Redaktørens ord

C/1975 V1 West
Over en måned forsinket, så er endelig nummer 3/2013 av medlemsbladet vårt ferdig. Som redaktør må jeg
bare beklage forsinkelsen, som denne
gang i stor grad skyldes mangel på
stoff. Det er nok flere grunner til at vi
ikke har hatt nok stoff til å fylle bladet, men hovedsaklig er det fordi vi
ikke har nok skribenter. Det er kanskje
en håndfull som bidrar med stoff noenlunde jevnlig, hvorav leder Birger
og nyhetsredaktør Eivind Wahl, samt
undertegnede nok er de mest produktive. Denne gang har Birger sammen
med Erlend Rønnekleiv vært svært
opptatt med observatoriebygging,
samt vært mye på reisefot. Jeg har
også vært mye ute på reise i høst og
har ikke hatt tid til å skrive før nå i det
siste. Heldigvis har nyhetsredaktør
Wahl bidratt som vanlig og vi har fått
en lang og spennende artikkel fra Eric
Jensen
i
Stavanger.
”KometBremseth” har bidratt med en fin artikkel om de spennende kometene som
kan sees nå i høst. Og Birger fikk til

slutt tid til å skrive en lengre artikkel
om de interessante Mira-stjernene.
Men ikke før er vi ferdig med dette nummeret før vi må i gang med
utgave nummer fire som skal være
ferdig til desembermøtet. Jeg har
foreløpig ikke noen bidrag til det
nummeret. Jeg oppfordrer med dette
alle til å komme med stoff. Det behøver ikke være lange artikler, bare
korte innslag er fint! Noe astronomisk du har opplevd, tenker på eller
erfaringer med utstyr du har, er noen
forslag.
Som nevnt over, har det vært
gjort mye godt dugnadsarbeid på
observatoriet denne høsten. Mye
snekring har også foregått i garasjen
til Birger. I skrivende stund, er fundament ferdig, og vegger og takstoler
til det nye foto-observatoriet er klare
til montering oppe på observatoriet.
Det er også gjort mye arbeid med
fundamentene til det visuelle observatoriet, som må flyttes til våren. Det
kommer en lenger artikkel om dette
arbeidet i desembernummeret.
Nå utover høsten blir det å følge
med på hva den mye omtalte kometen ISON vil finne på. Blir det ”århundrets komet” eller en flopp? Det
får vi svar på i begynnelsen av desember, når ISON kommer til syne
igjen etter å ha rundet Sola. Det er
bare å krysse fingrene!
Terje Bjerkgård

Styret i TAF informerer
Det har vært omfattende dugnadsjobbing på tomta til det nye TAF observatoriet (ca. 50 meter unna det gamle) i sommer og høst. Takk til alle de som har
hjulpet oss, og en spesiell takk til familien Rø som har gitt oss materialer til
mesteparten av fotobservatoriet og maling. Status er kort oppsummert i «Redaktørens ord». Mer utfyllende rapport kommer i neste Corona.
Alt dugnadsarbeidet har ført til en pinlig inaktiv høst for TAF på observasjonsfronten. Nå er endelig teleskopet klart igjen slik at det snart blir observasjonskvelder. Styret beklager at observasjonsaktiviteten har blitt skadelidende
i kappløpet med å få gjort unna kritiske dugnadsoppgaver før snøen kom.
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Den sydlige stjernehimmel – En reise til Namibia
av Tore Bjørnsen, Terje Holte, Eric Jensen og Inge Skauvik

De fleste amatørastronomer drømmer om en gang å se den sydlige stjernehimmel fra et mørkt
sted. Melkeveien blir her flottest, og mange vil hevde at sydhimmelen byr på de aller fineste objektene. Vi dro i juli-august i år til Namibia for å obsevere, og det var en uforglemmelig opplevelse.

Fra venstre mot høyre: Terje Holte, Eric Jensen, Inge Skauvik og Tore Bjørnsen. I bakgrunnen ved høyre
bildekant sees fjellet Gamsberg.
Namibia er etter hvert blitt et land med tradisjon for astronomi. Mange europeiske amatørastronomer drar
dit for å beskue og fotografere stjernehimmelen. Landet er selvsagt bare ett av mange sør for ekvator.
Særstillingen skyldes delvis at det tidligere var tysk koloni, noe som skaper en forbindelse til Europa. Det
er svært tørr luft, lav befolkningstetthet og dermed lite lysforurensning. Dette gjør Namibia ypperlig egnet
for astronomiske observasjoner. Dessuten er det stabile politiske forhold der.
Stedet vi valgte å reise til heter Hakos Gästefarm (Gjestefarm), som spesielt betjener amatørastronomers
behov. Det ligger et par timers kjøretur sørvest for hovedstaden Windhoek, og er ved omtrent 23 grader
syd; altså nær søndre tropegrense. Det er flere observatorier der, hovedsakelig til astrofotografering. De
fleste av disse tilhører organisasjonen IAS - Internationale Amateursternwarte (Internasjonalt amatørobservatorium). I tillegg finnes et par dobson-reflektorer, samt en stor Fujinon 25x150 prismekikkert.
De ni nettene vi var der leide vi en 24-tommers dobson, samt nevnte prismekikkert. Instrumentene gav
fantastiske visuelle inntrykk av deep-sky-objekter. Artikkelen omhandler i hovedsak stjernehimmelen og
de objektene vi så. En reise til platåfjellet Gamsberg blir likevel omtalt mot slutten.

Stjernehimmelen
Så nær ekvator blir det raskt mørkt etter solnedgang. Fra solskiven traff horisonten og til astronomisk
mørke tok det bare én time. Å komme ut under den Namibiske stjernehimmelen for første gang var en
opplevelse som er vanskelig å beskrive. Det første en blir slått av er hvor lyssterk Melkeveien er, og hvor
mange fine kondensasjoner og mørke tåker den inneholder. Dette var gjerne det flotteste "objektet" av
alle, og lyste opp landskapet merkbart. Melkeveien kastet faktisk skygger: Det var mørkere under bord og
trær enn under åpen himmel. Øvrig lysforurensning fantes overhode ikke.
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Avstandsbilde av gjestefarmen vi bodde ved. Det ligger isolert til.
Det neste påfallende var Zodiakallyset. Denne gløden strakte seg høyt opp over vest-horisonten som en
stor kile, og skyldes sollys som reflekteres fra støvpartikler som er til overs etter dannelsen av solsystemet. Venus var også vakkert plassert her, noe som visuelt illustrerte hvordan planetenes baneplan (ekliptikken) tilsvarer beliggenheten til Zodiakallyset.
Det tar litt tid for en nordboer å orientere seg, siden mange ukjente stjernebilder er synlige samtidig som
den kjente delen av himmelen er orientert på en uvanlig måte. Faktisk var det lettere å lære å navigere
blant de sydlige stjernebildene enn å finne frem i de nordlige, på grunn av orienteringen. Da vi kom ut, sto
Skorpionen og Skytten nær senit og Melkeveien strakte seg mot sørvest gjennom Kentauren og Sydkorset
ned mot stjernebildet Carina (Kjølen). Rett mot sør var det få klare stjerner å se, men i sørøst kunne vi se
det karakteristiske stjernebildet Grus (Tranen). På østhimmelen lyste Fomalhaut, mens nær horisonten i
nord lå stjernebildet Lyren orientert opp-ned med Vega lengst nede. Ørnen med Altair var høyere oppe på
nordhimmelen, mens Svanen bare var delvis over horisonten til å begynne med.
Så var det å venne seg til den veien stjernene flyttet seg på utover natten. Sett mot sør dreier alt seg med
urviserne omkring sørpolpunktet som lå 23 grader over horisonten. Innenfor det sirkumpolare området
ligger bare en noenlunde klar stjerne, nemlig Beta Carinae. Mesteparten av nordhimmelen kommer over
horisonten i løpet av døgnet, bare de 23 nordligste gradene mangler. Utover natten kom nye stjerner og
stjernebilder opp i øst. Den klare stjernen Achernar i Eridanus kom opp ut på natten, og enda senere Canopus, nattehimmelens nest klareste stjerne. På morgensiden kom også stjernene i Orion og Sirius opp.
Våre to nærmeste galakser – De Magellanske Skyene – utgjorde et desidert høydepunkt. Disse er satellittgalakser til Melkeveien. Den Lille Magellanske sky lå nær horisonten tidlig på kvelden, og Store Magellanske sky begynte å komme opp på himmelen nærmere midnatt. Med det blotte øye kan de se ut som
løsrevne deler av Melkeveien, men den som ser på dem med teleskop vil finne ut at de inneholder uvanlig
mange interessante tåker og stjerneskyer.
Med de mørke forholdene var stedet svært godt egnet for å observere deep-sky objekter, og vi så en stor
mengde under oppholdet. Nedenfor følger et utvalg beskrivelser.
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24-tommers teleskopet som vi leide.

Kulehoper
Kulehoper er svære ansamlinger av stjerner, og
inneholder noen av universets eldste. Hopene befinner seg i en rund halo som omgir galaksens
sentrale områder. Fra Namibia så vi innover mot
denne haloen. Derfor var det mange kulehoper å
se, og disse hadde veldig varierte utseender.
NGC 6397 i stjernebildet Ara (Alteret) har æren
av å være den nest nærmeste kulehopen etter M4 i
Scorpius (Skorpionen). Den hadde uvanlig kraftige enkeltstjerner, og var godt oppløst selv i lav
forstørrelse. Kjernen var kondensert, men ikke
veldig tett.
Kulehopen 47 Tucanae (NGC 104) blir ofte omtalt
som himmelens nest fineste kulehop, og var virkelig fantastisk. En enorm ytre halo av stjerner strakte seg utenfor feltet, og i midten var et lyssterkt
"fyrtårn" av en kjerne. Her var virkelig kraftige
enkeltstjerner å se, og noen av disse viste en varm
fargetone.
Den lyssterkeste og største kulehopen er NGC
5139 – Omega Centauri, med sin enorme størrelse og mengde av stjerner. Den var helt ulik 47
Tucanae siden den ikke hadde et komprimert
sentrum. Til gjengjeld fylte den utstrakte kjernen
en stor del av feltet og var aldeles fullpakket med
de mest punktformige stjernene en kan tenke
seg! Vi stod og måpte av dette synet kveld etter
kveld.
Himmelens største kulehop – Omega Centauri
(NGC 5139).

Åpne hoper
I motsetning til kulehoper består åpne hoper av relativt nydannede stjerner. En av de mest kjente på den
sydlige himmelhvelvingen er NGC 4755 i Crux (Sydkorset), kalt "Smykkeskrinet". Hopen var et pent,
lyssterkt glitter av stjerner. Imidlertid var NGC 6231 Scorpius enda finere – faktisk en av de flotteste vi
hadde sett – og det var i 25x150-kikkerten. Den befant seg rett ved den løsere hopen Trumpler 24, og widefield-instrumentet var ypperlig til å sveipe over området.
NGC 6520 i Sagittarius (Skytten) var en rik liten hop med tett kjerne, og var rett ved den kullsvarte støvtåken Barnard 86. Dette paret var imponerende grunnet den totalt forskjellige karakteren til de to objektene. Det øvrige feltet var helt spekket med stjerner.

Gasståker
Siden Melkeveien stod høyt, var det rikelig med lysende tåker å se. Disse er områder av hovedsakelig hydrogengass hvor nye stjerner dannes. Ultrafiolett stråling fra stjernene får gassen til å gløde.
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M8 – Lagunetåken i Sagittarius er en av de aller fineste. Ved rundt 90x i et Nagler-okular fylte den nesten
hele feltet, og hadde varierende lysstyrke fra sted til sted, samt mørkere støvområder. Den var full av interessant, vakker struktur, og en åpen hop var også involvert.
Trifidetåken M20 består av en emisjons- og en refleksjonsdel. Emisjonståken inneholder støvskyene som
er velkjente fra bilder. Disse var synlige med fabelaktig definisjon og kontrast: Det var mulig visuelt å
følge de smale mørke båndene, og å se både krumninger og variasjon i bredde. I midten møttes de i et
rotete strukturert område.

Sør-himmelens flotteste emisjonståke: Den fabelaktige Eta Carinae-tåken.
Den vakreste emisjonståken var Eta Carinae-tåken, et enormt, detaljert kompleks. Dette lyssterke objektet
strakte seg godt utenfor synsfeltet ved lave og middels høye forstørrelser. Svært imponerende, og med en
detaljrikdom som ikke lar seg beskrive! Den mest utpregede delen var en bred kile som grenset mot mørk
tåke, hvor lysstyrken falt plutselig. Denne grensen var ujevn og klumpete. Selve stjernen Eta Carinae ble
også observert ved høyere forstørrelser, noe som avslørte den såkalte Homunculus-tåken som umiddelbart
omgir den. Tåken bestod av to bobler som var synlig rødfargede. Boblene ble dannet under et voldsomt
utbrudd i 1827, og stjernen ble i en periode til den nest lyssterkeste på nattehimmelen.

Planetariske tåker
I Melkeveiens plan er det mange planetariske tåker; stjerner som for lengst har forlatt hovedserien og har
kastet av seg sine ytre gasslag. Dette gir opphav til både vakre og interessante fasonger, og illustrerer
virkningen av forskjellige fysiske prosesser.
NGC 6302 i Scorpius hadde eksempelvis bipolar struktur; strømmer av gass som slynges ut i to retninger.
Disse ble sett spesielt godt ved høy forstørrelse. Tåken hadde stor lysstyrke i midten, og hver av
gasstrømmene som gikk ut herfra var delt i to parallelle streker. De kunne minne om ujevne stemmegafler.
NGC 5189 i Musca (Fluen) var den mest imponerende blant de planetariske tåkene. Den var kraftig og
viste allerede ved 90x mye struktur. Ved høyere forstørrelse hadde den en merkelig smal stav med en
krok i hver ende, nesten som en stavspiralgalakse. Rundt om var det uryddig buktende tåke å se.
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Vi leide også en Fujinon 25x150 prismekikkert. Til venstre sees Friedhelm Hund, som driver farmen med
sin samboer Waltraud Eppelmann.

Galakser
Det var et rikt utvalg av fjerne galakser å observere – både svake, utfordrende kuriositeter samt lyssterke
og detaljrike eksemplarer. Galaksen NGC 5128, kalt Centaurus A i stjernebildet Centaurus (Kentauren),
er den sterkeste radiokilden på himmelen. Den er dermed spesiell både fra et fysikalsk og et visuelt perspektiv. Den var veldig stor, lyssterk og hadde et svært bredt støvbånd som delte den i to bulende segmenter. Litt høyere forstørrelse viste også lys som skinte gjennom støvet fra baksiden, i form av smale
lysende bånd. Et objekt med unikt særpreg, og et høydepunkt som vi så på flere ganger.
Galakser forekommer ofte i hoper, og en av de fineste gruppene var den såkalte "Grus-kvartetten" i stjernebildet Grus. Det var først og fremst lysstyrken, kontrasten og den klare linsefasongen til enkeltgalaksene som gjorde at denne skilte seg ut. De tre tettest plasserte medlemmene dannet en vakker trio med ulike
utseender.
Spiralgalaksen NGC 1365 i Fornax (Smelteovnen) må være "prototypen" på en stavspiral! De lange armene, og den rette staven som forbinder dem, var helt usannsynlig utpregede i okularet. Det uvanlige var
at den synlige utstrekningen (haloen) nesten utelukkende bestod av armer og stav: Vanligvis har galakser
en betydelig diffus del som overlapper øvrige detaljer.
NGC 55 i Sculptor (Billedhuggeren) er nesten
ukjent for de fleste nordboere. I virkeligheten
er det ikke mange galakser på himmelen som
er så imponerende som denne. Den var veldig
langstrakt og hadde både mørke støvbånd og
lokale lysere fortetninger. Den kunne minne
litt om M82, men den er mye større i utstrekning. Kontrasten mellom de lyseste og mørkeste områdene er likevel mindre enn hos M82.
En av de aller fineste galaksene – stavspiralen
NGC 55 i Sculptor, som strakte seg tvers gjennom feltet.
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NGC 253, også i Sculptor, var nok den flotteste av alle galaksene; én som vi bare ble stående og stirre på i
okularet... "Gigantisk" kan være et passende uttrykk. Ved 165x strakte objektet seg utover randen til synsfeltet (i et 100-graders okular!), og var helt fullt av kontrastrike lyse og mørke områder. Dette dreide seg
om støvområder og lokale fortetninger av stjerneskyer, og man fikk inntrykk av at selve kjernen var gjemt
bak en mørk sky.

Nærstudium av De Magellanske Skyer
Melkeveiens dverg-nabogalakser var ikke bare flotte å se på med det blotte øye: Teleskopet viste et vell
av lyssterke hoper og gasståker innenfor et lite område. Det som slo oss var hvor tettpakket disse objektene var, og da især emisjonståkene. I ett område i den Lille Magellanske Sky fulgte tåkeflekker på hverandre nærmest som perler på en snor. Den sterkeste av tåkene i denne nabogalaksen er NGC 346, som
hadde høy intensitet og stavspiral-lignende utseende. Lille Magellanske sky kommer ofte i skyggen av
den Store, men er så interessant at vi burde hatt mer tid til å studere den skikkelig.
I den Store Magellanske Sky er utvilsomt Tarantell-tåken (NGC 2070) det aller fineste objektet. Den var
ganske enkelt ulikt noe annet vi hadde sett. I sentrum av den ligger en hop med lyssterke stjerner. Hopen
var omgitt av et utrolig nettverk av filamentær tåke som strakte seg langt ut i alle retninger. I virkeligheten er diameteren til denne tåken omtrent 25 ganger større enn diameteren til Orion-tåken, og hadde den
vært like nær som Orion-tåken, ville den kastet skygge.

En ferd til Gamsberg
Én av dagene ble vi tatt med på tur til fjellet Gamsberg (2347 m.o.h.). Ved siden av selve stjernehimmelen utgjorde dette den mest minneverdige opplevelsen under oppholdet. Ferden lar seg ikke godt beskrive.
Den to-timers kjøreturen var med farmens robuste firehjulstrekker, og kan betegnes som "fjellklatring
med bil". Landskapet var svært karrig og steinete. Den siste delen av veien var en serie med bratte hårnålssvinger. Til slutt nådde vi toppen, et stort platå hvor utsikten mot det øvrige landskapet var fantastisk
(se bilde på forsiden).
Stedet ble for flere år siden vurdert av European Southern Observatory som beliggenhet for store profesjonelle observatorier. Imidlertid valgte de til slutt Atacama-ørkenen i Chile, hvor teleskopene til Very
Large Observatory nå befinner seg. I dag er det et amatørobservatorium på Gamsberg, også tilhørende
IAS. Dette kan, i likhet med IAS sine observatorier på Hakos, kun benyttes av IAS-medlemmer. Det finnes en grad av infrastruktur der oppe i form av brakker, men forholdene er vesentlig mer spartanske enn
på hotellet hvor vi oppholdt oss.

En minneverdig reise
Reisen til Namibia var en stor suksess. Vi fikk se stjernehimmelen på en måte ingen av oss hadde gjort
før. Gjestefarmen hadde god standard, og det var svært hyggelig å bli kjent med både verter og gjestene
som bodde der. En tur til sydlige himmelstrøk kan anbefales enhver med interesse for visuell astronomi.
Videre informasjon om Hakos gjestefarm er å finne på følgende lenke:
http://www.hakos-astrofarm.com/
Informasjon om IAS:
http://www.ias-observatory.org/
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Mira-stjerner – Pulserende røde kjemper
Av Birger Andresen (TAF)

Mira-stjerner er blant favorittene til mange som observerer variable stjerner, dvs. stjerner som varierer i lysstyrke. Årsakene er flere; de varierer langsomt slik at man kan følge
de godt selv i perioder med mye dårlig vær, de varierer mye i lysstyrke slik at endringene
er lette å se over tid, mange av dem er synlige med små teleskop og variasjonene endrer
seg ofte merkbart fra en syklus til den neste.

Bakgrunn
Mira-stjerner har fått sitt navn fra stjernen Mira, også kjent som omicron Ceti (ο Ceti), i stjernebildet
Hvalfisken (Cetus). Denne stjernen kan nå helt opp i 2,0 mag ved maksimum, hvilket betyr at den er lett
synlig med bare øyet når den er på sitt sterkeste. Derfor er den en av stjernene som man allerede fra
gammelt av visste at forandret lysstyrke. Den kan bli så svak som 10,1 mag.
Det vites ikke med sikkerhet om kinesiske, babylonske eller greske astronomer kjente til Mira allerede i
oldtiden. Den første sikre observasjonen av Mira ble gjort av David Fabricius den 3. august 1596 da han
oppdaget en stjerne som ikke stod på kartene hans. Mira hadde da en lysstyrke på ca. 3 mag., mens den
økte en magnitude frem til 21. august. I oktober samme år hadde den blitt for svak til at han så den lenger.
Fabricius trodde stjernen var en nova helt til han gjenoppdaget den 16. februar 1609.
I 1638 hadde Johannes Holwarda bestemt Miras periode, dvs. tidsrommet mellom to maksimum, til å
være omtrent 11 måneder. Det var hans samtidige Johannes Havelius som i sitt verk «Historiola Mirae
Stellae» (1662) gav den navnet Mira, som er latinsk for vidunderlig eller forbløffende. På den tiden hadde
Ismail Bouillaud kommet frem til en periode på 333 døgn, hvilket er kun ett døgn unna dagens verdi på
331,96 døgn. Mira forandrer for øvrig perioden litt, så Bouillauds verdi kan godt ha vært svært nøyaktig.

Miras egenskaper
Mira er en ca. 6 milliarder år gammel stjerne som befinner seg omtrent 300 lysår unna oss. Den består av
to komponenter. Den sterkeste, Mira A, er en rød kjempestjerne hvor strålingen er så kraftig at den taper
betydelig med masse1. Overflatetemperaturen er ca. 3000 Kelvin (= ca. 2700⁰C). Den andre komponenten, Mira B, er en hvit dvergstjerne med svært høy overflatetemperatur. Stjernene er kun 70 astronomiske
enheter fra hverandre, altså 70 ganger så langt fra hverandre som Jorda er fra Sola. Observasjoner med
røntgen-teleskopet Chandra viser at materie utveksles direkte fra Mira A til Mira B langs en ganske trang
kanal.
Mira har av og til kraftig avvik fra symmetrisk form. Disse ser ut til å skyldes lyse flekker på overflaten
som utvikler seg over perioder på 3 – 14 måneder. Observasjoner i det ultrafiolette strålingsområdet med
Hubble Romteleskopet har vist at Mira A i perioder kan ha en pølseformet utvekst i retning mot den hvite
dvergstjernen (se Figur 1).

Figur 1: Hubble-bilde av Mira A’s pølseformede «utvekst» og tidvis
kraftig asymmetriske form.

1

Massetapet for ulike Mira-stjerner varierer fra ca. 0,0000001 til ca. 0,0001 solmasser per år. Massetapet øker med
stjernens alder i takt med at stjernens periode øker. Mira-stjerner med periode over 600 dager har massetap tilsvarende ca. 0,0001 (1/10 000) solmasser pr. år.
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Mira-stjerner
Mira har gitt navn til en av de mest tallrike klassene av variable stjerner, Mira-stjernene. Klassen inneholder 6-7000 stjerner. De er alle røde kjempestjerner med oscillerende overflater. De vekselvis utvider seg
og trekker seg sammen med perioder fra omtrent 80 døgn til over 1000 døgn. De fleste har en periode på
ca. ett år.
Noen Mira-stjerner kan øke sin lysstyrke med en faktor på ca. 10 000 fra minimum til maksimum. Amplituden (forskjellen i lysstyrke fra minimum til maksimum) og perioden (tiden mellom to påfølgende maksimum) kan endre seg merkbart fra en syklus til den neste. Et eksempel på dette er vist for RT Cygni i
Figur 2.

Figur 2: RT Cygni viser betydelig forskjell i lysvariasjonen fra en periode til den neste. Ett trinn på magnitudeskalaen utgjør en forskjell i lysstyrke på 2,518 ganger (5 magnituder utgjør en faktor på eksakt
100). Figuren viser data for de siste ti årene fra American Association of Variable Star Observers
(AAVSO).
Med ekstreme minima på ca. 14,5 mag og ekstreme maksima på ca. 6 mag jfr. Figur 3, varierer R Cygni
med en faktor på ca. 2,5188,5 = ca. 2500 i den synlige delen av det elektromagnetiske spektrum. Overraskende nok avtar den totale energiutsendelsen fra stjernen faktisk ikke med mer enn en faktor 2-3 fra minimum til maksimum selv om lysstyrken varierer med en faktor på flere tusen. Årsaken er at røde kjempestjerner har såpass lav overflatetemperatur at en meget stor andel av energien fra de sendes ut som varmestråling i den infrarøde delen av det elektromagnetiske spektrum. Kun en liten andel er synlig lys. Ved
maksimal lysstyrke har stjernen trukket seg kraftig sammen. Den sender da ut 2-3 ganger så mye energi
som litt senere da den har ekspandert til en mye større diameter. Sammentrekningen fører til at stjernens
overflateareal blir mye mindre enn når den er på sitt største. Kombinert med den litt større energiutsendelsen fører dette til at energitettheten ved overflaten øker betydelig når stjernen trekker seg sammen. Resultatet er at stjernens overflate blir merkbart varmere. Og da sendes en mye større andel av energien ut som
synlig lys og en tilsvarende mindre andel som varmestråling i den infrarøde delen av spekteret. Motsatt
avkjøles overflaten kraftig når stjernen ekspanderer til sin største diameter slik at en meget stor andel av
energien da forskyves fra synlig lys og over til varmestråling. Slik fører en beskjeden endring i den totale
energiutsendelsen til en meget stor endring i stjernens optiske lysstyrke.
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Figur 3: R Cygni har en stor amplitude på inntil 8.5 mag. Figuren viser data fra American Association of
Variable Star Observers for de siste ti årene.

Grunnleggende egenskaper ved materien i stjerner med tanke på pulsering
Det er nødvendig å beskrive noen av egenskapene til materien/gassen inne i en stjerne for å forklare hvorfor Mira-stjerner pulserer.
En av disse egenskapene er optisk tykkelse, eller på fint, opasitet. Dette er et mål for hvor lett/vanskelig
det er for stråling å passere gjennom materien. Stråling passerer lett gjennom en optisk tynn gass (lav
opasitet), mens den sliter med å kjempe seg gjennom en optisk tykk gass (høy opasitet). Opasiteten øker
med gassens tetthet, men avtar med økende temperatur. Følsomheten er høyere for temperatur enn for
tetthet.
En annen viktig egenskap til gassen i stjerner er at den kan gjennomgå ionisasjon og dens motstykke rekombinering. Et atom har ved lave nok temperaturer like mange positive ladninger i sin kjerne som det
har negativt ladde elektroner. Atomet er således normalt elektrisk nøytralt. Ved høy temperatur vil elektroner kunne bli «slått løs» slik at atomet får positiv ladning. Noen atomer kan også fange inn ett eller
flere ekstra elektroner og bli negativt ladet. Vi kaller et atom som har en negativ eller positiv ladning for
et ion. For å holde oss til atomer som mister elektroner, så sier vi at atomet ioniseres når det mister ett
eller flere elektroner. Vi sier at et slikt positivt ion rekombinerer når det fanger inn igjen et elektron. Molekyler kan for øvrig også ioniseres.
Figur 4: Eksempel på ionisering av et atom.
Energi fører til at et elektron slås vekk fra et
nøytralt atom som da får en positiv elektrisk
ladning. Vi kaller dette atomet et ion. Når ionet
fanger inn et elektron igjen, så kaller vi det rekombinering.
Nøytralt hydrogen har kun et elektron. Det kan
derfor ikke miste mer enn ett elektron. Andre
atomer har flere positive ladninger i kjernen, og følgelig også flere elektroner i sin nøytrale tilstand. Disse
kan derfor ioniseres i flere trinn ved stadig høyere temperaturer. Vi sier at et atom er dobbelt-ionisert hvis
det har mistet to elektroner. Det har da en ladning på +2. Trippel-ioniserte atomer har mistet tre elektroner
og har en ladning på +3 osv.
I en gass, f.eks. inne i en stjerne, vil atomer ioniseres og rekombinere hele tiden. Ved lav temperatur er
det kun ytterst få atomer som ioniseres. En stadig større andel av atomene ioniseres når temperaturen øker
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helt til nesten alle atomene er ionisert når temperaturen blir høy nok. Vi sier at gassen er partielt (delvis)
ionisert i det temperaturområdet som den inneholder en betydelig andel av både ioner og nøytrale atomer.
Vi er nå klare til å forstå hovedtrekkene i hvorfor Mira-stjerner pulserer.

Årsaken til variasjonen i lysstyrke for Mira-stjerner
Detaljene for hvorfor Mira-stjerner pulserer slik de gjør er svært kompliserte og de er fremdeles ikke fullstendig forstått. På et overordnet nivå er det derimot enighet om mekanismen.
La oss starte i et tidspunkt i pulseringen hvor stjernens ytre deler er i ferd med å trekke seg sammen. Når
materie faller innover vil materien innenfor komprimeres samtidig som bevegelsesenergi frigjøres og fører til oppvarming. Siden opasiteten er mer følsom for økningen i temperatur enn i tetthet, så avtar opasiteten normalt når materien inne i stjernen komprimeres av at dens ytre deler faller innover. Stråling slipper da lettere ut, og vi får ikke bygget opp noe mottrykk som kan snu kontraksjonen til ekspansjon. Skulle
det derfor (tilfeldigvis) oppstå en pulsering i en slik stjerne, så vil pulseringen dø ut. I de fleste stjerner,
som f.eks. i Sola mens den er «i sin beste alder», vil derfor opasitetsendringene motvirke pulsering slik at
stjernen forblir stabil.
Det er her ionisasjon kommer inn og lager ustabilitet for visse typer stjerner. Alle stjerner med lave eller
middels høye overflatetemperaturer, også stabile stjerner som Sola, har en partiell ionisasjonssone for hydrogen (hvor for øvrig også helium ioniseres) samt en partiell ionisasjonssone for dobbelt-ionisasjon av
helium. Den partielle hydrogensonen finner vi i det området hvor temperaturen er 10 000 – 15 000 grader, mens den partielle heliumsonen holder til dypere inn i stjernen ved ca. 40 000 grader.
Hvis materie faller inn mot disse sonene, forbrukes svært mye av bevegelsesenergien til å ionisere hydrogen og/eller helium. Andelen av ioner øker dramatisk samtidig som tettheten i sonen øker kraftig uten at
temperaturen i sonen øker vesentlig. Og da har vi plutselig en situasjon der den optiske tykkelsen til gassen (i ionisasjonssonen) øker og ikke avtar. Da stenges mye av strålingen produsert i kjernereaksjonene i
stjernens dyp inne rett under ionisasjonssonen. Dette fører til kraftig trykkoppbygging under ionisasjonssonen, noe som til slutt snur kontraksjonen til en ekspansjon. Stjernens ytre lag blåses utover og avkjøles.
Temperaturen faller da under 10 000 grader i ionisasjonssonen og ionene rekombinerer til nøytrale atomer
igjen samtidig som de frigjør energien de fanget inn når de ble ionisert under kompresjonen. Temperaturen øker da igjen slik at den optiske tettheten til gassen faller dramatisk. Utstrålingen blir så kraftig at betydelige deler at stjernens ytterste deler blåses bort fra stjernen. Massetapet kan komme helt opp i 1/10
000 solmasse per år for gamle Mira-stjerner.
Etter en stund har stjernen ekspandert så mye at gravitasjonen blir større enn strålingstrykket. Materien
har en så stor hastighet at stjernens radius allikevel fortsetter å øke en god stund før ekspansjonen er
snudd til en ny kontraksjon. Og da er vi tilbake ved starten på en ny pulsering.
De fleste ekspertene mener at det er den partielle hydrogensonen som er årsaken til pulseringene i Mirastjerner, mens det er en vekselvirkning mellom denne sonen og den partielle heliumsonen som fører til
pulseringene til f.eks. kefeide-stjernene og RR Lyrae stjerner.
Nå lurer du kanskje på hvorfor Sola ikke pulserer siden den jo også har disse ionisasjonssonene. Det er
mange forhold som påvirker pulseringsegenskapene til en stjerne, deriblant kjemisk sammensetning og
stjernens totale masse. Den partielle hydrogensonen kommer så nær overflaten til stjerner med overflatetemperatur høyere enn ca. 7500 Kelvin at det ikke er nok pulserende masse over sonen til å holde pulseringene i gang. I stjerner med overflatetemperatur under ca. 5500 Kelvin er det så kraftig konveksjon
(varmetransport på grunn av temperaturforskjeller) at omrøringen i stjernens ytre lag normalt ødelegger
pulseringen. I sola er ikke energiproduksjonen stor nok ennå til å få i gang betydelige pulseringer selv om
vi er innenfor pulseringsintervallet i overflatetemperatur. I de enorme Mira-stjernene ødelegges ikke pulseringen selv om overflatetemperaturen er mye lavere enn 5500 Kelvin.
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Endringer i periode og amplitude for Mira-stjerner
Mira-stjerner er såkalte Asymptotic Giant Branch (AGB) stjerner. Betegnelsen stammer fra et område
med ustabile stjerner i det såkalte Hertzsprung-Russell diagrammet (se Figur 5).

Figur 5: Mira-stjernene finner vi i Asymptotic Giant Branch (AGB) området i Hertzsprung-Russell diagrammet. De er stjerner med ca. 2 solmasser som kommer inn i dette området når de ekspanderer kraftig
i størrelse og blir røde kjempestjerner mot slutten av sine liv. AGB-stadiet starter en stund etter at helium
har begynt å fusjonere til karbon og oksygen i stjernens kjerne.
Mira-stjerner gjennomgår såkalte termiske pulser. Hver termisk puls varer i 10–100 år, mens det går typisk 10–100 tusen år mellom hver puls. Energiutsendelsen øker for hver slik puls, og pulsene blir sterkere
for hver gang. Enorme konveksjonsstrømninger bringer produkter fra kjernereaksjonene i stjernens indre
opp til overflaten ved slutten av hver termiske puls.
De termiske pulsene fører til store strukturelle forandringer i stjernens indre ved at enorme mengder karbon og oksygen produseres fra et skall med helium under de korte pulsene (se Figur 6). Heliumskallet er
bortimot inaktivt mellom pulsene hvor stjernen i stedet produserer helium fra hydrogen rett utenfor heliumskallet og i blandesonen mellom helium- og hydrogenskallene. Når nok helium er tilført heliumskallet,
så «antennes» dette slik at vi får en ny termisk puls med eksplosiv produksjon av karbon og oksygen. Under den termiske pulsen er hydrogensjiktet tilnærmet inaktivt.
De raske endringene i stjernens struktur under de termiske pulsene forandrer hvordan stjernen pulserer.
Både perioden (tiden mellom to maksima) og amplituden (forskjellen i lysstyrke mellom minimum og
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maksimum) forandrer seg betydelig under en slik termisk puls. I den mye lengre tiden mellom de termiske pulsene endres perioden og amplituden kun sakte.
Figur 6: Strukturen til en AGB-stjerne som
Mira. Innerst finnes en kjerne med karbon
og oksygen. Utenfor den har vi et lag med
helium og ytterst finner vi en blanding av
hydrogen og helium. Det er betydelig
blanding i de ulike sonene, spesielt i den
ytterste sonen.
Siden forholdet mellom tiden det tar å
gjennomføre en termisk puls og tiden mellom to termiske pulser er i størrelsesorden
50 : 50 000, så vil omtrent en av tusen Mira-stjerner på et gitt tidspunkt være i en
termisk puls. Templeton, Mattei og Willson rapporterte i 2005 å ha funnet åtte
stjerner som med svært stor statistisk sikkerhet hadde endret periode betydelig i
løpet av de siste par hundre år. De fant
også 21 andre meget sannsynlige kandidater og 57 «mistenkelige» stjerner. Man
mener endringene til flere av disse stjernene er et resultat av termiske pulser. Av de
åtte svært sikre tilfellene er fem lett synlige fra Norge; T Ursae Minoris; LX Cygni, R Aquilae, W Draconis og Z Tauri. Endringen for T UMi er som et eksempel vist på Figur 7 og Figur 8. De er dramatiske.

Figur 7: T Ursae Minoris hadde i lang tid en rimelig stabil periode på ca. 315 døgn. For 35-45 år siden
(ca i 1970) begynte perioden å avta raskt. Den er nå nede i ca. 220 døgn. Den vannrette aksen har enhet
tusen Julianske dager. Julianske dager er en fortløpende nummerering av dager som brukes ved analyse
og observasjon av variable stjerner.
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Figur 8: Amplituden til T Ursae Minoris har blitt dramatisk mindre siden 1990. Variasjonene i lysstyrke
er nå svært uregelmessige. Utviklingen er forenlig med at stjernen er i ferd med å forandre pulseringsmodus etter en termisk puls. Den kommer etter hvert til å få bygge opp høy amplitude igjen, men med en
annen periode enn før.
Tilværelsen som AGB-stjerne med termiske pulser varer i ca. 1-2 millioner å avhengig av stjernens masse
og utvikling.
Livet som AGB-stjerne avsluttes når stjernen har «blåst av seg» nesten alt hydrogen. Kun 1/1000 – 1/100
solmasse med hydrogen er da igjen nær overflaten av stjernen. Fra dette tidspunktet begynner stjernen å
krympe sakte men sikkert, mens overflatetemperaturen øker. Etter ca. 10 000 år er alt hydrogen forbrukt
eller blåst vekk fra stjernen. Den utvikler da en svak, men rask stjernevind. Denne treffer den mye langsommere materien som ble kastet av i AGB-fasen. Interaksjonen gir et komprimert skall med ionisert materie som vi ser som en planetarisk tåke. Og i sentrum av den har den nå kjernefysisk døde stjernen startet
sin tilværelse som hvit dvergstjerne.
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Julekometer på vei

av Per-Jonny Bremseth

Utover høsten og vinteren kan vi betrakte flere kometer på himmelen: Den alltid trofaste komet 2P/Encke,
C2013/R1 Lovejoy, 154/P Brewington og ikke minst komet C2012/S1 ISON, som vi i lang tid har hatt
meget store forhåpninger til!
Komet 2P/Encke er vel den eneste av disse vi virkelig "kjenner" opp gjennom historien. Denne gamle
traveren med rundetid på 3.3 år rundt solen foretar i høst sitt 62. registrerte omløp, og er tydelig en sliten,
gammel komet. Den er astroide-lignende langt der ute, men får hurtig lysøkning og koma på vei mot perihel. Komaen er typisk utstrakt til å begynne med, men trekkes sammen og blir lysterk nærmere solen. Utstrømninger av "jets" opptrer både i retning solen (vifte), som fra solen. Under det nåværende omløp vil
lystyrken komme opp mot 7.0 mag., men kan nå 6.5 mag under gunstige passasjer! I begynnelsen
av 1900- tallet, kunne lystyrken bli 4.0 mag. og kunne konkurrere med galaksen M31 i så måte. Perihel
(nærmest Sola) denne gang er 21. november 2013.
Komet 2P/Encke ble funnet av Pierre Mechain i 1786, men det var ikke før 1819 at Johann Franz Encke
fant ut at banen sammenfalte perfekt med baner til tidligere kometpassasjer, og mente derfor at det måtte
være samme komet. Dette var andre gangen at en baneberegner fikk navnet på kometen (etter Edmond
Halley), og dermed var den andre periodiske komet oppdaget (derav betegnelsen 2P).
Encke går i en spiral rundt solen og vil "om ikke lenge" kollidere med denne. Det menes også at den asteroiden som eksploderte over Tunguska, Sibir i 1908, var en bit av komet Encke, da det passet med meteorsvermen etter kometen, nemlig Tauridene i juni- juli.

Kart som viser banene til kometene Encke, Lovejoy og ISON ut året fra 15. oktober. Posisjonen hver femte dag er vist. For detaljkart, se http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html
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Encke er observerbar på morgenhimmelen til slutten av november.
Den har en bane på himmelen omtrent som ISON og nærmer seg
gradvis denne som kartet på forrige side viser. Med kamera og linse kan en få fine bilder av begge kometene samtidig! Lysstyrken til
Encke øker gradvis. Den er beregnet til 9.4 mag 15. oktober og
øker antakelig til 7.0 mag. nær perihel.
Tegning av 2P/Encke 1.oktober 1990, slik den så ut i 8-tommers
teleskop med 80x forstørrelse. Lysstyrken til kometen var 6.5 mag.
(Nord er opp og Øst til høyre).

C2013/R1 Lovejoy ble oppdaget så seint som 7. september i år.
Denne nye kometen beveger seg nå nordover på himmelen. Kometen er synlig på morgenhimmelen. Den
25.–26. oktober passerer den svært nær stjernen Procyon i Lille Hund (Canis Minor), og dette kan være
en fin anledning til å finne kometen. Lysstyrken er antakelig rundt 9.5 mag. Den 8. november passerer
den like sør for den åpne hopen M44 i Krepsen (Cancer), lysstyrke rundt 9.0 mag. I slutten av november
vil den passere nær spiralgalaksen M 51 i Canes Venatici (Jakthundene) og lystyrken vil da antakelig
være rundt 8. mag. Lovejoy vil nå perihel 22. desember i år og maksimal lysstyrke forventes å bli rundt
6.0 mag. Men kometen har en noe bedre lysstyrkeutvikling enn forventet og kan kanskje bli synlig uten
teleskop.
154 P/Brewington er en forholdsvis ny periodisk komet (funnet i 1992), og denne når maks. lystyrke på
10.0 mag. rundt perihel i begynnelsen av november. Den står da fint plassert i området mellom Pegasus
og Vannmannen (Aquarius). Dette er den eneste av de omtalte kometene som sees på kveldstid. Kometen
beveger seg østover på himmelen, under Andromeda og inn Perseus og Kusken (Auriga) utover våren.
Lysstyrken avtar sakte. For kart se http://www.aerith.net/comet/catalog/0154P/2013.html
C2012/S1 ISON er kometen vi alle virkelig har store forventninger til. Den runder sola 28. november
2013 og lystyrken er beregnet til å bli -4 mag. (som Venus) eller sterkere når den dukker opp igjen den
29. november! Kometen har imidlertid tapt seg mellom 2 og 3 mag. fra januar til nå. Ingen vet om den
klarer å ta seg inn igjen, men nå er den kommet seg innenfor Marsbanen, og da skulle man tro at større
mengder vannis går over i gassform og anriker både koma og hale. Den er jo på jomfruturen fra Oortskyen, så også gamle gjenfrosne geysirer må begynne å våkne! Den har en banekurve som en hyperbel
(åpen), så den vil etter perihel ikke returnere noen gang (i motsetning til Encke og Brewington).
I skrivende stund begynner ISON å bli lysere enn 10.0 mag, så snart så kan den observeres med middels
store teleskop. Mer detaljer om hvordan observere ISON finner du bakerst i bladet.
ISON er en solstreifer, men ikke en typisk såkalt "Kreutz- komet", så spenningen er jo om den overlever
perihelpassasjen!
Kometer er uforutsigbare: Den amerikanske amatørastronomen og legenden David Levy sier om kometer:
"Kometer er som katter, de har hale og gjør akkurat som de vil!" Ja, det har vi jaggu sett noen eksempler
på. Skrekkeksemplet er kometen C/1973 E1 Kohoutek i 1973 som var veldig oppskrytt før perihel, den
skulle bli som fullmånen o.s.v., Fanatikerne "Children of God" spådde verdens undergang, men da kometen "famlet seg" ut av sollyset etter perihel, og kom på mørkere himmel, hadde den allerede falt til 4.0
mag! Kohoutek ble århundrets fiasko og ble berømt for det.
I motsetning overrasket kometen 17P/Holmes stort i 2007: Den økte lystyrken fra 18. mag til 2.5 mag i
løpet av timer, og ble synlig med blotte øye som en "nova" i Perseus.
Så hva som skjer med ISON etter perihel, det får bare tiden vise! Lykke til med observeringen!!
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Ny letestrategi for intelligens i rommet
Av Terje Bjerkgård

kilde: Astronomy sept.13
Leting etter ekstraterrestriell intelligens, også kjent som SETI, har også høstet av fruktene når
det gjelder teknologisk utvikling her på Jorda. Inntil nå har imidlertid letingen fokusert på å
oppdage signaler fra fremmede som bevisst har forsøkt å komme i kontakt med oss. Nå forsøkes
en ny strategi.
Inntil nå har letingen etter fremmede sivilisasjoner vært konsentrert til radio eller lasersignaler som vi vet
hvordan kan sendes og basert på teknologi som vi kjenner eller kunne tenkes å utvikle. Mange av disse
letemetodene fortsetter å utvikles og når stadig lenger ut i Universet.
Den nye strategien går på å lete etter avanserte sivilisasjoner uten at disse anstrenger seg for å ta kontakt
med oss. Faktisk kan de nye letemetodene finne slike sivilisasjoner selv om de skulle forsøke å skjule seg.
Letestrategien baserer seg på at avanserte teknologiske sivilisasjoner trenger å bruke enorme mengder
energi, men samtidig må de følge de fysiske lovene slik vi kjenner dem. Hvis disse sivilisasjonene ikke
driver seg selv til utslettelse, må de fortsette å ekspandere og utvikles, noe som vil kreve stadig mer energi. På et tidspunkt vil de ha brukt opp all energi tilgjengelig på planeten de bor på og dens nabolag og begynne å bruke andre planeter til å hente inn energi, ikke minst fra stjernen planeten kretser rundt.

Dyson-sfærer
Den velkjente og kanskje noe uortodokse fysikeren og matematikeren Freeman Dyson utviklet i 1960 det
som senere er blitt kjent som Dyson-sfærer. Dette er et tett nettverk, nærmest en kule, av energi-fangere
som omgir en stjerne for å utnytte så mye som mulig av strålingen. En slik innretning mente Dyson var
nødt til å lages for å skaffe nok energi når en sivilisasjon ble tilstrekkelig stor og avansert.

Ved å samle det meste, for ikke å si all tilgjengelig stråling, så vil stjernen da ikke sende ut noe særlig
med stråling i synlig lys. Imidlertid vil strålingen unnslippe i form av varme, det vil si infrarød stråling.
Som Dyson poengterte, vil en kunne detektere denne strålingen eller varierende mengde synlig stråling
fra selve stjernen, gjennom åpninger i kule-strukturen (som vist på illustrasjonen).
Og det er nettopp dette noen av de nye lete-strategiene går ut på. Forskerne vil søke etter både isolerte
sfærer eller store ansamlinger i deler av galakser. På samme tid vil forskerne forsøke å snappe opp eventuell kommunikasjon mellom sivilisasjonene.
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Mer om leteprosjektene
To prosjekter ledes av astronomen Geoffrey Marcy ved Berkeley universitetet i California. I det første
prosjektet vil han observere stjerner for å se etter blokkering av lys på grunn av Dyson-sfærer. Lyset vil
da variere i et mønster som vil repeteres meget nøyaktig etter som Dyson-strukturen roterer rundt stjernen.
For å finne slike strukturer vil Marcy og hans team gå gjennom alle data som romteleskopet Kepler samlet inntil den sviktet i mars i år. I løpet av fire år fulgte teleskopet ca. 145000 stjerner kontinuerlig i et lite
område på grensen mellom stjernebildene Lyren (Lyra) og Svanen (Cygnus), dette for å finne eksoplaneter. Dette ved å se etter karakteristisk, periodisk svekkelse av stjernelys som skyldes en planet som beveger seg foran stjernen. Kepler fant nesten 3000 planetkandidater i løpet av de to første årene det observerte, som nå gjennomgås med andre teleskoper. Pr. juli i år var 134 kandidater bekreftet å være planeter.
Området på himmelen Keplerteleskopet
har monitorert de siste 4 årene.
For å gå gjennom hele datasettet for å finne planeter ble det brukt algoritmer som
fjernet alle dem som ikke hadde sannsynlig mønster som var forenlig med planetpassasjer. Teamet til Marcy vil måtte se
etter helt andre mønstre i variasjon av
stjernelyset.
Astronomen Andrew Howard fra universitetet på Hawaii forklarer at antakelig vil
ikke beboerne rundt en stjerne ha bygget
en komplett Dyson-sfære, noe som gjør
den lettere å oppdage. Dersom det er bygget f.eks. enorme solpaneler rundt en stjerne så vil det skape en
helt annerledes lyskurve enn når en planet passerer foran stjernen. Ved å teste på noen stjerner som kan
studeres i detalj vil teamet til Marcy kunne fintune software og letekriterier. Deretter blir det en møysommelig prosess med å gå gjennom alle dataene. Men det krever kun mye datakraft og tid, når programmene er ferdige, sier Howard.
Ingen har foreløpig gått gjennom disse dataene for slike signaler. Så selv om teamet ikke skulle finne tegn
på Dyson-strukturer i det lille området som Kepler tross alt har studert, så kan det dukke andre og helt
ukjente fysiske fenomener.
Også et team ledet av Lucianne Walkowicz ved Princeton Universitetet har til hensikt å gå gjennom
Kepler dataene. De vil lete etter mønster som avviker fra det normale, enten det betyr en økning i lysstyrke som kunne f.eks. skyldes laserblink eller avtakende lysstyrke pga. Dyson-strukturer. Walkowicz fremhever at styrken med deres prosjekt er at de ikke har noen formening på forhånd om hva de vil finne.
Richard Carrigan, en partikkelfysiker ved Fermi-laboratoriet i Illinois, gjorde for noen år siden undersøkelser for å finne kilder som hadde unaturlig høy infrarød stråling i forhold til synlig lys, noe som ville
være det en ville vente å finne fra en Dyson-sfære. Han gikk da gjennom store mengder data samlet inn av
IRAS satelitten på 1980-tallet. Carrigan endte opp med en håndfull interessante kandidater, men ikke
utvetydige. Ved å bruke radioteleskopene i Allen Telescope Array, forsøkte han å fange opp eventuelle
radiosignaler relatert til disse kildene, men fant ingenting.

Å lytte etter samtaler
Det andre SETI prosjektet til Marcy’s gruppe går ut på å forsøke å snappe opp samtaler mellom sivilisasjonene der ute. Slike samtaler kan kanskje skje ved såkalte modulære laserstråler. Det kan jo være at Jorda ligger i retningen til disse laserstrålene og kan således fanges opp.
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Laserlys er den mest effektive måten å kommunisere over lange avstander på som vi kjenner. I tillegg har
slike stråler en distinkt signatur i form av en skarp bølgetopp med en frekvens, noe vi ikke kjenner fra
naturlige fenomener.
Paul Horowitz og kolleger ved Harvard Universitetet i Boston har allerede lett etter blink fra laserlys i 15
år. Poenget er at korte laserpulser kan lyse opptil 1000 ganger sterkere enn en stjerne som Sola på noen
bølgelengder, selv med teknologi som vi behersker i dag.
Marcy’s gruppe bruker spektroskop for å skille ut de enkelte bølgelengder innfallende lys består av og
fotometer til å bestemme lysintensiteten. De skarpe og intense toppene fra laserlys vil skille seg kraftig ut
fra stjernelyset.
Når en sivilisasjon har kolonisert en annen planet vil kommunikasjon være nødvendig. Astronomene har nå begynt å lete etter laser-pulser mellom planeter
som står på linje med hverandre
og med Jorda.
Gruppen har planer om å fokusere på særlig lovende kandidater.
Forskerne som har jobbet med
dataene fra Kepler-teleskopet har
allerede funnet en rekke stjerner
som har mer enn en planet. Ideen
er å kalkulere den eksakte posisjonen til planetene i disse systemene og deretter observere når
to av planetene danner en linje som peker mot Jorda. Dersom en sivilisasjon har kolonisert de to planetene, vil en kunne observere signalene som unnslipper ved kommunikasjon mellom de to verdenene.

Millioner av sfærer?
Richard Carrigan har i mange år også hatt ett mer ambisiøst prosjekt: Å lete etter hele galakser fulle av
Dyson-sfærer. Dersom Dyson-sfærer omgir om ikke alle, men en stor del av stjernene i en galakse, så vil
galaksens utstråling for en stor del være i den infrarøde delen av spekteret. Carrigan har konsentrert undersøkelsen til elliptiske galakser, fordi de er mer like i strålingsegenskaper.
Poenget er at enhver sivilisasjon som er avansert nok til å bygge en Dyson-sfære, snart vil (og må) bygge
flere. Sivilisasjonen vil ha ekspandert utover i galaksen i løpet av noen ti-talls millioner år, mener Carrigan. Carrigans første resultater har vist seg å være vanskeligere å tolke enn han trodde, fordi de elliptiske
galaksene viste seg å ikke være så ensartet som antatt. Han har så langt ikke funnet noen sterke kandidater.
Nye undersøkelser er på gang med nye infrarøde data, nå utført av en gruppe ledet av astronomen Jason
Wright ved Pennsylvania State University. De gjennomgår data fra den infrarøde satellitten WISE (Widefield Infrared Survey Explorer) og leter etter ekstremt røde objekter. WISE har kartlagt hele himmelen i
høy oppløsning i fire forskjellige, infrarøde bølgelengder. NASA slipper nå dataene ut i flere omganger
og dekker til nå over 500 millioner mulige kilder.
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NASA sin infrarøde satellitt WISE har kartlagt himmelen i fire infrarøde bølgelengder. Dette bildet viser
Melkeveien i området mellom Cepheus og Cygnus (Svanen).
Den vanskeligste delen av undersøkelsene er å skille ut galakser som er røde fordi de ligger langt unna,
noe som gjør at lyset er kraftig rødforskjøvet av den kosmiske ekspansjonen. Imidlertid bør disse kunne
utelukkes pga. størrelse og spektral signatur. Ved å finne objekter med riktig signatur i de fire infrarøde
båndene til WISE, så håper gruppen til Wright at de kan finne galakser fulle av Dyson-sfærer.
Wright har også et prosjekt som går på å finne Dyson-sfærer i vår egen galakse. De ser da etter stjerner
som er unaturlig røde. Dette er ikke enkelt, siden stjerner dels innhyllet i, eller liggende bak støvskyer,
også vil være røde. Men Wright håper at en kan utelukke disse ved å bruke kartlegging av nettopp støvskyer i Melkeveien.

Er vi alene?
Hva hvis disse undersøkelsene er resultatløse og vi ikke finner noen kandidater som tyder på at det er
andre sivilisasjoner der ute, betyr det at vi er alene?
Jason Wright sier at det kan jo bety at det ikke finnes andre, men vi vil ikke kunne vite det sikkert, fordi
noen livsformer ikke behøver å bli særlig avanserte. En annen mulighet er jo at sivilisasjoner aldri vil
bruke mer enn en brøkdel av tilgjengelig energi fra sine stjerner. Men mange forskere mener at det er
uunngåelig at en sivilisasjon vil bygge Dyson-strukturer etter som utviklingen fortsetter. En annen mulighet er at det er fysikk vi ennå ikke forstår og dermed andre energikilder vi ikke tar med i betraktning.
Men som Wright sier: ”Den enkleste forklaringen er i tilfelle at vi er alene”.
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Nyheter
Knøttlite kunstig sort hull
Kilde: forskning.no
Et bittelite sort hull av plastikk viser hva som skjer rundt de sorte hullene i universet.
Det er kinesiske forskere som har laget det lille, sorte hullet. Det er ikke farlig, men kan vise oss mer om
hvordan de sorte hullene i universet egentlig fungerer, skriver New Scientist.
Ute i universet fanger sorte hull lyset med sin enorme tyngdekraft. Det betyr at alt lys som er innenfor det
som kalles hendelseshorisonten blir slukt. Men like utenfor denne horisonten ligger noe som heter fotonsfæren.
Det er et felt der romtiden bøyes, og der lyspartiklene blir fanget i en bane rundt det sorte hullet. Forskere
har aldri før sett en slik fotonsfære, fordi lyset jo er fanget, og derfor ikke kan ses.
De kinesiske forskerne har imitert dette ved å ta et tynt plastikk-ark og endre brytningsindeksen, som er et
mål på et materiales evne til å bryte lys. Materialer har ulik brytningsindeks, og det er derfor et sugerør
ser ut som det bøyes når det står i et glass med vann.
Forskerne tilsatte noen knøttsmå partikler de kaller kvanteprikker i en mikstur av smeltet akryl-glass.
Deretter helte de blandingen over et roterende flak av kvarts, slik at blandingen ble sakte spredt utover.
Siden puttet de en mikroskopisk kule av polystyren, eller styrenplast, i midten. Kula fungerer som et slags
anker, der akryl-blandingen er tykkest rundt kula og blir tynnere utover. Forskerne forklarer at dette gjør
at brytningsindeksen varierer utover på
samme måte som utenfor et sort hull.
Når forskerne retter en laserstråle mot
blandingen så kan man se at lyset som er
lengst unna midten blir dratt litt mot
midten, mens jo nærmere midten lyset er,
jo sterkere er kraften som trekker det innover.
Det faktiske lyset blir borte også i det
kunstige sorte hullet, men det er de små
kvanteprikkene som tar opp og slipper ut
noe av lyset, og det er dette vi ser. Dermed kan vi for første gang se med våre
egne øyne hvordan kraften rundt et sort
hull virker.
Eivind Wahl

Supervulkaner kan ha herjet på Mars
Kilde: forskning.no
Forskere har funnet strukturer som kan være restene etter vulkanske eksplosjoner tusen ganger
større enn utbruddet på Mount St Helens.
Det er ikke første gang det er funnet rester etter store vulkaner på planeten Mars. Skjoldvulkanen Olympus Mons skyter svimlende 21 300 meter i været – nesten tre ganger så høyt som Mount Everest rager
over havet.
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Men de nye funnene er noe helt annet. De ligner ikke på vulkanske topper eller skjold, som Olympus
Mons eller Vesuv. I stedet er de kollapsede gryter, skriver Joseph R. Michalski og Jacob E. Bleacher i
siste utgave av Nature.
Forskerne har funnet en rekke kalderaer som synker ned i høylandsområdet Arabia Terra.
I bildet til høyre er høydedata og
temperaturdata lagt sammen over
bildet av Eden Patera, det mest
typiske eksemplet på rester etter
supervulkaner på Mars. Kalderaen
er omtrent 1800 meter dyp og 70
kilometer lang på det bredeste.
Dette er regnet som en av de eldste
regionene på planeten, pepret med
krater fra nedslag opp igjennom
tidene.
Forskerne er likevel temmelig sikre på at de gigantiske gropene ikke
er nedslagskrater. De har ingen av
de karakteristiske kjennetegnene for slike sammenstøt.
Derimot er det sannsynlig at vi har funnet restene etter gigantiske supervulkaner, som eksploderte en gang
for milliarder av år siden.
Supervulkaner er ekstremt store, eksplosive vulkaner som slynger ut mer enn 1000 kubikkilometer vulkansk masse i løpet av et utbrudd. Til sammenligning blåste det berømte Mount St Helens-utbruddet ut tre
kubikkilometer masse.
Under området Yellowstone på Jorda truer en slik supervulkan. Dersom den eksploderer, vil det antageligvis få katastrofale følger for mesteparten av livet på kloden.
På samme måte kan supervulkaner på Mars ha hatt stor betydning. Dersom slike giganteksplosjoner har
skjedd på Mars må vi endre beregningene våre av hvordan atmosfæren på den røde planet ble til, mener
forskerne.
Dessuten kan det hende vi får svar på en gammel gåte: I hele ekvatorialregionen av Mars ligger det lag på
lag av finkornede avsetninger som ingen har funnet opphavet til. Noen tegn peker mot at sanda stammer
fra vulkansk aktivitet, men lite tyder på at massene kan ha kommet fra de hittil kjente vulkanske regionene på planeten.
I Arabia Terra-området finnes dype lag av de mystiske avsetningene, men forskerne har tidligere ikke
kunnet finne noen vulkaner i nærheten. Nå er det bildet dramatisk endret. Kanskje kommer massene virkelig fra hypergigantiske vulkanutbrudd en gang i planetens ungdom.
Eivind Wahl
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Nova i Delfinen
av Terje Bjerkgård

Den 14. august oppdaget japaneren Koichi Itagaki en nova i stjernebildet Delfinen (Delphinus). Den har
nå fått den offisielle betegnelsen V339 Delphini. Lysstyrken var ved oppdagelsen 6.8 mag. Knapt to dager
etter nådde den en lysstyrke på 4.3 mag, altså godt synlig for det blotte øye. Dette er den første novaen
som har vært synlig uten kikkert på den nordlige halvkule siden 1999 (det var V1494 Aql) Etter maksimum har lysstyrken falt relativt jevnt og raskt ned mot 10.5. mag (pr. 15. okt), som lyskurven under viser.

En nova skyldes eksplosjon på overflaten til en hvit dvergstjerne i et tett dobbeltstjernesystem. Den hvite
dvergstjernen ”stjeler” materie i form av vesentlig hydrogengass fra sin kompanjong som har est opp til
en rød kjempestjerne i siste del av sin livsfase. Når denne tilførte materien når en kritisk masse vil kjernereaksjoner skje eksplosivt og stjernen vil få økt sin lysstyrke dramatisk. V339 Del hadde lysstyrke lavere
enn 17. mag før utbruddet og ble altså godt synlig uten kikkert.
Til tross for det dramatiske utbruddet, skjer det ikke så mye med selve dvergstjernen. Eksplosjonen skjer
kun på overflaten av stjernen. Det er beregnet at kun 1/10000 solmasser må tilføres for at reaksjonen skal
skje og kun 5% av denne massen reagerer. Resten blåses ut i rommet og danner en gass-sky rundt stjernen.
Lyskurvene viser at siden ca. 20. august har novaen gradvis blitt mer rød i farge (den røde lyskurven har
ikke falt like raskt som de andre kurvene). Dette skyldes flere faktorer. Energien fra novaeksplosjonen
blir fanget opp av hydrogengassen i materien som slynges ut fra stjernen og sendes ut igjen som rødt lys
(hydrogen-alfa). I tillegg ekspanderer gassen og fører til avkjøling og dermed rødere lys. Det dannes også
et støvskall utenfor stjernen som gjør lyset rødere (på samme måte som støv i vår atmosfære gjør sollyset
rødt).
Både Birger og jeg har sammen med Bjørn Håkon Granslo (leder for NAS sin variable stjernegruppe),
observert novaen jevnlig. Dessverre har vi her i Trondheim vært hemmet av dårlig vær, så vi har ikke fått
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fulgt stjernen så mye vi kunne ønske. I figuren under har jeg plottet opp våre observasjoner og sammenlignet med alle de visuelle dataene til AAVSO (sirkler er Granslo sine observasjoner, pluss er Birgers,
mens trekanter er undertegnedes). Det er god overensstemmelse mellom alle dataene.

Blinkskudd

Andromedagalaksen fotografert 2. oktober av Terje Bjerkgård. Bildet er tatt med Nikon D5100 gjennom
80 mm ED refraktor (f/6). 10 bilder á 30 sekunder er stacket i DeepSky stacker og etterbehandlet i photoshop.
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Deep Sky hjørnet
av Terje Bjerkgård
Når Sommertrianglet (som utgjøres av stjernene Vega, Deneb og Altair) blir synlig på himmelen etter
sommeren så er det et tegn på at høsten er i anmarsj. Derfor er det naturlig å ta for oss noen av objekter på
denne delen av himmelen denne gang.

M57 Ringtåken
Den flotte planetariske tåken er lett å
finne, mellom γ og β i stjernebildet
Lyra (Lyren). Med et lite teleskop (3-4
tommer) kan en ane ringformen som
en formørking mot sentrum av tåkeskiva. Dette blir tydeligere med større
teleskoper, mens sentralstjernen krever
gode forhold og 12–14 tommers åpning.

M56 Kulehop
Denne kulehopen ligger på linjen mellom γ Lyrae og den flotte dobbeltstjernen Albireo i Cygnus (Svanen). Hopen
har en lysstyrke på 8.3 mag og en utstrekning på 7.1 bueminutter. De sterkeste stjernene er bare av 11.
mag, slik at en med et 4-tommers teleskop stort sett ser en ujevnt belyst tåkeflekk. Hopen er lite konsentrert, slik at en med større teleskoper lett løser den opp i enkeltstjerner.

NGC 6791 Åpen hop
Denne stjernehopen er et svært vanskelig objekt for teleskoper mindre enn 6 tommer. Dette fordi de sterkeste stjernene er av 12–13 mag og hopen har en utstrekning på 15 bueminutter. Med et større teleskop,
gjerne 12–14 tommer, er dette et flott syn. Hopen har nemlig mer enn 300 stjerner som er godt konsentrert.

NGC 6960 – 6992 Slørtåken
Slørtåken er en supernovarest fra en stjerne som eksploderte for 5-8000 år siden. Tåkekomplekset har utstrekning på nær 3 grader på himmelen, noe som tilsvarer ca. 50 lysår i virkelig størrelse (avstand 1470
lysår). Tåken befinner seg like under
forbindelseslinjen mellom ζ og ε
Cygni. Dette er et vanskelig objekt for
mindre teleskoper, dersom en ikke
bruker smalbåndfilter. Med et OIIIfilter kan tåken sees greit selv med 34 tommers teleskop, og særlig iøynefallende er den østligste delen (NGC
6992). Med lav forstørrelse og gode
forhold kan en med et lite teleskop se
hele komplekset på en gang. Med et
8-tommers teleskop eller større ser en
mange flotte detaljer i tåken og en kan
også skimte den svakere, sentrale delen av tåken.
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Stjernehimmelen oktober – desember 2013
av Terje Bjerkgård

Generelt
Det er vintersolverv 21. desember kl. 18.11. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med
kortest daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 10.01 og går ned allerede kl. 14.32 denne dagen. Ved
Steinbukkens vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv.

Planetene
Merkur er morgenstjerne fra midten av november og ut måneden. Den har største vinkelavstand fra Sola
den 18. november og har da minus 0.5 mag i lysstyrke.
Venus er aftenstjerne i hele perioden, men går ned omtrent samtidig med Sola i oktober. Først mot slutten
av november dukker planeten opp lavt i vest på kveldshimmelen.
Mars er synlig på morgenhimmelen i begynnelsen av oktober og befinner seg da i stjernebildet Løven
(Leo). Den kan da brukes til å finne kometen ISON, som passerer Mars i løpet av de første tre ukene i
oktober. Mot slutten av måneden og i november står planeten opp et par timer etter midnatt. Den beveger
seg stadig sørover langs ekliptikken og befinner seg i Jomfruen (Virgo) fra slutten av november. I desember står således planeten opp en time etter midnatt.
Jupiter befinner seg i Tvillingene (Gemini) i denne perioden og står i midten av oktober opp ca. kl. 22,
midten av november ca. kl. 20 og i desember er den oppe hele natten. Planeten er for øvrig i opposisjon 5.
januar neste år. Selv med en prismekikkert er de fire største månene lett synlig, mens et lite teleskop viser
skybeltene. Ved gode forhold kan en med 5-6 tommers teleskop se den Røde Flekken. Når den er synlig
kan du blant annet finne her: http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/3304091.html
Saturn kommer til syne svært lavt på sørhimmelen mot slutten av året. Den befinner seg nå i stjernebildet
Vekten (Libra).
Uranus står svært fint til utover hele høsten. Den befinner seg i
stjernebildet Fiskene (Pisces). Se kart neste side. Planeten var i opposisjon (nærmest oss) 3. oktober. Lysstyrken er 5.7 mag (så vidt
synlig uten kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.7 buesekunder. Med litt forstørrelse er det altså mulig å
se en svakt grønnlig skive. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se de mest lyssterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna.

Uranus og de sterkeste månene fotografert med VLT (8.2 m teleskop) i nær-infrarødt. Ringen er usynlig.

Neptun var i opposisjon 27. august. Planeten befinner seg lavt nede på sørvesthimmelen i stjernebildet
Vannmannen (Aquarius). Se kart i Corona 2/13. Lysstyrken er 7.8 mag og planetskiven er kun 2.3 buesekunder tvers over. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den grønnlige fargen og at
den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse.
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Kart som viser Uranus’ posisjon den 30.september, 15. oktober og 15. november.

Kometer
Kometen C/2012 S1 ISON ble oppdaget for vel et år siden og viste seg å være mer lyssterk enn andre
kometer oppdaget på samme avstand. Kometen er antakelig ikke større enn andre kometer (5-6 km i diameter), men synes å ha mer gass enn de fleste andre. Kometen passerer bare 1.1 mill. km over soloverflaten den 28. november, noe som kan gjøre at den kan bli svært lyssterk når den kommer fram fra sollyset
igjen etter passasjen dersom den overlever.
Dessverre har ikke kometen levd opp til forventningene til nå i høst og er nå 3 magnituder svakere enn det
som var estimert stigning i lysstyrke for bare noen måneder siden. Det er mulig den kun når 3. mag. når
den kommer fram fra Sola igjen i desember. I tilfelle er det en stor skuffelse.

Kometen ISONs bane i perioden 1. oktober til slutten av året. Hver 5. dag er avmerket.
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Kometen kan sees om morgenen i en periode fra 1. oktober til 20. november før den forsvinner i sollyset.
1. oktober passerer ISON bare 11 mill. km fra Mars. ISON vil ligge like nord for Mars i nesten tre uker,
som kan brukes for å finne den. 14.-15. oktober passerer den og Mars like nord for Regulus i Løven
(Leo), så dette er første mulighet for å kunne finne kometen relativt enkelt. Lysstyrken vil kanskje være
rundt 7-8. mag, så minst prismekikkert vil være nødvendig for å se den.

Kometen ISONs bane i perioden 26. november til 19. desember.
Kometen passerer like nord for stjernen Spica i Jomfruen (Virgo) den 18. november og på dette tidspunkt
kan den kanskje være synlig uten kikkert. Prøv gjerne rundt kl. 07.00 når Spica og ISON er ca. 10 grader
over horisonten.
ISON passer Sola den 28. november ca. kl. 19.00, noe som kan sees på bildene som legges ut på SOHO
satellittens hjemmesider http://sohowww.nascom.nasa.gov/ . Den 29. november kan kometen kanskje sees
på dagtid noen få grader over Sola. VÆR FORSIKTIG dersom du bruker teleskop, forsøk å skjerme for
sollyset med en vegg el. lignende.
Den 1. desember står kometen nesten 9 grader rett over Sola og burde være enkel å finne før soloppgang
eller etter solnedgang. Enda lettere blir det de nærmeste dagene. Men lysstyrken til kometen avtar hurtig
mens den fjerner seg fra Sola (kanskje så mye som 1 mag pr. døgn). Det antydes at komethalen kan ha en
lengde på opp mot 50-60 grader dersom den lever opp til forventningene!
Utover i desember beveger ISON seg stadig lenger nordover på himmelen og blir synlig i stadig større
deler av natten. Den 8. januar neste år passerer den bare to grader fra Polaris og kan kanskje stadig sees
uten kikkert.

Meteorsvermer
Leonidene forventes også i år å få lav aktivitet med en ideell timerate (ZHR) på rundt 10–15. Maksimum
er ventet den 18. november. Dessverre er det fullmåne.
Geminidene er alltid en av de flotteste svermene i året. Den har vanligvis en ideell timerate (ZHR) på
120. Maksimum i år er estimert til om morgenen den 14. desember. Radianten er like over de to sterke
stjernene Castor og Pollux i Tvillingene og står høyt på himmelen hele natten. Månen går ned tidligere på
natten, så stå opp tidlig om morgenen og få en flott start på dagen!
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