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Type I: Ingen hydrogenlinjer i spekteret.      Type II: hydrogenlinjer i spekteret. 

Type Ia: Markerte absorpsjonslinjer fra ionisert silisium. 

Type Ib: Ikke absorpsjonslinjer fra silisium. Tydelige absorpsjonslinjer fra helium.  

Type Ic: Verken absorpsjonslinjer fra hydrogen, helium eller silisium.  

 



Diagrammene viser hvordan lysstyrken til supernovaer av type Ia,b og II, 

samt SN 1987A, varierer med tiden.  

Type I: Ingen hydrogenlinjer i spekteret.      Type II: hydrogenlinjer i spekteret. 

Oppblussingen av SN 1987A som er av type II, skyldes frigitt energi på grunn av  

radioaktiv nedbryting av isotopen cobolt-56 til jern med halveringstid på 77,3 døgn.  



En stjerne med over 8 solmasser eksploderer som en supernova av type II og en hvit 

dvergstjerne i et dobbeltstjernesystem som en supernova av type IA. Supernovaen av 

type II danner en nøytronstjerne, mens hele den hvite dvergstjernen eksploderer. 



SN 1006  rest av supernova  av type Ia. 7200 lysår fra jorda  



Krabbetåken  er rest etter en supernova av type II som ble observert i Kina 4.juli 1054 

 



Krabbetåken. Vi ser her stråling ut fra en pulsar i sentrum 





Tycho’s supernova 1572 

 



   Resten etter supernovaen SN 1572 av type II observert av Tycho Brahe i 1572 



Kepler år 1604 

Supernova 1604 av type Ia blusset opp i stjernebildet Slangebæreren 9. oktober 1604. 



Cassiopeia A – rest etter supernova av type II  

som kan ha vært observert av John Flamsted i 1680 



Supernovaresten Cassiopeia  A fotografert i ulike deler av spekteret 



Cassiopeia  A  

Bildet er satt sammen 

av flere fotografier i  

ulike deler av spekteret   

 



Illustrasjon av hvordan supernovaresten Cassiopeia A har utviklet seg 





Simeis 147, også kalt Spagettitåken, er 3000 lysår fra Jorda  og er resten etter  

en supernovaeksplosjon som var synlig fra Jorda for omtrent 40 tusen år siden.   



Supernovaen SN 1999 cb i Markarian 1881 i stjernebildet 

Herkules ble oppdaget 4. april 1999 av nordmannen Odd Trondal.  

Dette er den første supernovaoppdagelsen fra Norge. 



Supernovaer av type II i Whirlpoolgalaksen 

De inntreffer vanligvis i spiralarmene av galakser,  

der det er aktive stjernedanningsområder,  

og hvor det dannes flest masserike stjerner med kort levetid.  



Supernovaen SN 1987A var en supernova av type II 

Tarantulatåken  

før ved maksimum 

Pilen  i bildet til venstre viser stjernen Sanduleak som eksploderte  









Sammensatt bilde publisert 6. januar 2014  



Hvordan den indre ringen har oppstått 







http://www.spacetelescope.org/images/screen/opo0409r.jpg


De fleste supernovaer av type Ia oppstår når en hvit dverg i et tett 

dobbeltstjernesystem har trukket til seg så mye masse fra medstjernen at dens 

masse blir større enn Chandrasekhargrensen på 1,4 solmasser.  

Da blir den ustabil og eksploderer. 

Nye undersøkelser har vist at omtrent 10 % av supernovaene av type Ia  

kan skyldes kollisjoner mellom hvite dvergstjerner. 



En supernovaer av type Ib opptrer når en stjerne med masse på 

over 8 solmasser har mistet en stor del av sitt ytre hydrogenlag  

før den eksploderer. 



En supernova av type Ic opptrer når en stjerne med masse på 

over 8 solmasser har mistet en stor del  

både av sitt ytre hydrogen- og heliumlag før den eksploderer. 



Supernovaer av type II oppstår når  

en stjerne med over 8 solmasser eksploderer 

før den rekker å sende ut  

de ytre hydrogen- og heliumlagene 



Klassifisering av supernovaer 

                                  hvite dvergstjerner       massive stjerner 











Modell av dobbeltstjernesystem med en rød kjempestjerne en hvit dvergstjerne som 

roterer rundt hverandre. Den hvite dvergen har et sterkt gravitasjonsfelt og suger gass 

fra den røde kjempen. Når massen til den hvite dvergen overstiger 

Chandrasekhargensen på 1,4 solmasser,  

eksploderer den som en supernova av type 1a. 



Før og etter en supernovaeksplosjon av type 1a 





En stjerne med over 

8 solmasser i pre-

supernova stadiet 

rett før den 

eksploderer som en 

supernova av type 

II. Ytterst forbrenner 

hydrogen til helium, 

så helium til karbon, 

så karbon til neon, 

oksygen og 

magnesium (som 

ikke er tegnet inn 

her), så magnesium 

til silisium og så 

silisium til jern. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Evolved_star_fusion_shells.svg


Tidsskalaen 

gjelder for en 

stjerne med 25 

solmasser  



(a) En stjerne med over 8 solmasser  i pre-supernova stadiet.  

(b) Når jernkjernens masse passerer Chandrasekhar-grensen på 1,4 solmasser, 

kollapser den.  

(c) Den innerste delen av kjernen omdannes til en tett klump av nøytroner.  

(d) Når innfallende materie treffer den, dannes en utoverrettet sjokkbølge.  

(e) Den bremses ned, men akselereres av en voldsom strøm av nøytrinoer.  

(f) Materien utenfor nøytronklumpen eksploderer som en supernova av type II,  

     og det blir igjen en roterende nøytronstjerne - en pulsar. 



NÅR STJERNENS KERNE KOLLAPSER

OMDANNES DEN TIL NEUTRONER

VIA PROCESSEN

enep 

KOLLAPSET FORTSÆTTER INDTIL

KERNEN HAR EN RADIUS PÅ

OMKRING 10-20 KM.

PÅ DETTE TIDSPUNKT KAN STOFFET

IKKE PRESSES TÆTTERE SAMMEN,

OG DER DANNES EN CHOKBØLGE,

DER BLÆSER STJERNENS YDRE AF.

EN SUPERNOVAEKSPLOSION!



99 % av energien til en supernova av type II sendes ut i form av nøytrinoer. Den ustrålte 

energien kommer fra tap i gravitasjonsenergi når stjernen kollapser. I tillegg sender 

supernovaer ut en betydelig menge materie, i gjennomsnitt hele 10 solmasser. Denne 

materien sendes ut som en sterkt lysende gass med en  hastighet på omtrent ti tusen 

km/s. Den bremses kraftig ned i løpet av ca. 100 år, og kan observeres som en 

glødende ekspanderende gass sky, en supernovarest. I sentrum blir det igjen en pulsar. 



Supernovaen 1993J ble 

oppdaget av F. Garcia 28. mars 

1993 i galaksen M81 som er 10 

millioner lysår fra Jorda. Selv 

om dette er 65 ganger lenger 

vekk enn supernovaen 1987A, 

er det nær til å være en 

supernova. Det er så langt 

mellom dem at flertallet er flere 

hundre millioner lysår fra Jorda. 

Det første radiobildet av 

supernovaen ble tatt 17. mai 

1993 og det siste på montasjen 

ble tatt 3. juni 1998. 

   Den hadde opprinnelig sterke 

emisjonslinjer fra hydrogen og 

ble klassifisert som en 

supernova av type II. Så ble 

etter hvert hydrogenlinjene borte 

og absorpsjonslinjer for helium 

dukket opp. Da så den ut som 

en supernova av type Ib. Den 

derfor den første i en 

nyopprettet klasse: type IIb. 





1. To svært varme stjerner går i bane rundt hverandre. 

  

2. Den mest masserike utvikler seg til en rød 

     kjempestjerne og avgir hydrogen til sin medstjerne.  

 

3. Den røde kjempen eksploderer som en supernova.  

 

4. Medstjernen overlever eksplosjonen. Siden den har 

     mottatt så mye hydrogen fra medstjernen, er den nå  

     varmere og mer masserik enn da den ble dannet.  



Oppdagelsen av nøytronstjerner 

• Med et spesialkonstruert radioteleskop oppdaget 
Jocelyn Bell i 1967 at det kom et signal med raske, 
regelmessige pulser fra et punkt på himmelen. 

• De kom fra en roterende nøytronstjerne — en pulsar. 
 



Pulsaren i 

sentrum av 

Krabbetåken 

pulserer 30 

ganger per 

sekund. 



Pulsarer 





stjernegenerasjoner 







Grunnstoffene vi består av ble dannet i stjerner som eksploderte 





Supernovaer av type Ia er universets kraftigste standard lyskilder 



How to measure cosmology 





Expansion  

History  

of the  

Universe 


