper til med diverse formidlingsaktiviteter vi arrangerer her på
ESTEC.
Jobben min er en YGT-stilling (Young Graduate Trainee), som er et omfattende rekrutteringsopplegg
hvor ESA hvert år ansetter rundt omkring 100 nyutdannede masterstudenter i ettårige traineestillinger,
som er en helt fantastisk start på karrieren. Det er litt som et utvekslingsår med jobb i stedet for studier, en
kjempeopplevelse som også ser bra ut på CV’en. ESA tilbyr også praksisplasser for masterstudenter (ofte
ingeniører) som trenger arbeidspraksis i løpet av studiet sitt, og post.doc.-stillinger til nyutdannede doktorgradsstudenter.
YGT-stillingene kunngjøres i midten av november hvert år, med en måneds søknadsfrist, og anbefales på
det varmeste! Godt over halvparten av dem er på ESTEC, i Nederland, mens resten er i Italia, Spania og
Tyskland - noen år er det også noen få YGT-stillinger hos ESAs hovedkontor i Paris. De fleste stillingene
passer best for sivilingeniører – (space) systems engineering selvfølgelig, men også innen materialteknologi, mekanikk, elektronikk og datateknikk er det mange stillinger - eller realister, spesielt astronomer og
fysikere, men som sagt trenger ESA alt fra leger til advokater også.
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ESA - fakta
ESAs formål er å utvikle av Europas romkompetanse og sikre at investeringer i rommet skal fortsette å
gavne innbyggerne i Europa.
ESA har 18 medlemsland (Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland og Østerrike).
Ved å samordne medlemslandenes økonomiske og intellektuelle ressurser kan ESA gjennomføre programmer og aktiviteter som ligger langt utenfor rekkevidden av det en hvilken som helst europeisk nasjon kan klare på egen hånd.
ESAs oppgave er å utarbeide og gjennomføre det europeiske romprogrammet. Organisasjonens prosjekter tar sikte på samle mer kunnskap om Jorden, våre nærmeste omgivelser, solsystemet og universet,
samt å utvikle satellittbaserte teknologier og tjenester og markedsføre europeisk næringsliv. ESA samarbeider også tett med romorganisasjoner utenfor Europa for at hele menneskeheten skal få glede av virksomheten.

ESA-hovedkvarteret ligger i Paris, og retningslinjene og programmene utformes her. Men ESA
har sentre med ulike ansvarsområder andre steder i Europa også.
Organisasjonen har en oppskytingsbase i Fransk Guyana samt bakke- og observasjonsstasjoner
forskjellige steder i verden.
I 2003 hadde ESA cirka 1920 ansatte som kommer fra alle medlemslandene, og staben omfatter blant
annet forskere, ingeniører, spesialister innen informasjonsteknologi og administrativt personale.
ESAs faste aktiviteter (romforskningsprogrammene og det generelle budsjettet) finansieres av bidrag fra
alle medlemslandene beregnet ut fra bruttonasjonalproduktet i hvert enkelt land. ESA gjennomfører også
et antall spesialprogrammer. Hvert enkelt land bestemmer hvilke spesialprogrammer de ønsker å delta i
og hvor mye de vil bidra med.
Norges medlemskap i ESA forvaltes av Norsk Romsenter. Dette medlemskapet, og innflytelsen Norge
har her, er av avgjørende betydning. Deltagelsen i ESA-programmer er hovedverktøyet for utvikling av
norsk romindustri. En hovedoppgave for Norsk Romsenter er å posisjonere industrien for å vinne kontrakter i ESAs programmer. Dette skjer i tett samarbeid med bedriftene selv.

Nyheter
Har funnet vilkår for liv på Mars
Kilde: NRK.no
Steinprøver fra Mars viser at planeten har inneholdt hydrogen, karbon og oksygen – viktige forutsetninger for at liv kan ha funnet sted. Analyser av jord på Mars gir nye mistanker i retning av at det har
eksistert liv på planeten.
Prøvene, som ble hentet ut av fartøyet Curiosity, viser spor av mineraler, hydrogen, karbon og oksygen,
som er viktige ingredienser for at liv skal eksistere, melder NASA.
NASA mener dette beviser at planeten har hatt det som skal til for å gi mikrober et livsgrunnlag. «En fundamental oppgave for dette oppdraget, er å finne ut om Mars kan ha hatt et miljø hvor liv har kunnet eksistere. Ut fra det vi vet så langt, er svaret ja,» sier sjefsforsker Michael Meyer ved NASAs Marsprogram.
Det sekshjulede robotfartøyet Curiosity ruller nå rundt på Mars og henter inn prøver, som blir analysert
om bord og resultatet av analysene blir sendt tilbake til Jorda. I sju måneder har den lett etter spor av liv
på planeten. De nye funnene er gjort ved å analysere pulveret fra boring i en stein, som består av finkornet
og forsteinet leire og søle. Boringen er utført i et tidligere vannrikt område ved Yellowknife Bay, som
skal ha vært et av de store elveleiene på planeten.
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Basert på disse analysene, mener forskerne å fastslå at vannet som har befunnet seg på Mars hadde en relativt nøytral pH-verdi, og at det dermed hadde
kvaliteter som foretrekkes av mikrober
på jorden.
Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard sier til NRK.no at disse funnene
er veldig interessante. Han følger Curiosity-ferden tett etter at fartøyet landet
der i fjor høst – i en operasjon som
Røed Ødegaard omtaler som «hinsides
det naturlige». «Disse borefunnene viser
at det rent kjemisk er et gunstigere
grunnlag for liv på Mars enn man har
sett i tidligere undersøkelser,» sier han.
Han sier også at det er gunstig å utvinne energi fra materialene som er funnet – noe som kan være en indikasjon på at liv har eksistert.
«Disse borefunnene viser at det rent kjemisk er et gunstigere grunnlag for liv på Mars enn man har sett i
tidligere undersøkelser,» sier Ødegaard. Forskerne har riktignok ikke funnet organisk liv, men Curiosity
har fortsatt et langvarig oppdrag igjen på planeten. Dermed er det fortsatt håp om å komme nærmere et
svar på om det eksisterer primitive livsformer på Mars i dag. «Etter dette funnet er det i hvert fall ikke
noen mindre grunn enn tidligere til å tro at man kan finne bevis for liv på planeten,» sier Ødegaard.
Han viser også til at Curiosity nå skal bestige Aeolis Mons, et fjell som reiser seg fem kilometer opp fra
krateret hvor fartøyet nå befinner seg. På sin stigning mot toppen, skal lag på lag av jordsmonnet undersøkes. «Da får vi en indikasjon på hvordan klimaet har utviklet seg, og man får vite mer om hvordan det
artet seg da det var flytende vann på Mars,» sier astrofysikeren.
Eivind Wahl

Dobbeltstjerner gir oss universets størrelse
Kilde: forskning.no
Dobbeltstjerner i en galakse nær oss gjør det enklere å måle opp avstandene i universet.
Dobbeltstjerner er stjerner som sirkler rundt hverandre. Noen av dem kretser rundt hverandre på en
slik måte at de sett fra Jorda skygger for hverandre.
I galaksen Den Store Magellanske Sky finnes det
dobbeltstjerner som forskere nå kan bruke til en
mer nøyaktig beregning av avstandene i verdensrommet enn vi har hatt tidligere.
Den Store Magellanske Sky er en av våre aller
nærmeste naboer i rommet. Avstanden til galaksen
er nå finregnet til å være 163 000 lysår. Anslaget
er gitt med en usikkerhet på 2,2 prosent. Sagt på en annen måte er avstanden mellom oss og nabogalaksen
mer enn 1,5 trillion kilometer. En trillion er et tall med 18 nuller. Dette kan høres ut som ganske mye,
men er bare småtterier i universet.
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Å få beregnet denne avstanden nøyaktig er imidlertid svært viktig fordi avstanden mellom oss og Den
Store Magellanske Sky i neste omgang brukes som målestokk til å beregne de virkelig store avstandene i
kosmos. Blant annet kan korrekt beregning av denne avstanden ha betydning for anslag for hvor stort hele
universet er. Studien som nå legges fram har brukt data fra teleskop ved European Southern Observatory
(ESO) i Chile og andre bakketeleskop andre steder på kloden. Resultatene er presentert i tidsskriftet Nature.
Forskerne har gransket åtte dobbeltstjerner i Den Store Magellanske Sky. Sett fra Jorda vil lysstyrken til
stjernene svekkes vekselvis mens de kretser rundt hverandre. Variasjonene i lysstyrke, stjernenes bane,
farge og andre faktorer kan brukes til å beregne avstander med stor nøyaktighet, går det fram av en pressemelding fra European Southern Observatory.
Denne metoden er nå for første gang brukt på en type stjerner som er kjent som røde kjemper. Dette er
store, aldrende stjerner med ganske lav temperatur. Disse stjernene gir større nøyaktighet i målingene enn
varme stjerner. Røde kjemper finnes både i Den Store Magellanske Sky og i mer fjerne galakser.
«Vi jobber nå med å forbedre metoden vår og håper innen noen få år å ha klar en avstandsverdi for Den
Store Magellanske Sky med en usikkerhet på kun én prosent,» sier Dariusz Graczyk ved chilenske University of Concepción i pressemeldingen fra ESO.
Det nye romteleskopet Gaia som den europeiske romfartsorganisasjonen ESA skal skyte opp seinere i år,
vil også være i stand til å måle avstander i rommet med stor nøyaktighet.
Eivind Wahl

Slik skal NASA lete etter liv på andre planeter
Kilde: forskning.no
James Webb-teleskopet skal være i stand til å se 13,5 milliarder år tilbake i tid.
Når James Webb-teleskopet er i gang og operativt en gang etter 2018, vil det kunne vise oss de
aller tidligste galaksene i verdensrommet, og
samtidig kunne fortelle oss om det er mulighet
for liv på andre planeter. Nå er NASA i gang
med siste steg i produksjonen av teleskopet, som
vil ha tatt over tjue år å konstruere.
På festivalen South by Southwest i Austin i Texas innledet romfartsorganisasjonen i dag en sjarmoffensiv for å presentere teknologien bak, og
for å gi et glimt av mulighetene i teleskopet.
«De siste tjue årene har vi hatt Hubble-teleskopet, som har forandret hvordan vi ser på universet. Det har
åpnet øynene våre, og gitt ny innsikt, men det har også gitt oss nye spørsmål vi ikke kan svare på med
dagens teknologi,» sier Jason Kalirai ved Space Telescope Science Institute, organisasjonen som skal styre arbeidet med teleskopet, til NRK.no.
Speilet på James Webb-teleskopet er sju ganger større enn Hubble sitt, forgjengeren som har operert i bane rundt Jorda siden 1990. «Hubble lot oss se lenger tilbake enn vi noensinne har kunnet tidligere, men
ikke til de første galaksene som ble formet. Der får vi nå muligheten,» sier Kalirai.
Om teleskopet fungerer slik det skal, vil det være i stand til å se 13,5 milliarder år tilbake i tid. Det er bare
200 millioner år etter at universet ble dannet, og forskerne mener de vil være i stand til å se de tidligst
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dannede objektene som ble skapt i universets absolutte barndom. Samtidig vil teleskopet kunne analysere
planeter i andre solsystemer for tegn på livsgrunnlag. Det skal også være i stand til å ta bilder av planeter
på Jupiters størrelse i solsystemer nær vårt eget.
Speilene som skal reflektere lys fra universets sentrum har tatt sju år å utvikle og bygge. De er støpt i beryllium og dekket med gull, begge deler svært kuldebestandige. Solspeilet som dekker for lyset er på størrelse med en tennisbane, og må pakkes nøye sammen før det skytes opp. Derfor kalles teleskopet også
origamiteleskopet, ettersom konstruksjonen mest likner på den tradisjonelle og svært forseggjorte, japanske papirbrettingen.
Teleskopet skal gå i permanent bane halvannen million kilometer fra Jorda. Det er om lag fire ganger så
langt som fra Jorda til Månen, og vil ikke få det minste varme fra Sola. Det har stilt massive krav til materialene som er brukt, og til måten de er framstilt på. Speilene er polert ned til så nær perfeksjon som dagens teknologi tillater. Dersom speilet på James Webb-teleskopet ble strukket ut til samme areal som
USA, ville de største urenhetene være fem centimeter høye.
James Webb-teleskopet er konstruert og planlagt med en annen tanke enn Hubble. Det blir bygd for å gjøre oss i stand til å lese verdensrommet i den infrarøde delen av fargespekteret.
«Det som gjør dette teleskopet unikt, er at det observerer i infrarødt lys. Det leter etter varme, og om du
leter etter varme, må du være kaldere enn det du ser etter. Vi måtte bygge et teleskop som var stort nok til
å skjerme for sollys og strålingen fra Jorda, og speilene i dette teleskopet vil befinne seg i førti grader
over det absolutte nullpunktet,» sier Scott Willoughby, som er prosjektleder i selskapet Northrop Grumman som bygger teleskopet for NASA.
«Enhver planet har et «fingeravtrykk» i fargespekteret, og dette fargespekteret viser hvilke atomer og molekyler som er tilstede i planetens atmosfære. Jorda har oksygen og karbondioksid i atmosfæren, og et av
målene til teleskopet er å finne en annen, jordliknende planet i nærheten av oss,» sier han.
Men alt er ikke rosenrødt i NASAs administrasjon. James Webb-prosjektet har flere ganger overskredet
budsjettrammene, og flere ganger blitt forsinket. Opprinnelig skulle teleskopet opp i 2007, til en pris på
atten milliarder norske kroner, men foreløpige beregninger tyder på at teleskopet trolig vil bli tre ganger
så dyrt, og elleve år forsinket. Nå skal det opp i 2018, og prislappen vil trolig være på langt over 50 milliarder.
Rapportene om økende kostnader har ikke falt i spesielt god jord hos amerikanske politikere, som flere
ganger har vurdert å skrinlegge prosjektet. Likevel har mulighetene som ligger i teleskopet så langt veid
opp for kostnadene.
Det amerikanske forskningsrådet setter sine prioriteringer én gang i tiåret, og både i 2001 og i 2011 ble
teleskopet satt som førsteprioritet. Årsaken er ikke vanskelig å se, om man ser på lovnadene fra NASA.
Eivind Wahl
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Deep Sky hjørnet
av Terje Bjerkgård
Denne gangen skal vi ta for oss noen galakser og stjernehoper i og rundt stjernebildet Berenikes hår (Coma Berenices) og Jomfruen (Virgo). Kartet nedenfor viser Deep Sky objekter ned til 10 mag.

Melotte 111 – En juvel
for prismekikkerten

Denne åpne stjernehopen har
en utstrekning på hele 5o, og
kan sees som en diffus sky uten
kikkert. I prismekikkert eller et
lite teleskop er dette en av de
fineste stjernehopene, med omtrent 40 stjerner ned til 9. mag.
Hopen er bare 260 lysår unna,
noe som forklarer den store
utstrekningen.

M53 Kulehop

Denne kulehopen er lett å finne, kun en grad NV for α Com.
Lysstyrken er 7.5 mag og den
har en utstrekning på 13
buemin. Dette er en kompakt
kulehop, og det er artig å sammenligne M53 med den langt større og åpnere hopen M3 som ligger bare 12 grader mot nord (se kartet).
Bare en grad SV for M53 ligger for øvrig kulehopen NGC 5053. Denne er svært lite konsentrert og har
derfor en lav overflatelysstyrke. Jeg har så vidt sett denne i et 8-tommers teleskop under gode forhold.

Virgohopens galakser

I grenselandet mellom Coma Berenices og Virgo finner vi Virgohopen, den nærmeste, 54 mill. lysår unna. Selv med en prismekikkert er det mulig å se en rekke små tåkedotter, spesielt i området mellom ε Virginis og β Leonis, hvor det er 13 galakser sterkere enn 10 mag. innenfor et område på 2 x 8 grader (se
kart). Dette området er nær sentrum av Virgohopen som er markert med den enorme, elliptiske galaksen
M87. M87 har lysstyrke 8.6 og er 7x7 buemin. i utstrekning. Ingen detaljer er synlige med amatørteleskoper. Bare en grad mot NØ ligger M84 og M86, to andre gigantiske elliptiske galakser, begge rundt 9.
mag. 2 grader mot NV for disse finner vi M88, en stor spiralgalakse med lysstyrke 9.6 mag. I mellom disse nevnte galaksene er det en flott kjede av galakser, ”the Markarian Chain”, alle med lysstyrke ≥ 11 mag.
Vest for M87 finner vi fem Messiergalakser (M58, M59, M60, M89, M90) med lysstyrker 8.8 til 9.7
mag. Tre av disse er elliptiske og to er spiralgalakser. Tett inntil M60 ligger en svakere spiralgalakse –
NGC 4647 (11.3 mag). Tre store spiralgalakser ligger 3-5 grader NØ for M87, nemlig M99, M100 og
M85. Med 10-12 tommers teleskop kan en begynne å ane spiralstrukturen i de to førstnevnte.
En av de mest markante galaksene er M64 som en finner 1/3 av avstanden mellom α Com og Mel 111.
Den lyssterke galaksen er kjent for sitt svarte ”øye” av støv. For å se dette kreves imidlertid et 12tommers teleskop.
I østsiden av den åpne stjernehopen Mel 111 finner vi NGC 4565, en spiralgalakse som sees fra kanten.
Den er svært stor (14x2 buemin.) og har en lysstyrke på 9.6 mag. I et 8-10 tommers teleskop er den et
flott syn og et støvbånd kan skimtes ved gode forhold.
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Stjernehimmelen Mars – Juni 2013
av Terje Bjerkgård og Birger Andresen (ang. kometen PanSTARRS)

Generelt

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.
Det er sommersolverv 21. juni kl. 07:04. 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 fra Trondheim. 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 31. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl. 03.

Partiell måneformørkelse

Det er en partiell måneformørkelse om kvelden/natten 25. april. Det er bare så vidt Månen kommer innenfor halvskyggen, og bare den aller nordligste delen av Månen blir synlig formørket. Månen står opp i sørsørøst løpet av formørkelsen sett fra Trondheim og er bare 3o over horisonten når formørkelsen er som
størst kl. 22.08.

Tynne månesigder

12. mars: 1,0 % belyst voksende måne på kveldshimmelen, mulighet for å se en syltynn nymåne.
13. mars: 4,1 % belyst voksende måne på kveldshimmelen, mulighet for å se en tynn nymåne.
11. april: 2,0 % belyst voksende måne på lys kveldshimmelen, relativt høyt.
12. april: 5,7 % belyst voksende måne på kveldshimmelen, god høyde over horisonten.

Planetene

Merkur blir synlig lavt i vest etter solnedgang i slutten av mai. Den 26. mai er Merkur, Venus og Jupiter
samlet innenfor 2 grader på kveldshimmelen. Merkur når største østlige elongasjon (vinkelavstand) 13.
juni. Etter denne datoen forsvinner planeten raskt i sollyset.
Venus blir synlig først mot slutten av mai på en lys kveldshimmel. Da er den svært nær både Merkur og
Jupiter. Den går ned stadig seinere på kvelden ettersom den kommer lenger unna Sola og går i juni ned
først ved midnattstider.
Mars er ikke synlig i denne perioden.
Jupiter står fremdeles i stjernebildet Tyren (Taurus) og står fint til på vesthimmelen. Den går stadig tidligere ned; i slutten av mars et par timer etter midnatt, i slutten av april ca. en time etter midnatt og i mai
forsvinner planeten i sollyset. Med et 6-8 tommers teleskop kan du skimte den røde flekken. Når kan ses
her: http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3304091.html?page=1&c=y
Saturn står i stjernebildet Vekten (Libra) og står opp omkring midnatt i begynnelsen av mars og ca. kl.22
i slutten av måneden. Den er i opposisjon (nærmest oss) 28. april og er da synlig hele natten. Saturn er
synlig lavt på sørhimmelen, på det meste 15 grader over horisonten. Ringåpningen er nå ganske stor og
Cassinis deling er synlig i en liten refraktor dersom det er rolige forhold.
Uranus og Neptun er ikke synlige i denne perioden.
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Kometer

Komet C/2011 L4 PanStarrs er et flott skue på vesthimmelen fra nå av og ut mars. De mest optimistiske
anslagene for lysstyrken har dessverre ikke slått til, men kometen er godt synlig i prismekikkert i vest mot
den lyse kveldshimmelen. Ved gode forhold er den også synlig uten kikkert. Den står nå forholdsvis høyt
på himmelen for oss, men Månen vil sjenere betydelig fram til den 28-29. mars. Månen står opp kl. 21:15
den 28. mars og 22:50 den 29. mars. Den 4. og 5. april passerer kometen like øst for Andromedagalaksen.

Figuren viser PanStarrs bevegelse på himmelen fra 13. mars og nesten ut april. Det grå feltet nederst er
under horisonten kl.20 den 13. mars. Tallene etter kometsymbolene, f.eks. 14/1.0 mag står for henholdsvis
dato (14. mars) og lysstyrke. Fra april er posisjonene for hver andre og seinere hver fjerde dag angitt.
Utviklingen av lysstyrken er noe usikker, derfor litt avvik mellom dette kartet og detaljkartene under.
Kometen bør observeres på skikkelig mørk himmel. Det begynner å bli skikkelig mørkt der kometen er
når Sola kommer ca. 12 grader under horisonten. Siste fnugg av sollys forsvinner når Sola er 18 grader
under horisonten. Perioden fra Sola er 12 grader til 18 grader under horisonten kalles astronomisk skumring. Tilsvarende har vi borgerlig skumring (Sola er 0-6 grader under horisonten) og nautisk skumring
(Sola er 6-12 grader under horisonten). Tabell 1 viser tidspunktene for start og slutt av astronomisk skumring sammen med kometens høyde over horisonten idet astronomisk skumring starter.
Kometen finner du sånn omtrent i nordvest. Figuren over er et oversiktskart som er ideelt for de som
kjenner stjernehimmelen så godt at de gjenkjenner stjernebildene. For andre vil dette kartet være vanskelig å bruke annet enn tidlig i perioden. Årsaken er at stjernene jo går ned ca. fire minutter tidligere hver
kveld og at det dessuten fort blir lyst kl. 20:30. Kometen vil derfor stå betydelig lengre mot vest enn kartet antyder uke for uke. Det kan derfor være lurt å bruke detaljkartene.
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Tabell 1: Tidspunkter for når Sola kommer 12 og 18 grader under horisonten fra Trondheim, og komet
PANSTARRS høyde over horisonten idet Sola kommer 12 grader under horisonten. 11. april er siste gang
før høsten at Sola er mer enn 18 grader under horisonten.
Astronomisk
Komethøyde ved start av
Dato
Kommentar
Skumring
astronomisk skumring
20. mars
20:19 – 21:24
9,1 grader
25. mars
20:36 – 21:46
13,2 grader
30. mars
20:54 – 22:12
16,6 grader
31. mars
21:57 – 23:17
17,3 grader
Sommertid
5. april
22:17 – 23:52
20,5 grader
Sommertid
10. april
22:39 – 00:36
23,9 grader
Sommertid
15. april
23:04 – -----27,6 grader
Sommertid
20. april
23:33 – -----31,7 grader
Sommertid

25/3 kl.20:36, h = 13,2 grader

30/3 kl. 20:54, h = 16,6 grader.

5/4 kl. 22:17, h = 20,5 grader.

Observasjonstips
Kometen er nå kommet så høyt på himmelen at du ikke trenger så veldig god horisont mot vest. Den stiger høyere opp på mørk himmel dag for dag. Samtidig blir den gradvis svakere, men den blir fin i hele
mars og litt ut i april hvis ikke noe uventet skjer med den.
Kometen er synlig uten kikkert på mørk himmel, men den er mye finere og lettere å finne i en turkikkert
(prismekikkert), gjerne en 7x50 kikkert. Når du først har funnet kometen bør du også se på den i teleskopet ditt, hvis du har. Bruk store felt og lav forstørrelse for å se halen. Eventuelle strukturer i komethodet
vil være synlige i moderat store og store amatørteleskoper. For å se disse bruker du større forstørrelse.
Prøv deg frem. Det er smart å observere fra steder vest for byen siden lys, støv, varme, eksos og fyringsrøyk fra byen ødelegger mye for så svake objekter, og spesielt lavt på himmelen.
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Folk med Goto-monteringer bør legge inn kometens koordinater og
finne den med Goto-funksjonen. Koordinatene finner du for eksempel på http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html. Der finner
du også ukentlig oppdatert informasjon om kometens lysstyrke. De
som ikke har Goto-monteringer må sveipe frem og tilbake (høyre –
venstre eller opp – ned) med prismekikkerten eller teleskopet der du
tror kometen er. Hvis du ikke finner den fort, så går du systematisk
til verks. Da er det en stor fordel med et teleskop på et Alt-Asimuth
montering, for eksempel et fotostativ. Da kan du nemlig lett flytte
feltet en knapp feltdiameter opp for hvert nye sveip. Da er du sikker
på å finne den ganske greit, i hvert fall hvis du passer på å sveipe
langt nok til hver side.
Kometen ser du som en diffus ball med en hale som peker vekk fra Sola. Komethaler kan variere veldig i
utforming, men det vanlige er at den har form som en smal vifte. Halen kan være lang eller kort. Bildene
nedenfor viser hvordan komet PANSTARRS så ut 14 og 15. mars.

Komet PANSTARRS 14/3. Foto: Erlend Rønnekleiv Komet PANSTARRS 15/3. Foto: Fredrik
(TAF). Trykken yter ikke bildet rettferdighet. Se derfor
Ishol Hallaren (TAF). Se originalen på TAF
http://www.eronn.net/astro/komet/panstarrs_14mars2013- sinde Facebook sider.
1959_delt.jpg
Fotografering gjøres greit med vanlig speilreflekskamera på fotostativ. Bruk gjerne telelinse. Normalobjektiv tåler kanskje 10 sekunders eksponeringstid før du får uskarphet på grunn av jordas rotasjon. Telelinser gir fortere bevegelsesuskarphet jo større brennvidde du bruker.
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