Redaktørens ord
til en eneste kveld, mest på grunn av
værforholdene. Nei, det er ikke lett
med en hobby som er så væravhengig
som vår...
Og nå skjer det andre ting som
virkelig er til bekymring, kanskje
mer enn været, noe som er fullstendig
irreversibelt, nemlig Starlink! Ikke
hørt om Starlink sier du? Starlink er
SpaceX og Elon Musk sine planer
om å gi hele kloden internett via et
formidabelt nettverk av satelitter.
Hvor mange spør du kanskje? Foreløpig er det skutt opp 120 satellitter i
to omganger. Og Musk har fått tilattelse til i første omgang å skyte
opp hele 4409 satellitter! Javel, hva
betyr det for oss? Jo, disse reflekterer
sollyset og forstyrrer for og ødelegger synet av stjernehimmelen. Og
astrofotografering er snart ikke mulig
å gjøre da det vil være nesten umulig
å få en eksponering uten en drøss av
satellittspor! Men Musk stopper ikke
med 4409; han har søkt om å få skyte
opp hele 30 000 satellitter!! Dersom
dette skjer, er det hvertfall slutt på
hobbyen vår. Akkja...snart må vi vel
flytte til Månen...

Hva passer vel bedre enn å begynne denne lederen med et bilde av Juletrehopen og kjegletåken (NGC 2264)?
Hopen som befinner seg i stjernebildet
Monoceros, ser faktisk veldig ut som
et tent juletre i en prismekikkert og
kan sees nettopp nå om vinteren (kart
inne i bladet).
Det er mye vi kan diskutere når det
gjelder klimaendringer, men det er for
meg helt klart at det nå er mye mer
dårlig vær enn det var for ti år siden.
Det er sjelden det er mulig å observere
stjernehimmelen nå dessverre. Jeg
observerer jevnlig variable stjerner og
jeg har aldri hatt så få observasjoner
som i år. Og vi hadde jo før jevnlig GOD JUL OG GODT NYTTÅR
skoleklasser og andre grupper på obTerje Bjerkgård
servatoriet, samt observasjonskvelder
for TAF'ere. I høst har vi ikke fått det
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Dobsonhuset solid forankret
Tekst og foto: Jørn Dahl-Stamnes

Sist vinter ble vinden litt for kraftig for huset hvor Dobson-teleskopet skal stå. Det endte med at
huset ble løftet opp fra bakken og kastet ned på veien nedenfor. I løpet av sensommeren og høsten har det blitt jobbet med å få huset på plass og få det festet bedre.
Heldigvis sto ikke Dobson-teleskopet inne i huset da vinterstormen tok tak i huset og kastet det ned på
veien noen meter unna der det sto. Skadene på huset var relativt små så det er ikke noe å si på konstruksjonen. Det som skortet var at det ikke var festet godt nok til bakken.

I høst startet ble jobben med å få huset på plass igjen. I forkant ble det diskutert hvordan man skulle gjøre
dette. Løsninger som å støpe en stor sokkel og feste huset til den ble diskutert, men vi endte opp med å
grave oss ned til berget for så å bore fire hull i berget slik at fire gjengestag kunne støpes fast i berggrunnen.
Problemet med berggrunnen på observatoriet er at den er veldig løs. Det gjør det jo enkelt å bore hull,
men samtidig gir det noe svakere feste. Men nå regner vi med at med fire fester som går 25-30 cm ned i
berggrunnen så burde det være nok til å holde huset på plass neste gang det kommer skikkelig ruskevær.
Det er jo tross alt grenser for hvor mye vind som det vil bli utsatt for.
Etter at hullene var boret, ble hullene «vasket» ved at vi helte vann i dem og så blåste luft ned i bunnen av
hullene med en hageslange. Dette for å få bort så mye løs masse som mulig. Før støping ble så mye som
mulig av gjenværende vann sugd opp med slangen. Gjengestagene ble støpt fast ved bruk av en ekspanderende betong, slik at de skal feste seg så godt som mulig.
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Noen dager senere ble hule lecablokker satt rundt gjengestagene og betong fylt rundt gjengestagene, samt
lagt rundt nedre del av lecablokkene. Hagesingle ble fylt rundt og mellom lecablokkene og gir drenering
mot sæterveien via ei grøft.
Planen var å montere på en ramme laget i trykk-impregnert materiale på gjengestagene. Ramma laget jeg
hjemme ut fra målene for Dobson-huset. Dessverre ble jeg usatt for et uhell på en løpetur i marka kort tid
etter at støpingen var gjort, og dermed var jeg forhindret i å fullføre prosjektet.
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Heldigvis stilte Birger Andresen opp en sen ettermiddag og sørget for at ramma ble nivellert med skruer
og stoppskiver under ramma, mens jeg bare kunne være tilskuer til prosessen. Ramma ble deretter skrudd
fast på gjengestagene med skruer oppå stoppskiver på oversiden. Etter at ramma var forsvarlig festet ble
gjenværende gjengejern som stakk opp over ramma kuttet akkurat i overkant av skruene. Skruene stakk
opp over ramma. Det ble derfor laget lister med hull til skruene som ble skrudd fast i ramma. På den måten fikk vi ei helt plan overflate på ramma hvor huset skal stå.

For å få huset på plass ble det kalt inn til dugnad via TAFs mailingliste. En lørdag kunne Tom Kristiansen, Kjell Erik Aas, Birger Andresen, Terje Bjerkgård og undertegnede fullføre prosjektet. Vi fikk god
hjelp fra grunneier Sindre Sandbakk som kom med traktoren og sørget for at huset ble løftet på plass. Til
slutt ble huset skrudd fast til ramma med tynne metallplater med hull. Vi håper at det nå blir stående godt
der.
Det hadde også blitt bestilt et 1/2 lass med singel. Sindre tok skuffa på traktoren og fylte opp i grus på
området mellom Dobson-huset og observatoriene. Resten ble fordelt langs veien der det er plass for å
parkere biler.
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Det gjenstår litt arbeid før huset er operativt og Dobson-teleskopet kan settes på plass. Døra (det «sorte
hullet» på bildet over) skal monteres riktig. Døra er hengslet i nedkant og skal fungere som en rampe for å
trille teleskopet ut og inn av huset. Andre løsninger med side-hengslet dør er også aktuelle. Området utenfor må planeres riktig slik at høydenivået på gulvet i huset ikke blir for stor i forhold til bakken utenfor.
Takk til alle som har bidratt i prosessen med å få Dobson-huset på plass.
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Oppdagelsen av Pluto - planeten som ble dverg
Av Birger Andresen

Det var noe som ikke stemte helt med bevegelsene til Uranus og Neptun. De fulgte ikke helt
de banene som beregnes når man bruker Newtons lover. Man mente at minst ett ukjent objekt måtte påvirke banene deres. Men hvor var det? Og hvem skulle vinne konkurransen om
å oppdaget dette objektet?
Uregelmessighetene i Uranus’ bane ble oppdaget allerede i 1840 av Urbain Le Verrier. Banen stemte heller ikke etter at Neptun ble oppdaget i 1846. Neptuns masse var etter beregningene for liten, og det ble
derfor fremsatt en hypotese om at det eksisterte enda et objekt der ute. Objektet ble kalt Planet X.
I 1894 grunnla forretningsmannen og astronomen Percival Lowell det nå kjente Lowell Observatoriet i
Flagstaff, Arizona. I 1906 startet han systematisk leting etter Planet X basert på beregninger av hvor et
slikt objekt burde befinne seg for å kunne forklare forstyrrelsene i banen til Uranus. Han fortsatte dette
arbeidet til sin død i 1916. Det viser seg i ettertid at Lowell hadde fotografert to svake bilder av Pluto,
men at objektet ble oversett som støy i en tid da kvaliteten på fotografier var temmelig skral.
Etter Lowells død, gjennomgikk observatoriet en lengre rettslig strid som gjorde at den astronomiske aktiviteten var lav. I 1929 var et nytt teleskop ferdig og letingen etter planet X ble gjenopptatt.
Oppgaven ble gitt til den 23 år gamle bondesønnen Clyde
Tombaugh som tok masse bilder av et utvalgt område på
himmelen hvor man mente Planet X skulle befinne seg. Disse
ble nitidig undersøkt med en ny teknikk som kalles blinkmikroskopi. Denne teknikken består i at to bilder av samme felt
på himmelen tatt med noen dagers mellomrom ble lagt ved
siden av hverandre og vist gjennom et linsesystem som gjorde at man kunne veksle raskt mellom de to bildene i okularet.
På denne måten vil øyet lettere oppdage et objekt som har
flyttet seg på bildene, eller som bare finnes på et av bildene.
Du ser at objektet «blinker» inn og ut av bildet, eller hopper
mellom to posisjoner. Det er det eldgamle jaktinstinktet vårt
som slår inn; vi legger mye lettere merke til noe som beveger
seg enn ting som står helt stille. Dette er noe som byttedyrene
benytter seg instinktivt av i naturen når de legger seg ned helt
urørlige når et rovdyr kommer i nærheten.
Figur 1: Astrografen (13 tommer) som ble brukt til å
ta bildene som ledet til oppdagelsen av Pluto.

Teknikken er svært godt egnet til å lete etter planeter, men i
praksis var det tidkrevende å bruke den fordi kvaliteten på
astrofotografier på den tiden ikke akkurat kan konkurrere
med den kvaliteten vi er vant til nå nesten 100 år senere. Det var mye forstyrrende støy på bildene. Dessuten var asteroider og variable stjerner, altså stjerner som varierer merkbart i lysstyrke, et problem. Lyssterke variable stjerner var riktignok ikke problematiske fordi disse var med på begge bildene som ble
undersøkt. Man så da bare at lysstyrken var forskjellig, uten at objektet hadde flyttet seg. Og da kunne det
ikke være et bevegelig objekt i bane rundt sola. De problematiske variable stjernene var i stedet de som
var så svake at de var synlige på et bilde, men ikke på det andre bildet. Da måtte Tombaugh sjekke en
rekke bilder for å se om det samme objektet også fantes på samme posisjon på minst et annet bilde. Og
noen variable stjerner er sjelden nær sin maksimale lysstyrke, og noen kan være veldig kort tid ved høy
lysstyrke.
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Figur 2: Clyde Tombaugh ved siden av et Newton teleskop.

Men tålmodighet og hardt arbeid kan gi resultater, noe
også Tombaugh skulle erfare. Han startet sitt arbeid mot
slutten av 1929, og allerede 18. februar 1930 ble det full
klaff; han fant et svakt objekt som hadde flyttet seg passe
langt på to bilder som var tatt henholdsvis 23. og 29. januar 1930 (se Figur 3).
Flere bilder i tiden etterpå bekreftet at dette var et til da
ukjent objekt i bane langt ute i solsystemet, og man fant
det også på et bilde tatt tidligere nå som man visste bedre
hvor man skulle lete etter det.
Oppdagelsen av den nye planeten ble kunngjort 13. mars
1930, på Percival Lowells fødselsdag.

Figur 3: Bildene hvor Pluto ble oppdaget.

Men hva skulle planeten hete? Det ble utlyst en konkurranse om dette. I Oxford, England, fikk ei 11 år
gammel jente, Venetia Burney, vite om denne konkurransen. Hun sier i et intervju med Edward Goldstein, NASA Public Affairs, like før romsonden New Horizons i 2006 ble skutt opp med kurs for Pluto:
“Jeg vet ikke helt hvorfor jeg foreslo det. Jeg tror det var 14. mars 1930 at jeg spiste frokost med min mor
og min bestefar. Og min bestefar fortalte den strålende nyheten om oppdagelsen ved frokostbordet og sa
at han lurte på hva den burde hete. Av en eller annen grunn sa jeg etter en kort pause: «Hvorfor ikke kalle den Pluto?». Jeg var kjent med greske og romerske legender fra ulike barnebøker som jeg hadde lest,
og jeg kjente til solsystemet og navnene til de andre planetene. Så jeg tror jeg bare tenkte at det var et
navn som ikke var brukt ennå. Og det var det. Resten var helt og holdent min bestefars fortjeneste.»

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2019

9

Bestefaren var pensjonert bibliotekar ved Oxford Universitet og kjente en rekke astronomer. Han nevnte
navneforslaget til astronomen Herbert Hall Turner som sendte det videre via telegram til astronomene ved
Lowell Observatoriet i USA.
En av grunnene til at Pluto ble valgt
som navn, sies å være at de to første
bokstavene er initialene til Percival
Lowell. Dette var ikke i tankene til
Venetia Burney da hun forslo navnet.
Hun tenkte heller ikke over at Pluto i
gresk-romersk mytologi var Guden i
underverdenen. Hun sier hun bare husket navnet fra barnebøkene og at hun
visste at det ikke var brukt for noen
andre planeter. Hun ble henrykt da
hun fikk vite at hennes navneforslag
hadde blitt brukt. Dette ble offentlig
kjent 1. mai 1930. Hun fikk en premie
tilsvarende 450 amerikanske dollar i
2019 verdi. Det var en god slump
penger for ei lita jente på den tiden.
Figur 4: Pluto fotografert av New Horizons romsonden da den passerte Pluto
14. juli 2015.

Det hører med til historien at litt av asken etter kremasjonen av Clyde Tombaugh, som døde 17. januar i
1997, var med New Horizons til Pluto. NASA spurte for øvrig i 1992, av respekt for Plutos oppdager, om
tillatelse fra Tombaugh til å dra til Pluto med New Horizons romsonden. Det var en fin gest, syns jeg.
Historien sier ingenting om hva som ville skjedd om Tombaugh mot alle odds hadde sagt nei. Det hadde
tatt seg ut!

Figur 5: En kunstners illustrasjon av romsonden New Horizons møte med Pluto.
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Det hører også med til historien at Pluto i august 2006 ble «degradert» til dvergplanet fordi man de siste
tiårene har funnet drøssevis av Pluto-liknende objekter utenfor Neptun i det såkalte Kuiper-beltet. Dette
vedtaket er omstridt, og det jobbes fremdeles med å opphøye Pluto til planet igjen.

Figur 6: Kuiper-beltet og de største kjente Kuiper-objektene vist sammen med Jorda og Månen.

Ole Rømer og lyshastigheten
av Terje Bjerkgård

Ole Christensen Rømer var en dansk vitenskapsmann og oppfinner som blant annet er kjent for
å laget det første moderne termometeret som viser temperatur mellom to fastpunkter, nemlig
vannets frysepunkt og kokepunkt. Han var også opphavsmann til gatelys i København og oppfant alt-asimuth-monteringen (bevegelse i to retninger vinkelrett på hverandre). Men han er nok
mest kjent for å være den første som målte lysets hastighet.

Rømers liv
Ole Rømer ble født i Århus i 1644 og etter å ha gjort ferdig sin utdannelse ved universitetet i København ble han ansatt av keiser Louis XIV av Frankrike. Han kom
tilbake til Danmark i 1681 og ble da professor i astronomi ved universitetet i København. Han var en aktiv observatør, både ved Rundetårn og i sitt hjem og brukte
instrumenter han selv hadde forbedret. Dessverre er ikke hans observasjoner bevart. De forsvant i den store brannen i København i 1728. Noe er bevart i form av
notater fra hans assistent Peder Horrebow, som selv ble astronom seinere.
Rømer innførte det første nasjonale system for mål og vekt i Danmark 1. mai 1683.
Seinere mål av standardene som ble brukt viser at disse var svært nøyaktige. Han definerte også en ny
standard for en dansk mil, til 24 000 danske fot (ca. 7 532 m). I år 1700 overbeviste Rømer kongen om at
den Gregorianske kalender skulle innføres i Danmark-Norge, noe Tycho Brahe hadde argumentert forgjeves for hundre år tidligere. Rømer utviklet temperaturskalaen med fastpunkter (vannets fryse- og kokepunkt) mens han kom seg igjen etter et beinbrudd. I 1708 fikk han besøk av den polsk-nederlandske vitenskapsmannen Fahrenheit som forbedret skalaen, noe som resulterte i Fahrenheit-skalaen som bl.a.
USA fremdeles bruker.
I 1705 ble Rømer utnevnt til nestleder av Københavnpolitiet og begynte med å sparke hele politistaben,
overbevist om at de hadde en svært lav moral! Han innførte gatelys i København (basert på oljelamper)
og arbeidet hardt for å få kontroll på tiggere, fattige og arbeidsløse, samt prostituerte. Han innførte også
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regler for bygging av nye bygninger i København, fikk orden på byens vannforsyning og kloakksystem,
sørget for bedre utstyr til brannvesenet og var også pådriver for planlegging og legging av ny brostein i
gatene og torgene i byen.
Rømer døde i 1710, 65 år gammel. Han ble gravlagt i Københavns katedral, som seinere ble gjenoppbygget etter ødeleggelsen under slaget om København i 1807 (britene bombet byen).

Bestemmelse av lyshastigheten
Bestemmelse av lengdegrader er viktig for kartografi og navigasjon, men var svært vanskelig på 1600tallet. Derfor utlovet Kong Filip III av Spania en pris til den som kunne bestemme lengdegraden til et skip
når ikke land kunne sees. Galileo foreslo da at en kunne bestemme tidspunkt og dermed breddegrad basert
på tidspunktene for formørkelser av månene til Jupiter. Dette viste seg umulig, da tidspunktene for formørkelsene var for dårlig bestemt og ikke minst problemer med å observere Jupitermånene fra et skip.
Men på land ville denne metoden kunne brukes. Sammen med franskmannen Jean Picard observerte Ole
Rømer omtrent 140 formørkelser av Io fra det gamle observatoriet til Tycho Brahe på øya Ven i 1671,
mens astronomen Cassini gjorde det samme i Paris. Ved å sammenligne tidene for formørkelsene kunne
de da bestemme forskjellen i breddegrad mellom Paris og Ven.
Cassini hadde også observert Jupitermånene mellom 1666 og 1668 og hadde oppdaget at det var forskjeller i målingene og kom til den konklusjon at det måtte skyldes at lyset hadde en endelig hastighet. Rømer
dro til Paris og ble Cassinis assistent i 1672 og med sine egne observasjoner sammen med Cassinis, la han
spesielt merke til at tiden mellom formørkelsene, spesielt for Io, ble kortere når Jorda nærmet seg Jupiter
og lenger når Jorda fjernet seg igjen.
Rømer og Picard fortsatte målingene fram til 1676 og framla sine resultater for det franske vitenskapsakademi i 1676. Der viste han at lyset har en endelig hastighet på grunnlag av målingene av Jupitermånenes formørkelser og kom også opp med en hastighet for lyset som seinere ble beregnet til 212 000 km/s.
Rømer publiserte aldri disse resultatene, men en sekretær skrev ned det Rømer viste i akademiet.
Rømers resonnement var som følger (med utgangspunkt i figuren):
Anta at Jorda er i punkt L og Io kommer fram fra Jupiterskyggen ved
punkt D. Etter mange omløp av Io som tar 42.5 timer per omløp er
Jorda kommet fram til punkt K. Dersom lyset ikke beveger seg med
uendelig hastighet, tilleggstiden det tar for å nå K, som han regnet til
3 1/2 minutter, kunne da forklare forsinkelsen. Tilsvarende da for
punkt F og G.
Rømer beregnet forsinkelsen i forhold til vinkelen som tilsvarer Jordas posisjon i forhold til Jupiter, gitt som Δt = 22·(α 180°)[minutter].
Når vinkelen α er 180° blir da forsinkelsen 22 minutter, som tilsvarer
tiden det tar for lyset å bevege seg hele jordbanens diameter, altså H
til E på figuren. Således er forholdet mellom lyshastigheten og hastigheten Jorda beveger seg rundt Sola lik 365·24·60 π·22 ≈ 7600.
Sammenlignet er dagens verdi ca. 299,792 km/s 29.8 km/s ≈ 10100,
altså er Rømers verdi ca. 75 % av den riktige.
Rømers mening om at lysets hastighet er endelig ble imidlertid ikke
allment akseptert før i 1727, da James Bradely oppdaget lysets aberrasjon. Denne effekten fører til at en stjerne får en tilsynelatende
egenbevegelse på himmelen rundt sin posisjon og skyldes lysets endelige hastighet og Jordas bane rundt Sola.
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Messierkatalogen - del I
av Terje Bjerkgård

I denne serien har jeg tenkt å gå gjennom alle de 110 Messier-objektene, fortelle historien bak
oppdagelsen, litt om fysiske karakteristika og ikke minst hvordan de kan observeres. En del av
objektene kan ikke observeres fra Trondheim, så da blir det kanskje mindre om observasjonsmulighetene. Med 110 objekter sier det seg selv at serien må omhandle en god del objekter hver
gang. Det vil også være en kortfattet oppsummering om de forskjellige objekttypene første gang
de omhandles. Men først litt om Charles Messier selv....

Charles Messier
Charles Messier ble født i Lorraine i Frankrike i 1730. Allerede som
14- åring ble han interessert i astronomi og i kometer i særdeleshet på
grunn av en stor komet som var synlig det året. Det var også en ringformet solformørkelse som nok stimulerte hans interesse 4 år seinere.
I 1757 begynte Messier å lete etter komet Halley som etter hypotesene
til Edmond Halley skulle returnere det året eller det etterfølgende. Nå
var det en feil i de kalkulasjonene Messier brukte, så han lette alltid
på feil sted. Imidlertid så han sin første komet i 1758 som han fulgte i
nesten 3 måneder. Mens han fulgte denne kometen og lette etter
Halleys komet, fant han en tåkeflekk som ikke beveget seg. Han målte
posisjonen i september 1758, og dette skulle seinere bli det første objektet i hans katalog: M1. Seinere viste det seg at dette (Krabbetåken)
er et av himmelens mest interessante objekter: En tåke dannet ved en
supernova-eksplosjon i 1054. Det var også denne oppdagelsen av en
komet-lignende tåke som fikk Messier til både å fortsette og lete etter kometer i teleskop og til å lage en
katalog over komet-lignende objekter som ikke beveget seg.
Messier gjenfant kulehopen M2 i 1760, som var funnet av franskmannen Maraldi noen år tidligere, han
observerte Venuspassasjen i 1761 og studerte Saturns ringer. Han fulgte kometen Klinkenberg i 1762, før
han fant sin første komet i 1763. Året etter fant han enda en komet og denne som faktisk var så sterk som
3. mag. Han søkte etter dette om opptak i det kongelige franske Vitenskapsakademi, men fikk til sin store
skuffelse avslag.
I 1764 fant han kulehopen M3, som var hans første originale funn. Samme år søkte han videre over himmelen etter komet-lignende objekter og fant 19 til. Han brukte også blant annet katalogene til Halley, Hevelius, Lacaille, samt listene til Maraldi og Le Gentil. På dette grunnlag kunne han posisjonere og katalogisere de første 40 objektene i sin katalog det året. M40 har seinere vist seg å være en dobbeltstjerne (i
Ursa Major – Store Bjørn), noe som skyldtes at dette objektet kunne ikke Messier selv finne, mens noenlunde posisjon likevel ble oppgitt.
Tidlig i 1765 gjenfant han den åpne stjernehopen M41, mens han i 1766 fant to nye kometer. Han fant en
ny komet også i 1769. Endelig i mars 1769 bestemte Messier seg for å utgi den første versjonen av sin
katalog, etter å ha tatt med de allerede kjente objektene M42 til M45 (Oriontåken, Praesepe og Pleiadene).
Fram til 1780 observerte og katalogiserte Messier ennå 23 Deep Sky objekter og publiserte dette i den
franske almanakken. Blant disse var flere av galaksene i Virgohopen, blant annet på grunn av kometer
som passerte dels gjennom dette området på himmelen.
I 1770-årene begynte også franskmannen Pierre Méchain å observere kometer. Han fant i 1780- 1781 to
kometer og under denne letingen en rekke tåkelignende objekter. Disse rapporterte han til Messier som
sjekket posisjonen og tok dem inn i sin katalog. I alt er Méchain kreditert med hele 24 oppdagelser i Messiers katalog. Méchain var også den første som skjønte at området mellom stjernebildet Virgo (Jomfruen)
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og Coma Berenices (Berenikes Hår) var særlig rikt på tåker. Dette rapporterte han til Messier som i løpet
av en eneste natt i 1781 fant 9 nye tåker.

Messiers tredje revisjon av sin katalog, her med beskrivelser av de fem første objektene i katalogen.

Méchain var i likhet med Messier en ivrig kometjeger og fant i løpet av sin karriere hele 10 kometer.
Blant de mest kjente er nok kometen Encke og Tuttle. Han tok over Messiers arbeid med katalogisering
av hans objekter og utgav disse i den franske almanakken for 1787 (utgitt i 1784). Messiers siste utgave
kom nemlig i 1781 (i almanakken for året 1784) og inkluderte 103 objekter. Méchain inkluderte 5 objekter til og brakte antallet opp på 108. De to siste objektene, M109 og M110 ble først lagt til i det 20 århundre, da skriftene etter Messier ble nøyere gjennomgått.
Messier døde i 1817 etter å ha vært utsatt for et alvorlig slagtilfelle i 1815. I tillegg til sitt store bidrag
angående Deep Sky objekter fant han hele 20 kometer, hvorav 13 som alene-oppdager! Teleskoputstyret
han brukte var heller beskjedent: en 7.5 tommers reflektor av dårlig kvalitet (tilsvarende en 3-4 tommer i
dag) med et åpningsforhold f/4.3. Han brukte som regel en forstørrelse på 104x.

Messierkatalogen fra M1 til M110
Messierkatalogen inneholder objekter av mange forskjellige typer, fra galakser, stjernehoper, planetariske
tåker til diffuse tåker og supernovarester og til og med stjernegrupperinger. I avtakende rekkefølge er det
40 galakser, 29 kulehoper, 27 åpne stjernehoper, 7 diffuse tåker, 4 planetariske tåker, 1 supernovarest og
3 stjernegrupperinger (derav en dobbeltstjerne). Siden Messier gjorde sine observasjoner fra Frankrike er
det ingen objekter fra den sørligste delen av himmelen. Det sørligste objektet er den åpne stjernehopen
M7.
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M1 Krabbetåken
Den 4. juli 1054 la kinesiske astronomer merke til en ny stjerne like over Tyrens sørlige horn. Stjernen
var synlig i fullt dagslys i 23 dager, og var 6 ganger så lyssterk som Venus! Stjernen var synlig i over to
år uten kikkert. Også japanske, arabiske og indianske nedtegnelser om stjernen finnes.
I 1731 observerte den britiske astronomen John Bevis en "tåkedott" på
himmelen og han la den til i sitt stjerneatlas. 27 år seinere observerte så
Charles Messier den samme tåkedotten og dette ble da det første objektet i hans katalog. Messier krediterte seinere Bevis for oppdagelsen.
Rundt 1844 tegnet den britiske astronomen William Parsons, forøvrig 3.
jarl av Rosse, tåken etter å ha sett den i sitt 91 cm teleskop. Han syntes
den lignet en krabbe og gav den derfor navnet Krabbetåken. Et navn
som er blitt hengende, selv om Rosse selv kom til en annen konklusjon
da han så den igjen i sitt 72-tommers teleskop Leviathan.
Tidlig i forrige århundre ble astronomene i stand til å måle opp M1 nøyaktig og kunne se at tåken utvider seg. Ved å regne bakover ble det klart
at tåken måtte skyldes eksplosjonen som skapte supernovaen i 1054.
I synlig lys består Krabbetåken av en nærmest oval masse av filamenter,
omtrent 6x4 bueminutter i utstrekning og med et blålig mer diffust kjerneområde. Filamentene er restene
av den opprinnelig stjernens atmosfære og består av ionisert helium og hydrogen med mindre mengder
karbon, oksygen, nitrogen, jern, neon og svovel. Temperaturen i filamentene er mellom 11000 og 18000
K og tettheten er rundt 1300 partikler pr cm3.
I 1953 foreslo Iosif Shklovsky at det diffuse blå kjerneområdet hovedsakelig skyldes synkrotronstråling,
en stråling som skapes fra elektroner som spiraliserer i et sterkt magnetisk felt. Strålingen samsvarer med
at elektronene beveger seg med hastigheter opp mot 50% av lyshastigheten. Denne teorien ble bekreftet
tre år seinere ved observasjoner. På 1960-tallet ble det klart at det sterke magnetfeltet måtte skyldes en
nøytronstjerne i sentrum av tåken.
Avstanden til Krabbetåken er temmelig usikker, men ligger mellom 6300 og 6500 lysår. På denne avstanden er størrelsen på tåken rundt 13 lysår tversover. Tåkens ekspansjonshastighet er på ca. 1500 km/s.
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Det er gjort beregninger på tåkens masse for å finne ut mer om den opprinnelige stjernens masse, og i
filamentene er det beregnet at det er litt i underkant av 5 solmasser (4.6±1.8 M☉).
På 1960-tallet begynte man å tenke på at det kunne være dannet en pulsar i sentrum av Krabbetåken, noe
som blant annet kunne forklare at tåken var så lyssterk. Stjernen ble så oppdaget i 1968 som en sterk radiokilde og seinere optisk og i røntgen-området. I 2019 ble det også observert at Krabbetåken sendte ut
gammastråling med energi over 100 TeV (100
x 1012 elektronvolt).
En pulsar er en sterkt magnetisert roterende
nøytronstjerne som sender ut stråler av elektromagnetisk stråling ut fra de magnetiske polene. Strålingen kan kun observeres når strålingsaksen peker mot Jorda. Siden nøtronstjerner har svært stor tetthet, har de en meget kort
og regelmessig periode, typisk i størrelsesorden
millisekunder til sekunder. Krabbepulsaren har
en periode på 30 blink pr. sekund.
Den indre delen av Krabbetåken er en såkalt
pulsarvind-tåke, som danner et skall rundt pulsaren. Pulsarvinden består av plasma som er
akselerert opp til relativistiske hastigheter som
følge av de hurtig roterende nøytronstjernene
med et ekstremt sterkt magnetfelt (>100 millioner tesla).
Krabbetåken sett gjennom Hubbleteleskopet.

Krabbetåken er lett å finne, like over stjernen  Tauri (Se Corona 2013/4). Lysstyrken er 8.4 mag, mens
utstrekningen er 6 x 4 bueminutter. Den sees greit med et 4-tommers teleskop. I 8-10-tommers teleskoper
begynner en å ane ujevn lysstyrke i tåken, noe som er mer tydelig med større teleskoper. En må opp i 1618 tommers teleskoper for å se filamentstrukturene. Tåken responderer forøvrig dårlig på smalbåndfiltre.
Pulsaren har forøvrig en lysstyrke på 16 mag, og er således utenfor rekkevidde for de fleste amatørinstrumenter.

M2 - Kulehop
Nummer 2 i Messierkatalogen befinner seg i stjernebildet Aquarius (Vannmannen). Denne kulehopen
ble oppdaget av den franske astronomen JeanDominique Maraldi i 1746 mens han så på en komet
sammen med Jaques Cassini (sønn av den mer kjente italienske astronomen Giovanni Cassini). Charles
Messier gjenoppdaget kulehopen i 1760, men trodde
at det var en tåke uten stjerner. Det var først i 1783
at William Herschel kunne oppløse tåken i stjerner.
M2 sett gjennom Hubble-teleskopet.

M2 er funnet å være ca. 55 000 lysår unna, som vil
si at den har en diameter på hele 175 lysår, og er
således en av de større kulehopene vi kjenner. Hopen er stjernerik og inneholder ca. 150 000 stjerner,
derav er det kjent 21 variable stjerner. Massen er
estimert til 104 000 solmasser. De mest lyssterke
stjernene med tilsynelatende lysstyrke opptil 13.1
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mag er røde og gule kjempestjerner. Hopen har ellers en tydelig elliptisk form og er temmelig kompakt.
Den er beregnet til å være 13 milliarder år gammel og en av de eldste assosiert med vår galakse.
Om Kulehoper
Som navnet sier er kuleformede stjernehoper en symmetrisk, tett, kuleformet ansamling av stjerner. De
inneholder fra 100 000 til 10 millioner stjerner. Nær sentrum av en slik hop er avstanden mellom hver
stjerne bare 0,5 lysår (i solas nærhet er det til sammenligning 4-5 lysår mellom stjernene). Diameteren
varierer fra under 100 til over 500 lysår.
Melkeveien inneholder omtrent 200 kulehoper. De danner en halo som grovt sett er kuleformet og med
høyeste konsentrasjon rundt galaksesenteret (i Skytten). De fjerneste kulehopene, som NGC 2419 i
stjernebildet Gaupen (Lynx), ligger nesten 300000 lysår unna, som er langt utenfor kanten av galakseskiven.
Spektroskopiske observasjoner viser at stjernene i kulehopene har en helt annen sammensetning enn
Sola. De er typisk fattige på metaller og er gamle. Dette er en signatur som viser at de ble dannet samtidig
med galaksen og representerer således et slags arkeo-astronomisk laboratorium hvor man kan studere
Universets sammensetning slik det var i begynnelsen.
Kulehoper inneholder en rekke spennende objekter som i seg selv er verdt kontinuerlige observasjoner,
slik som sterke og svake røntgenkilder, nøytronstjerner og millisekundpulsarer, hvite dverger, kataklysmiske variable, dobbeltstjerner og planetariske tåker. Kulehoper inneholder også mange RR Lyrae stjerner. Dette er variable stjerner som har lysvariasjoner på mindre enn et par magnituder og perioder på 0.21.1 dager som avhenger av luminositet. Den absolutte luminositeten er rimelig uavhengig
av sammensetning til stjernen. Således kan RR Lyrae stjerner brukes til å bestemme avstanden til kulehopene.
Det er framsatt en rekke modeller for dannelsen av kulehoper og de har alle en nær sammenheng med
dannelse og utvikling av galaksene. Det har vist seg at det er en nær sammenheng mellom dannelse av
kulehoper, intergalaktiske hydrogenskyer og såkalte ”starbursts”. Kulehopene viser også likhetstrekk
med irregulære dverggalakser. Slike har vi mange av i nærheten av de store ”moder”-galaksene. En teori
er at når en dverggalakse treffer på en intergalaktisk hydrogensky, eller to dverggalakser kolliderer vil
gass bli meget kraftig komprimert og føre til intens stjernedannelse. Disse tusener av masserike stjerner
vil i løpet av få millioner år eksplodere som supernovaer og hypernovaer og blåse resten av galaksen tom
for gass. Uten gass kan det ikke dannes flere stjerner og stjernedannelsen stopper opp og resultatet kan bli
en kulehop. I universets tidlige tider var det mange gasskyer som ikke hadde samlet seg inn i noen galakse og det var grobunn for dannelse av svært mange kulehoper. Derfor har de fleste kulehoper en alder som
galaksene.
Kulehopene klassifiseres etter et enkelt system utarbeidet av H. Shapley i 1930 på grunnlag av konsentrasjon av stjerner. Inndelingen er i 12 klasser med romertall slik at I er mest konsentrert og XII er
mest løs. Noen eksempler er vist nedenfor.
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M2 har en lysstyrke på 6.4 mag og er således lett å se, selv i en prismekikkert. Utstrekningen er 12
bueminutter. De sterkeste stjernene er av 13. mag, slik at en trenger minst 8-tommers teleskop for å se noe
annet enn en stor tåkedott som gradvis blir svakere utover. Kulehopen er svært kompakt og er klassifisert
til å være av Shapley-klasse II. Således er den indre delen ikke mulig å oppløse i enkeltstjerner, selv med
større teleskoper. Hopen er ikke vanskelig å finne, siden den ligger bare vel 4 grader nord for  Aquarii
(Sadalsuud).

M3 – Kulehop
Messier 3 er en kulehop i stjernebildet Canes Venatici (Jakthundene). Den ble oppdaget i mai 1764, faktisk det første
objektet oppdaget av Messier selv. Med sitt teleskop kunne
han ikke oppløse hopen i stjerner, så han beskrev den som en
tåke uten stjerner. Det var William Herschel som først kunne
se at det var en stjernehop i 1784.
M3 sett gjennom Hubbleteleskopet.

M3 er en av de største og mest lyssterke kulehopene og inneholder kanskje så mye som en halv million stjerner. Den
har en alder på 11.4 milliarder år og befinner seg 33 900 lysår fra oss. Hopen har en diameter på 180 lysår, mens massen
er estimert til 450 000 solmasser (mer enn 4 x massen til
M2). Hopen inneholder så mye som 274 kjente variable stjerner, derav 133 RR Lyrae stjerner. M3 har et
relativt høyt innhold av tyngre elementer (høy metallisitet).
M3 er en av de aller fineste kulehopene som vi i nord kan se, kanskje bare slått av M5 og M13. Den har en lysstyrke på 6.3 mag og
en utstrekning på 18 bueminutter. Den er av Shapley-klasse VI, altså
litt mindre kompakt enn M13 i Herkules. De sterkeste stjernene har
lysstyrke opptil 12.7 mag, slik at hopen kan oppløse i stjerner med et
6-tommers teleskop. Allerede med et 4-tommers teleskop kan en
begynne å ane en granulasjon. I et 8-10 tommers teleskop er dette et
fantastisk syn med myriader av stjerner, nesten helt inn til sentrum
av hopen. Hopen er ikke så enkel å finne, siden det er få lyssterke
stjerner i nærheten. Det beste er å strekke en linje mellom Arcturus
(a Bootis) og Cor Caroli (a Canum Venaticorum og rette en prismekikkert eller søkerkikkert nær halvparten av denne linja (se forøvrig
Corona 2014/1). Se etter en svak tåkedott som danner en spiss trekant med et par stjerner med samme lysstyrke.
M3 fotografert av undertegnede i februar 2014 gjennom 80 mm refraktor med speilreflekskamera (Nikon
D5100. 9x30 s eksponeringer).

M4 – Kulehop
Messier 4 er en kulehop i stjernebildet Scorpius (Skorpionen). Den befinner seg på deklinasjon -26o 31'
og er derfor ikke synlig for oss her i Trondheim. Den er lett å finne, drøyt 1 grad vest for den iøynefallende stjernen Antares ( Scorpii).
Den ble oppdaget i 1745 av Philippe Loys de Chéseaux og inkludert i katalogen av Messier i 1745.
M4 er en løs kulehop og er av Shapley-klasse IX. Den er "bare" 7200 lysår unna og har en diameter på 75
lysår. Siden den er så nær har den en utstrekning på hele 26 bueminutter, altså nesten som fullmånen.
Lysstyrken er så høy som 5.9 mag og de mest lyssterke stjernene er av 11. mag. Disse faktorene gjør at
M4 kan oppløses i enkeltstjerner selv med små teleskoper. Det var også den første kulehopen der enkeltstjerner ble sett.
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Nyheter

Astronomer har kartlagt landskapet på Titan
Kilde: forskning.no
Forskere har laget et globalt kart over landskapet på Titan ved å bruke radar og bildedata som
romsonden Cassini samlet inn.
Om du hadde satt føttene nord på Titan, ville det kanskje se ut som å være på en merkelig versjon av jorden. Landskapet er farget i duse gule og oransje toner. Du kunne sett fjellformasjoner, daler og innsjøer.
Himmelen er dekket av skyer. Kanskje begynner det å regne.

Figur 1: Disse bildene tok romfartøyet Huygens da den besøkte Titan i 2005.
(ESA/NASA/JPL/Universityof Arizona)

Likevel er Titan veldig annerledes enn Jorda. Temperaturen er - 179 grader. Det er ikke vann som flyter i
innsjøene. Og fjellene er ikke laget av stein, men av knallhard is. Titan er det eneste himmellegemet i solsystemet utenom Jorda som har en tykk atmosfære og flytende væske på overflaten.
Nå har forskere ved blant annet NASAs Jet Propulsion Laboratory i California laget et globalt kart over
månen. Arbeidet er basert på data som romsonden Cassini samlet inn mellom 2004 og 2017. Resultatene
er publisert i Nature Astronomy.
Det er så kaldt på Titan at metan, som vi som oftest tenker på som en gass, finnes i flytende form på månens overflate.
– Cassini-ekspedisjonen avslørte at Titan er en geologisk aktiv verden, hvor hydrokarboner som metan og
etan tar rollen som vann har på jorden.Disse hydrokarbonene regner ned på overflaten, renner i bekker og
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elver, samler seg i innsjøer og sjøer, og fordamper ut i atmosfæren. Dette kretsløpet av metan har vært
med på å forme planeten, slik vannet gjør på jorda, sier planetgeolog David Williams ved Arizona State
University i en pressemelding fra NASA.
Kartleggingen viser at to tredjedeler av Titan består av helt flate sletter. Her er det fullstendig øde og
tomt. Dette landskapet brer deg ut over begge sider av ekvator.
Et bredt belte rundt midten av månen består for det meste av sanddyner, slik som i ørkener på jorda. Men
det er ikke sand som ligger der, men partikler av karbonholdig materiale som er dannet i atmosfæren,
ifølge en artikkel i Ars Technica. Dynene er opp til 100 meter høye og flere kilometer fra hverandre. Man
ville trolig følt seg ganske liten i dette landskapet.
Fjell og knauser finnes spredt rundt på hele månen. De er for det meste laget av is, og utgjør 14 prosent av
landskapet. Forskerne bak den nye studien tror fjellene ble dannet tidlig i Titans historie. De høyeste er
opp til 2000 meter høye.
Innsjøene er stort sett samlet i nord. Men finnes også andre plasser på månen. Den nest største heter Ligeia Mare, og er 400 km på tvers og opp til 170 meter dyp. Den største heter Kraken Mare og antas å være
på størrelse med Det kaspiske hav. Innsjøene dekker ikke mer enn 1,5 prosent av månens overflate.
Det forskerne kaller et «labyrint-landskap» finnes for det meste i sør, men også andre plasser. Her er det
bratte skrenter og kløfter som sannsynligvis har blitt gravd ut av elver.
– Til tross for forskjeller i materialer, temperatur og gravitasjonsfelt mellom Jorda og Titan, er mange
overflateegenskaper like i de to verdenene, og kan tolkes som produkter fra de samme geologiske prosessene, sier RosalyLopes, forsker ved NASAs Jet Propulsion Laboratory.
– Kartet viser at de forskjellige geologiske terrengene har en klar fordeling med breddegradene, og at noen terrenger dekker langt større områder enn andre.
Romsonden Huygens landet på Titan i 2005 etter å ha sittet på med Cassini. Den oppdaget tegn på at det
skjuler seg et flytende hav av vann og ammoniakk under overflaten til månen.
Titan har masse organiske forbindelser som kalles tholiner, ifølge en artikkel fra Norsk Romsenter. Tholiner kan bare eksistere i fravær av oksygen. Kjemien kan ligne den som var tilstedte på den helt unge jordkloden og som gjorde at liv kunne utvikle seg. Det er lite trolig at det samme har skjedd på overflaten av
Titan på grunn av den lave temperaturen.
NASA planlegger å sende en drone til månen i 2034 i en ekspedisjon som har fått navnet Dragonfly.
Dronen skal undersøke Titans atmosfære og innsjøer nærmere.
Titans atmosfære er 50 prosent tykkere enn Jordas og innhyller månen i et gulaktig slør. Nå har forskere
fått et bedre bilde av hvordan månen ser ut under den tykke atmosfæren.
Eivind Wahl

Astronomer er i ferd med å se lyset fra de aller første stjernene i universet.
En gruppe forskere som arbeider ved Murchison Widefield Array (WMA) radioteleskop prøver
å finne signaler fra de aller første stjernene i universet. Det er stjerner som ble dannet like etter
universets «mørke tidsalder». For å finne dem ser forskerne etter signaler fra nøytralt hydrogen
– gassen som dominerte universet etter den mørke perioden.
Det tok en stund før de første stjernene ble dannet. Etter Big Bang var universet ekstremt varmt – for
varmt til at atomer kunne dannes. Uten atomer kan ikke stjerner dannes. Det var ikke før etter omtrent 377
000 år etter Big Bang at universet hadde ekspandert og avkjølt seg nok til at atomene kunne dannes. For
det meste ble det dannet nøytralt hydrogen, litt helium og en liten anelse litium. Etter dette kunne de aller
første stjernene ta form i perioden som kalles «Reioniseringen».
MWA er lokalisert i et fjernt område vest i Australia og hadde opprinnelig 2048 radioantenner arrangert i
grupper på 128. Da jakten på nøytralt hydrogen startet ble antennene satt i grupper av 256 og antennenettet reorganisert. Data fra alle antennene ble matet inn i superdatamaskinen «Correlator».
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En ny artikkel som skal publiseres i Astrophysical Journal presenterer resultatene fra den første analysen
av data etter at antennene ble rekonfigurert. Forskningen hadde som mål å forstå styrken til signalet fra
det nøytrale hydrogenet. Analysen har satt en ny og lavere grense for signalet enn tidligere, og er et nøkkelresultat i søket etter det svake signalet.

"Vi kan med sikkerhet si at hvis det nøytrale hydrogensignalet var noe sterkere enn grensen vi antok, ville
teleskopet ha oppdaget det," sier Jonathan Pober, fysiker ved Brown universitet og medforfatter til artikkelen. "Disse funnene kan hjelpe oss med å tidsbegrense når den kosmiske mørke tiden tok slutt og de
første stjernene dukket opp."

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2019

21

Til tross for det som ser ut som en detaljert tidslinje
for hendelsene i det tidlige universet, er det betydelige hull i vår forståelse. Vi vet at etter mørketiden
begynte epoke «Reionisering». Det var da dannelsen av atomer som la grunnlag for de første strukturene i universet, som stjerner, dverggalakser og
kvasarer. Etter hvert som disse objektene ble dannet, spredte lys seg fra dem gjennom universet og
ioniserte det nøytrale hydrogenet. Etter det forsvant
det nøytrale hydrogenet fra det interstellare rommet.
Forskere ønsker å vite hvordan det nøytrale hydrogenet endret seg da «The Dark ages» ble avløst av
«Reioniseringen», og senere relokaliseringsepoken.
De første stjernene som ble dannet i universet var
byggesteiner i strukturene vi ser i dag, og for å forstå dem, trenger forskere å finne signalet fra det
tidlige nøytrale hydrogenet.
Men det er ikke lett. Signalet er svakt, og det krever
ekstremt følsomme detektorer å finne det. Selv om
det nøytrale hydrogenet opprinnelig ga ut sin stråling med en bølgelengde på 21 cm, har signalet blitt
strukket på grunn av utvidelsen av Universet og er
nå omtrent 2 meter. Dette lange signalet går nå lett
tapt blant en rekke andre signaler som er både naturlig og menneskeskapt. Derfor befinner MWA seg i et fjernt
område i Australia, for å isoleres fra så mye radiostøy som mulig.
"Alle disse andre kildene er mange størrelsesordener sterkere
enn signalet vi prøver å oppdage," sa Pober. "Selv et FMradiosignal som reflekteres av et fly som tilfeldigvis passerer
over teleskopet, er nok til å drukne signalene."
Det er her prosessorkraften til Correlator superdatamaskinen
kommer inn. Den har kraft til å se gjennom støyen.
"Teleskopet oppfører seg litt forskjellig for forskjellige radiofrekvenser eller bølgelengder" uttaler Pober. "Å korrigere for
teleskopresponsen er helt avgjørende for å kunne separere støy
og signalet av interesse."
Rekonfigurasjonen av antenne-arrayet, dataanalyseteknikkene,
kraften til superdatamaskinen og det harde arbeidet til forskere
ga resultater. Artikkelen presenterer en ny øvre grense for signalet fra det nøytrale hydrogenet, og det er andre gang forskere
som jobber med MWA har gitt ut en ny, mer avstemt grense.
Med fortsatt fremgang håper forskere å finne det spesielle signalet de ser etter.
"Denne analysen viser at fase to-oppgraderingen hadde mange
ønskede effekter, og at de nye analyseteknikkene vil forbedre
fremtidige analyser," forteller Pober. "Det faktum at MWA nå
har gitt de beste grensene for signalet gir fart på ideen om at
dette eksperimentet har en stor framtid."
Oversatt av Jørn Dahl-Stamnes
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Wolf-Rayet stjerner
Av Birger Andresen

Wolf-Rayet stjerner er forstadiet til supernovaeksplosjoner for de mest massive stjernene i universet. Strålingstrykket er så stort at stjernen får et enormt massetap via stjernevinder som gir
opphav til brede emisjonslinjer fra helium og tyngre grunnstoffer, ulikt det hydrogendominerte
spekteret vi ser fra nesten alle andre stjerner. Stjernevinden kan gi flotte gasstrukturer rundt
Wolf-Rayet stjernene.
Wolf-Rayet stjerner (WR stjerner) er et normalt utviklingstrinn for svært massive stjerner. Stjerner som
Sola fusjonerer («smelter» sammen) 4 hydrogenatomer (fire protoner) til helium (2 protoner + 2 nøytroner) + 2 positroner + stråling i sine kjerner jfr. Figur 1.

Figur 1: Fusjon av 4 hydrogen kjerner til helium og diverse stråling i Sol-lignende stjerner.

Det dannes også små mengder litt tyngre grunnstoffer i stjerner med omtrent samme masse som Sola,
men ikke mye fordi temperaturen og trykket ikke blir høyt nok til at tyngre grunnstoffer kan dannes i vesentlige mengder i disse stjernene. De relativt lave temperaturene og trykkene gjør også at hydrogenfusjonen er relativt langsom slik at ei stjerne med masse som Sola vil holde seg ganske så stabil i ca. 10
milliarder (10 000 millioner) år før den går tom for hydrogen som kan fusjonere. Den vil øke energiproduksjonen gradvis gjennom livsløpet, noe som gir et gradvis økende strålingstrykk for å kvitte seg med
den ekstra energien. Resultatet er at stjernens diameter øker. Stjernens overflate øker så mye at stjernen
avkjøles på overflaten og gradvis forvandles fra en gul stjerne til en enorm rød kjempestjerne. Alt skjer
ganske så kontrollert og udramatisk, om jeg skal driste meg til å bruke de begrepene om det som i praksis
er en enorm atomreaktor.
I alle stjerner vil de tyngste grunnstoffene (i praksis de med høyest atomnummer) samles innerst i kjernen
akkurat som at stein synker i vann fordi stein har høyere tetthet (større egenvekt) enn vann. Vi ser derfor
nesten bare hydrogen når vi ser på Sola, siden mesteparten av heliumet og de andre grunnstoffene «synker» innover mot kjernen. Konvektive strømninger, dvs. strømninger i Sola som skyldes at varm gass er
lettere enn kald gass, og derfor stiger oppover mot overflaten, gjør at vi ser spor av andre grunnstoffer
også på Solas overflate. Men spekteret er allikevel fullstendig dominert av strålingen fra hydrogen.
For supermassive stjerner går utviklingen mye fortere, og dramatikken øker veldig. Stjerner med masse
60 ganger Solas masse lever bare ca. 3 millioner år, mens stjerner med 10 solmasser lever i ca. 30 millioner år.

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2019

23

I disse stjernene blir trykket så høyt og temperaturen så høy i kjernen at det meste av hydrogenet i kjernen
brukes opp i en rasende fart. Heliumet samles i kjernen hvor temperatur og trykk fort blir høye nok til å
fusjonere videre til tyngre grunnstoffer med høy hastighet. De ulike grunnstoffene blir liggende i skall
innover i stjernen sortert etter økende egenvekt jfr. Figur 2. Overgangen mellom skallene er diffus på
grunn diffusjon og varmedrevne strømninger som øker med massen til stjernen.

Figur 2: Supermassive stjerner får høyt nok trykk og høy nok temperatur til at grunnstoffer opp til jern kan
dannes ved fusjon. De ulike grunnstoffene ligger i skall utenfor hverandre sortert etter egenvekt med de
tyngste innerst og de letteste ytterst.

Energiproduksjonen øker kraftig etter hvert som mer og mer av stjernen omdannes til tyngre grunnstoffer.
Og denne energien må ut. Dette fører til at strålingstrykket blir så stort at stjernens ytre deler blåses vekk i
enorme mengder i en stjernevind med hastigheter på opp til 2000 kilometer/sekund. Og da er det ganske
snart takk og farvel til det som var igjen av hydrogen nær overflaten av stjernen.
Da går spekteret over fra å være dominert av stråling fra hydrogen til å være dominert av stråling fra helium og enda tyngre grunnstoffer. Den supermassive stjernen har gått over i det som kalles Wolf-Rayet
stadiet, oppkalt etter de to franske astronomene Charles Wolf og George Rayet som i 1867 fant tre stjerner i stjernebildet Svanen som manglet de karakteristiske hydrogenlinjene som man fant i spekteret fra
alle andre stjerner. Denne typen stjerner er nå kjent som Wolf-Rayet stjerner (WR-stjerner). Emisjonslinjene er brede og stjernene er så sterke at de kan ses i nære galakser.
Senere har man funnet mange varianter av WR-stjernene. Det er tre hovedgrupper:




WN-stjerner: Spekteret er dominert av emisjonslinjer fra helium og nitrogen. Man kan også finne
linjer fra karbon, hydrogen og silisium i disse stjernene.
WC-stjerner: Spekteret er dominert av emisjonslinjer fra helium og karbon. Man finner ikke linjer
fra nitrogen eller hydrogen i disse stjernene.
WO-stjerner: Disse har spektra som er svært like spektra fra WC-stjernene, men man finner også
emisjonslinjer fra høyt ionisert1 oksygen og andre elementer.

1

Et ion er et atom som har minst et elektron for mye eller for lite slik at det er elektrisk ladet. I stjerner vil høye temperaturer føre til at ionene alltid er positiv ladet siden elektroner «slås» vekk fra atomene. Høyt ionisert oksygen
betyr at oksygenatomet mangler mange elektroner, noe som vitner om svært høye temperaturer der oksygenet befinner seg.
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Hovedgruppene er inndelt i en rekke undergrupper basert på forholdet mellom intensiteten til de viktigste
emisjonslinjene.
Omtrent 500 WR-stjerner er funnet i Melkeveien. I de Magellanske Skyene er det funnet 166 WRstjerner, mens det er funnet 206 i M33, 154 i Andromedagalaksen og over tusen i M101. Man finner spesielt mange WR-stjerner i såkalte star-burst galakser, hvor det er uvanlig mye stjernedannelse, samt i
Wolf-Rayet galakser (galakser med sterk emisjonslinje fra He II ved 468,6 nanometer, hvilket indikerer at
de inneholder en uvanlig stor andel WR-stjerner).
De karakteristiske WR emisjonslinjene dannes i den regionen hvor masse sendes ut fra stjernen med høy
tetthet og høy hastighet. Dette området «bades» i UV-stråling fra den svært varme atmosfæren til WRstjernen. Elektronene i heliumet og tyngre grunnstoffer i stjernevinden går da opp i høyere energinivåer
og sendes straks ut igjen energien ved de spesielle spektrallinjene vi ser stort sett bare i WR-stjernene.
Omtrent 10% av sentralstjernene i planetariske tåker viser de samme emisjonslinjene som WR-stjernene.
Dette er ikke supermassive stjerner slik som WR-stjernene, men er i stedet stjerner med omtrent samme
masse som Sola i sluttfasen av sine liv. Solvinden har også her kastet de ytre, hydrogenrike delene av
stjernen ut i omgivelsene slik at heliumet blir godt synlig i spekteret og fra disse stjernene, men prosessen
er mye langsommere enn for WR-stjernene. Disse stjernene blir ofte omtalt som WR-lignende stjerner,
siden de ikke er ekte WR-stjerner.
Det er andelen av tyngre grunnstoffer enn helium som bestemmer hvilken type WR-stjerne vi får. Massive stjerner med høy andel av tyngre grunnstoffer får kraftigere masseutstrømning før stjernen begynner å
produsere jern i kjernen sin, hvorpå kjernen kollapser i en supernovaeksplosjon. Det høye massetapet relativt tidlig i forstadiet til supernovaeksplosjonene gjør at den røde superkjempen igjen øker sin overflatetemperatur kraftig og blir gul eller hvit igjen før den eksploderer som supernova. De mest massive stjernene rekker ikke engang å bli røde superkjemper på grunn av det enorme massetapet fra stjernevinden.
Disse stjernene kaster av seg hydrogen og helium så raskt at betydelige mengder karbon blir synlig i spekteret, og vi får WC type WR-stjerner.
Den maksimale massen som en hovedseriestjerne kan ha for å kunne gjennomgå et stadium som rød superkjempe er ca. 20 solmasser i Melkeveien, ca. 32 solmasser i den Store Magellanske Sky og over 50
solmasser i den Lille Magellanske Sky. Forskjellen kommer av at Melkeveien har noe høyere metallisitet
(høyere andel grunnstoffer tyngre enn helium) enn Den Store Magellanske Sky, og mye høyere metallisitet enn Den Lille Magellanske Sky. Mengden tyngre grunnstoffer enn helium har derfor avgjørende betydning for utviklingen av supermassive stjerner.
Massive stjerner med høy rotasjonshastighet, og spesielt de med lav metallisitet, har høyere massetap.
Dette skyldes at rask rotasjon øker transporten av tyngre grunnstoffer fra kjernen hvor de produseres og ut
til overflaten av stjernen. Dette fører til mye større massetap. Det store massetapet fører til tap av rotasjonsenergi slik at stjernen bremser opp rotasjonen sin. De mest massive stjernene med metallisitet omtrent som Sola, vil stoppe sin rotasjon helt mens de ennå er på hovedserien i Hertzsprung-Russell diagrammet2, mens tilsvarende massive stjerner i Den Lille Magellanske Sky vil fortsette å rotere raskt helt
til de eksploderer som supernover.
Massive stjerner i dobbeltstjernesystemer kan utvikle seg til WR-stjerner uten et enormt egenprodusert
massetap fra en superkraftig stjernevind. Stjernen taper da i stedet sine ytre deler fordi gravitasjonskraften

2

Hertzsprung-Russell diagram er en figur hvor total mengde energi som en stjerne sender ut er plottet som funksjon
av stjernens overflatetemperatur (eller spektralklasse). Det brukes blant annet til å forklare stjernes utvikling fra fødsel til død. Stjernene hoper seg opp i visse områder i dette diagrammet, noe som viser hvilke utviklingsstadier de
fleste stjernene gjennomgår, og hvilke stadier de oppholder seg lenge i (der det er mange stjerner).
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fra nabostjernen «stjeler» massen. Denne prosessen er igjen veldig avhengig av metallisiteten og rotasjonshastigheten til stjernen.
Det enorme massetapet fra WR-stjernene har gitt oss mange vakre og dramatiske objekter. Det mest berømte er nok Eta Carinae i stjernebildet Kjølen (Carina) på den sørlige stjernehimmelen.

Figur 3: Eta Carinae; WR-stjerne innhyllet i en vakker gasstruktur generert av den enorme stjernevinden fra
den supermassive stjernen i sentrum av systemet.

Eta Carinae er en av de lyssterkeste stjernene i Melkeveien. Den har en masse på mellom 100 og 150
ganger solens, og ligger i en avstand av 7500 lysår. På 1840-tallet gjennomgikk den en voldsom eksplosjon som sendte mer enn 10 solmasser materie ut i verdensrommet. Eta Carinae var da en kort tid den nest
mest lyssterke stjerna på nattehimmelen sett fra Jorda. Eta Carinae er en dobbeltstjerne. Man regner med
at Eta Carinae vil eksplodere som en supernova når den går tom for kjernebrensel i ganske nær fremtid
astronomisk sett.

Figur 4: WR 31a er omgitt av en blå bobletåke produsert av kraftig stjernevind som pløyer gjennom materie
som har blitt sendt ut fra stjernen tidligere.
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Deep Sky hjørnet
av Terje Bjerkgård

Åpne stjernehoper og gasståker står på vintermenyen denne gang, når vi utforsker stjernebildene Monoceros (Enhjørningen), Puppis (Akterstavnen) og Canis Major (Store Hund). Det er mange veldig fine åpne
stjernehoper i dette området av himmelen. Noen omtales her, flere sees på kartet.

M48 - Åpen stjernehop
Denne flotte åpne hopen befinner seg så vidt innenfor Hydra (Vannslangen). Den inneholder ca. 80 stjerner innenfor et område på 54 bueminutter (to fullmåner). De sterkeste stjernene er av 8 mag., således er
dette en åpen hop for alle teleskoper og prismekikkert!

NGC2506 - Åpen stjernehop
En meget rik stjernehop med 150 stjerner innenfor 6 bueminutter. Den integrerte lysstyrken er 7.6 mag og
de mest lyssterke stjernene er av 11 mag. Hopen er synlig med 4-tommers teleskoper, men for å se denne
hopen godt og oppløse den i enkeltstjerner må en nok ha et 8-tommers teleskop.

Melotte 71 - Åpen stjernehop
En rik stjernehop med 80 stjerner innenfor 9 bueminutter. Lysstyrken er 7.1 mag og de mest lyssterke
stjernene er av 10 mag. Hopen er fin i 4-tommers teleskoper, men kommer virkelig til sin rett i 8-tommers
teleskoper eller større.
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M46 - Åpen stjernehop
En av de fineste åpne hopene på vinterhimmelen! Fin i
prismekikkert, men flottest i teleskoper. Ca. 100 stjerner samlet innenfor et område på 27 bueminutter (som
fullmånen). Hopen er også spesiell fordi den inneholder
en planetarisk tåke, NGC2438. Denne har lysstyrke
11.0 mag og utstrekning 66 buesekunder. Således er
den synlig i 4-tommers teleskoper, men er flottest i
større teleskoper.
M46 til venstre og M47 til høyre

M47 - Åpen stjernehop
En åpen stjernehop for prismekikkerten og de minste teleskopene! Den inneholder rundt 30 stjerner innenfor en halv grad på himmelen og de sterkeste er av 5-6 mag. Disse er alle blåhvite av farge. Hopen er
veldig uregelmessig av form. Med et mindre teleskop og lav forstørrelse kan M46 og M47 sees i samme
synsfelt.

M50 - Åpen stjernehop
Også en åpen stjernehop for prismekikkerten og de minste teleskopene! Den inneholder rundt 80 stjerner
innenfor 16 bueminutter og de sterkeste er av 8 mag. Men hopen kommer virkelig til sin rett i litt større
teleskoper.

NGC2301 - Åpen stjernehop
En fin åpen hop i små teleskoper! Den inneholder 80 stjerner innenfor 12 bueminutter og de sterkeste er
av 8 mag og mange flere er av 9.5-11 mag.

NGC2237-39 - Rosettetåken
Rosettetåken dekker et område på 80x60 bueminutter
på himmelen. Den er faktisk synlig i en prismekikkert
som en grålig flekk dersom forholdene er gode. På
grunn av størrelsen er den faktisk finest i mindre teleskoper med smalbåndfilter og er et takknemlig objekt å
fotografere. I midten av tåken ligger den fine åpne hopen NGC2244.
Rosettetåken fotografert av undertegnede julaften 2017.

NGC2261 - Hubbles variable tåke
Denne tåken ligger rundt den variable stjernen R Monocerotis og tåken varierer derfor også i lysstyrke. Tåken har en
distinkt triangel- eller kometform med utstrekning 3.5x1.5
bueminutter. Den er greit synlig i 4-6 tommers teleskoper.
Tåken ble først sett av W. Herschel i 1783, men at den varierer i lysstyrke ble oppdaget av Hubble i 1916 ved å sammenligne en rekke fotografier.
Hubbles variable tåke
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Stjernehimmelen desember 2019 – mars 2020
av Terje Bjerkgård

Generelt
Det er vintersolverv 22. desember kl. 05.19. Dette er tidspunktet da 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 og i år står Sola opp kl. 10.02 og går ned allerede kl. 14.32. Ved Steinbukkens
vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv.
Det er vårjevndøgn 20. mars kl. 04.49. Da står Sola loddrett over et punkt på ekvator, og fra dette punktet
vil Sola være i senit ved middagstid. Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år der dag og natt er så godt
som like lange, derav navnet. Ved et jevndøgn står Sola i ett av to motsatte punkter på himmelkulen der
himmelekvator (det vil si deklinasjon 0) og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles
jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet.
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 29. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl.03.
I mars 2019 stemte EU-parlamentet for at sommertidsdirektivet skal oppheves. Planen er at EU og samarbeidsland som Norge skal slutte å stille klokka en time fram og tilbake fra høsten 2021. Medlemslandene
må selv ta stilling til om de vil følge permanent sommertid eller om de vil stille klokka tilbake til permanent normaltid. Forslaget er basert på resultatet av en undersøkelse i 2018, hvor 4,6 millioner svar fra
samtlige 28 EU-medlemsland kom inn. Hele 84 % av de som svarte, oppga at de ønsker å slutte med å
stille klokka fram og tilbake om våren og høsten.

Månefasene
Nymåne
26. des.
24. jan.
23. feb.
24. mars

Voksende ½ måne
3. jan.
2. feb.
2. mars
1. apr.

Fullmåne
10. jan.
9. feb.
9. mars
8. apr.

Avtagende ½ måne
17. jan.
15. feb.
16. mars
15. apr.

Måneformørkelse (halvskygge)
Det er halvskyggeformørkelse 10. januar 2020 på kvelden mellom kl.18.07 og kl. 22.12 med maksimum
kl. 20.10. En halvskyggeformørkelse er i praksis umulig å se, men kommer fram ved fotografering.

Planetene
Merkur nådde største vestlige elongasjon (vinkelavstand fra Sola) 28. november, men planeten er i praksis ikke synlig, fordi den går ned nesten samtidig med Sola. Den når største østlige elongasjon 10. februar
og Merkur er synlig lavt i vest etter solnedgang fra månedsskiftet og til rundt 20. februar. Den når igjen
største vestlige elongasjon 24. mars, men den går da ned samtidig med Sola.
Venus dukker opp lavt i sør i midten av desember på ettermiddagen. Den kommer stadig høyere opp på
aftenhimmelen samtidig som planeten blir større mens fasen avtar. Den når største østlige elongasjon den
24. mars og står da nesten 35 grader over horisonten ved solnedgang.
Mars er ikke synlig for oss i perioden.
Jupiter og Saturn er dessverre heller ikke synlige for oss. De står begge for langt sør på himmelen.
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Uranus står fint til på vesthimmelen til slutten av februar, da den kommer for lavt og forsvinner i sollyset. Den befinner seg i stjernebildet Væren (Aries) og er lett å finne. Lysstyrken er 5.8 mag (så vidt synlig
uten kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.5 buesekunder. Med litt forstørrelse
er det altså mulig å se en svakt grønnlig skive. De mest lyssterke månene til Uranus (Titania, Ariel og
Oberon, alle rundt 14. mag) kan sees med 14-15 tommere når de er lengst unna planeten. Kart over viser
posisjonen 1. januar. Den flytter seg lite.

Neptun befinner seg lavt nede på vesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius), nær og vest for
stjernen  Aquarii (se kart over). Lysstyrken er 7.9 mag og planetskiven er kun 2.2 buesekunder tvers
over. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den blålige fargen og at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. Den forsvinner i sollyset i slutten av januar. Den
27 . januar passerer Venus bare 3 bueminutter sør for Neptun (5-7 bueminutters avstand før planetene går
ned. En fin anledning til å finne Neptun!
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