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Forsidebilledet
Forsidebilledet er fra MAF’s Starparty 2009. Vi står og beundrer en spectroheliograf bygget af en amatør. En spectroheliograf er et instrument, der kan
danne et billede af Solen ud fra udvalgte bølgelængder i det synlige spekter.
Se mere fra MAF’s Starparty på side 4.
KJ

Mødet den 10. september 2009
Det var en Tycho Brahe aften.
Benthe Kristensen, Lars Vinther Olesen og Kristian Jakobsen har deltaget i
Astronomidagene på Hven sidst i august måned, hvorfra de har mange gode
oplevelser og taget mange billeder.
Benthe viste billeder og fortalte om turen.

Kristian havde lavet et PowerPoint show af billeder fra museumsområdet og
de instrumenter, som Tycho Brahe benyttede, og Hans fortalte om de historiske begivenheder, som skete på Tycho Brahes tid.
KJ
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Starparty 17-20 september

Flere fra ØAA havde fundet ud til Kompedallejren, hvor årets Starparty ved
MAF blev afholdt.
Det var 3 dage spækket med gode foredrag og fremvisninger, og mange af
deltagerne havde taget deres udstyr med, så man både kunne se på udstyr om
dagen og på nattehimlen om natten, for sjældent har der været 3 så gode nætter i træk til at observere i.
Jeg var med for første
gang, men det er med
garanti ikke sidste gang
jeg deltager. Jeg kan
varmt anbefale arrangementet.

Lørdag efter frokost var der
den obligatoriske “walkaround” i Den Astronomiske Landsby (telt- og campingpladsen hvor mange af
deltagerne overnattede).
“Beboerne” i landsbyen fortalte efter tur om deres udstyr, og rundvisningen blev
også krydret med Lars Zielkes megafon-kommentarer
(Lars Zielke - formand for
MAF).
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Vejret var også med arrangørerne
om dagen. Her nyder vi frokosten
inden eftermiddagens “walkaround”.
Der var mange emner på programmet i løbet af de 3 dage, men det
gennemgående tema var praktisk
spektrografi.
Der er nu udstyr på markedet som
er forholdsvis billigt, så amatører
også har en mulighed for at være med.
Et eksempel er vist her til venstre.
Star Analyser 100 er et effektivt diffractionsgitter med
100 riller pr. millimeter, monteret i en standard 1.25”
ring.
Sætter man det foran sit kamera, får man et billede af
lyskilden man fotograferer samt dets spektrum.
Pris: 115 Euro
KJ
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Kommende arrangementer
Foredrag i Søauditorierne, uge 43-46
Foredragene afholdes kl. 19-21 med en pause.
Program: 20. og 21. oktober, Magi med måde – datalogernes tryllestav,
27. og 28. oktober, Fysik og hjerneforskning,
03. og 04. november, Pattedyrenes mælk,
10. og 11. november, Sport, doping og de retskafnes uret.
Folkeuniversitetet i Århus
Efterårets serie af foredrag med den overordnede titel Planeten Jorden
4 mandage kl. 19-20:45. Matematisk Institut, Ny Munkegade, bygning 1560,
auditorium D 2. (Gratis for medlemmer af Astronomisk Selskab)
Program: 05. oktober,
Den urolige planet og dens lyde,
26. oktober,
Når Månen skælver,
16. november,
Udforskning af Jordens magnetfelt - fra
Ørsted til Swarm,
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Månedens himmel
Gældende for oktober måned.
Beskrivelse delvis fra Sky & Telescope og Astronomisk Selskab.
Mars finder vi på morgenhimlen i Syd. Lige under Castor og Pollux i Tvillingerne.
Venus dukker op på morgenhimlen lige før solopgang.
Merkur er der en chance for at se omkring den 10. oktober i retningen ØSØ lige
før solopgang.
Jupiter og Neptun finder vi lige over Stenbukken.
Lige for tiden kan Jupiter med dens måner observeres i sydlig retning kl. 21.00.
Den 22-24. oktober holdes verden over ”Galilean Nights” som et led i Det
Internationale Astronomiår 2009. Her observeres bl.a. Jupiter og dens måner
ved astronomiarrangementer af forskellig slags.
Har du brug for en illustration af Jupiters rotation og dens måners bevægelse, så
kan du finde den på denne webside i form af en GIF animation:
http://www.astronomisk.dk/?Det_internationale_Astronomi%E5r_2009:%26nbsp%3BGalilean_Nights

”Galilan Nights” har også sin egen webside: http://galileannights.org/
hvor der er observationsvejledninger, oversigt over arrangementer og andet
materiale.
Merkur, Saturn og Venus kan ses
på morgenhimlen før Solen står op.
Merkur er højest på himlen i den
første halvdel af oktober. Længere
oppe ser man Mars og Månen.
Den 15. og 16. oktober er Månen at
se i samme område som Merkur,
Saturtn og Venus, så hvis man har
mulighed for at observere lavt i
horisonten, burde det være muligt
at se alle disse planeter. Månen
lyser ikke så meget op på det tidspunkt, da der kun er 2 dage til
nymåne.

KJ
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OKTOBER-MØDET
Torsdag den 8. oktober kl. 19.30

Cand. Scient. Peter Bjørnholt
holder foredrag om

Den seneste udvikling
indenfor astronomi
Peter er Cand. Scient. i Astronomi fra Århus Universitet og
har siden 1992 været tilknyttet Ole Rømer Observatoriet, først
som foreviser og siden 1996 som underviser via Folkeuniversitetet. Peter har arbejdet meget med galakser, deres dannelse,
dynamik og struktur, som også er hans speciale område, men
er interesseret og har bred viden i alle astronomiske emner.
Vi husker ham også fra februarmødet 2008, hvor han holdt et
glimrende foredrag om Klimaforandringer

Kommende møder
Torsdag den 12. november
Generalforsamling
Torsdag den 10. december
Jule-hygge-møde

Deadline for indlæg er fredag den 30. oktober
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