Redaktørens ord

Kometen 46P/Wirtanen
I disse dager er TAF 20 år! Foreningen ble formelt stiftet 10 desember
1998. Ved stiftelsen hadde foreningen
59 medlemmer, mens medlemstallet i
dag nærmer seg 200. Vi er altså en
høyst oppegående forening. Gratulerer med bursdagen alle sammen!
Feiringen gjorde vi jo unna i mars, da
vi samarbeid med Norsk Astronomisk
Selskap (NAS) arrangerte astrokonferanse. Men også vårt medlemsblad har
kommet ut i 20 årganger, så det er jo
også et jubileum. I februar 1999 kom
det første nummeret ut. Med 14 sider i
første nummer og så stort sett 30 sider
i alle de etterfølgende numrene begynner vi å nærme oss 2500 sider med
astrostoff. Mange takk til alle som har
bidratt til det som i hvert fall redaktøren synes er et flott produkt som TAF
kan være stolte av. Det er ikke mange
astronomiforeninger i landet som har
et eget medlemsblad og som har
kommet ut regelmessig i så lang tid.

Nå på slutten av året har vi gleden
av endelig å få se en fin komet igjen.
Kometen 46P/Wirtanen er på full fart
nordover på himmelen og blir nok
greit synlig uten kikkert, men aller
finest i en prismekikkert, i de siste
par ukene av dette året og begynnelsen av nyåret. Kometen er imidlertid
så nær oss at den blir som en stor
diffus grønnlig sky å se til (som bildet viser). Så ta en tur ut på kveldstid, gjerne med kikkert og kanskje
også fotoapparat på stativ.
Det er også noen spennende ting
på gang på romfartsfronten i den
nærmeste tiden: 1. januar passerer
sonden New Horizons den lille kloden 2014MU69. Dette Kuiperobjektet er hele 43 ganger lenger
unna Sola enn Jorda er og blir det
fjerneste objektet besøkt av noen
romsonde. En annen nyhet er at Kina
lander en rover på baksiden av Månen i januar for å studere blant annet
solvinden og forsøke å finne vann. På
Mars landet jo nettopp sonden Insight
som skal finne ut av planetens indre
oppbygning, noe som kan si noe om
den stadig er aktiv og mer om planetens historie og dermed også hjelpe
oss å forstå vår egen planets utvikling
og skjebne.
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Reisebrev fra Mount Wilson og Lowell observatoriene
av Irene Karoliussen, TAF og CIRiS

Mount Wilson Observatorier

En strålende fin og varm julidag 2018 satt jeg i en buss på tur opp Mount Wilson. Mt. Wilson Observatorier (Figur 1) er 1700 meter over havet og det tar ca. en time å kjøre fra Pasadena, Los Angeles. Veien
svinger seg oppover og enkelte plasser er det nifse stup, men vi hadde en dedikert og forsiktig bussjåfør.
Landskapet ligger i bølger og de tørre åsene er dekket av tørkeresistente busker og trær. Los Angeles har
veldig lite nedbør med gjennomsnittlig 186 skyfrie dager i året, så det skulle være gode forhold for både
natt og dag-observasjoner (lurer på hvor mange skyfrie dager vi har på Bratsberg?...)

Figur 1: Bildet er tatt fra “Towercam” som er på San Gabriel fjellet og viser fra venstre Chara dome, 100" (254 cm)
teleskopet, 60" (152 cm) teleskopet og et 18 meter høyt solteleskop fulgt av snow solteleskop. Los Angeles og Pasadena sees i bakgrunnen.Hvis man virkelig legger godviljen til, skal man kunne skimte stillehavet oppe mot høyre ved
Catalina Island (University of California, 2003).

Historien bak
I 1864 ryddet gårdbrukeren Benjamin Wilson en sti opp fjellet for å hente ut tømmer. Han fant ut av
tømmeret ikke egnet seg noe særlig og stien ble derfor liggende brakk. Stien skulle imidlertid bli tatt i
bruk senere. Imens ble George Hale født og hans interesse for astronomi skulle til slutt gjøre at han bygget «verdens største teleskop» hele 4 ganger. Da Hale studerte på Harvard testet han ut spektroheliografen, et instrument for å studere solen. Han ville gjerne få laget seg et solteleskop og var på utkikk etter
sponsorer som kunne finansiere prosjektet. Samtidig dro en ekspedisjon fra Harvard i 1889 ut for å finne
egnede områder for å plassere et teleskop. Ekspedisjonen ble ledet av William Pickering, som senere uttalte at Mt Wilson var den flotteste lokasjonen for å bygge det største og beste teleskopet i verden!
Harvard Universitetet satte i gang byggingen av det første 40"(tommer) teleskopet, men de hadde enorme
problemer da vinteren 1889-90 var den verste i manns minne med regn og snø. Den smale stien ga utfordringer med befraktning av utstyr opp på fjellet og mannskapet klagde over «brakkesyken» av å være så
isolert på en fjelltopp uten hjelp og de ble også plaget av nysgjerrige campere. Arbeidet gikk veldig tregt
og endte med at prosjektet ble skrinlagt etter 18 måneder. Da Hale fikk høre om det strandete prosjektet
greide han å skaffe de nødvendige midlene (blant annet donerte hans far mye penger) og arbeidet ble fullført i 1897. Hale var overbegeistret over de fantastiske forholdene på fjellet og fikk også bygget et solobservatorium som ble tatt i bruk i 1908. Senere fikk Hale bygget både 60" og 100" teleskopene ved hjelp av donasjoner og fra sin
egen pengebok. I hans omgangskrets mente
de han var gal og kastet bort pengene sine.
Teleskopene var de største i sitt slag frem til
1949, da HALE (200 tommer) (oppkalt etter
Hale) teleskopet ble bygget i Palomar, California. Snart begynte kjente astronomer og
valfarte til Mt. Wilson, blant annet Edwin
Hubble, Albert Einstein og Stephen Hawking
(Figur 2) har vært der.
Figur2: Einstein var på besøk!
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Sol-teleskopet
Solens 11-årige syklus ble oppdaget allerede i 1843 av Samuel Schwabe, men i 1908 (samme år som solteleskopet ble tatt i bruk) fant Hale ut at solens flekker også er sterkt magnetiske og denne magnetismen
følger en 22 – årlig magnetisk syklus. Hale oppdaget videre at solflekkene har lavere temperatur enn områdene rundt flekkene. Regelmessige registreringer av solflekker har blitt gjort siden 1908 (Figur 3).

Figur 3: fra venstre: det imponerende høye solobservatoriet. Midten: Guiden forteller oss om hvordan teleskopet
fungerer og selvsagt var (er) vi akkurat nå inne i en periode med lav solflekkaktivitet i solens 11-årige syklus, så
det var ingen solflekker å se. Høyre: Imidlertid hadde guiden et bilde på lur, tatt i mai 1947, som viser den største
solflekkaktiviteten notert siden teleskopet ble tatt i bruk.

100-tommers (Hooker) teleskopet
Det største teleskopet på Mt. Wilson er 100" teleskopet (Figur 4). Guiden vår var mest opptatt av å fortelle om de tekniske detaljene rundt byggingen av teleskopet, blant annet selve motoren… jeg var jo ikke så
fryktelig interessert i det og ville jo heller få høre litt om hva astronomene faktisk kunne se og hvilke
oppdagelser som ble gjort der. DET fikk vi vite lite om.

Figur 4: Over et vidvinkelbilde av 100" teleskopet tatt inni domen (Bilde: Maria Hammerstrøm). Under på neste side
ser vi domen til teleskopet, et flott syn! Til høyre under er undertegnede oppstilt ved teleskopet. Det var stort og få
oppleve atmosfæren akkurat der som Edwin Hubble hadde gjort sine største oppdagelser!
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Men jeg fant et bilde av Edwin Hubble oppstilt ved teleskopet og et ark liksom tilfeldig slengt på et bord
som viste en observasjon av Ceres (Figur 5).

Figur5: Edwin Hubble (f.1889, d.1953).
Høyre: En utskrift av observasjon av Ceres gjort i januar 74.

Hubble anses i dag som en av de viktigste astronomene og har da også gitt navn til et helt fantastisk romteleskop som har gitt oss utrolige bilder fra verdensrommet. Hubble stilte i 1923 100" teleskopet inn mot
Andromeda-«tåken» og oppdaget en variabel kefeide (V1 = variable 1) (Figur 6). Kefeider kan brukes til
å måle avstander i rommet, da disse stjernene pulserer mer eller mindre regelmessig. Ved hjelp av denne
stjernen regnet han ut av avstanden til tåken var så stor at den måtte ligge langt utenfor Melkeveien og
konkluderte med at det man tidligere trodde var bare nebulae (skyer av støv og gass) egentlig var andre
galakser utenfor Melkeveien. Basert på likninger fra blant andre Georges Lemaitre videreutviklet Hubble
likningen for ekspansjon av Universet (Hubble-konstanten) i 1929. At
Universet stadig utvider seg var en veldig viktig oppdagelse som senere
ga grunnlag for den moderne astronomien og big bang-teorien.
Figur 6: Hubbles M31 (Andromeda)V1.
Andre betydelige oppdagelser gjort ved Mt Wilson involverer:
-Harlow Shapley oppdaget i 1917 sentrum av Melkeveien (60" teleskopet) og senere kartla han størrelsen på Melkeveien og fant ut akkurat
hvor vårt solsystem befinner seg, langt fra sentrum ute i en av spiralarmene.
- Den 13. desember 1920 blir den aller første gangen diameteren til en
stjerne målt (Betelgeuse) av Francis Pease og Albert Michelson.
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- Albert Michelson beregner den nøyaktige hastigheten på lys ved å sende en lysstråle til et speil på Lookout-fjellet og måle hastigheten den returnerer tilbake.
- i 1938 oppdager Seth Nicholson en ny måne rundt Jupiter, han oppdager til sammen 3 måner ved observatoriet.
- Walter Baade oppdager i 1941 restene av Keplers 1604 supernova.
I 1990 ble 60" teleskopet fullstendig dedikert til undervisning og senere har man også fått CHARA array
(Center for High Angular Astronomy) montert, som er det største optiske interferometeret i verden. I dag
kan man bestille tid til observasjon både ved 60" og 100" teleskopet eller man kan ta en guidet tur på dagtid som jeg gjorde, men da dessverre uten å få se nattehimmelen. Man får da kun oppleve solobservatoriet
in «action», noe som også var veldig givende og spennende.

Lowell-observatoriet

Etter California dro jeg til Arizona og Flagstaff. Flagstaff er en liten by i Arizona (57000 innbyggere) som
ligger 2106 meter over havet. I Flagstaff har de faktisk reguleringer på utelys av hensyn til nattlige himmelobservasjoner ved Lowell-observatoriet. Lurer på om vi kunne få til noe liknende for Bratsberg?
Lowell-observatoriet er lett tilgjengelig, bare en 5 minutters kjøretur fra sentrum. Observatoriet ble bygget av Percival Lowell i 1894, en astronom og matematiker. Dessverre hadde jeg også her bare anledning
til å besøke observatoriet på dagtid, og fikk derfor ikke se noe av nattehimmelen. I dag drives forskningen
ved observatoriet i hovedsak av Deep Ecliptic Survey, et prosjekt som leter etter KBO (Kuiper Belt
Objects).
Lowell-observatoriet er mest kjent for å ha oppdaget Pluto i 1930, noe som amerikanerne er veldig stolte
av, siden det er den eneste planeten de har oppdaget.
Neptun som da (også nå ettersom Pluto ble degradert til dvergplanet) var den ytterste kjente planeten i
solsystemet var blitt oppdaget ved hjelp av en matematisk prediksjon gjort av Alexis Bouvard. Bouvard
fant uregelmessigheter i banen til Uranus som han trodde måtte skyldes påvirkningen fra et annet legeme.
Ganske riktig ble Neptun funnet etter hans prediksjoner og første gang observert i et teleskop 23. september 1846. Det må samtidig nevnes at Galileo Galilei observerte planeten i teleskop i 1612, men mistolket
den for å være en stjerne og ble derfor ikke kreditert oppdagelsen. Senere fant Percival Lowell også ut at
Neptun hadde noen uregelmessigheter i sin bane og beregnet eksistensen av en planet X.
Clyde Tombaugh (1906-1997), oppvokst på en gård i Kansas var veldig interessert i astronomi og en
kreativ og praktisk anlagt mann som bygget sitt eget teleskop hjemme på gården ved hjelp av blant annet
et stort vannrør og deler fra en gammel Buick. Han sendte sine observasjoner av nattehimmelen inn til
Lowell og ble etter hvert tilbudt jobb ved observatoriet (figur 7).
Clyde startet jakten på planet X og selv om Lowell har forutsett 2 mulige posisjoner av planet X, bestemte
Tombaugh seg for å lete over hele himmelen. Det var et nitidig arbeid, der man gjennom lange eksponeringer fotograferte himmelen med noen dagers mellomrom. Platene hadde mellom 50.000 til 900.000 små
prikker som Clyde studerte nøye gjennom et mikroskop. Endelig i februar i 1930 fant han noe på platene!
Ved å sammenlikne foto tatt over flere dager kunne han observere en liten prikk som hadde beveget seg.
Han uttalte selv: «Da jeg så dette visste jeg med engang hva det var, jeg ble helt elektrifisert!».Posisjonen
av plant X stemte veldig bra med kalkuleringene, den var innenfor 6 grader av det Lowell hadde forutsett
(figur 8).
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Figur 7: Venstre:Claude Tombaugh i 1931, 25 år gammel. Midten: selve observatoriet der Clyde arbeidet. Høyre:
guiden forteller om teleskopet.

Figur 8: Venstre: pilen viser bevegelsen av plant X (Pluto) over 6 dager. Oppdagelsen ble kreditert til 18.02.1930. Høyre:
telegrammet som ble sendt ut etter den store begivenheten.

Etter oppdagelsen ville man jo finne et passende navn til den nye
planeten og en navnekonkurranse ble utlyst. Mange forslag ble sendt
inn av barn fra hele verden, men forslaget fra den 11 år gamle
engelske jenta Venetia Burney vant konkurransen, altså Pluto (Figur
9). Senere vet vi jo at lille Pluto har blitt degradert til en dvergplanet,
noe som førte til store protester ikke minst i USA.
Claude Tombaugh gikk bort i 1997 og ble kremert etter sin død. En
liten del av asken ble sendt opp med New Horizons sonden som ble
skutt opp 19. januar 2006. Sonden skulle bruke hele ni år og 4,47
milliarder kilometer (!) på å nå Pluto og dens måner, og 9. april 2015
fikk vi det første bildet av Pluto og månen Charon. Det hvite «hjertet» på Pluto er oppkalt etter Tombaugh (Figur 10).
Figur 9: konkurransen for å finne navn til planet X.
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Figur10: Venstre; det første fargebildet tatt av Pluto og månen Charon. Høyre; Pluto i sin prakt med det hvite hjertet synlig i front.

For en space-interessert (eller nerd) person som meg var besøkene på disse to observatoriene veldig spennende, spesielt å få se hvor Edwin Hubble arbeidet. Etter hans oppdagelse har astronomien gjort kvantesprang og fremdeles gjøres det utrolige oppdagelser! Mitt neste prosjekt (må bare spare litt penger først)
er å komme seg til Namibia og få studere nattehimmelen i et område uten lysforurensing på den sørlige
halvkule. Håper det blir!

Nyheter
NASA-oppskyting fra Svalbard
Kilde: nrk.no

NASA skal skyte opp to raketter fra Ny-Ålesund på Svalbard og syv raketter fra Andøya i den
største operasjonen utenfor USA.

De hvite strekene er banene til rakettene. De røde feltene er målinger fra bakken. Det blå feltet deler av atmosfæren
som skal studeres. Illustrasjon Andøya Space Centre.
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Direktør Kolbjørn Blix ved Space Systems, Andøya Space Centre, har vært sentral i planleggingen. Blix
bekrefter at operasjonen er enestående for amerikanerne. NASA går inn med flere hundre millioner kroner.
– Det har kanskje vært et antall raketter som ligner, men ikke helt av denne størrelsen og i et slikt stort
felles prosjekt. Det har de aldri vært med på før, sier Blix.
Prosjektet er et unikt forskningssamarbeid mellom Norge, USA og Japan, sier professor ved Universitetet
i Oslo og prosjektleder Jøran Moen.
– Vi kan skyte raketter gjennom nordlyset både nordover fra Andøya og sørover fra Svalbard. Da rigger
vi oss til slik at vi kan få fire raketter i lufta samtidig. Det blir en helt unik mulighet, sier Moen.
For fem år siden fikk den anerkjente forskeren sammen med direktør Kolbjørn Blix ved Space Systems
ved Andøya Space Center ideen om å få med tunge romfartsorganisasjoner i andre land. Etter det har de
jobbet systematisk internasjonalt.
Andøya Space Center har utstyr og infrastruktur for å sende opp raketter. I Ny-Ålesund på Svalbard er det
nødvendig med et forarbeid, sier Kolbjørn Blix.
– Vi har ikke lov å ha utstyr der oppe. Det har å gjøre med Svalbardtraktaten. Der er det mye utstyr som
skal opp.
De første rakettene skal etter planen skytes opp desember neste år. Siste del skal gjennomføres desember
året etter.
Prosjektleder Jøran Moen mener mer kunnskap om nordlys kan gi varsel om når GPS blir unøyaktig og
når satellitter blir brakt ut av bane.
– Satellitter som går i bane rundt jorda merker nordlyset som en kraft. Da er det viktig å ha gode modeller
slik at man kan beregne hvor mye drivstoff man skal bruke for å holde satellitten i bane. På den måten
kan man forlenge levetiden for satellitter, sier Moen.
Japan bidrar med en rakett, det samme gjør Norge. NASA-rakettene klargjøres i Wallops ved Washington
og fraktes i deler til Andøya og Svalbard. 60 -70 personer vil være involvert i arbeidet. Andøya Space
Senter er spent på hvordan det vil gå.
– De aller fleste vitenskapelige sonderakettene er prototyper. Alle mulige ting kan gå galt. Selv om de er
bygd og satt sammen, varmet opp, kjølt ned, vibrert for å sørge for at instrumentene fungerer, så kan alle
ting skje i en slik vitenskapelig operasjon, sier Kolbjørn Blix ved Andøya Space Centre.
Eivind Wahl

Vellykket NASA-landing på Mars
Kilde: nrk.no

Mars-sonden Insight har sendt det første bildet etter landingen 19. november. Nå skal NASA for
første gang bore flere meter ned i overflaten på planeten.
19. november klokken 20.54 norsk tid brøt jubelen løs hos NASA i Pasadena. Da hadde sonden Insight
landet på Mars. Litt senere kom det første bildet etter landingen.
Sonden traff Mars' atmosfære med en fart på 19.800 kilometer i timen klokken 20.47 mandag, norsk tid.
Da begynte det som omtales som «seven minutes of terror», syv minutter med ren skrekk, ifølge nasa.gov. I løpet av to minutter steg temperaturen i varmeskjoldene til omkring 1.500 grader celsius. Heten
kan føre til at radiokontakten med fartøyet forsvinner.
Klokken 20.51 ble fallskjermen utløst. Femten sekunder senere ble varmeskjoldet koblet løs fra sonden,
og ti sekunder senere ble de tre landingsbeina felt ut.
Klokken 20.52 ble Insight sin radar slått på for å måle avstanden til bakken. Omkring ett minutt senere
kvittet sonden seg med fallskjermen og det beskyttende skallet. Deretter ble bremserakettene tent. Sonden
traff Mars med en hastighet på 8 kilometer i timen klokken 20.54.
Om InSight slapp uskadd fra landingen på Mars, er ennå ikke kjent, men alt utstyr som er tatt i bruk til nå
fungerer. Solcellepanelene som skal sørge for strøm til sonden foldet seg ut slik de skulle. Ifølge sjefinge-
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niør Rob Manning virker det som om landingen gikk etter planen. Hele landingssekvensen var programmert inn i datamaskinen om bord på forhånd.

Insight skal undersøke om Mars ligner på Jorda på innsiden av planeten. Illustrasjon: NASA

Sonden har brukt seks måneder på turen gjennom solsystemet etter oppskytingen fra Vandenberg-basen i
California. Historisk sett har bare 40 prosent av forsøkene på å lande med romsonder på Mars vært vellykket. Flere har omtalt fenomenet som «Mars-forbannelsen», og NASA-forskere har spøkefullt gitt en
«galaktisk demon» skylda for de mange feilslåtte forsøkene.
Realiteten er heller at det å lande på Mars er svært vanskelig. NASA er blant dem som har lyktes oftest,
bare ett av ni amerikanske forsøk har gått galt.
– Vi har hatt flere vellykkede landinger på rad nå. Men du vet aldri hvilke utfordringer Mars kan gi, sa
Rob Grover før landingen. Han er leder for landingsteamet hos NASAs Jet Propulsion Laboratory.
Denne gangen er det ikke jakten på mulige spor etter liv på Mars som er det mest sentrale. Insight er designet med tanke på å finne ut mer om innsiden av vår nabo i verdensrommet.
Sonden er utrustet for å bore opptil 5 meter ned i Mars' overflate, med et instrument som har fått tilnavnet
«muldvarpen». Der skal den foreta målinger av blant annet temperatur. En seismograf skal føle etter jordskjelv, meteorittnedslag og annet som kan ryste planeten. Mars' rotasjon skal måles nøyaktig, det samme
skal været på landingsstedet ved Mars' ekvator.
Insight har to hovedinstrumenter som skal starte på jobben sin når den er landet. Et franskbygget seismometer og en tyskbygget varmesonde som skal drille flere meter inn i overflaten. Forskerne på prosjektet
sier at prosessen, inkludert jakten på de beste stedene på planeten til å plassere instrumentene, vil ta flere
måneder.
Det er første gang NASA gjennomfører en Mars-landing siden robotfarkosten Curiosity ankom planeten i
august 2012. Den gangen ble et helt nytt system testet ut. Curiosity ble firt forsiktig ned fra en rakettdrevet plattform NASA omtalte som «himmelkranen».

Eivind Wahl
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Astronomer har registrert vann i atmosfæren til en planet i et solsystem
som ligger 129 lysår fra oss.
Kilde: Universe today.

HR 8799-systemet inneholder den første eksoplaneten som er direkte avbildet (NRC-HIA /C. MAROIS /W. M. Keck
Observatory.

Å få detaljert informasjon om eksoplaneter (planeter i bane rundt en annen stjerne enn vår sol) er ekstremt
vanskelig. Lyset fra stjernen de går i bane rundt er mange tusen ganger sterkere enn lyset fra planeten, noe
som gjør det vanskelig for våre teleskoper å se dem. Men nå har et team ved Keck observatoriet på Hawaii ved bruk av ny banebrytende teknologi tatt et stort skritt fremover i observasjonen av eksoplaneter.
De har nå klart å påvise vann i atmosfæren til en eksoplanet som ligger 129 lysår unna.
Planeten går i bane rundt stjernen HR 8799 i stjernebildet Pegasus og har fire planeter – b, c, d og e.
Selve stjernen er en 30 millioner år gammel stjerne i hovedserien (stjerner som fusjonerer hydrogen til
helium, slik som vår sol). Stjernen er bemerkelsesverdig på mange måter. En av grunnene er at forskerne
allerede i 2008 kunne annonsere at de direkte hadde observert (det vil si at de vises på bilder) tre eksoplaneter (b, c og d) rundt stjernen ved bruk av Keck og Gemini teleskopene. I 2010 ble den fjerde planeten (e) observert.
Nå er det gjort nye observasjoner som bygger på det tidligere arbeidet fra 2008, og astronomene bak denne studien kaller denne siste nyheten en "stepping stone" på vei til stadig bedre bilder av eksoplaneter.
De nye observasjonene er av HR 8799 c, først observert i 2008. Det er en ung gigantisk gassplanet rundt 7
ganger massen av Jupiter som har en omløpstid på 200 år. De nye direkte avbildede observasjonene bekrefter tilstedeværelsen av vann i atmosfæren samt bekrefter mangelen på metan.
De nye observasjonene er gjort ved å kombinere to ulike teleskopteknologier på Keck. Den første er adaptiv optikk. Adaptiv optikk motvirker uskarpheter skapt i Jordens atmosfære. Den andre er et spektrometer
på Keck 2 teleskopet kalt Near-Infrared Cryogenic Echelle Spectrograph (NIRSPEC), et høyoppløselig
spektrometer som virker i infrarødt lys.
"Denne typen teknologi vil vi bruke i fremtiden for å se etter tegn til liv på en jordlignende planet. Vi er
ikke der ennå, men vi marsjerer framover, sier Dimitri Mawet, en professor i astronomi ved Caltech og
medforfatter av studien som presenterte disse funnene.
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De nye funnene ble publisert i Astronomical Journal med Ji Wang, amanuensis ved Ohio State University
som hovedforfatter. Så langt har astronomer direkte avbildet mer enn et dusin eksoplaneter. HR 8799systemet er imidlertid det første flerplanetsystemet som er blitt direkte avbildet. Men bildene er bare det
første trinnet i denne studien.

En kunstner illustrasjon av eksoplanet HR 8799c. Det er omtrent 7 ganger så massiv som Jupiter, og forskere har
bekreftet tilstedeværelsen av vann i atmosfæren (W. M. Keck Observatory / A. Makarenko / C. Alvarez

Når bildene er tatt, kan de analyseres for den kjemiske sammensetningen i atmosfæren. Det er her spektroskopi kommer inn, i dette tilfellet var de raffinerte evnene til NIRSPEC nøkkelen.
"Nå, med Keck, er vi i stand til å lære om fysikken og dynamikken til disse gigantiske eksotiske planetene, som ikke ligner på noen av plantene i vårt eget solsystem," sier Wang.
"Vi er nå mer sikre på at det ikke finnes metan på denne planeten," sier Wang. "Dette kan skyldes blanding i planets atmosfære. Metan, som vi forventet skulle være til stede på overflaten, kan bli fortynnet
dersom konveksjonsprosessene fører gass fra de lavere lag opp i høyere lag som ikke har metan. "
Mawets team forbereder allerede det neste og nyeste instrumentet på Keck Observatory. Det kalles KPIC,
(Keck Planet Imager og Characterizer). KPIC vil bruke adaptiv optikk og spektroskopi, men med enda
høyere oppløsning. Med KPIC vil astronomer kunne få bilder fra planeter som er enda svakere, og nærmere stjernen deres enn det HR 8799c er.
Og fremtiden er enda lysere for eksoplanet-fotografering. Teknologien bak adaptiv optikk og spektroskopi som ble brukt for å ta bilder av denne planeten vil også bli tatt i bruk på teleskopene som nå bygges.
"KPIC er et springbrett til vårt fremtidige tretti-meter teleskop," sier Mawet. "For nå lærer vi mye om de
utallige måtene som planeter i vårt univers dannes på."
Mer info om HR 8799 kan du finne på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/HR_8799. Her kan du
finne en kort timelapse video som viser planetenes bane rundt stjernen.
Jørn Dahl-Stamnes
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Test av 8 håndholdte prismekikkerter
av Erlend Rønnekleiv, TAF

Håndholdte prismekikkerter egner seg meget bra til visuell observasjon av himmelen. For 530
kr får du en kikkert som du kan ha stor glede av, og slett ikke alle dyrere kikkerter er bedre enn
denne. Jeg har testet ulike prismekikkerter som jeg mener egner seg godt til astrobruk, og som
holder god kvalitet i forhold til prisen.
Man kan se mye fint på himmelen med en enkel, håndholdt prismekikkert. Månen, flere av planetene med
deres måner, store galakser og kulehoper, enkelte kometer, Oriontåken og Pleiadene er noen eksempler på
flotte motiver som man kan studere i en slik kikkert. Håndkikkerter viser ikke like små detaljer som større
teleskoper. Derimot så får man se en større del av himmelen på en gang. Legg deg gjerne ned på et liggeunderlag eller en solseng med en prismekikkert og sveip gjennom mylderet av stjerner oppe i Melkeveien,
eller finn fram til et objekt som du vil se nærmere på. Når du ligger slik har du en stødig positur, og du
blir ikke så lett sliten i nakken. Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler jeg å lese artikkelen av Birger Andresen i forrige Corona om «Flotte objekter for prismekikkerter» for mer inspirasjon.
Prismekikkerter kan også være fine å ha på dagtid, for eksempel til landskapsobservasjon eller fugletitting. De veier lite, og man trenger ikke noe stativ. Bildet i okularet er ikke speilvendt eller opp ned, slik
det ofte vil være i større stjernekikkerter. Dette gjør det enkelt å peke kikkerten mot et sted som man har
lokalisert uten kikkert for å se et objekt som man vet at skal være der. Den lave vekten gjør at man enkelt
kan ta med kikkerten på tur, f.eks. i skogen eller på fjellet. På slike steder er det ofte svært mørk himmel
sent på kvelden hvis månen er nede. Man kan derfor se langt flere himmelobjekter der enn inne i byen.
Håndholdte kikkerter bruker såkalte rettvendingsprismer som speiler og reflekterer lyset flere ganger for
at bildet skal vises riktig vei. Det finnes to hovedtyper av rettvendingsprismer. Porroprismer brukes i rimelige håndkikkerter, og fører til at kikkertrørene får en karakteristisk knekk på midten. De kan gi meget
god bildekvalitet. Takkantprismer har et mer kompakt design, men de er noe mer krevende å produsere
med god kvalitet. Nyere modeller til over ca. 2 000 kr har oftest takkantprismer.

Forstørrelse og frontdiameter

Forstørrelser på mellom 7x og 10x anbefales for håndkikkerter som skal brukes uten stativ. 10x kan være
i overkant hvis man ikke er veldig stødig på hånden. Vekten bør ikke overstige 700 til 1200 g for at man
skal kunne holde den opp mot himmelen over lang tid uten å bli sliten. Hva som er akseptabel vekt avhenger selvsagt av fysikken til den som skal bruke kikkerten.
Frontdiameteren dividert med forstørrelsen bestemmer størrelsen på utgangspupillen, dvs. diameteren til
lysbunten som kommer inn til øyet. En fordel med stor utgangspupill er at det blir mindre kritisk hvor
man plasserer øynene, og dermed litt enklere å bruke kikkerten for uerfarne observatører. Hvis man ser
bort fra dette argumentet er det bortkastet med en utgangspupill som er større enn øyets pupill, som kan
ha en maksimal diameter på mellom 4 og 7 mm i mørket, litt avhengig av person og alder. Kikkerter med
stor pupillåpning veier mer, og de har som regel begrenset synsfelt og/eller høy pris. En utgangspupill på
ca. 5 mm er etter mitt syn ideelt for en prismekikkert til astrobruk. Hvis kikkerten hovedsakelig skal brukes på dagtid kan man fint greie seg med en mindre utgangspupill – og dermed en lettere kikkert – siden
øyepupillen krymper betraktelig i dagslys.
En god kombinasjon av forstørrelse og frontdiameter for astrobruk uten stativ kan være "8x40" eller
"8x42". Det vil si 8 ganger forstørrelse og 40 til 42 mm åpning foran. Utvalget i dette segmentet er stort.
Størrelsen på synsfeltet oppgis gjerne i meter på tvers ved 1000 m avstand. For kikkerter med 8x forstørrelse kan feltdiameteren typisk ligge mellom 110 og 145 m.
Prismekikkerter er blant de kikkerttypene hvor det er relativt stor forskjell i kvalitet mellom modeller med
lik forstørrelse og lysåpning. Det betyr på ingen måte at alle kikkerter til under 1000 kr er dårlige. Flere
rimelige prismekikkerter er skarpe og fine i et betydelig område nær midten av feltet. Selv om utkanten av
feltet har redusert skarphet så vil det fortsatt være nyttig for å holde oversikten mens man navigerer rundt
på himmelen. Siden det er så enkelt å flytte på en håndkikkert kan det diskuteres hvor viktig det er med
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svært god skarphet langt ut mot randen. Ved å betale noe mer kan man få rimelig god skarphet ut til mellom 60 og 80 % av feltdiameteren.
For at prismekikkerter skal bli kompakte brukes det frontobjektiv og okular med lave blendertall, dvs.
med kort brennvidde i forhold til linsediameteren. I slike korte kikkerkonstruksjoner er det vanskelig å
unngå fokuskrumning, dvs. at fokus endrer seg fra midten av bildet og ut mot kanten. Dette er illustrert i
Figur 1. Frontobjektivet danner et bilde i fokalplanet som krummer seg, vist som en rød, stiplet line. Okularet derimot, fokuserer på et plan som krummer motsatt vei, vist med grønn stiplet line. Dette betyr at
øyet må fokusere lengre vekk for å se et skarpt bilde ved utkanten av feltet enn i sentrum. Fokuskrumning
kan være et problem for middelaldrende og eldre personer som ofte har begrenset evne til å justere fokus.

Figur 1. Illustrasjon av fokuskrumning i en kikkert uten prisme.

Testede modeller

Jeg har testet flere kikkerter relativt grundig før jeg skrev denne artikkelen. De modellene jeg fant med
god ytelse i forhold til pris er beskrevet i tabellen i Figur 2.

Øyeavstand, mm

Utg.pupill, mm

Okularfelt

Himmelfelt

Vekt

Pris m/frakt

Bresser Hunter
Nikon Aculon
Opticron Adventurer T WP
Bushnell Legend M
Hawke Sapphire ED
Nikon Monarch 7
Canon IS ii stabilisert
Canon IS
stabilisert

Effektiv
lysåpning, mm

Modell

Forstørrelse
x lysåpning i mm

For å teste skarpheten ble det tatt bilder gjennom kikkerten av et testmønster bestående av flere sett med
sirkler som har ulik linjeavstand, se Figur 3. Testmønsteret var plassert 30 m fra kikkerten. Bildene ble
tatt med et høykvalitets kompaktkamera med manuell fokusering, Sony RX100m4 zoomet inn til 70 mm
effektiv brennvidde. Ved blender 2.8 har dette kameraet en frontåpning («inngangspupill») med en teoretisk diameter på 9.4 mm som ligger ca. 10 mm bak fronten på linsa. Det egner seg bra for fotografering
gjennom okularet.

8x40
8x42
8x42
8x42
8x25
8x30
10x30
15x50

39
38
38
41
22
29
31
49

8
12
18
18
15
15
15
15

5.0
5.3
5.3
5.3
3.1
3.8
3.0
3.3

66°
64°
60°
65°
55°
64°
60°
68°

8.2°
8.0°
7.5°
8.1°
6.8°
8.0°
6.0°
4.5°

740 g
755 g
625 g
723 g
241 g
435 g
600 g
1200 g

530 kr
900 kr
1 400 kr
2 100 kr
2 500 kr
3 490 kr
5 360 kr
10 900 kr

Figur 2. Testede kikkerter med god kvalitet i forhold til pris. Rekkefølgen på bildene fra venstre mot høyre svarer til
rekkefølgen i tabellen. De oppgitte prisene er fra sommer og tidlig høst i 2018.
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Figur 3.Test av kikkert med kamera og et testmønster bestående av linjer som går i sirkler med ulik separasjon. Bildeutsnittene viser to eksempler hvor linjene såvidt løses opp av kikkerten.

Testen ble gjentatt for begge kikkertrør og med kikkerten pekende i ulike retninger slik at mønsteret havnet i ulike avstander fra sentrum i okularet. Kikkertens fokus ble justert på nytt for hvert bilde for å kompensere for fokuskrumningen. Bildene ble deretter studert på en PC for å finne den minste linjeavstanden
som kunne løses opp rundt hele sirkelen.
Resultatene er vist i det venstre plottet i Figur 4. Her ser vi hvordan oppløsningen i okularet avtar med
avstanden fra bildesenteret for de ulike kikkertene. Vertikalaksen viser den minste avstanden i bueminutt
(1/60 grad) mellom to linjer som kan løses opp hele veien rundt sirklene på testbildet. Oppløsningen på
himmelen finner men ved å dele på forstørrelsen.
De stiplede linjene viser typisk oppløsningsevne for øyet i dagslys, for eksempel gjennom en kikkert på
stativ, og anslått oppløsningsevne i mørket uten stativ eller stabilisering. Du kan undersøke oppløsningsevnen til dine egne øyne ved å sjekke hvor langt du kan gå unna en linjal med tydelige millimeterstreker
før du ikke greier å se strekene. Hvis du greier å skille strekene ved en avstand på 0.85, 1.7 eller 3.4 meter
så greier du å løse opp en linjeavstand på henholdsvis 4, 2 eller 1 bueminutt.
«Effektiv lysåpning» som er oppgitt i tabellen i Figur 2 er beregnet ut fra lysstyrken (pikselverdiene) i
fotografiene som er tatt nær okularfeltets sentrum, og representerer den lysåpningen som en kikkert med
svært lavt lystap må ha for å gi et like lyst bilde som den testede kikkerten.

Figur 4.Oppløsningsevne og fokuskrumning versus avstand fra okularfeltets senter. Stiplede linjer i høyre
figur viser øyets typiske evne til å korrigere for fokusskift hos en 20-åring og en 50-åring.
Det høyre plottet i Figur 4 viser fokuskrumningen, det vil si hvor mye øyet må endre fokus når blikket
flyttes utover fra sentrum i feltet. Fokusskift måles i diopter, som er samme enhet som brukes for brillestyrke. Hvis du greier å fokusere fra uendelig til 1, ½ eller ¼ meter så betyr det at øynene dine greier å
endre fokus med henholdsvis 1, 2, eller 4 diopter. Øynene til en 20-åring kan typisk justere med 4 diopter,
mens en 50-åring kanskje greier 1.5 diopter. I mørket, med stor øyepupill, vil skarpheten reduseres vesentlig allerede når øyet er ½ diopter ute av fokus.
Målingen av fokusskift ble gjort ved først å fokusere kikkerten på en detalj som var L1 = 30 m borte. Deretter ble kikkerten rettet mot et testmønster ved en kortere avstand L2. Retningen til kikkerten ble så gradvis endret inntil mønsteret kom i optimalt fokus, og jeg sjekket at fokus ikke kunne forbedres ytterligere
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ved å skru på fokusskruen. Til slutt målte jeg vinkelen mellom det som var senter i okularet og testmønsteret utenfor kikkerten, og multipliserte med kikkertens forstørrelse M for å finne vinkelavstanden i okularet. Fokusskiftet i okularet som tilsvarer at avstanden er endret fra L1 til L2 kan beregnes i diopter som
M2⋅(1/L1 – 1/L2), hvor L1 og L2 må oppgis i meter. (Dette er antagelig enklere å gjennomføre for en 50åring som er svært følsom for avvik i fokus enn for en yngre person.).

Vurdering av kikkertene
De fire første kikkertene i Figur 2 er relativt like, med 8x forstørrelse og 40 til 42 mm åpning. Bresserkikkerten, som er den desidert billigste av dem, har størst synsfelt og moderat fokuskrumning sammenlignet
med Nikon Aculon og Opticron. Den har kort øyeavstand (avstand fra okular til utgangspupillen), og egner seg derfor ikke for bruk med briller. Opticron har romsligere øyeavstand, veier litt mindre, og vil
dessuten være skarpere ut mot kantene for en ung person som greier å justere øyets fokus tilstrekkelig.
Bushnell utmerker seg med god øyeavstand kombinert med enda mindre fokuskrumning enn Bressermodellen. Den kan derfor være et godt valg for en person med dårlig fokuseringsevne som er villig til å betale den ekstra prisen for et større skarpt felt. I Norge er prisen for denne kikkerten 6000 kr, hvilket den
neppe er verdt. På ebay.com har den imidlertid blitt solgt for rundt 160 USD (søk på «Bushnell M Series»
og bruk evt. jetcarrier.com for rimelig frakt/fortolling fra USA).
Nikon Monarch 7 8x30 er en betydelig lettere modell med svært god skarphet, men med mindre lysåpning
enn de foregående. På tross av den høye prisen har den fortsatt en del fokuskrumning. Denne egner seg
bra til kombinert tur- og astrobruk. Hawke Sapphire HD 8x25 er en ypperlig kikkert i forhold til prisen
for de som ønsker seg en ultralett turkikkert. Både skarphet og fokuskrumning er på linje med Bushnellkikkerten, men den samler vesentlig mindre lys enn de større modellene, men også denne kikkerten vil gi
fine opplevelser hvis du bruker den mot en mørk nattehimmel. Det finnes helt sikkert rimeligere modeller
med åpningsdiameter fra 20 til 30 mm med helt ok kvalitet enn de som er testet her, men jeg har ikke hatt
som ambisjon å teste varianter langs hele prisskalaen for denne typen kikkerter.
Både kikkerten fra Hawke og den fra Bushnell ser ut til å være utgående modeller, så det kan være begrenset hvor lenge de vil være i salg.
Canon IS 10x30 og 15x50 er dyre, bildestabiliserte kikkerter. De har svært lite fokusvariasjon over feltet
og er behagelige å bruke. 15x50-modellen er ekstremt skarp, men noen vil kanskje synes den blir i tyngste
laget å holde over lang tid. Noen klager også over øyemuslingene er relativt stive og gir dårlig plass til
neserota mellom okularene. Dette kan løses ved å skjære bort litt av gummien. 10x30-modellen er ikke
fullt så skarp, men fortsatt meget bra. Bildestabiliseringen er meget effektiv på begge modellene. Kombinert med relativt stor forstørrelse gjør stabiliseringen at man kan se detaljer av mindre størrelse enn hva
man greier med andre håndholdte kikkerter. For bruk uten stativ så tror jeg egentlig ikke at det finnes
bedre alternativer enn de stabiliserte kikkertene fra Canon i prisklassen over 5000 kr.
Jeg har testet ytterligere 6 kikkerter i prisklassen fra 650 til 1700 kr som jeg ikke vil anbefale. Dette gjelder Bresser Hunter 7x50, Bushnell Legacy WP 8x42, Bushnell Legacy WP 10x50, TS Wildlife 8x40, TS
Wide 10x50 WP og Nikon Action Ex 8x40. Ingen av disse hadde bedre skarphet enn billigere alternativer
nevnt ovenfor. De fleste hadde dessuten ganske store kollimeringsfeil.
Jeg har også testet to dyre modeller som ikke svarte til forventningene, som jeg har returnert. Det gjelder
Swarovski SLC 8x42 WB til 14000 kr som får meget gode karakterer i Kikkertspesialistens test, og Kite
Lynx 8x30 til 5200 kr som får god omtale blant en del fugletittere. Swarovski SLC er lyssterk og har lav
fokuskrumning på linje med Bushnell, men skarpheten til det eksemplaret jeg testet var ikke noe bedre
enn for de to billigste kikkertene i Figur 4. Kite Lynx ligner veldig på Nikon Monarch 7 i spesifikasjoner
og ytelse, men den har irriterende reflekser som viser seg når det er lyse områder like utenfor bildekanten.
Noe av variasjonen som jeg har funnet mellom kikkertene kan skyldes tilfeldige variasjonen mellom eksemplarer av samme modell. Det er altså ikke sikkert at alle eksemplarer av de kikkertene som jeg kom til
var best i forhold til pris er like gode. De fleste av de 8 modellene som jeg har anbefalt valgte jeg imidlertid ut fordi de hadde fått god omtale av en rekke brukere på cloudynights.com og birdforum.net. Unntaket
er Opticron-kikkerten som kom godt ut i Kikkertspesialistens tester på nett, og Bresser som jeg valgte ut
fordi den var billig. Blant de jeg ikke var begeistret for var de to Bushnell Legacy-kikkertene, Nikon Ex,
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Swarovski SLC og Kite Lynx valgt ut pga. gode omtaler. De to siste er rett og slett for dyre, og Swarovski
hadde dessuten produsert et skuffende dårlig eksemplar. Flere av de øvrige modellene hadde akseptabel
kvalitet, men de var ikke imponerende i forhold til prisen.

Sjekk kollimeringen når du kjøper ny kikkert!

Kollimeringsfeil for en håndkikkert betyr at retningen mot bildet som man ser i okularene av ett og samme objektet tilsynelatende er forskjellig for høyre og venstre øye. Figur 4 a) illustrerer hvordan dette kan
se ut hvis hjernen ikke greier å korrigere for vinkelfeilen. Bildene som ses av høyre og venstre øye er vist
med henholdsvis rød og turkis farge i figuren.
Kollimeringsfeil må ikke forveksles med avvikende synsfelt for høyre og venstre øye, som er illustrert i
Figur 4 b). Her faller bildene naturlig sammen i den overlappende delen av feltet. De ytterste områdene
der det ikke er overlapp bidrar i praksis til at man får oversikt over et større område enn om synsfeltene
var perfekt overlappende. Et horisontalt feltavvik på 5-10 % av feltbredden er ikke uvanlig, og utgjør
sjelden noe stort problem.
Store kollimeringsfeil kan være problematisk for enkelte, og særlig ved astro-bruk. Hvis motivet inneholder mange tydelige strukturer vil synssenteret i hjernen greie å sette sammen bildet på riktig måte selv om
kollimeringen avviker noe. Når man ser på et himmelfelt med få og svake stjerner så blir imidlertid denne
evnen sterkt redusert.
Det hevdes at grensen for hvor store kollimeringsfeil man bør tolerere ligger rundt 0.5° for vertikale feil,
og 1° for horisontalt divergente feil, som innebærer at øynene må skjele utover. Horisontalt konvergente
feil, som innebærer at øynene må samles innover, kan vi tåle mer av, muligens 2° til 3°. Øynene våre er
laget for å kunne samle seg når vi ser på noe som er nært. De fleste er derimot svært dårlige på å sprike
med øynene eller å se opp med det ene og ned med det andre.
Alle de kikkertene som er testet og anbefalt ovenfor hadde kollimeringsfeil som var mindre enn 0.5° horisontalt og tilnærmet null vertikalt. Blant de jeg testet, men ikke anbefalte, hadde de aller fleste horisontale
kollimeringsfeil på mer enn 2 grader, men de fleste var konvergente og dermed rimelig akseptable.
Det kan være lurt å kollimeringen til en nyinnkjøpt kikkert. Figur 4 c) og d) viser hvordan det kan gjøres.
Kikkerten legges på et stødig underlag eller monteres på et stativ slik at den peker mot en godt synlig horisontal eller vertikal linje som er minst 30 m borte. Deretter flytter man seg 30 til 50 cm bak kikkerten og
lokaliserer linjen gjennom utgangspupillen i et av okularene (det kan være nødvendig å justere på fokus
for å se en veldefinert utgangspupill). Juster så retningen til kikkerten inntil linjen i det ene okularet faller
sammen med linjen utenfor, som vist i Figur 4 c) og (omtrentlig) for høyre okular i Figur 4 d). Hvis det nå
er et avvik mellom linjestykket som man ser i det andre okularet og linja utenfor kikkerten så utgjør dette
avviket en kollimeringsfeil. Vinkelen til feilen i grader kan man finne ved å plassere en linjal på tvers av
synsretningen 57 cm fra øyet. 10 mm på linjalen tilsvarer da 1 grad. I eksempelet i figuren er den vertikale kollimeringen tilnærmet perfekt, mens den horisontale kollimeringen har et konvergent avvik på 2°.

Figur 4. Til venstre: Illustrasjon av kollimeringsfeil og avvik i feltutsnitt mellom bildene som vises i de to okularene.
Til høyre: Metode for test av kollimeringsfeil. I dette tilfellet har kikkerten en horisontal kollimeringsfeil på 2°.
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Stjernebildene
av Terje Bjerkgård

Himmelens stjerner er inndelt i 88 områder med hvert sitt navn. Disse kalles stjernebilder eller
konstellasjoner og har navn som Orion, Andromeda, Lyren. De varierer i størrelse og form og
har forskjellig opprinnelsessted og alder for når de oppstod. Artikkelen forteller historien om
hvorfor, hvordan og når stjernebildene oppstod, og hvordan stjernene navngis.

Stjernebildenes opprinnelse

Mennesker har alltid trang til å lage mønstre i tilfeldige fordelinger av forskjellige slags objekter. Så også
når det gjelder stjernehimmelen. Det har nok helt tilbake til steinalderen vært laget lett gjenkjennbare
stjernegrupperinger på himmelen og forskjellige sivilisasjoner har opp gjennom tidene laget sitt system i
stjernevrimmelen. Stjernebildene ble nok dels til som følge av religioner og gudedyrking, men hadde også
en nytteverdi for å kunne fortelle når på året det var til enhver tid, og spesielt da menneskene begynte å
dyrke jorda. De ble også brukt som veivisere om natten, ikke minst ute på havet.
Det var spesielt viktig å vite når på året såkornet skulle i jorden og når det skulle høstes, og dette kunne
bøndene bruke stjernene til. Bøndene kunne også bruke månens gang over himmelen, noe de hadde gjort i
lang tid, men det ble ingen nøyaktig kalender. Å dele måneperioden (måneden) inn i hensiktsmessige avsnitt (uker) var enkelt nok etter månefasene, men å vite hvilken måned en var i, var verre. Da var det bruk
for stjernene.
De første stjernefigurene som dukket opp var nok dyrekretsen eller zodiaken. Det var nemlig disse figurene Månen og Sola syntes å gå gjennom i løpet av en måned og et år. Alle oldtidskulturene hadde en slik
dyrekrets. Vår egen kommer fra Babylon, og ble deretter tatt opp av de gamle grekerne. Babylonerne
hadde kartlagt solbanen, ekliptikken, som de delte inn i tolv tegn, ett for hver måned med start i vårpunktet. Vårpunktet markerte når Sola krysset ekvator og fortalte nettopp at våren var på vei. I tillegg til dyrekretsen hadde babylonerne minst 18 andre stjernebilder.

De tidligste opptegnelsene av stjernebilder ble funnet i Mesopotamia innhugget i stein og skrevet på leirtavler. De aller fleste grupperingene synes å ha oppstått i et relativt kort tidsintervall fra rundt år 1300 til
år 1000 før Kristi fødsel.
Etter hvert som nye dyrkbare områder ble erobret av folkeslag på vandring, ble stadig nye stjernebilder
lagt til på himmelen og det ble et virvar av figurer som dels gikk over i hverandre. Det ble i det hele tatt
veldig forvirrende. Det ble opp til grekeren Ptolemaios å rydde opp i kaoset. Han tok utgangspunkt i de
etter hvert felles greske og babylonske stjernebildene og skapte orden ved å definere 48 konstellasjoner
som vi med ett eneste unntak bruker i dag. Unntaket er stjernebildet Argo Navis eller Argo som refererer
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til skipet med samme navn, og som Jason og
Argonautene brukte i følge gresk mytologi.
Stjernebildet var nemlig for stort for renessansens astronomer, da alle stjernene skulle
ha systematiske betegnelser og ble derfor
delt opp i Carina (Kjølen), Puppis (Akterstavnen) og Vela (Seilet).
Det store stjernebildet Argo Navis, slik det
er tegnet i Johann Bayers stjerneatlas
Uranometria.
På 1700-tallet ble det fylt inn med stjernebilder mellom de 48 bildene etter Ptolemaios. Dette skyldtes dels at stjernekatalogene til spesielt tyskeren Johann Bayer og
seinere engelskmannen John Flamsteed
krevde at hver synlig stjerne måtte tilhøre et
stjernebilde (se nedenfor) og at hvert stjernebilde ikke kunne være for stort.
Stjernebildene rundt den sørlige himmelpolen var ikke mulig å observere for grekerne. Tolv ble laget av
de hollandske navigatørene Keyser og Houtman i det 16. århundre og tatt med i Bayers katalog og stjerneatlas Uranometria fra 1603. 14 nye konstellasjoner ble skapt av franskmannen Nicolas Louis de
Lacaille og ble publisert i hans verk Coelum Australe Stelliferum fra 1763 og som kom ut etter hans død.
Det var for øvrig Lacaille som delte opp det store stjernebildet Argo Navis. Sju små stjernebilder ble
skapt av den polske astronomen Johannes Hevelius og publisert i hans verk Firmamentum Sobiescianum
fra 1690, blant annet Canes Venatici (Jakthundene), Lynx (Gaupen) og Scutum (Skjoldet).
Stjernebildet Quadrans Muralis ble laget i 1795 av astronomen Lalande, men er nå delt mellom Bootes
(Oksedriveren) og Ursa Major (Store Bjørn). Men fremdeles har vi beholdt navnet Kvadrantidene på en
meteorsverm som har sitt utstrålingspunkt nettopp i dette området.
Enda flere stjernebilder ble forsøkt skapt etter Lacaille og da astronomen Johann Bode kom ut med sitt
stjerneatlas Uranographia i 1801, hadde dette over 100 stjernebilder. Utover i 1800-årene forsvant en god
del av de minst brukte stjernebildene, men det var fremdeles forvirring over hvor grensene mellom bildene skulle gå og hva som var offisielle navn
Folk under fjerne himmelstrøk har også sine stjernebilder. Kineserne f.eks. utviklet sine helt egne bilder
på himmelen i løpet av det 3. århundre e.kr. De deler nattehimmelen inn i 31 områder eller regioner. Nær
den nordlige himmelpolen ligger de tre innhegningene (三垣 san yuán). Disse kan sees hele året rundt. De
28 herregårdene (二十八宿 ershiba xiù) ligger i samme område som dyrekretsen i den vestlige verden. I
motsetning til dyrekretsens 12 figurer som reflekterer Solas gang i løpet av et år, representerer de 28 herregårdene Månens gang i løpet av måneden. De 31 områdene er videre inndelt i 283 asterismer, og hver
synlig stjerne (ca. 1500) tilhører da disse asterismene. Resultatet er at mange av stjernefigurene er svært
små og svake og kan bestå nærmest av bare en synlig stjerne.
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Et moderne stjernekart over den nordlige himmelpolen, men med tradisjonelle kinesiske asterismer
(stjernegrupperinger).Nederst noen av de 28 herregårdene.

Stjernebildene i dag

Det var i lang tid ingen enighet i grensene mellom
stjernebildene eller hva som skulle være offisielle
stjernebilder. Helt siden Bodes atlas kom ut i 1801,
hadde folk tegnet ujevne grenser mellom figurene,
men disse varierte gjerne fra stjerneatlas til stjerneatlas. Det ble opptil den Internasjonale Astronomiske Union (IAU) å sette disse grensene.
I 1922, på det første IAU møtet, ble de 88 stjernebildene vi har i dag bestemt og gitt latinske navn.
Det ble også bestemt en tre-bokstavers forkortelse
for hvert stjernebilde (eks. Canes Venatici – CVn,
Ursa Major UMa). Den belgiske astronomen Delporte fikk i oppgave av IAU å tegne opp grensene
mellom stjernebildene. Delporte hadde dette klart i
1930 og det ble vedtatt på IAU møtet i 1932.
Grensene mellom stjernebildene ble definert ved
hjelp av vertikale og horisontale linjer, parallelt deklinasjons- og rektascensjonsaksene på himmelen (se
figur). Imidlertid ble det gjort med utgangspunkt i epoke B.1875.01, utfra den tiden da astronomen Gould
foreslo denne inndelingen av stjernebildene. Dette har den konsekvensen at på grunn av presesjonen er
grensene mellom stjernebildene på et moderne stjernekart (med epoke J.2000.0) nå blitt forskjøvet og
skeive, slik at de ikke lenger er perfekt vertikale eller horisontale. Dette vil bare ytterligere forskyves i
årene som kommer.
Et av kartene fra Eugéne Delportes bok Délimitation Scientifique des Constellations fra
1930, som viser at grensene
mellom stjernebildene følger
rektascensjon og deklinasjon.

1

Epoke: Referansetidspunkt for himmelkoordinater eller bane-elementer for et objekt. Dette må oppgis til bestemte
tidspunkter fordi presesjonen og et objekts egenbevegelse gjør at koordinatene forandrer seg med tiden. Vi bruker i
dag epoke J2000.0 dvs. med 1. januar 2000 kl. 12:00 UT som referansetidspunkt.
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Betegnelser på stjernene
Stjerners egennavn
Mange stjerner har egennavn, som ofte kan være svært gamle. De fleste er avledet fra arabisk, men noen
få er også latinske og greske. De greske regnes gjerne som de eldste, slik som Sirius, Procyon, Castor,
Arcturus. Eksempler på latinske er Polaris og Regulus. De arabiske astronomene tok til seg Ptolemaios 48
konstellasjoner og laget sine egen navn på stjernene, ofte for å vise til hvor i stjernebildet en stjerne befinner seg, f.eks. Denebola (i Løven), Deneb (i Svanen), Deneb Kaitos (i Cetus), hvor ordet Deneb i alletilfeller betyr hale.
Når de arabiske stjernenavnene ble oversatt til latin og kom til oss i mer moderne tid, var de ofte blitt
temmelig annerledes enn opprinnelig og hadde gjerne endret betydning, eller enda verre var uten betydning, eller til og med refererte til en stjerne i et annet stjernebilde. Andre problemer er at det ikke er standardisert hvordan disse navnene skal skrives, eks. Almach (i Andromeda) kan også skrives Almaach, Almak eller Alamak. Mange stjerner har mer enn et navn som brukes i stor grad (eks. Mirfak eller Algenib i
Perseus, Alkaid eller Benetnasch i Store Bjørn, Gemma eller Alphecca i den Nordlige Krone, Alpheratz
eller Sirrah i Andromeda). Et annet eksempel er Vega i Lyren som er kjent under mer enn 50 forskjellige
navn (Fidis, Harp star, Waghi, Veka, Dilgan) Noen stjerner i forskjellige stjernebilder har til og med
samme navn (eks. Algenib i Perseus og Pegasus, Gienah i Svanen og Ravnen, Alnair i Tranen og Kentauren).
I praksis er det i dag derfor slik at de tradisjonelle egennavnene brukes for de sterkeste stjernene (som
Sirius, Vega, Arcturus, Antares, osv.) og for en gruppe mindre sterke, men interessante stjerner (som Algol, Polaris, Mira, Albireo, osv.). For de andre stjernene synlig uten kikkert brukes gjerne Bayer eller
Flamsteed betegnelsene (se nedenfor). Som en kuriositet kan det nevnes at noen stjerner har fått navn etter personer, eks. Barnards stjerne (etter oppdageren av stjernens store egenbevegelse), Bessels stjerne
(etter Bessel som målte avstanden vha. parallaksemetoden) og Cor Caroli (Karls hjerte etter den engelske
kongen Charles I, alfa Canum Venaticorum)

Bayer betegnelser
Den tyske astronomen Johann Bayer introduserte i 1603 i sitt stjerneatlas Uranometria et system med små
greske bokstaver for de sterkeste stjernene i hvert stjernebilde etterfulgt av genitivformen for stjernebildets navn på latin (eks., α (alfa) Lyrae, β (beta) Bootis, δ (delta) Cephei). Det er stort sett slik at de sterkeste stjernene har fått betegnelsen α (alfa), nest-sterkeste β (beta) og så videre til eventuelt ω (omega) for
den svakeste. Imidlertid, en god del stjernebilder inneholder mer enn de 24 greske bokstavene, så da fortsatte Bayer med små latinske bokstaver, f.eks. s Carinae, d Centauri og til slutt til og med store latinske
bokstaver for de veldig stjernerike konstellasjonene som Skorpionen og Seilet (eks. G Scorpii, N Velorum). De store bokstavene stoppet på Q. Dette er for øvrig bakgrunnen for at betegnelsene på variable
stjerner begynner med bokstaven R for den første som ble oppdaget i et stjernebilde (eks. R Trianguli).
De latinske stjernebetegnelsene har stort sett forsvunnet og er nå erstattet av Flamsteed betegnelser (se
nedenfor), men noen henger igjen, f.eks. h Persei (som for øvrig ikke er en enkeltstjerne men en stjernehop).
Det er ikke slik at α (alfa) alltid er den sterkeste stjernen i et stjernebilde, og enda mindre vanlig at stjernene er arrangert med betegnelsene i henhold til lysstyrken. Dette skyldes at de sterkeste stjernene opprinnelig var ordnet i 6 størrelsesklasser etter lysstyrke, men ikke innbyrdes etter lysstyrke i hver klasse.
Bayer betegnet noen ganger også stjernene etter himmelretningen de befant seg i, hvilke stjerner som først
dukket opp i øst eller fra f.eks. hode til hale i en stjernefigur. Det er faktisk minst 30 stjernebilder hvor α
(alfa) ikke betegner den sterkeste stjernen og i fire av disse stjernebildene mangler det til og med en stjerne med betegnelsen α (alfa).
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Flamsteed betegnelser
John Flamsteed, en engelsk astronom, introduserte i 1712 tallbetegnelser for stjernene i sin
katalog Historia coelestis Britannica i stedet for
greske bokstaver. Som for Bayers betegnelser
etterfølges tallet av stjernebildets latinske navn i
genitiv (som 24 Orionis, 13 Pegasi, 78 Ursae
Majoris, 61 Cygni). Numrene var opprinnelig
ordnet i forhold til økende timevinkel (R.A.) i
hvert stjernebilde. På grunn av presesjonen er
dette ikke alltid tilfelle lenger. Flamsteed observerte fra Stor-Britannia, så det er faktisk ikke
numre for stjerner i konstellasjoner på den sørlige stjernehimmelen. I dag brukes Flamsteeds
numre på stjerner som stort sett ikke har Bayers
greske bokstaver.
Den sentrale delen av stjernebildet Lyren, som
viser Bayer og Flamsteeds betegnelsene for de
sterkeste stjernene.

Andre stjernebetegnelser
Bayers og Flamsteeds betegnelser dekket bare de aller sterkeste stjernene og som var synlige uten teleskop (noen få tusen). For svakere stjerner må det brukes andre måter for betegnelser. Det finnes en mengde kataloger for å betegne stjerner. Her skal bare nevnes noen få viktige en kan komme over i litteraturen
og i stjernekataloger og programmer.
En av de viktigste er Henry Drapers (HD) katalog som dekker stjerner ned til 9.-10. magnitude. Katalogen
ble opprinnelig publisert i perioden 1918-1924. I denne er stjernene betegnet med HD etterfulgt av tall fra
1 – 225 300 og ordnet etter økende timevinkel (R.A.) i henhold til epoken 1900.0. Katalogen ble utvidet i
1949 med stjerner i intervallet 225 301 – 359 083. Dette var den første store katalogen hvor også stjernenes spektralklasser var tatt med.
SAO (katalogen Smithsonian Astrophysical Observatory) ble satt sammen på grunnlag av andre kataloger
og dekker stjerner ned til 9. mag. hvor stjerners egenbevegelse er kjent. Det er således mye overlapp med
HD katalogen. Den ble publisert i 1966 og inneholder 258 997 stjerner. Navnene i SAO katalogen begynner med SAO etterfulgt av et nummer i henhold til økende R.A. i 18 graders belter over himmelen.
Hipparcos og Tycho-1 katalogene ble laget på grunnlag av ESAs satellitt Hipparcos som i løpet av 4 år
(1989-2003) produserte presise posisjoner og lysstyrker for stjerner ned til 10.5 mag. (ned til 7. mag. for
Hipparchos-katalogen). Hipparcos-katalogen inneholder drøyt 118 000 stjerner med 1 millibuesekunds
nøyaktighet i posisjon, mens Tycho-1 inneholder drøyt 1 050 000 stjerner med noe mindre nøyaktighet.
Disse betegnes med hhv. bokstavene HIP og TYC etterfulgt av en tallsekvens i f.eks. SkyMap Pro.
Tycho-2 katalogen kom i 2000 og inneholder posisjon, egenbevegelse og lysstyrkedata (fotometri B og
V) for de 2 539 913 mest lyssterke stjernene på himmelen. Komponenter for dobbeltstjerner med innbyrdes avstander ned til 0.8 buesekunder er også inkludert. Katalogen er komplett for 99 % av stjernene ned
til 11 mag. og 90 % komplett ned til 11.5 mag. Tycho-2 dataene er som Hipparcos og Tycho-1 katalogene
basert på dataene fra Hipparcos satellitten, men en mer avansert datareduksjon har gjort mange flere stjernedata tilgjengelig med høy presisjon. Egenbevegelsen er presis ned til 2.5 millibuesekunder pr. år og
posisjonen er så god som 7 millibuesekunder for stjerner med lysstyrke > 9. mag og 60 millibuesekunder
for alle stjernene. Fotometrisk nøyaktighet er 0.013 mag. for stjerner med lysstyrke > 9. mag. og 0.10
mag. for alle stjerner. Inntil alle dataene fra Gaia-sonden blir tilgjengelige, er dette den mest omfattende
og nøyaktige stjernekatalogen vi har. Katalogen kan lastes ned fra
http://tdc-www.harvard.edu/software/catalogs/tycho2.html
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De små nordlige stjernebildene (Del 2)

Av Birger Andresen

De fleste som er litt over middels interessert i astronomi kjenner noen av de store og mest iøynefallende stjernebildene som Karlsvogna (egentlig bare en del av stjernebildet Store Bjørn),
Orion og den skjeve W-formen Cassiopeia. Kun de mest ivrige kjenner flere av de minste stjernebildene. Nedenfor er en beskrivelse av noen av de små stjernebildene på den nordlige himmelhalvkulen. Noen av dem ligner til og med på navnet sitt.

Væren (Aries) og Triangelet (Triangulum)

Disse stjernebildene er naboer i et stjernefattig område nær Fiskene (Pisces) og Andromeda. Væren består
av en sterk stjerne (Hamal) og 3 noenlunde sterke stjerner, mens Triangelet ikke overraskende består av
tre stjerner. Disse er middels sterke. De færreste vil ha problemer med å skjønne hvorfor Triangelet har
fått sitt navn, mens kun er de mest kreative vel klarer å forbinde Væren med en sauebukk.

Væren og Triangelet er miniatyrer relativt til stjernebildene rundt seg.

Væren har vel strengt tatt fått navnet sitt fordi Sola passerer gjennom dette stjernebildet. Eh, du skjønte
kanskje ikke det argumentet? Jo, for de stjernebildene som Sola passerer gjennom har noen fått det for seg
at skal hete dyrekretsen, og stjernebildene der fikk derfor fortrinnsvis navn fra dyr. Og da falt tydeligvis
navnet på en sau. Dyrekretsen utgjøres av de 12 stjernetegnene vi kjenner fra astrologien + ett til som astrologene ikke ville ha med fordi 13 stjernebilder ikke helt passet inn i deres «verden». Det er Slangebæreren (Ophiucus) som astrologene «overser». Sola befinner seg i dette stjernebildet fra 30. november til 17.
desember.
Triangelet huser en av himmelens flotteste spiralgalakser, M33. Dette er en av våre nabogalakser. Den er
så nær oss at den dekker et område på 75 x 45 bueminutter på himmelen (60 bueminutter = 1 grad = ca. 2
månediametre). Størrelsen og den lave lysstyrken gjør den til et vanskelig objekt å observere visuelt både
med og uten kikkert, men det er et takknemlig fotoobjekt for små teleskop og store telelinser.
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M33 med mange gasståker og stjernehoper markert.

Det er lett på finne M33 når du først har funnet Trianglet.
Bruk prismekikkert en måneløs kveld med gode forhold.

Delfinen (Delphinus), Føllet (Equulus), Reven (Vulpecula) og Pilen (Sagitta)
Nå er vi rett i utkanten av Melkeveien sør-sørøst (ned og til venstre) for Svanen og vest (til høyre) for Pegasus. Dette området står gunstig til ganske høyt på himmelen i sør på høsten og utover mot jul.
Pilen ligner litt på en pil, mens de andre tre nok byr på visse utfordringer dersom man skal skjønne opphavet til navnet. Pilen, Føllet og Delfinen består av små, ganske klart definerte ansamlinger av stjerner
som skiller seg rimelig godt ut fra et mylder av svakere stjerner nær seg, mens stjernene i Reven er så
svake at det er vanskelig å finne dem.
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Føllet, Delfinen, Pilen og Reven ligger på rekke og rad mellom Svanen (Cygnus) og Ørnen (Aquila). Den røde trekanten, som består av de sterke stjernene Deneb, Vega og Altair, er kjent som Sommertriangelet. Det står fint til i
sør når det mørkner på sommeren og tidlig på høsten.

Reven inneholder en av de flotteste planetariske tåkene på himmelen;
Manualtåken. Den er dannet av en sol-lignende stjerne som er i ferd med
å dø. Den har så intens stråling at de ytre delene av stjernens atmosfære
«blåses» ut fra overflaten og danner et glødende «skall» av masse rundt
stjernen. Den er flott selv i små teleskoper, og et kjempeflott fotoobjekt.
Ikke langt unna, finner vi den berømte Ringtåken i Lyren, som også er
en planetarisk tåke.

Manualtåken er en av himmelens flotteste planetariske tåker.
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Deep Sky hjørnet
av Terje Bjerkgård
Denne gangen skal vi utforske stjernebildet
Kefeus (Cepheus), som befinner seg mellom stjernebildene Dragen (Draco) og
Cassiopeia. For meg ser de sterkeste
stjernene ut som omrisset av et skjevt hus.
Kefeus befinner seg høyt i nordvest og
nord på vinterhimmelen om kvelden. Vi
finner en rekke fine åpne stjernehoper,
planetariske tåker og gasståker i dette
stjernebildet samt en fin galakse.

IC1396 - gasståke og stjernehop

Denne store gasståken (utstrekning på 3
grader) er synlig uten kikkert dersom det er
svært gode forhold, men lettere å se med en
prismekikkert og teleskop med stort synsfelt. Smalbåndfilter er til god hjelp. I kanten av tåken i nord ligger den svært røde

stjernen µ (mu) Cephei. I sentrum av tåken ligger det en
stjernehop som kanskje er finest i litt større teleskoper (6-8
tommer). En mørk tåke, kjent som "Elefantsnabelen", strekker seg inn fra vest, men krever 12-14" teleskop for å sees.

NGC 6939 - Åpen stjernehop og NGC 6946 - Galakse
Disse to fine objektene ligger bare 40 bueminutter
fra hverandre og er synlige i samme synsfelt ved
lav forstørrelse med mindre teleskoper. Den åpne
hopen består av 80 stjerner innenfor 7 bueminutter
med en samlet lysstyrke på 8 mag. Et flott syn i
middelsstore teleskoper! Galaksen sees som en
diffus tåke med en mer lyssterk kjerne. Lysstyrken
er 8.8 mag, men utstrekningen er 13x13 buemin. Å
se spiralstrukturen krever store amatørteleskoper.
NGC 6946 er forøvrig kjent for mange supernovaer!

NGC 7160 - Åpen stjernehop

Dette er en fin, liten og tett hop med 12 relativt lyssterke stjerner samlet innenfor 5 bueminutter. Samlet
lysstyrke er 6.1 mag. Flott i små teleskoper!
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NGC 188 – Åpen hop

Denne stjernehopen befinner seg bare 4 grader fra Polarstjernen. Den er antatt å være hele 9 milliarder år
gammel og således en av de eldste vi kjenner. Hopen har ca. 120 stjerner innenfor et område på 13'. De
sterkeste stjernene er av 12 mag, så det kreves nok en 8-tommer for å se hopen og da ser en bare noen få
stjerner i en svak bakgrunnssky av de som er for svake til å oppløses. Dette er et vanskelig objekt.

NGC 7142 – Åpen hop

Dette er en rik stjernehop bestående av ca. 100 stjerner innenfor
et område på drøyt 4 bueminutter. Den samlede lysstyrken er ca.
9 mag. De sterkeste stjernene er av 12 mag. Siden utstrekningen
er vesentlig mindre enn for NGC 188 beskrevet ovenfor, så er
dette et langt lettere objekt å se, og er nok greit synlig i en 6tommer som en utstrakt sky med noen få synlige stjerner. I større teleskoper er dette et flott objekt.

NGC 7510 - Åpen stjernehop

Denne avlange hopen består av ca. 60 stjerner samlet innenfor et
område på bare 4 bueminutter. Lysstyrken er 7.9 mag og den sterkeste stjernen er av 9.7 mag. Dette er således en flott hop i alle typer teleskoper! Men den kommer nok likevel best til sin rett i 8tommere og større. Dette fordi det er mange svake stjerner mellom
de lyssterke og fordi den store tettheten av stjerner krever større
forstørrelse.

NGC 40 - Planetarisk tåke

Denne tåken har en utstrekning på 60x42" og en lysstyrke på 10.7
mag. Den er således et greit objekt for 4-6 tommers teleskoper, spesielt ved å bruke O-III filter. Sentralstjernen har en lysstyrke på 11.6
mag og er også greit synlig (men da uten filter).

PK116+8.1 - Planetarisk tåke

Dette er et utfordrende objekt i 8-tommers teleskoper, men desto
mer moro når en faktisk kan skimte det! Tåken har en utstrekning
på 40", mens lysstyrken er bare 12.2 mag. Tåken er nok umulig å
se uten bruk av filter (fortrinnsvis O-III). Like ved ligger en 8 mag.
stjerne som er til god hjelp for å finne posisjonen.
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Stjernehimmelen desember – mars 2019
av Terje Bjerkgård

Generelt

Det er vintersolverv 21. desember kl. 17.27. Dette er tidspunktet da 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 og i år står Sola opp kl. 10.01 og går ned allerede kl. 14.32 denne dagen. Ved
Steinbukkens vendekrets når Sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv.
Det er vårjevndøgn 20. mars kl. 22.58. Da står Sola loddrett over et punkt på ekvator, og fra dette punktet
vil Sola være i senit ved middagstid. Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år der dag og natt er så godt
som like lange, derav navnet. Ved et jevndøgn står Sola i ett av to motsatte punkter på himmelkulen der
himmelekvator (det vil si deklinasjon 0) og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles
jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet.
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 31. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl. 03. Det er foreløpig usikkert om dette blir siste gang vi stiller klokka. Det er et solid flertall i EU, og også i Norge, om å
slutte å stille klokka. Det er mer usikkert om det blir permanent sommertid eller normaltid.

Måneformørkelse

Tidlig på morgenen den 21. januar er det total måneformørkelse. Jordskyggen tangerer Månen kl. 04.34,
mens total fase inntrer kl. 05.41. Den dypeste delen av formørkelsen inntrer kl. 06.12 og den totale fasen
avsluttes kl. 06.44. Månen er helt ute av jordskyggen igjen kl. 07.51. Ved slutten av formørkelsen står
Månen bare 4 grader over horisonten i nordvest, så dersom du vil ha med hele begivenheten er det viktig å
ha fri horisont mot vest og nordvest. Månen er forøvrig nær oss ved denne hendelsen og kan kanskje virke
ekstra stor. Dette er forøvrig den siste totale måneformørkelsen vi kan oppleve på lang tid. Den neste er
faktisk ikke før 7. september 2025!

Månefasene
Nymåne
7.des.
6. jan.
4. feb.
6. mars

Voksende ½ måne
15.des.
14. jan.
12. feb.
14. mars

Fullmåne
22.des.
21. jan.
19. feb.
21. mars

Avtagende ½ måne
29.des.
27. jan.
26. feb.
28. mars

Planetene

Merkur kan sees lavt på morgenhimmelen i øst i begynnelsen av desember og er synlig til rundt solverv.
Den 21. desember passerer Merkur forøvrig knapt 40 bueminutter nord for Jupiter, men for å se dette må
du ha fri horisont i sør. Merkur dukker opp på kveldshimmelen fra ca. midten av februar til begynnelsen
av mars.
Venus er et svært iøynefallende objekt om morgenen i desember. Den har største vestlige vinkelavstand
6. januar og kan sees mer enn 4 timer før soloppgang. Den er synlig i hele perioden, men kommer stadig
lavere på himmelen mens den nærmer seg Sola igjen. 1. februar er den synlig mer enn halvannen time før
soloppgang, men 1. mars er det mindre enn en time.
Mars fjerner seg nå raskt fra oss og planetdiameteren 1. desember var bare 9" og lysstyrken 0.0 mag. Ved
årsskiftet har Mars vandret inn i stjernebildet Fiskene (Pisces), lysstyrken har avtatt til 0.5 mag og diameteren er da bare 7.4". Planeten går ned like før midnatt. Det begynner å bli vanskelig å se noen detaljer
med så liten utstrekning. 1. februar er den bare 6.3" i diameter og lysstyrken 0.9 mag. Den er da synlig til
midnatt. 1 mars er den 5.3" med en lysstyrke på 1.2 mag. Den har da beveget seg inn i Væren (Aries).
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Jupiter dukker opp lavt på morgenhimmelen like før soloppgang i midten av desember, men det krever
fri horisont for å se planeten. Den 21. desember passerer Merkur knapt 40 bueminutter nord for Jupiter.
Dessverre kommer ikke Jupiter høyere opp enn 4-5 grader sett fra Trondheim i år, så for å ha glede av å
observere den må en nok dra sørover.
Saturn er ikke synlig fra Trondheim på flere år.
Uranus står fint til i stjernebildet Fiskene (Pisces). Den flytter seg lite, så kartet i Corona 3/18 kan brukes
for å finne planeten. Uranus er synlig til ca. midten av mars på kveldshimmelen. Siden planeten er så
langt unna oss, endrer ikke diameter og lysstyrke seg veldig i perioden: 1. januar - 3.6" og 5.8 mag., 1.
mars 3.4", 5.8 mag. Med litt forstørrelse er det altså mulig å se en svakt grønnlig skive.
Neptun befinner seg lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius), like vest for
stjernen λ Aquarii (se kart i Corona 3/18). Den kan observeres på kveldshimmelen i vest til ca. midten av
februar. Akkurat som Uranus, så er Neptun så langt borte at lysstyrke og størrelse endrer seg lite. Lysstyrken er 7.9 mag og planetskiven er kun 2.2 buesekunder tvers over. Den kan sees greit med en vanlig
prismekikkert, men å se at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse.

Kometer

Kometen 46P/ Wirtanen er årets julekomet! Allerede 1. desember nådde den 5.1 mag og den kan nå 3
mag i midten av måneden når den står mellom de to stjernehopene Hyadene og Pleiadene i Tyren (Taurus). Kometen er svært nær oss på det nærmeste, bare 0.08 AE (Astronomisk Enhet ~ 150 mill. km) slik at
den vil være diffus med en svært stor utstrekning, ikke ulikt komet 17P/Holmes for 11 år siden. Den store
utstrekningen gjør at en prismekikkert er helt ideell for å observere kometen.
Kometen passerer like ved Capella den 23. desember og ved årsskiftet gjennom stjernebildet Gaupen
(Lynx) før den bøyer av sørover mot Løven (Leo) rundt midten av januar. Lysstyrken avtar da raskt og
den er nok rundt 6-7 mag 1. februar.
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