Redaktørens ord

Så er det slutt på de mørke nettene her
i Trøndelag og nok en observasjonssesong er over, hvertfall når det gjelder
objekter som krever mørke. Men jeg
vil absolutt anbefale alle å følge med
på Sola og aktiviteten når det gjelder
solflekker. Det har vært brukbart med
flekker og noen skikkelig store også i
vår. Men SE ALDRI PÅ SOLA
UTEN GODKJENT SOLFILTER.
I skrivende stund så er søknaden
om å få lov til å sette opp nytt observatorium på Rossmo til behandling i
kommunen. Forhåpentligvis får vi en
positiv avklaring om ikke så lenge. Da
blir det å sette i gang med selve bygge- og flytteprosessen. For at vi skal
ha alt på plass til høstmørket setter
inn, er vi fullstendig avhengig av at
TAFs medlemmer stiller opp til dugnadsarbeid. Dersom mange stiller opp,
så blir det jo ikke så mye arbeid på
hver.

Et annen felt hvor jeg oppfordrer til innsats fra dere, er når det gjelder
medlemsbladet vårt. Dette er noe jeg
beklager å måtte mase om stadig
vekk. Jeg vil gjerne ha flere bidragsytere eller i det minste synspunkter
og ideer til hva det bør skrives om.
Vi er ikke så mange som skriver i
bladet vårt, og vi som gjør det, har
det vanskelig med å finne stadig nye
emner å ta opp. Så vær så snill: kom
med forslag til temaer vi kan skrive REDAKSJONEN
om i bladet, eller enda bedre: kom Redaktør:
med bidrag!
Terje Bjerkgård
Sommeren er jo gjerne reisetid, så Hans Finnes gate 37
ikke glem å ta med et stjernekart og 7045 Trondheim
kanskje en prismekikkert dersom du Tlf : 73 52 02 83 (p) / 911 99 521
skal legge feriereisen til mer sørlige
E-post: nestleder@taf-astro.no
strøk i sommer der det er mørke og
ikke minst varme kvelder. Og en liten Faste medarbeidere:
kikkert går det også an å ta med i Nyhetsredaktør: Eivind Wahl
bagasjen.
Generelt stoff: Birger Andresen
Og skulle du mangle noe å lese i Layout forside: Louise Hansen
sommer (etter å ha lest ut Corona!),
så har TAF mye godt astrolesestoff
Andre bidragsytere dette nr.:
og et godt utvalg av DVD’er, som du
Arne Bjerge, Per-Jonny Bremseth,
kan se på den første siden i dette
Sverre J. Greva, Jørn Dahlnummeret.
Stamnes, Erlend Rønnekleiv, Bjørn
Redaktøren ønsker med dette alle
Egil Stavseng, Hilde Søderholm
en RIKTIG GOD SOMMER! Og
gleder meg til å se dere alle igjen til BIDRAG:
høsten og forhåpentligvis mye aktivi- Bidrag, helst som e-post, sendes
tet på et flunkende nytt og flott ob- direkte til redaktøren (se adresse
servatorie-kompleks!
over).
.
Terje Bjerkgård

Styret i TAF informerer
Det blir mange dugnader i forbindelse med flyttingen av bygninger og utstyr
på observatoriet i sommer og høst, flest etter at kommunen (forhåpentligvis)
har godkjent planene for vårt nye observatoriekompleks.
Vi kommer til å ha invitere til observasjon av sola både i vanlig lys (for å se
solflekker) og i hydrogen-alfa lys (for å se overflatefenomener og protuberanser) i sommer. Beskjed blir gitt via epostlista og på Facebook-siden vår. Det
blir normalt ganske kort varsel.

Nye medlemmer og utmeldinger

TAFs adresse:
Birger Andresen
Stubbsvingen 36
7036 Trondheim
Tlf priv: 73 83 98 88
Mobiltlf: 489 59 933
E-post: leder@taf-astro.no

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

TAF har fått ett nytt medlem siden sist, mens ingen medlemmer har meldt seg
ut. TAF har 165 medlemmer pr. 12/6-2013. Vi ønsker hjertelig velkommen til
Rune Malmo
TAF ønsker sine medlemmer og kontakter en riktig god sommer!
Birger Andresen,
Leder i Trondheim Astronomiske Forening

FORSIDEN: Bakgrunn: Komet
PanStarrs fotograferte av Sverre J.
Greva. Forgrunn: Lysende nattskyer
av Bjørn Egil Stavseng og Erik
Tandberg mottar gave av Birger
etter foredrag for TAF av Jørn
Dahl-Stamnes. Diktet ”En Øyestein” er laget av Arne Bjerge.

Nr. 2 Juni 2013

Innhold
Artikler

Faste spalter

Side 11:
Lysende nattskyer

Side 2:
Redaktørens ord
Styret informerer
Nye medlemmer

Av Birger Andresen
Side 16:
Verdens største teleskoper
Av Terje Bjerkgård
Side 20:
Teleskopene på La Palma
Av Terje Bjerkgård
Side 28:
Verdensrommets øredøvende stillhet
Av Birger Andresen

Rapporter
Side 5:
Erik Tandberg på besøk hos TAF
Av Birger Andresen
Side 9:
Observasjoner av Sola i 2012
Av Birger Andresen
Side 10:
Observasjoner av variable stjerner i 2012
Av Birger Andresen og Terje Bjerkgård

Side 4:
Utlån av utstyr, litteratur og DVD
Av TAF styret
Side 14:

Blinkskudd: Komet PanStarrs, kulehopen M13
Erlend Rønnekleiv, Per-Jonny Bremseth,
Terje Bjerkgård
Side 25:

Nyheter
Stråling kan skape problemer for Marsastronauter
Av Eivind Wahl
Er reiser i over lysets hastighet mulig?
Av Eivind Wahl
Side 29:
Stjernehimmelen juni– september 2013
Av Terje Bjerkgård

Annonser
Side 13: Kikkertspesialisten
Side 24: Foto Schrøder

Utlån av utstyr, litteratur og DVD
Trondheim Astronomiske Forening eier flere teleskoper og diverse utstyr, bøker, DVD-er og blader. Disse
er kjøpt inn med tanke på gratis utlån til våre medlemmer. Her er en oversikt over hva TAF har tilgjengelig for utlån:
•

•

Teleskop:
o Orion Starmax 127mm, Maksutov-Cassegrain: Et forholdsvis lite og kompakt teleskop
med høy ytelse. Stødig EQ3-montering medfølger. Bruksanvisning for montering og bruk
medfølger. Velegnet all-round teleskop for planeter og enkelte deep-sky objekter,
sol/måne.
o Orion 8”, Newton-speilteleskop: Stort teleskop, men veldig lett å montere og bruke.
Dobson-montering. Høy ytelse. Velegnet for deep-sky objekter og planeter.
o Orion Shorttube 80mm, refraktor: Lite og lett teleskop. Velegnet for lyssterke objekter,
sol, måne og planeter. Fotostativ medfølger. Utmerket reise-teleskop.
o Lunt Hydrogen-alfa solteleskop (lånes kun ut etter gjennomført opplæring).
Utstyr:
o Meade DSI Pro-II astrokamera med filtersett (RGB-filter)
o Web-kamera
o Chesire-okular (brukes til kollimering av teleskoper, dvs opplinjering av optikken)
o Fargefiltre

•

DVD:
o Understanding the Universe - An Introduction to Astronomy, 2nd edition, Alex Filippenko. 96 forelesninger a 30 minutter om diverse innen astronomi. Engelsk.
o Einstein's Relativity and the Quantum Revolution - Modern Physics for Non-Scientists,
2nd Edition, Richard Wolfson. 24 forelesninger a 30 minutter. Engelsk.

•

Bøker:
o Praktisk astronomi, Praktisk stjerneatlas + mange flere, se TAF-veven.

•

Blader/Tidsskrift:
o Sky & telescope (USA)
o Astronomy Now (England)
o Sky at Night (England)
o Astronomi (Norsk Astronomisk Selskap)
o AstroRapport (Diverse norske lokalforeninger)

Hvis du ønsker å låne noe av dette, ta kontakt med materialforvalter, Stein Ommund Wasbø via epost til
kasserer@taf-astro.no eller på telefon 917 48 186. De siste numrene av tidsskriftene og enkelte andre ting
blir normalt tatt med på medlemsmøtene for utlån. Se www.taf-astro.no/aktivitet/tjenester/utleie.htmfor
fullstendig oversikt.

TAF teleskopene: StarMax'en (til venstre), Shorttube'en (i midten) og Newton'en (til høyre).
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Erik Tandberg på besøk hos TAF
Av Birger Andresen
137 forventningsfulle personer, derav minst 34 TAF-medlemmer, inntok Auditorium R1 i Realfagbygget
på NTNU, Gløshaugen da TAF i samarbeid med NITO og TEKNA inviterte til foredrag om utforskningen av planeten Mars og bemannede reiser dit med Erik Tandberg torsdag 23. mai. Norsk romforsknings grand old man skuffet ikke.
TAF-leder Birger Andresen ønsket velkommen og holdt først en kort presentasjon av TAF før Tandberg
ble introdusert. Foredragets tittel var Når lander de første mennesker på Mars?

Om foredragsholderen

Erik Tandberg ble født i 1932 og er utdannet flymekaniker og jetmotormekaniker fra USA. Han har vært
ansatt i en rekke firmaer, deriblant Hartmark & CO, Norconsult og Norsk Esso. Han er i dag konsulent for
Norsk Romsenter.
Tandberg debuterte på TV i 1960 og ble allemannseie da han kommenterte menneskehetens første skritt
på månen den 16. juli 1969. Han er siden brukt utallige ganger av NRK og andre media. Han er Norges
mest berømte romfartsekspert og er i tillegg kjent som en meget god formidler.
Tandberg er forfatter av en rekke bøker og ble i 2007 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Konglige
Norske St. Olavs Orden.

Innledningen

Tandberg startet med å si litt generelt om solsystemet, Melkeveien og Universet. Melkeveiens enorme
størrelse og alle stjernene i den ble nevnt. Det er enormt mange planeter i beboelige soner i hver eneste
galakse. Og med et ufattelig antall galakser, så er det mange stedet der ute som kan huse liv. Solsystemet
ble kort beskrevet og det ble sagt litt om hver stein-planet (Merkur; Venus, Jorda og Mars). Noen av månene til Jupiter og Saturn ble også nevnt.

Fysiske data om Mars

Den oransje-røde fargen på Mars-overflaten er jernoksid (rust). Mars har en diameter som er litt over
halvparten av Jordas diameter. Gravitasjonen tilsvarer ca. 38 % av Jordas gravitasjon. Større meteorittnedslag har formet planeten som har en mye tynnere og mindre beskyttende atmosfære enn Jorda, noe
som gjør at meteoritter og kometer gjør mye større skade på Mars enn her på Jorda. Solsystemets største
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vulkan, Olympus Mons, befinner seg på Mars. Den er mer enn 500 km i diameter, altså mer enn avstanden i luftlinje mellom Oslo og Trondheim. Den er nesten 3 ganger så høy som Mount Everest.

Tidlige observasjoner av Mars

Kanalene på Mars ble viet en del tid. Giovanni Schiaparelli
observerte lyse og mørke strukturer på Mars. Han kalte disse
kontinenter og hav. Han syntes også at han under den store
Mars-opposisjonen i 1877 så tynne strukturer som han kalte
«canali». Disse ble feilaktig oversatt til engelsk som canals
(kanaler), noe som indikerte at de var skapt av intelligente
vesener. Tandberg viste tegningene som Schiaparelli gjorde
av sine «canali».
«Kanalene» til Schiaparelli var starten på det man godt kan
kalle Marsboer-hysteriet. Mange var veldig lenge overbevist
om at det var liv på Mars. Tandberg underbygget dette ved
blant annet å fortelle om en fransk dame som tidlig på 1900tallet avsatte et stort beløp på en konto som skulle utbetales
til den personen som først fikk kontakt med en utenomjordisk sivilisasjon – bortsett fra Mars…. for det var for lett.

Selv langt ut på 1900-tallet mente den berømte astronomen
Percival Lowell at han så kanaler på Mars, men rundt 1920
begynte det å bli vitenskapelig konsensus om at kanalene
ikke eksisterte. Det hindret ikke at mange fremdeles trodde
kanalene var virkelige, og i hvert fall at det var liv der oppe.
Dette siste fikk man et godt bevis på da Orson Wells i USA
på Halloween-kvelden 30. oktober 1938 sendte sitt berømte radio-teater basert på «War of the Worlds».
Millioner av lyttere trodde de falske radiomeldingene om at Mars-boere der og da angrep Jorda faktisk
var ekte, og det oppstod vill panikk.
Det var ikke før romsonden Mariner 4 på sekstitallet at man fikk så gode bilder av overflaten til Mars at
man endelig kunne konkluderer 100 % sikkert med at det ikke fantes kanaler der.

Moderne utforskning av Mars

En rekke romsonder er sendt inn i bane rundt Mars. Flere av disse har hatt med seg instrumenter og kjøretøy som har landet på overflaten. De fleste har vært enorme suksesser, men noen har vært gigantiske fiaskoer. Tandberg gav to eksempler på dyre totale fiaskoer:
o En romsonde krasjet fordi to leverandører brukte ulike enheter i sine systemer; den ene brukte britiske enheter (fot og pund) mens den andre brukte såkalte SI-enheter (meter og kg). Derfor kom romsonden inn i helt feil høyde og fart.
o En romsonde krasjet fordi rystelsene når landingshjulene ble slått ut var så store at måleinstrumentene om bord tolket det som om at romsonden hadde landet. Rakettmotorene ble derfor slått av mens
landingsfartøyet fremdeles var høyt oppe, og hele romsonden dundret i overflaten og ble fullstendig
ødelagt.
Tandberg beskrev høydepunkter fra romalderens utforskning av Mars.
De første kjøretøyene på Mars var svært små. De mest avanserte nå er drøyt en meter høye, lange og brede. Kostnadene med vekt og størrelse under romferder har gjort at svært mye tid er lagt ned i å lage svært
små og ekstremt lette instrumenter. Dette har ført til at mange instrumenter som tidligere kun fikk plass i
store laboratorier og bygninger her på Jorda nå finnes i «lomme-utgaver» som kan tas med ut i «felten» i
kofferter og små bokser.
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Vi har nå flere kjøretøy proppfulle av avanserte måleinstrumenter på Mars. Noen av disse blåser vekk
støvet og overflaten av steiner før prøver blir tatt og analysert. De kan også bore litt ned i overflaten for å
ta prøver. Curiosity er utstyrt med kraftige lasere som kan brenne vekk overflaten av steiner før man analyserer steinens kjemiske sammensetning ved å måle strålingen fra fordampende stein.
Et teknisk problem for de første kjøretøyene på Mars er at solcellepanelene ble dekket av støv under de
kraftige støvstormene på Mars. Instrumentene fikk da kraftig redusert ytelse inntil flatene ble renset av
vinder. Man har blant annet filmet små virvelvinder (mini-tornadoer).
Alle kjøretøy på Mars må ha en stor grad av intelligent styring slik at de selv kan vurdere om en hindring
er liten nok til at den kan kjøres over uten risiko for skade eller kjøre fast kjøretøyet. Årsaken er at det
typisk tar 20 minutter før bilder og annen informasjon kommer fram til Jorda og tilsvarende tid fra en
kommando blir sendt fra Jorda til den ankommer kjøretøyet på Mars. Assistanse fra Jorda er derfor svært
tidkrevende, og det er ikke engang mulig hvis kjøretøyet er på baksiden av Mars om ikke en satellitt i bane rundt Mars kan fungere som rele-stasjon.
Tandberg viste en serie illustrasjoner som viste hvordan Curiosity landet på Mars. Man brukte først et
varmeskjold som stod for den kraftigste oppbremsingen. Deretter tok en fallskjerm over. Til slutt ble et
rakettmotor-system brukt til å holde landingsplattformen med kjøretøyet helt stille like over Marsoverflaten mens et heis-system senket kjøretøyet forsiktig ned på overflaten. Dette kompliserte systemet
måtte brukes fordi vekten på Curiosity var for stor til å slippe kjøretøyet ned med «sprettball-polstring»
slik man tidligere har brukt for lettere fartøyer. Hele landingen var automatisert siden det var umulig å
kommunisere med fartøyet under landingen. Curiosity ble skutt opp fra Cape Canaveral den 26. november
2011 og landet på sletten Aeolis Palus i Gale-krateret på Mars den 6. august 2012. Den landet godt innenfor det området man hadde utpekt som mål.
Curiosity har gjort en rekke meget interessante oppdagelser på sin vei fra landingsstedet og bortover mot
skråningen i krateret. Det har vært så mye interessant på veien at det nærmest er brutt ut krig mellom den
gruppen som utålmodig venter på å få undersøkt kraterskråningen hvor man forventer å gjøre spesielt interessante oppdagelser og de som holder igjen så godt de kan for å ta med mest mulig informasjon også
på veien bortover til kraterskråningen.
Curiosity har en plutonium-basert energikilde (4,8 kg), og plages derfor ikke om støv og sand legger seg
på solcellepaneler slik tidligere kjøretøy har slitt med. Isotop-generatoren leverer nå 125W, og den vil
gradvis bli svakere. Etter 14 år er effekten nede i ca. 100W.
Man har etter hvert mange bevis for at det har vært, og fremdeles er, vann og vann-is på Mars. Tandberg
viste bilder fra tidlige romferder der man ser klare indikasjoner på avlange formasjoner f.eks. rundt kratre
som indikerer rennende vann i tidligere tider. Nylig har man fått detaljerte bilder som tyder på at vann av
og til frigjøres fra rett under overflaten og lager nye elvelignende formasjoner i skråninger. Man ser også
nærbilder av bergarter som har langsgående strukturer som er helt lik de man finner i tilsvarende bergarter
utsatt for rennende vann her på Jorda. Tandberg viste også bilder av mengder av steiner som var avrundet
på samme måte som de blir i bekker og i elver her på Jorda. Han viste også bilder hvor kjøretøy på Mars
hadde avdekket vann-is etter å ha skrapt vekk litt av sandlaget på overflaten. Denne isen sublimerte raskt
etter at sanda var gravd vekk. Det er nok is i polområdene på Mars til å dekke hele planeten med et 11
meter dypt hav (hvis den hadde perfekt kuleform).

Fremtidens utforskning av Mars

Det er planer om å sende en rekke romsonder og kjøretøy til Mars for å utforske mer av planeten. Kjøretøyene blir stadig større og instrumentene blir stadig mer avanserte. Neste generasjon Mars-kjøretøy vil
være en ca. 90 kg tung og flere meter lang «bil» proppfull av avansert utstyr. Blant annet er norske eksperter på oljeboring kontaktet for å utvikle en bore-anretning som kan bore i ulike retninger når den
kommer en god stubb ned i Mars-overflaten. Det å sende prøver fra overflaten av Mars tilbake til Jorda er
blant de mest interessante prosjektene.
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Bemannede ferder til Mars

Bemannede ferder til Mars kan gjøres unna på ca. 900 dager med dagens teknologi. Av disse tar reisen til
og fra Mars ca. 200 dager hver vei. Det blir da et opphold på ca. 500 dager på overflaten fordi dette passer
med tidspunktene da Mars og Jorda står gunstig i forhold til hverandre for å redusere reisekostnadene.
De største utfordringene ved bemannede Marsferder er:
o Usedvanlig lang tid i vektløs tilstand. Kroppen forfaller ved lange opphold i vektløs tilstand. Muskelmasse forsvinner, deriblant hjertemuskelen, og immunforsvaret svekkes. Samtidig mister beinbygningen kalsium, hvilket går ut over styrken i bein. Mye av dette kan motvirkes med optimalt
kosthold og rikelig med trening, men man vet ennå for lite om dette til å være sikker på om man tåler
en så lang ferd uten å få varige mén. Gravitasjonen på Mars er neppe stor nok til å forhindre forfallet.
Det kan hende at man må lage kunstig gravitasjon ved å rotere romskipet, men det kan kreve lange
romskip eller ubehagelig høye rotasjonshastigheter.
o Stråling fra Sola og kosmisk stråling er generelt et problem ved opphold i rommet. Igjen vet man for
lite om virkningen stråling har på mennesker over lang tid. Mars har svært tynn atmosfære, så man
trenger strålingsbeskyttelse også der. En mulighet er å plassere boligkvarterene i hule lava-rør under
overflaten.
o Det er trolig svært krevende å fungere sosialt i en så stressende og farefull situasjon med så få personer over så lang tid. Man har gjort simuleringer ved å isolere folk i små «bunkere» på jorda i ca. 500
dager. Problemet er at slike simuleringer ikke er realistiske fordi deltakerne vet at de blir hentet ut
om nødvendig dersom noe skjærer seg helt eller en fysisk eller psykisk krise oppstår.
Det finnes flere planer om bemannede ferder til Mars. Et konsept går ut på å benytte en såkalt fri-retur
bane. Slike baner er karakterisert ved at man med moderate raketter kan plassere en romsonde i en bane
som bruker Mars’ gravitasjonsfelt til å returnere romsonden til Jorda igjen uten betydelig manøvrering
med rakettmotorer underveis. De trenger heller ikke betydelig oppbremsing ved landing. Disse reisene er
derfor billige med hensyn til drivstoff. Noen slike baner går via Venus. De kan ha reisetider helt ned i ca.
1,4 år, men de fleste har reisetider på 2-3,5 år. Ulempen ved slike baner er at man ikke kan lande på Mars.
Man passerer bare rundt planeten rimelig nær den før man returnerer igjen. Et konsept som kalles Inspiration Mars planlegges å bruke slike Fri-retur-baner. Første oppskytningsvindu for en reise med varighet på
501 dager er i 2018. NASA planlegger bemannet reise (rundtur uten landing) til Mars i ca. år 2030.
Et annet konsept går ut på å sende folk til Mars med enveis billett. Prosjektet heter Mars One, og ledes av
nederlenderen Bas Landsdorp. Tanken er å først sende en ubemannet kommunikasjonssatellitt og rekognoseringssonde til Mars i 2016. Deretter sendes de fire første menneskene opp i 2023 for å etablere en
permanent base der. Senere sendes ytterligere fire personer hvert andre år. Prosjektet skal blant annet finansieres ved å selge TV-rettigheter verden over til et reality-show hvor deltakerne og forberedelsene følges nøye. Konseptet virker en smule uetisk og tvilsomt og tidsplanen noe optimistisk. Flere titalls tusen
personer har merkelig nok meldt seg på. Deltakerne skal betale en deltaker-avgift.
Tandberg mente det var svært vanskelig å spekulere i når den første bemannede reisen til Mars kom til å
bli gjennomført. Prosjektet er så dyrt at fremdriften vil være helt avhengig av hvor mye penger man er
villig til å prioriterer til et slikt prosjekt i konkurranse med mer jordnære behov. Tandberg så ikke bort fra
at Kina kan bli de som først drar til Mars, enten alene eller i samarbeid med andre.
Etter foredraget var det ivrig diskusjon og mange spørsmål. Til slutt var det en lengre foto-seanse der en
rekke personer ønsket et bilde av seg selv sammen med Tandberg. Det er ikke overraskende at mange har
en betydelig beundring og stor respekt for Erik Tandberg.
Tandbergs besøk hos TAF og våre samarbeidspartnere NITO og TEKNA må betegnes som svært vellykket. Se pdf-versjon av foredraget på http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/referat/2013/fd13mai.pdf Flere bilder på http://photo.dahl-stamnes.net/taf-2

8

Corona, 2/2013 - Trondheim Astronomiske Forening

Observasjoner av Sola i 2012
Av Birger Andresen
Birger Andresen (66 observasjoner) og Terje Bjerkgård (49 observasjoner) har til sammen gjort 115 observasjoner av solflekker i 2012. Disse er rapportert til den internasjonale solgruppa Helios Nettverk ved
Kjell Inge Malde. Observasjonene er gjort med teleskop med SIKRE filtre foran objektivet. HUSK AT
DU ALDRI MÅ SE PÅ SOLA UTEN TILSTREKKELIG BESKYTTELSE!
Solflekkene er klassifisert med Maldes CV-system som ble grundig beskrevet i Corona 2/2000 (se
http://www.taf-astro.no/arkiv/corona/2000/corona2000-2.pdf). Kort fortalt klassifiseres solflekkene og
gruppene av flekker i dette systemet etter tre parametre: 1) En gruppes totale utstrekning, 2) Hovedflekkens størrelse og utseende og 3) Fordelingen av flekker innad i hver gruppe. Fra dette får hver gruppe en
kode bestående av tre bokstaver som har en bestemt tallverdi kalt CV-verdien. Desto høyere tallverdi, jo
større aktivitet er det i gruppen. Verdiene for alle gruppene legges så sammen til et mål for solaktiviteten
den aktuelle dagen. Gjennomsnittet for hver dag i en måned gir månedsverdien.

CV-verdier for Birger, Terje og gjennomsnittet for hele CV Helios Network i 2012. Aktiviteten har vært
jevnt lav hele året, og det har vært få kraftige solflekkgrupper.
Kurven ovenfor viser CV døgn-verdiene for hele 2012. Heltrukken linje er gjennomsnittlig CV-verdi for
alle observatørene i Helios Nettverk (ca. 100 personer fra hele verden). Trekantene er Birgers observasjoner og firkantene er Terjes observasjoner. Det er noe større avvik i våre observasjoner og gjennomsnittet enn vanlig. Dette tror vi kommer av at mange av solflekkgruppene har svake hovedflekker hvor det
er vanskelig å vurdere om de har full eller kun delvis penumbra, såkalte rudimentære flekker. Feil her slår
sterkt ut i CV-verdien.
Den inneværende solflekksyklusen er den desidert svakeste vi har hatt på 100 år. Mange forskere lurer på
om vi er i innledningen til en langvarig periode med vedvarende svak solaktivitet.
Det oppfordres til å følge med på solaktiviteten med vanlig solfilter. Alt fra 50 gangers forstørrelse og
oppover duger til CV-klassifisering, mens du kan bruke alt fra prismekikkerter og oppover (MED trygt
solfilter) til observasjoner av Sola for moro skyld. Mer om Sola og solobservasjoner på internettsidene
våre på http://www.taf-astro.no/arkiv/artikler/solsystem/solen/solen.htm. Artikkelforfatterne hjelper også
gjerne folk i gang med solobservasjoner.
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Månedlig solaktivitet (CV-verdier) Jan. 2005 - Jan. 2013 i følge Helios Network. Den nye solflekksyklusen har startet veldig mye svakere enn normalt, og den ser ikke ut til å «ta skikkelig av» heller. Den ser ut
til å bli den desidert svakeste på omtrent 100 år.

Observasjoner av variable stjerner i 2012
Av Birger Andresen og Terje Bjerkgård
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
2011. Programmet består hovedsakelig av Mira-stjerner, dvergnovaer samt noen semi-regulære stjerner og
R CrB stjerner. Observasjonene av variable stjerner rapporteres til VSNET i Japan via Variable Stjernegruppen i NAS og direkte til American Association of Variable Star Observers (AAVSO).
---------------------------------------------------------------------Observatør
: Birger Andresen (TAF)
Antall observerte stj. : 14
Antall observasjoner
: 23 (hvorav 2stk er av typen V < Lm,
dvs. den variable stjerne ble ikke sett).
---------------------------------------------------------------------Antall
Antall
Antall
Stj.
Obs. (V<Lm) Stj.
Obs. (V<Lm)
Stj.
Obs. (V<Lm)
---------------------------------------------------------------------Delta Cep 3
(0)
Mu Cep
3
(0)
R CrB
2
(0)
EM Cyg 1
(0)
R Cyg
1
(0)
SS Cyg
5
(0)
V503 Gyg 1
(0)
AB Dra
1
(1)
EX Dra
1
(0)
AY Lyr 1
(1)
LL Lyr
1
(0)
V Sge
1
(0)
KS UMa 1
(0)
SU UMa
1
(0)
----------------------------------------------------------------------

Dvergnovaer (UG, UGSU, UGSS, UGZ, UGSS/VY): EM Cyg, SS Cyg, V503 Cyg, AB Dra, EX Dra, AY
Lyr, LL Lyr,KS UMa, SU UMa. 9 stjerner.
Mira-stjerner (M): R Cyg. 1 stjerne.
Cepheider (DCEP, CEP(B)): Delta Cep. 1 stjerne.
Semiregulære stjerner (SRA, SRB, SRC og SRD): Mu Cep. 1 stjerne.
R Coronae Borealis stjerner (RCB): R CrB. 1 stjerne.
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Andre typer : V Sge (E + NL). 1 stjerne.
-----------------------------------------------------------------Observatør
: Terje Bjerkgård (TAF)
Antall observerte stj. : 17
Antall observasjoner
: 167 (hvorav 5stk er av typen V < Lm,
dvs. den variable stjerne ble ikke sett).
-----------------------------------------------------------------Antall
Antall
Antall
Stj.
Obs. (V<Lm) Stj.
Obs. (V<Lm) Stj.
Obs. (V<Lm)
-----------------------------------------------------------------RX And
6
(3)
SS Aur
2
(0)
SV Cas
10
(0)
V Cas
8
(0)
T Cep
8
(0)
AF Cyg
11
(0)
CH Cyg 15
(0)
R Cyg
8
(0)
SS Cyg
18
(2)
TX Dra 11
(0)
AX Per
7
(0)
S Per
9
(0)
Y Per
9
(0)
R Tri
8
(0)
RY UMa
12
(0)
S UMa 12
(0)
Z UMa
13
(0)
------------------------------------------------------------------

Dvergnovaer (UGSS, UGZ, UGSU): SS Cyg, SS Aur, RX And. 3 stjerner.
Mira-stjerner (M): V Cas, T Cep, R Cyg, Y Per, R Tri, S UMa. 6 stjerner.
Semiregulære stjerner (SRA, SRB, SRC, SRD): SV Cas, AF Cyg, TX Dra, S Per, RY UMa, Z UMa. 6
stjerner.
Z Andromedae stjerner (Z And +SR, Z And) : CH Cyg, AX Per. 2 stjerner.
Terje har brukt sin åtte tommer Dobsonmonterte Newtonreflektor og 120 mm refraktor hjemme, mens
Birger har brukt foreningens 14 tommer Celestron CGE1400XLT, sin 70mm TeleVue Ranger refraktor
eller bare øyet.

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

Lysende nattskyer
Av Birger Andersen
Det er vel bare Sola og Månen som kan observeres i sommer, tenker du kanskje? Neida, du kan
like godt begynne å glede deg til de vakre og spøkelsesaktige lysende nattskyene også.

Hva er lysende nattskyer?

Lysende nattskyer, også kjent som noctilucente skyer eller polarmesosfæriske skyer, er et lysende skyfenomen som oppstår en stund før sola står opp eller en stund etter at den har gått ned. De observeres vanligvis kun i perioden juni-august mellom 50° og 70° nord og sør for ekvator. De ble første gang sett i
1885, og har siden dukket opp oftere og oftere, og lenger og lenger syd.
Lysende nattskyer er de høyeste skyene som kan oppstå i atmosfæren. De befinner seg i mesosfæren i
høyder på rundt 75-90 km. Dette er ca. dobbelt så høyt som mange andre skyer. De er bare synlige når
solen skinner på dem fra under horisonten og når de lavere delene av atmosfæren er mørk. Sola er vanligvis 6-13° under horisonten når de lysende nattskyene er synlige. Utseendet kan minne om cirrus-skyer og
fargen er sølvglinsende blåhvit. De kan være mer oransje når skyene står lavt over horisonten. I 2006 for-
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talte forskere fra Mars Express-ferden at de fant skyer av karbondioksid 100 km over planeten Mars, som
lignet lysende nattskyer.

Flere teorier

Vi vet fremdeles ikke nøyaktig hvordan de lysende nattskyene dannes. Tidligere var en forklaring at skyene kunne bestå av vulkansk aske eller meteorstøv, men i dag vet vi at de består av små krystaller av
vann-is på størrelse med partikler i eksosrøyk. Langt ute i mesosfæren hvor de lysende nattskyene dannes
er det ekstremt kaldt, gjerne -130°C og flere millioner ganger tørrere enn i Sahara. Det er nettopp dette
som gjør det så vanskelig å forstå hvordan de dannes.
Forskerne er enige i at de lysende nattskyene mest sannsynlig dannes som følge av kondensasjon rundt
støvkorn. Men hvor kommer vannet og støvpartiklene fra?
Flere teorier har blitt lansert. Enkelte mener at forurensing i atmosfæren etter menneskelig aktivitet er
forklaringen på fenomenet. Klimaforandringer er foreslått siden skyene først ble observert for bare ca.
125 år siden. Andre mener at støvpartiklene stammer fra meteorer og andre naturfenomen, som blant annet vulkansk aktivitet.
Det forskes på lysende nattskyer over hele verden. I Norge er romfysikkgruppen ved Forsvarets forskningsinstitutt ledende på dette området. I tillegg forsker universitetene i Oslo og Tromsø på lysende nattskyer.
Forskningen på lysende nattskyer er også assosiert med et annet fenomen som kalles "Polar Mesospheric
Summer Echoes" (PMSE), som er sterke radarekko fra samme høydeområde som de lysende nattskyene.
Disse ekkoene skyldes sannsynligvis at ispartiklene i mesosfæren er elektrisk ladet. ALOMARobservatoriet på Andenes har vært viktig i studiene av både lysende nattskyer og radarekkoene.

Hvordan observere lysende nattskyer?

Lysende nattskyer observeres ofte fra store deler av Sør- og Midt-Norge i perioden juni-august. I SørNorge er den første delen av denne perioden mest gunstig, mens den siste delen gir størst sjanser i MidtNorge siden det blir senere mørkt her. Skyene er kun synlige om natta fordi sola må være mellom 6 og 16
grader under horisonten slik at den kun lyser opp den delen av atmosfæren hvor de lysende nattskyene
finnes samtidig som de ses mot en mørk himmel.
Den ideelle tiden er sene sommerkvelder når himmelen er såpass mørk at du ser noen lyssterke stjerner
mot sør for eksempel i Sommertriangelet som dannes av Vega i Lyren, Deneb i Svanen og Altair i Ørnen.
Da bør du også kikke mot nord-nordvest i håp om å se noen sløraktige skyer som brer seg over himmelen
og som gløder i en karakteristisk sølvaktig blåhvit farge. Dette vil med stor sannsynlighet være lysende
nattskyer.
De lysende nattskyene forekommer i mange mønstre. De kan danne alt fra lyse, strukturløse bånd til flotte
og komplekse strukturer, gjerne med bølger og kruseduller. Enkelte kvelder kan store deler av nordhimmelen være dekket av fantastiske mønstre.
De lysende nattskyene er flottest å se på med bare øynene. De blir ofte svært vakre på bilder. Sett kameraet på et fotostativ og prøv deg fram med ulike kombinasjoner av eksponeringstider og ISO verdier. En
flott forgrunn gjør seg veldig godt, f.eks. slik TAF-medlem Bjørn Egil Stavseng fikk til på bildet nedenfor.
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Lysende nattskyer over en kornåker på Leinstrand fotografert av Bjørn Egil Stavseng 2. august
2008.
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Blinkskudd

Komet PANSTARRS fotografert av Erlend Rønnekleiv 23. mars med Sony A550 og 500 mm f/8 tele. Astrotrack montering brukt på stativ. 62 bilder er stacket og strukket. Stjernesporene skyldes kometens bevegelse mellom bildene.

Komet PANSTARRS tegnet av Per-Jonny Bremseth 29. mars 2013, kl. 19.40-20.00, slik den så ut gjennom hans 8” teleskop. Han skriver at den falske kometkjernen er lyssterk, ikke-stellar og halen er bred
og vifteformet og svakest på østsiden.
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Komet PanSTARRS fotografert av Terje Bjerkgård den 10. april. Bildet er en stack av 10 x 20 sek gjennom TS 80 mm f/6 refraktor med Nikon D5100 DSLR ved ISO 640.

Kulehopen M13 fotografert av Terje Bjerkgård, 7. april 2012. Stack av 5 x 30 sek gjennom Skywatcher
120 mm f/5 refraktor med Nikon D5100 DSLR ved ISO 800.
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Verdens største teleskoper
Av Terje Bjerkgård
Siden Haleteleskopet med 5.1 meters speil ble ferdigstilt i 1948 er det bygget en rekke større teleskoper i verden. Her er en oversikt over noen av disse.
Hale teleskopet på Mount Palomar i California ble
planlagt og konstruert av astronomen George Ellery
Hale, mens finansieringen kom fra Rockefeller Foundation. Dessverre døde Hale før teleskopet var ferdig i
1948. Teleskopet var svært revolusjonerende for sin
tid: Med en diameter på 508 cm hadde det dobbelt så
stor diameter som det største teleskopet som eksisterte
på den tiden (100-tommers Hooker teleskopet på
Mount Wilson), speilflaten ble belagt med pådampet
aluminium og glasset hadde lav termisk ekspansjon.
Speilet er laget av et stykke pyrexglass som veier hele
13.5 tonn. Dette er nær grensen for hvor stort speil
som kan lages i et stykke uten at det deformeres under
sin egen vekt. Det tok mange måneder å avkjøle glasset og hele 13 år for å slipe speilet til den ønskede parabolske formen. Åpningsforholdet er f/3.3. Teleskopet er montert ekvatorialt i en hesteskomontering. I de seinere år har teleskopet fått montert et adaptivoptikk system, slik at det fremdeles er et svært godt instrument.
BTA-6 – Bolshoi Teleskop Alt-azimutalnyi er et 605 cm f/4
teleskop som ligger nord for Kaukasus i Russland. Da dette
teleskopet ble tatt i bruk i siste halvdel av 1975 overtok dette
som det største i verden, som inntil da hadde vært Hale teleskopet. Teleskopet er alt-azimuth montert og er datastyrt.
Speilet er det største som er laget av et stykke glass. Det opprinnelige speilet hadde imidlertid store feil, blant annet sprekker i overflaten (som faktisk ble dekket med svart tøy!) og
ikke perfekt form, slik at det ikke ytet som forventet. Et nytt
bedre speil ble installert i 1978, men størrelsen av speilet viste
seg også å være et stort problem. Den store massen gjør at selv små temperaturendringer (mer enn 2 OC
endring per dag) eller temperaturforskjeller (mer enn 10 OC mellom ute- og innetemperaturen) gjør teleskopet ubrukelig. En annen ting er dårlige værforhold og ofte turbulent atmosfære som gjør at oppløsning
under 1-2 buesekunder er svært sjeldent. Til tross for disse ting, så har teleskopet gitt en del verdifulle
bidrag, spesielt innen spektroskopi og det som kalles ”speckle” interferometri.
Large Zenith Telescope i British Columbia, Canada er et 6.0 m teleskop som er meget spesielt, fordi
hovedspeilet består av flytende kvikksølv. Når dette kvikksølvet settes i rotasjon med en bestemt hastighet (ca. 8.5 omdreininger pr. minutt), får det en nøyaktig parabolsk form. Ulempen er at teleskopet kun
kan observere rett opp (derav navnet). Fordel er at speilet er lett å lage og ikke trenger noe større vedlikehold. Teleskopet ble bygget i 2003.
Magellan teleskopene er to 6.5 m teleskoper som befinner på Las Campanas observatoriet i Chile. De to
teleskopene ble tatt i bruk henholdsvis i 2000 og 2002. De eies og drives av fem universiteter i USA.
Speilene i disse teleskopene er tynnere enn i mange andre teleskoper, fordi de er understøttet av en åpen
bikubestruktur. På samme sted i Chile skal også ”The giant Magellan telescope” (GMT) bygges. Dette
teleskopet består av syv 8.4 m speil med samme lyssamlende evne som et 21 meters teleskop. De første
speilene som også har bikubestruktur er allerede ferdige og observatoriet skal etter planen stå ferdig i
2020.
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Gemini North og Gemini South er to 8.19 meters teleskoper som befinner seg henholdsvis på Hawaii og
i Chile. Sammen så dekker disse to teleskopene nesten hele himmelen (mangler en grad rundt begge
himmelpolene). Teleskopene er bygget og drives av USA, Canada, Chile, Brasil, Argentina og Australia.
Inntil 2012 var også Storbritannia med.

Gemini North på Hawaii, ferdig i 1999.

Gemini South i Chile, ferdig i 2000.

Gemini North befinner seg på Mauna Kea, 4200 m.o.h., der det står en rekke andre gigantiske teleskoper.
Gemini South står i Andesfjellene over 2700 m.o.h., på fjellet Cerro Pachon.
Teleskopene er av Cassegrain-typen med en åpningsforhold f/16. Begge teleskopene benytter avansert
adaptiv optikk og har førsteklasses optikk som gjør at de er velegnet til infrarøde observasjoner. Teleskopene kan fjernopereres, slik at de kan benyttes når det er topp forhold uten at observatørene behøver å
reise.
Subaru teleskopet står også på Mauna Kea, Hawaii. Det er et japansk 8.2 meters teleskop og var ferdig i
1999. Navnet Subaru er den japanske betegnelsen på Pleiadene. Teleskopet har blant de største enkeltspeil
i verden. Så store speil vil deformeres under sin egen vekt, slik at det må kompenseres for. Faktisk er
glasset bare 20 cm tykt og blir støttet av 261 aktuatorer (stempler som styres av strøm) for å bevare formen under bevegelsen av teleskopet.
Teleskopet er en Ritchey-Chretien Cassegrain konstruksjon med et åpningsforhold på f/1.83 i primærfokus. Instrumenter kan monteres i primærfokus (for ekstrem vidvinkel), Cassegrain fokus (under hovedspeilet), eller i nasmyth fokus på siden av monteringen (ved hjelp av et tertiær speil).
VLT (the Very Large Telescope) er betegnelsen på fire 8.2 m teleskoper som tilhører ESO (European
Southern Observatory). De er satt opp på en utdødd vulkan 2635 m.o.h. i Atacama-ørkenen i det nordlige
Chile. Det første teleskopet var ferdig i 1998, mens nummer fire ble tatt i bruk i 2000. Teleskopene brukes for det meste separat, men kan også samkjøres for oppnå maksimal vinkel-oppløsning, som er så god
som 0.001 buesekund (tilsvarer å se en 2 m stein på månen)! Sammen tilsvarer de i oppløsning et teleskop
med diameter på hele 130 meter. Til samkjøringen brukes også inntil fire 1.8 m tilleggsteleskoper.
Teleskopene er av typen Ritchey-Chretien og er alt-azimuth montert. De opererer i synlig lys og nær- til
medum infrarødt (300 nanometer til 20 mikrometer). Sekundærspeilene er hele 0.94 m i diameter, mens
tertiær (nasmyth) speilene er 1.2 x 0.9 m.
VLT regnes sammen med de to Keck teleskopene (se nedenfor) som de skarpeste ”øynene” vi i dag har
mot Universet, og bedre enn romteleskopet Hubble. VLT tok det første bildet av en eksoplanet, har fulgt
stjernene som kretser rundt det supermassive svarte hullet i Melkeveien, studert atmosfæren til superkjempen Betelgeuse i Orion og observert det fjerneste gammaglimtet.
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De fire 8.2 m teleskopene, Antu, Kueyen, Melipal og Yepun, som utgjør VLT. Foran kan vi se tre av de
fire 1.8 m tilleggsteleskopene. Disse er for øvrig bevegelige.
LBT (Large Binocular Telescope) befinner seg i Arizona i USA på
3300 m høyde. Som navnet sier så er dette et teleskop bestående av to
lyssamlende enheter i tandem. Teleskopet ble fullt operasjonelt i
2008.
Det består av to 8.4 m speil som til sammen gir en lyssamlende evne
på 11.8 m vertikalt og 22.8 m horisontalt. Dette tilsvarer i lyssamling
et enkelt 11.8 m teleskop. Åpningsforholdet er f/1.142 (9.6 m brennvidde). Konstruksjonen er såkalt gregoriansk (se Corona 4/2007). Det
bruker avansert adaptiv optikk, blant annet ved å deformere sekundærspeilet.
Teleskopet driftes av universiteter i USA, Italia og Tyskland.
Hobby-Eberly teleskopet befinner seg på 2026 m høyde i Texas. Teleskopet har et primærspeil på 11 x
9.8 m, men har en optisk størrelse på 9.2 m med et åpningsforhold f/1.4. Effektivt lyssamlende areal er
64.2 m2. Speilet er sammensatt av hele 91 heksagonale segmenter. Det står fast, mens instrumentene kan
flyttes i fokus over speilet. Dette gjør at 70–81 % av himmelen kan dekkes med teleskopet. Teleskopet
driftes av universiteter i USA og Tyskland og var ferdig i 1997. Blant oppdagelsene med teleskopet er det
mest massive svarte hullet funnet så langt (17 mrd solmasser i galaksen NGC1277 i Perseus).
SALT (Southern African Large Telescope) er satt opp på 1783 m
høyde i Sør-Afrika. Teleskopet har samme konstruksjon som Hobby
Eberly teleskopet med et hovedspeil som også består av 91 segmenter,
hver på 1 meter. Det er litt større med en effektiv diameter på 9.8 m og
et lyssamlende areal på 66 m2. Det er med dette det største teleskopet
på den sørlige halvkule. Teleskopet driftes av Sør-Afrika, USA, Tyskland, Polen, Storbritannia og New Zealand.
Det segmenterte hovedspeilet i SALT teleskopet.
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Hvert segment i speilet justeres individuelt og gir en perfekt sfærisk form på speilet. Justeringen gjøres
med laser som skytes ned på hvert segment. Som i Hobby-Eberly teleskopet, står hovedspeilet fast mens
instrumentene kan beveges i fokus over det. Vinkelen på hovedspeilet er satt optimalt for å observere de
Magellanske Skyene, men teleskopet dekker i tillegg også det meste av himmelkulen.
Keck 1 og 2 er to 10 meters teleskoper som befinner seg 4145 moh. på Mauna Kea, Hawaii. Keck 1 var
ferdig i 1993 og Keck 2 i 1996. Disse teleskopene har
nest størst lysåpning i verden i dag. Det lyssamlende
arealet er 76 m2 for hvert av teleskopene. Ved å samkjøre teleskopene har de en effektiv vinkeloppløsning på
hele 0.005 bueskunder, tilsvarende et 85 m teleskop.
Åpningsforholdet er f/1.75, dvs. en brennvidde på 17.5
m. Hovedspeilet består av 36 heksagonale segmenter,
som alle justeres individuelt to ganger pr. sekund under
observasjon. Teleskopene er alt-azimuth monterte, noe
som har vist seg å gi best rigiditet i forhold til mengde
stål som må brukes. Hvert teleskop veier 300 tonn,
hvorav stål utgjør 90 %. Teleskopene observerer i synlig
til nær-infrarødt lys.
GranTeCan (GTC-Gran Telescopio Canarias) er i dag teleskopet med største lysåpning i verden. Det
befinner seg på kanten av en enorm kaldera på øya La Palma, en av Kanariøyene, i en høyde av 2267
moh. Hovedspeilet har en diameter på 10.4 m med et åpningsforhold på f/1.59. Ikke hele speilet kan brukes, slik at det effektive lyssamlende arealet er 74.1 m2. Speilet består av 36 segmenter som er helt kontrollert av et adaptiv optikk system. Teleskopet er av Ritchey-Chretien type og er alt-azimuth montert. Det
har både sekundær og tertiær (nazmyth) fokus til diverse instrumenter. Teleskopet observerer vesentlig i
den infrarøde delen av spekteret. Se ellers artikkel annet sted i bladet for bilder og mer informasjon om
teleskopene på La Palma.

Planlagte store teleskoper

E-ELT – European Extremely Large Telescope er vedtatt bygget av ESO (European Southern Observatory) og skal plasseres i 3060 meters høyde i Chiles ørkenstrøk. Med en speildiameter på 39.3 meter
blir dette overlegent det største teleskopet i verden. Teleskopet er planlagt å stå ferdig i 2022. Hovedspeilet vil bestå av 798 heksagonale segmenter, hver av dem 1.45 m i tverrsnitt, men bare 5 cm tykke. 6000
aktuatorer skal kunne deformere speilet inntil 1000 ganger i sekundet. Åpningsforholdet vil være f/10f/20 (brennvidde 420-840 m).
Selve teleskopkonstruksjonen
vil veie hele 2800 tonn. Sekundærspeilet vil ha en diameter på 4 meter, altså ikke
mye mindre enn hovedspeilet
til Haleteleskopet! Prislappen
for teleskopet er i størrelsesorden 1 milliard Euro.
Sammenligning mellom E-ELT, VLT og Triumfbuen i Paris.
TMT – 30 meter Telescope er godkjent av USAs myndigheter og skal stå ferdig allerede i 2018 på Mauna Kea, Hawaii. Hovedspeilet vil altså ha en størrelse på 30 meter med en brennvidde på 450 m. Hovedspeilet vil bestå av 492 segmenter, hver på 1.4 m. Sekundærspeilet vil ha en diameter på 3 m. Selve
konstruksjonen er en forstørret utgave av Keck teleskopene.
GMT – The Giant Magellan Telescope er under konstruksjon og skal være ferdig bygd i 2020. Dette
teleskopet vil bestå av sju 8.4 m segmenter som gir en effektiv lysåpning tilsvarende et speil på 22.0 m.
To av speilene er støpt og fjelltoppen (2516 moh) i Chile teleskopet skal stå på er planert ut (se også
over).
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Teleskopene på La Palma
av Terje Bjerkgård
Siste uka i januar i år var jeg på La Palma, en av de mindre kjente Kanariøyene. Denne øya er
kjent for sine vulkanske formasjoner og fine muligheter for fotturer, men også for en anseelig
ansamling av store teleskoper. Et besøk til La Palma er således et ferietips, både for natur- og
astronomi-interesserte.

Geografi og natur

La Palma er den nordvestligste av Kanariøyene. Den dekker et areal på drøyt 700 km2 og har knapt 90
000 innbyggere. La Palma er en fjellrik vulkansk øy med bratte kyster. Inne på øya ligger Caldera de Taburiente, et 10 km bredt vulkankrater (kaldera), i dag nasjonalpark. Kraterranden når en høyde på 2426 moh på Roque de los Muchachos, hvor
de store teleskopene befinner seg. Vulkanen Teneguia, helt på sydspissen av øya, hadde utbrudd i 1971 og er den vulkanen på de kanariske
øyer som sist hadde utbrudd.
Til tross for alle fjell er La Palma den grønneste av alle de kanariske
øyene med en variert og artsrik natur. I skråningene på øya vokser skoger av laurbærtrær og kanarifuru. Det dyrkes bananer, tomater, tobakk,
mandler m.m. Turismen er ikke påfallende, men økende.
La Palma er ikke øya for de som liker flotte, store badestrender og et
sydende uteliv. Det er noen få strender ved hovedstaden, Santa Cruz de
La Palma og på vestsiden av øya (eks. Puerto Naos). I stedet er La Palma øya for de som liker å gå på fotturer og oppleve natur og kultur. Øya
er dekket av et nettverk av i stor grad svært godt opparbeidede stier,
som tar deg med forbi både landsbyer, helligdommer og ikke minst
spektakulært vulkansk landskap. Det finnes gode kart over alle turstiene på øya og guidebøker som gir
god informasjon om vanskelighetsgrad og ikke minst severdigheter.

Opplevelser på La Palma

I anledning av min runde fødselsdag i fjor fikk jeg av min kjære Louise en ferietur til La Palma. Grunnen
til at hun valgte denne øya er jo min astronomiinteresse, men også fordi vi begge liker å oppleve natur og
gå fotturer. Ingen av oss er ”strandløver”.
Vi dro ned med charterfly til Tenerife og videre med lokalfly til flyplassen på La Palma som ligger like
ved hovedstaden. Etter en overnatting der, hentet vi ut leiebil og kjørte til vestsiden av øya hvor vi hadde
leid et feriehus for en uke. Veiene er stort sett svært gode, men på grunn av den ekstreme topografien, ofte
svært svingete.
Været er ofte forskjellig på øst- og vestsiden av øya og slik var det for oss også. Det regnet da vi startet i
Santa Cruz, men da vi kom ut gjennom tunnelen til vestsiden var det strålende sol!
Huset vi leide hadde en flott takterrasse, hvor en uforstyrret kunne nyte stjernehimmelen når det ble
mørkt. Fordi det var måne de første dagene, hadde jeg ikke tatt bryet med å ta med teleskop. Det angret
jeg på! Det var veldig gode forhold, og det jeg hadde glemt er at når Månen går ned, så forsvinner den
fort siden vi er så nær ekvator. Uansett var det flott og bare se på himmelen. La Palma har for øvrig en
svært restriktiv politikk når det gjelder utebelysning på grunn av observatoriene på øya.
Vi hadde fint vær de dagene vi var der, så vi gikk mange turer i det utrolig flotte landskapet. Det var
mange spennende vulkanske kratre og formasjoner å utforske på øya for oss geologer.
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Sentralt ligger det enorme krateret Caldera la Taburiente, som ble dannet ved en kollaps for om lag 2 millioner år siden. Dette er nå en stor nasjonalpark. Parken og kalderaen er lett tilgjengelig fra flere sider,
men godt overblikk og fine fotturer, får en fra sør og La Cumbrecita, som vi også valgte. Noen av stiene
er rett og slett hogget ut i den bratte veggen i krateret og er ikke noe for de som har høydeskrekk! De er
også stadig utsatt for erosjon og kan være farlige. Vi snudde på en av stiene fordi det begynte å bli litt vel
usikkert.

Caldera la Taburiente sett mot nord fra La Cumbrecita. Det høyeste punktet i bakgrunnen er Roche de
los Muchachos, hvor teleskopene er plassert.

En av de mange, fine stiene i vulkanlandskapet på La Palma. Caldera la Taburiente i bakgrunnen.
Vi utforsket også den sørlige delen av øya og så de ferske sporene etter vulkansk aktivitet. Den siste aktive vulkanen var Teneguia som hadde utbrudd i 1971. Lavastrømmene unngikk så vidt et saltanlegg og
bebyggelsen nede ved sjøen. Et annet utbrudd i 1949 førte til at lava strømmet nedover og over beitemarker like ved der hvor vi bodde. Den mørke lavaen var fremdeles i stor kontrast til de grønne markene
rundt.

Teleskopene på Roche de los Muchachos

Det står ikke mindre enn 13 forskjellige teleskoper oppe på kanten av kalderaen og på nær 2400 meters
høyde. Disse er administrert av European Northern Observatory (ENO), hvor også Norge er med fordi de
er deleiere i Nordisk Optisk Teleskop (NOT). Teleskopene står så høyt for å komme over den tykkeste
delen av atmosfæren og det er ofte slik at skyene ligger under fjellryggen.
De viktigste teleskopene, størrelse og hvem som eier/drifter dem:
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Gran
Telescopio
Canarias William Herschel Telescope Telescopio Nazionale
(GTC), 10.4 m, Spania, USA, (WHT), 4.2 m, UK, Nederland, (TNG), 3.6 m, Italia
Mexico
Spania

Galileo

Nordic Optical Telescope (NOT), Isaac Newton Telescope (INT), Liverpool Telescope, 2 m, UK,
2.56 m, de nordiske landene
2.50 m, UK, Nederland, Spania
Spania

Swedish Solar Telescope (SST), Dutch Open Telescope (DOT), MAGIC, 2 x 17 m gamma1 m, Sverige
Solteleskop, 0.45 m, Nederland
teleskop (Cherenkov), Spania
På forhånd hadde jeg bestilt omvisning på hjemmesiden til IAC (Instituto de Astrofisica de Canarias). En
kan da få omvisning på et av teleskopene til ENO (European Northern Observatory), hvilket det blir, er
avhengig av tilgjengelighet. En får en bekreftelse pr. e-post med tidspunkt og møtested, og det hele er helt
gratis!
Veien opp til Roche de los Muchachos er svært bratt og svingete (startet ved havnivå og helt opp til 2400
moh), så vi beregnet oss god tid. Vi hadde fått beskjed om å møte opp på en helipad, og der stod vi sammen med en liten gruppe svensker, engelskmenn, tyskere og spanjoler. Guiden vår viste seg å være en
kvinnelig astronom, som nå viet mye av tiden til nettopp omvisninger. Hun kunne fortelle at vi skulle få
se GTC, 10.4 m teleskopet, som er det største teleskopet i verden (se artikkel om store teleskoper i dette
nummer)!.
Like ved helipad’en stod de to imponerende 17 m MAGIC teleskopene, og vi fikk først en omtale av disse. Disse detekterer høy-energi gammastråling indirekte via såkalt cherenkov-stråling. Denne strålingen
skapes når gammastrålene kolliderer med vår atmosfære og danner høy-energetiske sekundærpartikler.
MAGIC ble testet første gang i 2005 på gammastråling fra Krabbetåken (M1) og har senere oppdaget flere supermassive svarte hull i aktive galaksekjerner.
Etterpå kjørte vi opp til den imponerende kuppelen som huser GTC. Vi fikk først høre om historikken og
de tekniske detaljene angående teleskopet. Det ble fullt operasjonelt i 2009, etter en planleggings- og
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byggefase helt tilbake til 1987. Teleskopet ble formelt åpnet av Kong Carlos 24. juli 2009. Kuppelen har
en høyde på 41 m og veier 400 tonn. Likevel kan den flyttes med håndmakt! Dette fordi den ligger på en
tynn oljefilm.
Deretter fikk vi hjelm på hodet og klatret opp til standplass for å se selve teleskopet. Det var virkelig imponerende å se det enorme hovedspeilet som består av 36 store segmenter i bikubestruktur. Speilvekten er
hele 17 tonn. I det hele tatt, hele komplekset var imponerende. Teleskopet har tre fokusmuligheter, primær cassegrain-fokus, såkalt foldet Cassegrain-fokus og nasmyth-fokus. Disse brukes til forskjellige typer instrumenter.

Til venstre kuppelen som huser 10.4 m teleskopet, til høyre hovedspeilet. I hullet gjennom speilet kan en
så vidt skimte et mindre speil som sender lyset til nasmyth-fokus som er på plattformen til høyre i bildet.
Guiden viste oss og fortalte om det adaptiv-optiske systemet som endret speilsegmentenes form inntil
1000 ganger pr. sekund! Hun fortalte også at det meste av observasjonene som blir gjort med teleskopet er
multi-objekt spektroskopi i den infrarøde delen av spekteret.
Etter den meget gode og informative omvisningen kjørte vi helt til toppen av fjellet og så ned i den spektakulære kalderaen. Her kunne vi også få et overblikk over hele den imponerende teleskop-parken. Informative plakater var satt opp og viste hvilke teleskoper vi kunne se.

Noen av teleskopene på kanten av kalderaen (William Herschel og de to solteleskopene).
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Nordisk Optisk Teleskop

Like under toppen ligger Nordisk Optisk Teleskop (NOT)
som har et hovedspeil på 2.56 m. Det er et Ritchey-Chretien
optisk system med åpningsforhold f/11. Speilet er 19 cm
tykt i kantene og veier 1925 kg. vekten på selve teleskopet
er 43 tonn og det er alt-azimuth montert.
Teleskopet drives og finansieres av forskningsrådene i
Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt universitet på
Island. Teleskopet ble tatt i bruk allerede i 1990, men på
grunn av mannskapsmangel og mangel på instrumenter, ble
det ikke så mye brukt i den første tiden.
I 1995 ble det tatt heldigvis tatt grep som gjorde at teleskopet fikk en mye større status. Blant annet ble installert stateof-the-art infrarøde spektrografer og optiske kameraer og
det ble også ansatt tilstrekkelig med lokalt rekruttert mannskap som kunne stå for det tekniske når det gjaldt driften.

NOT regnes i dag som et middels stort teleskop og kan ikke
konkurrere på alle felt med de største teleskopene. I stedet har man fokusert på spesialiserte observasjoner. Det brukes blant annet til studier av etter-gløden etter gammaglimt, supernovaer av type 1a, multispektrale stjernestudier og variable stjerner. NOT er også kjent som et særdeles skarpt teleskop og har også
blitt brukt til studier av solsystemets planeter og måner.
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Nyheter
Stråling kan skape problem for Mars-astronauter
Kilde: forskning.no
Curiosity rapporterer om massiv stråling på ferden til Den røde planet.
Mars-roveren Curiosity brukte i fjor 253
dager - omtrent åtte måneder - på sin tur
fra Jorda til Mars. Nå er målingene av strålingen roveren ble utsatt for i løpet av turen
lagt frem, og de viser at astronauter vil bli
utsatt for mer stråling enn NASA tillater
under en tur til Mars.
«Strålinga den har blitt utsatt er mange
hundre ganger sterkere enn på Jorda, selv
inne i et romskip,» sier Cary Zeitlin, forsker ved Southwest Research Institute, til
NY Times.
Terje Wahl ved Norsk Romsenter er ikke overraska over målingene. «Noen av partiklene i galaktisk kosmisk stråling (GCR) har utrolig sterk gjennomslagskraft. Selv inne på Romstasjonen, som både er beskyttet av Jordas magnetfelt og tykke vegger, merker astronautene i blant at GCR treffer netthinnen i øyet,»
forklarer Wahl til NRK.no.
Han påpeker samtidig at NASAs kommende Orion-fartøy, som er beregnet for astronauter, sannsynligvis
vil ha mer beskyttende vegger enn fartøyet som tok Curiosity til Mars. «Det er teknisk mulig å beskytte
bedre mot stråling enn det Orion kommer til å gjøre også, hvis man for eksempel hadde vanntanker i alle
veggene ville det ha hjulpet.»
Problemet med høye stråledoser er kreftfaren det fører med seg. Måleenheten for ioniserende stråling er
sievert - Curiosity absorberte omtrent en halv sievert på sin enveistur. Til sammenligning: På Jorda får vi i
oss mindre enn en tusendels sievert i året, med mindre vi er flittige brukere av røntgen og CT-skanninger.
Ifølge NY Times medfører en strålingsdose på én sievert fem prosentpoengs økning når det gjelder risikoen for å få dødelig kreft.
«Man ønsker ikke unge astronauter til slike lange ferder, det har med strålingsfaren å gjøre,» sier Wahl.
Det har også blitt snakka om enveisturer til Mars for godt voksne personer, men dette er ikke noe de statlige romorganisasjonene har noen befatning med (red. anm: se resyme av Tandbergs foredrag i dette
nummer). Strålingsproblemet er uansett noe romfartsorganisasjonene har tid til å jobbe med - vi sender
ikke mennesker til Mars med det første.
«NASA er i ferd med å bygge en stor bærerakett - Space Launch System - som er en forutsetning for bemannede tur/retur-ferder til Mars,» sier Wahl. President Obama har foreløpig vist mer interesse for asteroideforskning enn Mars-ferder - det har nylig vært høringer i Kongressen om hva satsningsområdet skal
være.
«Mitt tips er at NASA rundt 2030 kommer til å sende astronauter i bane rundt Mars, for derfra å fjernstyre
mange ubemannete kjøretøyer nede på Mars-overflaten. Jeg tror nok folk lander på Mars i perioden 20402050.»
Eivind Wahl
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Er reiser i over lysets hastighet mulig?
Kilde: forskning.no
Fysikeren Harold ”Sonny” White prøver nå å bygge et teknologisk bevis for at reiser i over lysets hastighet er mulige.
I Johnson Space Center i Texas finnes et laboratorium som er seismisk
isolert, slik at selv ikke den minste vibrasjon fra bakken kan nå de følsomme instrumentene. Dette laboratoriet ble bygget for Apollo-ferdene
til månen. Nå har fysikeren Harold ”Sonny” White flyttet instrumentene sine hit, skriver nettstedet TechNewsDaily.
Her prøver han å lage det han kaller et Chicago Pile-1-eksperiment.
Navnet referer til den aller første atomreaktoren som i 1942 banet vei
for kjernekraft. White prøver nå å bygge det som kan bli romfartens
ultimate Chicago Pile-1-eksperiment, et teknologisk bevis for at reiser i
over lysets hastighet er mulige.
Instrumentet han bruker, er et modifisert Michelson-Morley interferometer. Dette instrumentet splitter opp en laserstråle i to like stråler.
Utfra interferensmønstre der strålene møtes igjen, kan forskeren se om
lysbølgene i de to strålene har brukt forskjellig tid.
Det White prøver å skape og påvise, er ørsmå endringer av tidrommet som påvirker lyset. Hvis han klarer
å se slike endringer, kan han ha skapt en nødvendig forutsetning for reiser raskere enn lyset: Negativ vakuumenergi.
«Jeg har opplevd en effekt som er nært beslektet med negativ vakuumenergi i kjelleren til Justervesenet
på Kjeller ved Lillestrøm», sier journalist Arnfinn Christensen. «Fagansvarlig for tid og frekvens, Harald
Hauglin, førte to finslipte metallplater mot hverandre, og ba meg dra dem fra hverandre igjen.» «Det var
plent umulig. Jeg halte av alle krefter, og platene var som limt sammen. Det var ikke undertrykk mellom
platene som skapte problemer for meg. Det var Casimireffekten. Jeg hadde fått føle direkte på kroppen et
kvantemekanisk fenomen: Virtuelle lyspartikler, fotoner, som oppstår og går til grunne hele tiden i rommet mellom platene, skapte et kraftfelt som sugde platene sammen.»
Beslektet med Casimireffekten er altså den negative vakuumenergien som Harold ”Sonny” White prøver å skape. Negativ vakuumenergi kan skapes av negativ masse. Dette er
en hypotetisk type materie, laget av eksotiske partikler som
har motsatte egenskaper av vanlig materie. En klump av
negativ materie kan for eksempel ha en masse på minus to
kilo.
Ved hjelp av negativ og positiv masse går det an å lage lokale forstyrrelser i rommet. De vil ha form av en boble, der
rommet foran boblen er sammentrykket og rommet bak er
utvidet. Denne boblen vil da bevege seg raskere enn lyset
gjennom rommet omkring. Romfarere inne i boblen vil oppleve at de står stille. Metoden kalles Alcubierreframdrift, etter den meksikanske, teoretiske fysikeren Miguel Alcubierre Moya. I 1994 publiserte han artikkelen The Warp Drive: Hyper-fast travel within general
relativity i journalen Classical and Quantum Gravity.
Alcubierreframdriften strider ikke mot Einsteins relativitetsteori. Likevel muliggjør den reiser over lysets
hastighet. Problemet er bare at det krever enorme mengder energi å lage en slik Alcubierreboble som be-
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veger seg raskere enn lyset. Forskere har regnet ut at hvis et romskip skal krysse vår egen Melkevei med
Alcubierreframdrift, må mer enn all materie i hele vårt kjente univers omsettes i ren energi.
Harold ”Sonny” White har vist at hvis boblen endres til smultringfasong, så trengs det mindre energi. Dette er hypotesen som han arbeider ut fra. I NASAdokumentet Warp Field Mechanics 101 fra 2011 har han
beskrevet prosjektet sitt i detalj. Vil han klare å lage et Chicago Pile-1-eksperiment for Alcubierreframdriften?
Harold ”Sonny” White er intet ubeskrevet blad i NASA-universet. Han er en jordnær ingeniør og fysiker
som også har fått flere utmerkelser. Blant annet bidro han til å lage verktøyene for robotinspeksjon av
varmeskjoldet til romfergene etter Columbia-havariet i 2003.
Hvorfor bruker NASA penger og talent på et så eksotisk prosjekt? I likhet med firmaet Google har den
amerikanske romfartsorganisasjonen hatt et ømt punkt og en ledig krok for de sprø, men seriøse prosjektene. NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) deler ut større og mindre beløp til slike prosjekter fra
en bunke på hundrevis av søknader fra forskere i universiteter og firmaer.
At de også setter sine egne, dyktigste folk på slike prosjekter, og lar dem bruke laboratorier som NASA's
Advanced Propulsion Physics Laboratory: Eagleworks ved Johnson Space Center, viser at dette er mer
enn rent svermeri.
Det antas at slike prosjekter har en todelt funksjon. For det første er dette en del av den forholdsvis beskjedne, men viktige grunnforskningen som NASA holder liv i. En slik grunnforskning er en langsiktig
investering. Den vil produsere mange nedstøvede rapporter, men kanskje også noen teknologier som i
morgen eller om mange år vil revolusjonere menneskekulturen.
Ingen vet hvor eller hvordan den neste, grensesprengende oppdagelsen vil bli gjort. Kanskje vil det ikke
en gang skje med den avanserte teknologien som White og hans kolleger råder over.
Romskipet USS Enterprise fra Science Fiction
serien Star Trek brukte nettopp Warp Drive for
å forflytte seg med overlyshastighet i Universet.
I novellen History Lesson beskriver sciencefiction-legenden Arthur C. Clarke hvordan innbyggerne på planeten Venus i en fjern framtid
går rett fra jordbruk til oppdagelsen av antityngdekraft. Kanskje ligger slike oppdagelser rett
foran øynene på oss, hvis vi bare makter å fri oss
fra innlærte idéer og tenke og oppleve verden
helt på ny?
Nettopp slike fantasieggende tanker kan være den andre grunnen til at NASA satser på Harold ”Sonny”
White og andre tilsvarende ville, men seriøse prosjekter: De gir stor PR-valuta for relativt små utgifter.
Betegnende nok figurerer Harold ”Sonny” White også på nettsidene til Icarus Interstellar, organisasjonen
som vil sende mennesker til andre stjerner før år 2100. Slike organisasjoner bygger bru mellom virkelighetens ofte litt vitenskapelige og tørre hverdag i verdensrommet og de saftige fantasiene i filmer som Star
Wars.
Eivind Wahl
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Verdensrommets øredøvende stillhet
Av Birger Andresen
Fra verdensrommet ser vi dagsiden av Jorda på grunn av reflektert sollys, men vi ser også
nattsiden på grunn av lys vi lager her nede. Men kan vi høre lyd fra jorda hvis vi er ute i verdensrommet?
Lyd forplanter seg som trykkbølger gjennom f.eks. luft, vann og faste stoffer ved fysisk kontakt mellom
atomer og molekyler osv., mens elektromagnetisk
stråling (som f.eks. lys) også forplanter seg gjennom vakuum. Partikkeltettheten er for lav både i
solsystemet og i det interstellare rom til at vi kan
høre lyd fra en planet til en annen eller fra en stjerne til en annen. Riktignok vil litt lyd med ekstrem
lang bølgelengde kunne forplante seg gjennom et så
tynt medium, men intensiteten er så lav at det knapt
kan registreres selv med svært følsomme instrumenter. Og bølgelengdene for de trykkbølgene som
forplanter seg i dette mediet er mye, mye lengre enn
de som vårt øre kan oppfatte. Det er derfor i praksis
ikke mulig å høre lyd fra jorda fra et sted ute i verdensrommet. Støyen vi lager lekker altså ikke ut i
verdensrommet.
Det er derimot mulig å måle bølgelengdene til lyd
som lages f.eks. på Sola og å gjenskape denne lyden
på Jorda slik at vi får høre hvordan den ville hørt ut
her.
Amerika «by night» sett fra verdensrommet. Foto: NASA

I det tomme rom er høreapparat av godt, gammelt merke like bra/dårlig som alt annet. Tegning: Hilde
Søderholm.
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Stjernehimmelen Juni – September 2013
av Terje Bjerkgård

Generelt

Det er sommersolverv 21. juni kl. 07:04 NST (Norsk Sommertid). 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 i 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.
Det er høstjevndøgn 22. september kl. 22.44 NST (Norsk Sommertid). Da står Sola loddrett over et punkt
på ekvator, og fra dette punktet vil Sola være i senit ved middagstid. Jevndøgnene er de eneste døgnene i
et år der dag og natt er så godt som like lange, derav navnet. Ved et jevndøgn står Sola i ett av to motsatte
punkter på himmelkulen der himmelekvator og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene
kalles jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet.
Om sommeren er det ikke natt i Trondheim. Astronomisk natt er det først når Sola er minst 18o under horisonten og det skjer først igjen den 1. september. Imidlertid kan en se ganske mye på stjernehimmelen før
det, og ikke minst planetene Jupiter, Uranus og Neptun som vil stå fint til allerede tidlig i høst.

Planetene

Merkur blir synlig lavt i vest etter solnedgang i slutten av mai. Den 26. mai var 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. Merkur er morgenstjerne i slutten av juli til
omtrent midten av august. Imidlertid ligger ekliptikken veldig flatt på denne tiden av året, så dette er
vanskelig å observere, spesielt fra våre lyse breddegrader. Planeten er aftenstjerne i september, men går
da ned samtidig med Sola.
Venus ble synlig først mot slutten av mai på en lys kveldshimmel. Da var 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. I løpet av juli går planeten gradvis tidligere ned om kvelden selv om vinkelavstanden til Sola øker. I løpet av august forsvinner den i sollyset.
Mars dukker opp på en lys morgenhimmel i løpet av juli. I midten av august står planeten opp en time
etter midnatt. Den befinner seg da i stjernebildet Krepsen (Cancer). Planeten fortsetter å være synlig kun
på morgenhimmelen i september og vandrer da inn i stjernebildet Løven (Leo).
Jupiter forsvant i sollyset i løpet av mai og dukker først opp igjen i august. Den befinner seg da i stjernebildet Tvillingene (Gemini) og sees dermed på morgenhimmelen i øst. I slutten av september står planeten
opp før midnatt.
Saturn står i stjernebildet Jomfruen (Virgo) i juni. Den står svært lavt i sørvest rundt midnatt. Den blir
stadig vanskeligere å finne og observere utover i juli. I løpet av august forsvinner planeten i sollyset.
Ringåpningen er nå ganske stor og Cassinis deling er synlig i en liten refraktor dersom det er rolige forhold.
Uranus står svært fint til fra august og utover hele høsten. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene
(Pisces). Planeten er i opposisjon (nærmest oss) 3. oktober, lysstyrken er da 5.7 mag (så vidt synlig uten
kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.7 buesekunder. Med litt forstørrelse er
det altså mulig å se en svakt grønnlig skive. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se de mest lyssterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna. Se stjernekart neste side.
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Kart som viser Uranus’ posisjon den 15. og 30. september.
Neptun er i opposisjon 27. august, og den kan observeres fra omtrent den datoen. Planeten befinner seg
lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius). Lysstyrken er 7.8 mag og planetskiven er kun 2.3 buesekunder tvers over. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den
grønnlige fargen og at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse.

Kart som viser Neptuns posisjon den 15. og 30. september. Legg merke til kometen 154/P Brewington like
ved den 15.september. Den har da en oppgitt lysstyrke på 10.4 mag og blir 9.8 mag. den 30.9. Øverst i
kartbildet finner du for øvrig den fine kulehopen M2.

Meteorsvermer

Perseidene har sitt utstrålingspunkt langt nord i stjernebildet Perseus (derav navnet), ikke langt unna dobbelthopen. Svermen har en ideell rate (ZHR) på 110 meteorer pr. time. I år forventes Perseidene å ha et
bredt maksimum mellom kl. 15 den 12. august og kl. 04 den 13. august. Dette innebærer at vi kan se en
god del meteorer seint på kvelden og natten. Imidlertid er himmelen stadig temmelig lys her i Trøndelag,
men Månen er ikke plagsom i år.
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