
På jakt etter Ring Tåka 19. november 2011 
“Kart og terreng” stemmer 

 

Ring Tåken i blått lys. Lyssverdene i de røde- og de grønne pikslene i Bayermatrisen er satt til null. 

 



Stjernekartet (Sky Map Pro 11) viser Ring Tåka i forhold til de andre stjernene i området. “Kart og 

terreng” stemmer overens, studentene fant Ring Tåka og tok bilde av den.   

Ring Tåken (M57) er et skall av glødende gas med en døende stjerne i midten.  Det er helium i tåken 

(skallet) som sender ut det blåe lyset. Astronomene mener at avstanden til Ring Tåken ligger et sted i 

området fra 1300ly til 4100ly. Vinkelstørrelsen er 1,4 x 1.0 bueminutter.  Ring tåken ligger på linjen 

mellom Vega og Altair (Sommertrekanten). Vinkelavstanden mellom Vega og Ring tåken er omtrent 7 

grader. Den tilsynelatende magnituden er 8,8. 

Veien går fra Vega til Sheliak - Studentaktivitet 

 

 

Studentene synkroniserte teleskopet på Vega, pekte på stjernen Sheliak i stjernekartet (SkyMap) og 

styrte teleskopet til stjernen. Studentene fant ikke Sheliak i synsfeltet på hoved teleskopet, benyttet av 

den grunn søkekikkerten, fant stjernen og styrte den inn til sentrum av trådkorset. Deretter styrte 

studentene stjernen inn i sentrum av synsfeltet i hoved teleskopet. Stjernekartet ble synkronisert. Veien 

fra Sheliak til Ringtåke er ikke lang, bare 48 bueminutter. Studentene pekte deretter på Ring Tåka i 

stjernekartet, teleskopet gikk til Ring Tåka og den var synlig i teleskopet.  

 

 

 

 



 

Fokusering er hardt arbeid - Studentarbeid 

 

Bildet av Ring Tåken er tatt med “Starlight Xpress” (M26C) montert i bak UIA-teleskopet.  

 

Astronomistudentene Shuvo Mahmuda og Morten Morvik fant etter mye arbeid en plan for fokusering 

av teleskopet. På bildet viser Shuvo fram koden som gav brukbart resultat. 

SX-kameraet uten filter og reduser, fokusinnstilling: (kode: V+23H+H) 

 Roter fokusknotten helt til venstre: (V+) 

 Roter fokusknotten ca ½ omdreining til grønn strek på knotten står over referansestreken (+) 

 Roter fokusknotten 23 omdreininger til høyre (23H) 

 Roter knotten videre til høyre til liten blå strek på knotten står over referansestreken (+H) 

Sammendrag etter en observasjonskveld i Tycho Brahe observatoriet - Faglærer 

En viktig egenskap for en observatør i dette faget er tålmodighet, nøyaktighet og evnen til å reflektere 

over resultatet.  Egenskaper som Tycho Brahe hadde nok av og egenskaper som UiA ønsker å 

fremheve i faget astrofysikk. Astronomistudentene Shuvo Mahmuda og Morten Morvik viste tydelig 

denne observasjonskvelden at de var i besittelse av disse viktige egenskapene. Studentene møtte mye 

motstand denne kvelden, de gav ikke opp, fant Ring Tåka og fikk observasjonen dokumentert. Det er 

forståelig at studentene ser fram til det nye teleskopet Meade LX200 ACF/GPS 16”. 



 

Det nye teleskopet er kommet til UiA - 2. mars 2012 kl. 1200 

Mens jeg skrev sammendraget for denne artikkelen, ringte telefonen: “En pall med teleskopdeler stod 

utenfor Universitet”.  Denne telefonbeskjeden var “startskuddet” for en ny tid for faget astrofysikk ved 

Universitet i Agder.   

 

En pall med teleskopdeler 


