STJERNESKUDDET
MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

Er der nu igen pletter på vej?
Juni

2009

ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER
Ole Rømer Observatoriet
Observatorievejen 1
8000 Århus C

www.oeaa.dk

Webmaster:
Lars Buske Nielsen
Jebjergvej 38, Jebjerg
8870 Langå
86993542
lars@buske.dk

Formand:
Hans S. Nielsen
Stationsvej 16
8581 Nimtofte
64644075
hsn42@fiber.dk

Redaktør:
Kristian Jakobsen
Højlundsparken 83
8355 Solbjerg
29423613
krja@mail.tele.dk

Kasserer:
Mette Christensen
Nedergårdsvej 65C
8200 Århus N
32122645

2

Forsidebilledet
Forsidebilledet viser Jorden i rigtig størrelsesforhold ved siden af en solplet.
Læs mere side 5.
Foto: RUMMETDK.

Mødet den 14. maj 2009
v/Hans Nielsen
Medlemmernes aften.
Selv om det var medlemmernes aften, var der nu ikke dukket så mange
medlemmer op. Vi havde nu en god aften og som man siger – lidt men godt.
Det manglende fremmøde skal nu ikke få os til at fortvivle og heller ikke
overveje klubben som sådan – ikke endnu i al fald.
Vi snakkede en del om Saturn.

Foto: Hans S. Nielsen
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Den står jo meget fint på sydhimlen. Saturn vender lidt specielt lige i tiden da
man ser næsten lige ind på ringenes plan. Månerne ligger derfor som perler på
en snor ud fra ringene. Det er ikke så tit man ser Saturn på den måde. Derfor
er det også let at skelne månerne fra baggrundsstjerner.
Jeg har forsøgt mig lidt med foto af Saturn og det er faktisk ikke så svært at få
månerne med på et billede. På billedet her ser man i midten det vildt overeksponerede Saturn. Fra venstre er det Titan – det er den klareste af månerne.
Herefter kommer fra venstre ind mod Saturn Dione og Tethys. På højre side
(mod vest) kommer Rhea som en lille bule på undersiden af ringene og lidt
længere ude kan Endeladus lige anes. Lidt ovenfor ringenes plan og lidt til
højre for Titan kan man se en baggrundsstjerne. Billedet er taget d. 24. april i
år.
Et godt sted at finde en masse aktuelle facts omkring observationer af solsystemet er på Skyandtelescope.com. Man scroller ned på siden og submitter med
E-mail og et password. Den husker fra gang til gang. Når man har submittet
kommer man på en side med en masse muligheder ude til venstre. Bla. kan
man vælge Observing, Celestrial Objekts. Herfra videre til Planets, A Saturn
Almanac eller Saturn’s Moons Javascript Utility. Der er masser af muligheder.
Her kan man finde månernes stilling på den dato og det klokkeslæt man vælger.
Så er det i øvrigt ved at være sidste udkald for at se Saturn i denne omgang.
Løven og Saturn synker længere og længere ned i den lyse aftenhimmel mod
vest og snart vil vi ikke kunne se den mere. Det er lidt ærgerligt da ringene
igen er ved at lukke sig. Omkring 1. sept. ser vi igen ringene lige ind fra kanten
og så vil det vare 11 år før det syn viser sig igen.
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Solen
V/Hans S. Nielsen
Det er sørme længe siden nogen har snakket om at observere Solen. Det gælder
også mig selv. Jeg har læst lidt om, at man ikke rigtigt har set om den næste
periode er gået i gang eller ej. Jeg kastede lige et hurtigt blik på solen og der var
faktisk en lille samling pletter at se. Om det så er starten på en periode med
større aktivitet ved jeg ikke, men det må det vel snart være. Jeg tog et billede
og man kan se den næsten helt blanke solskive med den lille samling af pletter
oppe til venstre. Billedet er taget d. 1. juni i år.

Klubben har jo et teleskop med solfilter, så du kan jo låne det og se om du kan
få øje på nogle solpletter.
Fra RUMMETDK:
Det er stadig ikke helt klart, hvordan solpletter opstår, men de er stærkt koblet
til Solens magnetfelt og opstår typisk i et område, hvor feltet er meget indviklet.
En solplet har altid en magnetisk sydpol og en magnetisk nordpol tæt på
hinanden. Antallet af solpletter varierer sammen med solaktiviteten henover en
periode på 11 år.
5

Månedens himmel
v/Kristian Jakobsen
Gældende for juni måned.
Saturn er den eneste klare planet på aftenhimlen. Jupiter dukker op omkring
midnat. Venus og Mars kan observeres sammen lige før solopgang. Midt på
måneden dukker Merkur op lavt i øst.
I den sidste halvdel af måneden er 6 af de 7 planeter (Jorden tæller ikke med)
synlige ved daggry indenfor et spænd på 100 grader over den sydøstlige horisont.
Fra venstre mod højre er Merkur, Mars, Venus, Uranus, Jupiter og Neptun. Dette
sker 25 år efter at alle 7 planeter plus Pluto kunne observeres over et spænd på
60 grader i januar 1984.
Saturn skinner højt i sydvest. Ringene tilter fra 4 til 3 grader gennem måneden
på vej til kantstilling den 4. September. På det tidspunkt er den for tæt på Solen
til at vi kan observere det.
Jupiter og Neptun står højt i syd ved daggry. Med mag. -2,5 er Jupiter 10.000
gange klarere end mag. 8 Neptun.
Venus og Mars er ca. 10 grader over den østlige horisont en time for daggry i
begyndelse af måneden, og ved slutningen af måneden bevæger de sig ca. 20
grader over horisonten. Venus og Mars er kun 2 grader fra hinanden den 21. juni.
Beskrivelse delvis fra Sky & Telescope juni 2009.
Planet line-up den 22. juni lige før daggry:
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JUNI-MØDET
Torsdag den 11. juni kl. 19.30

Medlemmernes aften
Kommende møder
Sommermøde den 16. juli kl. 19.30
hos
Kristian Jakobsen
Højlundsparken 83
8355 Solbjerg
Man kan tage bybussen 52 til endestationen “Fastrup”
I bedes tilmelde Jer mødet pr. mail eller telefon senest 13/7-2009.
Mail.: krja@mail.tele.dk , Mob.: 29 42 36 13

Torsdag den 13. august
Torsdag den 10. september
Torsdag den 8. oktober
Torsdag den 12. november
Torsdag den 10. december

Deadline for indlæg er mandag den 3. august
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