
Møtereferat OAF Møte 24 Oct. 2013 

Oppmøtte: 17stk 

Agendaen ble: 

1) Halvor Heier pratet om optikk. Dette foredraget skulle han egentlig holde på OAF turen til 

Harestua for tre uker siden. Men grunnet godt vær og andre foredrag som tok lengre tid enn 

planlagt så valgte han/oaf at han heller skulle holdet dette foredraget på neste oaf møte (i 

dag). Det må nesten nevnes at Halvor har jobbet med å lage linser i over 40 år, så han er mer 

dreven enn de fleste innen feltet. 

 

Han forklarte mye om hva lys er og litt historie rundt hvordan man har kommet fram til hva 

lys er. Hans definisjon: «En strøm av energi som kan opfattes av øyet» 

 

Ekstremt overordnet om foredraget har vi forskjellige modeller for hva lys er og hvordan man 

skal betrakte / jobbe med det. Disse modellene er ganske forskjellige, har forskjellige fordeler 

og svakheter, og er alle veldig interessante: 

 

* Strålemodellen (Geometrisk optikk) : Lys fra stjerner o.l. bøyes i atmosfæren, ca 0.8grader 

* Bølgemodellen 

* Kvantemodellen 

* Den elektromagnetiske modell 

 

Dette foredraget var rett og slett for stort, omfattende og avansert til å gjengi noe særlig 

detaljer. Halvor ble ikke en gang ferdig, så det ble ytret ønsker om at han skal fortsette på et 

annet OAF møte. De fleste syntes foredraget var meget interessant, men for noen ble det 

faktisk for hardcore til å være mentalt til stede (ref Peter, bilde 1). Dette foredraget varte i 

over en time. 

 

2) Utlodding av bøker 

Denne gangen var det Peter Telles om var heldig vinner av «The Herschel Objects». 

 

3) Ståle Kildahl viste, litt uoffisielt, frem noe nytt utstyr han har anskaffet seg. Utstyret bestod 

av tre «klumper» av mye jern, det var tungt, og det ryktes i lokalet at det er verdt godt over 

100.000 Kr (tror til og med jeg hørte helt opp i 150.000kr).  Jeg tror dette utstyret er såpass 

spesielt og av en sånn kvalitet at det får selv de mest hardbarka OAF'erne til å innrømme at 

de blir misunnelige. Et utrent astro-øye, eller en helt fersk OAF'er,  ville muligens hatt 

problemer med å gjette at utstyret hadde med astrofoto å gjøre. Utstyret er av type FLI 

(Finger Lakes Instrumentation). Detaljene på utstyret er som følger: 

 

CCD kamera ProLine  16803 

Full Frame sensor med kjølekapasitet tilstrekkelig til å kunne operere fast med en 

kjøletemperatur på -50o C. Den har en 50mm*50mm brikke med 9 micron pixler. 



Tillstrekkelig til å kunne levere en ca. 40*40 arcmin felt for et teleskop på brennvidde 2,8 

meter. 

 

Atlas Focuser 

Stor lastkapasitet. Fokusområde på 9 millimeter med 105.000 steps oppløsning 

 

On-axis guider ONAG  XT fra Innovations Forseigkt 

Guider I området >750 nm bølgelengde, og reflekterer bølgelengder <750nm til 

Hovedkamera. Fordelen med denne guideren er at den er mindre følsom for varierende 

seeing og at en slipper måtte rotere kamera for å finne egnet guidestjerne. Dermed unngår 

en å måtte ta nye flats. 

 

Mer info om FLI cameras kan finnes på www.flicamera.com 

 

4) Tores Fem Objekter: 

 

1) Galaxe «Nåla» i Andromeda NGC 891, er 11.7buemin i lengde. 30mill lysår unna. Verd å 

lete frem, den er stor men svak. Når man første ser den så bør man øke forstørrelsen for å se 

kjernen bedre, det skal også være mulig å se støvet. 0.2grader stor. 9.9mag. 

 

2) Galaxe NGC 2403 (har ikke no m nummer), er synlig i en prisme kikkert (lett å observere i 

en 102mm refraktor). 0.35grader, ligger mellom to sterke stjerner. 

 

3) NGC 6934 => Globular cluster in Dolphinius. Mag 8.2. 41k lysår unna. Står i starrynight at 

det er en stjerne der som er 15mrd år gammel (eldre enn universet, så det må være noe feil 

der). NGC 7006 er et annet globular cluster som ligger i samme synsfelt. 130k lysår unna. 

0.9bueminutter stor. 

 

4) Galaxe IC 342. 21buemin stør, 11mill lysår unna. Ligger litt skjult pga støv i vår egen galaxe. 

Står veldig høyt på himmelen. IC – objekter er btw ganske uvanlige (og kanskje vanskelige) å 

observere for amatører (til sammenligning med M og ngc). 

 

5) Ugle cluster (noen ganger kalt «The I.T objekt» fordi det kan minne om film-figuret I.T.). 

Ikke samme som ugle-tåka. Høyt på himmelen i cassiopeia. NGC 457. Herschel fant den. Ung 

stjernehop 9.7k lysår unna. 20buemin stor. Ugle-tåka er et annet objekt, og den er relativt 

enkel å se og finne (M97). Ugle-tåke er mellom 1.3k og 12k lysår unna (vanskelig å avgjøre 

avstand til mange tåker). Man kan se denne + stjenrene som utgjør øynene til ugla i en 

8tommer. 

 

I tillegg så vi litt på ISON cometen som er i Leo akkurat nå, like ved Mars. Synlig fra ca kl 4 om 

morgenen.  

 

C2012 X1 er en annen comet som har løst seg opp eller sprengt. Så restene av den går 

fortsatt i banen. Kan også sees i teleskop. 

 



5) Stig droppet å vise filmer denne gangen.  Han prioriterte å besøke moren i stedet, så han har 

ikke med pcn. Men det var ikke mer tid igjen uansett så det passet bra. Møtet ble avsluttet ca  

21:15 

 

 

- Glenn-Erik Sandbakken 

 

 

 

 

Figure 1 Peter Telle mediterer over all informasjonen hjernen hans har mottatt. 

Marius Sollerud velsigner meditasjonen med peace tegnet 

 



 

Figure 2 Halvor Heier forklarer om farge koordinater 

 



 

Figure 3 Fargekoordinater ifm optikk 



 

Figure 4 Halvor Heier forklarer noe ganske hardcore om lys og optikk 



 

Figur 1 Tore Engen lodder ut bøker 



 

Figur 2 Stig Foss sikler på noe av utstyret til Ståle 


