Redaktørens ord
Så er vi godt i
gang med 2014.
Og for en flott
start på året det
ble! En supernova eksploderte nemlig i den
”nærliggende”
galaksen M82 i januar. Galaksen befinner seg vel 12 millioner lysår unna,
knapt 4 ganger så langt unna som
Andromedagalaksen. Det har vært
veldig artig å følge med på denne
stjernen, som ble oppdaget før den
nådde maksimum og til den nå nesten
ikke lenger er synlig i mitt 8-tommers
teleskop. Men jeg vil fortsette å fotografere den utover våren. Jeg håper at
mange av leserne også har fått med
seg denne supernovaen, enten ved å
bruke egne teleskoper eller har vært
med opp på observatoriet.
Det har vært en usedvanlig tørr
start på dette året og en god del klarværskvelder, men det har dessverre
ofte vært svært sterk vind som enten
har gjort det umulig å observere eller
gjort det veldig turbulent. Imidlertid
gjør det ikke så mye for å se på nordlyset, som det faktisk har vært ganske
mye av og jammen temmelig flott
innimellom, som bildet til Jørn på
forsiden viser. Nordlysfenomenet og
ikke minst de flotte fargene er behørig
forklart i dette nummeret.

Som i fjor tok jeg turen over til
London og AstroFest i februar. Dette
er den største astromessa i Europa og
er virkelig artig å være med på. Det
var to dager med svært mange gode
foredrag. Det er salgsutstillinger av
alle mulige typer astro-utstyr, både
teleskoper, okularer, kameraer, observatorier og diverse astrolitteratur.
Men det artigste er nok det sosiale
aspektet. Veldig moro å treffe spesielt mange fra det norske astro-miljøet
og vi hadde mye artig sammen på
kveldstid. Det blir helt sikkert tur
igjen neste år og jeg anbefaler flere
TAF’ere å bli med!
Nå er det ikke så lenge igjen til
påske og etter det er det slutt på årets
observasjonssesong. Bruk derfor påsken til å få sett litt på himmelen. 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. I år er det fullmåne
15. april, noe som vil si at det er gode
observasjonsmuligheter i slutten av
påsken.
Redaktøren ønsker med dette alle
en RIKTIG GOD PÅSKE med mye
klarvær!
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Årsrapporten (se side 4-6) og resultatregnskapet for 2013 legges frem for
Generalforsamlingen 23. april. De forteller om høyt aktivitetsnivå og god
økonomi. Resultatregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 1137.
Foreningen har en egenkapital på kr 123 009 selv om utstyr til en innkjøpsverdi på kr 172 466 gjennom årenes løp av praktiske årsaker er nedskrevet til
kr. 1 i regnskapsteknisk verdi ved overgang til kontantprinsippet.

Nye medlemmer og utmeldinger
TAF har fått 6 nye medlemmer siden sist, mens 6 medlemmer har meldt seg
ut. TAF har 169 medlemmer pr. 19/3-2014. Vi ønsker hjertelig velkommen til
Toril Bromseth, John Petter Gåsvik, Mikael Hansen, Eva Hofstad, Bent R.
Reitan og Martin Stomoen.
TAF ønsker sine medlemmer og kontakter en riktig god påske!
Birger Andresen,
Leder i Trondheim Astronomiske Forening
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Årsberetning, Trondheim Astronomiske
Forening 2013
Sammendrag

Aktiviteten i TAF har vært høy på alle kjerneområder også i 2013. Alle primæroppgaver er ivaretatt som
planlagt. Spesielt nevnes omfattende dugnadsarbeider på observatoriet og overtakelse av eierskapet til
observatoriebygget fra Autronica Ansattes Velferdsforening SAAVEL. Foreningens økonomi er svært
god.

Medlemmer og medlemskap

Medlemsavgiften for 2013 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 167 betalende medlemmer, hvilket er en økning på to. Ti personer meldte seg
inn i TAF mens åtte meldte seg ut eller ble strøket i 2013.

Valg og styre

På generalforsamlingen den 22. april 2013 ble følgende valgt:
Leder:
Nestleder:
Tur- og møtekoordinator:
1.
Varamedlem:
2.
Varamedlem:
3.
Varamedlem:

Birger Andresen (ett år, gjenvalg)
Terje Bjerkgården (to år, gjenvalg)
Jørn Yngve Dahl-Stamnes (to år, ny etter E. Rønnekleiv)
Erlend Rønnekleiv (ett år, ny)
Hannu Leinonen (ett år, ny)
Mats-Ole Hellervik Johansen (ett år, ny)

Styret har ellers bestått av Stein Ommund Wasbø (kasserer) og Erlend Langsrud (sekretær).
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.

Arrangementer

Medlemsmøter. Det ble i tillegg til Generalforsamling i april avholdt åtte medlemsmøter. Foredragsholder med astrofaglig bakgrunn ble brukt på fire møter; Erik Tandberg (Norsk Romsenter), Tone
Melvær Ruud (Universitetet i Oslo og TAF), Irene Karoliussen og Tore Hauan (Center for Interdisciplinary Research in Space og TAF) og professor Øyvind Grøn (Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo). Møtene samlet i gjennomsnitt 41 deltakere. Største oppmøte var 137 personer på møtet med
Erik Tandberg som ble arrangert sammen med NITO og TEKNA. I alt var 196 personer innom minst ett
av møtene. Møtene ble holdt på NTNU unntatt ett møte som ble holdt på Plantebiosenteret på Dragvoll.
Møteprogram, foredrag og utvalgte referater finnes på møtekalenderen til foreningens nettsider:
http://www.taf-astro.no/
Styremøter. Det ble holdt ett styremøte i 2013. Mange andre saker er diskutert og avgjort via e-post og
telefon. Saker behandlet via e-post og telefon blir grundig dokumentert skriftlig.
Observasjonskvelder. Det ble gjennomført ni vellykkede observasjonskvelder for TAF på observatoriet,
mens svært mange ble avlyst pga. værforholdene. På grunn av uflaks med været klarte vi ikke å arrangere
mer enn to observasjonskvelder for eksterne grupper på observatoriet.
Turer. Det ble ikke arrangert TAF tur i 2013.
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Åpne publikumsarrangementer. En svært vellykket og godt besøkt stjernefest (Star Party) ble arrangert
15. februar utenfor Autronicahallen. Arrangementet er oppsummert i Corona nr. 1/14.
Et planlagt arrangement under stjerneskuddsvermen Geminidene ble avlyst på grunn av været.

Publikasjoner, foredrag og profilering i media

Corona-redaktør Terje Bjerkgården utgav som planlagt fire nummer av medlemsbladet i 2013 med totalt
120 sider. Tjuefire personer bidro til medlemsbladet, hvorav sytten var TAF-medlemmer. Eivind Wahl
har vært fast nyhetsredaktør. TAF v. Arne Bjerge holdt ett foredrag for en skoleklasse.
Birger Andresen, Terje Bjerkgården, Per-Jonny Bremseth, Jørn Dahl-Stamnes, Eric Jensen, Erlend Langsrud, Ingvild Olsen Lundanes, Erlend Rønnekleiv og Pål Tengesdal hadde i 2013 10 artikler, 7 bilder og 5
tegninger i tidsskriftet til Norsk Astronomisk Selskap (NAS) «Astronomi». TAF hadde i tillegg artikler på
NAS-veven og i NAS-forum.
TAF hadde to innlegg i Adresseavisen i 2013; ett i «Spør Adressa» og en to siders omtale i forkant av
offentlig «Star Party» 15. februar. TAF ble presentert to ganger i Bydelsavisa – «Strinda» og deltok i tre
intervjuer på NRK radio. Disse var; reportasje fra observatoriet (NRK Sør-Trøndelag), kometeksplosjonen i Russland (NRK P1) og komet PanStarrs (NRK P1, «Her og Nå»). TAF ble nevnt i flere innlegg på
nettversjonene av VG, Dagbladet og Adresseavisen.
Per-Jonny Bremseth hadde flere tegninger av astronomiske objekter på det kjente nettstedet «Astronomy
Sketch of the Day».
TAF sin e-postliste, taf-lista, blir godt administrert av Herman Ranes. Facebook-siden blir godt administrert av Tom Reidar Henriksen og Erlend Rønnekleiv.

Observasjoner

Birger Andresen og Terje Bjerkgården rapporterte i 2013 henholdsvis 17 og 64, til sammen 81, observasjoner av solflekker til CV-Helios Network ved Kjell Inge Malde.
Birger Andresen (22 observasjoner av 9 ulike stjerner) og Terje Bjerkgården (239 observasjoner av 22
ulike stjerner) bidro med til sammen 261 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 27 ulike, variable
stjerner i 2013. 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 2013. Flere medlemmer tok flotte bilder
med eget utstyr i 2013.

Innkjøp av utstyr og eiendeler

Det ble kjøpt inn et Canon 60Da speilreflekskamera spesielt laget for astro-fotografering. TAF overtok i
2013 eierskapet til observatoriebygget fra Autronica Ansattes Velferdsforening SAAVEL for en symbolsk sum av kr. 10,-. Samtidig overtok TAF forpliktelser i form av forsikring av bygningene og ansvar
for flytting av observatoriet.

Observatoriet i Bratsberg

Årets store prosjekt var forberedelser til flytting av bygninger og utstyr på observatoriet. Flytting er nødvendig fordi grunneier skal bygge hus der våre bygninger står nå. Planen var opprinnelig å flytte alt dette i
2013, men siden grunneier utsatte byggestart fra 2013 til 2014 benyttet TAF anledningen til kun å gjøre
ferdig grunnarbeidet på det nye området i 2013. Dette ble gjort i håp om å få gjort ferdig det nye private
foto-observatoriet, som også TAF-medlemmer skal få bruke. Grunnarbeidet inklusiv pilarene til det visuelle observatoriet er ferdig slik at lite arbeid gjenstår før observatoriet og varmebrakka flyttes ca. 70 meter
til det nye området tidlig på forsommeren 2014.

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 1/2014

5

Det er lagt ned et meget stort dugnadsarbeid på det nye området. Dette er grundig dokumentert i Corona
nr. 4/14. Erlend Rønnekleiv har vært prosjektleder for det praktiske arbeidet på den nye tomta, mens Stein
O. Wasbø har ledet arbeidet med å skrive søknader til kommunen og å få disse godkjent. Alle tillatelser
var på plass i løpet av august.

Regnskap 2013

Resultatregnskapet for 2013 viser et underskudd på kr 1 137 mot et budsjettert underskudd på kr 46 885.
Av det budsjetterte underskuddet utgjør avskrivninger av tidligere innkjøpt utstyr kr 19 235. Det ble satt
av kr 50 000 i budsjettet til flytting av observatorium. Bare deler av denne summen ble brukt i 2013. Dette skyldes delvis at kostnadene til nytt fundament ble rimeligere enn antatt, og delvis at selve flyttingen er
blitt utsatt til 2014.
Regnskapsposter med avvik på over kr 1000 fra budsjett er:
1)
Mindre utgifter til observatorium (+ 36 372)
2)
Mindre utgifter til trykking av medlemsbladet (+ 2 000)
3)
Mindre utgifter til bevertning på møter (+ 3 028)
4)
Mindre utgifter til møtelokale (+ 2 000)
Resten av avviket i forhold til budsjett skyldes summen av en rekke mindre poster.
TAF hadde ved årets slutt eiendeler (teleskoper/optisk utstyr) til en regnskapsmessig verdi på kr 1. Nedgangen på kr. 91 526 fra 2013 skyldes overgang til kontantprinsippet, dvs. nedskrivning av verdien til null
ved innkjøp. TAFs samlede eiendeler pr. utgang 2013 var kr 139 206, og egenkapitalen er på kr 123 009.
Nedgangen fra 2013 skyldes overgang til kontantprinsippet.
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. Ved overgang til kontantprinsippet er den planlagte avskrivningen jfr. budsjettet for 2013 beholdt
og restverdien på kr. 77 301 skrevet ned til kr. 1,- i balansen.
Foreningens samlede bankinnskudd ved årets slutt var kr 136 786. Dette er disponible driftsmidler bortsett fra kr 14 000 som står på kontoen for avsetninger til festeavgift for tomta på observatoriet, og som
skal betales i 2020.
Annet
Teknisk Gruppe v. Terje Bjerkgården, Erlend Langsrud (leder) og Erlend Rønnekleiv har som vanlig tatt
seg av alle henvendelser om utstyr og vurderinger av teknisk art på utmerket vis.
_____________________________________________
Trondheim 10. mars 2014
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Observasjoner av Sola i 2013
Av Birger Andresen og Terje Bjerkgård
Birger Andresen (17 observasjoner) og Terje Bjerkgård (64 observasjoner) har til sammen gjort 81 observasjoner av solflekker i 2013. 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 2013. Aktiviteten har vært
jevnt lav hele året, og det har vært få kraftige solflekkgrupper.
Kurven ovenfor viser CV døgn-verdiene for hele 2013. 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.

Månedlig solaktivitet (CV-verdier) Jan. 2005 - Jan. 2014 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.
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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.

_________________________

Observasjoner av variable stjerner i 2013
Av Birger Andresen og Terje Bjerkgård
Birger Andresen (22 observasjoner av 9 ulike stjerner) og Terje Bjerkgård (239 observasjoner av 22 ulike
stjerner) bidro med til sammen 261 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 27 ulike, variable stjerner i
2013. Programmet består hovedsakelig av Mira-stjerner, dvergnovaer, 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:
Antall observerte stjerner:
Antall observasjoner:
Stjerne
RX And
SS Cyg
TZ Per

Obs (V<Lm)
1 (0)
2 (0)
1 (0)

Stjerne
R CrB
DY Per
Z UMi

Birger Andresen
9
22 (hvorav 0 stk. er av typen V < Lm, dvs. den
variable ble ikke sett).
Obs (V<Lm)
Stjerne
Obs (V<Lm)
2 (0)
AB Dra
1 (0)
1 (0)
GK Per
1 (0)
1 (0)
V339 Del
12 (0)

Dvergnovaer (UG, UGSU, UGSS, UGZ, UGSS/VY): RX And, SS Cyg, AB Dra, TZ Per. 4 stjerner.
R Coronae Borealis stjerner (RCB): R CrB, DY Per, Z UMi. 3 stjerner.
Novaer og nova-lignende stjerner: GK Per, V339 Del. 2 stjerner.
Observatør:
Antall observerte stjerner:
Antall observasjoner:
Stjerne
RX And
V Cas
CH Cyg
TX Dra
S Per
RY UMa
Z UMa
V339 Del

Obs (V<Lm)
17 (3)
8 (0)
13 (0)
12 (0)
10 (0)
14 (0)
14 (0)
14 (0)

Stjerne
Z And
T Cep
R Cyg
AX Per
Y Per
S UMa
R UMi

Terje Bjerkgård
22
239 (hvorav 7 stk. er av typen V < Lm, dvs. den
variable ble ikke sett).
Obs (V<Lm)
Stjerne
Obs (V<Lm)
10 (0)
SV Cas
11 (0)
9 (0)
AF Cyg
11 (0)
8 (2)
SS Cyg
24 (1)
12 (0)
GK Per
1 (1)
12 (0)
R Tri
11 (0)
12 (0)
V UMa
10 (0)
4 (0)
T UMi
2 (0)

Dvergnovaer (UGSS, UGZ, UGSU): SS Cyg, RX And. 2 stjerner.
Mira-stjerner (M): V Cas, T Cep, R Cyg, Y Per, R Tri, S Uma, T UMi. 7 stjerner.
Semiregulære stjerner (SRA, SRB, SRC, SRD): SV Cas, AF Cyg, TX Dra, S Per, RY UMa, V Uma, Z
UMa, R UMi. 8 stjerner.
Z Andromedae stjerner (Z And +SR, Z And) : Z And, CH Cyg, AX Per. 3 stjerner.
Novaer og nova-lignende stjerner: GK Per, V339 Del. 2 stjerner.
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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.
Høydepunktet i fjor var novaen i Delfinen (Delphinus), V339 Del som blusset opp i august. Den nådde en
lysstyrke på 4.3 mag, altså godt synlig for det blotte øye. Dette var den første novaen som har vært synlig
uten kikkert på den nordlige halvkule siden 1999 (det var V1494 Aql) Etter maksimum falt lysstyrken
relativt jevnt og raskt ned til like under 11. mag (midten av oktober) og har flatet ut som lyskurven fra
AAVSO viser (under). Den er nå i mars på om lag 11.5 mag.

Beskrivelse av ulike typer variable stjerner som er observert
Ulike typer variable stjerner er beskrevet på http://www.aavso.org/types-variables.
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Rapport fra AstroFest i London
Av Terje Bjerkgård, TAF
European 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 større gruppe fra
Østlandet reiser over hvert år. I år var det bare undertegnede som tok turen fra Trondheim, mens i fjor var
også Erlend Rønnekleiv med. Norwegian flyr direkte fra Værnes til London og dersom man bestiller tidlig er flybillettene rimelige. Det passer bra at det er en flyavgang på kvelden dagen før konferansen starter, slik at jeg faktisk dro etter jobb på torsdag.
Denne gangen bodde jeg på hotellet som ligger bare 5 minutter fra konferansesenteret i Kensington og
som de aller fleste andre nordmennene også bor på. Og ikke bare dem: også foredragsholderne bodde på
samme hotellet. Slik fikk vi en riktig hyggelig prat med Ian Ridpath om nordlys og Norge. Ian har skrevet
en rekke bøker, flere av dem prisbelønnet og har blant annet vært redaktør for det kjente Norton’s Star
Atlas og Oxford Dictionary of Astronomy. Ellers er han nok mer kjent fra TV (BBC) i England enn Knut
J.R. Ødegaard er her hjemme…Sjekk for øvrig ut hans hjemmeside: http://ianridpath.com/ hvor det er
mye nyttig astrostoff, blant annet foredrag han har holdt.
De mange, gode foredragene utgjør absolutt en hovedattraksjon på konferansen, og de var helt utsolgt i år.
Det lønner seg derfor å kjøpe billetter tidlig, noe man enklest gjør gjennom tidsskriftet Astronomy Now
sin hjemmeside. Billettene dumper ned i postkassa etter ca. en ukes tid.
Blant mange gode foredrag synes jeg kanskje disse var mest interessante:
Garry Hunt fortalte om Voyager-sondenes historie og fremtid. Voyager 1 har nå offisielt forlatt vårt
Solsystem. Begge sondene vil sende til fram til 2025, da de går tom for energi.
Giovanna Tinetti holdt er foredrag om de siste
oppdagelsene når det gjelder eksoplaneter, ikke
minst om hvordan vi nå klarer å finne ut noe om
planetenes atmosfærer. Den kjente optiske
ingeniøren Al Nagler holdt et underholdende
foredrag om sine teleskoper og okularer og hvordan
hans karriere begynte. Både Nagler okularer og
Televue teleskoper er jo blant det ypperste som
finnes. Al og hans kone var for øvrig ellers til stede
hele tiden ute i utstillingsområdet. Paul Crowther
fortalte om jakten på de mest massive stjernene i
Universet. Den øvre grensen for stjernemasse er
fremdeles mye diskutert. Allan Fitzsimmons
fortalte oss om Chelyabinsk eventen i 2013. Han
viste noen spektakulære videoer og hadde også med
en bit av meteoritten som falt ned i sjøen like ved.
En ting jeg hvertfall ikke visste var at mange fikk
øyeskader av å se det kraftige lysglimtet, og så
mange som 80 måtte behandles for solbrenthet!
Geologen Sanjeev Gupta er med i Curiosity-teamet
og fortalte om hvordan man styrte roveren rundt på Mars-overflaten. For de som liker Sci-Fi var det et
svært så underholdende foredrag av Bill Gutsch om astronomi og bruk i filmens verden. Til slutt tilbake
til Ian Ridpath som holdt et flott foredrag om nordlys, som ikke minst var god Norges-reklame.
Svært mange 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».
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Al Nagler demonstrerer noe av sitt utstyr

Glimt fra messeområdet

En del av den norske delegasjonen på Astrofest 2014, like før vi skal ut på en bedre middag. Foto: Bjørg
Tangen.
Totalt var vi ca. 18 nordmenn som hadde reist til London, inkludert noen som også hadde med sin bedre
halvdel. Som i fjor ble det derfor mye hyggelig sosialt samvær til lunsj og middag, og på pub utover kveldene. Dette sosiale samværet er nok for meg like viktig som selve astrokonferansen. Veldig hyggelig
gjeng å være sammen med! Så jeg anbefaler absolutt flere å bli med i 2015.
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Amatørastronomi før og nå – en betraktning
av Theodor Abrahamsen
Theodor Abrahamsen i Hamar fikk tilsendt det forrige Corona og leste den gode artikkelen til
Eric Jensen om ”Amatørenes instrumenter”. Dette gjorde at Abrahamsen som har holdt på med
amatørastronomi lenger enn de fleste (han er nå 94 år), fikk lyst til å dele sine betraktninger
med oss om hvordan vår hobby har forandret seg, ikke minst når det gjelder teleskoper. Brevet
jeg fikk gjengis her under i sin helhet.
Da jeg hadde lest den meget interessante artikkelen i Corona om amatørinstrumenter og de forskjellige
teleskoptypene, da oppdaget jeg at tidene har forandret seg. I dag er amatører nesten blitt profesjonelle.
De utstyrer observatorier med kompliserte fotomuligheter, de søker etter liv på andre planeter og holder
foredrag om emner vi eldre aldri har hørt om.
Jeg er nå blitt 94 år og da jeg var ung, var det største ønsket å få til en god kikkert. Da kjøpte man ikke,
men man gikk på kurs og laget seg et Newton teleskop. Da var det mulig å skrive: ”Ved først å slipe den
kuleformet, for så å korrekturslipe dem til den rette fasongen”, eller et uttrykk som: ”De dype parabolske
og hyberbolske kurvene som må slipes”.
Sliping av speil er det første grove arbeidet som må gjøres. Ved hjelp av forskjellige typer slipepulver,
sliper man bort glass til man oppnår en tilnærmet kuleformet flate. Når man slik, ved hjelp av en lyskilde
kan se at en har fått et tilnærmet brennpunkt, begynner det interessante, og for en amatør det vanskelige
arbeidet med å få til en parabolsk kurve. Da sliper man ikke, man polerer, som er en helt annen prosess.
Sliping fjerner glass og er grovarbeid. Polering er, ved hjelp av vann og et poleringsmiddel, å få glassoverflaten til å flyte. Dette skjer ved hjelp av friksjon, slik at en får forandret deler av speilemnet, og det
tar form av en parabel, sfæroid eller hyperbel. Denne prosessen fjerner også riper, som slipingen lager i
glasset.
Speilemnet må poleres omhyggelig for å få riktig form. Skal en få det til, må en ha et Foucault apparat1,
noe man laget på forskjellig vis. En knivegg laget man av et barberblad, eller man kunne lage et Ronchinett ved hjelp av et forminsket fotografi av et hjemmelaget trådnett. En Nonie-skala laget man ved å avfotografere en linjal og forminske slik at 10 mm ble 9 mm. Ved å føre 9 mm-skalaen mot 10 mm-skalaen,
kunne man måle brøkdeler av en millimeter, osv. I det hele tatt fikk man innblikk i både litt kjemi, optikk
og mekanikk. Etter omtrent 2 års strev, hadde man fått laget en meget brukbar Newton reflektor. Selv begynte jeg med en 6-tommer, og laget etter hvert både en 8- og en 9-tommer.
Når det gjelder observasjoner, var min interesse å oppspore alle Messier-objektene og følge to variable
stjerner i år etter år.
I dag er det særlig kompliserte fotometoder og helt profesjonelle bilder som opptar amatørene. Det er foredrag om protoplaneter og svarte hull, mens jeg i min tid ofte gikk bakover i tid for å lage et gnomon
eller en astrolab. Dette for å følge Solens gang, måle høyde på nordlyset, eller de store dagene da den
første russiske Sputnik gikk over himmelen. Ja, i dag er det helt andre interesser.

1

Foucault apparat, Foucaults knivtest brukes til å måle kurvaturen og finne uregelmessigheter på speilet man holder
på å slipe. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Foucault_knife-edge_test . Ronchi nett er en annen måte å gjøre det samme på http://en.wikipedia.org/wiki/Ronchi_test
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Blinkskudd

Supernova SN2014J tegnet av Per-Jonny Bremseth den 24.1.14. Han brukte 8” teleskop og 111 x forstørrelse. Synsfeltet er 23 bueminutter.

Supernova SN2014J fotografert av Terje Bjerkgård, henholdsvis 29. januar, 11. februar og 9. mars. Mens
det er liten forskjell i lysstyrke på supernovaen i de to første eksponeringene, så er den blitt merkbart svakere 9. mars. Bildene er tatt med Nikon D5100 DSLR gjennom 80 mm TS apokromatisk refraktor på EQ3
montering (se bilde av utstyr i annen artikkel i bladet). Det er stacket ca. 10 eksponeringer (ISO 1000 og
30 s) med DeepSky Stacker i hvert tilfelle.
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Nordlys
Av Birger Andresen (TAF)
Jeg ble inspirert av det usedvanlig flotte nordlysutbruddet her i Trondheim torsdag 27. februar
til å skrive en artikkel om nordlys.

Oversikt

Nordlys, eller Aurora, er et lysfenomen som
oppstår i Jordas atmosfære når elektrisk ladde
partikler fra sola ”stuper” inn mot oss langs de
magnetiske feltlinjene som omgir jorda. Det
opptrer som regel i et 3-6 grader bredt bånd 1020 grader fra Jordas magnetiske poler. Dette
båndet blir bredere og strekker seg mye lengre
fra de magnetiske polene når nordlyset er ekstra intenst. Man vil da ofte se andre farger enn
det grønne nordlyset som er mest vanlig, og det
blir gjerne mye mer ”liv” i nordlyset. Denne
artikkelen handler om hvordan nordlyset oppstår.
På den nordlige himmelen kalles nordlyset aurora borealis (det nordlige lys). Det har fått sitt
navn etter den romerske gudinnen for daggry,
Aurora, og det greske navnet for nordlig vind,
Boreas. Rundt Jordas magnetiske sørpol har vi
aurora australis, sørlys. Dette oppfører seg på
samme måte som nordlyset og det forandrer
seg grovt sett i takt med nordlyset. Polarlys
brukes som samlebetegnelse for nordlys og
sørlys.

Polarlyset stuper inn mot atmosfæren vår i en sone
som omgir den Jordas magnetisk poler (se pilene).
Illustrasjon fra internett.
Nordlyset kan være alt fra en diffus og strukturløs glød som lyser opp himmelen svakt i flere timer til
skarpt avgrensede bånd som stråler eller bølger i vill fart over himmelen. Vi snakker også om nordlysgardiner. Nordlyset kan være så intenst at man kan lese en avis i lyset fra det selv om man er midt ute i ødemarka milevis unna andre lyskilder. Det er dog aldri så intenst at det kan observeres på lyse dagen. Det
lyser mest intenst i et litt ovalt område rundt den magnetiske nordpolen. Ovalens akse dreier med tidspunktet på døgnet. Den strekker seg lengst sørover ca. en time før lokal midnatt. Nordlysovalen befinner
seg ofte nesten rett over Tromsø, som derfor må betegnes som Norges nordlyshovedstad. Nordlyset opptrer oftest og sterkest nær vår- og høstjevndøgn, altså rundt 21. mars og 21. september. Ved svært sterk
solvind kan nordlysovalen utvides kraftig slik at nordlyset kan ses helt ned til Tyskland og Nederland.

14

Corona, 1/2014 - Trondheim Astronomiske Forening

Nordlysovalen kan være alt fra nær sirkelformet til temmelig sammenklemt. Bilder fra
http://www.exploratorium.edu/learning_studio/auroras/fromspace.html og
http://www-istp.gsfc.nasa.gov/istp/outreach/images/Aurora/vis716.gif
Nordlyset har vært beundret og fryktet opp gjennom menneskets historie. Man har trodd at det har vært alt
fra dansende ånder til tegn fra guder. Vi vet nå at nordlyset skyldes solvinden, dvs. elektrisk ladde partikler med høy energi som etter en ferd på 1-3 dager fra Solas overflate kolliderer med Jordas atmosfære.
Der overfører partiklene energi til atomene og molekylene i vår atmosfære. De fleste av disse taper raskt
energien de mottar ved kollisjoner med andre atomer og molekyler, men en liten andel av dem sender ut
igjen energien som lys. Det er for det meste oksygenatomer og nitrogenmolekyler høyere enn 80-90 km over
bakken som lager nordlyset. Ved spesielt intens solvind vil så mange atomer og molekyler sende ut lys at
vi kan se også farger i nordlyset som normalt er for
svake til å se. Den norske forskeren Kristian Birkeland
var rundt 1910 en av pionerene i nordlysforskning.
Polarlys opptrer også på andre planeter. Akkurat som
hos oss ser vi det i et ovalt område noen grader unna
planetenes magnetiske poler.
Nordlys på Jupiter. Kilde NASA.

Nyttige begreper knyttet til utsendelse av lys i atmosfæren vår

Atmosfæren bombarderes hele tiden av partikler fra verdensrommet. Partikler fra Sola, i hovedsak elektroner og protoner, utgjør den desidert største andelen av dette bombardementet. Disse partiklene overfører energien sin til atomer og molekyler2 i atmosfæren, i hovedsak til oksygen og nitrogen som det er desidert mest av i atmosfæren vår. Mange av disse kollisjonene fører til at elektroner flytter seg opp i høyere
energinivåer. Vi sier at atomet eller molekylet er eksitert når minst et elektron befinner seg i et høyere
energinivå enn det behøver å gjøre. Hvis energien som tilføres er stor nok vil et elektron kunne unnslippe
helt. Atomet eller molekylet får da en negativ netto ladning og vi kaller det et ion. Vi sier at det er ionisert. Vi sier videre at et ion rekombinerer når det fanger inn igjen et eller flere elektroner og blir elektrisk
nøytralt igjen.
Et atom eller molekyl vil helst ikke være i en eksitert tilstand. Elektronet forsøker straks å returnere til
atomets eller molekylets laveste energinivå, grunntilstanden. Det sendes ut elektromagnetisk stråling når
det skjer overganger fra et energinivå til et lavere energinivå. Jo høyere forskjell det er på energinivåene,
desto kortere bølgelengde får strålingen. Noen av overgangene gir stråling i den delen av spekteret som vi
ser med øynene våre og som vi kaller lys. Kollisjoner med andre partikler kan føre til at atomet eller mo-

2

Et molekyl består av flere atomer som er kjemisk bundet til hverandre.
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lekylet kan «miste» sin ekstra energi ved kollisjoner i stedet for å sende ut stråling. Høy kollisjonshyppighet vil derfor redusere lysutsendelsen.

Nordlysets farger

Grønt nordlys fra oksygenatomer har en bølgelengde på 557.7 nanometer3. Dette er den desidert mest
vanlige typen av nordlys. Det dannes i høyder mellom cirka 80-90 km og 150-180 km når svært energirike oksygenatomer gjør en såkalt 1S til 1D overgang4 mellom to eksiterte energinivåer. Dette er en såkalt
kvantemekanisk forbudt overgang, hvilket i praksis betyr at det er ekstremt vanskelig for atomet å gjøre
overgangen. I gjennomsnitt tar det omtrent 0,75 sekunder fra et oksygenatom eksiteres til tilstand 1S til
det spontant flytter seg til tilstand 1D og sender ut grønt lys. Vi sier at levetiden til atomet i tilstanden er
0,75 sekunder. Dette høres ikke lenge ut for oss, men det er som en evighet å regne for overganger mellom energinivåer i atomer og molekyler.
Årsaken til at synlig grønt nordlys stort sett observeres fra 80-90 til 150-180 kms høyde er den lange levetiden i tilstand 1S kombinert med at frie oksygenatomer nesten bare finnes svært høyt oppe i atmosfæren
og at partikkeltettheten må være liten nok (men ikke for liten).
Oksygenmolekyler er så stabile at det trengs kraftig ultrafiolett stråling fra Sola for å spalte dem i to oksygenatomer. Dette skjer fortrinnsvis høyt oppe i atmosfæren hvor den ultrafiolette strålingen fra Sola er
aller kraftigst. Under 80-90 kms høyde er tettheten til atmosfæren såpass høy at frie oksygenatomer svært
raskt kolliderer med hverandre og danner molekyler. Det er derfor få oksygenatomer under ca. 80 kms
høyde. I tillegg vil en svært stor andel av de eksiterte oksygenatomene under cirka 80 kms høyde kollidere med nitrogen og andre partikler og miste sin ekstra energi før de rekker å sende ut grønt nordlys. Dette
er takket være den lange levetiden til 1S → 1D overgangen. Det trengs derfor en kraftig solvind for å
eksitere nok oksygenatomer til at det blir synlig grønt nordlys under 80-90 kms høyde.
Over cirka 80-90 kms høyde er det mange nok oksygenatomer og få nok kollisjoner mellom partikler til at
synlig grønt nordlys kan dannes allerede ved middels kraftig solvind. Nedgangen i antall oksygenatomer
og økningen i antall kollisjoner nedover i atmosfæren i denne høyden er så skarp at undersiden av de
grønne nordlysgardinene stopper vanligvis ganske brått.
I cirka 150-180 kms høyde blir atmosfæren gradvis så tynn at den inneholder for få oksygenatomer til å
lage synlig grønt nordlys selv om nesten alt oksygen her foreligger som atomer. Partikkeltettheten avtar
såpass gradvis i denne høyden at overkanten av de grønne nordlysgardinene normalt er diffuse.
Rødt nordlys fra oksygenatomer har en bølgelengde 630.0 nanometer. Dette nordlyset dannes typisk 150250 km over bakken, og i ekstreme tilfeller helt opp til ca. 600 km. Det røde nordlyset skyldes en annen
og ekstremt treg forbudt energiovergang, den såkalte 3P overgangen fra 1D tilstanden til oksygenatomets
grunntilstand. I gjennomsnitt tar det nesten to minutter fra et oksygenatom kommer i 1D tilstanden til det
spontant sender ut rødt lys med bølgelengde 630,0 nanometer.
I 100 kms høyde er atmosfæretrykket riktignok kun en milliondel av trykket ved bakken. Allikevel kolliderer partikler i denne høyden i gjennomsnitt 500 ganger hvert sekund. Dette er altfor hyppig til at en
overgang med levetid på nesten to minutter skal rekke å sende ut merkbart med lys. I stedet mister de fleste oksygenatomene sin ekstra energi via kollisjoner med andre partikler. Det blir ikke bedre av at øynene
våre er lite følsomme for rødt lys. Kameraer har ikke dette problemet og viser rødt nordlys lenge før vi ser
det visuelt.

3

1 nanometer = 0,000 000 001 meter.
Jeg skal ikke gå inn på kvantefysikk, men nå vet den som vil lete, lese og lære hva de skal lete etter. 1D tilstanden
er også en eksitert tilstand.

4
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I 200 kms høyde er kollisjonshyppigheten nede i en kollisjon omtrent hvert sjuende sekund. Dette er
fremdeles hyppig i forhold til levetiden til tilstanden som gir rødt nordlys (110 sekunder), men det er sjeldent nok til at en betydelig andel av de eksiterte oksygenatomene rekker å sende ut rødt nordlys før de
taper energien sin ved kollisjoner. Det fører til at rødt nordlys kan bli synlig i perioder med kraftig solvind
fra ca. 150 kms høyde og oppover.
Rødt og lilla nordlys fra nitrogenmolekyler dannes fra eksiterte nitrogenmolekyler lavere nede i atmosfæren enn der det grønne nordlyset fra oksygenatomer produseres. Ulike rødfarger og lillafarger kan produseres. Nitrogenmolekylene kan samlet danne et rød-fiolett-lilla bånd nederst i nordlysgardinene i perioder
med kraftig solvind.
Blått nordlys fra ioner av nitrogenmolekyler kan ved sjeldent sterk solvind dannes svært høyt oppe i atmosfæren. Den dominerende spektrallinjen har en bølgelengde på 428 nanometer.
Rødt nordlys fra hydrogen kan dannes når protoner i solvinden fanger inn et elektron og blir til et hydrogenatom. I tilfeller med svært sterk solvind kan vi da se rødt nordlys fra den velkjente hydrogen-alfa linjen ved 656,28 nanometer.
Andre nordlysfarger vil kunne opptre når vi ser nordlys fra flere av mekanismene ovenfor i samme retning. Dette opptrer oftest når vi har nordlyset rett over oss og således ser langs nordlysstråler som peker
nesten rett mot oss. Gult og lilla nordlys er for eksempel en blanding av rødt og grønt nordlys.

Nordlysutbruddet torsdag 27. februar 2014 fotografert fra Stokkanhaugen i Trondheim av Jørn DahlStamnes. Nordlyset strålte tidvis rett ned mot oss fra senit. Det danner da såkalte nordlyskroner. Vi ser da
enkelte steder rett opp langs nordlysgardinene. Nordlyset blir da ekstra intenst. Et annet bilde vises på
forsiden. For all del se disse og andre bilder i farger på lenken som er angitt bakerst i denne artikkelen.
Trykken her yter absolutt ikke bildene og fotografen rettferdighet.

Hovedkilder
•
•
•
•

http://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_(astronomy) Grundig side (engelsk språk).
http://www.atoptics.co.uk/highsky/auror3.htm Om glødende gasser (engelsk språk).
http://www.itp.uni-hannover.de/~zawischa/ITP/atoms.html Grundig om energinivåer og
energioverganger inkl. overgangen som gir rødt nordlys fra oksygenatomer.
http://photo.dahl-stamnes.net/album/nordlysove/content Jørn Dahl-Stamnes’ nordlysbilder fra 27.
februar 2014.
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Nyheter
«Det finnes ingen sorte hull»
Kilde: forskning.no
Stephen Hawking lanserer teori om at hendelshorisonten som definerer sorte hull ikke
eksisterer.
Sorte hull er vanskelige å forstå seg på - også for de som har via livet sitt til akkurat dette. Det lanseres
med jevne mellomrom nye teorier som søker å forklare de ulike paradoksene knytta til den forståelsen vi
sitter med i dag - ikke alle får like mye oppmerksomhet. Imidlertid, når Stephen Hawking - de moderne
sorte hull-teorienes far - snakker, da lytter man. Nå har Hawking kommet med et innspill som prøver å
løse det såkalte ildvegg-paradokset.
I utgangspunktet har vi brukt å beskrive et sort hull som et område med romtid som er så konsentrert, og
derfor har så stor gravitasjonskraft, at ingenting - selv ikke lys - kan slippe ut fra det. Det punktet hvor
gravitasjonskrafta har blitt så stor at ingenting kan unnslippe kalles hendelseshorisonten - den markerer
grensa for det sorte hullet.
I 1974 kom Hawking og blanda kvantefysikk inn i ligninga, da starta en årelang debatt om informasjonstap i sorte hull basert på en konflikt mellom kvantefysikk og generell relativitetsteori. -Kvantefysikken
sier at informasjon ikke kan gå tapt. Slipper du noe inn i et sort hull, sier den generelle relativitetsteorien
at det ikke kan komme ut igjen. Da er informasjon om systemet borte fra universet på utsiden, forklarer
astrofysiker Øystein Elgarøy.
Hawking viste at kvantefysikk vil få sorte hull til å stråle - såkalt Hawking-stråling. Denne strålinga vil få
sorte hull til å krympe og til slutt forsvinne. Hawking argumenterte også for at dette ikke ville løse informasjonsproblemet: Strålingen som kom ut, ville inneholde mindre informasjon enn det som falt inn i det
sorte hullet.
Elgarøy forklarer at fysikere på nittitallet fant en matematisk sammenheng mellom teorier som forholdt
seg til ulike antall romlige dimensjoner. Dette gjorde det mulig å relatere problemet med det sorte hullet
til et enklere problem - i den enklere varianten var informasjon bevart. Etter dette har de aller fleste, også
Hawking, ment at informasjon ikke går tapt i sorte hull. Han fortalte i et intervju med New Scientist i
2012 at han ser på sin teori om at informasjon ble ødelagt i sorte hull som sin største vitenskapelige feil
noensinne. Fysikere er likevel ikke enige om hva det er som sørger for å bevare denne informasjonen.
– Mange fysikere har hevdet at informasjonen blir strålt ut fra en ”ildvegg” av høyenergetisk stråling ved
hendelseshorisonen. Denne løsningen bryter imidlertid med den generelle relativitetsteorien, som forutsier
at en som faller fritt inn i et sort hull ikke merker noe spesielt ved hendelseshorisonten. Ildveggen ville
medføre at han eller hun absolutt ville merke dette, sier Elgarøy. Nå sitter vi altså igjen med et problem enten må kvantefysikken være feil, eller så må den generelle relativitetsteorien være feil.
Det er her Stephen Hawkings siste innspill kommer inn i bildet. Han sier at både kvantefysikken og relativitetsteorien stemmer, men at det er det sorte hullet som ikke finnes - i tradisjonell forstand. – Fraværet
av en hendelseshorisont betyr at det ikke finnes noen sorte hull - i den forstand at de ikke kan hindre lys i
å slippe ut til evig tid, skriver han i rapporten som er publisert på arXiv.
Hawkings alternative forslag er at kvantefysikken får rommet ved et sort hull til å oppføre seg så vilt at
det ikke går an å snakke om noen hendelseshorisont. Systemer som faller inn i et sort hull, vil til slutt
slippe ut igjen, men da i en ganske maltraktert tilstand. Det vil si at all informasjon som falt inn der fortsatt er der i prinsippet, men at den kan være praktisk umulig å rekonstruere. Denne prinsipielle bevaringa
av informasjon er uansett nok til at teorien holder vann. Hawking trekker sammenligninger mellom den
utolkbare, men ikke ødelagte, informasjonen, med meteorologi. – Det blir som å melde vær. Vi klarer ikke å forutse været mer enn noen få dager fram i tid. Hawking har altså, gjennom å fjerne hendelseshori-
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sonten, også fjerna ildveggen og paradokset den fører med seg. Det skal riktignok sies at det ikke er noen
fullstendig rapport han har publisert, utregninger er for eksempel helt fraværende.
– Det ser foreløpig mer ut som en skisse til en løsning enn en fullstendig utarbeidet teori. Fra et praktisk,
astrofysisk standpunkt spiller det nok liten rolle, uansett, sier Elgarøy. Han påpeker at tidsskalaen for informasjonsutstråling fra sorte hull er enorm, det handler om tidsperspektiver som er mye lengre enn universets alder. Derfor vil kvanteeffektene være ubetydelige for de sorte hullene vi observerer i universet.
– Vi kan fremdeles behandle dem med den generelle relativitetsteorien alene, og det er fremdeles ingen
god ide å hoppe inn i et sort hull, om du har livet kjært.
Eivind Wahl

Romteleskopet Kepler har funnet 715 nye eksoplaneter
Kilde: aftenposten.no
NASAs forskere har funnet 715 nye, bekreftede eksoplaneter i datamateriale sendt fra
romteleskopet Kepler i perioden mai 2009 til mars 2011.
Da astrofysiker og professor Michel G.E. Mayor ved
Universitetet i Genève fant den første eksoplaneten i
1995, ble han møtt av en mur av skepsis. Hans funn ble
imidlertid ganske raskt bekreftet, og siden da er det jevnt
og trutt blitt meldt om nye funn av slike planeter, som går
i bane rundt stjerner i nabolaget vårt i Melkeveien.
26. februar 2014 offentliggjorde NASA funn av hele 715
nye planeter. Dette er planeter som opprinnelig ble oppdaget av romteleskopet Kepler i perioden mai 2009 til
mars 2011. Årsaken til at det først nå formidles, er at det
er et møysommelig arbeid å bekrefte det som i utgangspunktet er trolige funn. Fortsatt jobbes det med flere tusen andre mulige funn blant de 150.000 stjernene
som er studert av Kepler.
Det er forskere ved NASAs Ames Research Center i California som analyserer dataene som ble sendt
hjem fra det nå «døde» Kepler-teleskopet. Forskerne har konsentrert seg om de av stjernene som tydet på
å ha planetsystemer med mer enn én planet, og slik har de nå til sammen bekreftet 961 planeter blant
Kepler»kandidatene. De 715 som nå er offentliggjort, fordeler seg på 305 ulike planetsystemer.
Nesten 95 prosent av de nye eksoplanetene er mindre enn Neptun i vårt eget solsystem, og Neptun er omtrent fire ganger større enn Jorden. Fire av planetene er mindre enn 2,5 ganger Jordens størrelse og befinner seg samtidig i det forskerne karakteriserer som «beboelig sone» – det vil si i en slik avstand fra sin
moderstjerne at temperaturen på planeten tillater mulig flytende vann. Og flytende vann regnes altså som
en svært viktig faktor i spørsmålet om det kan finnes livsformer på en planet.
En av de fire planetene i «beboelig sone» er Kepler-296f. Den går i bane rundt en stjerne som er halvparten så stor som, men langt mindre lyssterk enn vår egen stjerne, Solen. Forskerne vet imidlertid fortsatt
ikke om Kepler-296f er en gasstjerne – som for eksempel Jupiter – eller om den er en steinplanet med
store havområder.
Det er lenge siden astronomene forsto at Jorden ikke var universets sentrum. I dag vet vi ikke bare at det
finnes andre jordlignende planeter der ute, men at det kan dreie seg om flere milliarder jordlignende planeter i vår egen galakse, Melkeveien. Beregninger med grunnlag i dataene fra Kepler får forskerne til å
mene at én av fem stjerner i Melkeveien har en planet i bane som fyller vilkårene for flytende vann. Det
betyr i så fall at det er minst 11 milliarder planeter med mulig potensial for liv. Det totale antall eksoplaneter er imidlertid flere ganger større enn dette.
Eivind Wahl
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Astronomer oppdager planet som ikke burde være der.
Oppdagelsen av en gigant-planet som kretser om sin stjerne 650 ganger lengre ut enn avstanden
mellom Jorda og Sola får astronomene til å klø seg i hodet. Hvordan kan et slikt system oppstå?
En internasjonal gruppe av astronomer ved University
of Arizona (UA), har oppdaget planeten som til nå er
den som ligger lengst unna en enkelt sol-lignende
stjerne. Det er også den første eksoplaneten, en planet
utenfor vårt eget solsystem, som er oppdaget av UA.
Planetens vekt er anslått til ca 11 ganger Jupiters masse
og kretser om sin stjerne omtrent 650 ganger den
gjennomsnittlige avstanden mellom jorden og solen.
Planeten HD 106906 b er ulikt alt hva vi er vant med
fra et solsystem og dette stikker kjepper i hjulene på
dagens teorier om hvordan planetene dannes.
«Dette solsystemet er spesielt fascinerende fordi ingen
modeller for planet- eller stjernedannelse kan forklare det vi ser fullt ut,» sier Vanessa Bailey, som ledet
gruppen. Bailey er femteårs avgangsstudent ved UAs avdeling for astronomi.
Gjeldende teorier sier at planeter nær sin sol, slik som Jorda, dannes av små astroide-lignende objekter i
skiven av støv og gass som omgir en stjerne som er i ferd med å dannes. Men denne prosessen skjer for
sakte til å kunne danne gigantiske planeter langt fra stjernen. En annen mekanisme som er foreslått er at
gigantiske planeter kan dannes ut fra en kollaps av materien i skiven. Problemet er at støvskiven ofte har
for lite masse i ytterkant til at planeter som HD 106906 b kan dannes. Flere andre hypoteser har blitt
lansert, inkludert dannelsen av miniatyr-binært stjernesystem.
«Et binært solsystem kan dannes når to nærliggende fortetninger av gass kollapser mer eller mindre
uavhengige av hverandre for å danne stjerner, og at disse stjernene er så nær hverandre at
gravitasjonskreftene får dem til å gå i bane rundt hverandre,» forklarer Bailey. «Det er mulig at i HD
106906 systemet har planeten og stjernen blitt dannet uavhengig av hverandre, men av en eller annen
grunn har fortetningen som dannet planeten vært for liten til at en stjerne kunne dannes.»
I følge Bailey er det et problem med dette scenarioet – at masseforholdet mellom to stjerner i et binært
system typisk aldri er større enn 10 til 1. «I dette tilfellet er masseforholdet mer enn 100 til 1,» forklarer
Bailey. «Dette ekstreme masseforholdet er utenfor teoriene for dannelsen av binære solsystemer – akkurat
som teoriene for planetdannelse sier at planeter ikke kan dannes så langt bort fra sin stjerne.»
Dette systemet er også spesielt interessant fordi forskerne fremdeles kan påvise restene av støvskiven som
er igjen etter dannelsen av planeten og stjernen.
Med en alder på kun 13 millioner år, gløder planeten fortsatt av varme fra dannelsen. Med sine 1500 oC er
den betydelig kaldere enn moderstjernen, og utstråler størsteparten av energien i det infrarøde området av
spekteret.
Å studere planeten via bilder krever ekstremt skarpe bilder av den typen som Hubble-teleskopet kan gi.
For å oppnå samme kvalitet fra et bakkebasert observatorium brukes derfor Adaptiv Optikk (AO).
Gruppen som har studert HD 106906 b har brukt den nye Magellan Adaptiv Optikk (MagAO) systemet
sammen med Clio 2 termisk infrarødt kamera – begge teknikkene utviklet ved UA. Systemet er montert
på det 6.5 meters store Magellan teleskopet i Atacama-ørkenen i Chile.
UAs professor i astronomi og seniorforsker ved MagAO. Philip Hitz sier at «MagAO brukte det spesielle
adaptive sekundærspeilet, med sine 585 korrektorer som hver beveger seg 1000 ganger i sekundet, for å
fjerne forstyrrelser som skapes i jordatmosfæren. Denne korreksjonen gjør det mulig å detektere den
svake utstrålingen av varme fra denne eksotiske planeten til tross for varmen fra dens mye varmere
moder-stjerne. Clio er optimalisert for termisk infrarøde bølgelengder hvor store planeter fremstår mye
klarere enn deres stjerne», forklarer Hinz.
Gruppen var i stand til å bekrefte at planeten beveger seg sammen med sin moder-stjerne ved å bruke data
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fra Hubble-teleskopet tatt åtte år tidligere i sammenheng med et annet forskningsprosjekt. Ved å bruke
FIRE-spektrografen, som også er installert på Magellan-teleskopet, har gruppen klart å bekrefte at det er
en planet som tilhører stjernen.
Det er bare spekteret som kan gi oss detaljert informasjon om planetens natur og oppbygging,» forklarer
Megan Reiter, som også er avgangselev ved UAs Department of Astronomy, «Slik detaljert informasjon
er sjelden tilgjengelig for eksoplaneter observert via direkte billedtaking, noe som gjør HD 106906 b et
verdifullt objekt for fremtidige studier.»
«Hver direkte påvisning av en planet øker vår forståelse for hvordan og hvor planeter kan dannes,» sier
Tiffany Meshkat, avgangselev ved Leiden Observatoriet i Nederland. «Oppdagelsen av denne planeten er
spesielt spennende siden den har en bane så langt unna sin stjerne. Dette gir grunnlag for mange spørsmål
omkring dens historie og bestanddeler. Oppdagelser som HD 106906 b gir oss en dypere forståelse av
diversiteten av andre plantesystemer.»
Jørn Dahl-Stamnes

Sjokkbølge får supernovarestene til å gløde.
Når en stjerne eksploderer som en supernova, lyser den kraftig i uker og måneder før den sakte
svinner hen. Men fortsatt vil materien som ble slynget ut av eksplosjonen gløde i hundre og tusener av år og danne en pittoresk rest av supernovaen. Hva er det som forårsaker denne langlivede gløden?
I tilfellet med Tychos supernovarest har astronomer
oppdaget en reversert sjokkbølge som farer innover med
en fart på ca 1000 Mach (1000 ganger lydens hastighet) i
hjertet av restene. Denne sjokkbølgen forårsaker en
utstråling av røntgenstråler.
«Vi ville ikke være i stand til å studere en gammel
supernovarest uten denne reverserte sjokkbølgen som
sørger for å lyse opp restene,» sider Hiroya Yamaguchi,
som utførte denne studien ved Harvard-Smithsonian
senter for astrofysikk (CfA).
Tychos supernova ble sett av astronomen Tycho Brahe i
1572. Da den «nye stjernen» dukket opp var det mange
som ble forundret siden det var en allmenn oppfatning at himmelen var konstant og uten endringer. På sitt
sterkeste var supernovaen sterkere enn Venus før den forsvant ut av syne et år senere.
I dag vet forskerne at den hendelsen Tycho og andre observerte var en type Ia supernova forårsaket av en
eksploderende hvit dvergstjerne. Eksplosjonen sendte elementer som silisium og jern ut i rommet med en
hastighet på mer enn 5000 km per sekund. Når massen som ble sendt ut traff omkringliggende interstellar
gass ble det dannet en sjokkbølge. Denne sjokkbølgen fortsetter i dag med en hastighet rundt Mach 300.
Interaksjonen med den interstellare gassen danner også en revers sjokkbølge med en hastighet på Mach
1000. «Det er omtrent som bølgen av røde bremselys som oppstår på en travel motorvei etter en
kollisjon,» forklarer medforfatter Randall Smith ved CfA.
Den reverserte sjokkbølgen varmer opp gassen inne i supernovaresten og får den til å fluorisere.
Prosessen er lik det som skjer i et lysstoffrør, bortsett fra at supernovaresten gløder i røntgen og ikke
synlig lys. Den reverserte sjokkbølgen er det som gjør det mulig for oss å se supernova-resten og studere
dem hundre og tusen av år etter at stjernen eksploderte. «Takket være den reverserte sjokkbølgen er
Tychos supernova i live,» sier Smith.
Gruppen studerte røntgenstrålespekteret av Tychos supernovarest med Zuzaku-sonden. De fant at
elektroner som krysset den reverserte sjokkbølgen ble hurtig oppvarmet av en prosess som enda er uklar.
Observasjonene representerer det første klare beviset for en slik effekt, at «kollisjonsløse» elektroner
oppvarmet av den reverserte sjokkbølgen av Tychos supernovarest. Gruppen plan er å se etter bevis for
lignende reverserte sjokkbølger i andre unge supernovarester.
Jørn Dahl-Stamnes
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Stjerneløse kjerner i gass-skyer avslører hvorfor noen stjerner er større
Massive stjerner – de med minst åtte ganger solens masse – representerer et mysterium: Hvordan ble de så store når majoriteten av stjerner i Melkeveien er vesentlig mindre?
For å finne svaret har astronomer brukt Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array (ALMA) teleskopet for å observere
kjernen til noen av de mørkeste, kaldeste og mest tette skyene i vår
galakse for å søket etter tegn på stjernedannelse. Disse objektene,
kjent som infrarøde mørke skyer, er observert omtrent 10 000 lysår
unna i retning av stjernebildene Ørnen (Aquila) og Skjoldet
(Scutum).
Siden disse skyenes kjerne er så massive og så tette skal
gravitasjonen allerede ha overvunnet gasstrykket og dermed begynt
å kollapse for å danne nye stjerner. Dersom en stjerne ikke alt har
blitt dannet og begynt å skinne, er det en indikasjon på at noe annet
hindrer kollapsen.
«En stjerneløs kjerne indikerer at en eller annen kraft motvirker gravitasjonen og dermed regulerer
stjernedannelsen slik at store mengder materie kan samle seg før en stjerne antennes, i en oppskalert
versjon av prosessene som dannet vår egen sol,» sier Jonathan Tan, en astrofysiker ved University of
Florida, Gainesville. «Dette tilsier at massive stjerner og sol-lignende stjerner følger de samme
universelle mekanismene ved dannelse. Den eneste forskjellen er størrelsen på skyen de ble dannet i.»
Gjennomsnitts-stjerner som vår egen sol begynner livet som en tett, men relativ lav massekonsentrasjon
av hydrogen, helium og spor av andre elementer inne i en stor molekylær sky. Etter at den indre del skiller
seg ut fra den omkringliggende gassen, vil materien kollapse inn mot sentrum på grunn av gravitasjonen,
på en relativ ordnet måte via en roterende disk, hvor også planeter etter hvert vil dannes. Etter at nok
masse er samlet vil fusjonsprosessene starte i kjernen og en stjerne er født.
Mens noen modeller for stjernedannelse kan forklare dannelsen av de fleste stjernene i Melkeveien, må
noe annet til for å forklare dannelsen av de mer massive stjernene. «Noen andre krefter må til i prosessen
ved kollaps av gass-skyen, ellers ville vår galakse vært et sted med bare jevnstore stjerne-populasjoner,»
sier Tan. «Alternativt har det vært spekulert i om man trenger to forskjellige modeller for stjernedannelse:
en for sol-lignende stjerner og en for de mer massive stjernene.» For å finne svaret på dette er nøkkelen å
finne eksempler på massive, stjerneløse kjerner i gass-skyer og være vitne til fødselen av en massiv
stjerne.
Grupper av astronomer fra USA, Storbritannia og Italia brukte ALMA til å se inn i gasskjernene etter
spesielt hydrogenisotopen deuterium for å ta temperaturen på skyene. Deuterium er viktig fordi isotopen
har en tendens til å binde seg med spesielle molekyler i kalde omgivelser. Straks en stjerne har startet
fusjonsprosessen og varmer opp den omkringliggende gassen vil deuterium forsvinne og bli erstattet med
den vanlige isotopen av hydrogen.
I de nevnte skyene ble det detektert store mengder deuterium, noe som indikerer at skyene er kalde og
uten stjerner. Dette indikerer at det er motvirkende krefter som hindrer en kollaps av kjernen som igjen gir
mulighet for dannelse av mer massive stjerner. Gruppen av forskere spekulerer i om et sterkt magnetisk
felt kan hindre at kollapsen skjer for fort.
«Disse nye observasjonene har avdekket objekter som er veldig like fødestedene til sol-lignende stjerner,
bare at de er oppskalert med en faktor ti til hundre.
Jørn Dahl-Stamnes

22

Corona, 1/2014 - Trondheim Astronomiske Forening

Trippelstjernesystem kan teste Einsteins generelle relativitetsteori.
Et system av to hvite dverger og en superkompakt pulsar – alt pakket sammen i et banesystem
som er mindre enn jordens bane rundt solen. Systemet gjør det mulig for astronomene å teste
flere kosmiske mysterier, inkludert selve gravitasjonen.
En pulsar som roterer nesten 366 ganger i sekundet ble opprinnelig oppdaget av en amerikansk
avgangsstudent ved bruk av National Science Foundations's Green Bank Teleskopet. Pulsaren ligger
omtrent 4200 lysår unna. Nå viser det seg at pulsaren går i en nær bane med en hvit dvergstjerne som
igjen går i bane rundt en annen hvit dverg.
Dette trekløveret er forskernes kanskje beste mulighet så langt til å teste et nøkkelprinsipp i Albert
Einsteins generelle relativitetsteori – ekvivalensprinsippet som sier at effekten av gravitasjonen ikke er
avhengig av et legemes natur eller interne struktur.
«Ved å gjøre veldig nøyaktige tidsmålinger av pulsene som kommer fra pulsaren, kan vi teste for avvik fra
dette prinsippet med en nøyaktighet som er mange ganger større enn hva som har vært mulig frem til nå,»
sier Stairs ved UBCs avdeling for fysikk og astronomi. «Finner vi et avvik fra ekvivalensprinsippet vil
dette indikere en svakhet i den generelle relativitetsteorien noe som kan tvinge frem en ny revidert
gravitasjonsteori.»
«Dette er den første millisekund-pulsaren funnet i et slikt system og vi så straks at dette ville gi oss
enestående mulighet for å studere gravitasjonens natur og effekt,» sier Scott Ransom ved National Radio
Astrononomy Observatory (NRAO), som leder undersøkelsene. «Dette trippel-systemet gir oss et naturlig
laboratorium som er langt bedre enn alt annet funnet så langt. Det gir oss mulighet for å lære mer om
hvordan slike trippel-systemer fungerer og finne svakheter i den generelle relativitetsteori som fysikerne
forventer å kunne se under slike ekstreme forhold.»
Bakgrunn.
Når en massiv stjerne eksploderer som en supernova og restene kollapser til en supertett nøytronstjerne,
vil noe av massen bli omdannet til gravitasjonelt bundet energi som holder den tette stjernen sammen.
Relativitetsteoriens ekvivalensprinsippet sier at denne bindingsenergien fremdeles vil ha en innvirkning
på gravitasjonen som om den var masse. Nesten alle alternativer til den generelle relativitetsteorien sier at
denne energien ikke vil ha en slik effekt.
I følge relativitetsteoriens ekvivalensprinsipp vil gravitasjonseffekten til den ytterste hvite dvergen være
lik for både den indre hvite dvergen og nøytronstjernen. Dersom ekvivalensprinsippet er feil under de
forhold som råder i systemet vil den effekten av den ytre hvite dvergen være litt forskjellig for den indre
hvite dvergen og nøytronstjernen. Dette er noe som en nøyaktig måling av pulsene fra pulsaren kan
avdekke.
«Vi har gjort noen av de mest nøyaktige målingene av masser innen astrofysikken,» sier Anne Archibald
ved det nederlandske institutt for radioastronomi og en av forfatterne av rapporten. «Noen av våre
målinger av den relative posisjonen av stjernene i systemet er med en nøyaktighet innen noen få hundre
meter.» Archiblad leder arbeidet med å bruke målingene for å lage en computermodell for å simulere
systemet for dermed å kunne forutse deres bevegelser.
Scott Ransom ved NRAO legger til: «Dette er på mange måter et fascinerende system, blant annet den
totale galskapen i måten systemet har blitt dannet på. Vi har mye arbeid igjen å gjøre før vi helt ut forstår
dette systemet.»
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Deep Sky fotografering med kamera og teleskop
av Terje Bjerkgård
Mange har etter hvert skaffet seg et digitalt speilrefleks kamera (DSLR) og dersom en også har
tilgang til et teleskop, eventuelt en god telelinse som kan settes på motorisert montering, så er
det forholdsvis enkelt å ta fine bilder av objekter ute i Universet, slik som stjernehoper, gasståker og galakser. Jeg har drevet med dette i to år nå og vil gjerne dele mine erfaringer med
andre. Denne artikkelen tar for seg selve fotograferingen, mens en seinere artikkel vil ta for seg
bildebehandlingen.

Utstyr

Med Deep Sky objekter menes objekter på himmelen som ikke er enkeltstjerner eller planeter, Måne eller
Sol. Eksempler på slike objekter er galakser, gasståker og stjernehoper. Kjennetegnet på Deep Sky objekter er at de er utstrakte og generelt har en lav overflatelysstyrke.
For å gjengi slike objekter fotografisk må det tas bilder med lang eksponeringstid og med utstyr som har
en stor lysåpning og i tillegg gjerne en forholdsvis kort brennvidde, dvs. et lavt f-tall. Dette kan være et
teleskop eller en god telelinse. Teleskopet kan være både refraktor og reflektor, gjerne med et åpningsforhold lavere enn f/10. Når det gjelder klassiske newtonreflektorer (altså der man ser inn på siden av teleskoprøret), så er det verdt å merke seg at de ofte ikke er mulig å få i fokus (som da ligger innenfor bildebrikkens plan).
Dersom du velger en refraktor, så er det en fordel at denne er apokromatisk. En slik refraktor har glasstyper i objektivlinsa som gjør at det blir minimalt med fargefeil (kromatisk aberrasjon). En apokromat er
typisk 2-4 ganger så dyr som en vanlig to-linser refraktor, som for øvrig gjerne kalles en akromat. Fargefeil er spesielt sjenerende rundt sterkere stjerner og sees som en blålig halo. For tåkeobjekter gjør det ikke
så mye. En annen fordel med apokromater er at de også gir bedre kontrast og er dermed mer lyssterke enn
tilsvarende akromater.

Teleskop (refraktor) på ekvatorialmontering med
påmontert speilreflekskamera. Teleskopet er en 80
mm f/6 apokromatisk refraktor. Monteringen har
motor på begge akser. Nede på stativet sees batteripakke og motorstyring. Legg også merke til at det
er en søkekikkert i polaksen.
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For å kunne ta bilder med lang eksponeringstid, må teleskopet settes på en stødig montering. Teleskopet må videre
kunne følge jordrotasjonen, så det vil si at det må være en
ekvatorialmontering. En ekvatorialmontering har to akser
vinkelrett på hverandre, hvorav den ene aksen – polaksen –
skal settes parallell med jordaksen. Monteringen har finkontroll i begge akser, som i dag typisk styres med motorer
og gjerne med datastyring, såkalt GoTo. En GoTo styring
gjør at en bare kan skrive inn hvilket objekt en vil se på
håndkontrollen og så kjører monteringen teleskopet til det
aktuelle objektet.
Dersom monteringen er satt opp nøyaktig, så er det i prinsippet nok med motor i polaksen for å følge objektet under
fotograferingen.
Når det gjelder kamera, så tar vi her for oss digitalt speilreflekskamera (DSLR). Nå er det en trend at slike
kameraer etter hvert blir speilløse og heter da systemkameraer. Disse kan også kobles til teleskopet.
Kompaktkameraer kan ikke brukes, da de ikke har utskiftbar optikk (med noen få unntak). De er imidlertid ok til såkalt okularprojeksjon for å ta bilder av planeter, Månen og Sola.
For å koble kameraet til teleskopet trengs et såkalt T2 adapter, som skrus på okularholderen og har fatning
som passer til det aktuelle kameramerket (Canon, Nikon, Pentax, osv.). Prisen for dette er 200–400 kroner, avhengig av merke.
For å unngå vibrasjoner er det en fordel å bruke fjernutløser, noe som også gjør det mulig å ta lenger eksponeringer enn 30 sekunder, som ofte er grensen uten å sette eksponeringstiden til B (bulb). Selv bruker
jeg ikke fjernutløser fordi jeg ikke eksponerer lenger enn 30 sekunder. Grunnen til dette er at min montering ikke er god nok til lange eksponeringstider. Løsningen er å ta flere 30 sekunders eksponeringer og så
legge dem sammen (stacke) etterpå i egnet programvare (mer om dette seinere).

Poljustering

Det er viktig at teleskopet settes opp med polaksen så nøyaktig som mulig i forhold til polpunktet. For
korte eksponeringer og kort brennevidde, holder det at aksen peker mot Polarstjerna som ligger bare en
grad fra polpunktet.
Dersom en har en standard såkalt tysk ekvatorial montering, slik som
på bildene over, så kan en sette inn en søkekikkert i polaksen og bruke den til å få en ennå bedre poljustering. Jeg har kjøpt en slik og den
gjør det enkelt å sette opp monteringen, nøyaktig nok for mitt formål.
”Polskopet” kostet vel 200 kroner (bestilt fra Danmark).
For lange eksponeringer (mer enn 2-3 minutter) må monteringen settes opp ennå mer nøyaktig og da er driftmetoden den greieste å bruke:
Etter å ha satt polaksen noenlunde mot Polarstjerna, finn en stjerne i
sør nær himmelekvator (90 grader fra Polarstjerna). Bruk et okular
som gir høy forstørrelse og plasser stjerna nord eller sør i feltet. La motorene gå. Ignorer drift øst-vest.
Dersom stjernen nå driver mot sør i feltet, peker polaksen for langt mot øst. Dersom stjernen driver mot
nord, peker aksen for langt mot vest. Juster aksen og prøv igjen, inntil det ikke er noen drift nord-sør.
Neste punkt er å finne en stjerne nær himmelekvator i øst. Dersom stjernen driver mot sør, peker polaksen
for lavt og dersom den driver mot nord, peker aksen for høyt. Juster aksen og gå nå tilbake til stjerna i sør
og gjenta prosedyren. Når all drift er borte, så er teleskopet perfekt poljustert og en kan nå ta lange eksponeringer.
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Kamerainnstillinger

For å ta bilder av stjernehimmelen må en bruke høy ISO, gjerne ISO 800–1600, eller ennå høyere med et
godt kamera. Med høyere ISO blir det imidlertid mer bildestøy, men mye av dette kan fjernes under bildeprosessering. Med mitt Nikon D5100 har jeg funnet ut at ISO 1000–1600 er passende.
Videre bør en absolutt bruke raw format for å
få mest mulig ut av dynamikken i eksponeringene. JPG-filer er komprimert og har fått
automatisk justert eksempelvis hvitbalanse,
fargemetting og kontrast. Karakteristisk for
raw-filer er at de ikke er bearbeidet og endret
av de bestemmelser som ligger i kameraets
billedbehandlingsprogram, men framstår i rå
form med direkte angivelse av hvor meget lys
det er for hver enkelt piksel som sensoren har
fanget opp.

Innstillingene på mitt Nikon D5100 kamera. Eksponeringstiden er satt til 30 sekunder, ISO til 1000 og det
eksponeres i raw format. Siden kameraet er montert på teleskopet uten objektiv, er det ingen angivelse av
f-nummer.
Kameraet må settes på manuell, slik at en selv kan bestemme eksponeringstiden. Dersom du anvender
fjernutløser, bruker du innstilling B (Bulb). Dersom du tar bilde med teleobjektiv, må blender settes nær
den maksimale og fokusering må gjøres manuelt (slå av autofokus).
Det er viktig å være oppmerksom på at det er kaldt ute om kvelden og natten, ikke minst om vinteren.
Dette gjør at batteriene i kameraet tappes raskt ut. Det er derfor smart å bruke ekstern strømforsyning, evt.
ha et par ekstra batterier med.

Fokusering

Fokusering manuelt i mørket er ikke helt enkelt. Mange kameraer har imidlertid mulighet for såkalt ”liveview”, noe som hjelper betraktelig. Med live-view kan en finne en stjerne i feltet og med elektronikken
forstørre opp bildet og deretter finfokusere. Dersom det ikke er noen sterk stjerne i feltet, kan en flytte
teleskopet inntil en finner en passende stjerne å fokusere på. Det kan imidlertid da være vanskelig å finne
tilbake til objektet en vil fotografere dersom dette er svakt.
Dersom en ikke har live-view kan en finne en sterk stjerne eller planet til fokusering, eventuelt ta noen
eksponeringer inntil man er fornøyd.

Eksempel på bahtinov maske. Til høyre ser en diffraksjonsstråler fra en sterk stjerne gjennom masken ved
forskjellig fokus. Det høyre bildet viser perfekt fokus.
Et annet godt hjelpemiddel er en såkalt Bahtinov maske. Dette er et spesielt gitter som settes foran objektivet. Gitteret gir tre tydelige stråler når lyset fra en sterk stjerne går gjennom det. Den midterste strålen
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synes å bevege seg i forhold til de andre (som danner en X) når fokus endres. Når det hele er optimalt fokusert, vil den sentrale strålen ligge helt symmetrisk i forhold til de andre (se bildene over). Selv små avvik fra perfekt fokus er lett å se. Det finnes mange oppskrifter på slike masker på internett, dersom man
ikke vil kjøpe (prisen er 150–200 kroner).

Fotograferingen

Når teleskopet er poljustert, motorene til monteringen går, kamerainnstillingene er riktig satt opp og det
hele er godt fokusert, så er det å gå i gang med å ta bildene. Jeg har som sagt ikke fjernutløser (noe som
anbefales), men bruker selvutløser for å unngå rystelser når jeg trykker ned utløseren. Det anbefales også
å låse speilet eller ha tidsforsinkelse på utløseren for å unngå rystelser.
Dersom teleskopet er godt poljustert, monteringen er stabil og drevene til aksene går jevnt, så kan man ta
flere minutter lange eksponeringer. Selv tar jeg maksimalt 30 sekunders eksponeringer på grunn av at jeg
har en heller spinkel montering og enkle motorer i aksene. Løsningen er å ta mange 30 sekunders eksponeringer og deretter legge disse sammen ved hjelp av et egnet program, som det gode gratisprogrammet
Deep Sky Stacker.
Uansett om du tar korte eller lange eksponeringer, så anbefaler jeg å ta mange av dem. Grunnen er at når
flere eksponeringer blir lagt sammen så øker signal/støy-forholdet.
I løpet av fotograferingsperioden må du også ta et såkalt mørkestrømsbilde (dark frame), gjerne flere (jeg
bruker gjerne tre). Dette er bilder som tas med objektivdekslet på, men ellers med samme ISO og eksponeringstid som de andre bildene. Disse bildene brukes til å trekke fra kameraets egenstøy under bildebehandlingen etterpå. Slik egenstøy oppstår særlig når man tar bilder med høy ISO og lang eksponeringstid.
Du bør også ta et eller flere såkalte flat fields/frames. Dette er bilder tatt gjennom teleskopet av en nøytral
grå eller hvit flate med samme ISO som de andre bildene. Disse bildene brukes i prosesseringen til å fjerne støv på bildebrikken og for å korrigere for vignettering (det at bildene typisk er mørkere ut mot kantene).
Etter å ha tatt bildene er det en del bildebehandling som må gjøres for å få et optimalt resultat. Dette
kommer jeg tilbake til i neste nummer av Corona.
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Deep Sky hjørnet
av Terje Bjerkgård
Denne gangen dreier det seg om to flotte galakser og to kulehoper like under Store Bjørn (Ursa Major).
Objektene står svært fint til høyt på sørhimmelen nå på vårparten.

M51 – Galakse

Dette er en av de flotteste
galaksene på nordhimmelen.
Med lysstyrke 8.4 mag og
utstrekning på 8 x 7 bueminutter, er den godt synlig selv i
et lite teleskop. Like nord for
M51 ligger satelittgalaksen
NGC 5195 som også sees
lett. Med et 8-tommers teleskop kan spiralstrukturen
skimtes ved gode forhold,
noe som er rimelig greit med
et ennå større teleskop. galaksen finner en greit nær den
øverste tredjedelen av forbindelseslinjen mellom η UMa
og α CVn.

M51 og NGC 5195, fotografert gjennom 80 mm teleskop av forfatteren.

M63 – Galakse

En annen av de fine galaksene i dette området av himmelen er M63. Denne finnes nær den nederste tredjedelen av
forbindelseslinjen mellom η UMa og α CVn. Lysstyrken er 8.6 mag, mens utstrekningen er 14 x 8
bueminutter. Den er altså noe større enn M51. I et lite teleskop ser man en stjernelignende kjerne omgitt
av en stor tåkesky. I et større teleskop blir skyen nærmest granulær, mens de tette spiralarmene sees kun
på fotografi.

M3 – Kulehop

M3 er en av de aller flotteste kulehopene på nordhimmelen. Lysstyrken er 6.3 mag. og utstrekningen 18
bueminutter. Den er således lett synlig i en prismekikkert. I et 8-tommers teleskop og stor forstørrelse
kan en nesten oppløse hopen helt inn til kjernen i myriader av stjerner! Hopen er kanskje lettest å finne
ved å ta utgangspunkt i stjernen β Leonis Minoris.

NGC 5466 – Kulehop

Denne kulehopen er en utfordring selv i et 8-tommers teleskop. Lysstyrken er oppgitt til 9.0 mag, men
stjernene er lite konsentrert og de sterkeste kun av 11. mag. Hopen befinner seg ca. 5 grader øst for den
mye mer imponerende kulehopen M3.
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Stjernehimmelen Mars – Juni 2014
av Terje Bjerkgård

Generelt

Det er vårjevndøgn 20. mars kl. 17:57. 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. 12:51. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane rundt
Sola hvor den nordlige halvkule heller mest inn mot Sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med lengst
daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 03:03 og går ned først kl. 23:38 denne dagen. Ved Krepsens vendekrets når Sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved sommersolverv. Denne linjen går over
blant annet Mexico, Marokko, Egypt, India og sørligst i Kina.
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 30. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl. 03.
Siste natt med astronomisk natt (sola mer enn 18 grader under horisonten) er 11. april, mens 29. april er
siste natt med astronomisk tusmørke (sola mer enn 12 grader under horisonten). Etter det er det for lyst til
å studere annet enn planetene.

Tynne månesigder

31. mars: 1,0 % belyst voksende måne på kveldshimmelen, mulighet for å se en syltynn nymåne.
1. april: 5,0 % belyst voksende måne på kveldshimmelen, mulighet for å se en tynn nymåne.
30. april: 2.8 % belyst voksende måne på lys kveldshimmelen, relativt lavt.

Planetene

Merkur har største vestlige vinkelavstand den 14. mars, men står opp nesten samtidig med Sola og er
derfor vanskelig synlig uten kikkert. I begynnelsen av mai står planeten på østsiden av Sola og er synlig
etter solnedgang. Spesielt i perioden 10. mai-30. mai er den greit synlig. Største vinkelavstand er den 25.
mai. Det anbefales å bruke en prismekikkert og sveipe over himmelen over der Sola har gått ned for å
finne den.
Venus er synlig lavt på østhimmelen like før soloppgang i mars, men er vanskelig synlig uten kikkert på
grunn av sollyset. Den når største vestlige vinkelavstand (46.6 grader) 22. mars. Den 25. mai passerer en
tynn månesigd bare vel en grad nord for planeten på ettermiddagen. Dette er en fin anledning til å finne
planeten på dagtid. En nonelunde tilsvarende samstilling skjer for øvrig 24. juni, men da er avstanden 2.6
grader.
Mars er i opposisjon den 8. april. Den står da i stjernebildet
Jomfruen (Virgo) ca. 6 grader nord for Spica. Legg merke til
farveforskjellen mellom den røde Mars og den blålige stjernen!
Lysstyrken til planeten er ved opposisjon -1.5 mag., mens diameteren på skiven er 15 buesekunder. Siden skiven er så liten,
så sier det seg selv at det må være gode forhold for å se mye
detaljer på planeten. Selv ved opposisjon står planeten bare 20
grader over horisonten nå, så det er absolutt ikke optimalt. Det
er sommer på den nordlige halvkule av Mars som nå vender
mot oss. Dette innebærer at polkalotten har minimal utbredelse.
Ellers er vel det mørke området Syrtis Major som er lettest å se
(midt på bildet). Detaljer kommer bedre fram vha. rødfilter.
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Jupiter står fremdeles i stjernebildet Tvillingene (Gemini) og står fint til på sør og vesthimmelen i hele
perioden.. Med et 6-8 tommers teleskop kan du skimte den røde flekken. Når den kan sees:
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 midten av mars og deretter ca. 2
timer tidligere utover i perioden. Den er i opposisjon (nærmest oss) 10. mai og er da synlig hele den lyse
natten. Saturn er synlig lavt på sørhimmelen, på det meste bare 11 grader over horisonten. Ringåpningen
er nå svært stor og Cassinis deling er synlig i en liten refraktor dersom det er rolige forhold.
Uranus og Neptun er ikke synlige i denne perioden.

Ceres og Vesta

De to mest lyssterke småplanetene er begge i opposisjon i første halvdel av april (Vesta 13. og Ceres 15.
april). Ikke bare det: de befinner seg også svært nær hverandre på himmelen. Vesta har lysstyrke 5.7 mag
ved opposisjon, mens Ceres når 7.0 mag. Begge objektene befinner seg i Jomfruen (Virgo), 12–15 grader
NØ for Mars. I April er de hele tiden drøyt 2 grader fra hverandre og er således synlig i samme synsfelt i
et lite teleskop. For å skille dem fra stjernene kan det være lurt å tegne opp eller fotografere feltet med
noen dagers mellomrom. Objektene som har flyttet seg vil være Ceres og Vesta.

Kart som viser Ceres og Vesta sine posisjoner med lysstyrker for hver andre dag i løpet av april. Stjerner
ned til ca. 7.5 mag er tatt med.
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