
 



 

 

 

               Redaktørens ord

 
Kometen C/2013 US10 - Catalina 

Med et bilde fra internett av det 
som kanskje kan kalles årets "juleko-
met" ønsker redaktøren alle lesere 
riktig God Jul. Dessverre ser det ikke 
ut til at kometen kan observeres uten 
kikkert, men den kan jo være fin like-
vel. Ikke minst ser den ut til å være 
flott fotografisk, så jeg håper riktig 
mange finner fram fotoapparatet. I den 
forbindelse kan jeg nevne en artikkel 
om en grei, kompakt og relativt rime-
lig fotomontering som omtales i dette 
nummeret av Corona av en av våre 
mest erfarne fotografer. Noe å ønske 
seg under juletreet kanskje? 

Nå var dette å få sett kometen og 
andre spennende objekter da...Jeg kan 

ikke huske en høst hvor det har vært 
så få klarværskvelder som i år. Det er 
temmelig deprimerende. Noen gang-
er har det jo klarnet opp en stund på 
kvelden og da har jeg kunnet ta min 
dobson-monterte reflektor ut på ve-
randaen og fått sett på de faste vari-
able stjernene jeg følger. Men det 
usikre været har gjort at jeg ikke har 
dratt opp på observatoriet. Som regel 
har det jo skyet over igjen i løpet av 
kvelden.  

Jeg var temmelig bekymret for at 
vi ikke skulle få nok stoff til dette 
bladet, men heldigvis har det vist seg 
ikke å stemme. Det er også gledelig å 
få nye bidragsytere. Jeg har faktisk 
noe stoff til overs til neste nummer 
også! Dette står jo i absolutt i kon-
trast til forrige nummer. Så forhå-
pentligvis blir det lettere å få inn 
artikler til numrene som skal lages 
neste år. 

 
GOD JUL! 

Terje Bjerkgård 
 

 

 

Styret i TAF informerer 
TAF har inngått snøbrøyteavtale med grunneier slik at vi stort sett slipper å 
brøyte veien og parkeringsplassene rundt observatoriene. Det er gjennomført 
en spontan observasjonskveld og vi har hatt besøk på observatoriet av Barnas 
Turlag (dessverre i overskyet vær) Vi har invitert medlemmene til kurs både i 
bruk av det visuelle observatoriet og i astrofotografering med enkle midler. 
Det er ikke lett å sette datoer med det heller ustabile været vi har hatt denne 
høsten, men vi får da håpe at vi får det til snart.  
 
Møtene med solforsker Pål Brekke (september) og romfartsekspert Erik 
Tandberg (november) ble svært vellykkede. TEKNA var medarrangør på 
begge møtene og NITO på det siste.  
 
FotoObs er tilbake i fjernstyrings-modus etter lynnedslaget. Alle ære til Er-
lend Rønnekleiv for stor innsats med å reparere skadene. 
 
Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har fått 6 nye medlemmer siden sist, mens ingen har meldt seg ut. TAF 
har 173 medlemmer pr. 5/12-2015. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 

Tsvetelin Iliev Ivanov, Øyvind Nygård, Arne Rønnekleiv, Ingri Rønnekleiv, 
Klas Martin Sundelin og Bjørnar Tøndel 

 
Styret i TAF ønsker medlemmer og samarbeidspartnere en God Jul og et Godt 
Nytt År! 
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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Redaktør: 
Terje Bjerkgård 
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FORSIDEN: Slørtåken i Svanen. 
Første fjernstyrte bilde tatt fra foto-
observatoriet på Bratsberg av Er-
lend Rønnekleiv. Total eksponering 
96 minutter med smalbåndfiltre 
(svovel - rødt, oksygen - grønt, 
hydrogen - blått). Teleskop: Taka-
hashi 106mm f/3.65 refraktor. 
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Erik Tandberg hos TAF 
Tekst og foto: Jørn Dahl-Stamnes 
 

For andre gang i regi av TAF var Norges første og største romfartsikon Erik Tandberg på besøk 

i Trondheim for å holde foredrag for medlemmer i TAF, TEKNA og NITO. 

 
For mange nordmenn er Erik Tandberg blitt synonymt med rom-
fart. Han, sammen med Jan P. Jansen sto for kommenteringene av 
NASAs Apollo-ferder i NRK. Mens Jan var journalisten var Erik 
eksperten. 
 
Erik Tandberg er utdannet som fly- og jetmotormekaniker. Senere 
tok han B.Sc-grad på maskinlinjen ved University of Santa Clara, 
California og senere M.Sc.-grad i metallurgi ved Stanford Univer-
sity, California. Med stipend fra Norges Teknisk-
naturvitenskaplige forskningsråd og NASA tok han postgraduate-
studier i rakettmotorer og forbrenningsteknologi ved Princeton 
University. 
 
Mindre kjent (for de fleste) er det at han ble norgesmester i lags-
vømming og vannpolo på 50- og 60-tallet. I tillegg er han utnevnt 

som Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 
 
Utgangspunktet for Tandbergs foredrag, som ble arrangert av TAF i samarbeid med TEKNA og NITO,  
var Rosettas ferd mot kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko og New Horizons ferd til blant annet Pluto. 

I tillegg kom han med en del informasjon om Mars, spesielt 
med tanke på bemannede romferder dit. 
 
Historisk sett har kometer vært sett på som et varsel om dårli-
ge tider, sykdom og det som verre var. Men etter hvert begyn-
te astronomer å få mer forståelse for hva kometer kunne være. 
Det var Edmond Halley som først kunne forutse når en komet 
ville dukke opp på nattehimmelen. Det klarte han etter å ha 
studert gamle registreringer gjort av kinesiske, babylonske og 
middelalderens europeiske krøniker. 
 
En av de første sondene som hadde nærkontakt med en komet 
var Giotto som ESA sendte ut i 1985. Sonden hadde to nær-
passeringer av kometer. Den første var kometen Halley den 
13. mars 
1986 (se 
bilde) og 
den andre 
var Grigg-

Skjellerup 10. juni 1992.  
 
Av andre spennende nærmøter med kometer kan nev-
nes Stardust som samlet støvpartikler fra kometatmo-
sfæren og returnerte til Jorden for analyse.  
 
Rosettasonden var opprinnelig laget for et nær-møte 
med en annen komet enn 67P, men grunnet feil ved 
Ariane-programmet ble oppskytningen så forsinket at 
de måtte velge en annen komet. Ferden startet i 2004 men først etter 10 år kunne den nå frem til målet. 
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Årsaken til den lange ferden er at den hadde tre forbiflyginger av Jorden (2005, 2007 og 2009) og en av 
Mars i 2007. I tillegg gjorde den forbiflyginger og studier av to asteroider. 
 
For sonder som beveger seg et stykke bort fra sola, er det vanlig å bruke radioaktivitet for å skaffe strøm 
til systemene mens for sonder som er nær nok sola kan solcellepaneler brukes. Rosetta er den første son-
den som har brukt solceller til tross for at den beveger seg ganske langt bort fra sola. Dette kunne de gjøre 
siden sonden gikk inn i dvalestilstand i flere lange perioder. 
 
Rosettas oppgave var å utføre nærstudier av 67P samt lande en liten sonde, Philae, på kometen. Gravita-
sjonen på kometen er svært liten og faren var at Philae kunne sprette av igjen. For å forhindre dette var 
Philae utstyrt med flere innretninger som isbor, harpuner og rakettmotor. Som de fleste kjenner til ble 
landingen ikke helt som forventet. Dessverre feilet flere av disse systemene, noe som førte til at Philae 
spratt opp igjen og svevde i nesten to timer før den igjen landet og på nytt spratt opp. Til slutt landet den, 
men ble stående på et heller lite gunstig sted. Resultatet var at solcellepanelene ikke fikk nok sollys, slik 
at batteriene ikke kunne lades. Dermed var dens aktive tid på kometen kort. Den gjorde imidlertid en rek-
ke observasjoner og målinger men hadde ikke nok strøm til å få oversendt alle disse til jorden via Rosetta. 
Håpet er at kometen skal komme i en posisjon som gjør at sollyset kommer til og får ladet batteriene... 
ESA venter enda på at dette skal skje. 

 
Erik kom også inn på New Horizons sin ferd for-
bi dvergplaneten Pluto. Dessverre hadde han ikke 
tatt med den rette presentasjonen, slik at vi ikke 
fikk se de spektakulære bildene fra Pluto. New 
Horizons er tidens raskeste romsonde med sine 
16,26 km per sekund, eller 58 536 km/t.  
 
Først hadde New Horizons en passering av aste-
roiden 132524 APL før den fortsatte mot Jupiter. 
Her ble det utført en gravitasjonsassistert fartsøk-
ning som resulterte i at hastigheten økte med yt-
terligere 4 km/s (14 000 km/t). Den 14. juli i år 

passerte sonden bare 12 500 km over Plutos overflate. Avstanden til Jorden er så lang at det nytter lite å 
sitte i et kontroll-rom på jorden med en joystick og styre sonden forbi. Det hele måtte være programmert 
inn i god tid. Det ble gjort en rekke observasjoner av Pluto, men siden det er langt til jorda og det er be-
grenset styrke på radiosenderen, vil det ta over et år før alle data er overført til Jorden. Så enda har vi ikke 
hørt alt om Pluto. 
 
Etter passeringen forbi Pluto fikk sonden en ny kurs som skal sende den videre mot Kuiperbelteobjektet 
2014 MU69 – et objekt som anslås til å være ca 45 km i omkrets. Passeringen vil trolig skje 1. januar 
2019. 
 
Mars ble så vidt nevnt i forbindelse med Rosetta men det ble også tid til å fortelle mer om Mars og de 
ferdene som er gjort til planeten. Tandberg fremhevet spesielt landingen av Curiosity – en landing som 
etter Eriks mening er noe av det ypperste som ingeniørene noen gang har fått til. Etter en rask gjennom-
gang av de ulike roverne som er operative på Mars, kom han inn på fremtidige ferder til Mars. Det mest 
interessante er de bemannede ferdene som flere ulike grupper planlegger. 
 
En av disse er «Mars One», eller enveisbillett til Mars som noen velger å kalle det. Dette er et prosjekt 
hvor enkeltpersoner, her iblant en norsk person, har meldt seg på for å bli en av de utvalgte som skal få en 
enveisbillett til planeten. Det hele finansieres som et reality-show på TV. Det forteller kanskje litt om se-
riøsiteten? Så langt er planlagt første turen til Mars, riktig nok ubemannet, planlagt i 2024. 
 
NASA har også sitt Mars-program som innbefatter bemannede ferder, men disse ferdene ligger lenger 
frem i tid enn Mars One. Den første ferden med et fartøy vil neppe innbefatte en landing og take-off fra 
planeten. Problemet med turene til Mars er at man ikke kan sende et romfartøy når tid som helst. Det er 
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visse vinduer hvor Jorden og Mars innbyrdes plassering er slik at det blir mulig å sende et romfartøy til 
Mars. Det samme gjelder for returen. Derfor vil en bemannet ferd som ikke skal lande på Mars, bety at de 
må gå i bane rundt Mars en stund før de kan returnere. 
 
En ferd til Mars vil med andre ord ta ganske lang tid. Og her understreket Erik de alvorlige problemene 
som lange romferder medfører. Det ene problemet er de virkningene som vektløsheten påfører menneske-
kroppen. Langvarig vektløshet kan gi alvorlig bein- og muskeltap. Et annet problem er at astronautene vil 
være prisgitt Solas lune. Et kraftig utbrudd på sola kan grille astronautene. En bemannet ferd må derfor 
legges til perioder hvor aktiviteten på Sola er lav, men det er ingen garanti. Også kosmisk stråling er et 
problem og i motsetning til solstormer hvor vi kan beskytte oss til en viss grad, er det fint lite vi kan gjøre 
med den kosmiske strålingen. Til slutt er det psyken til astronautene. Det å være isolert over så lang tid 
kan være en stor prøvelse for de fleste. 
 
Forelesningen ble avsluttet med en kjapp gjennomgang av de feil som finnes i filmen «The Martian». En 
av de store feilene er stormen som visstnok skal rive med seg ting. Atmosfæren på Mars er så tynn at en 
kraftig storm der ikke vil kunne gi slike effekter. En annen ting er dyrkingen av poteter. Jordsmonnet på 
Mars inneholder store mengder perklorater, noe som gjør jordsmonnet direkte giftig for poteter. Også 
fremstillingen av vann fra hydrazin virker litt feil. Ikke det at det ikke vil være mulig men det vil være 
enklere å utvinne vann direkte fra jordsmonnet. 
 
Når man tenker på Tandbergs ikke helt unge alder, er det både imponerende og fascinerende å høre på en 
slik kapasitet på sitt område fortelle om romfart. Hadde vi hatt lenger tid ville nok Erik kunne fortelle 
langt mer om historiske og fremtidige ekspedisjoner i solsystemet. 
 

Illustrasjonene er hentet fra NASA og ESA sine hjemmesider 
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Radioastronomiens barndom og de viktigste ra-
diokildene 
av Erlend Rønnekleiv 

På 1920-tallet oppdaget Karl Jansky at det kom radiostråling fra verdensrommet i forbindelse 

med en studie av støy i radiotelefoni. I tillegg til sola er det særlig sorte hull og supernovarester 

som har en tendens til å sende ut radiostråling. Det var først på 1950-tallet at man skjønte at 

dette skyldtes såkalt synkrotronstråling som oppstår når ladde partikler med stor hastighet 

bøyes av i sterke magnetfelt. 

Radiobølger utgjør de lengste bølgene i det elektromagnetiske spekteret med bølgelengder over ca. 1 mm. 
Observasjon av verdensrommet med radiobølger byr på flere fordeler og muligheter som man ikke har i 
andre deler av det elektromagnetiske spekteret. Figur 1 viser hvor stor andel av strålingen som slipper 
gjennom jordens atmosfære ved ulike bølgelengder. Ved siden av synlig lys så er radiobølger faktisk den 
eneste strålingen som passerer så godt som uhindret gjennom atmosfæren. I tillegg finnes noen områder i 
det infrarøde spekteret med moderat absorpsjon. For å observere himmelen i resten av spekteret må man 
sende ut utstyr i satellitter, noe som er mye dyrere enn optiske teleskop og radioantenner på landjorda. 
Andre fordeler med radioteleskop er at de kan dessuten se gjennom skyer, og de kan brukes på dagtid. Og 
kanskje enda viktigere er det at radiobølgene passerer relativt uhindret forbi støv i verdensrommet så 
lenge partiklene er mindre enn bølgelengden.  

 
Figur 1: Andel av strålingsenergien som slipper gjennom atmosfæren som funksjon av bølgelengde.  

 
Ettersom radiobølgene er såpass lange trenger man enormt store teleskop for å oppnå en oppløsning som 
er sammenlignbar med mye mindre optiske teleskop. Dette kan man imidlertid kompensere for ved å sette 
sammen signalene fra radioteleskoper som er plassert langt fra hverandre. På den måten har man faktisk 
oppnådd større bildeoppløsning med radioteleskoper enn det som er praktisk mulig med andre bølgeleng-
der. Dette skal vi komme tilbake til i neste nummer av Corona.  
 

Pionertiden 
Karl Gute Jansky arbeidet for Bell Laboratories i USA på slutten av 1920-tallet med å undersøke støykil-
der som kunne forstyrre transatlantisk radiotelefoni når man brukte «korte bølgelengder» mellom 10 m og 
20 m. Han fikk bygget en 30 m lang og 9 m høyt antenne som kunne roteres på fire hjul, se bildet til 
venstre i Figur 2. Bølgelengden han tunet seg inn på var 14.5 m. Etter å ha gjort målinger i flere måneder 
konkluderte han med at han så tre hovedkilder til støy. De to første var lokale lynnedslag og lynnedslag 
langt borte. Det tredje var et generelt «sus» som varierte i retning og styrke med en periode på 23 timer og 
56 minutter. Dette stemmer med jordas rotasjonsperiode i forhold til stjernene, og han konkluderte derfor 
med at støyen måtte komme fra en kilde i det ytre rom. Etter å ha sammenlignet retningen på målingene 
med astronomiske kart konkluderte han med at kilden måtte ligge nær sentrum i Melkeveien, dvs. i stjer-
nebildet Sagittarius (Skytten). 
 
Oppdagelsen vakte stor oppsikt, også i dagspressen. En som ble inspirert av Janskys arbeid var den nyut-
dannede elektronikkingeniøren Grote Reber. Han søkte om å få jobbe sammen med Jansky, men det var 
økonomisk krisetid, og sjefene hos Bell Labs var ikke villige til å bruke mer penger på astronomiske ob-
servasjoner. I 1937 begynte han i stedet å bygge sitt eget radioteleskop for å studere radiostråling fra 
himmelen. Dette var en parabolantenne med diameter 9 m og blendertall f/0,88 som kunne vippes opp og 
ned. Et foto er vist til høyre i Figur 2. 
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Figur 2: Til venstre: Carl 
Janskys 30 m lange ro-
terbare antenne fra 1031. 
Til høyre: Grote Rebers 9 
m f/0.88 parabolantenne 
fra 1937. Denne kunne 
vippes opp og ned. 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Opptak av radiointensitet med Rebers teleskop mens det skanner over himmelen pga. jordrota-
sjonen.  
 

 
Figur 4: Rebers himmelkart over radiostråling. Det er brukt galaktiske koordinater, men horisontalaksen 
(galaktisk ekvatorialvinkel) er forskjøvet ca. 30 grader i forhold til hva som er normal konvensjon i dag.  

 

Da Reber rettet teleskopet sitt mot himmelen detekterte han en radiointensitet som varierte med klokkes-
lett, som vist i  

 
Figur 3. De skarpe toppene skyldes antagelig støy fra tennpluggene hos biler som kjører forbi. Lang-
sommere fluktuasjoner skyldes variasjon i stråling fra verdensrommet når jorda snurrer rundt. Han gjorde 
målinger over flere måneder mens teleskopet pekte i forskjellige høyder over horisonten, og med motta-
gere for både 188 og 62 cm bølgelengde. Basert på dette lagde han kartene over radiointensiteten på 
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himmelen vist i Figur 4, som han publiserte mellom 1941 og 1943. En mer moderne variant er vist i Figur 
5. 
 

Radiokilder på himmelen 
Det var ikke ventet at man skulle finne slike sterke radiokilder i universet. Stjerner og andre termiske kil-
der som stråler fordi de er varme sender ut mest energi i spekteret fra infrarødt til ultrafiolett. Både ved 
kortere og lengre bølgelengder avtar strålingen svært raskt (Plancks strålingslov) og vi kan forvente å 
motta svært lite radiostråling fra slike kilder hvis de befinner seg langt borte. Dette visste man på starten 
av 1900-tallet, og man innså at man manglet gode teorier som kunne forklare radiobølgene som Jansky og 
Reber hadde detektert.  
 

 
Figur 5: Moderne kart over radiostråling på himmelen. Gult og blått er høyeste intensitet.  

 
Det var først på 1950-tallet man forsto hvilken mekanisme som kunne forårsake radiostrålingen, nemlig 
synkrotronstråling. Synkrotronstråling oppstår når ladde partikler (elektroner eller protoner) bøyes av når 
de beveger seg i stor hastighet på tvers av sterke magnetfelt. Slike effekter kan blant annet oppstå i for-
bindelse med pulsarer, i gravitasjonsfeltet nær svarte hull, og etter supernova-eksplosjoner. Synkrotron-
effekten kan være en betydelig kilde til stråling over store deler av spekteret, helt fra radiofrekvenser til 
gamma. Man ser derfor ofte at radiokildene også sender ut mye UV, røntgen og gammastråling. 

 
Figur 6 viser strålingsintensitet som funk-
sjon av bølgelengde (øverst) eller frekvens 
(nederst) for de sterkeste radiokildene på 
himmelen. Fluksenheten Jy = W/(m2Hz) er 
oppkalt etter Jansky, som oppdaget den 
kosmiske radiostrålingen. 
  
Den høyre aksen angir hvor store teleskop-
antenner man trenger for å detektere objek-
ter med de ulike intensitetene. Det er antatt 
en effektiv mottagertemperatur på 300 K 
(27 °C). Ved å kjøle ned mottageren kan 
man øke følsomheten noe, typisk en faktor 
3 til 4.  
 
Figur 6: Kilder til radiostråling. J. D. 
Kraus, 1966. 
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Sola er den klart sterkeste kilden i perioder når solaktiviteten er høy. Når solaktivitet er lav reduseres strå-
lingen kraftig.  
 
Månen stråler som en ren termisk kilde med middeltemperatur rundt 300 K, omtrent som på jorda. Det gir 
en strålingsintensitet som avtar raskt når bølgelengden øker.  
 
Utenfor solsystemet er Melkeveien den dominerende radiokilden sett fra jorda. Særlig sendes det ut mye 
fra det man antar der et svart hull i sentrum av galaksen. Strålingen skyldes ladde partikler som genererer 
synkrotronstråling når de strømmer gjennom sterke magnetfelter i dette området. 
  
Figur 7 viser bilder av Cassiopeia A og Cygnus A. Bildene er tatt ved å kombinere signaler fra flere radio-
teleskop i et såkalt array for å oppnå høy oppløsning. Teleskop-arrayet, som ligger i USA, kalles «Very 
Large Array», forkortet til VLA. Avbildningsprinsippet for dette og andre teleskop-array vil bli beskrevet 
i neste nummer av Corona.  
 
Cassiopeia A er en 300 år gammel supernovarest hvor ladde partikler som ble slynget ut under super-
novaeksplosjonene fører til synkrotronstråling. Cygnus A er en såkalt radiogalakse. Den er knapt obser-
verbar i synlig lys, men er altså en av de sterkeste radiokildene på himmelen. Radiostrålingen stammer fra 
synkrotronstråling som oppstår rundt to jetstråler som strømmer ut fra polene til et svært massivt svart 
hull i galaksekjernen. Jet-strålen strekker seg lagt utenfor selve galaksen. 
  
Krabbetåken (M1) er et godt eksempel på et objekt som genererer synkrotronstråling over hele det elekt-
romagnetiske spekteret, som vist i Figur 8. Dette er en såkalt pulsar, det vil si en supernovarest hvor 
nøytronkjernen roterer hurtig (ca. 30 ganger i minuttet) mens den sender ut kraftig stråling fra de magne-
tiske polene, som vi observerer som et pulserende signal.  
 
Andromedagalaksen M31 inneholder et stort antall unge supernovarester á la Cassiopeia A som til sam-
men produserer betydelig radiostråling. Disse ligger i en ring rundt galaksekjernen, som vist til venstre i 
Figur 9. 

 
Figur 7: Til venstre Cassiopeia A, en supernovarest i vår egen galakse. Til høyre radiogalaksen Cygnus 
A med et svart hull i kjernen som sender ut to kraftige jetstråler. Strålene kan ses langt utenfor selve ga-
laksen. 

 
Virgo A har sitt opphav i et enormt svart hull i kjernen til galaksen M87 52 millioner lysår fra jorda. Bil-
det midt i Figur 9 viser radiostråling fra et turbulent område med utstrekning på 240 000 lysår, dvs. 16 
bueminutt sett fra jorda. Selve galaksen har en diameter på ca. 100 000 lysår. Bildet helt til høyre viser en 
kraftig jetstrøm som blåses ut fra galaksesenteret. 
 
Hydrogen har en emisjonslinje ved 21 cm. Ved å måle på denne bølgelengden kan vi bestemme konsen-
trasjonen av hydrogen både i vår egen og i andre galakser. Ved å studere dopplerforskyvningen til denne 
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strålingen kan vi også bestemme rotasjonshastigheten ved ulike avstander fra galaksekjernene, og dermed 
bestemme galaksenes masse. Dette er et viktig verktøy for å bestemme fordelingen av mørk materie i uni-
verset. I bildet til venstre i Figur 10er et rødt bilde av radiostrålingen fra hydrogen i galaksen M33 lagt 
oppå bilde av synlig lys tatt av TAF-medlem Terje Bjerkgården. Vi ser at hydrogenskyen strekker seg 
adskillig lengre ut enn lyset fra de synlige stjernene. Bildet til høyre illustrerer dopplerskiftet ved 21 cm 
med en fargekoding hvor rødt beveger seg fra oss og blått mot oss. Hastighetsforskjellen mellom ytter-
kantene av gass-skyen er på ca. 150 km/s, tilsvarende en endring i bølgelengde på 0,5 promille.  
 

 
Figur 8: Krabbetåken er et godt eksempel på at synkrotronstråling bidrar til både ved svært lange og 
svært korte bølgelengder. Her er den avbildet i 6 ulike bølgelengdeområder. 

 

 
Figur 9: Til venstre radiostrålingen fra Andromedagalaksen M31 har store bidrag fra unge supernova-
rester. Her er Radiokilder utenfor M31 er subtrahert. Effelsberg-teleskopet med diameter 100 m er benyt-
tet. Til høyre radiogalaksen M87 i Virgo-hopen tatt med 90 cm bølgelengde, og et utsnitt av kjernen tatt 
med 20 cm. 
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Figur 10.Til venstre: Radioemisjon fra hydrogen ved 21 cm(farget rødt, fra VLA 1998) lagt over et bilde 
med av lys med et amatørteleskop (Terje Bjerkgården, TAF 2013). Til høyre: Radiosignalet fargekodet 
etter Doppler-forskyvningen som skyldes galakserotasjonen. Hastighetsforskjellen mellom blått og rødt er 
ca. 150 km/s. 

  

The Martian – Ut på tur, aldri sur 
Eivind Grimstad 

Ferder til vår naboplanet Mars har blitt beskrevet utallige ganger i litteratur og film, men sjel-

dent med så stor fokus på vitenskap og teknologi som i boka The Martian av Andy Weir som ny-

lig har blitt filmatisert av Ridley Scott.  
 

I denne historien gir ikke bare vitenskapen en setting og et ut-
gangspunkt, men fungerer som en av hoveddrivkreftene bak spen-
ningsflyten. Astronaut Mark Watney blir strandet på den røde pla-
neten etter at mannskapet hans blir tvunget til å evakuere under en 
sandstorm og antar han er død. Han er alt annet enn det og må bru-
ke all sin kunnskap og kløkt for å overleve i det mildt sagt ugjest-
milde miljøet på Mars. Han planter poteter, lager vann av rakett-
drivstoff, hacker gamle rovere og koser seg i varmen fra en klump 
med radioaktivt plutonium. Når det legges så stor vekt på viten-
skapen og teknologien er det selvfølgelig interessant å diskutere 
hvor mye av den som har rot i virkeligheten og hvilke kompromis-
ser forfatteren har måttet gjort for å få historien til å fungere. 
 
Reklameposteren fra filmen - © 20th Century Fox 
 
Det viser seg at veldig store deler av The Martian er basert på tek-
nologier og vitenskapelige metoder som enten er i bruk i dag eller 
er under seriøs utvikling og vil trolig være tilgjengelige i det året 
historien finner sted, 2035. Vi kan ta en titt på hvordan Weir løser 

problemet med å komme seg mellom Jorda og Mars. Istedenfor å skyte opp fartøyet som skal ta astronau-
tene til Mars sammen med astronautene selv, er det blitt bygget opp gradvis i bane rundt jorda. Dermed 
slipper man at fartøyet trenger å bli bygd for å tåle luftmotstand og kan være helt spesialisert for å fungere 
optimalt i rommets vakuum. Denne teknikken for å bygge romfartøy har vi sett i virkeligheten ved Den 
Internasjonale Romstasjonen (ISS) som ble satt sammen bit for bit mellom 2001 og 2011. 
 
Mars ligger ikke akkurat rett rundt hjørnet, så det er viktig å ha et romskip med kapable motorer hvis man 
vil ta seg en tur. Skipet NASA bruker i The Martian (kalt Hermes), bruker såkalte ione-motorer. Ioner er 
atomer som er elektrisk ladd, og motoren bruker denne ladningen til å drive skipet fremover. Akselerasjo-
nen er ikke veldig høy, men drivstoffet er veldig effektivt, så hvis man har litt tid kan man komme opp i 
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veldig høye hastigheter. Ione-motorer er enda ikke blitt brukt på noen bemannede oppdrag, men rom-
sonden Dawn, som i dette øyeblikk er i bane rundt dvergplaneten Ceres, har slike motorer. 
  
Siden verken Mars eller Jorda heller ligger på samme sted hele tiden er det viktig at man planlegger turen 
sin godt, så man ikke bommer på Mars. Dette var Weir veldig oppmerksom på, og planla ned til minste 
detalj når reisen skulle finne sted for at planetene skulle være i favorabel posisjon i forhold til hverandre. 
Alle romfartsmanøvrene som er gjort i boka og filmen er blitt simulert med nøyaktighet ned til den dagen 
de blir utført og ved bruk av Keplers og Newtons ubrytelige lover for banemekanikk. 
 
Det ytre rom er heller ikke kjent for å være veldig snill med menneskekroppen, og hvert fall ikke når man 
skal tilbringe flere måneder der. Vi har blant annet ikke noe jord under føttene for å stoppe oss fra å falle, 
så vi opplever det som vanligvis kalles vektløshet, mer nøyaktig kalt fritt fall. Dette har ikke veldig posi-
tive effekter på kroppen. Man mister bein- og muskelmasse, får problemer med orientering og flere av 
sansene. Hermes er utstyrt med en roterende «smultring» for å motvirke dette, som tar i bruk et veldig 
reelt fenomen. Det fungerer på samme måte som når man fyller en bøtte med vann og roterer den med 
armen. Vannet faller ikke ut selv om bøtta er opp ned fordi det er en kraft mot bunnen av bøtta skapt av 
rotasjonen. Dermed kan man simulere gravitasjon. I filmen er dette hjulet enormt, og de har blant annet et 
digert treningsrom. Treningsrom ville man måtte ha, men som Weir uttalte i et intervju; Trenger man vir-
kelig to romaskiner når man bare er seks personer? Et slikt roterende hjul er ikke noe man har gjort i 
praksis før, men det er ansett som den beste måten å simulere gravitasjon på under lengre romferder. 
 
Et stort problem med interplanetarisk romferd er all strålingen der ute, både fra sola og kosmiske kilder 
utenfra solsystemet.  Den kosmiske strålingen, som for det meste består av små energirike partikler, er 
spesielt vanskelig å beskytte seg mot. Det er ennå ikke funnet noen god, effektiv beskyttelse mot denne 
strålingen, og alt som blir sagt i The Martian er at Hermes har et plastskjold som fikser alt. Det er blitt 
testet at plast kan brukes effektivt som beskyttelse, men det er nok ikke så enkelt som boka beskriver det. 
 
Et annet interessant aspekt ved rakettvitenskapen i The Martian er hvordan de får tak i drivstoff til å 
komme seg opp fra Mars igjen. Man trenger ikke like mye som på Jorda siden gravitasjonen kun er 40 % 
av Jordas, men det er likevel tungt å skulle ta alt med seg. I The Martian har de sendt oppstigningsfartøyet 
til Mars flere år før hovedoppdraget slik at det kan spise av atmosfæren for å lage drivstoff. Fartøyet bru-
ker karbondioksidet i Marslufta og har med seg litt hydrogen for å lage metan, et stoff med egenskaper 
passende for rakettdrivstoff, og oksygen astronautene kan puste. Denne prosessen blir brukt for å skape 
oksygen ombord ISS, og selv om metan ikke er brukt som drivstoff i noen reelle oppdrag, er det blitt vel-
lykket testet. 
 
Hendelsen som utløser hele fortellingen er muligens det største kompromisset. Det blir beskrevet en 
enorm sandstorm med hastigheter over 100 km/t, som river med seg store partikler og holder på å velte 
oppstigningsfartøyet. Selv om 100 km/t høres mye ut, og det definitivt ville vært det på Jorda, er atmo-
sfæren til Mars veldig tynn, bare 1 % av tettheten til Jordas. Så 100 km/t ville vært en lett bris. Weir har 
sagt at han var svært klar over dette, men trengte noe for å sette historien i gang. Det er fascinerende at 
det største avviket fra sannheten ikke er der for å gjøre ting lettere, men fordi han måtte finne på noe for å 
gjøre oppdraget vanskeligere. Burde love godt. 
 
NASA bruker naturligvis The Martian for alt den er verdt, og sammen med oppdagelsen av «vann» på 
planeten, er interessen større enn på lenge. De bygger raketter og romskip for å ta mennesker dit og plan-
legger å nå den røde planeten rundt den tiden Weir spår. Uten interesse fra allmennheten er dette sannsyn-
ligvis umulig og dermed er fenomener som The Martian uvurderlige. Historien skaper et realistisk bilde 
av hvordan fremtidens romfart later til å bli, og gjør kun kompromisser med sannheten der det er nødven-
dig. Ikke minst er det veldig viktig at historien presenterer astronautene og måten de jobber på i et veldig 
realistisk lys. Kanskje er det ikke vitenskapen og teknologien som er det største hinderet for en ferd til 
Mars, men mangelen på interesse og finansiering. Det er veldig sikkert at det å fortsette å skrive historier 
som The Martian kommer til å være viktig hvis vi har lyst til å komme oss til Mars. 
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Hva skjer med Jupiters store røde flekk? 
 Av Per-Jonny Bremseth 
 
Denne orkanen har vært fulgt i ca. 300 år og har vært et stort kjennetegn på planeten Jupiter i det sydlige 
ekvator beltet. 
 
Jupiters skysystemer er både dynamiske og i forandring hele tiden, også den såkalte "Røde Flekk"! Det 
ser altså ut til at denne voldsomme orkanen holder på å skrumpe inn og kanskje forsvinner? 
 
Den "Store Røde Flekk" har vært meget oval før i tiden, men nå har den krympet og blitt sirkulær! På 
slutten av 1800-tallet hadde den en lengdeakse på 25 500 km, i 1979 14 500 km og i 2009 var den bare 11 
130 km. I 2012 fant amatørastronomer at den har skrumpet med 580 km pr. år og var gått over fra å være 
fra oval til å bli sirkulær! Dette er omtrent det halve av det historiske! 
 

 
Endringer i størrelse av den store røde flekken . Kilde:NASA, ESA, and A. Simon (Goddard Space Flight 
Center) 
 
Jeg har også observert planeten Jupiter i mange år, og kan dokumentere for at den Store Røde Flekken var 
både en stor, mursteinsrød oval og det første man så i teleskopet når den vendte mot Jorden! 
 
For 41 år siden, den 11. november 1974, observerte jeg Jupiter. Dette var siste gang jeg kunne se en murs-
teinsrød "flekk" på planeten! Den 9. november, bare to dager før, passerte en hvit, stor oval flekk over den 
røde, og etter 14 dager eller 3 uker ble rødfargen borte, og siden har den vært lysere, orange eller rosa (se 
tegninger neste side). 
 
Mange ganger siden da har det ikke vært mulig å se annet enn "bukta" omkring i flekken i SEB! Jeg vil 
derfor si at GRS lenge har vært en GOS! (Great Orange Spot). 
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Jupiter 11. november 1975. Den hvite flekken pas-
serte den røde den 9. november. Bare noen uker 
etter dette ble den røde mer oransje. 

Jupiter 13. februar 1991. Skyggen av månen 
Callisto nær den røde flekken.  

For begge tegninger ble 8-tommers f/10 SCT (Schmidt-Cassegrain teleskop) benyttet.  
 

Med prismekikkert mot kometer 
 Av Per-Jonny Bremseth 
 
Jeg har skrevet varmt om indre koma-observasjoner, med stor forstørrelse på teleskopet for å se etter 
jetstrukturer nær kometkjernen. Men er man på tur på hytta eller til og med i syden på ferie, er det lurt å ta 
med seg en hendig prismekikkert både til vanlig bruk og mot stjernehimmelen, da man ikke har et tele-
skop for hånden. 
 

 

 

Kometen C/1995 O1, Hale-Bopp observert med 10 
x 50 prismekikkert 6/3 1997. Ionehale 7 grader, 
støvhale 4 grader, Lysstyrke på koma -0.5 mag., 
grad av kondensasjon 6. 

Kometen C/1975 V1, West observert med 10 x 50 
prismekikkert 8/3 1976. 20-30 grader støvhale, 10 
grader ionehale. Lysstyrke på koma +1.0 mag 

(sammenligning med Altair (α Aquilae) 
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Å surfe langs Melkeveien med prismekikkert en mørk og klar natt er en opplevelse i seg selv. Med en 
7×50 kommer utallige objekter tydelig frem, og man kan ha en stor glede bare med et slikt instrument 
hele livet, jeg tenker da på observasjoner av variable stjerne og kometer. 
 
Dersom prismekikkerten er større enn 10×50 kreves stativ, da man ikke greier å holde den stødig med 

hendene. Jeg synes at prismekikkert er et 
«must» ved siden av teleskopet også.  
 
Kometen C/1996 B2, Hyakutake observert med 
10 x 50 prismekikkert 23/3 1996. Hale 8 grader, 
Lysstyrke på koma 0.0 mag., størrelse 60 bue-
sekunder. Arcturus nederst til høyre. Felt 10 
grader.  
 
Jeg benytter ofte prismekikkerten ved siden av 
teleskopet mot kometer, både for å bestemme 
halelengden, komadiameteren og lystyrken. 
Komaens størrelse blir da målt i forhold til 
stjernepar med kjent avstand mellom dem, 
f.eks. Alcor og Mizar i Ursa Major, mens lys-
styrken på kometen finner man i forhold til nær-
liggende stjerner med kjent lysstyrke. Man må 
da defokusere stjernene siden kometen er et 
diffust objekt. Kondensasjonsgraden (D.C.) må-
les fra 1 til 10, der 1 er helt diffus og 10 stjerne-
lignende. Den midterste sentralkondensasjonen 

virker stor og oppsvulmet i prismekikkerten, men sees mindre i teleskopet. Jeg husker kondensasjonen i 
komet Hale-Bopp, den var stor og skålformet i prismekikkert, men i teleskopet var den oppdelt i tre syn-
kroniske buer. 
 
Jeg har det som regel: Er kometer lysere enn 8.0 mag., kan man se etter den med prismekikkert og even-
tuelt gjøre målinger. Dette er jo meget lettvinte og viktige observasjoner som kan gjøres på fjellturen, og 
artig er det også. Observasjonene sendes gjerne til internasjonale sentre for kometer, så blir du sammen 
med mange andre oppsatt i tabellform. 
 
Hvorfor ikke også supplere observasjonen med en tegning av hva du ser i prismekikkerten, en nøyaktig 
tegning av kometens utseende er et flott tillegg! Enda mere interessant blir det om man lager flere teg-
ninger over tid av kometens utvikling. Mye kan skje med disse lunefulle objektene. 
 
Notater vedrørende tegningen er meget viktig, som dato, tidspunkter og observasjonsforhold. Ellers alt 
som har med observasjonen å gjøre. 
 
Mange av de mest rutinerte kometobservatører i verden benytter seg  også av prismekikkerten. Ja, de er så 
rutinerte at de kan se visuelt frakoblinger (disconnecting) av gasshalen! 
 
Nå er det sikkert mange som tenker: Men den biten tar vi da lettest fotografisk! Ja, jeg er enig, men hva 
med å trene øynene til å se slike fenomener, og ikke minst «sjarmen» med det og utnyttingen av sitt in-
strument på en god måte? 
 
Konklusjonen min med denne artikkelen er at på tur uten teleskopet ikke betyr at man må legge hobbyen 
på hylla så lenge. God tur! 
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Nyheter 
Urgamle stjerner funnet i midten av Melkeveien 
Kilde: forskning.no 

Astronomer er sikre på at de har oppdaget de eldste stjernene i Melkeveien. Stjernene kan 

fortelle hvordan universet var rett etter det første store smellet. 

  
Figur 11: Hypernovaer - gigantiske eksploderende stjerner fra universets første tider - slynget ut gassene 
som formet de eldste stjernene i midten av vår Melkevei. (Ill. NASA/CXC/M.Weiss) 
 
Astronomer leter etter spor fra universets første tider. Nå har de gjort nye funn. Ikke i universets fjerneste 
egner, men i midten av vår egen galakse, Melkeveien. Her inne har astronomer for første gang funnet 
urgamle stjerner. Akkurat hvor gamle de er, vet de ikke. Men stjernene må være de eldste i Melkeveien. 
Navnet Melkeveien har galaksen vår fått fordi vi ser den som et lysende bånd – en elv av melkehvitt lys – 
over nattehimmelen. Når vi ser dette lysbåndet, ser vi på langs innover i den flate skiven som danner 
galaksen. Sola, vår egne stjerne, ligger langt ute mot ytterranda av skiven, langt fra senteret der de gamle 
stjernene nå er oppdaget. 
 
Hvordan kan astronomene vite at disse stjernene er de eldste i Melkeveien? Svaret tar oss tilbake til de 
første tider, da Melkeveien og andre galakser ble dannet. Det skjedde kort tid etter Big Bang, det store 
smellet som dannet universet for nesten 14 milliarder år siden. Den gangen fantes verken stjerner eller 
galakser, bare en kule av hydrogengass som eksploderte utover i alle retninger. 
 
Inne i hydrogenskyen var det klumper som var tettere enn gassen rundt. Disse gassklumpene skulle bli 
starten på galaksene. Tyngdekreftene fikk gassklumpene til å trekke seg sammen. Trykk og temperatur 
økte. Kjernereaksjoner fikk klumpene til å lyse. Dette ble de aller første stjernene. Disse første stjernene 
var enorme, rundt en million ganger større enn vår sol. De bestod mest av hydrogen. Det er jo naturlig, 
siden de var dannet av en hydrogensky. 
 
Disse første stjernene dannet store hoper, som slo seg sammen til større stjernesvermer. Dette ble 
galaksene. Astronomene vet ikke sikkert hvordan disse stjernesvermene gikk fra å være kuleformet til å 
bli skiver med spiralarmer, som vår egen melkevei. Det kan komme av at kula roterte og ble slynget ut til 
en skive.  Men mange av de eldste stjernene ligger ikke i denne skiva. De ligger i restene av den runde 
formen som galaksen først hadde. Vi kan fortsatt se disse gamle stjernene samlet i fjerne stjernehoper 
innenfor omrisset av det runde området, det som kalles Melkeveiens halo. 
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De aller eldste stjernene burde likevel ikke finnes her. De burde finnes i den aller største og tetteste delen 
av galakseklumpen som først trakk seg sammen, altså i kjernen. Og det var her astronomene lette. Det var 
ikke lett. De startet med et teleskop i Australia, ANU Skymapper. Hvordan kunne de skille ut de eldste 
stjernene fra de yngre? Svaret ligger i fargen. De eldste stjernene består altså nesten bare av hydrogen. 
Dermed får de en bestemt blålig fargesignatur som astronomene kan se etter. Slik fikk de valgt ut 500 
lovende stjerner. Etter en videre siling med andre teleskoper var de nede i 23 stjerner som var med i 
finalen. 
 
Nå var tida kommet til å fyre opp en av de store stjernekanonene – Magellan Clay-teleskopet i 
Atacamaørkenen i Chile. Det gjaldt å skille stjerner som virkelig kom fra sentrum av galaksen fra slike 
som bare var på gjennomreise. For å klare det måtte astronomene måle avstander og farten til stjernene. 
Da satt de igjen med sju stjerner. De gikk i tette baner rundt sentrum av Melkeveien. 
 
Deretter gikk astronomene grundig til verks. De studerte fargespekteret til disse stjernene nøye for å se 
fargesignaturen av stoffene de er laget av. Da fant de ut at disse stjernene ikke er de eldste. De er dannet 
av gasser som ble slynget ut fra enda eldre, eksploderende gigantstjerner – hypernovaer. En hypernova 
eksploderer med ti ganger større energi enn en vanlig supernova. Og en supernova er alt annet enn vanlig. 
Når den flammer opp, kan den lyse like sterkt som alle de andre milliarder av stjernene i galaksen til 
sammen. 
 
Hvordan kunne astronomene se at de tidlige stjernene var laget av rester fra slike hypernovaer? Inne i en 
hypernova er trykket så stort at atomer av lettere grunnstoffer presses sammen til tyngre grunnstoffer. De 
sju gamle stjernene er altså ikke bare laget av hydrogen. Små mengder av andre tyngre stoffer forteller om 
en voldsom forhistorie. 
 
Tyngre grunnstoffer lages på samme måte i supernovaer. Mange slike supernovaer har seinere laget alle 
de tyngre grunnstoffene som sola og andre stjerner inneholder. Disse tyngre grunnstoffene finnes også i 
planetene i vårt solsystem. De finnes i jorda, og de finnes i oss – oksygen, karbon, nitrogen og mange fler. 
Slik sett har supernovaene vært fabrikker for livets stoffer. Og astronomene kan takke de urgamle 
stjernene i sentrum av Melkeveien for at de vet litt mer om universets tidligste tider. 

Eivind Wahl 
 
 

Derfor er solformørkelser sjeldne 
Kilde: forskning.no 

Hvorfor er det gull og platina i bakken? Svaret henger på mystisk vis sammen med hvorfor må-

nebanen er skeiv. Fem grader tipper den, sammenlignet med banen til jorda rundt sola. Hadde 

den ikke tippet, ville månen glidd inn rett foran sola ved hver nymåne. Totale solformørkelser 

ville vært månedlige. På den andre siden ville vi ikke hatt smykker av gull og platina. Hvordan 

henger dette sammen? Svaret har to franske forskere gitt i siste utgave av Nature. De har simu-

lert solsystemets viltre barndom. 

Simuleringen starter for fire og en halv milliard år siden. Den gangen var solsystemet et kaos av tumlende 
kloder. En av dem var en glødende lavakladd, seinere kalt Jorda. De tyngste stoffene i lavakladden, som 
gull og platina, ble trukket innover av tyngdekreftene. De sank inn mot Jordas kjerne sammen med jern 
og andre tungvektere. Utilgjengelige for oss. Silisium og andre lettere stoffer fløt derimot opp. De størk-
net til stein og laget jordskorpen, riktignok uten gull, og foreløpig også uten grønne skoger. Før skorpen 
fikk grodd, ble den revet opp igjen av en klode på kollisjonskurs. Jorda blødde lava ut i rommet. Lavaen 
samlet seg i en ring, som et magebelte over ekvator på Jorda. Ringen trakk seg sammen til en klode. Klo-
den ble månen. 
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Den unge månen danset tett piruett med 
Jorda. Jorda snurret raskt rundt sin egen 
akse. Døgnet var på fem timer. Måne-
skiven tronet truende nært på himmelen 
mellom skyer av damp og vulkansk 
aske. Og desto sterkere var tidevanns-
kreftene. Vår tids flo og fjære blir still-
ferdig surkling sammenlignet med 
flodbølgene av lava som månen dro 
opp av den skjøre, nystørknede jords-
korpen. 
 
(Illustrasjon: LaetitiaLalila) 

 

Sånn kunne det ikke fortsette. Tidevannsbølgene bremset den raskt snurrende Jorda. Til gjengjeld satte 
Jorda fart på månen. Den ble sendt ut i en fjernere bane, omtrent som når et månefartøy får en rakett i ba-
ken. Da, viser simuleringene, skjedde noe med banen til månen. Den gikk ikke lenger rett over ekvator på 
Jorda. Tidevannskreftene vred banen sakte, men sikkert, så den lå i samme plan som banen til Jorda rundt 
sola. Med andre ord: Måneskiven ville glidd inn rett foran sola ved hver nymåne og laget total solformør-
kelse. 
 
Men det gjør den jo ikke. Er noe galt med simuleringene? Nei, vi mangler en brikke på et av de første fel-
tene i det store spillet om Jorda og månen. Eller rettere sagt – flere brikker. Brikkene er småkloder i det 
unge, kaotiske solsystemet. De svermet rundt den unge Jorda og månen. Noe få småkloder traff månen. 
De fleste bommet. Månen er ikke så stor. Den er et vanskelig mål å treffe. 
 
Selv om de bommet, sneiet noen tett forbi. Tyngdekreftene fra disse nærgående småklodene dro måneba-
nen i nye, skeive retninger. Skeivheten ser vi fortsatt, fire og en halv milliard år seinere. Månebanen går 
jo ikke i samme plan som Jordas bane rundt sola. Den bikker rundt fem grader. Dermed passerer ikke må-
nen alltid rett foran sola. Totale solformørkelser er sjeldne. 
 
Men så var det gullet, da. Hvor kommer det inn? Fra verdensrommet, viser det seg i simuleringene. Til-
bake til svermen av småkloder. De fleste bommet på månen, for den er så liten. Men Jorda? Det skal godt 
gjøres å bomme på den. Dermed måtte det gå som det gikk. Småklodene, med sitt gull og sitt platina og 
andre tunge stoffer, slo inn i jordskorpa. Der ligger gullet deres ennå. Vi kan vaske det ut av sanden eller 
grave det ut av grunnen og smelte det om til smykker. 
 
Vi lever virkelig i gylne tider. Ikke bare på grunn av gullet, men på grunn av de få totale solformørkelsene 
vi tross alt kan få oppleve. De vil nemlig bli borte. Ikke fordi banen til Jorda vil bikke enda mer, men 
fordi tidevannskreftene sender månen stadig lenger ut. Da kan vi ikke lenger hygge oss med ett av tidenes 
mest usannsynlige planetariske sammentreff – at måneskiven akkurat dekker solskiven, som en gigantisk 
skyggemaske. 
 
Og ikke bare vil måneskiven bli for puslete til å lage total solformørkelse. Tidevannskreftene vil bremse 
Jorda videre. Døgnet vil bli lenger. Om femti millioner år – pluss minus – vil Jorda og månen danse fjes 
til fjes. Døgnet og måneden vil begge være rundt 47 nåværende jorddøgn. 

Eivind Wahl 
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Flakkande galaksar 
Kjelde: Rainer Kayser; Flimmernde Galaxien 
Sjå òg: dx.doi.org/10.1038/nature15731 
 
Ljoset frå galaksar flakkar litt. Det observerer ein òg i fjerne galaksar der einskilde stjerner ikkje kan løy-
sast opp fotografisk. Men observasjonar, kombinerte med datasimuleringar, kan gje oss informasjon om 
individuelle stjerner i galaksane endå. Dette kjem fram i eit arbeid frå dei tri astronomane Charlie Conroy, 
Jieun Choi og Pieter van Dokkum i USA. Forskargruppa hev teke føre seg ljosstyrken åt einskildpikslar i 
Hubble-foto som er arkiverte over tid og sett ljosstyrkedata saman til tidsrekkjer. Det er i desse pikseltids-
rekkjene at verdiane varierer slik ein kunne ha venta seg dersom det finst variable raude kjempestjerner 
innanføre dei aktuelle pikselromvinklane. 
 
Meir noggrant kan ein seia at variasjonen gjev informasjon om stjernepopulasjonen i galaksen, slik som 
storleiks- og aldersfordeling . Dei tri forskarane seier at dette kan høyrast overraskande ut, når me veit at 
der er mange hundre milliardar stjerner i ein galakse. Men jamvel om einskilde stjerner ikkje er synlege, 
er pikseloppløysinga god nok til at variasjonen kan observerast og gje statistisk signifikante resultat. 
Forskargruppa underbyggjer denne påstanden i ein artikkel i «Nature». 
 
Det er serleg dei sokalla AGB-stjernene (Asymptotic Giant Branch; den asymptotiske kjempestjernegrei-
na) som Conroy, Choi og van Dokkum rettar merksemda mot: I stjerner av middels til liten storleik, slik 
som «vår» sol, kjem fusjon av helium og endå tyngre grunnstoff i gang når slutten av livssyklusen nær-
mar seg. Stjerna blæs seg opp til ei raud kjempestjerne, og etter kvart kjem kjempestjerna til AGB-fasen, 
der ljosstyrken varierer djupt med ei periodetid i storleiksorden tusen døger. Forskarane gjorde datasimu-
leringar av korleis foto av ymse populasjonar av slike stjerner ville ha sétt ut gjennom Hubble-teleskopet. 
Desse simuleringane vart i sin tur korrelerte mot dei nemnde pikseltidsrekkjene frå 52 røynlege Hubble-
foto av den store elliptiske galaksen M87, tekne opp gjennom eit tidrom på 72 døger i 2005. 
 

 AGB i Hertzsprung-Russell-diagrammet 

 

 

«Me finn gjennomgåande ljosstyrkevariasjonar i Hubble-pikslane som samsvarar med prognosane frå si-
muleringane», slær dei tri forskarane fast. Det er berre omlag 25 % av pikslane som inneheld slik varia-
sjon. Men det er nett dette som indikerer at årsaka er variable AGB-stjerner, for dei er sjeldnare enn andre 
stjerner og førekjem ikkje i alle pikslane. Tilfellelege variasjonar pga. støy, interferens og måleavvik ville 
ha gjeve likeins fordelt variasjon i alle pikslane. 
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Flakkande pikslar: Ljosstyrkevariasjon over tid i galaksen M87 

 
 
Samanlikningane av observasjonar og simuleringar set òg  Conroy, Choi og van Dokkum på sporet av 
vidare forsking på temaet: Tettleiken av variasjonar kan tyda på at stjernene i M87 oppheld seg på «den 
asymptotiske kjempestjernegreina» i ein god del kortare tid enn det dei beste tilgjengelege stjerneutvik-
lingsmodellane i dag seier. 

Herman Ranes 

 

Blinkskudd 

 
Per-Jonny Bremseth: Samstilling mellom Venus, Jupiter og Mars den 25 oktober 2015 
tegnet etter observasjon i 10 x 50 prismekikkert. 
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Sky-Watcher Star Adventure fotomontering 
Tekst og foto: Jørn Dahl-Stamnes. 

I løpet av de siste årene har det kommet en del små fotomonteringer eller astro-trackere som 

skal gjøre det enkelt å ta langtidseksponeringer av stjernene med et vanlig speilreflekskamera 

(DSLR). For litt over et år siden kom Sky-Watcher med sin utgave «Star Adventure».  

 

 

Den ser ut som en miniatyrutgave av de større motordrevne monteringene man ofte ser brukt sammen 
med teleskoper. Det store forskjellen er, foruten størrelsen, at monteringen kun har en motor. Denne 
kompenserer for jordens rotasjon (RA-aksen). Den har heller ingen GoTo-funksjon. Mens de store monte-
ringene gjerne står på eget stativ eller søyle, skal Star Adventure monteres på et vanlig fotostativ, helst av 
den solide typen. Stativet bør ha 3/8" skrue (1/4" kan brukes siden det følger med en overgang). Monte-
ringen skal kunne klare en nyttelast opp til 5 kg. 
 
Star Adventure består av to hovedkomponenter – motorhuset med styresystem og en ekvatorial wedge. 
Sistnevnte gjør at man lett kan justere inn vinkelen mot polstjernen ut fra den breddegraden man befinner 
seg på. Wedgen virker solid og er enkel å justere inn. Den har også et innebygget vater som er til god 
hjelp for å få monteringen plassert vannrett, noe som er viktig for at trackingen skal bli korrekt. 
I tillegg finnes det skinne (vixen type), motvekts-stang og -lodd (1 kg) som gjør det mulig å bruke den 
sammen med et lite teleskop. Eller du kan bruke det til både et lite teleskop og et kamera samtidig. 
 

Motorhuset har et innebygd polteleskop, noe som gjør at man lett kan få 
opplinjert monteringen mot polstjernen. Dette er såpass enkelt at det tok 
meg under 5 minutter å stille inn denne første gang jeg prøvde den. Det 
eneste minuset med poljusteringen er at man må ta av overgangen mellom 
motorhuset og kameraet og sette inn en «illuminator» - en LED-basert lys-
kilde som skal lyse opp det innebygde kartet. Illuminatoren bruker et 
knappcellebatteri og det finnes ingen av-på-bryter. Produsenten mener 
åpenbart at det skal holde å skru dekselet til batteriet nesten ut og så skal 

det være avslått, men praksis viser det seg at det også da kan bli stående på med det resultat at batteriet er 
flatt neste gang du skal bruke det. Så jeg ender opp med å sette inn batteriet hver gang jeg skal bruke den, 
for så å ta det ut igjen når poljusteringen er gjort. I mørket kan det være litt plundrete og faren for å miste 
batteriet kan derfor være stort, så skal du gjøre dette i mørket så kan en lite hodelykt være grei å ha. 
 
Polstjernen, eller Polaris, står nesten rett mot nord, noe som betyr at den ikke skal stå helt i senter i polte-
leskopet men plasseres langs linjen på en sirkel. Polaris plassering i sirkelen er avhengig av to ting – tid 
på dagen og lengdegraden du befinner deg på. Bruksanvisningen viser ulike metoder å finne ut hvor på 
sirkelen Polaris skal plasseres.  
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Den enkleste metoden er å laste ned et program som helter «Polar Fin-
der Scope» som du kan kjøre på en PC (app til telefon skal visstnok 
også finnes). Du oppgi lengdegraden og så viser den deg hvor på sirke-
len Polaris skal stå for at teleskopet skal være poljustert. 
 
Når monteringen er poljustert må illuminatoren fjernes før man kan 
sette på kameraet. Siden fotostativet står løst på bakken, må man hele 
tiden være forsiktig når man gjør endringer på oppsettet eller flytter på 
kameraet. Derfor er det viktig å ha et solid underlag som ikke gir etter. 
 
Motorhuset drives av fire AA-batterier som får plass i huset. I følge 
produsenten skal batterier av god kvalitet holde til 72 timer kontinuer-

lig drift ved +20 grader. Det er flere tilkoblingsmuligheter på motorhuset. En mini-USB port brukes for 
oppgradering av firmware og for ekstern strømkilde. I tillegg kan motorhuset styre utløseren på kameraet 
via en kabel (kabler med overgang til Canon, Nikon, Sony og Olympus må kjøpes separat), noe som er 
veldig greit ved time-lapse panorering (til astro-fotografering vil jeg anbefale egen enhet som styrer ka-
meraet). Den tredje tilkobling er for auto-guiding, noe som muliggjør mer nøyaktig guiding i RA aksen 
(RJ-12 6-pins tilkobling). 
 
På motorhuset er det en stor knapp som brukes for å slå av og på monteringen. Knappen har flere innstil-
linger avhengig av hva man skal følge – stjernene, månen eller sola samt 0.5X, 2X, 6X og 12X. 
 

Praktisk bruk 
Jeg gikk til anskaffelse av monteringen tidlig i 2015 og 
har fått prøve den ved et par anledninger (trønderværet er 
ikke kjent for å gi oss så mange kvelder med vær egnet 
for astronomiske observasjoner).  
 
Teleskoper har den ulempe at de er veldig følsomme for 
vind, spesielt ved stor forstørrelse. Star Adventure kan du 
bruke selv om det er litt vind så lenge du ikke bruker for 
store objektiver. 
 
Første gang jeg prøvde den, var jeg klar til å ta bilder i 
løpet av et kvarter. Det kan være en stor fordel å prøve å 
sette opp monteringen i dagslys. Å gjøre denne operasjo-
nen i mørket for første gang kan være en utfordring, selv 
med hodelykt (dette gjelder forøvrig alt av monteringer 
og teleskoper). 
 
Foruten fotostativ, monteringen og et DSLR kamera med 
objektiv, trenger man et kulehode. Uten et godt kulehode 
vil det være tungvindt å rette kameraet inn mot den delen 
av himmelen man ønsker å ta bilde av. Det kan være greit 
å sjekke om det kulehodet man har fungerer greit i kulde. 
Noen kulehoder har en tendens til å bli trege når kvikk-
sølvet kryper litt under 0 grader. Det er også mulig å bru-

ke andre typer hoder, f.eks. «Pan & tilt head». Det er også mulig å bruke et kompaktkamera så lenge man 
har mulighet til styre fokusen (manuell fokus) og eksponeringen. 
 
Det første man bør gjøre er å finne en fin plassering for fotostativet. Underlaget bør være fast og jevnt. 
Både asfalt, grusvei og lignende er godt egnet. Platting og myk plen er ikke så godt egnet. Har du mulig-
het for å feste lodd på stativet, så gjør gjerne det. Det gjør hele oppstillingen mer stabil, forutsatt at stati-
vet er dimensjonert for det. Fest så monteringen til stativet og rett det inn slik at rotasjonsaksen til monte-



24     Corona, 4/2015 - Trondheim Astronomiske Forening 

ringen peker mot nord. Om nødvendig må du kanskje rotere stativet for å få til dette. Husk å sjekk at mon-
teringen er i vater. Wedgen skal kunne justeres sideveis noe for å få nøyaktig poljustering. 
Monter kulehodet til kulehode-adapteret før dette igjen festes til monteringen. Avhengig av hvordan du 
fester kameraet til kulehodet, kan også kameraet være festet til kulehodet før du setter det hele på monte-
ringen. 
 
Auto-fokus skal slås av da du alltid skal benytte manuell fokusering. Husk at all foto-optikk endrer egen-
skaper når temperaturen endrer seg. Fokuspunktet til objektivet vil derfor som oftest endre seg etter hvert 
som objektivet avkjøles. Så det som var perfekt fokus da du begynte ta å bilder trenger ikke være det når 
objektivet har blitt avkjølt. Det kan derfor være lurt å legge objektivet ut i god tid før bruk, slik at det har 
fått samme temperatur som omgivelsene før du begynner å stille inn fokus. Dette er viktig jo kaldere det 
er ute. For å være sikker bør objektivet ligge minst en time ute for å få samme temperatur som omgivelse-
ne. Slå også av billed-stabilisering om objektivet har slikt, da stabilisatoren kan bli forstyrret når det er 
montert på et stativ (sjekk bruksanvisningen for objektivet). 
 
Har kameraet live-view, er det best å fokusere mot en fjern og klar stjerne. Alternativt kan du stille fokus 
mot noe på landjorda som er langt borte. Når man har brukt monteringen en liten stund kan det være lurt å 
sjekke fokus for å være sikker på at ikke fokuspunktet har endret seg på grunn av at objektivet blir ned-
kjølt eller at du i vanvare har kommet borti fokuseringen. 
 
Når kameraet er montert er det bare å skru på monteringen og så er det bare å rette kameraet mot ønsket 
del av himmelen og fyre løs. For å unngå vibrasjoner så anbefales det at man bruker kabel for å fjernstyre 
kameraet (trådløs går også greit men husk å ha gode batterier i sender og mottaker når det er kaldt ute). 
Selv bruker jeg en programmerbar enhet hvor jeg kan stille inn blant annet antall eksponeringer og leng-
den på hver eksponering. Da skal kameraet stå i B modus (bulb mode). 
 
Ta gjerne flere bilder av samme område med en bestemt blender, ISO og lukkertid. Disse kan du senere 
stacke i f.eks «deep sky stacker» (DSS). Husk å bruke rå-format, da JPG format ikke er så godt egnet for 
stacking. Ta gjerne en «dark frame» i samme slengen, det vi si at du tar et bilde med linsedekselet på. På 
denne måten får du frem blant annet «hot pixels» - pixler som er kontinuerlig slått på og gir falske blå, 
røde eller grønne prikker. Stacke-programmet vil bruke dark-frame-bildet for å fjerne disse punktene i det 
ferdige bildet. 
 
Dugg kan ofte være et problem når man bruker teleskoper og kamera ute i kaldt klima. Sjekk derfor for 
dugg med jevne mellomrom. En hårføner er det beste redskapet for å fjerne dugg fra objektivet, da du 
slipper å røre kameraet. 
 

Tracking 
En så liten og relativt rimelig montering (ca. 300 engelske pund eller ca. 330 US dollar) er naturligvis 
ikke så nøyaktig som de store, dyre monteringene beregnet for astro-fotografering. Jo større brennvidde 
og jo lengre eksponeringstid du benytter, jo mer merkbar vil unøyaktighet i trackingen merkes. Nedenfor 
vises to eksempler på bilder tatt med monteringen. Alle bildene er tatt med en Canon 60Da. Det er kun 
enkeltbilder, det vil si at ingen av bildene er stacket. 
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Bildet over, som viser Orions belte og Oriontåken (M42) er tatt med et Canon 50 mm f1.4 fastobjektiv 
med blender 5.6, ISO 200 og 149 sekunders lukkertid. Tar man hensyn til kameraets cropping-faktor (det 
at kameraets billedbrikke ikke er like stor som full-format), så tilsvarer dette et 80 mm objektiv på et full-
format kamera. Her har trackingen vært meget god. Et utsnitt av bildet vises under. 
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Om du lurer på hvor mye stjernene «beveger seg» i løpet av 149 sekunder, så er bildet under identisk med 
det første bildet, men her er monteringen avskrudd mens bildet ble tatt. 
 

 

Bildet under er tatt med en Canon 24-70 mm  L f2.8 zoom med brennvidde 70 mm (112 mm effektivt), 
blender 5.0, ISO 6400 og 59 sekunders lukkertid.  

 

Annen bruk 
Til nå har astrotrackerene jeg har sett kun vært beregnet for astro-fotografering. Det betyr at det eneste 
trackeren gjør er å kompensere for jordrotasjonen. Sky-Watcher sin montering har flere funksjoner enn 
rene astro-trackere. Den kan også brukes for å ta time-lapse videoer hvor kameraet skal panorere fra side 
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til side. Og motorens rotasjon kan justeres til å følge stjernene, solen, månen eller 0.5X, 2X, 6X eller 12X 
rotasjonshastighet (1X er det man bruker ved fotografering av stjerner). 

Ønsker man å bruke monteringen for å ta time-lapse bruker man normalt 2X, 6X eller 12X hastighet og 
man stiller monteringen «rett opp» (som om man sto på nordpolen og siktet inn mot polstjernen). Kame-
raet vil kunne rotere frem og tilbake i en 60 graders vinkel (ved stjernefotografering vil den rotere 360 
grader). 

 

SOLARIS KORRIGERT, et Sci-Fi teater 
av Kirsten Gjervan 

  

Denne diktsamlinga, skrevet av Øivind Rimbereid,  foregår i år 2480, altså ganske langt fram i tid og det 
norske oljeeventyret er slutt...  
 
Naturen og de store byene er ødelagte og det er de tomme oljebrønnene i Nordsjøen som befolkes. Jeg-
personen er Aig som har tilpassa seg den virtuelle, perfekte  og kontrollerte verden i den tørrlag-
te oljebrønnen Solaris, en verden hvor folk kan projisere fram det de vil. 
  
Språket i teksten er en blanding av flere språk, stavangerdialekt, engelsk, nederlandsk, norrønt og det blir 
etterhvert faktisk en plussfaktor. 
  

DEN ska «din duplicata aig» vera, dei seis, 

so humans eftr meg ku laera meg ou kenna. 

Men wat vul den self tenk an? 

WAT vul den tenk om meg 

som ein gang original existen? 

VUL den an meg tenk vid luck 

or vid sorg? 

 
Solaris korrigert går nå på Det Norske Teateret og Ane Dahl Torp som spiller avataren Aig har sammen 
med Sjur Miljeteig tilpassa deler av  Øivind Rimbereids tekster til scenen. 
 
http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/solaris-korrigert/ 
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Deep Sky hjørnet 
av Terje Bjerkgård 
 
Denne gangen skal vi utforske det iøynefallende stjernebildet Perseus som står høyt på vinterhimmelen. 

Her finner vi de flotte åpne hopene NGC 
869 og 884 som til sammen utgjør den 
såkalte "Dobbelthopen", men Perseus 
har mange andre spennende objekter 
som blir omtalt her. 
 

M34 – Åpen hop 
Dette er en flott stjernehop for alle tele-
skoper fra prismekikkerter til større re-
flektorer. Hopen inneholder omlag 60 
stjerner fra 7 mag. og nedover innenfor 
et område på 35 bueminutter. I et 4 
tommers teleskop ser en rundt 20 lys-
sterke stjerner i sentrum med svakere 
stjerner i en ring rundt. I større telesko-
per med lav forstørrelse er dette en flott 
stjernehop! 
 

 

Melotte 20 - "Alfa Persei Moving Group" 
Dette er en svært åpen hop som innbefatter alfa Persei og strekker seg sørøstover fra denne. Hopen inne-
holder 50-60 stjerner innenfor et 3 graders område. I prismekikkerter og små teleskoper med kort brenn-
vidde er det mange flotte grupperinger og kjeder av stjerner å se.  
 

NGC 1245 - Åpen hop 
Dette er en svært rik, men lyssvak åpen hop like sør for hopen Mel 20 omtalt over. Hopen består av ca. 
200 stjerner med lysstyrker fra 11 mag og nedover innenfor et område på 10 bueminutter. I et 4-tommers 
teleskop kan en såvidt skimte hopen som en tåkeflekk. Dette til tross for at den samlede lysstyrken til 
stjernehopen er 8.4 mag. I 8-tommers teleskoper og større er dette en flott hop! 
 

NGC 1528 – Åpen hop 
Dette er en flott hop i 4-6 tommers teleskoper. Den inneholder ca. 40 stjerner innenfor et område på 23 
bueminutter med lysstyrker fra 8.75 mag. og nedover. Integrert lysstyrke er 6.4 mag. Stjernene viser en 
tendens til konsentrasjon mot sentrum av hopen. 
 

NGC 1491 – Emisjonståke  
Denne tåken befinner seg rett nord for λ Persei. Den er greit synlig som en vifteformet tåke med et 8-
tommers teleskop dersom det er gode forhold. Tåken responderer godt på smalbåndfiltre (UHC eller 
OIII). Den totale ustrekningen på tåken er hele 25 bueminutter, men i mindre teleskop er drøyt 5 buemi-
nutter synlig. 
 

NGC 1023 – Galakse 
Dette er en lyssterk (9.3 mag.) og relativt stor (9' x 4') galakse. Den er således greit synlig i 4-tommers 
teleskoper som en avlang tåkeflekk med en tydelig kjerne. Dette blir mer utpreget i større teleskoper. 
NGC 1023 er klassifisert som SB0, dvs. en lentikulær galakse. Disse er en mellomting mellom spiralga-
lakser og elliptiske galakser og har således ingen utpregede spiralarmer. 
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Stjernehimmelen desember 2015 – mars 2016 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er vintersolverv 22. desember kl. 05.49. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane 
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra Sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med 
kortest daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 10.02 og går ned allerede kl. 14.32. Ved Steinbukkens 
vendekrets når Sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv. 
 
Det er vårjevndøgn 20. mars kl. 05.31. 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 27. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl. 03.  
 

Månefasene 
Nymåne Voksende ½ måne Fullmåne Avtagende ½ måne 

11.desember 18.desember 25.desember 2.januar 
10.januar 17.januar 24.januar 1.februar 
8.februar 15.februar 22.februar 2.mars 
9.mars 15.mars 23.mars 31.mars 

 

Planetene 
Merkur når største østlige elongasjon i slutten av desember, men går ned like etter Sola og er således ik-
ke synlig. I begynnelsen av februar har planeten forflyttet seg på den andre siden av Sola, men står opp 
like før Sola. Helt i slutten av mars og spesielt utover i april er Merkur synlig etter solnedgang. Den når 
største østlige elongasjon den 18. april. 
 
Venus har vært svært så iøynefallende på morgenhimmelen utover høsten. Planeten begynner nå for alvor 
å nærme seg Sola igjen og er i øvre samstilling 6. juni. Den forsvinner således i sollyset i løpet av januar. 
Den 9. januar passerer Venus bare 8 bueminutter nord for Saturn. Imidlertid står planetene bare 5 grader 
over horisonten i sørøst denne morgenen (etter kl. 08), så det krever fri horisont for å se dette. 
 
Mars befinner seg i stjernebildet Jomfruen i desember og beveger seg inn i Vekten i løpet av januar. Pla-
neten står lavt i sør på morgenhimmelen og er således svært vanskelig å observere. Planetskiven har en 
utstrekning på 5-7 buesekunder, så detaljer er umulig å se. I løpet av mars forsvinner planeten i sollyset. 
 
Jupiter dukker opp på østhimmelen før midnatt i løpet av desember. Den befinner seg da i sørlige del av 
stjernebildet Løven. Jupiter er i opposisjon den 8. mars. Dette innebærer at planeten i perioden januar til 
mai har en retrograd (vestlig) bevegelse på himmelen i sørlige del av Løven. Ved opposisjon er planetski-
ven 44.4" stor og lysstyrken er -2.5 mag. Planeten er da oppe hele natten. De fire store månene Io, Euro-
pa, Ganymedes og Callisto er greit synlig i en prismekikkert. Jupiters baneplan står fremdeles gunstig til 
for å se månene passere foran Jupiterskiva og spesielt er skyggene fra dem greie å se i et litt større tele-
skop.  Når dette skjer kan du finne her (du må registrere deg):  
http://www.skyandtelescope.com/wp-content/observing-tools/jupiter_moons/jupiter.html  
Med et litt større teleskop kan du også se etter den Røde Flekken. Når den kan sees finner du her:   
http://www.skyandtelescope.com/observing/transit-times-of-jupiters-great-red-spot/1/?c=y  
Det finnes også en ”app” for disse til Iphone. 
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Saturn står i stjernebildet Slangebæreren i denne perioden. Planeten når en høyde på maksimalt 5 grader 
over sørhorisonten på morgenhimmelen og er således svært vanskelig å observere. 
 
Uranus befinner seg i stjernebildet Fiskene (se kart i forrige Corona). Planeten var i opposisjon (nærmest 
oss) 12. oktober, lysstyrken var da 5.7 mag (så vidt synlig uten kikkert ved gode forhold), mens diamete-
ren på planetskiven var 3.7 buesekunder. Siden planeten er så langt borte, endrer størrelse og lysstyrke 
seg lite. Planeten kan observeres ut februar da den forsvinner i kveldslyset. Samstilling skjer 9 april. 
 
Neptun var i opposisjon 1. september, og befinner seg i stjernebildet Vannmannen (se kart i forrige Co-
rona). Lysstyrken var da 7.8 mag og planetskiven kun 2.3 buesekunder tvers over. Disse tallene forandrer 
seg lite siden planeten er så langt unna oss. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den 
blålige fargen og at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. Planeten fors-
vinner i kveldslyset i begynnelsen av februar. 
 

Kometer 
 

 
 
Kometen C/2013 US10 - Catalina kan bli fin rundt årsskiftet, men vil ikke bli synlig uten kikkert som 
først antatt. Lysstyrkeestimatene er nå rundt 6.  mag. Kometen beveger seg raskt nordover på himmelen 
utover i januar og passerer nær Arcturus 2. januar, draget av Karlsvogna i midten av januar og Polaris i 
slutten av måneden. 
 


