
Filmer 

En reise ut i verdensrommet 
 

Fra de minste til de største 
skalaer (og tilbake !) 

 
Sammenligning av størrelser 

på himmelobjekter 



Skape realistiske forventninger 
Svakt lys: øyet lite følsomt for farger  
De fleste himmelobjekter er lyssvake 
Lysforurensning/måneskinn gjør problemet verre 
à fokus på fysiske prosesser og egenskaper ved himmelobjektene 



Hvordan finne fram:  
 
- Dreibart Stjernekart  
 
Lage selv:  
http://nordnorsk.vitensenter.no/himmel/stjernehjul/ 
(forskjellige tema, f.eks. Stjerneutvikling eller samiske stjernebilder) 
 
Kjøpe (norsk versjon):  
Se www.astronomi.no/dreibare.php 
 
Stellarium er også et meget velegnet verktøy til planlegging 



Pleiadene (M45) 



Andromedagalaksen  
(M31) 



Melkeveibåndet 



Vi bor inni en spiralgalakse (som ligner denne) 





Galileoskopet 



 



Galileoskopet og 
prismekikkerten 

 



Galileoskopet 
 50mm lysåpning, akromatisk dublett (2 linser) 
 500mm brennvidde (f/10) 
 20mm okular gir 500mm/20mm = 25x 
 2x Barlow-linse gir 50x forstørrelse 
 Ca. 50x øyets lyssamlende evne 
 Viser 1000 ganger flere stjerner enn det blotte øye 
 Tåler forstørrelser opp til 100 ganger  



Praktiske tips 
§  La elevene trene seg på å sikte inn objekter og fokusere i dagslys 
        Få litt erfaring i bruk av teleskopet før man går ut i mørket 
 
§  Start med månen! Flott kveldsobjekt, står høyt på himmelen om våren. 

Lettest å sikte inn og fokusere på.  
     Lysforurensning/tusmørke ikke problem for månen og planetene   

§  Observasjoner i skoletiden:   
              Sola   
                  i november, desember, januar:  
              Månen som morgenobjekt -  bruk stellarium ! 
 
  Kveldstid: 
                    organiserte stjernekvelder, evt. i samarbeid med  

         lokale astronomiforeninger/amatørastronomer    
 



Aktiviteter med lite teleskop: 

A: Månens overflate. Lage skisse          side 46* 

B: Fasene til Venus. Lage skisse         side 46 

C: De Galileiske månene.            side 46 

D: Andromedagalaksen, Pleiadene,  

     Oriontåken, Dobbelstjerner         side 48 

E: Solprojeksjon (Kun med lærer til stede hele tiden)   

                                                                  
*Sidetallet henviser til aktivitetsheftet ”Vårt fantastiske univers” 



 
 



 



Flest detaljer å se når månefasen er omtrent halv 





Apollo 15-astronaut ved foten av Appeninnene 



Solobservasjoner 

Voksen person til stede 

 Projeksjonsmetoden 
 lage solfilter selv ?? (anbefales ikke !) 
 
 



Solprojeksjon 
Under overvåkning av 
voksen person 
 



Solflekker : Sjekk www.spaceweather.com ! 

Solprojeksjon 



Venus 

Venus flott kveldsobjekt gjennom første halvdel 
av 2012.  
Planeten vil vise stadig tydeligere faser fram 
mot venuspassasjen 6. juni 2012 







Venus- og Merkur-passasje 
 

Neste Merkurpassasje synlig fra 
Norge: 9. mai 2016 

Neste Venuspassasje: 6. juni 2012 



 

Galileo Galilei 
(1610): Jorda 

er ikke 
sentrum for 

all bevegelse!  
 



 

Fint objekt på kveldshimmelen i vinter   
Kommer stadig høyere på himmelen de neste 

3-4 årene  

Jupiter og de fire galileiske 
måner 



Saturn  

For tiden synlig på våren, kommer stadig lavere 
på himmelen de neste 6-7 årene  

Fantastisk film her 



Huygens’ myklanding på Titan      
14. januar 2005 (ESA/NASA)  

Titan  

Foto: Cassini (NASA/ESA) 



Stjernefabrikk: Oriontåken 
(M42) 





Pleiadene (M45) 



M31 
M32 

NGC 205 

Andromedagalaksen (M31): 2 millioner år gammelt lys ! 
 
Se den mens dere kan! 





Månen fotografert av en 13 år 
gammel ungdomsskoleelev i 
Risør, ved å holde et 
kompaktkamera bak okularet 
til Galileoskopet 
 
 



(fra Henning Wernøe, Hamar Katedralskole): 

Filming gjennom Galileoscope     

Åpnet kameraet realtivt brutalt og 
skrudde ut linsen foran CCD-brikken. 
Satte delene sammen igjen med tape. 
Limte en filmboks på webkameraet som 
adapter. Installerte kamera-softwaren 
på PC. 

Med webkamera 

Logitech Quick Cam S5500 (449 kr) 

Limpistol til 49 kr fra Biltema 

1,3 megapixel 
CCD chip synlig 
etter fjerning av 
webcam-linsen 







Inspirasjon: TWAN 

Vanlig digitalt speilreflekskamera 

© Marie-Lan Nguyen 



Innstillinger: 
Manuell innstilling (skru av autofokus, blitz, auto 
eksponeringstid/blenderåpning) 

5-30 sekunders eksponering (sjekk histogram) 

Største blenderåpning (laveste f-nummer). 
Objektiver med fast brennvidde er bra, zoom OK 
800-3200 ISO (ikke bruk høyeste kameraverdi !) 

Fargetemperatur bør justeres (prøving/feiling)  

Data i råformat/TIFF hvis man vil ha mulighet for 
omfattende etterbehandling og/eller fotometri 

Støyreduksjon ved lange eksponeringer 

      



Produksjon  
4 galakser i den lokale galaksegruppe 



Produksjon  
4 galakser i den lokale galaksegruppe 



ISS 



Måneformørkelse med zoomobjektiv (300mm) 



Inspirasjon: TWAN 

Komet McNaught (januar 2007) 



Inspirasjon: TWAN 

Meteorsverm (Draconidene, 8. oktober2011) 



Inspirasjon: TWAN 

Intervalometer-innstilling (serieopptak): 
Lage film fra en serie stillbilder 



Eksempel her  

Intervalometer-innstilling (serieopptak): Nordlys etc. 
 



Passasje av planeten TrES-3 b observert av 
2.klasse VGS-elever i Horten  



Dårlig vær ? Lys himmel?  
http://www.global-rent-a-scope.com/ 



www.astronomi2009.no 
 

se også mange lenker i  
“Vårt Fantastiske Univers”-heftet 


