Redaktørens ord

Dobbeltstjernen Albireo
Med et bilde (fra internett) av den
flotte dobbeltstjernen Albireo i Svanen
ønsker jeg alle en flott observasjonshøst med forhåpentligvis mye klarvær!
Denne gangen vil jeg gjerne begynne med å takke spesielt Birger og
Erlend R. for alt arbeid de har lagt ned
i det nye observatoriet på Bratsberg.
De har stått på i hele vår og sommer
med å få observatoriet klart til sesongen. Uten deres arbeidsinnsats, entusiasme og pådriv ville vi helt sikkert
ikke hatt et nytt, flott observatorium
klart allerede nå! Takk også til alle
dere andre som også har bidratt. Det
gjenstår vel fremdeles noen mindre
gjøremål, men det meste er nå altså
klart.
Men så var det dette med bruk og
besøk da…Mange av dere har vært på
kurs i bruk av 14-tommers teleskopet,
men det er vel bare et fåtall (i styret)
som har brukt teleskopet på egenhånd.
Hvorfor er det slik? Noe kan nok
skyldes mye dårlig vær slik at en har

glemt det som ble lært i mellomtiden.
Imidlertid ligger det en utførlig manual der oppe, så det skulle være
greit å komme i gang. Med tid og
stunder skal vi nok også få i gang nye
kurs. Akkurat nå er det fryktelig
travelt. Noen vet nok ikke hva en
skal se etter på himmelen, men det
ligger lister med observasjonstips der
oppe og GoTo-systemet har til og
med en innebygd liste med ”highlights” som passer til årstidene.
I tillegg til 14-tommeren har vi jo
en rekke teleskoper og utstyr til utlån.
Dessverre er dette nesten ikke i bruk!
Hvorfor? Mange har jo sitt eget utstyr, men det er jo også mange nybegynnere som nok ikke har noe ennå.
Er grunnen til laber interesse at folk
ikke tror de kan bruke instrumentene? Finner folk ikke fram på himmelen? Andre ting? Svaret på de to
første spørsmålene er hvertfall å
spørre de mange ressurspersonene vi
har i foreningen. Det er jo derfor vi er
sammen om denne interessen!
Så til dere som ikke observerer
stjernehimmelen, kom dere ut! Begynn gjerne med å finne fram i stjernemylderet med et kart. Finn fram
prismekikkerten og bare nyt synet av
Melkeveiens myriader av stjerner.
Bruk teleskop for å studere objekter
nærmere.
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Det visuelle observatoriet er endelig operativt igjen etter en langvarig flytteTAF: http://www.taf-astro.no
prosess, dog med strøm via skjøteledning inntil gårdeier får koblet strømledningen «vår» til sikringsboksen i låven. Første spontane observasjonskveld ble
TRYKKING : Hos FESIL ASA
gjennomført 17. oktober. Takk til alle som har bidratt i flytteprosessen.
TAF-veven er også under ombygging. Vi beklager at innholdet har vært lite
oppdatert en god stund, men vi er i ferd med å «våkne til liv igjen» også her.
Det skal ryddes betraktelig i gamle filer og i strukturen i håp om at det snart
skal bli mye lettere enn før å følge med på hva som skjer i foreningen. Bloggfunksjonalitet er lagt inn. Ombyggingen har tatt lang tid fordi sentrale personer lenge har vært svært opptatt med dugnadsarbeid på observatoriet.

Nye medlemmer og utmeldinger
TAF har fått to nye medlemmer siden sist, mens ett medlem har meldt seg ut.
TAF har 169 medlemmer pr. 18/10-2014. Vi ønsker hjertelig velkommen til
Malin Aas Berg og Marius Normann.
Birger Andresen,
Leder i Trondheim Astronomiske Forening
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Observasjoner fra sydlige himmelstrøk – En
reise til Namibia
av Eric Jensen, medlem i SAF og TAF
I fjor sommer reiste undertegnede med tre øvrige amatørastronomer for første gang til Hakos
Astrofarm i Namibia for å beskue stjernehimmelen. Det var en storslagen opplevelse, og det ble
valgt å gjenta reisen i juli i år. Denne gangen ble Per A. Amundsen og hans datter Ragnhild
(SAF), samt Trond Hugo Hermansen (Astronomiforeningen i Agder, AiA) med på turen.

Fornøyde amatørastronomer poserer med teleskop. Fra venstre mot høyre: Eric Jensen, Per A. Amundsen og Trond Hugo Hermansen. Tatt med selvutløser med Trond Hugos kamera.
Hakos Astrofarm er et gjestgiveri som spesialiserer seg på astroturisme og legger forhold svært godt til
rette for hobbyastronomer. Det er en rekke teleskop og kikkerter til utleie, både til fotografiske og visuelle
formål. Standarden er komfortabel. Farmen befinner seg i ødemarken et par timers kjøretur syd-vest for
hovedstaden Windhoek. Man kan bestille henting på flyplassen, og det var det vi gjorde. Under ti-dagers
oppholdet leide vi det samme utstyret som i 2013: En 24-tommers gittertubus dobson og en 25x150 Fujinon prismekikkert. Disse kikkertene brukes utelukkende til visuelle observasjoner. Dette var jo formålet
med turen. Trond Hugo tok likevel noen fine bilder med sitt kamera, påmontert en medbragt Skytracker
montering som fulgte himmelbevegelsen. Det ble klarvær alle ti nettene.
Astronomisk mørke begynte klokken halv-syv. Når vi gikk ut ble vi møtt av den svære Melkeveien som
strakte seg fra horisont til horisont. Det lyse området mot galaksens sentrum befinner seg i Sagittarius
(Skytten), og kulminerte nesten i senit. Det var påfallende lysere ute enn i hotellet når alle lysene inne var
skrudd av. Stjernehimmelen lyste opp landskapet, og lysforurensning fantes ikke. Videre strakte zodiaklyset seg høyt opp fra horisonen i vest. Dette er lys som reflekteres fra støv i solsystemets plan, altså materie som er igjen etter solsystemets dannelse. En slik stjernehimmel er fantastisk å beskue! Den skaper
også store forventninger til hva man kommer til å se gjennom teleskopet.
Tidlig om kvelden mot syd-vest ble en lysning enkelt sett med det blotte øye. Dette objektet var ofte et
mål vi begynte med, nemlig Eta Carinae-tåken, en av de to flotteste emisjonståkene som kan sees på
himmelen (Mange vil mene nummer to er M42, Oriontåken). De lyseste delene av tåken rundt stjernen
Eta Carinae har ikke helt samme intensitet som M42. Men Eta Carinae-tåken har en helt annen karakter
og er som sådan ikke sammenlignbar. I 24-tommeren er den mest intense delen et stort kileformet, glø-
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dende felt som grenser mot en front av mørkt støv. Støvområdet var svært imponerende å se ved middels
og høyere forstørrelser ettersom det viste flere små, krummede utstikkere. Disse er områder fysisk tilsvarende "Pillars of Creation", mørke støvskyer i Ørnetåken som er blitt berømte gjennom bilder tatt av romteleskopet Hubble. Ved å sveipe over Eta Carinae-tåken ved lav forstørrelse (teleskopets laveste forstørrelse var 90x), kom flere svære ujevne områder inn i feltet. Hele tåkekomplekset strekker seg over mer
enn én grad av himmelen. Selve stjernen Eta Carina befant seg nær den mørke støvskyen kalt Nøkkelhulltåken. En natt med spesielt god seeing brukte vi 350x forstørrelse og studerte Homunculus-tåken, som
umiddelbart omgir stjernen. Dette er to klumper av gass som stjernen slynget ut under et utbrudd i 1843.
Homunculus-tåken var et utrolig syn, siden vi faktisk kunne se noen av detaljene som er synlige på Hubble-bildet. De to boblene som tåken bestod av var dypt røde, et sjeldent syn innen deep-sky-observasjoner.
Stavspiral-galaksen M83 var et annet mål tidlig om kvelden. Den var absolutt et høydepunkt og synlig
med stor kontrast til tross for at overflateintensiteten generelt ikke er høy. Staven var fremtredende nok,
gikk tvers gjennom den lille lyse kjernen, og var omgitt av en ring av spiralarmer. Spesielt inntrykksfullt
var å se armer som forgrenet seg vekk fra ringen. I sidesyn fortsatte disse utover som vifter av diffust lys.
Den sære galaksen NGC 5128, bedre kjent som Centaurus A, har et utseende ulikt noe annet! Den var stor
og avrund i fasong, og hadde et svært, bredt støvbånd som gikk tvers gjennom; aldeles utrolig tydelig.
Høyest kontrast og flest detaljer var å se i overkant av 200x. De lyse avlange områdene som består av galaksens uoppløste stjerner befant seg henholdsvis ovenfor og nedenfor båndet, og hadde forskjellig størrelse. Innenfor støvbåndet var det også mulig å se lys som skinte gjennom fra baksiden. Dette så ut som
en smal stripe av lav overflatestyrke. I tillegg befant noen stjerner seg i forgrunnen.
Det var mange objekter å se som også er tilgjengelige fra nordlige breddegrader. Skjønt, flere av disse er
problematiske å se fra Norge grunnet sommerlys. Mange av dem er dessuten på vei mot horisonten om
høsten. Dette inkluderer blant annet kulehoper i Ophiuchus (Slangebæreren). To stykker som vi så på var
M19 og M62, ikke blant de mest kjente Messier-hopene, men vakre og veldig forskjellige fra hverandre.
M19 viste en jevn, glatt økning i stjernetetthet opp til en rundlig utstrakt kjerne. Den oppnådde aldri høy
"overflate"-lysstyrke, men var meget rik på svakere stjerner. M62 derimot hadde en veldig konsentrert
kjerne som var nesten stellar, altså punktformig. Mange svake stjerner ble oppløst over hele hopens utstrekning.
En særing er å finne i Scorpius (Skorpionen). NGC 6388 er også en kulehop, sågar en som ikke var godt
oppløst i stjerner. Men den var et spesielt og vakkert syn! Lyssterk, og med en ekstremt jevn konsentrasjonsprofil opp til en intens, nesten punktformig stjerne. Det kontinuerlige, glatte utseendet antydet en
høy stjernetetthet, såvel som stor avstand i og med at enkeltstjerner ikke var lette å få øye på. Høye forstørrelser avslørte at hopens ytre deler (haloen) var ekstremt kornete. Dette objektet er blitt en obskur favoritt for undertegnede.
Tre av himmelens fineste emisjonståker er å finne i Sagittarius. Dette er de velkjente M8, M17 og M20.
Disse så vi på ved flere anledninger i løpet av oppholdet. Å se slike lyssterke, detaljerte objekter under
optimale forhold og med slik en stor kikkert er litt av en opplevelse.
M20 - Trifide-tåken, viste usannsynlig skarp definisjon i de smale støvbåndene som den er kjent for. De
var veldig ujevne, varierte i tykkelse og kunne følges i direktesyn. Diverse knuter, krumninger og forgreninger ble sett. Et imponerende objekt med kompleks struktur, men likevel subtilt siden overflatestyrken
ikke er av de høyeste.
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M17 - Svane-tåken, var stor og veldig lyssterk. Mange detaljer av høy kontrast ble sett. Hoveddelen –
"kroppen" til svanen – var svært ujevn og hadde tekstur lignende et vridd håndkle. Området nærmest halsen var spesielt detaljert. Ved forstørrelser på over 200x fylte tåken feltet.
Dette inkluderte svakere områder
utenfor hovedområdet.
M8 - Lagune-tåken, var kanskje den
fineste av de tre og kombinerte en
åpen hop av sterke stjerner med et
HII-område. Tåken hadde stor utstrekning og selv om den ikke hadde
samme intensitet som de lyseste delene av M17, var den likevel fylt med
detaljer av høy kontrast. OIII-filter
hadde stor effekt på bildet. Noe av
estetikken gikk tapt med filter siden
stjernene ble svekket. Men tåken viste en utrolig størrelse, kontrast og
detaljrikdom. Mer ble sett jo lenger
man kikket. Det lyseste området, som
ikke var sentralt plassert, inneholdt
en liten knute av mørke tåker.
Melkeveien i retning syd-vest, tidlig
på kvelden. Den lyseste flekken nede
på bildet er Eta Carinae-tåken. Nær
midten sees den mørke tåken Kullsekken. Foto: Trond Hugo Hermansen.1
Sagittarius har også noen flotte kulehoper. M22 regnes ofte som den fineste her. Men en annen som er et
storartet syn er M55, som var stor og godt oppløst selv ved lav og middels høy forstørrelse. Den var meget rik og hadde svakere og moderat sterke stjerner, uten noen konsentrert kjerne. Det mest imponerende
var størrelsen i feltet, samt mengden av stjerner synlig over hele hopen. Undertegnede fikk god anledning
til å se på M55: Trond Hugo tok noen ett-minutts eksponeringer av meg mens jeg kikket, og jeg måtte
holde meg i ro ved okularet. Dette var helt greit, siden synet av kulehopen knapt var noe å klage på. Det
resulterende bildet er å finne i denne artikkelen.
Planetariske tåker er stjerner som har nådd slutten av sin livssyklus og kastet av sine ytre lag. Denne gassen, i hovedsak hydrogen, kan gi opphav til noen sære fasonger. Dette er NGC 6302, "Bug-nebula" i
Scorpius, et eksempel på. Objektet føyer seg inn i rekken av høydepunkter. Sett gjennom teleskopet var
den lyssterk og svært avlang i fasong. Den bestod av to lange utstikkere, en til hver side, og høy forstørrelse viste at hver av disse var delt i to filamenter. De kunne minne om stemmegafler. Det lyse området
nær midten inneholdt et mørkere hakk. Et imponerende syn grunnet detaljene som var synlige med slik
høy kontrast.
IC 4406 i Lupus (Ulven) er en annen planetarisk tåke som var et interessant og givende syn. Den hadde et
symmetrisk langstrakt utseende som antydet en bipolar fasong. Den var lysere mot midten, med utstikkere

1

Trond Hugos bilder av stjernehimmelen ble tatt med et Panasonic Lumix DMC FZ200 kamera, påmontert en
iOptron Skytracker.
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til hver side. Ved bruk av smalbåndsfilter fikk disse synlig lengre utstrekning og ble oppfattet som spissere mot endene.
Fenomenet ringtåke er ikke uvanlig i denne kategorien av objekter. Hvor utpreget den strukturen er varierer likevel sterkt. En av de tydeligst ringformede tåkene vi så var NGC 6337 i Scoprius. Den var middels
kraftig ved 90x og viste synlig ring alt ved denne forstørrelsen. Ved over 260x var den imponerende; sirkulær og med rimelig stor utstrekning. Ringen var ordentlig smal og ble sett med god kontrast uten filter.
Men med filter ble denne strukturen virkelig fremtredende.
Stjernebildet Norma (Vinkelen) inneholder et spesielt objekt. Det består av to separate deler med hvert sitt
nummer i NGC-katalogen; 6164 og 6165. Det dreier seg om en utblåsning av gass fra en Wolf-Rayet
stjerne, en type massiv og lyssterk stjerne som er i en veldig ustabil fase. Tåkesegmentene befant seg til
hver sin side for den aktuelle stjernen. De var diffuse og ikke spesielt sterke, så filtrering hjalp. De krummet seg en del av veien rundt en tenkt periferi, og det så ut som om de "ønsket" å danne en boble rundt
stjernen. Det er ikke mange synlige objekter i
denne kategorien. NGC 2359, "Tors hjelm", i
Canis Major er et annet eksempel.
Norma inneholder noen fine åpne hoper. Ved
ett tidspunkt hygget vi oss med å sveipe fra den
ene til den andre og å sammenligne synet i 24tommeren og 25x150 Fujinon-en. Hopene var
vakre i begge instrumenter, naturlig nok bedre
oppløst i det store teleskopet, men ofte bedre
innrammet i feltet til prismekikkerten. Faktisk
hjalp det å få noen av de større hopene komprimert ved 25x-forstørrelsen, siden dette økte
den visuelle stjernetettheten og gav et inntrykk
av større rikdom. Den fineste av hopene vi så i
Norma var NGC 6067, faktisk en av de fineste
på sydhimmelen i det hele tatt. Den var rik på
både sterke og svakere stjerner, og et vakkert
syn gjennom begge kikkertene. Den var stor og
befant seg i et fint felt av stjerner. Hopen hadde
en grad av sentral fortetning og en del påfallende oransje stjerner, især et par ut i kanten
skilte seg ut.
Undertegnede som observerer i teleskopet, med
nord-østre deler av Melkeveien i bakgrunnen.
Bildet er justert til gråtoner. Foto: Trond Hugo
Hermansen.
Senere på kvelden observerte vi naturlig nok objekter lenger øst. Stjernebildet Pavo (påfuglen) inneholder
et definitivt signaturobjekt. Dette er kulehopen NGC 6752. Avhengig av hvor mange av stjernene man vil
regne til hopen, og hvor mange som er forgrunnsstjerner, er dette den tredje sterkeste på himmelen. De to
sterkeste er den gigantiske Omega Centauri og 47 Tucana. NGC 6752 skiller seg ut med å ha svært sterke
enkeltstjerner. Objektet er noe så sjeldent som en kulehop som inneholder stjerner av styrke lignende det
man finner i åpne hoper. De hadde et rødlig, nærmest laksefarget preg, og i tillegg til disse var en øvrig
populasjon av mye svakere stjerner. Kulehopen var rik og hadde vesentlig sentral konsentrasjon. De sterkere stjernene var ofte radielt arrangert, hvilket gav inntrykk av en "eksplosjon" av glitrende punkter. Den
var et aldeles briljant syn!
Det var rikelig med galakser å se også. Videre mot øst kommer man til Sculptor (Billedhuggeren), hvor
ett av objektene er NGC 300. Denne galaksen er en av dem som ligger nærmest Melkeveien, og ved 165x
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i 24-tommeren var den veldig stor, men ikke med spesielt stor overflatelysstyrke. Kjernen var heller ikke
veldefinert. Det meste av den var et avlangt lysere område sammen med en mindre intens, men utstrakt
skive sett i sidesyn. Mot syd var en synlig emisjonståkeflekk. Den mest berømte galaksen i dette stjernebildet er NGC 253, noen ganger rett og slett kalt Sculptor-galaksen. Den var ganske enkelt utrolig: En
gigantisk, nesten kantspiral som strakte seg over hele 100-graders synsfeltet til Ethos-okularet ved 165x.
Ganske enkelt stappfull av strukturer med høy kontrast, og et av de objektene som gav hakeslepp! Mørkere og lysere områder var fordelt over utstrekningen. Den var lysere mot kjernen, som delvis var skjult av
støv. Det er spesielt å innse at det man ser på er et ufattelig fjernt, stort system av stjerner, gass og støv –
og at dette er det mulig å se dette i slik detalj. I synsfeltet til prismekikkerten dannet NGC 253 et fint par
sammen med kulehopen NGC 288. De hadde åpenbart forskjellig fasong.
En kvartett av galakser er å finne i stjernebildet Grus (Tranen). Tre av dem ligger nokså tett samlet. Dette
er NGC 7582, 7590 og 7599. Den fjerde, NGC 7552 befinner seg litt mer mot vest. Den tettere trioen passet inn i feltet ved 165x. 7599 var mest diffus, var avlang og uten tydelig kjerne. Subtile strukturer var
fordelt utover. NGC 7590 rett ved var smalere, mindre og hadde en kjerne. NGC 7582 var en fin nestenkantspiral. Ganske smal, hadde høyest overflatestyrke av dem og en veldig liten kjerne. NGC 7552 så ut
til å være en kantspiral da den gled inn ved 90x. Men ved 165x viste det seg at dette var en stavspiral. Den
avlange lysere delen hadde altså synlige segmenter av spiralarmer som gikk ut et stykke fra hver ende, og
de hadde forskjellig lengde. Denne gruppen av galakser er spesiell i og med at de dekker et lite område av
himmelen, og samtidig har høy lysstyrke og vesensforskjellige utseender.
Sent på kvelden kom også Fornax (Smelteovnen) tålig høyt opp. Her finner man en virkelig storartet hop
av galakser. Mange var synlige i samme synsfelt, i alle fall 8 stykker samtidig. Flere kom inn i feltet når
vi beveget på teleskopet. 165x var et passende kompromiss mellom synsfelt og forstørrelse, og galaksene
var lyssterke og viste forskjellige størrelser og fasonger. Et par kantspiraler utmerket seg og dannet fin
kontrast mot øvrige elliptiske galakser. Denne utstrakte gruppen kunne minne om en forminsket utgave av
Virgo-hopen. Et stykke vekk fra senterområdet til Fornax-hopen er en juvel av en stavspiralgalakse: NGC
1365, som gjerne kan betraktes som prototypen på en stavspiral. Objektet var fantastisk å se på da det
hadde slik en veldefinert stav og armer! Galaksen var stor, og en langstrakt arm gikk ut fra hver stavende.
Armene hadde påfallende forskjellige lengder. Til forskjell fra de fleste andre spiraler, hadde NGC 1365
nærmest ingen halo av diffust lys utenom selve spiralstrukturen.
De Magellanske Skyer er selskrevne høydepunkter når man observerer den sydlige stjernehimmelen. Vi
observerte dem sent på kvelden. Med det blotte øye så disse satellittgalaksene ut som store, ujevne grå
felter med overflatelysstyrke lignende deler av Melkeveien. Den Lille magellanske sky kom opp først.
Gjennom prismekikkerten var den full av struktur, stjerneskyer og små knuter av lys. Vakkert! 24tommeren avslørte mange detaljer og all slags objekter. Det flotteste i den er NGC 346, en lyssterk emisjonståke med en stav, samt krummede armer og bånd av lys som slynget seg rundt. Tåken har en stor
reell utstrekning siden det er mulig å se slike detaljer på en avstand på hele 200000 lysår. Lenger mot sydvest i den Lille skyen er et område ulikt noe annet på stjernehimmelen: Hele 8 tydelige emisjonståker,
synlig i samme synsfelt ved lav forstørrelse. De var grovt sett arrangert i et T-mønster, og så ut som runde
flekker av lignende størrelse og styrke. Feltet var ganske enkelt spettet av dem.
Vi kan ikke forlate dette området av himmelen uten også å nevne NGC 104, som ligger i nærheten. Den
er bedre kjent som den svære kulehopen 47 Tucanae. I prismekikkerten var den imponerende, stor og lyssterk. Den viste allerede i dette instrumentet ganske bra oppløsning av stjerner i haloen. Kjernen var
uoppløst, men ikke-stellar og hadde veldig høy lysstyrke. Synet gjennom 24-tommeren er en historie for
seg: Ved 165x forstørrelse var 100-graders feltet helt fylt av stjerner, og resulterte i merkbart tap av nattesyn. Kjernen i hopen var pakket med sterke, laksefargede rødlige stjerner. Tettheten var svært høy, men
stjernene likevel veldig godt oppløst: Det var mulig å feste blikket på enkeltasterismer av stjerner i midten, og disse stod mot en glødende kornete bakgrunn av uoppløste svakere stjerner. Haloens utstrekning
var riktignok enorm, men det var et markant fall i tetthet når man beveget blikket vekk fra sentrum. Likevel er denne skarpe gradienten noe av det som gjør synet av 47 Tucanae så spesielt. Det nevnes at NGC
362 i samme område av himmelen er en annen veldig fin kulehop; stor, kontrastrik og vakkert oppløst inn
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til en konsentrert kjerne. Men den hører til kategorien av objekter som ganske enkelt er overskygget av en
mer berømt "nabo".
Et par av senkveldene avsluttet vi med den Store magellanske sky. Den inneholder et vell av flotte stjernehoper og tåker, men i hovedsak så vi på det vakreste objektet i den: Tarantelltåken. Dette er samtidig
noe av det særeste man kan se på himmelen. En av oss bemerket at den ligner mer på en rose enn en edderkopp. Den var lyssterk og svært tydelig, og bestod av et vell av skarpe, buktende linjer som slynget seg
rundt overalt. Innenfor disse var det mørkt. Tarantelltåken er altså et nettverk av bobler, og kontrasten på
dette var aldeles fantastisk. Stjernehopen i midten, kalt R136, var synlig som et punkt og er en av de
største samlingene av lyssterke stjerner man kjenner til. Boblestrukturen er et tegn på at mange supernovaeksplosjoner har funnet sted tidligere. Især så Per en tydelig rødfarge iblandet den ellers grønnlige
tåken.
Det siste som skal nevnes av astronomiske observasjoner er universets eneste kjente eks-planet: Pluto.
Etter en del jobbing med å bekrefte posisjonen, fikk alle fire av oss sett den helt greit gjennom 24tommeren.

Vi så også mer jordnære objekter! Denne strutsen Utsikten fra Gamsberg, med Trond Hugo og Ragnmøtte vi på bilturen på vei til platåfjellet Gams- hild i forgrunnen.
berg. Foto: Trond Hugo Hermansen.
En av dagene ble vi kjørt opp til fjellet Gamsberg. Det var vår vert Friedhelm som kjørte oss dit. Med på
turen var Ragnhild, Trond Hugo og jeg, samt noen andre turister. Vi satt på seter festet til et sammensveiset rammeverk, og rammen satt i lasteplanet på en pickup. Det var litt av en opplevelse å se savannelandskapet suse forbi, før dette senere endret seg til et landskap av fjell og steiner. Som året før, var dette
"fjellklatring med bil". Siste del av veien var en rekke hårnålssvinger, og vi fikk en fantastisk utsikt på vei
opp. Selve platået har stor utstrekning, og når vi stod der et godt stykke fra kanten, kunne man ha inntrykk
av at man befant seg på savannen. Det var desidert ikke et sted for søvngjengere! Geologien til det omkringliggende landskapet var veldig forskjellig avhengig av hvilken retning man så i. På Gamsberg finnes
også observatorier, drevet av IAS – Det Internasjonale Amatørobservatoriet. Men vi fikk vite at det er lite
i bruk. Infrastruktur er mangelfull, og det er ikke penger til vedlikehold av veien opp dit.
Årets reise til Namibia var nok en gang en storsuksess, og en erfaring som alle amatørastronomer ville ha
glede av.
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Medlemsgalleriet – Tett på Asle Schei
Av Asle Schei og Birger Andresen
Asle Schei meldte seg inn i TAF 17. februar 2004. I de ti
årene i TAF har han vært en av de mest ivrige deltakerne på
møtene våre (44 av 54 møter siden august 2008) og han har
også vært på observatoriet mange ganger samt stilt velvillig
opp på TAF-dugnader. Asle er en nevenyttig kar som har
laget søyle og opplegg for trådløs styring av sitt Meade
ETX 105 teleskop som brukes til å fotografere med når han
ikke ser gjennom det med egne øyne. Teleskopet brukes
både fra hagen på Nardo og fra hytta i Tydal.

Interessen formes, men tiden strekker ikke
helt til
Asle, som ble født i 1936 og vokste opp i Mosjøen, har så
langt tilbake han kan huske vært interessert i naturvitenskap
og teknologi. I barndommen og ungdommen var det fugler som fenget aller mest. Asle samlet fugleegg.
Hele 50 ulike typer egg ble det til slutt. For noen år siden gav han egg-samlingen sin til Vitenskapsmuseet
her i Trondheim hvor den brukes både til utstillinger og til forskning. Det er jo mulig å spore miljøgifter i
skallene, og disse eggene ble samlet inn da Asle var 11-15 år, dvs i perioden 1947-1951. Sammenligning
med egg fra i dag er derfor interessant.
Asle var også svært interessert i fotografering. Denne interessen har fulgt han gjennom hele livet. Det
samme har interessen for turer i fjellet, enten det var på ski eller til fots. Interessen for stjerner og planeter har også alltid vært der, men litt mer i bakgrunnen inntil Asle ble pensjonist i 2003.
Asles første astro-minne er fra en tur med faren sin som fem-åring. Asle lurte på hvorfor Månen var halv.
Faren visste ikke riktig hvordan han skulle kunne forklare Asle det, for det tok lang tid før han sa noe, og
når det først kom så hadde det nok større underholdningsverdi enn nytteverdi: «Det må vel være han Skille som har skåret av en bit, tenker jeg». Han Skille var Malermester i Mosjøen og kjørte omkring med
lange stiger, så han hadde litt å si for hvordan ting så ut der oppe på den tiden. Men å skylde på han når
det gjaldt Månen, ja det var vel litt drøyt, humrer Asle ved skrivebordet i 2. etasje i K. O. Thornes vei der
vi sitter og småprater om gamle dager.
«Jeg ble inspirert av en lærer på Gymnaset i 1955, som underviste i Matematisk Geografi. Vi hadde lærebok utarbeidet av Heegaard og Thalberg, andre utgave 1939. På den tida så jeg ingen framtidsmulighet
innen dette området. Det ble derfor NTH Sterkstrøm for meg med diplom i 1960», forteller Asle entusiastisk fra sin ungdom. Utdannelsen la grunnlag for en lang yrkeskarriere. Han var blant annet ansatt hos
ASEA i Sverige i perioden 1963 – 1975. Der jobbet han blant annet med noe som kalles isolasjonskoordinering. Det går i korthet ut på å beskytte høyspentnettet mot kortslutninger og annen elendighet som
kan oppstå når brytere kobles inn og ut og når lynet slår ned i de elektriske installasjonene.
Asle giftet seg med sin kjære Kirsten i 1958 og fikk barna Tor Steinar i 1959 og Grethe i 1964. Familien
flyttet til Trondheim i 1975 samtidig som Asle startet i jobb ved SINTEF Energiforskning. Der jobbet han
til 1987 da han startet firmaet TransiNor hvor han jobbet og satt i styret til han ble pensjonist i 2003. På
det meste hadde firmaet 15 ansatte. Det ble kjøpt opp av amerikanske Doble som fremdeles har betydelig
virksomhet her i Trondheim. Fra 1977 til 1992 var Asle i tillegg Professor II ved NTH/NTNU.
Det ble ikke tid til så veldig mye astronomi i denne hektiske tiden, bortsett fra at blikket stadig ble vendt
oppover i fascinasjon på klare, mørke netter, spesielt oppe i fjellheimen på hytta i Tydal. Tre episoder
trekker Asle allikevel frem:
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«I juni 1954 var jeg på tur med båt til Sørøya ved Hammerfest. I en bokhandel så jeg at det 30. juni skulle
være total solformørkelse i en stripe litt sør for Oslo. Jeg kjøpte en bok om denne formørkelsen. Vi utstyrte oss med overeksponert film og fikk sett solformørkelsen godt. På det meste var ca. 70% av Sola dekket
av Månen fra Sørøya».
«Jeg hadde dynamikk med professor Leif N. Persen på NTH da den første satellitten ble skutt opp. Da
regnet vi på satellittbaner. Persen hadde to friksjonsmodeller for satellittens vekselvirkning med den øvre
atmosfæren. Disse gav to ulike tidspunkter for når satellitten ville fanges inn og brenne opp. Fasiten ble
noe omtrent midt mellom tidspunktene de to modellene gav som resultat.»
«I juni 1969 var vi på ferie i Danmark», fortsetter Asle. «Der så vi den første månelandingen på TV fra en
campingplass. Det var spennende. Det var artig å treffe romfartslegenden Erik Tandberg, som var ekspertkommentator sammen med Jan P. Janssen under den norske TV-sendingen fra månelandingen, på
TAF møtet i mai 2013.»

Hobbysnekkeren
Familieforpliktelsene og yrkeskarrieren gjorde at astronomiinteressen ikke kunne leves fullt ut før Asle
ble pensjonist. Men da ble det fart i både hobbysnekkeren Asle og hobbyastronomen Asle. Aller mest ble
det fart i hobbysnekkeren. Etter besøket mitt hjemme hos Asle og Kirsten, så kan snekkertalentet til Asle
ikke forbigås i stillhet. Jeg er mektig imponert over hva Asle får til i snekkerrommet i kjelleretasjen.
Det hele startet med at en nabo i Sverige overtalte Asle til å bli med på snekkerkurs. Det gav virkelig resultater. Hjemme hos Kirsten og Asle er det hjemmesnekrede bord, stoler, kommoder, TV-benk, lampetter og diverse skap som jeg knapt har sett maken til på butikker. Asle bestiller langsomtvoksende bjørk
blant annet fra Setesdal for å få mye mer struktur i treverket enn materialer man får hos forhandlere her i
byen. Og resultatet er fantastisk etter at Asle har gjort sitt. Noen få eksempler er vist på bildene nedenfor.
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Kommoder, speil (forrige side) og stuebord m/stoler som Asle har laget. Kona Kirsten var med på å trekke opp stolene, noe som også var en svært arbeidskrevende oppgave.

Asle sitt mesterstykke. Et aldeles fabelaktig møbel.
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Hobbyastronomen og astrofotografen våkner
«Da jeg ble pensjonist meldte jeg meg inn i TAF for å friske opp en gammel interesse. Jeg kjøpte et enkelt teleskop i julegave til min datters to jenter på 8 og 12 år og drev litt undervisning for dem for å skape
interesse. Dette teleskopet står nå på hytta deres på Oppdal», forsetter Asle.
Som TAF medlem fikk Asle inspirasjon til å forsøke seg på fotografering av stjernehimmelen. «Etter en
tid kjøpte jeg for eget bruk et Meade ETX 105 teleskop, som jeg har brukt både i byen (hagen) og på hytta
i Tydal. Det er benyttet for å vise familien nærbilde av månen og noen av planetene. Samtidig forsøkte jeg
å fotografere dem. Jeg har benyttet Meade LPI kamera og Nikon D70 i primærfokus», forteller Asle, og
fortsetter: «Jeg liker ikke å stå ute og fryse, så jeg begynte å søke etter mulighet for styring innenfra huset/hytta med vanlig brukte kabler.

Teleskopet til Asle i vårsola i hagen på Nardo. Ei verktøykasse brukes til kabler og kommunikasjonsutstyr. Mellom søyla
og monteringen er det et system som muliggjør justering etter
at stolpen er montert. Søyla er festet med et stolpejern i bakken i hagen hjemme, mens det er et støpt søylefeste på hytta.
Plastboksen inneholder alle komponenter for trådløs overføring til PC inne.

Meade Telescope Server (MTS) montert i
plastboks. Alle kabler til Autostar, fokuser og kamera går ut gjennom veggen i
boksen.

Jeg var ikke fornøyd med løsningen, så jeg begynte å se
etter trådløs styring av teleskopet. Dette gjorde jeg også
for å lære meg bruk av PC og datateknikk». Asle påstår
nemlig at han var temmelig dårlig til å bruke datamaskiner på den tiden. Han fikk mye hjelp av sønnen sin og
han snakket og lærte mye av TAF- medlem Alf Ivar
Oterholm.
Månen fotografert av Asle.
Den største utfordringen var å finne egnet utstyr til fjernstyring av teleskoper. Et søk på internett ledet til et system under Meade i Tyskland som Asle syntes var lovende. Dette er ikke et Meade produkt og får derfor ikke
markedsføres av Meade. Det er andre firmaer i Tyskland
som selger dette systemet som er tilpasset Meades teles-
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koper og kameraer. Dette systemet ble kjøpt. Til å begynne med fungerte det slett ikke. Asle fikk ny enhet
og da fikk han det til å fungere.
Det tar omtrent ti minutter å bli klar for fotografering. Presenningen over teleskopet tas av, kameraet
monteres og håndkontrollen til teleskopet monteres på. Deretter kobles kommunikasjonsutstyret på og
PC’en kobles til.
Det er viktig med god dugghette. Monteringen er såpass stødig at Asle sjelden har problemer med vind,
spesielt siden fotograferingen vanligvis foregår i stille vær eller i svak vind. Gatelys er ikke noe stort problem der Asle bor, men forholdene er selvfølgelig mye bedre i fjellet.

Venus passasjen 2004 (til venstre) og solflekker fotografert fra Trondheim med LPI kamera.

Jupiter og Saturn fotografert av Asle i Tydal med LPI kamera.
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Curiosity sine to første år på Mars
av Terje Bjerkgård
NASAs siste Mars-rover Curiosity kostet rundt 16 milliarder kroner. Den 6. august 2012 landet
roveren på den røde planeten. Etter nesten to års drift må det være lov å spørre om det dyre
kjøretøyet har løst sine oppgaver og hva man ellers har funnet ut.
Roveren Curiosity med den avanserte instrumentlasten Mars Science Laboratory, ble skutt opp fra Cape
Canaveral i Florida 26. november 2011 og landet i Gale krateret på Mars 6. august 2012. Curiosity er det
fjerde kjøretøyet som har kjørt rundt på den røde planeten. Sojourner, eller Mars Pathfinder, var det første
i 1997, mens roverne Spirit og Opportunity begge landet i 2004. Spirit sluttet å virke i mars 2010 etter å
ha kjørt seg fast i løs sand, mens Opportunity fremdeles er i aktivitet, mer enn ti år etter landing. Utrolig,
når en tenker på at roveren egentlig var tenkt å vare i tre måneder! Den har nå kjørt mer enn 40 km på
Mars-overflaten og har slått rekorden til den russiske roveren Lunokhod 2 som kjørte rundt på Månen i
1973. Den tilbakela hele 38 km på Månen.
Curiosity er med sin lengde på 2.8 meter og
vekt på hele 900 kilo, inkludert 80 kilo med
vitenskapelige instrumenter, langt større enn
sine forgjengere. Farten er opptil 90 meter i
timen. Seks store hjul med uavhengige motorer gjør roveren i stand til å snu på flekken.
Planen var at den skulle kjøre minst 19 kilometer i løpet av den toårsperioden Curiosity skulle holde.
Hovedmålet med Curiosity har vært å undersøke om planeten har vært levelig. Mer presist skulle lasten, altså Mars Science Laboratory, sjekke om Mars noen gang har hatt et
miljø som kunne opprettholde primitivt liv.
Med 10 forskjellige instrumenter undersøker
roveren stein, sand og atmosfære.
Landingsfeltet, det 154 km store krateret
Gale, ble valgt fordi det var tegn til at vann
hadde vært til stede der og relieffet ville gi
muligheter for å undersøke en større del av
den geologiske utviklingen over tid for denne delen av planeten.
Curiosity sin ”selfie” på Marsoverflaten.

Resultater
Allerede i løpet av det første året gjennomførte Curiosity sitt oppdrag med å finne ut om det har vært betingelser for primitivt liv på Mars. Roveren fant sedimenter som inneholdt leirmineraler på kraterbunnen i
et område som har fått navnet Yellowknife Bay. Det ble også funnet et uttørket elveleie. Forskerne regner
med at vannet i elven hadde en vanndybde mellom ankel- og hoftehøyde. Resultatene viser at det har vært
en innsjø der med ferskvann for flere milliarder år siden. Jordprøvene inneholdt også flere kjemikalier
som vi forbinder med liv, som svovel, nitrogen, hydrogen, oksygen, fosfor og karbon. Dette er noe som
gir muligheter for at mikroskopiske livsformer kan ha eksistert.
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Denne formasjonen i Yellowknife Bay har fått navnet ”Shaler”. Den viser sandstein med kryss-sjikt, en
struktur som dannes i elvemiljø.

Resultater fra borprøver og prøver fra Mars-jorda viser innhold av elementer som er viktige for mikroskopisk liv.
Etter at Curiosity var ferdig med undersøkelsene i Yellowknife Bay, startet roveren en lang kjøretur mot
Mount Sharp, et fjell i Gale-krateret. I foten av dette fjellet ligger flere lag med sedimenter eksponert for
undersøkelser, og forskerne håper man kan finne ut mer om hvordan klimaet på Mars har forandret og
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utviklet seg. Mellom Yellowknife Bay og Mount Sharp er det åtte kilometer gjennom ulendt terreng, og
Curiosity har stadig ca. tre kilometer igjen av turen.

Yellowknife Bay lå ikke langs den opprinnelige ruten roveren skulle ta mot Mount Sharp, derimot 90 grader ut av kurs. Nå er imidlertid Curiosity på vei mot fjellet, men med flere interessante punkter å undersøke underveis. Som bildet viser, har roveren vært nødt til å krysse gjennom ulendt terreng, noe som kjøretøyet nå bærer preg av.
Men turen har ikke vært problemfri. Spesielt hjulene til Curiosity har fått juling på kjøreturen over det
golde Marsterrenget. Roverteamet må
hele tiden justere ruten slik at Curiosity
unngår spesielt skarpe steiner, men allikevel har små hull i aluminiumshjulene
oppstått på veien. Disse små hullene har
dannet noen større sprekker i noen av
hjulene, men dette skal allikevel ikke
hindre roveren i å fortsette turen.
Også hoveddatamaskinen har gitt NASA-ingeniørene hodebry. Siden teknisk
hjelp er langt, langt unna, har Curiosity
med seg to datamaskiner, en som brukes
og en backup. På grunn av noen problemer med A-datamaskinen i fjor, er Bmaskinen hovedmaskin. Roveren ble
stoppet i to dager mens ingeniørene forsikret seg om at A-maskinen fortsatt
kunne fungere som backup.
Curiosity fortsetter nå turen sin mot Mount Sharp, og vil sannsynligvis holde på til den bryter sammen,
eller til den går tom for energi. I motsetning til mange andre romsonder som vanligvis får energi fra solceller, blir Curiosity drevet av en slags atomreaktor, kalt ”radioisotope thermoelectric generator”. Denne
generatoren produserer elektrisitet fra varmen som utvikles av et radioaktivt isotop, og generatoren skal
ha nok drivstoff til å holde liv i Curiosity i hvertfall 12 år framover.

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 3/2014

17

Tekniske nyvinninger
Under konstruksjonen av Curiosity ble det også utviklet miniatyrutgaver av svært avanserte vitenskapelige instrumenter som skulle være med ferden. Samtidig brukte også NASA et nytt landingssystem da
Curiosity skulle ned på planeten, kalt Sky Crane, hvor selve roveren ble firt ned til overflaten av en svevende platform.

Slik tok det seg ut da Curiosity ble firt ned til overflaten for to år siden ved hjelp av Sky Crane.
Curiosity har også bidratt med viktig kunnskap om strålingsnivåene på Mars. Stråling fra sola og verdensrommet er en av de store utfordringene når vi skal begynne å sende mennesker på lange romferder.
Stråling over lang tid er ikke sunt, og kan blant annet lede til kreft. Curiosity har funnet ut at strålingsnivåene på Mars er lavere enn det man fryktet, og man tror nå at det går an å beskytte seg mot denne strålingen.
Av mer kuriøse oppfinnelser er det at Curiosity har sin egen Twitter-feed, @MarsCuriosity, som skrives i
førsteperson, og følges av over 1,6 millioner mennesker. Det mest spektakulære stuntet var allikevel på
ettårsdagen i august i fjor. Da spilte Curiosity Happy birthday to you høyt, alene for seg selv på Mars.
Dette er første gang en sang var spilt på en annen planet.

Curiosity 2
NASA har planene klare for neste generasjon rover, som vi kanskje kan kalle Curiosity 2. Dette fordi den
blir en forbedret utgave den allerede suksessfulle første-utgaven. Planen er at denne skal lande på Mars i
2020.
Instrument-pakken i Curiosity 2 vil ha som hovedmål å finne tegn på tidligere liv og utprøve systemer
som er viktige for framtidige bemannede romferder til Mars. Den skal også ha med seg et system for lagring av borkjerneprøver til seinere analyser, som eventuelt da kan fraktes til Jorda. Dette kan for eksempel
gjelde prøver som viser spor som tyder på livsformer.
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Den nye roveren vil på mange måter være lik Curiosity, med samme deler og design. Dette gjør at NASA
kan spare inn på kostnadene, men likevel vil Curiosity 2 koste om lag 1.9 mrd. dollar. Av dette regner
man med at de nye instrumentene vil koste 130 millioner dollar.
Curiosity har to kameraer som kan gi stereosyn av landskapet, mens Curiosity 2 vil ha et høykvalitets
zoomkamera. Et kamera nr.2 – Supercam – vil bli brukt til å nærbilder av bergarter og mineraler og således kunne scanne dem for tegn på liv. Supercam vil brukes sammen med et XRF instrument som kan analysere sammensetning på bergarter og støv i stor detalj.
Roveren vil også ha et spektrometer med en UV laser for å se spesielt etter organiske forbindelser. Det er
første gang et slikt instrument har blitt brukt på Mars.
Curiosity 2 vil ha med sin egen værstasjon for å måle temperatur, fuktighet og vindhastighet. Dette er et
spansk-bygd instrument som også er i stand til å måle form og konsistens til støvpartiklene i lufta.
Blant instrumentene om bord er også FFI-utviklete RIMFAX (Radar Imager for Mars Subsurface Exploration), en georadar som kan se ned i bakken. RIMFAX skal hjelpe til med å bestemme hvilken type geologi roveren kjører over. Målet er å finne steder hvor det har vært vann på planeten, skriver FFI i en pressemelding. Hovedarkitekten bak RIMFAX er sjefsforsker Svein-Erik Hamran ved FFI, som både skal lede den vitenskapelige prosessen og selve utviklingen, inkludert romversjonen av instrumentet. Med seg
får han en internasjonal gruppe bestående av to andre nordmenn, tre amerikanere og en canadisk forsker.
Et annet interessant intrument er MOXIE (Mars Oxygen ISRU Experiment). Dette skal forsøke å utvinne
oksygen fra karbondioksid i Mars-atmosfæren. Dersom dette virker, vil det i framtiden kunne lages oksygen av generatorer som både kan brukes av astronauter og som brennstoff på hjemveien.

Oversikt over instrumentene i Curiosity 2 (eller Mars 2020 rover). Legg merke det norske flagget ved siden av georadaren RIMFAX.
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Nyheter
Nye sonder ankommet Mars
Kilde: Astronomynow.com

Det begynner å bli stor trafikk rundt vår naboplanet. India har nettopp fått sin første sonde
(Mars Orbit Mission – MOM) i bane rundt Mars. NASA sin nye sonde MAVEN, har også
nettopp ankommet planeten.
Indias første interplanetariske sonde, Mars Orbit
Mission (MOM), gikk inn i bane rundt Mars den 23.
september. Dermed er India nummer 4 som har klart
å få et romfartøy til Mars (de andre er Russland, USA
og Europa med ESA).
MOM forlot Jorda i november 2013 og har således
vært underveis i om lag 10 måneder.
Det soldrevne fartøyet, som er omtrent på størrelsen
med en liten bil, gjør nå at det er hele seks romfartøy
rundt og på overflaten av Mars. På overflaten finner
vi de to NASA roverne Opportunity og Curiosity,
mens NASA sondene Odyssey, Mars Reconnaisance
Orbiter og MAVEN (se nedenfor), samt ESA sin
Mars Express kretser rundt planeten.
Det er for øvrig NASA sitt Jet Propulsion Laboratory
som har sørget for kommunikasjon og støtte til navigasjon for India.
MOM har 15 kg med vitenskapelige instrumenter om bord som hovedsakelig skal samle data om klimaets
utviklling på Mars, samt data om mineralogi på overflaten. Om bord er det et kamera som tar mediumoppløsnings fargebilder. Det er et infrarødt spektrometer for å kartlegge kjemisk sammensetning på
bergarter og jord og flere instrumenter for å studere Marsatmosfæren, inkludert en metandetektor.
Så langt har forsøkene på å måle metan i Marsatmosfæren vært tvetydige. Metan er viktig fordi det
potensielt kan indikere mikroskopisk liv, men kan også komme fra visse typer geokjemisk aktivitet.
MOM regnes som en lav-budsjett romferd, spesielt sammenlignet med noen av NASA ferdene og kostet
f.eks. bare 10 % av MAVEN (se nedenfor).
India sitt romprogram fokuserer mye på satellitter som kretser rundt Jorda. MOM er imidlertid den
indiske romfartsorganisasjonen (ISRO) sin andre ferd til andre himmellegemer. Den første var
Chandrayaan 1 som kom i bane rundt Månen i 2008.
NASAs Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
(MAVEN) bremset inn i bane rundt Mars den 21. September, altså et par dager før India sin MOM. Den
hadde da vært underveis i 10 måneder. Hovedformålet
med denne ferden er å finne ut hvordan Mars har mistet sin atmosfære og vann som engang strømmet på
overflaten.
"Oppgaven til MAVEN er å forstå utviklingen til
Mars-klimaet” sier Bruce Jakosky som er sjefsforskeren til MAVEN og jobber ved Boulder's Laboratory
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for Atmospheric and Space Physics i Colorado. "Vi skal studere en side ved Marsatmosfæren som så
langt ikke har vært undersøkt tidligere”, sier Jakosky.
I de påfølgende ukene vil en rekke mindre justeringer føre MAVEN inn i en lavere mer sirkulær bane og
tidlig i november vil sonden være i bane for å gjøre sine observasjoner. Banen vil da variere mellom 150
og 6200 km.
Mens MAVEN føres inn i lavere bane vil instrumentene om bord brukes til å studere nærpassasjen til
kometen C/2013 A1 Siding Spring som skjer den 19.oktober. I samarbeid med de andre sondene rundt
planeten vil den studere hvordan Marsatmosfæren påvirkes av gass og støv fra kometen. Jakosky sier at vi
burde få en god del ny viten om både atmosfæren og kometen fra dette nærmøtet.
Når MAVEN kommer inn i riktig bane i november, vil
den starte opp med å undersøke Marsatmosfæren. Men
allerede nå har sonden sendt de første dataene som bildet
til venstre viser.
”I dag har Mars en kald tørr og tynn atmosfære, hvor flytende vann ikke kan eksistere”, sier Jakosky. ”Men når vi
ser på overflaten, så ser vi at Mars må ha hatt et helt annet
klima, med rennende vann og sjøer”, sier han. ”Men vi vet
ennå ikke hvorfor det forsvant så raskt”
Fem ganger i løpet av det første året vil for øvrig sonden
dykke ned til en høyde av bare 125 km over Marsoverflaten, for å måle dagens atmosfære.
Maven har instrumenter for å følge med på solaktiviteten, måle atmosfæresammensetningen og dens endring over tid. I tillegg skal sonden fungere som reléstasjon for roverne på overflaten.

Terje Bjerkgård
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Objekter og fenomener i atmosfæren og i Solsystemet
Av Birger Andresen
I denne artikkelen gis en kort beskrivelse av utvalgte objekter og fenomener i atmosfæren og i
Solsystemet.

På jordoverflaten
Meteoritter. Dette er biter fra legemer i Solsystemet som har landet på Jorda. Som regel er det fragmenter av asteroider, men det kan også være steiner som er blitt slynget ut fra planeten Mars når større legemer har kollidert med den røde planeten. Biter av kometer antar man har for liten styrke til å komme ned
på Jorda som hele biter med mindre kometbiten er svært stor. Det finnes tre hovedtyper av meteoritter;
steinmeteoritter, jern-nikkel meteoritter og de sjeldne karbon-meteorittene. Omtrent 90% av meteorittene
er steinmeteoritter og de fleste andre er jern-nikkel meteoritter.
Mikrometeoritter. Dette er svært små meteoritter, gjerne med størrelser opp til ca. 1/10 mm. Dette er
partikler som er så små at de bremses opp skånsomt nok når de treffer Jordas atmosfære til at de ikke
brenner opp. Man tror at det faller ned minst ti tonn mikrometeoritter på Jorda hvert døgn.
Meteorittkrater. Dette er små og store groper i terrenget som skyldes at meteoritter har landet der med
voldsom kraft eller har eksplodert like over bakken. Månen er full av meteorittkratre siden det ikke finnes
vær, vind, vann eller vegetasjon der oppe som kan viske de ut eller fylle igjen hullene etter at de er laget.

Figur 1: Barringer-krateret i Arizona-ørkenen er det mest berømte meteorittkrateret på Jorda. Det ble
dannet for omtrent 50 000 år siden da en meteoritt med diameter på ca. 50 meter traff området. Krateret
har en diameter på ca. 1200 meter.

I atmosfæren
Nordlys. Nordlys er lys som sendes ut av atomer og molekyler i atmosfæren vår når denne bombarderes
av energirike partikler fra Sola. Det kreves rett trykk og tetthet i atmosfæren vår for at nordlys skal sendes
ut. Dette finnes kun i helt bestemte høyder. Derfor produseres nordlys kun høyt oppe i atmosfæren vår, i
hovedsak fra nitrogen og oksygen.
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Meteorer/stjerneskudd. Når støv, sandkorn og småstein treffer atmosfæren vår med hastigheter på flere
titalls km/sekund vil atmosfæren som kommer i veien få tilført så mye energi at den lyser. Friksjonsvarmen vil også kunne bli så stor at partikkelen brenner
opp. Vi kaller dette lysfenomenet for en meteor eller et
stjerneskudd. Det farer som en lysende strek over
himmelen, normalt i brøkdelen av et sekund. Av og til
kan en meteor lyse i ett eller noen få sekunder. En meteor som lyser like sterkt som stjernene i Karlsvogna
veier normalt rundt ett gram, mens stjerneskudd vi kun
så vidt kan skimte under middels gode forhold på fjellet typisk veier 1/100 gram.
Figur 2: Flott meteor.
Bilde: images.nationalgeographic.com
Lysende nattskyer. Dette er sølvfargede skyer i ca. 80 kms høyde. De består av ispartikler som blir belyst av Sola fra undersiden. De er synlige når Sola er typisk 6-16 grader under horisonten når forholdene i
atmosfæren er slik at ispartikler dannes i den aktuelle høyden. Dette skjer ofte etter varme dager på sommeren på nordlige breddegrader, typisk fra Tyskland og opp til Nord-Norge. Lysende nattskyer er svært
vakre der de skinner sølvhvitt mot en blå, gjerne dyp blå, himmel når mørke netter atter begynner å komme tilbake til oss.
Perlemorskyer. Dette er skyer som dannes ved ekstrem kulde helt oppe i 15-30 km høyde. På den nordlige halvkule kan kraftig vind over fjell skape fjellbølger som forplanter seg oppover i atmosfæren. Der
luften stiger mot bølgetoppene blir luften ekstra avkjølt, og den svært tørre luften kan kondensere til
skyer. I denne høyden kan Sola skinne på dem fra under horisonten. Solstrålene blir brutt i iskrystallene
på samme måte som når lys går gjennom et prisme, og et flott fargespekter oppstår. Man kan best se perlemorskyer når Sola er like under horisonten.

Figur 3: Haloer dannes av sekskantede iskrystaller ca. 22⁰ unna Månen eller Sola. På sidene kan vi få
«Hunder». Over og under kan vi få «Pilarer» eller «Søyler». Figur og bilde fra www.atoptics.co.uk
Halo rundt Månen eller Sola. Mange har sikkert sett en eller to lysende ringer rundt Månen. Dette skyldes lysbrytning i flate, sekskantede iskrystaller som svever eller faller langsomt i atmosfæren vår. I en gitt
vinkelavstand fra Månen (22o) vil vi da se månelys brutt i retning av oss. Hvis vi har en hel ring, kalles
fenomenet en halo. Noen ganger ser vi to ringer et godt stykke fra hverandre. Den ytterste er da ca. 46o
unna Månen eller Sola. Hvis lufta er svært rolig kan de flate iskrystallene falle sikk-sakk nedover omtrent
som et løv som faller fra et tre om høsten. Mange av iskrystallene vil da ligge nesten horisontalt. Vi får da
lysbrytning rett over og under Månen og i et lite område rett til høyre og til venstre for dem. Den lysstrålen som står rett opp eller rett ned fra objektet, nesten som lyset fra en lyskaster, kalles en søyle. De to
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lysende områdene til høyre og venstre for Månen/Sola kalles hunder fordi de alltid følger objektets bevegelse som lydige hunder.
Funkling av stjerner og «fargefeil». Stjernene, bortsett fra Sola, er så langt unna oss at lyset fra de
kommer fra et bittelite punkt uten synlig utstrekning. Dette lyset vil gjennomgå lysbrytning når det passerer fra verdensrommet og ned til oss. Stjerner høyt på himmelen passerer minimalt med atmosfære, mens
stjernene nær horisonten passerer mye, mye mer atmosfære. Når atmosfæren har urolig luft med mye
vind og brå overganger i tetthet og temperatur, så brytes lyset kraftig hver gang det passerer gjennom et
nytt sjikt. Lysbrytningen sender lyset i en litt annen retning, snart hit og snart dit, og ulike farger brytes i
ulik grad. Dette fører til at stjernen ser ut til å hoppe litt rundt omkring sin virkelige posisjon på himmelen
samtidig som den ser blå ut i den ene enden og rød ut i den andre. De små posisjonsendringene og fargefeilen oppfatter vi som funkling. Den er lettest å se for lyssterke stjerner nær horisonten. Dersom funklingen er lett å se også høyt på himmelen, så er det dårlige forhold for observasjon av stjerner og planeter.

Rundt Jorda
Satellitter. Satellitter er menneskeskapte farkoster som går i bane rundt Jorda. De fleste kan ses som
stjernelignende objekter som beveger seg relativt langsomt over himmelen. Noen satellitter er plassert i en
avstand fra Jorda som gjør at de har en omløpstid som er eksakt den samme som Jordas rotasjonstid og
med baner som er nøyaktig i øst-vest retning. Disse vil derfor være stasjonære relativt til Jorda, og kalles
geo-stasjonære satellitter.
Satellittene er synlige fordi sollys reflekteres fra satellitten og ned til oss på Jorda. De kan være alt fra
bare så vidt synlige i teleskoper til mye klarere enn de sterkeste stjernene. De kan plutselig forsvinne hvis
de kommer inn i skyggen fra Jorda. Noen satellitter roterer slik at lysstyrken varierer ganske regelmessig.
De såkalte Iridium-satellittene er spesielt interessante fordi de har store speilende flater som gjør at de
blusser kraftig opp i noen få sekunder hvis du er heldig plassert på Jorda. De kan nå en lysstyrke på -9
mag, hvilket er ca. 100 ganger så lyssterkt som Venus på sitt sterkeste. Blant astronomiske objekter er det
bare Sola, Månen, nære novaer/supernovaer og meteorer kan lyse sterkere enn Iridium satellittene.

Figur 4: Iridium satellittene har store speilende flater som reflekterer sollys ganske konsentrert ned til
Jordas overflate. De kommer gradvis til syne i løpet av 10-20 sekunder, blusser kraftig opp, og svekkes
deretter like fort som de dukket opp. Det kommer av og til to Iridium-satellitter med ca. 6 minutters mellomrom på omtrent samme sted. To slike er vist på bildet til høyre fra www.astropix.com

I Solsystemet
Sola. Sola er en enorm gasskule med så stor masse at temperaturen og tettheten i dens kjerne er så stor at
fire atomer av grunnstoffet hydrogen smelter sammen og danner grunnstoffet helium + en del små partikler samt mye varme og lys. Vi kaller et slikt objekt som selv produserer sin energi ved fusjon for en stjerne. Sola er en helt vanlig stjerne. Den er verken spesielt liten eller spesielt stor.
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Sola og solsystemet ble dannet fra en enorm sky bestående i hovedsak av ca. 76 % hydrogen og ca. 24 %
helium for omtrent 4 500 millioner år siden. Sola vil fortsette å fusjonere hydrogen til helium i ytterligere
ca. 5 000 millioner år.
Når en slik enorm ansamling av materie trekker seg sammen til en stjerne, så vil mesteparten av materien
samles i midten mens resten danner en diskoslignende skive. Hvis gasskyen er massiv nok vil massen i
sentrum bli til ei stjerne. Resten blir til planeter og andre objekter som etterpå blir gående i baner rundt
stjernen. De aller fleste vil holde seg i skivens plan og rotere i samme retning. Objekter som kolliderer og
objekter som faller inn mot sentrum av Solsystemet fra dets ytre deler kan få helt andre baner. Kometer er
typiske eksempler.
Hele 99,86 % av Solsystemets totale masse befinner seg i Sola. Den enorme energiproduksjonen varmer
opp Solsystemet og er grunnlaget for liv på Jorda.
Solvind/Solstorm. Sola sender hele tiden store mengder partikler med stor hastighet utover i Solsystemet.
Vi kaller denne partikkelstrømmen for solvinden. Partikkelstrømmen består både av en ganske jevn utstrømning som er der hele tiden samt av kraftige kortvarige utsendelser som for eksempel når kraftige
magnetfelter på Solas overflate kortslutter og fører til kraftige eksplosjoner. Da kastes enorme mengder
med partikler med høy fart utover i Solsystemet på kort tid. Dette kaller vi et solutbrudd, og partikkelstrømmen kalles en solstorm dersom den er kraftig nok. Den jevne partikkelstrømmen og alle utbruddene
av forskjellig styrke danner til sammen det vi kaller solvinden. Partiklene kan gi nordlys når de treffer vår
atmosfære.
Solvinden påvirker andre objekter i Solsystemet. Den virker som en kraft utover fra Sola. Påvirkningen er
størst på små partikler som meteoroider og støv. Dens påvirkning er spesielt lett synlig for kometer der
solvinden fører til at små partikler som løsner fra den lille kometkjernen når den varmes opp av Sola blåses utover til en lang karakteristisk komethale. For aktive kometer kan slike støvhaler være flere millioner
km lange.
Planeter. Dette er tilnærmet runde kloder med betydelig størrelse som ble dannet fra den diskosformede
skiven av materie som samlet seg rundt Sola da den ble dannet. Alle planetene ligger i tilnærmet samme
plan og går i samme retning rundt Sola i sine baner. Dette er en konsekvens av at skyen av gass som trakk
seg sammen til vårt Solsystem opprinnelig hadde et visst rotasjonsmoment som ble bevart når skyen trakk
seg sammen. De fire planetene som er nærmest Sola: Merkur, Venus, Jorda og Mars, er steinplaneter med
fast overflate og høy tetthet. Vi kaller disse de indre planetene. Utenfor disse finner vi de ytre planetene
som er gassplanetene Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Disse er alle mye større enn de indre planetene.
Måner. Dette er objekter som går i bane rundt en planet eller en dvergplanet. Merkur og Venus har ingen
måner. Jorda har en måne, mens Mars har to små. Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun har henholdsvis 50,
53, 27 og 13 offisielt godkjente måner. Ytterligere 17, 9, 0 og 1 måne er rapportert for disse planetene,
men disse er ennå ikke offisielt godkjent som måner.
Dvergplaneter. Dette er objekter i solsystemet som er for små eller befinner seg i et område som de deler
med andre noenlunde tilsvarende store objekter. Den formelle definisjonen på dvergplanet er relativt
komplisert. Behovet for å introdusere dvergplaneter som ny objekttype oppstod nylig fordi man i de siste
ti-årene stadig oppdaget nye objekter utenfor Neptun på størrelse med Pluto som er den mest kjente av
Dvergplanetene.
Asteroider. Asteroider er fellesbetegnelsen på små objekter i solsystemet som verken er måner, kometer
eller meteoroider. Den første og største asteroiden, 1 Ceres, ble oppdaget i 1801. Den er ca. 480 km i
diameter. Man mener det finnes i størrelsesorden 30 millioner asteroider med størrelse over ca. 100 meter.
Navnet på en asteroide består av et nummer som angir hvilket nummer i rekkefølgen som asteroiden ble
oppdaget og et navn eller en bokstav- og tallkombinasjon. Asteroiden 2 Pallas, som også ble oppdaget i
1801, er altså den andre asteroiden som ble oppdaget. De fleste asteroider har baner mellom Mars og Ju-
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piter. Vi kaller dette området for asteroidebeltet. Noen asteroider kommer svært nær Jorda. Disse kalles
Near Earth Asteroids (NEAs). Asteroider kolliderer av og til med Jorda.

Figur 5: Innbyrdes størrelse for de største Månene i Solsystemet og noen andre utvalgte Måner. Bilde fra
en.wikipedia.org
Kometer. En komet er et mindre himmellegeme med stort innhold av frosne gasser
som fordamper når objektet varmes opp av
Sola. Når den befinner seg tilstrekkelig nær
stjernen, fremtrer en synlig koma (atmosfære) og gjerne også en hale som først og
fremst består av små partikler og som i hovedsak formes av stjernens stråling (solvind)
og kometens egenbevegelse. Kometkjerner
er svakt sammenholdte samlinger av is, støv
og mindre steinpartikler, og varierer i størrelse fra ca. 100 meter til ca. 50 km.
Figur 6: Komet McNaught gjorde svært mye
ut av seg med en fantastisk hale da den rundet Sola i januar 2007. Her fotografert fra
Australia noen dager etter at den hadde
vært nærmest Sola. Kometen var synlig på
dagtid da den var nærmest Sola. Bilde fra
www.ucl.ac.uk
Kometenes periodiske omløpstid varierer fra
noen få år til hundretusenvis av år. Enkelte passerer bare én eneste gang gjennom den indre delen av Solsystemet før de fortsetter utover i rommet. Kometer med en kort periode antas å ha opphav i Kuiperbeltet
eller i den spredte skiven utenfor Neptuns omløpsbane. Langperiodiske kometer antas å ha opphav i et
område som er mye lengre fra Solen, i Oorts sky. Denne består av fragmenter som ble til overs fra den
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enorme gassansamlingen som Solen ble dannet fra. Når andre stjerner kommer i nærheten av vårt solsystem og Oorts sky, kan de isete objektene skyves ut av sine baner og falle inn mot Solen og planetene, hvor
de får omløpsbane som en komet. Gravitasjonen fra gasskjempene, spesielt Jupiter og Saturn, kan forandre banene.
Meteoroider. Dette er en felles betegnelse på alt stoff i solsystemet som har en viss minimum størrelse
men som ikke inngår i større objekter som Solen, planeter, dvergplaneter, måner, asteroider, kometer og
så videre. Navnet meteoroide brukes for slike objekter så lenge de er i bane i Solsystemet, mens de blir til
lysende meteorer (stjerneskudd) dersom de treffer jordas atmosfære og videre til meteoritter eller mikrometeoritter dersom de når helt ned til Jordas overflate som en synlig klump. Meteoroider stammer ofte fra
asteroider eller kometer. Når Jorda krysser en kometbane vil vi ofte kunne se mange meteoritter. Dette
kalles en meteorsverm, eller en meteorstorm dersom aktiviteten tilsvarer mer enn 1000 meteorer pr. time.
Trans-Neptun objekter (TNO). Dette er objekter i bane rundt Sola som har baner utenfor banen til planeten Neptun. Det mest kjente Trans-Neptun objektet er Pluto, som ble oppdaget i 1930, og som lenge var
klassifisert som en planet. De største som er kjent per i dag er Eris og Pluto, etterfulgt av Makemake og
Haumea. Pluto og Eris har begge en diameter tilsvarende ca. 2/3 av månens diameter. Andre kjente TransNeptun objekter er Sedna, Orcus og Quaoar. Hele 1805 TNO’er var oppdaget per 22. mars 2014. De aller
fleste har midlere avstand fra Sola på mellom 38 og 48 Astronomiske Enheter (1 AE = middelavstanden
fra Jorda til Sola = 149,6 millioner km), med skarpe topper ved henholdsvis 39 AE og 44 AE på grunn av
resonanseffekter med Neptun. De fleste har diameter i området 75-300 km.

Figur 7: De største og mest kjente Trans-Neptun Objektene. Illustrasjon fra en.wikipedia.org
Kuiperbelte objekter. Dette er området i Solsystemet som strekker seg fra Neptun (30 AE fra Sola) og
utover til en avstand på ca. 50 Astronomiske Enheter fra Sola. De fleste Trans-Neptun objekter befinner
seg i Kuiper-beltet.
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Deep Sky hjørnet
av Terje Bjerkgård
Når Sommertrianglet (som
utgjøres av stjernene Vega,
Deneb og Altair) blir synlig på
himmelen etter sommeren så
er det et tegn på at høsten er i
anmarsj. I området nord for
Altair i Ørnen (Aquila) er det
tre små stjernebilder (Delfinen
(Delphinus), Pilen (Sagitta) og
Reven (Vulpecula)). Disse
inneholder mange interessante
objekter for både større og
mindre instrumenter.

M27 – Manualtåken
Antakelig den flotteste planetariske tåken. Med en størrelse
på mer enn 6 bueminutter og
lysstyrke 7.3 mag, så er den
greit synlig i selv de minste teleskoper. I større teleskoper sees tydelig to triangelformede områder og med
et 10-tommers teleskop blir sentralstjernen også synlig (13.8 mag). Tåken er lett å finne, nord for stjernene η og γ Sagittae.

Collinder 399 – Brocchis hop
Denne ansamlingen av stjerner kalles også ”Kleshengeren”, noe som passer bra ut fra mønsteret de
10 sterkeste stjernene danner. Dette er en tilfeldig
ansamling av stjerner, en såkalt asterisme. De 10
stjernene har lysstyrke på 5 til 7 mag. og dekker et
område på om lag en grad på himmelen. Dette er
således et svært flott objekt i en prismekikkert og i
de minste teleskopene med lav forstørrelse.

M71 – Kulehop
Denne kulehopen er svært lett å finne, der den ligger midt på forbindelseslinjen mellom γ og δ Sagittae.
Hopen har en utstrekning på 7 bueminutter og en lysstyrke 8.0 mag. Siden de sterkeste stjernene har lysstyrke 12 mag, så trenger du nok minst et 6-tommers teleskop for å skille ut stjernene. Hopen er svært lite
kompakt og inneholder få stjerner til å være en kulehop. Derfor mente man lenge at det var en svært konsentrert åpen hop i stedet. Med et større teleskop, minst 10-tommer så kan hopen oppløses i stor grad og
viser myriader av stjerner.

NGC 7006 og 6934 – Kulehoper
Dette er to kulehoper i stjernebildet Delfinen (Delphinus). Begge er lyssvake og har liten utstrekning
(NGC 7006: 10.5 mag og 2.8 buemin., NGC 6934: 8.7 mag og 5.9 buemin.). NGC 7006 er en av de fjerneste kulehopene, hele 135 000 lysår unna oss, noe som forklarer den beskjedne størrelsen. Samtidig er
denne hopen en av de mest kompakte. NGC 6934 er ”bare” 50 000 lysår unna og er middels kompakt.
Ingen av disse hopene kan oppløses med teleskoper under 14 tommer. De er begge synlige i 4-6 tommers
teleskoper som ulne tåkedotter.
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Stjernehimmelen september – desember 2014
av Terje Bjerkgård

Generelt
Det er høstjevndøgn 23. september kl. 04.29 NST. 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.
Det er vintersolverv 22. desember kl. 00.03. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra Sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med
kortest daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 10.02 og går ned allerede kl. 14.32 denne dagen. Ved
Steinbukkens vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv.

Planetene
Merkur har største østlige elongasjon (vinkelavstand fra Sola) 22. september, men går da ned før Sola,
og er således ikke synlig. Planeten dukker opp på morgenhimmelen siste uke av oktober og når største
vestlige elongasjon den 1. november. Lysstyrken er da -0.5 mag. Med prismekikkert burde således planeten være grei å finne. Se over horisonten der det er lysest på himmelen før soloppgang.
Venus når øvre konjunksjon (dvs. bak Sola) den 25. oktober. Planeten blir således aftenstjerne etter dette,
men dukker først opp lavt på kveldshimmelen mot slutten av året.
Mars dukker opp lavt i vest på kveldshimmelen mot slutten av året. Planeten er svært langt borte nå, slik
at vinkelutstrekningen på planetskiven er knapt 5 buesekunder.
Jupiter befinner seg nå i grenselandet mellom stjernebildene Cancer (Krepsen) og Leo (Løven). Det betyr at planeten er synlig på morgenhimmelen første del av perioden, og rundt midnatt fra om lag 1. desember. De fire store månene Io, Europa, Ganymedes og Callisto er greit synlig i en prismekikkert. Jupiters baneplan står gunstig til for å se månene passere foran Jupiterskiva og spesielt er skyggene fra dem
greie å se i et litt større teleskop. Når dette skjer kan du finne her (du må registrere deg):
http://www.skyandtelescope.com/wp-content/observing-tools/jupiter_moons/jupiter.html
Med et litt større teleskop kan du også se etter den Røde Flekken. Når den kan sees finner du her:

http://www.skyandtelescope.com/observing/transit-times-of-jupiters-great-red-spot/1/?c=y
Det finnes også en ”app” for disse til Iphone.
Saturn er ikke synlig i perioden.
Uranus står svært fint til utover hele høsten. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene (Pisces). Se kart på
neste side. Planeten er i opposisjon (motstilling til Sola og nærmest oss) 7. 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 mulig å se Uranus som 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 Uranus.
Neptun var i opposisjon 29. august, og den kan observeres fra omtrent den datoen. Planeten befinner seg
lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius). Se kart neste side. 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. Neptuns største måne Triton når en lysstyrke på 13.5 mag rundt opposisjon og kan ved gode forhold
være synlig med 8-10 tommers teleskoper. Neptun flytter seg lite på himmelen siden den er så langt unna.
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Meteorsvermer
Leonidene forventes også i år å få lav aktivitet i år med en ideell timerate (ZHR) på rundt 10–15. Maksimum er ventet den 17. november rundt kl. 23. Månefasen er ideell i år.
Geminidene er alltid en av de flotteste svermene i året. Den har vanligvis en ideell timerate (ZHR) på
120. Maksimum i år er estimert til kl. 13 den 14. desember. Men svermen har vanligvis et bredt maksimum, så spesielt kvelden den 14. før Månen står opp er et godt tidspunkt for å observere svermen. Perioden fra kl. 21 til kl. 01 er trolig best. Radianten (utstrålingspunktet) er like over de to sterke stjernene Castor og Pollux i Tvillingene og står høyt på himmelen hele natten.
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