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og andre interessante objekter i det store, men ret ukendte
stjernebillede Ophiuchus (side 8 ff).
(Billede © T. Credner & S. Kohle, AlltheSky.com)
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Lars

M11
Hans ”klagede” på sidste møde lidt over at kuglehoben NGC 7006,
som jeg havde sat på forsiden af Stjerneskuddet i august, var umulig
at opløse med almindeligt amatør udstyr. Til gengæld skulle det
være muligt at se rigtigt mange stjerner i den åbne hob M11, både
visuelt og med film eller CCD.

v/ Steffen Buus

man være med. Det betyder dog ikke
at dem med større teleskoper og/eller
CCD udstyr, ikke kan observere M11
med udbytte, tværtimod. Hoben er ret
lille (kun 13 bueminutter), og den
indeholder mange stjerner tæt på hinanden, så det er en fordel at observere
M11 i et lidt større teleskop og med
rimelig høj forstørrelse.
Jeg observerede selv M11 for første
gang for nogle få uger siden i min
90mm refraktor.
I min logbog skrev jeg: ”Ved denne
forstørrelse (x111) er hoben meget
markant. Én stjerne inde i hoben og to
lige udenfor er meget tydelige. Resten
af hoben er en dis af uopløste stjerner.
Ved nærmere eftersyn begynder flere
og flere svage stjerner at ”springe”
frem, især med vækvendt blik kan jeg
se mange stjerner. I alt kan jeg vel se
omkring 50 stjerner.”
Jeg havde måske regnet med at se
endnu flere stjerner, men M11 kommer ikke så højt op på himlen, og jeg
kiggede ind over byen, hvor der altid
er noget lysforurening.
Det er ved at være sidste chance for
at observere M11 i år, så kom ud og
kig på hoben. Jeg glæder mig til at
høre, hvad du har set eller optaget på
kameraet eller CCD’en.

M11 ligger i stjernebilledet Scutum
(Skjoldet), og det er grunden til, at
mange af jer sandsynligvis aldrig har
set hoben. Scutum er et af de mindste
stjernebilleder, og det har kun én

Foto: The STScI Digitized Sky Survey

stjerne, der er klarere end størrelsesklasse 4 (st.kl.), hvilket gør at stjernebilledet bare ser ud som en tom sort
plet på himlen. Selvom Scutum selv
ikke har nogle klare stjerner, er M11
ikke så svær at finde, fordi stjernebilledet Aquila/Ørnen viser dig vejen
(se stjernekortene på side 10 og 11).
M11 har en st.kl. på 6.1, så det er en
klar hob. Det betyder du kan se den i
selv det mindste teleskop, og også i
langt de fleste prismekikkerter kan
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Udstyr for alle pengene

Medlemsmøde den 9. august
Besøg hos Mogens Blichfeldt
En lille eksklusiv flok på 12-14 personer havde fundet vej ud til Mogens denne
stille sensommeraften. Mogens havde stillet et telt op ude i haven, og her sad vi
og holdt vores møde. Der blev serveret kaffe, te og kage.
Da programmet for i år er besat, drejede samtalen sig primært om emner for det
kommende år. Claus ville godt høre noget om Huygens og Cassini sonderne men spørgsmålet er, hvem der skal fortælle. Der fremkom ikke yderligere
konkrete muligheder for foredrag, så emnet kommer op på et kommende møde.
Af arrangementer i år er der MAF's træf i weekenden den 14.-16. september.
Folk er velkomne til at tage instrumenter med. Der vil være mulighed for at
observere eller fotografere, hvis vejret tillader det, og ellers er der forskellige
workshops med emner som spejlslibning, kollimering af optik og andet af med
relation til astronomi.
Den 2. september er der mulighed for at få en rundvisning på Brorfelde.
Arrangementet starter kl. 12, så også vi jyder har mulighed for at deltage uden
at skulle meget tidligt ud af fjerene.
Astrofotosektionen ved Astronomiske Selskab holder astrofototræf den 22.
september i Ole Rømer Observatoriet. Som titlen angiver drejer dette seminar
sig om astrofotografering. Der er både noget for begynderen og den mere
erfarne. Se programmet i næste nummer af Knudepunktet.
Efter den officielle del af programmet var der mulighed for at stifte bekendtskab
med Mogens' forskellige aktiviteter. På en skærm i køkkenet kunne man se en
okkultation dokumenteret med low light kamera. Man så via et program
tydeligt, at stjernen blev formørket. Mogens havde vha. interpolation beregnet
formørkelsestidspunktet. Vi så også hans observatorium, hvor der er opsat en
ny opstilling med stepmotordrev. Motorerne kørte fint, og gav ikke megen lyd
fra sig. Himlen var helt klar, så der blev lukket op til observatoriet, og Mogens
demonstrerede. Det blev også vist, hvordan han kunne styre sit teleskop og tage
billeder med CCD kameraet.
Tak til Mogens - det var en meget vellykket aften.
Referat: Torben Taustrup

Billeder: Torben Taustrup og Steffen Buus
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Hvorfor astrofoto?
Når Hubble kan gøre det meget bedre,
end vi amatører nogensinde kan opnå?
Jeg har dog fundet ud af, at der
er metoder til at udvide
observationsområdet betydeligt. Først og fremmest kompenserer fotoet for øjets
manglende farvesyn ved svage
lysstyrker. Ringtågen eller
Oriontågen er jo ikke særlig
imponerende før der kommer
farver på. Dernæst giver fotoet
mulighed for at fange astronomiske objekter som vi slet ikke
kan se.
Efter at jeg så Jens Jacobsen’s
foto på Astrolist, af NGC6742
(Abell 50), har jeg brugt mange timer på at finde den. Jeg
har jo ikke GOTO på min
opstilling, så jeg skal selv
finde den i et område uden
karakteristiske stjerner et stykke nord for Lyren. Senere
fandt jeg ud af, at NGC6742
kun er Mag. 13,4 og at den slet
ikke er synlig i min C11”.
Jeg har nu købt en StarShoot
farve CCD kamera af Bjarne
Winkler. Selv om det går
langsomt fremad med den
engelske
brugervejledning,
lykkedes det alligevel, ude i
det stjernetomme område, efter 100 sekunders eksponering
i blinde, at fange NGC6742

nede i den højre hjørne. Med nye indstillinger
af guide-kikkerten, lykkedes det efterhånden
at få den op midt i billedfladen.
Jeg har også fundet og fotograferet NGC7006,
som prydede forsiden af sidste udgave af
Stjerneskuddet.

Der er en vis tilfredsstillelse ved selv, at finde
og fotografere objekter som man ellers aldrig
ville få at se. Det er i hvert fald min begrundelse for at bruge tid og penge på astrofoto.
NGC6742 er en planetarisk tåge i Draco, med
en udstrækning på 31” og Mag. 13,4. Billedet
er en enkeltoptagelse på 200 sekunder, med
6,3 reducer på C11”. Jeg er ikke dus med
Photoshop, så jeg har ikke ”pyntet” på billedet, kun reduceret den røde farve lidt, og så
forsøgt at fjerne de døde pixels.
Anders Chr. Fasterholdt
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Kan jeg se NGC6742?
Efter at have læst Anders’ artikel, hvor han skriver at NGC6742,
med en størrelsesklasse på 13,4 slet ikke er synlig i en 11” tommer
kikkert, kom jeg til at tænke over, hvad der egentligt skal til for at
man visuelt kan se et deepsky objekt.
v/ Steffen Buus

Man kunne umiddelbart tro det skulle
være nemt nok at finde ud af på
forhånd om man kan se et deepsky
objekt, men sådan forholder det sig
langt fra. Det er ikke nok bare at kende
størrelsen på dit teleskop og deepsky
objektets størrelseklasse. Der er
mange andre faktorer som spiller ind.
Det måske allervigtigste er observatørens erfaring. En nybegynder og en
erfaren observatør kan stå og kigge på
det samme objekt i denne samme
kikkert med vidt forskelligt resultat.
Den erfarne observatør kan se og beskrive objektet i store detaljer, mens
nybegynderen måske slet ikke kan se
det.
Et andet karakteristika ved et deepsky objekt er dets overflade klarhed
(surface brightness) som typisk måles
i størrelsesklasse pr. kvadrat buesekund. Et objekt kan have en nok så
klar størrelsesklasse, men hvis det
samtidigt er meget stort kan det være
meget svært at se. Et klassisk eksempel herpå er galaksen M33 i stjernebilledet Trianglen. M33’s st.kl. er 6.3,
men galaksen er ca. 1 grad x ½ grad
stor så dens overflade klarhed er
meget lille. Jeg har meget svært ved at
se den i min 90mm refraktor og ofte

kan jeg slet ikke se den. Faktisk har
jeg set M33 flere gange i mine
prismekikkerter end i teleskopet. Det
kan måske umiddelbart lyde lidt
mærkeligt, men der en naturlig
forklaring. Når et objekt er stort og har
en høj overflade klarhed er det
nemmere at se hvis man har en god
kontrast mellem stjernehimlen og
objektet. Dette får man med prismekikkertens store felt.
Hvis vi tager ovenstående i
betragtning burde det være muligt
visuelt at se NGC6742 i en 11”
tommer kikkert. NGC6742 er lyssvag,
men lille så dens overflade klarhed er
lille (=nemmere at se). Det største
problem i at se den planetariske tåge er
ikke at se den, men at vide at man har
set den. Så små planetariske tåger som
NGC6742 ligner rigtigt meget en
stjerne at det kan være svært at se
forskel. Det eneste du umiddelbart kan
genkende tågen på er at den, hvis du
kigger direkte på den synes at
forsvinde. En stjerne af samme lysstyrke vil derimod stadig være synlig.
Selvom du læser/hører at et objekt
er lige svagt nok til dit teleskop, så
prøv at kigge efter det alligevel.
Måske kan du se det!
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Ophiuchus
Det STORE ukendte stjernebillede
v/ Steffen Buus

M12. Hobene ligger kun godt 3 grader
fra hinanden. De er meget tydelige i
mit 90mm teleskop. Jeg har dog ikke
kunnet opløse dem, men hvis bare dit
teleskop er en lille smule større, skulle
det være muligt for dig. To andre kuglehobe er forholdsvis let tilgængelige
(M14 og NGC6535), selvom de er
noget svagere end M10 og M12.
Hvis NGC6742, som Anders’ fotograferede (se side 6), var for svag til
at se, kan du prøve at observere
NGC6572, som med en st.kl. på 9,0 er
meget nemmere at se. Denne planetariske tåge kan være svært at finde,
fordi den er meget lille (11”), men når
du først har fundet den, er den nem at
se, da den er meget lysstærk. Ved alt
andet end en meget høj forstørrelse vil
den dog se ud som en almindelig
stjerne.
Ophiuchus har også en del interessante dobbeltstjerner for alle størrelse

Ophiuchus har en del klare stjerner, så
selvom du måske ikke kender
stjernebilledet, er det ret nemt at finde,
hvis du bruger stjernekortene på side
10 og 11. Du skal ikke vente alt for
mange dage, før du går ud og
observere Ophiuchus. Det er et
sommer stjernebillede, så det varer
ikke længe før stjernebilledet ikke kan
ses mere.
I sidste nummer af Stjerneskuddet
var kuglehoben NGC7006 på forsiden, men den var ikke meget
interessant at observere. Ophiuchus
har en del kuglehobe, som er større og
klarere end NGC7006. En del af disse
hobe ligger dog så langt mod syd, at de
er umulige eller meget svære at
observere fra Danmark. Heldigvis er
der også mange interessante objekter i
stjernebilledets nordlige del.
I den vestlige del af Ophichus kan
du observere de to kuglehobe M10 og
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Objekt
19 Oph
53 Oph
Shj 251 (Oph)
61 Oph
67 Oph
Tau Oph
70 Oph
Theta (θ) Ser
M10
M12
M14
NGC6535
IC4665

Objekttype
Dobbeltstjerne
Dobbeltstjerne
Dobbeltstjerne
Dobbeltstjerne
Dobbeltstjerne
Dobbeltstjerne
Dobbeltstjerne
Dobbeltstjerne
Kuglehob
Kuglehob
Kuglehob
Kuglehob
Åben hob

Data
23,2” 6,1-9,4
41,2” 5,8-8,5
111” 6,3-7,5
20,7” 6,2-6,4
54,5” 3,9-8,5
1,6” 4,8-6,0
5,3” 4,0-6,2
22,4” 4,6-5,1
St.kl. 6,6
St.kl. 6,1
St.kl. 7,6
St.kl. 9,3
St.kl. 5,3

Kommentare
B-stjernen er ret svag
Afstanden er stor
Brug prismekikkert
Stjernerne er lige lysstærke
Svag B-stjerne
Meget svær dobbeltstjerne
Rigtig flot dobbeltstjerne
Prøv også med prismekikkert

NGC6633
IC4756 (Serpens)
Collinder 350
Melotte 186
NGC6572

Åben hob
Åben hob
Åben hob
Åben hob
Planetarisk tåge

St.kl. 5,6
St.kl. 5,4
St.kl. 6,1

Klar og flot åben hob
Meget spredt åben hob

St.kl. 9,0

Svagere end Messier hobene
Brug prismekikkert

Ikke en rigtig åben hob
Meget lille men lysstærk

i mine kikkerter var NGC6633, som
jeg både har observeret i mit teleskop
og min 15x70 prismekikkert. I min
logbog har jeg skrevet. ”I prismekikkerten er NGC6633 endnu flottere.
Jeg kan ikke se helt så mange stjerner
som i teleskopet, men fordi de pga.
prismekikkertens mindre forstørrelse
synes tættere sammen, er hoben mere
koncentreret. Rigtig flot hob.” Hvis du
har en prismekikkert, må du ikke gå
glip af området omkring hoben
Melotte 186 (det er ikke en rigtig
stjernehob). I min 7x50 kikkert kan
jeg lige klemme alle stjernerne ind i
feltet. Det er et rigtigt flot syn.
Billedet på side 8 er lavet med stjerneprogrammet Stellarium.

kikkerter. En af mine personlige
favoritter er 70 Ophiuchi. De to
stjerner ligger ret tæt på hinanden, og
der er en flot kontrast i farve og
lysstærke. Hvis du har et stort teleskop, og syntes 70 Ophiuchi var for
nem kan du prøve lykken med Tau
Ophiuchi. Tau’s to stjerner ligger kun
1,6” fra hinanden, hvilket foruden et
forholdsvist stort teleskop (>8”?) kræver en rolig atmosfære. Jeg kan ikke
selv opløse Tau i mit lille teleskop. Du
kan se andre dobbeltstjerner i listen
herover. De fleste af dem observeres
bedst i et lille teleskop eller en stor
prismekikkert.
Der ligger også et par gode åbne
hobe i Ophiuchus. Den der var flottest
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Print stjernekortene ud på A4-papir. Så er de nemmere at læse.

Stjernekort lavet med SkyTools 2.2h
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Shj 251

Stjernekort lavet med SkyTools 2.2h
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SEPTEMBER-MØDET
Torsdag den 13. september kl. 19.30

"Et vindue til vor oprindelse"
Philip Roland Jarnhus, astrofysikstuderende ved Århus Universitet

Man kan ofte undre sig over, hvordan forskere kan
komme med forklaringer på, hvordan universet blev
til, hvad det består af, hvad det vil blive til og måske
især, hvordan vi nogensinde har fået dannet stjerner,
galakser og alle de andre astronomiske objekter, vi
kan nyde med lysteleskoperne.
Ved en gennemgang af højdepunkterne i universet
historie, samt en historisk gennemgang af de relevante observationer, vil vi belyse nogle af de problemer,
som har drillet astronomer og astrofysikere gennem
tiden. Samtidig vil vi også se nærmere på de konklusioner, det har været muligt at udlede ved at løse
problemerne. De konklusioner, der måske bringer os
nærmere til svaret på spørgsmålet om, hvorfor vores
univers ser ud som det gør.

KOMMENDE MØDER
11. oktober
Foredrag ved Finn Skaarup - en skolelærer med visioner
15. november
Generalforsamling
13. december
Julemødet

Deadline for indlæg er onsdag den 26. september

