Redaktørens ord
Så er de lange lyse nettene tilbake og
nok en observasjonssesong er over,
hvertfall når det gjelder stjerner og
Deep-Sky objekter (finner ikke noe
godt norsk ord for dette). Men selv om
det er blitt lysere, så kan vi jo likevel
se objekter på himmelen.
Månen i tiltakende fase står alltid
gunstig til på forsommerkveldene og
faktisk er Månen noe av det flotteste
vi kan studere, og ennå mer interessant
blir det med et månekart foran seg. Nå
i mai og begynnelsen av juni er forøvrig ennå Saturn synlig på kveldshimmelen. Benytt sjansen nå; neste år står
den vesentlig lavere på himmelen.
Jeg vil på det sterkeste anbefale alle å
begynne og se på Sola. Aktiviteten er
vesentlig større nå i år enn i fjor og det
er flekker hele tiden som dukker opp,
utvikler seg og forsvinner, fra dag til
dag. Jeg tegner flekkene hver dag og
klassifiserer dem i henhold til Maldes
system (se rapport i forrige Corona).
Men SE ALDRI PÅ SOLA UTEN
GODKJENT SOLFILTER. Og i dette
nummeret av Corona får du nettopp
oppskriften til hvor enkelt og billig det
kan gjøres. Dersom du ikke har teleskop og gjerne vil se Sola så har TAF
teleskop til utlån, eller du kan stille
opp på TAFs arrangementer hvor vi
også vil bruke vårt Hydrogen-alfa

teleskop og med vanlig teleskop med
solfilter. Med det teleskopet (som nå
er nyoverhalt) kan vi se mange spennende detaljer, som flammetunger
(protuberanser) som slynger seg ut
fra Sola, slik som vist på forsidebildet denne gang. Inne i bladet er det
en lang artikkel om hvordan et slikt
teleskop er bygget opp. Det er avansert teknologi, noe som forklarer
hvorfor slike teleskoper er forholdsvis dyre.
Sommeren er jo gjerne reisetid, så
ikke glem å ta med et stjernekart og
kanskje en prismekikkert dersom du
skal legge feriereisen til mer sørlige
strøk i sommer. Og en liten refraktor
går det også an å ta med i bagasjen.
TAF har jo også teleskoper til utlån
dersom det skulle mangle.
Redaktøren håper også at en god
del lesere (kanskje nettopp deg som
leser dette?) kan tenke seg å komme
med bidrag til bladet vårt også i løpet
av sommeren. Noe å tenke på en
regnværsdag, synes jeg!
Redaktøren ønsker med dette alle
en RIKTIG GOD SOMMER! Og
gleder meg til å se dere alle igjen til
høsten og forhåpentligvis mye aktivitet på observatoriet.
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Det blir arrangert observasjon av sola i vanlig lys og i Hydrogen-alfa lys i
sommer (se side 14 og følge med på epostlista vår, taf-lista). Møter og observasjonskvelder starter igjen i slutten av august eller starten av september.

INTERNETT

Nye medlemmer og utmeldinger

TRYKKING : Hos FESIL ASA

TAF: http://www.taf-astro.no

TAF har fått ett nytt medlem siden sist, mens ett medlem har meldt seg ut.
TAF har 153 medlemmer pr. 24/5-11. Vi ønsker hjertelig velkommen til
Håvard Krogstie.
TAF ønsker sine medlemmer og kontakter en riktig god sommer!
Birger Andresen,
Leder i Trondheim Astronomiske Forening

FORSIDEN:
Bilde tatt av Erlend Rønnekleiv,
gjennom TAFs H-alfa teleskop i
dobbel-stakket modus våren 2011.
Protuberanser som stråler ut fra
solskiva er prosessert slik at de blir
lysere for at de skal komme fram på
bildet.
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Lag ditt eget billige solfilter
Av Birger Andresen

Solflekker og solflekk-grupper

Solflekker er områder hvor sterke magnetfelt hindrer varm gass i å stige opp til soloverflaten. Temperaturen blir derfor 1000-1500ºC lavere i disse områdene enn det som er typisk ellers på soloverflaten. Den
lavere temperaturen gjør at solflekkene ser mørke ut i forhold til de varmere områdene rundt dem.
Det er artig å observere solflekker. De er i stadig forandring. I løpet av noen timer kan kraftige solflekker
dukke opp fra ingenting. Noen dager senere kan disse ha utviklet seg til store komplekse grupper av solflekker eller de kan være borte igjen. Solflekkaktiviteten varierer med en ca. 11 års periode. Ved minimum ser man nesten ingen solflekker, mens man ofte ser mange store grupper og flere mindre flekker ved
maksimum. Inneværende solflekksyklus har hittil vært den svakeste på ca. hundre år.
Du ser mange solflekker med for eksempel en 7x50 prismekikkert. Noen solflekker og grupper blir så
store at du til og med kan se dem uten kikkert. Men de er selvfølgelig flottest i større teleskop.

Observasjon av solflekker

Et trygt solfilter til teleskopet ditt eller prismekikkerten din er den beste måten å observere solflekker på.
Slike filtre kan kjøpes fiks ferdig fra butikker, men det er mye billigere å lage sitt eget solfilter av solfilterduk. Trondheim Astronomiske Forening selger solfilterduk fra Baader Planetarium GmbH til medlemmene for 25 øre/cm2. Et heldekkende solfilter til et 8 tommers (20cm) teleskop kan for eksempel lages
av en 22cm x 22cm = 484 cm2 stor bit med solfilterduk til kr. 121 pluss litt til limbånd og diverse.

Kunsten å lage et solfilter selv

Selve solfilteret består av to deler som limes sammen. Den ene delen er en sylinder som tres utenpå fronten av teleskopet ditt. Den andre er to sammenlimte papp- eller kartong-plater med solfilterduken montert
mellom.
Forberedelser
Du trenger:
• En kvadratisk bit med solfilterduk som har sidekanter minst 2 cm større enn åpningen på teleskopet ditt. Denne får du fra TAF ved å kontakte leder@taf-astro.no
• Papphylse, halvstiv kartong eller papp til å lage sylinderdelen av.
• Pappeske(r) eller stiv kartong til frontdelen og eventuelle deksler.
• Linjal, skarp kniv, gjerne tapetkniv og helst en passer.
• Dobbeltsidig limbånd og bred pakketapè.
Konstruksjon av sylinderdelen
1. Lag passe mange lange ca. 5 cm brede
remser av halvstiv papp/kartong, for eksempel 1 mm tykk papp. Remsene bør
være minst 20% lengre enn omkretsen
på teleskopet ditt slik at du får festet den
første remsen godt til seg selv uten skjøting. Remsene bør ha helt rette kanter.
Skjær derfor langs en lang linjal eller
lignende med tapetkniv. Tegn opp linje
å skjære langs først. Legg to-tre aviser
under så du ikke skjærer i bordplata eller gulvet.
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Skjæring av pappremser
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For prismekikkerter og små teleskop kan man ofte få tak i ferdige papprør som er store nok. Da
skjærer man bare av en ca. 5 cm lang bit av dette røret. Det gjør ingenting om rørene er litt for
store (se pkt. 4).
2. Rull første remse stramt rundt fronten på teleskopet
og lag en blyantstrek ved enden. Ta med deg remsen
og lim den sammen 2-3 mm romsligere enn blyantstreken viser. Bruk limbånd. Du får nå en sylinder
som blir litt for stor. Lim remsa godt til seg selv der
den ligger dobbelt.
3. Legg en ny remse "kant i kant" med enden av den
første og lim sammen med limbånd. Rull den nye
remsen utenpå den første og lim fast med 4-7 cm
mellomrom. Rull stramt. Pass på at den ene sylinderkanten blir tilnærmet plan. Denne skal være fronten på sylinderen som senere skal limes til solfilterdelen. Motsatt ende kan godt være ujevn. Fortsett
med nye remser til sylinderen er ganske stiv og
minst 5mm tykk, kanskje noe mer.

Rull opp og lim på remse etter remse

4. Trè sylinderen ned på fronten av teleskopet. Den skal nå være
litt for romslig. Lim 4 cm lange og 1-3 cm brede pappstrimler
på innsiden av sylinderen til den griper passe hardt rundt teleskopfronten. Den må være stram nok til at filteret garantert
ikke kan blåse av og rom nok til at du lett får den på teleskopet uten problemer. Legg flere strimler oppå hverandre om
nødvendig. Fordel strimlene rundt sylinderen.
Sylinderdelen er nå ferdig. Den har typisk en diameter som er
2-5 cm større enn åpningen på teleskopet ditt avhengig av
hvor mye gods det er i fronten på teleskoptuben. Sylinderen
behøver ikke være en perfekt sirkel.

Stram opp med pappremser på
innsiden av sylinderdelen

Konstruksjon av solfilterdelen
Bruk stive pappesker til platene solfilteret monteres mellom, gjerne 5mm tykk papp til store solfilter.
5. På hver av to papplater markeres en sirkel med samme diameter som åpningen (speilet eller hovedlinsa) på teleskopet ditt. En passer gjør dette enkelt, men det er ikke noe problem om sirkelen
ikke blir helt perfekt. Lag samtidig en ekstra sirkel med diameter lik ytre diameter av sylinderdelen du laget.
6. Skjær ut indre og ytre sirkel med skarp kniv. Riss
forsiktig, og fortsett flere runder rundt til du er helt
igjennom. Husk å legge godt med aviser på bordet.
Det er ikke noe problem om kantene blir litt ujevne.
Du har nå to "ringplater".
7. Fra TAF har du på forhånd fått et kvadratisk stykke
solfilterduk som har sidekant 2-3 cm større enn
diameteren på det solfilteret du skal lage, dvs. 2223 cm for et 8 tommers (20 cm) teleskop. Det er
ikke noe problem om solfilterduken er litt ruglete.

Utskjæring av "ringplate" til frontdelen
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8. Fest et matpapir godt til et flatt bord med limbånd. Legg solfilteret på matpapiret og fest
hjørnene av det til matpapiret med limbånd. La
limbåndet kun så vidt sneie hjørnene. Glatt ut
solfilterduken forsiktig uten å stramme den når
du limer fast hjørnene. For solfilter med diameter større enn 15 cm bør du også feste midten av
de fire sidene til matpapiret med limbånd. Kun
en halv millimeter av et hjørne av limbåndet
skal berøre solfilteret. Merk: Enkelte monteringsanvisninger sier at man ikke skal feste sol- Limbånd så vidt inn på hvert hjørne og på
filteret til bord/matpapir eller lignende, men midten av hver kant hvis stort filter.
min erfaring er at statisk elektrisitet kan få solfilterduken til å løfte seg i pkt. 9 og ødelegge hele
monteringen hvis den ligger løst.
9. Fest dobbeltsidig limbånd med ca. 1 cm mellomrom innerst langs hele ringkanten på en
den ene siden av den ene "ringplata" fra pkt.
6. Hold "ringplata" med det dobbeltsidige
limbåndet ned og legg den forsiktig midt på
solfilterduken. Trykk den godt ned slik at det
dobbeltsidige limbåndet kleber seg godt fast.
Pirk solfilterduken forsiktig løs fra matpapiret og skjær vekk solfilterduk som stikker
mer enn 3-4 mm ut fra ringen. Tips: Du kan
lage små "solformørkelsesbriller" av biter av
solfilterduk større enn ca. 1 cm.

Press "ringplata" godt ned på filterduken slik at
det dobbeltsidige limbåndet fester seg godt til
filterduken. Skjær etterpå av hjørnene av solfilterduken. Bruk skarp kniv og skjær forsiktig.

10. Snu "ringplata" slik at solfilterduken peker oppover og legg den andre "ringplata" oppå den
første. Lim dem sammen med pakketape langs
hele ytterkanten.
Solfilterdelen er nå ferdig.
Sammenkobling av sylinderdelen og solfilterdelen
11. Trè sylinderdelen inn på teleskopfronten og legg
solfilterdelen oppå. Pass på at den jevneste siden
av sylinderdelen peker oppover. Lim frontdelen
og sylinderdelen sammen med pakketapè fra
toppen av solfilterdelen og nedover langs yttersiden av sylinderdelen. Bruk limbånd langs hele
kanten. La solfilteret sitte på teleskoprøret til du
er helt ferdig.
Selve solfilteret er nå ferdig.
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Lim sammen de to "ringplatene" med solfilterduken i midten. Lim langs hele omkretsen.

Fest solfilterdelen til sylinderdelen mens sylinderdelen er tredd ned på teleskopet.

Konstruksjon av deksler
Du kan enten oppbevare solfilteret ditt i en boks med lokk eller lage deksler til det foran og bak. Du bruker i så fall en solid og passe lang strikk til å holde dekslene fast til solfilteret (se bilde nedenfor). Hvert
av dekslene består av to papplater som limes sammen. Den ene har en diameter som er like stor eller litt
mindre en ytre diameter på sylinderdelen din, mens den andre har litt mindre diameter enn åpningen henholdsvis foran og bak. Bruk litt tynnere papp til den minste plata i frontfilteret slik at den ikke berører
solfilterduken når frontfilteret er påmontert. Alternativt kan en ekstra "ringplate" eller "avstandsstykker" i
form av fire eller flere pappbiter monteres foran på solfilteret for å øke avstanden til dekslet.

To solfilter med frontdeksel, et åpent og et lukket
med strikk. Den lille plata på innsiden av dekselet
har litt mindre diameter enn solfilteret og er laget
av tynnere papp slik at den ikke tar ned i solfilterduken. Markeringsstreker på deksellokket og sylinderdelen er lurt dersom sylinderdelen ikke er helt
sirkulær.

Kommentar om solfilter til store teleskop

Til store Newton- og Schmidt-Cassegrain teleskop anbefales det ofte såkalte off-axis solfiltre. Det henvises da til at det ofte er betydelig med turbulens i atmosfæren når vi observerer sola og at obstruksjonen fra
sekundærspeilet vil gi dårlig kvalitet. Et mindre off-axis solfilter vil da kunne transformere et ordinært
speilteleskop til en skarphet som tilsvarer en meget god linsekikkert.

Off-axis solfilter gir høyt effektivt f-tall og god skarphet.
Min erfaring er imidlertid at heldekkende solfilter er å foretrekke fordi stor åpning øker oppløsningsevnen.
Det er uansett ingen grunn til å velge det ene eller det andre når du svært enkelt kan få begge deler. Jeg
har nemlig laget et ekstra "deksel" med off-axis hull til mitt 8" heldekkende solfilter. Dette er et godt alternativ når solfilterduken er så billig siden du da kan bytte mellom heldekkende og off-axis variantene på
bare noen få sekunder. Jeg har ikke testet det så mye, men så langt har heldekkende solfilter gitt bedre
resultat enn når jeg legger off-axis dekslet foran det.
Lykke til med filterproduksjonen og solobservasjonene!
Alle bilder er tatt av Jørn Dahl-Stamnes, Trondheim Astronomiske Forening.
En mer detaljert versjon finnes på http://www.taf-astro.no/arkiv/annet/solfilter_instruks.pdf
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Solteleskop og filterteknologi
av Erlend Rønnekleiv, TAF
TAF kjøpte høsten 2009 et Lunt solteleskop med Hydrogen-alfa-filter. I denne artikkelen vil jeg
gi en oversikt over hvordan et slikt solteleskop er satt sammen og fungerer, med særlig vekt på
filtrene som brukes til å skille ut Hα-lyset. Egenskaper ved Hα-lyset som linjebredde og Dopplerforskyvning blir også beskrevet. I tillegg til å gi en viss innsikt i optisk teknologi håper jeg at artikkelen kan være til nytte for de som vil bruke eller vurderer å kjøpe et solteleskop.

Innledning

Et solteleskop gjør det mulig å studere de fascinerende og til dels dramatiske prosessene som utspiller seg
på solas overflate. De mer avanserte solteleskopene inneholder smalbåndsfilter som kun slipper gjennom
lys ved en bestemt bølgelengde, en såkalt emisjonslinje som sendes ut av et bestemt grunnstoff i gassform. Områder som ser lyse ut gjennom et slikt filter har høy konsentrasjon av det aktuelle grunnstoffet,
eller det har høy temperatur slik at hvert gassmolekyl sender ut mye lys.
De siste årene har vi fått tilgang til stadig flere og mer spektakulære bilder av sola som er tatt med slike
filtre. Satellittene SOHO og SDA produserer for eksempel bilder for NASA og ESA ved bølgelengder
som ikke trenger gjennom atmosfæren, først og fremst i ultrafiolett lys. Mange av disse bildene er tilgjengelige på nettet, og de oppdateres flere ganger daglig.
Med amatørutstyr kan man studere hydrogenets alfa-emisjonslinje “Hα” ved 656.28 nm1 (rødt), som er
den hyppigste energiovergangen i hydrogenatomet. Det tilbys også filter som skiller ut emisjonslinjene til
kalsium ved 393.4 nm (dyp fiolett), natrium ved 589.6 nm (gult) og helium ved 587.6 nm (gult). Kalsiumlinjen er helt på grensen av det synlige spekteret, og kan være vanskelig å oppfatte for øyet. Denne bølgelengden egner seg derfor best for fotografering.
Det rimeligste alternativet hvis man vil følge med på solaktiviteten er å plassere en såkalt solfilterduk foran et vanlig teleskop eller en kikkert. Dette er et filter som demper alle bølgelengder nok til at man ikke
skader øynene. Solfilterduken gjør det mulig å se solflekker som mørke områder med litt rufsete kanter.
Man vil se langt flere detaljer gjennom et smalbåndsfilter.

Advarsel: Aldri se på sola gjennom teleskop eller kikkert uten å bruke filter som er spesielt beregnet for formålet. Lyset er så sterkt at man risikerer å bli blind!

Smalbåndsfilter basert på etalon og trimmefilter

Sola sender ut mye lys på alle bølgelengder i det synlige spekteret, inkludert de som ligger svært nært
emisjonslinjen vi vil studere. For å kunne se lyset fra for eksempel Hα-linjen med god kontrast trengs derfor et filter som kun slipper gjennom lys innenfor et smalt bølgelengdeområde rundt denne linjen. Bredden på bølgelengdeområdet hvor filteret slipper gjennom lys kalles for filterets båndbredde. Det er ikke
uvanlig å bruke notasjonen δλ for filterbåndbredden.
For å studere Hα-linjen bør filterbåndbredden være mindre enn 1 Å (enheten Ångstrøm = 0.1 nm). Den
eneste måten man i praksis greier å lage et så smalbåndet filter på med et areal som er stort nok for teleskopformål, er ved å plassere to parallelle og delvis gjennomskinnelige speil tett inntil hverandre. Dette
kalles en Fabry-Perot-etalon, og er illustrert i Figur 1 (a). Avstanden mellom speilene kan være noen tiendedels millimeter, dvs. flere hundre bølgelengder. Pilene i figuren viser hvordan en lysstråle kommer inn
fra venstre og reflekteres frem og tilbake mellom speilene. Filtrert lys kommer ut på den andre siden. Den
svarte heltrukne kurven i Figur 1 (b) viser hvordan den totale transmisjonen (lysgjennomgangen) til en

1
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En nm (nanometer) = 10-9 meter = 0.000 000 001 meter = en millardtedels meter = 10 Å (Ångstrøm).
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slik etalon varierer med bølgelengden dersom hvert av speilene er laget for å reflektere 89 % av lyset
mens resten passerer gjennom. Denne speilreflektiviteten svarer omtrent til det Lunt bruker i sine teleskoper.
Legg merke til at filteret blokkerer det meste av lyset, men at det har en rekke skarpe topper med svært
høy transmisjon. Disse toppene kalles resonanstopper, og bølgelengdene det skjer ved kalles resonansbølgelengder. Lyset som kommer ut av etalonen er en sum av lysbølger som har blitt reflektert forskjellig
antall ganger fram og tilbake mellom speilene. Toppene på transmisjonskurven oppstår når avstanden
frem og tilbake mellom speilene tilsvarer et helt antall (N) ganger bølgelengden λ. Avstanden mellom to
nabotopper kalles Free Spectral Range (FSR), mens filterets båndbredde (δλ) gjerne defineres som bredden på det området rundt resonanstoppen hvor lystransmisjonen er større enn 50 %.
Lysenergi som ikke slipper gjennom etalonen vil i all hovedsak reflekteres tilbake ut mot venstre i figuren
(når vi ser bort fra optiske absorpsjon).
FSR
(b)

Transmisjon

Speil

Speil

(a)

Høy speilreflektivitet

Trimmefilter
δλ

Lav speilreflektivitet

Nλ
Bølgelengde, λ

Figur 1. (a) Etalonfilter med lysstråle som treffer speilene i 90 graders vinkel. (b) Lystransmisjon versus
bølgelengde for etalonfilter med høy (89 %) og lav (60 %) reflektivitet. Transmisjonen til et typisk trimmefilter er også vist.
Vi ønsker at solteleskopet bare skal slippe gjennom lys fra én av de mange resonanstoppene til etalonen.
For å få til dette plasseres et såkalt trimmefilter på okularsiden av teleskopet med en transmisjonskarakteristikk omtrent som den prikkede kurven i Figur 1 (b). Trimmefilteret er normalt et tynnfilmfilter, som
lages ved å dampe mange svært tynne lag av materialer med ulik brytningsindeks på en glassplate ved
høy temperatur. Når lagstrukturen designes riktig vil interferens mellom lys som reflekteres fram og tilbake mellom disse lagene gi den ønskede filterresponsen. Optiske tynnfilmfilter brukes forøvrig også som
smalbåndsfilter for astrofotografering av emisjonståker.

Metoder for å redusere båndbredden
Både båndbredden (δλ) og avstanden mellom resonanstoppene (FSR) er omvendt proporsjonale med avstanden mellom speilene. Man kan derfor gjøre δλ liten ved å øke avstanden mellom speilene. Det er
imidlertid en grense for hvor langt man kan gå i denne retningen før FSR blir så liten at man ikke greier å
lage et smalt nok trimmefilter.
δλ kan reduseres uten å påvirke FSR ved å øke speilreflektiviteten. Filterets kontrast øker samtidig ved at
transmisjonen i bølgelengdeområdet mellom resonanstoppene reduseres. Dette er illustrert av den grå og
den svarte kurven i Figur 1(b). Optiske tap og fluktuasjoner i avstanden mellom speilene setter imidlertid
grenser for hvor stor reflektivitet det er hensiktsmessig å bruke.
Hvis speilreflektiviteten er svært høy må lyset passere svært mange ganger frem og tilbake i etalonen før
det slipper ut, og det betyr at selv moderate tap ved hver refleksjon vil adderes opp til et betydelig tap før
lyset kommer ut. Hvis for eksempel speilreflektiviteten er 90 % så må speiltransmisjonen være 10 %, og
lysintensiteten som sirkulerer inne i etalonen vil følgelig være 10 ganger høyere enn den som kommer ut
på høyresiden. Ved resonans innebærer dette at lyset i gjennomsnitt sirkulerer 10 ganger rundt i etalonen
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før det kommer ut. Et moderat tap på 2 % per runde vil da redusere etalon-transmisjonen ved resonans
med ca. 10⋅2 % til 80 %. Enda høyere speilrefleksjon vil føre til at tap inne i etalonen får enda mer å si.
Som nevnt tidligere så er bølgelengden ved transmisjonstoppene bestemt av at det er et eksakt antall bølgelengder mellom speilene ved resonans. Variasjoner i avstanden mellom speilene vil derfor føre til at
resonansbølgelengden varierer. Det er klart at variasjonene til resonansbølgelengden over filterflaten bør
være mindre enn filterbåndbredden, og det stilles derfor strenge krav til planhet og parallellitet mellom de
to speilene. Hvis vi krever at resonansbølgelengden ikke skal variere med mer enn 30 % av båndbredden
så kan avstanden mellom speilene i en Hα-etalon med 89 % speilreflektivitet maksimalt variere med 1/50
bølgelengde, eller 12 nm i luft. Til sammenligning er avstanden mellom atomene i vanlig glass typisk 2.3
nm. Det er ekstremt krevende å opprettholde en slik uniformitet i avstand over en filterflate som skal være
flere centimeter i tverrsnitt, og dette er nok den viktigste årsaken til at smalbåndsfilter for solteleskop blir
dyre.
En vanlig måte å redusere båndbredden på er ved å plassere to etalonfilter etter hverandre. Dette kalles
stakking. For at båndbredden skal bli mindre må resonansbølgelengdene til de to filtrene forskyves litt i
forhold til hverandre (tunes) slik at transmisjonstoppene bare overlapper delvis. Dette er illustrert i Figur
2 (a). Man kan tenke seg at filter 2 er plassert etter filter 1, og at det stopper mye av det lyset som har passert filter 1 til venstre for resonansbølgelengden. Den kombinerte transmisjonen får da en smalere båndbredde δλ enn hvert enkelt etalonfilter alene. I tillegg oppnår man at transmisjonen utenfor transmisjonstoppen blir mye lavere. Begge deler bidrar til økt kontrast i bildet, ved at lys som ikke stammer fra Hαlinjen undertrykkes. Med Lunt-teleskopet kan man redusere båndbredden fra 0.75 Å til under 0.5 Å ved å
stakke to etalonfiltre.
(a)

(b)

Transmisjon

Filter 1

(c)

Filter 2
δλ

Bølgelengde, λ

Forfra

Fra siden

Figur 2. (a) Stakking av to etalonfiltre for å redusere den kombinerte båndbredden δλ. Den svarte kurven
viser den kombinerte transmisjonen. (b) Luftseparert etalon bestående av to speilbelagte glassplater. (c)
Glimmerskive.

Luftseparert etaloner og glimmeretaloner

Det lages to typer etaloner for bruk i solteleskop. Produsentene Solarscope, Coronado og Lunt lager luftseparerte etaloner, som vist i Figur 2 (b). Disse består av to relativt tykke, presisjonsslipte glassplater
som er speilbelagt på innsiden. Det brukes dielektriske speilbelegg som har lave tap. Platene holdes fra
hverandre av avstandsstykker som må ha en svært presis tykkelse.
For å sjekke glassoverflaten under og etter slipeprosessen benyttes en såkalt holografisk teknikk hvor den
slipte flaten rengjøres og legges parallelt med et referansespeil slik at de danner en etalon. Avstanden
mellom de to flatene måles så punkt for punkt ved å lyse på dem med en laser og analysere variasjonen i
transmisjon (eller refleksjon) mens man varierer laserbølgelengden. Når man har målt “høydeprofilen” til
platene på denne måten kan man velge ut speil med “matchende feil” til hver etalon, slik at det ene speilet
for eksempel buler ut der det andre buler inn.
I prinsippet kan man lage en etalon av en eneste tynn glassplate ved å legge speilbelegg på begge sider
den. Det er imidlertid ikke teknologisk mulig å slipe glassplaten med den nødvendige presisjonen
på begge sider når tykkelsen skal være under to tidels millimeter.
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For å lage tynne, gjennomsiktige og uniforme plater kan man imidlertid bruke glimmerkrystaller. Glimmer (“mica” på engelsk) er et gjennomsiktig mineral som danner krystaller som lett lar seg dele i tynne
flak, se Figur 2 (c). Atomene i et rent og feilfritt glimmerkrystall ligger strengt ordnet i plane lag, og med
nennsomme teknikker er det mulig å kløyve krystallet slik det med få unntak deler seg langs grensen mellom to atomlag. Igjen er dette en krevende og kostbar operasjon. Produsenten Daystar lager glimmeretaloner på denne måten.
I prinsippet trenger man bare å legge speil på begge sider av en glimmerskive for å lage en filteretalon. En
kompliserende faktor er imidlertid at lyshastigheten i krystallen, og dermed også resonansbølgelengden,
avhenger av en egenskap ved lyset som kalles polarisasjon. Det er derfor vanlig å legge på et polarisasjonsfilter. Dette stopper halvparten av lyset slik at transmisjonen maksimalt kan bli 50 %.

Dopplerforskyvning og Dopplerforbredning

Hα-lys som sendes ut fra atomer som beveger seg mot oss har litt kortere bølgelengde enn Hα-lys fra
atomer som beveger seg bort fra oss. Dette kalles Dopplerforskyvning, og medfører at Hα-linjens senterbølgelengde varierer mellom ulike områder på sola avhengig av strømningsmønstrene til hydrogengassen.
Dessuten er Dopplerforskyvningen avgjørende for båndbredden til Hα-emisjonen som sendes ut fra hvert
punkt på soloverflata, også kalt linjebredde.
Linjebredden bestemmes av temperaturen på soloverflata, som er ca. 5500 K. Den høye temperaturen innebærer at hydrogenatomene beveger seg med store hastigheter. De kolliderer stadig med hverandre, slik
at både retningen og farten til hvert atom blir tilfeldig. Typisk fartsvariasjon langs siktelinjen mot oss er
på ± 8 km/s. Dette fører til at Hα-emisjonslinjen blir 0.35 Å bred. Det har derfor liten hensikt å observere
sola gjennom filter som har særlig mindre båndbredde enn 0.35 Å.
Solobservasjon med filterbåndbredder som ligger nær denne linjebredden kan imidlertid være interessant,
siden det gjør det mulig å studere Dopplerforskyvning av emisjonslinjen som skyldes at hele skyer av hydrogengass strømmer med stor hastighet inn mot eller ut fra soloverflata. Det hevdes at man bør ha filter
med båndbredder som er mindre enn 0.6 Å for å kunne se denne Dopplerforskyvningen tydelig.
Protuberanser består av gass som beveger seg svært raskt langs store løkker i magnetfeltet på sola. De ser
gjerne ut som flammer eller tynne stråler som stikker ut fra solkanten. På grunn av den store farten til
gassatomene kan Dopplerskiftene være store. For å se flest mulig av protuberansene samtidig bør man
derfor bruke relativt store filterbåndbredder, mellom 0.5 og 1 Å.

Metoder for filtertuning, vinkelavhengighet og “banding”

For å kunne studere variasjoner i Dopplerforskyvningen til en emisjonslinje må man kunne justere eller
tune resonansbølgelengden til etalonfilteret. Tuning er også nødvendig for å tilpasse resonansbølgelengdene mellom to etaloner når de plasseres etter hverandre (stakkes) for å få smalere båndbredde. Det kan
dessuten være nødvendig å korrigere for bølgelengdeskift som skyldes temperaturendringer i teleskopet
når man bruker en glimmer-etalon, eller variasjoner i lufttrykk hvis man bruker luftseparerte etaloner.
Man kan tune resonansbølgelengden ved å endre brytningsindeksen inne i etalonen. Med en glimmeretalon kan dette gjøres ved å justere temperaturen til etalonen. Med en luftseparert etalon kan man i stedet
justere lufttrykket.
Daystar tilbyr elektronisk temperatur-tuning av sine glimmeretaloner, mens Lunt tilbyr trykktuning av
sine luftseparerte etaloner ved hjelp av en håndpumpe som man skrur på. Begge er enkle å bruke, men
temperaturen i Daystar-filteret bruker noen minutter på å stabilisere seg. Ventetiden kan være irriterende
dersom man skal justere senterbølgelengden ofte, og det blir litt vanskeligere å oppdage endringer i bildet
mellom to innstillinger. En fordel med de dyrere variantene av Daystar sine filter er at bølgelengden kan
leses av digitalt.
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En alternativ tuningsmekanisme som tilbys av alle produsentene av luftseparerte etaloner, og som inntil
nylig også ble tilbudt av Daystar for glimmeretaloner, består i å tilte (skråstille) etalonen. Dette er illustrert i Figur 3 (a). Tilt-vinkelen v er sterkt overdrevet i figuren, og vil normalt være mindre enn én grad.
Resonansbetingelsen bestemmes i dette tilfellet av at lys som passerer en flate som står 90° på stråleretningen, f.eks. den stiplede linjen i figuren, skal ha tilbakelagt et helt antall bølgelengder neste gang den
passerer den samme flaten i samme retning. Denne avstanden avtar når etalonen tiltes, slik at resonansbølgelengden reduseres.
(b)

(a)

Solas diameter

v

Figur 3. (a) Strålegang gjennom et skråstilt etalonfilter. (b) Eksempler på resonansbølgelengdens avhengighet av strålevinkelen inn mot teleskopet for frontmontert og ekstern etalon med ulike tilt-vinkler.
Figur 3 (b) viser hvordan filterbølgelengden varierer med lysstrålenes vinkel inn mot et teleskop med en
luftseparert etalon. Den horisontale aksen representerer lysstrålenes vinkel relativt til teleskopaksen. Hvis
teleskopet er rettet mot solas sentrum vil lys fra to motstående sider av sola ha strålevinkler på henholdsvis u = +0.26° og –0.26°, siden solas totale utstrekning på himmelen er 0.52°. Dette er illustrert med den
horisontale doble pila på figuren.
Den svarte heltrukne parabelkurven viser hvor mye resonansbølgelengden varierer med vinkelen for en
frontmontert etalon som ikke er tiltet. Sentrum av sola får da null bølgelengdeskift, mens begge kantene
av sola får et bølgelengdeskift på –0.07 Å. En variasjon på 0.07Å fra midten av sola og ut til kantene er
ganske ubetydelig.
Hvis etalonen tiltes med f.eks. 0.5° så forskyves parabelen slik at filterbølgelengden følger den grå
heltrukne linjen i figuren. Midt i bildet ved u = 0° får vi da tunet filterbølgelengden med -0.25 Å i forhold
til situasjonen med null tilt, men bølgelengdeskiftet varierer med hele 0.5 Å fra den ene til den andre siden av solskiva (–0.05 Å ved u= –0.26º og –0.55 å ved u = +0.26º). I okularet kan vi se dette ved at kontrasten til Hα-detaljene er best i et bånd som passerer midt over synsfeltet, mens den avtar ut mot to av
sidene. På engelsk kalles dette for banding. Dette har først og fremst betydning når man bruker lave forstørrelser for å få et oversiktsbilde av hele sola.
Glimmeretaloner er mindre følsomme for vinkelvariasjoner enn luftseparerte etaloner. Dette skyldes lysbrytningen som reduserer strålevinkelen i det lyset passerer inn i etalonen. Vinkelen reduseres med en
faktor tilsvarende brytningsindeksen, som er ca. 1.6 for glimmer.
Den reduserte følsomheten for vinkelvariasjoner gjør det mulig å plassere glimmeretaloner på okularsiden
av teleskopet. Dermed kan man bruke teleskoper med stor åpning uten at etalonen trenger å være så stor.
Ved okularet er vinkelspredningen til lyset bestemt av blendertallet, og Daystar anbefaler at blendertallet
er minimum f30. Dette kan oppnås ved å bruke en Barlow, som helst bør være telesentrisk for å minimalisere vinkelvariasjonene (f.eks. Televue sin Powermate-serie). Høye blendertall medfører generelt lange
brennvidder som kan gjøre det vanskelig å se eller ta bilde av hele sola på en gang.
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Oppbygging av et solteleskop med intern etalon

Figur 4 viser prinsipielt hvordan Lunt-teleskopet til TAF er bygget opp. Dette teleskopet har to luftseparerte etaloner, og vi sier da at filtrene er stakket. Den første etalonen er montert i front og har 50 mm lysåpning. Den kan tilt-tunes ved hjelp av en messingskrue. Den andre etalonen er plassert i en kollimert
seksjon midt mellom frontlinsen og fokusplanet, og kan trykk-tunes med en pumpeinnretning som man
skrur på. Frontfilteret kan skrues av dersom man ønsker å bruke teleskopet med bare ett filter. Lysåpningen økes da til A = 60 mm.

A
B
u = 0.26º

v

Figur 4. Oppbygging av et solteleskop med stakking av en frontmontert og en intern luftseparert etalon.
Frontlinsen samler lyset inn mot fokusplanet foran okularet, som i et vanlig teleskop. Den kollimerte seksjonen skal sørge for at lysstråler fra et gitt punkt på sola er parallelle når de passerer den interne etalonen,
slik at man reduserer problemene med vinkelavhengighet. Dette er illustrert i Figur 4 hvor stråler fra midten av sola som kommer inn parallelt med teleskopaksen er tegnet med svarte linjer, mens stråler fra kanten av sola er tegnet med grått. Både de svarte og de grå linjene er parallelle med hverandre inne i den
kollimerte seksjonen, som dannes av en konkav kollimerende linse foran etalonen og en refokuserende
linse på den andre siden. Disse to linsene fungerer samtidig som endevegger i trykk-kammeret når man
trykktuner.
Siden den interne etalonen står midt mellom frontlinsen og fokusplanet trenger den bare å ha ca. halvparten så stor diameter som frontlinsen, dvs. at forholdet A/B = 2 i Figur 4 (a). Dette reduserer produksjonskostnadene for etalonen ganske betraktelig, men det har samtidig den ulempen at variasjonen i strålevinkel mellom ulike steder på sola dobles (ganges med A/B) før lyset passerer den interne etalonen, slik at: v
= 2u.
Den svarte stiplede linjen i Figur 3 (b) viser hvordan resonansbølgelengden til det interne filteret varierer
med strålevinkelen inn mot teleskopet når
etalonen ikke er tiltet. Vi ser at bølgelengdeskiftet øker mye raskere med vinkelen
for det interne filter enn for det frontmonterte filteret. Derfor er det spesielt ønskelig å unngå tilt av en internt montert etalon, slik at toppen på parabelkurven kan
sentreres i bildefeltet. Dermed minimaliserer man problemene med banding eller
varierende kontrast over bildefeltet.
Trimmefilteret i Figur 4 er plassert rett før
fokus sammen med et IR-blokkeringsfilter
som skal fjerne infrarøde bølgelengder
som trimmefilteret ikke blokkerer tilstrekkelig for. Begge disse filtrene er montert
inne i speildiagonalen (ikke vist i Figur 4).

Figur 5. Utsnitt av sola fotografert med TAF sitt Luntteleskop, dobbel-stakket og med 2x Barlowsommeren
2010. Randen rundt sola er gjort lysere i prosesseringen
for at protuberansene skal bli synlige på trykk.
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Coronado sine solteleskop og de første solteleskopene som Lunt solgte har tilt-tuning av den interne etalonen. Lunt begynte etter hvert å tilby trykktuning av det interne filteret, og TAF valgte å bestille trykktuning da vi kjøpte vårt solteleskop i 2009. Dette var et nytt tunings-konsept på dette tidspunktet, og det
skulle vise seg å ikke være helt problemfritt i startfasen. Da vi først fikk det levert viste det seg at den kollimerte seksjonen ikke var luft-tett, slik at trykket forsvant ganske fort når vi prøvde å pumpe det opp.
Lunt var meget hjelpsomme og reparerte dette raskt på garanti da vi sendte teleskopet tilbake.
Da teleskopet kom tilbake viste det seg at internfilteret hadde blitt montert med ca. 0.4° tilt, slik at vi fikk
en merkbar variasjon i filterkontrasten over synsfeltet når vi så på hele sola. For å illustrere dette tok jeg
en rekke bilder av en Hα-detalj på sola mens teleskopet ble flyttet rundt slik at detaljen havnet på ulike
steder i bildet. Bildene viste at den interne etalonen var tiltet ca. 0.4º. Både bildene og teleskopet ble sent
til Lunt, som igjen var meget behjelpelige slik at vi fikk rettet opp etalonen som en garantireparasjon i
løpet av vinteren 2011.
Det er nødvendig å tilte de to etalonene svakt (men ikke 0.4°) for å unngå at “spøkelsesbildet” som dannes når refleksjoner fra det interne filteret reflekteres tilbake mot okularsiden fra frontfilteret skal havne
oppå det egentlige bildet av sola. Etter den siste reparasjonen av TAF sitt teleskop befinner dette spøkelsesbildet ca. en halv soldiameter vekk fra hovedbildet når front-etalonen er justert til minimum tilt.

Figur 6. Utsnitt av sola fotografert med Lunt-teleskopet i dobbel-stakket modus og med 2.5x Powermate
våren 2011. Forbedringen fra bildet på forrige side skyldes i stor grad forbedringer i fotografens ferdigheter og et bedre kamera.

Observasjonsaktivitet i sommer og referanser

Hα-teleskopet til TAF vil bli flittig brukt i sommer og høst. Vi håper at mange kommer og nyter synet av
flotte protuberanser og andre solfenomener nå som sola har blitt mer aktiv. Observasjonsdagene blir annonsert via TAF-veven på lenken nedenfor samt på vår e-postliste, taf-lista.
Lenker til flere bilder og stoff som er relatert til denne artikkelen samt informasjon om planlagte Hα observasjonsdager for sola finnes på www.taf-astro.no/aktivitet/sola/halfa.htm. Det er blant annet planlagt å
legge ut noe informasjon om de ulike produsentene av Hα-teleskop samt bilder og beskrivelse av hvordan
vi påviste at den indre etalonen i TAF-teleskopet var montert med en skjevhet på 0.4º. Det kan også være
aktuelt å ta med noen flere tekniske detaljer rundt Hα-teknologien og bruken av teleskopene.

________________________________________
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Et bryllup og en stjernehimmel
Av Øyvind Brastein

Det var bryllup, på motsatt side av jordkloden fra Norge, i New Zealand, nærmere bestemt i en liten hyggelig by som heter Dunedin på østkysten langt mot sør på South Island. Sandra fra New Zealand og Joachim fra Norge giftet seg i Sacred Heart Church, en liten vakker kirke omgitt av en liten hage.
Middagen og festen fant sted i enda vakrere omgivelser; på Larnach Castle omgitt av en storslått hage
med en fantastisk utsikt til et praktfullt kystlandskap som minnet litt om norske kyster, bare litt mer
grønnkledd og mykere i kantene. Under bryllupsmiddagen ble jeg plassert nærmest peisen. Den var det
fyr i og det var sommer ute selv om måneden var februar, så det ble litt i varmeste laget.
Etter den utsøkte middagen var det derfor godt å komme seg ut, trekke litt frisk luft, strekke litt på beina
og rusle litt rundt. På tross av lysforurensningen fra slottet fikk jeg øye på noen stjerner, og jeg tenkte at
det kanskje var stjerneklart. Jeg ruslet nedover i hagen, gikk bak noen høye trær eller busker, fant meg et
mørkt sted og kikket opp.
Da åpenbarte det seg for meg en enorm stjernehimmel jeg aldri hadde sett maken til. Så spennende og
ukjent var denne stjernehimmelen at det var som å se ut på stjernene fra en annen planet. Jeg befant meg
imidlertid bare på den andre sida av jordkloden, nærmere bestemt på 45 grader sørlig bredde og 170 grader østlig lengde. Det var derfor jeg så ukjente og spennende konstellasjoner som tente nysgjerrighet og
begeistring i en amatørastronoms hode. Jeg stod med det samme hodet med nesa vendt mot sørvest og
kikket opp. Det forundret og begeistret meg å se så mange sterke og klare stjerner.
Hva så jeg egentlig? Da jeg kom hjem tok jeg for meg stjernekartet og fant det ut. Mot sørøst så jeg Sydkorset, nesten rett i sør så jeg Det sydlige triangel. Zodiaken krysset Melkeveibåndet fra øst mot vest i
stjernebildene Vekten, Skorpionen, Skytten og Steinbukken. Mellom Skorpionen og Skytten lå Den sydlige krone. Lenger vest og syd lå Tranen og Den sydlige fisk. Mot nordvest og himmelekvator, omtrent på
Melkeveibåndet lå Ørnen. Melkeveien ja - jeg har aldri sett den klarere. Den strakte seg i aksen sørøst nordvest, og i midten, i stjernebildet Skytten - var den ikke litt lysere der? Kunne det virkelig være sant?
Så jeg virkelig ”the bulge”; utbulingen i Melkeveiskiven med tett populasjon av stjerner, selve sentrum av
Melkeveien, slik jeg hadde lært den kunne sees fra den sørlige halvkule? Jeg følte at jeg stod på astronomisk hellig grunn. Store deler av himmelhvelvingen minte meg om et forheng pyntet med sterkt lysende
kuler i en passelig tett avstand til hverandre. Eller for å si det på en annen måte: Jeg kunne slå fast med
det blotte øye at her var det flust med stjerner med lav apparent magnitude. De klareste stjernene jeg så
var dobbeltstjernen Rigel Kentaurus (app. mag. 0,01) i Kentauren, Antares (app. mag. 0,92) i Skorpionen
og Fomalhaut (app. mag. 1,15) i Den sydlige fisk. Mon tro om jeg ikke også så Canopus (app. mag. –
0,72) i stjernebildet Kjølen, den tredje klareste stjerna sett fra Jorden etter Solen og Sirius, lengst der ned
mot syd?
Brudeparet hadde sagt ja til hverandre og bekreftet sin kjærlighet. Livet fikk en ny ramme og et litt annerledes og nytt perspektiv. Jeg følte vel også at jeg hadde fått et annerledes og nytt perspektiv der jeg stod
bak buskene i mørket i den storslåtte slottshagen. Jeg hadde fått en overveldende bekreftelse på at stjernehimmelen og astronomien er vel egnet både som generator og som ramme for de eksistensielle spørsmål
vi mennesker går rundt med. Når jeg ser opp mot stjernehimmelen tenker jeg: Hva er et menneske? Hva
er vi egentlig med på, vi som svever rundt på en planet som går i bane rundt én av 200 milliarder stjerner
bare i vår galakse Melkeveien?
Stjernehimmelens skjønnhet er en flott ramme for å tumle med store spørsmål i livet. Jeg befant meg
imidlertid på Jorden, nærmere bestemt på New Zealand; et land med hyggelige og gjestfrie mennesker, og
med en fantastisk service både i butikker og i restauranter. New Zealand har mange severdigheter og ikke
minst naturopplevelser å by på. For meg var den største naturopplevelsen i New Zealand denne gangen
den jeg hadde da jeg stod i mørket bak buskene i hagen og så opp på den glitrende stjernehimmelen og på
Melkeveiens mysteriøse slør. Denne opplevelsen gav et sterkt og varmt inntrykk av at vi, på tross av verdens nød og elendighet, er en del av noe stort og vakkert.
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Himmelen sett mot nord fra Larnach Castle på New Zealand (hentet fra Google Sky).

Spesielle lysfenomener
Av Finn Nilsen

Jeg var på Midtsand på morgenen den 1. april. Jeg var der før soloppgang for å fotografere et ørnepar.
Ørna uteble men soloppgangen fikk jeg med meg, og det ble ikke bare ei sol men to som bildet viser. Mener å ha hørt tidligere at dette fenomenet kan forekomme, men hva er forklaringen på det?

Senere på dagen kjørte jeg derfra og da mot vest, og fikk så en stor runding i speilet. Sola stod i sørøst.
Jeg tok så noen bilder av prikken i speilet og i ettertid viser det seg at rundingen har lysets farger, rød
øverst og blå nederst. Det er sikkert en god forklaring på dette også, så jeg henvender meg til ekspertisen i
foreningen om noen har en forklaring.
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Forklaring fra Birger Andresen

Den doble sola tror jeg er forklart her:
http://metlex.met.no/wiki/Bisol og mer utfyllende her: http://www.atoptics.co.uk/halo/common.htm
Det er normalt at bisolene til siden er sterkest. Ofte blir det en søyle rett opp for sola. Av og til blir det
også en bisol rett opp, men den falske sola rett opp er uvanlig nær den virkelige sola på bildet ditt, så det
virker som det er en veldig uvanlig variant du har opplevd, med mindre det er en refleks i kameraet. Du
kan også søke på "Sun dog" på Google og åpne opp lenken til "Bilder". Da ser du mange eksempler på
hvordan bisoler vanligvis ser ut.
Separeringen i regnbuens farger i speilet ditt tror jeg bestemt er lysbrytning i atmosfæren. Vi ser ofte dette
godt på sterke stjerner eller planeter som står nær horisonten. Jeg har f.eks. sett Saturn helt "rød i toppen"
og blå nede. Jeg gjetter på at effekten er enda sterkere for sola som er veldig sterk. Årsaken er at rødt lys
brytes minst og blått lys mest på sin skrå vei gjennom atmosfæren vår. Det kan godt forsterkes av brytningsfeil i beskyttelsesglasset i speilet ditt.
Slike brytningsfeil er veldig tydelige i linsekikkerter med enkle og billige linser. Da blir sterke stjerner
røde og blå på hver sin side selv om de står rett opp på himmelen. Man trenger 3-4 linser av ulike glasstyper og optimal form helt inntil hverandre for å unngå fargefeil. Tilsvarende gjelder for okularene. Det er
dette som gjør gode linsekikkerter og gode okularer veldig dyre.
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NGC 4631 Hvalgalaksen
Av Erlend Langsrud og Birger Andresen
NGC 4631 i Jakthundene (Canes Venatici), også kalt hvalgalaksen på grunn av formen, befinner seg ca.
25 millioner lysår unna oss. Dens diameter er ca. 120 000 lysår. Galaksen beveger seg vekk fra oss med
en hastighet på ca 600 km/s.

Figur 1: NGC 4631 og dens lille nabo NCG 4627 fotografert av Erlend Langsrud og Erlend Rønnekleiv
med 14 tommer Celestron CGE1400XLT teleskop ved f/7 og SBIG ST-10XME CCD kamera fra observatoriet til Trondheim Astronomiske Forening 30. mars 2011. 4x10 min. med L (Luminans) filter og 3 min.
med hvert av fargefiltrene RGB (Rødt, Grønt og Blått). Billedbehandling: Erlend Langsrud. Se også
http://utenformelkeveien.taf-astro.no/#home
Astronomer har vist betydelige interesse for denne galaksen fordi den er så lik vår egen galakse, Melkeveien, og fordi vi ser den fra siden og ikke fra så veldig lang avstand. Den er derfor ideell for å undersøke
områdene over og under galakseplanet, den såkalte haloen, til galakser som ligner på vår egen.
Observasjoner med røntgenteleskopet Chandra har identifisert en rekke individuelle røntgenkilder i galaksens diffuse halo som stråler ved en temperatur på nesten 3 millioner grader. Haloen strekker seg ca. 25
000 lysår ut fra galakseplanet. Et annet viktig resultat er at røntgenstrålingen fordeler seg omtrent på
samme måte som radiostrålingen. Dette tyder på at det er en nær sammenheng mellom utsendelsen av
varm gass og galaksens magnetfelt som avsløres av radiostrålingen.
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Figur 2: Sammensatt bilde av den sentrale regionen av NGC 4631 tatt med NASAs Chandra Røntgenteleskop (blå og lilla områder) og NASAs Hubble teleskop (oransje) i april 2000. Resultatene fra Chandra
var det første entydige beviset man fikk for en ekstremt varm halo rundt en galakse som ligner Melkeveien. De oransje strukturene som krysser midten av bildet og de svake filamentene viser enorme bobler som
skapes av store hoper med massive stjerner. Disse varmer opp gassen til ekstreme temperaturer og blåser
den ut i haloen. De blå områdene og filamentene er vanskelige å se i svart/hvitt, så se lenken nedenfor.
Høyoppløselig fargebilde på http://chandra.harvard.edu/photo/2001/1138/1138_xray_opt.tif
Bildene fra Hubble teleskopet viser at NGC 4631 har løkke-lignende strukturer som omgir områder med
sterk røntgenstråling. Disse har utspring i områder med intens stjernedannelse i galakseskiven. Dette tyder
på at gassen varmes opp til ekstreme temperaturer av massive stjerner og supernovaer i store stjernehoper,
som i tillegg blåser gassen utover i haloen.
Man tror den kraftige stjernedannelsen i NGC 4631 skyldes vekselvirkning med nære galaksenaboer, deriblant den kjente Hockeykølle-galaksen NGC 4656/4657.
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Figur 3: Hvalgalaksen og "Hockeykølla" er et sært galaksepar i Canes Venatici.
Originalbilde på http://www.skyshooter.net/IMAGE%20FOLDER/Galaxies/NGC-4631&4656-W.jpg
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Nyheter
Jorda drar rommet rundt seg
Kilde: forskning.no
47 år etter prosjektet startet, er den endelige analysen fra romsonden Gravity Probe B klar:
Jorda drar rommet rundt seg en gang hver 30. millionte år, slik Einstein forutså.
Romsonden Gravity Probe B har målt to forskjellige effekter av Einsteins generelle relativitetsteori med
svært stor nøyaktighet.
“Vi har fullført denne epokegjørende utprøvingen av Einsteins univers, og Einstein overlever,” sa prosjektlederen Francis Everitt på en pressekonferanse arrangert av NASA onsdag 4. mai.
De mest imponerende og avgjørende målingene er av den såkalte trege dra-effekten, eller ”frame dragging effect”, forklarer Øyvind Grøn, professor i fysikk ved Høgskolen i Oslo og Universitet i Oslo.
“Denne effekten kommer av at tyngdekraften til et roterende legeme ifølge relativitetsteorien har den
merkelige egenskapen at jordkloden drar selve det tredimensjonale rommet med seg rundt i døgnrotasjonen. Tyngdekraften er den svakeste av naturkreftene, så det tar 30 millioner år før rommet rundt jorda har
rotert en gang,” sier Grøn.
På pressekonferansen sammenlignet Everitt denne effekten med at rommet rundt jordkloden var som
honning, en seig væske som sakte ble trukket med rundt når jorda roterte. For å måle denne effekten,
måtte Gravity Probe B måle en vinkel tilsvarende tykkelsen av et hårstrå sett fra 16 kilometers avstand.
Gravity Probe B startet som et prosjekt ved Stanford-universitetet høsten 1963, og Francis Everitt har
vært med helt fra starten. Siden 1981 har han vært leder av prosjektet, og loset det trygt gjennom mange
bevilgningskriser. Romsonden ble skutt opp 20. april 2004, og romskipet samlet inn data fram til slutten
av 2005.
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De første resultatene kom allerede 14. april 2007. I et foredrag i American Physical Society la Francis
Everitt fram resultatene for den største og lettest målbare av de to effektene, den geodetiske effekten. Den
ble bekreftet med en nøyaktighet på en prosent.
“Denne effekten har sammenheng med at jorda ikke har perfekt kulefasong, og ville også eksistert bare
med Newtons teorier, så det mest interessante og avgjørende var den 170 ganger mindre trege draeffekten,” sier Øyvind Grøn.
Her hadde forskerne et problem. Det viste seg at en feilkilde som påvirket målingene var hundre ganger
større enn antatt. Heldigvis hadde eksperimentet tatt høyde for dette. På slutten av måleperioden hadde
forskerne introdusert disse feilene på en kontrollert måte, for å se hvordan de påvirket måleresultatene,
fortalte Everitt.
“Dette ledet oss til et detektivarbeide som tok oss fem år. Men vi klarte å fange skurkene og låse dem
inne, med heroisk innsats av teamet. Slik fikk vi resultatene,” sa Everitt.

Eivind Wahl

Solsystemets ”baug” funnet
Kilde: forskning.no og NASAs websider
Vi cruiser i et galaktisk bobleskip, og en NASA-satellitt avslører i hvilken retning det egentlig
bærer.

Se for deg at solsystemet er et gigantisk skip som seiler rundt i galaksen Melkeveien. For å speide forut
skal du sikte mot stjernebildet Skorpionen. Vil du rette blikket akterut, skal du se etter Tyren.
Interstellar Boundary Explorer Satellite (IBEX) er en amerikansk romsonde som skal hjelpe forskerne
med å lage det første kartet over solsystemets yttergrense. Det er data fra denne som gjør at vi nå vet fram
og bak på vårt eget solsystem.
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Solsystemets yttergrense er grensen mellom solsystemet og rommet utenfor, også kalt det interstellare
rommet. Grensen befinner seg mer enn 14 milliarder kilometer fra sola.
Det som befinner seg innenfor kalles heliosfæren. Du kan se den for deg som en usynlig boble som omgir
oss. Dette er en boble som blåses opp av sola, nærmere bestemt av solvinden. Solvinden er ikke en vind
av luft, men en strøm av ladde partikler som sola slynger ut fra senteret av solsystemet. I de første ti milliarder kilometerne av boblas radius fyker solvinden av gårde i en fart på over en million kilometer i timen.
Men skipet vårt, altså bobla med solsystemet, befinner seg ikke i et tomrom.
Der ute i Melkeveien finnes det såkalte galaktiske medium. Dette er stoffet mellom stjernene i galaksen, i
form av gass, støv og elektromagnetiske felter. “Dette er materiale som har blitt igjen etter Big Bang, fra
eksploderende stjerner, supernovaer og stjernevinder,” forklarer Nathan Schwadron ved University of
New Hampshire. Han er en av forskerne som jobber med dataene fra IBEX, og førsteforfatter på studien
som blant annet setter snute og hale på solsystemet.
Solvinden kolliderer etter hvert med dette lokale galaktiske mediet, og partiklene mister fart. Området
hvor solpartiklenes hastighet synker til under lydhastigheten kalles solens sjokkfront. Området hvor det
galaktiske mediet og trykket fra solvinden utligner hverandre, kalles heliopausen.
Området på utsida av bobla vår, hvor det galaktiske mediet bremses til under lydhastigheten og trykkes
sammen av heliosfæren, kalles solens baugsjokk.
Voyager 1 og 2 var de første romfartøyene som kom krysset heliosfærens grense, men informasjonen de
sendte tilbake til jorda var veldig lokal. IBEX gir forskerne muligheten til å kartlegge hele grenseområdet
mellom solsystemet og rommet utenfor. Dataene sier også noe om retningen solsystemet beveger seg i, og
hvilken form bobla vår egentlig har.
Baugen på bobleskipet vårt er ikke spiss, men butt. Enden smalner derimot inn til en spiss, men forskerne
er fremdeles ikke helt sikre på hvordan hele greia egentlig ser ut. “Dette er ett av de store spørsmålene.
Vi tror at nesen på baugsjokket er stump, mens halen er forlenget,” sier Nathan Schwadron til forskning.no.
Når forskerne har bestemt fram og bak på heliosfæren, blir det enklere for dem å forstå hvordan interaksjonen mellom solvinden og det galaktiske medium fungerer. “Ved å påvise og forstå dette og andre
trekk observert av IBEX, kan vi lære noe om hvordan solsystemets grenser blir fysisk bestemt,” sier
Schwadron.
Uten vårt gigantiske bobleskip hadde vi ligget veldig tynt an. Heliosfæren beskytter nemlig solsystemet
mot skadelig kosmisk stråling. Kosmisk stråling er astrofysikernes navn på partikler som stammer fra det
ytre rommet, og som suser mot oss med høy hastighet. De små mengdene kosmisk stråling som lekker
gjennom heliosfæren er blant annet kjent for å kunne ødelegge elektronikken i satellitter og være en helsefare for astronauter.
Forskerne er fremdeles ikke sikre på hva dataene fra IBEX forteller om solas bane rundt i Melkeveien,
men det ser ut til at sola følger en bølgelignende bane som fører den over og under galakseplanet noen få
ganger på hver runde rundt galaksens sentrum.
En slik runde kalles et galaktisk år, og er 225-250 millioner år langt for oss på jorda. “I forhold til det
lokale galaktiske medium beveger solsystemet seg med en fart på 26 kilometer i sekundet,” forteller
Schwadron. Skipet vårt seiler altså i over 1 500 kilometer i minuttet, eller 93 600 kilometer i timen, i det
galaktiske medium.
Eivind Wahl
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Galaktiske monsterstormer
Kilde: Norsk Romsenter
Romteleskopet Herschel viser at det blåser stormer fra galaksene. Disse strømmene av gass er
10 000 ganger sterkere enn orkanene på jorda.
Slik kan en storm fra en galakse se ut. Illustrasjon: ESA
De sterkeste galaktiske stormene som romteleskopet Herschel har målt, har en fart på hele
1000 kilometer per sekund. Det er 10 000
ganger raskere enn orkanene på jorda.
Monsterstormene består av gass som blåser
bort fra galaksene. Galaksene som har de sterkeste stormene kan tape så mye som 1200
ganger solas masse av materiale hvert år.
Det er nok til at galaksen kan tape all gassen
som er tilgjengelig for å danne nye stjerner i
løpet av en til 100 millioner år. Dermed kan en galakse miste evnen til å utvikle nye stjerner på bare en
million år, som er svært kort tid i galaktisk sammenheng.
Skyldes eksplosjoner eller svarte hull
Forskere ved Max Planck-instituttet i Tyskland har studert 50 galakser ved hjelp av det infrarøde teleskopet Herschel. De nye oppdagelsene er basert på studier av 6 ulike galakser.
De ekstreme vindene i galaksene kan skyldes den sterke strømmen av lys og partikler som unge stjerner
sender ut, sjokkbølgene fra eksplosjoner av gamle stjerner, eller den intense strålingen som oppstår når
materie holder på å falle inn i svarte hull av den typen som sitter midt i galakser.
Det ser ut til de sterkeste stormene oppstår nettopp i galaksene med de mest lyssterke og aktive galaksekjernene. De har et svart hull i midten som sluker all materien rundt. Forskerne ved Max Planck-instituttet
undersøker nå flere galakser for å se om dette stemmer.
Utviklingen av en galakse
De nye forskningsresultatene kan også
være et skritt på veien mot forklaringen på hvordan ellipseformete galakser
oppstår og utvikler seg.
Ellipseformete galakser er enorme
øyer av stjerner som har sluttet å danne nye stjerner fordi de har gått tom
for gassen til å lage disse. Etter hvert
som en galakse utvikler seg kan små
galakser smelte sammen til en større
galakse. Det gir mer næring til det
svarte hullet, som også vokser seg
større. Slik kan galaksene miste alt
materialet som skal til for å danne nye
stjerner.
Dannelse av nye stjerner i Melkeveien, sett av Herschel. Foto: ESA.
Terje Bjerkgård
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Tanker om stjernestørrelser
Av Ole Jacob Raad
Jeg ble fascinert av henvisningen til http://en.wikipedia.org/wiki/File:Star-sizes.jpg og begynte å fabulere
litt omkring størrelsene med linjal og kalkulator. For å illustrere størrelser i solsystemet for barnebarn, har
jeg på hytta laget en solskive med en diameter på 13,9 cm og en tilsvarende liten jord i riktig relativ avstand. Jeg lot fantasien spille videre og målte etter beste skjønn de relative størrelser av stjernene på plansjene og fikk følgende resultat:

Solen

0,138 m

Sirius

0,24 m

Pollux

1,27 m re enn Solens.
4,15 m

Arcturus
Aldebaran
Rigel
Antares
Betelgeuse

Diameteren på Betelgeuse er med andre ord 1000 ganger stør-

Solskiven min ville bli forsvinnende liten hvis den ble plassert
i Munkegaten midt mellom Torvet og porten til Domkirken,
11,3 m en strekning som iflg. Google Earth er 319 meter og tilsvarer
105,1 m diameteren på VY Canis Majoris.

7,51 m

Mu Cephei

138,9 m Det bemerkes at størrelsen til stjernene varierer litt avhengig
236,1 m av hvilken kilde man slår opp i.

VV Cephei A

277,8 m

VY Canis Majoris

319,5 m

Sammenligning mellom Sola og VY Canis Majoris.
(fra http://en.wikipedia.org/wiki/VY_Canis_Majoris)
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Dagens lengde ved vintersolverv?
Et spørsmål om solens opp- og nedgang på slutten av året. Fra almanakken for 2010 for Trondheim finner
jeg følgende for soloppgang og solnedgang:
21 desember: Opp kl. 10:01 og ned kl. 14:32
31 desember: Opp kl. 10:00 og ned kl. 14:43

Hva skyldes det at dagen bare er lenger ved nedgang og ikke oppgang. En skulle jo tro at den lille stigningen på ekliptikken slo ut både på morgen og på kveld.
Sveinung Gjerde

Svar
Økningen slår ut med like mye på hver side av det tidspunktet sola står rett i sør. Den underlige skjevfordelingen med 1 minutt på morgenen og 11 minutter på kvelden skyldes at sola står ca. 5 minutter senere i
sør den 31. desember sammenlignet med 21. desember. Det er derfor årsaken til dette som jeg må forklare.
Jordas ekvatorplan danner en vinkel på ca. 23,5º med jordas baneplan. Det betyr at solas posisjon mot
stjernehimmelen i løpet av et år beskriver en sinusformet bølge med toppunkt 23,5 grader nord for himmelekvator ved sommersolverv ca. 21 juni og bunnpunkt 23,5 grader sør for himmelekvator ved vintersolverv ca. 21. desember. Ved vår- og høstjevndøgn krysser sola himmelekvator. Banen sola beskriver
mot stjernehimmelen i løpet av et år kalles ekliptikken.

Figur 1: Solas bane på stjernehimmelen, ekliptikken. Kilde: Truls S. Ringnes: Klassisk og Moderne Astronomi (Aschehoug, juli 1978, s. 54).
Figur 1 viser at ekliptikkens vinkel med himmelekvator varierer mellom 0º ved vinter- og sommersolverv
og 23,5º ved vår- og høstjevndøgn. La oss kalle denne vinkelen for α.
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For enkelhets skyld skal vi anta at Jordas bane er en perfekt sirkel i stedet for svakt elliptisk. Med sirkelbane ville Jordas banehastighet vært konstant gjennom hele året. Sola ville da beveget seg med konstant
hastighet langs ekliptikken hele året. Solas forflytning østover på stjernehimmelen ville da variere gjennom året med vinkelen α som ekliptikken danner med himmelekvator etter følgende formel:
β = β0 * cos(α);

hvor β0 er en konstant

Ved vinter- og sommersolverv er vinkelen α = 0º, og hele solas forflytning langs ekliptikken er rett østover på stjernehimmelen. Sola beveger seg da β0 grader østover på himmelen.
Ved høst- og vårjevndøgn er α = 23,5º. Den østlige komponenten av bevegelsen blir da β0 * cos(23,5º) =
0,917 * β0, altså 100% - 91,7% = 8,3% mindre enn ved vinter- og sommersolverv. Dette fordi en betydelig del av hastigheten er i nord-sør retning på stjernehimmelen.
Selv med konstant banehastighet for jorda flytter altså sola seg ca. 8% raskere østover på stjernehimmelen
ved vinter- og sommersolverv og enn ved vår- og høstjevndøgn. Derfor vil sola stå senere i sør for hver
dag som går nær vinter- og sommersolverv, mens den står tidligere i sør dag for dag nær jevndøgnene.
Avviket mellom virkelig tidspunkt da sola står i sør (sann soltid) og gjennomsnittstidspunktet for hele året
(middelsoltid) kalles tidsjevning. Tidsjevningen er størst den 4. november da sola står i sør ca. 16 minutter "for tidlig", og den 11. februar da den står i sør ca. 14 minutter "for sent".
Det kompliserer beregningene at jordas bane er svakt elliptisk slik at banehastigheten er størst når jorda er
nærmest sola (147 millioner km den 3. januar) og minst når den er lengst unna (152 millioner km den 3.
juli). Nærmeste punkt kalles perihel, mens fjerneste punkt kalles aphel.

Figur 2: Tidsjevning = sann soltid - middelsoltid. Den sinusformede kurven merket (a) tilsvarer den tidsjevningen vi hadde fått dersom sola hadde beveget seg med sin ujevne fart langs himmelekvator, altså
dersom jordaksens helning var 0º i stedet for 23,5º. Kurven (b) er den tidsjevningen vi hadde fått dersom
sola hadde beveget seg langs ekliptikken med konstant fart, altså dersom jordas bane hadde vært en sirkel. Den observerte tidsjevningen, merket (c), er den algebraiske summen av (a) og (b). Kilde: Truls S.
Ringnes: Klassisk og Moderne Astronomi (Aschehoug, juli 1978, s. 62).
Legg merke til at tidsjevningskurven, altså kurve (c) i Figur 2, er svært bratt de siste par ukene av desember. Dette kommer at av sola da både beveger seg nesten rett østover på stjernehimmelen samtidig som
banehastigheten er stor fordi jorda er nærmest sola 3. januar.
Praktisk regneeksempel
SkyMap Pro gir følgende tidspunkter for at sola står i sør fra Trondheim for de to tidspunktene du nevner:
21. desember 2010: Sola står i sør kl. 12:16:30
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31. desember 2010: Sola står i sør kl. 12:21:25

Sola står altså ca. fem minutter senere i sør den 31. desember enn den 21. desember.
Sola står opp og går ned omtrent like "langt" på hver side av tidspunktet for at den står rett i sør. Fra
SkyMap Pro for Trondheim finner jeg:
21. desember:
31. desember:

Dagens lengde = 4t 31m = 2 * (2t 15m 30s)
Dagens lengde = 4t 42m = 2 * (2t 21m 00s)

Dagens lengde har altså økt med ca. 11 minutter fra 21. desember til 31. desember.
Dette gir følgende tidspunkter for soloppgang og solnedgang:
21. desember 2010:
Soloppgang = 12t 16m 30s - 2t 15m 30s = 10t 01m 00s
Solnedgang = 12t 16m 30s + 2t 15m 30s = 14t 32m 00s
31. desember 2010:
Soloppgang = 12t 21m 25s - 2t 21m 00s = 10t 00m 25s
Solnedgang = 12t 21m 25s + 2t 21m 00s = 14t 42m 25s

Dette er tilnærmet de tallene du oppgav.
Legg merke til at det ikke er i konflikt med kurven for maksimal tidsjevning på 16 minutter at sola står i
sør fra Trondheim ca. 21 minutter over tolv ved årsskiftet. Dette kommer av at Trondheim har østlig
bredde på 10,36º og ikke 15º som er normert breddegrad for vår tidssone. Trondheims middelsoltid er
derfor 60 min * (15 - 10,36) / 15 = 18,56 minutter etter normert middelsoltid for tidssonen. Sola står altså
i gjennomsnitt i sør fra Trondheim kl. 12h 18m 34s og ikke kl. 12h 00m 00s. Ekstremverdiene for tidspunktet sola står i sør fra Trondheim er 12h 02m 03s den 4. november og 12h 32m 41s den 11. februar.

Konklusjon:
Sola står ca. fem minutter senere i sør den 31. desember enn den 21. desember. Siden dagens
lengde økte med "kun" 11 minutter i samme periode, så står sola opp nesten på samme tid
disse dagene, mens den går ned ca. 10 minutter senere den 31. desember.
Birger Andresen
________________________________
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Stjernehimmelen Juni - September 2011
av Terje Bjerkgård

Generelt

Det er sommersolverv 21. juni kl. 19:16. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane rundt
Sola hvor den nordlige halvkule heller mest inn mot Sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med lengst
daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 03.02 og går ned først kl. 23.38 denne dagen. Ved Krepsens vendekrets når Sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved sommersolverv. Denne linjen går over
blant annet Mexico, Marokko, Egypt, India og sørligst i Kina.
Den 4. juli kl.13 er Jorda lengst unna Sola. Avstanden er da 1.0167403 AE som er 152 102 184 km (siden
1 AE = Astronomisk Enhet som er middelavstanden mellom Jorda og Sola = 149 597 870,691 km). Til
sammenligning var avstanden 147 105 765 km da Jorda var nærmest Sola 3. januar. Forskjellen mellom
største og minste avstand er altså svært nær 5 millioner km eller 3,3 % av middelavstanden.
Det er høstjevndøgn 23. september kl. 11.05. Da står Sola loddrett over et punkt på ekvator, og fra dette
punktet vil Sola være i senit ved middagstid. Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år, der dag og natt er
så godt som like lange, derav navnet. Ved et jevndøgn står Sola i ett av to motsatte punkter på himmelkulen der himmelekvator og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet.
Om sommeren er det ikke natt i Trondheim. Astronomisk natt er det først når Sola er minst 18o under horisonten og det blir det først igjen den 1. september. Imidlertid kan en se ganske mye på stjernehimmelen
før det, og ikke minst planetene Jupiter, Uranus og Neptun som vil stå fint til i høst.

Formørkelser

Det er en partiell solformørkelse like før midnatt 1. juni. Fra Trondheim begynner formørkelsen like før
Sola går ned over en fri horisont. Lenger nord i landet kan en se mer av hendelsen og nord for polarsirkelen selvfølgelig det hele. I Tromsø begynner formørkelsen kl. 22.43, den er maksimal kl. 23.33 og den er
over kl. 00.22. Maksimalt er 58 % av Sola dekket.
En total måneformørkelse inntreffer på natten mellom 15. og 16. juni. Dessverre er den totale fasen over
når Månen står opp like før kl. 23.30 sett fra Trondheim. I Sør-Norge kan siste del av totaliteten sees. Den
totale fase innledes kl. 21.22, og avsluttes kl. 23.03. Den partielle fasen (helskyggen) er over kl. 00.02 og
da er Månen en grad over horisonten, så dette er en svært ugunstig formørkelse for oss.

Planetene

I perioden 15. mai til ca. 25. mai. står planetene Merkur, Venus, Mars og Jupiter svært nær hverandre på
morgenhimmelen. Dessverre står planetene praktisk talt opp sammen med Sola, så denne fine samstillingen er ikke synlig for oss. Det dukker nok opp en del fine bilder på internett, for de som bor lenger sør i
f.eks. Europa, der dette er synlig.
Merkur er aftenstjerne i siste del av juni og begynnelsen av juli, men siden ekliptikkplanet ligger temmelig flatt er den nok svært vanskelig å få øye på selv i prismekikkert. Merkur er synlig som morgenstjerne
fra slutten av august til ca. 10. september.
Venus er morgenstjerne i mai og juni, men står opp like før Sola, så den er i praksis ikke synlig. Den
dukker opp som aftenstjerne mot slutten av august, men går ned samtidig med Sola i både august og september. 29. september passerer Venus bare vel en grad sør for Saturn.
Mars dukker opp på en svært lys morgenhimmel i løpet juni, men er i praksis ikke synlig. Det samme
gjelder for juli. I august står Mars opp like etter midnatt og er synlig til det lysner av dag. Den står stadig
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tidligere opp på kvelden, samtidig med at den beveger seg østover på himmelen fra Tyren (Taurus), via
Tvillingene (Gemini) til Krepsen (Cancer) i løpet av september. Diameteren på den lille planetskiva er
bare 5 buesekunder, så det er nok vanskelig å skjelne noe detaljer ennå. Vi nærmer oss imidlertid hurtig
planeten utover høsten, og den blir fin å observere på nyåret (opposisjon, dvs. når Mars er nærmest Jorda,
er først i begynnelsen av mars neste år).
Jupiter kan vi begynne å observere fra begynnelsen av august, når himmelen blir mørk nok. Den står da
plassert høyt på sørøsthimmelen i grenselandet mellom stjernebildene Væren (Aries) og Fiskene (Pisces).
Den er for øvrig i opposisjon 29. oktober. De fire galileiske månene Io, Europa, Ganymedes og Callisto er
synlig i prismekikkert. Med et 8-tommers teleskop kan du skimte den røde flekken. Når den er synlig kan
du finne her: http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3304091.html?page=1&c=y
Saturn har stått fint til denne våren, men nå mot slutten av mai og utover i juni forsvinner den etter hvert
på den lyse kveldshimmelen. Den står i mai ikke langt unna γ Virginis, men beveger seg sakte østover og
nedover langs ekliptikken mot α Virginis (Spica). Først ute i november dukker Saturn opp igjen, da lavt
på morgenhimmelen og rett nord for Spica.
Uranus befinner seg i stjernebildet Fiskene (Pisces) og står således fint til på sørhimmelen fra ca. 20. august. Planeten er i opposisjon 26. september. Med en lysstyrke på 5.7 mag. er den da synlig uten kikkert
ved gode forhold. Planetskiven har en størrelse på bare 3.7 buesekunder, så noen detaljer er nok ikke mulig å se. Fargen fortoner seg svakt grønnlig i motsetning til Neptun som er mer blålig. Med 14- eller 15tommeren kan en kanskje se de mest lyssterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14.
mag).
Neptun er i opposisjon 22. august, og den kan observeres fra omtrent den datoen. Planeten befinner seg
lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius). Lysstyrken er 7.8 mag og planetskiven er kun 2.3 buesekunder tversover. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men då se den
blålige fargen og at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse.

Posisjonen til Jupiter, Uranus og Neptun på sørhimmelen ca. kl. 22 den 15. september. Den buede linja
nederst markerer horisonten.
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