
 



 
 

               
               Redaktørens ord

 
Dobbeltstjernen Albireo 
 

Så er vi allerede godt i gang med 
høsten og Corona kommer dessverre 
ut noe forsinket. Nok en gang skyldes 
det mangel på bidragsytere. Høsten er 
også en travel tid for redaktøren, så 
jeg har heller ikke hatt for mye tid til å 
skrive heller. Dere får derfor tilgi at to 
av artiklene i dette nummeret har vært 
utgitt før, men det er minst 10 år siden 
de stod i bladet. Mange av de nye 
medlemmene har nok ikke lest dem og 
vi andre har kanskje glemt dem også!  

Vi har hatt mye vind og regn her i 
Trøndelag i høst og svært få klarværs-
kvelder dessverre. Men på Mars er det 
verre: Der kjemper den vesle roveren 
Opportunity for livet. Det har vært 
stille fra den lille farkosten siden 10. 
juni da en global støvstorm begynte å 
herje. Den gikk da i dvale for å spare 
strøm. Nå er støvet i ferd med å legge 
seg og NASA håper å høre fra roveren 
igjen. I skrivende stund (4. oktober) la 

NASA fram et bilde tatt av sonden 
Mars Reconnaissance Orbiter som 
viser en ørliten prikk som faktisk er 
roveren! Det er bare å krysse fingrene 
for den mer enn 14 år gamle bilen 
som har gitt oss så mye ny viten om 
Mars.  

Etter hvert som høsten og vinte-
ren blir kaldere er det et sted en lett 
fryser når en står stille bak telesko-
pet, nemlig på føttene. Men nå er det 
jammen ikke bare bilene som blir 
elektriske, vi kan nå ta i bruk opplad-
bar teknologi også for å holde oss 
varme på føttene! Les mer om tipset 
inne i bladet.  

Bildet over viser dobbeltstjernen 
Albireo i stjernebildet Svanen, en av 
de flotteste dobbeltstjernene, ikke 
minst på grunn av fargeforskjellen 
mellom de to stjernene. Det er også 
mange andre fine dobbeltstjerner å 
observere og i en artikkel i bladet er 
det en tabell over stjerner som skulle 
passe til de fleste teleskoper. Og har 
du ikke teleskop eller det bare er en 
liten gløtt av klar himmel mellom 
skyene, ta fra prismekikkerten! 

 
Riktig God observasjonshøst med 

varme føtter! 
 

Redaktøren 
Terje Bjerkgård

 

Styret i TAF informerer 
Det er i sommer jobbet videre med lagerhuset til 15’’ Dobson-teleskopet oppe 
på observatoriet vårt i Bratsberg. Det blir vesentlig lettere å bruke dette store 
teleskopet nå når vi ikke lengre trenger å bære det ut i flere deler fra varme-
brakka og montere det opp hver gang vi skal bruke det. Nå skal det i stedet stå 
klart i lagerhuset og kun skyves noen meter over til observasjonsplattingen når 
vi skal bruke det. Vi håper mange flere nå får glede av dette flotte teleskopet.  
 
Nye medlemmer og utmeldinger 
TAF har fått 5 nye medlemmer siden sist, mens 7 medlemmer har meldt seg ut 
eller er blitt strøket på grunn av manglende betaling av medlemskontingenten. 
TAF har 193 medlemmer pr. 10/10-2018. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 

Svein Erik Danielsen, Håkon Harnes, Marie Henriksen, Geir Magnus Jen-
sen og Roger Pastoft 

 
En spesiell velkomsthilsen til Geri Magnus som er tilbake som TAF-medlem 
etter et lengre utenlandsopphold. 
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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Får du kalde føtter av å observere stjernene? 
Tekst og foto: Jørn Dahl-Stamnes 

Du har sikkert erfart det flere ganger. Det slår aldri feil. Når det endelig blir en kveld med sky-
fri himmel og vindstille og man skal ut og observere stjernene, så faller temperaturen både ute 
og på beina. 

Å observere stjerner over tid skjer ofte på den tiden av året da temperaturen er ganske lav. Kombinert 
med at man ofte blir stående ganske stille over tid, så er det nesten uunngåelig at beina blir iskalde etter 
kort tid. Kalde føtter kan være den enkeltfaktoren som gjør at man gir seg litt for tidlig. Da gjelder det å 
ha gode sko og varme sokker for å holde best mulig på varmen. Mang en gang har ungdommer som TAF 
har arrangert stjernekvelder for, møtt opp med joggesko og tynne bomulls-sokker. Da tar det ikke lang tid 
før man er ganske iskald på beina. 

Blir det virkelig kaldt og/eller man skal være ute lenge, så gjelder det å ha på flere lag med sokker og bru-
ke sko som er store nok. For mange år siden kjøpte undertegnede de største Sorel-skoene som var å få tak 
i (mener de var størrelse opp mot 50) til bruk ved både astronomiske observasjoner og fotografering vin-
terstid som medfører mye stille-ståing. Disse er fôret med 1 cm tykt filt langs leggene og har tjukke såler. 
I tillegg er de så store at jeg kan ha 3 par med ullsokker på meg uten at det blir trangt. For man må for all 
del unngå at det blir trangt for føttene. Trange sko hindrer blodsirkulasjonen. Og god blodsirkulasjon er 
viktig for at føttene skal forbli varme. 

 
Til venstre er Sorel-skoene med de tre par sokkene som jeg bruker i skoene. Til høyre normale vintersko. 
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Med tre lag sokker og flere lag klær både på beina og overkropp, samt lue og gode votter, så holder man 
varmen selv på en svært kald dag. Jeg har ved flere anledninger stått nede ved Nidelva og fotografert fug-
ler i over 5 timer i -22 grader uten å bli nevneverdig kald på beina. 

Ulempen med så store sko, er at de egner seg ikke til å gå i. De er rett og slett så store at normal gange er 
vanskelig. Og det er totalt umulig å kjøre bil med disse på. I min jakt på nye løsninger, kom jeg over en 
snedig sak på nettet – såler med varmetråder. Disse sålene kan kobles til en USB port, det vil si at de går 
på 5 volt. I kombinasjon med en batteripakke beregnet for å gi nødstrøm til mobiler (også kjent som «po-
wer bank»), så kan man få varme i skoene i timevis. Sålene leveres med en lang ledning som gjør at man 
kan ha batteriene i lomma. 

Varmesålene. Pluggen kobles til en lengre ledning som har USB kontakt i motsatt ende. 

Både batteripakke (uten batterier), oppladbare batterier og såler ble kjøpt inn fra Ali Express. Batteriene 
er av Li-Ion type 18650. Om du lurer på hva 18650 står for, så angir det at batteriet er 18 mm i diameter 
og 65 mm langt ... og 0 tallet, tja si det (digresjon: AA omtales også som 14500). Det er denne type batte-
rier du finner i mange elektriske tannbørster, laptoper, driller, små håndholdte støvsugere og flere Tesla-
modeller. Merk at 18650 batteriet kommer i flere utgaver. En variant har utstikkende pluss-pol, slik vi er 
vant med på de mer tradisjonelle AA-batteriene. En annen variant med flat pluss-pol (samt en variant som 
har lodde-ører om man skal lodde ledninger fast til batteriet). Til de nødladerne jeg har kjøpt (de finnes 
også å få kjøpt uten batterier på nettet for en rimelig penge), så er det den utgaven uten utstikkende pluss-
pol man må velge, da de med utstående pol er litt for lang for å få plass i nødladeren. 
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Til høyre vises de to typer 18650 batterier. Det er den lengst til høyre som må brukes til nødladerne. Til 
sammenligning er et AA og et AAA batteri vist. 

 

Jeg har to ulike typer nødladere. En som tar to stykk 18650 batterier og en som tar fire stykk 18650 batte-
rier. Jeg har også valgt å bruke en nødlader per såle selv om en nødlader har mulighet for å gi strøm til 
begge sålene (da de har to USB utganger). Årsaken til det er at man får mer ut av batteriene når lasten er 
lavere. En test viser at den minste nødladeren gir strøm nok til en såle i over 6 timer (målt til 6 timer og 
38 minutter ved 20 grader) når den kobles til en såle. Den store nødladeren ga over 13 timer med strøm 
med en såle. Begge typer nødladere slår seg automatisk på når man kobler til sålen og når spenningen på 
batteriene blir for lave, slår de seg av slik at man unngår å ødelegge batteriene. Og de har en fire-trinns 
indikator som sier noe om hvor mye strøm som er igjen. 

Effekten ligger mellom 2.5 og 3 W gjennom hele driftstiden. Menneskekroppen utvikler omtrent 100 
Watt. Da syns du kanskje 3 Watt ikke er allverdens per fot, men så langt synes jeg de gir et brukbart til-
skudd for å holde beina varme. 
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To typer nødladere med batterier. 

 

Det er mulig å lade nødladerne med strøm ved å koble dem til en lader med USB utgang eller en PC, men 
siden jeg har en del hodelykter og lommelykter som også bruker 18650 batterier, så har jeg ganske mange 
batterier og har derfor valgt å kjøpe en egen «smarte» lader. Nødladerne jeg har kjøpt er ganske enkle å 
åpne. Det gir den fordelen at man kan ta med ekstra sett batterier om man skal være ute lenge. Det gir 
også muligheten til å ta ut batteriene og lade dem i en dedikert lader, noe som gir både rask og sikker opp-
lading. 

Lading av 18650 batterier. Laderen er intelligent og finner ut hvilken type batteri som står i. Den kan 
derfor også brukes til å lade oppladbare NiCa AA og AAA batterier. I tillegg har den en funksjon for å 
teste kapasiteten til et batteri. 

Jeg har prøvd disse sålene en gang i forbindelse med langtur med motorsykkel, hvor jeg ofte kan få kalde 
føtter om temperaturen er lav. De fungerer ganske greit så lenge man legger de oppå innleggs-sålen. Leg-
ger man dem under innleggs-sålen i skoen, så mister man litt av varmen. Men det er bare å prøve seg 
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frem. Spesielt når jeg har sittet på sykkelen har de virket ganske varme. Mens når jeg står stille og har 
større trykk mot sålene så merkes varmen mindre intens. 

Hvordan de vil fungere i temperaturer under 0, har jeg ikke fått testet enda. Jeg skulle tro at de gir såpass 
varme at kulden ikke blir alt for påtrengende. Man må fremdeles ha gode vintersko og ullsokker. Og om 
det ikke holder med en såle i hver sko, så kan man jo prøve å legge to i samme sko. 

Et problem jeg har erfart, er at dersom man går litt så kan bevegelsen gjør at ledningen dras ned i skoen 
og da kommer pluggen i klem rundt ankelen. Dette løses enkelt ved å bruke duct tape og feste ledningen 
til innsiden av skoen (den delen som går opp langs ankelen og leggen). 

Om du tenker på å kjøpe slike såler fra Ali Express så er verdien av disse såpass lave at du slipper å betale 
moms (og gebyr til posten for at de legger ut momsen for deg). Nå spøker det for at 350 kroners-grensen 
forsvinner fra neste år og at man da må betale moms fra første krone. Da blir disse sålene ganske dyre, 
siden gebyret til posten trolig blir høyere enn prisen på et par såler. Så om du vurderer denne løsningen - 
løp og kjøp så fort som mulig. Det kan ofte ta lang tid å få levert disse fra Ali Express, siden de holder 
kostnadene ved forsendelsen så lav som mulig. 

Kan jo legge til at nødladerne er nyttige til mer enn bare å gi nødstrøm til mobilen eller brukes som batte-
ripakke til varmesåler. Skal man på ei hytte uten strøm, så finnes det fine LED lamper med svanehals og 
USB kontakt. Jeg har en med god lysstyrke som sto på i 20 timer med den med nødladeren med to batte-
rier og over 40 timer med den nødladeren med fire batterier. 

 

Fysikk-elever besøker verdensrommet 
av Lars Bugge Aarset, Charlottenlund VGS 
En gruppe av skolens fysikkelever har vært på stjernekveld med Trondheims Astronomiske Forening i 
observatoriet på Bratsberg. Det ble en kald og klar kveld, der elevene fikk titte i store og små teleskop, se 
på galakser, dobbeltstjernesystem, stjernehoper og fødested for nye stjerner. På slutten av kvelden ble 
himmelen pyntet med nordlys i forskjellige farger. Mye gøy for fysikkinteresserte. 

 
Bildene viser elevene Magnus Askim, Anna Maria Vagnild og Ylva Kvig Sæther som lærer om ting fryk-
telig langt unna, og et bilde som elevene selv har tatt av galaksen M82, eller "Sigargalaksen" som er 
en galakse med kraftig stjernedannelse. Den ligger rundt 12 millioner lysår unna jorden i stjerne-
bildet Store Bjørn. I galaksens sentrum blir stjerner dannet ti ganger raskere enn i hele Melkeveien.  

Deltakelsen på stjernekvelden var valgfri for elever fra de to fysikk-klassene på skolen. Faglærerne er 
Silje Rødseth og Ingrid Langdal.  
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De første stjernene 
av Terje Bjerkgård 
kilde: Astronomy Now sept.18. 

 
De første stjernene i Universet var unike og liknet ikke på de som kan sees og dannes i dag. De la 
også grunnlaget for utformingen av Universet slik vi kan observere det i dag. 
 

I begynnelsen var det ingen galakser, ingen stjerner eller noen planeter. Men hvordan ble det første stjer-
nene dannet og hvordan så de ut? 
 
Et veldig grovt anslag på hvor mange stjerner som finnes i Universet i dag er mer enn 100 milliard billio-
ner (100 trilliarder), dvs. mer enn 1023 stjerner. Men det ikke alltid vært så mange, opp gjennom den kos-
miske historien har tallet på antall stjerner økt voldsomt. Går vi langt nok tilbake i tiden, vil vi til slutt 
finne de aller først stjernene. 
 
Ikke lenge etter Big Bang, for 13.81 milliarder år siden bestod Universet av en temmelig ensartet materie 
i form av skyer med hydrogen og heliumatomer med noen få atomer av litium. Hopper vi så framover 
omlag en milliard år, så var Universet fylt av galakser og kvasarer (hyperaktive supermassive svarte hull) 
med svært hyppig stjernedannelse. Hva skjedde egentlig i tidsrommet mellom? 
 

I begynnelsen var.... 
Gass-skyene av hydrogen og helium var ikke fullstendig ensartet, men hadde noe høyere tetthet stedvis. 
Høyere tetthet medførte en sterkere tyngdekraft og materien begynte sakte å trekke seg sammen og dannet 
en enorm vev bestående av filamenter med ordinær materie, men også mørk materie (i henhold til stan-
dardmodellen) omgitt av store tomrom. I dag ser vi denne kosmiske veven manifestert i fordelingen av 
galaksene. Når vi kartlegger den kosmiske bakgrunnstrålingen kan vi ane dannelsen av denne veven i små 
temperaturfluktuasjoner, som viser små tetthetsforskjeller. Disse variasjonene var selv et resultat av tilfel-
dige kvantefluktuasjoner tilstede i Big Bang. I krysningspunktene til filamentene var tettheten av materie 
størst og dette var arnestedet for de første stjernene. Men når skjedde dette? 
 

  
Den kosmiske veven og dannelsen av de første stjernene i krysningspunktene til filamentene i veven. 
(NASA/JPL-Caltech/SSC) 
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Den kosmiske bakgrunnsstrålingen gir noen holdepunkter. Den er den termiske (varme) ettergløden etter 
Big Bang som dukket fram 380 000 år senere da temperaturen i Universet hadde sunket til rundt 3000 oC. 
Før dette var temperaturen for høy til at atomkjernene, bestående av protoner og nøytroner, kunne fange 
inn elektronene og danne fullstendige atomer. Disse elektronene som føk rundt i høy hastighet hadde til 
da hindret fotonene (lyspartiklene) i å nå særlig langt. Med dannelsen av atomer ble Universet nå gjen-
nomsiktig for første gang. Men fotonene fra denne tiden var ikke på synlige bølgelengder og det var ingen 
stjerner eller galakser til å lyse opp det gjennomsiktige Universet. Perioden blir derfor gjerne kalt den 
mørke tidsalder. 
 

Lys versus Mørke 
Det er slutten av denne mørke tidsalder astronomene og kosmologene forsøker å finne. Den fjerneste ga-
laksen som nå er observert ble funnet av romteleskopene Hubble og Spitzer og eksisterte for 13.3 milliar-
der siden. Det er mistanke om ennå fjernere galakser, og det nye romteleskopet James Webb vil kunne 
bekrefte disse og finne ennå fjernere galakser. 

 
Galaksen SPT0615-JD, den fjerneste galaksen funnet til nå; 13.3 milliarder lysår unna. Gravitasjonslinsing forster-
ket lyset fra denne fjerne galaksen (Hubble, NASA JPL). 
 
De første stjernene er de fremste kandidatene for slutten av mørket (noen kvasarer kan også ha spilt en 
rolle, men de var antakelig mange nok til å ha spilt noen stor rolle). Ultrafiolett stråling fra disse stjernene 
skapte bobler av ionisert gass rundt seg, idet elektronene igjen ble revet løs fra atomkjernene, men i mind-
re grad enn før. Fotonene fra bakgrunnsstrålingen kolliderte med disse elektronene, noe som gav denne 
strålingen en svak polarisasjon (fotonene vibrerer mer i en bestemt retning). Ved å detektere denne polari-
sasjonen kan astronomene i teorien finne ut når den mørke tidsalderen sluttet.  
 
Imidlertid har det så langt vist seg at denne alderen ikke er helt enkel å finne. WMAP-sonden gir en alder 
på rundt 400 millioner år etter Big Bang, mens Planck-sondens data gir en alder på mellom 550 og 710 
millioner år. I tilfelle må stjernedannelsen virkelig ha skutt fart, siden det er mange fjerne galakser med 
denne siste alderen! Et nytt estimat kom tidligere i år på grunnlag av radio-observasjoner med et australsk 
radioteleskop kalt EDGES (Experiment to Detect the Global Epoch of reionisation Signature). Estimatet 
er gjort ved å observere de tidligste skyene av atomært hydrogen med radioteleskop. Disse skyene kan 
først sees når de første stjernene har blusset opp. Stjernelyset absorberes av hydrogenet og sender ut ra-
diobølger med en frekvens på 1420 MHz. På grunn av rødforskyvningen som strekker disse bølgene er 
disse observert med en frekvens på 78 MHz, som tilsvarer en alder på 13.63 milliarder år, altså 180 mil-
lioner år etter Big Bang. Det er mulig at denne store forskjellen i alder kan skyldes at reioniseringen 
skjedde over et langt tidsrom, kanskje fordi de første stjernene ikke var så mange. 



Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 3/2018      11 

Å se begynnelsen 
Ingen har sett noen av de første stjernene ennå, men når James Webb romteleskopet (JWST) forhåpent-
ligvis sendes opp i 2021, så håper man i det minste å se noen av de aller første galaksene. JWST er egent-
lig ikke kraftig nok til å se stjernene, men gravitasjonslinsing kan kanskje gjøre det mulig. Dette vil kreve 
perfekt opplinjering av en stjerne og det massive objektet foran (en galaksehop), slik at lyset fra stjernen 
forsterkes opp til 10 000 ganger. Dette vil skje kun i et kort tidsrom mens galaksehopen beveger seg foran 
stjernen. Men sjansen for å observere dette er svært liten. 
 
Men anta at vi var så heldige; hva ville vi kunne se? 
 
Ingen vet helt hvordan de første stjernene så ut, men de var antakelig ikke som de stjernene vi observerer i 
dag. I dag dannes stjerner fra molekylære skyer som er kjølt ned til 10 grader over det absolutte nullpunkt 
(10 K) på grunn av tilstedeværelse av tunge elementer. Disse tunge elementene ble enten dannet kjernefy-
siske reaksjoner i stjernenes indre eller under supernova-eksplosjoner. Da de første stjernene oppstod var 
det kun hydrogen, helium og små mengder litium, noe som hadde en "stor" effekt. 
 

 
De første stjernene hadde kanskje masser mellom 300-1000 ganger Solas masse og overflatetemperaturer på opp 
mot 100 000 grader (N.R. Fuller, National Science Foundation). 
 
Kvadratet av temperaturen til en gass er proporsjonal med en egenskap som kalles Jeans-massen (svært 
forenklet). Dette er den kritiske massen til en gass-sky hvor den blir ustabil og kollapser under sin egen 
tyngdekraft. I Melkeveien i dag er Jeans-massen omtrent lik Solas masse (men dette betyr ikke at gass-
skyer kan bli større ved å tiltrekke seg ytterligere gass). I det tidligere Universet, uten tyngre elementer, 
viser beregninger at Jeans-massen kunne være opp til 1000 ganger større og temperaturen under sammen-
trekningen så høy som 300 K. Dette betyr at stjernene kunne ha en masse på 1000 ganger Solas, altså 10 
ganger de største stjernene vi kjenner til i dag! 
 
Beregninger utført ved Kavli-instituttet for partikkel-astrofysikk og kosmologi i California viser at det 
kunne være både stjerner med 1000 solmasser og dobbeltstjerner med mange hundre solmasser i hver 
stjerne. Eventuelt ville disse stjernene eksplodere som supernovaer og danne svarte hull som så kan smel-
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te sammen til et stort svart hull under dannelse av kraftige gravitasjonsbølger. Disse svarte hullene kan da 
være utgangspunktet for de supermassive svarte hullene som vi nå finner i kjernen til galaksene. 
 
De enorme stjernene ville ha en overflatetemperatur opp mot 100 000 oC, noe som er 2.5 ganger varmere 
enn de varmeste stjernene vi kjenner i dag. Ved slike temperaturer, som gjør at de stråler som 100 millio-
ner soler, ville de sendt ut stråling hovedsakelig i ultrafiolett. Dette gir tilstrekkelig energi til å ionisere 
gassen i Universet og markere slutten på den mørke tidsalder. 
 
Siden stjernene var så massive ville de forbrenne hydrogen i et enormt tempo og dermed ikke leve særlig 
lenge. Etter bare noe få millioner år ville de ha eksplodert som supernovaer og spredt tyngre elementer 
dannet i fusjonsprosessene ut i Universet. De elementene de dannet var blant annet karbon, oksygen, ni-
trogen, svovel, fosfor, elementer helt essensielle for livsformer. De ville ha dannet svært lite, hvis noe, av 
de virkelig tunge elementene som jern og gull.  
 
Elementene som ble produsert i de først stjernene finnes igjen i 2. generasjonsstjernene. Dette var mye 
mindre stjerner, til og med noen mindre enn Sola. Dette vet vi fordi deres små masser gjør at de fremdeles 
kan observeres rundt oss. Den nærmeste av disse er stjernen BD+44 493, bare 600 lysår unna. Denne til-
hører klassen CEMP-no stjerner som betyr at de er karbonanrikede, metallfattige med få eller ingen ele-
menter dannet i de såkalte s- og r-prosessene under supernovaeksplosjoner og fusjonsprosesser. Dett er 
elementer som er tyngre enn jern. Tilstedeværelsen av litt sink (atomnr. 30, lettere enn jern) i atmosfæren 
til BD+44 493 antyder at materialet ble dannet i en mye kraftigere supernova en de vi vanligvis finner i 
dag, nettopp som forventet fra en eksepsjonelt massiv stjerne. 
 
Selv om vi begynner å få antydninger om de første stjernene, gjenstår det mange spørsmål. Var de dob-
beltstjerner? Nøyaktig hvilke elementer ble dannet i dem? Når ble de dannet og hvor massive kunne de 
bli? Uansett var de den første starten på Universet som vi kjenner det i dag.  
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Observasjon av dobbeltstjerner 
Av Terje Bjerkgård 
 
Dobbeltstjerner er stjerner som står svært nær hverandre på himmelen. Rent visuelt sett må 4. mag. stjer-
ner være nærmere hverandre enn 20” (buesekunder), 6. mag. stjerner < 10”, 9. mag. stjerner < 5” og 11. 
mag. stjerner < 3” for å kunne kalles dobbeltstjerner. I noen tilfeller har de to stjernene ingenting med 
hverandre å gjøre, men ligger tilfeldigvis på samme synslinje sett fra Jorda. Slike par kalles optiske dob-
beltstjerner. Dobbeltstjernene som er mest interessante er de som kretser rundt et felles 
tyngdepunkt, altså er fysiske dobbeltstjerner. 
 
Noen dobbeltstjerner står såpass langt fra hverandre at de kan brukes for å teste ens eget syn. Eksempler 
er Alcor - Mizar i Store Bjørn, Theta Tauri, Epsilon Lyrae og Alfa Capricorni. Antallet dobbeltstjerner 
øker mange ganger når en prismekikkert eller et teleskop tas i bruk. Noen flotte eksempler for prisme-
kikkerten er Beta Cygni (Albireo), Zeta Lyrae, Ksi Draconis og 16 Cygni for å nevne noen. 
 

Observasjoner av dobbeltstjerner 
En skulle kanskje tro at det var forstørrelsen som avgjorde hvor tette dobbeltstjerner en kan splitte i et 
teleskop.  
En bruker gjerne følgende formel: δ = k/m        (1) 
 
der δ er minste oppløste vinkelavstand, m er forstørrelse og k er en konstant som varierer fra person til 
person, typisk ca. 200” (buesekunder). Det vil si at med øyet som jo har 1 x forstørrelse, normalt kan 
splitte stjerner med avstand 200”. Således vil en med 50x forstørrelse kunne splitte stjerner med 4” og 100 
x da 2”. Med 500x skulle en da kunne splitte stjerner helt ned til 0.4”. Men så enkelt er det dessverre ikke: 
Hvor tette dobbeltstjerner en i beste fall kan se avhenger i stor grad av kikkertens objektivdiameter: 
 
Oppløselig dobbeltstjerneavstand i buesekunder, δ = 11.7 buesekunder/objektivdiameter i cm.  (2) 
 
Det vil si at en 100 mm kikkert skal kunne oppløse dobbeltstjernepar så tette som 1.17”. Setter vi nå den-
ne verdien inn i den første formelen får vi at vi trenger en forstørrelse på 171x for dette. Dette forutsetter 
at de to stjernene har samme lysstyrke og det er helt klar luft. Det er altså ingen vits i å øke forstørrelsen 
mer enn dette. Det som da skjer er at stjernene vil gå over fra å være punktformet til å bli skiver, noe som 
skyldes at lyset har bølgenatur og det dannes såkalte diffraksjonsskiver. Dersom det er et dårlig teleskop 
vil veldig mye av stjernelyset bli fordelt på disse ringene og oppløsningen vil bli dårligere enn dette. 
Dobbeltstjerner er således veldig godt egnet til å teste et teleskops optiske kvalitet. 
 

Objektivdiameter max. brukbar forstørrelse Tetteste dobbeltstjernepar 
50 mm 85x 2.3” 
75 mm 125x 1.6” 
100 mm 170x 1.17” 
125 mm 210x 0.94” 
150 mm 250x 0.78” 
200 mm 340x 0.59” 
300 mm 510x 0.39” 

 
Men det er flere faktorer som spiller inn: La oss nå ta et 20 cm teleskop. Utfra formel (2) og tabellen over, 
skulle en teoretisk sett kunne splitte stjerner med avstand 0.59”. Dessverre, her kommer ennå en begren-
sende faktor inn, nemlig påvirkningen av atmosfæriske forhold. Selv ved meget gode forhold kommer en 
ikke særlig under ett buesekund i oppløsning. Dobbeltstjerner er således særdeles velegnet til å si noe om 
observasjonsforholdene. Etter hvert vil du finne ut hvor tette dobbeltstjerner ditt teleskop kan løse opp på 
kvelder med veldig rolig atmosfære. Avvik fra dette vil du da senere kunne bruke til bedømmelse av at-
mosfæreforholdene en gitt kveld. 
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Praktiske råd (gjelder også dels andre typer observasjoner): 
 

 La teleskopet bli temperert før observasjon, dvs. få samme temperatur som lufta ute. 

 Unngå objekter nær horisonten (helst bør de stå høyere enn 45o). 

 Lyssterke dobbeltstjerner er vanskeligere enn svake pga. diffraksjonsskivene. Det kan derfor løn-
ne seg noen ganger å se på sterke stjerner i skumringen, i månelys eller om sommeren. 

 Forholdene er gjerne bedre senere på natta, eller reis til et sted som ligger høyere over havet 
(mindre luft gir ofte bedre forhold). 

 Dobbeltstjerner med stor forskjell i lysstyrke er vanskelige. Den sterkestes diffraksjonsringer kan 
overstråle den svake stjernen. Stråler fra okularet kan også skygge. Dette kan noen ganger avhjel-
pes ved å vri på okularet. 

 Dårlige okularer kan være årsaken dersom det blir dårlige resultater. 

 Dårlige objektiver kan det være lurt å forsøke å blende ned, men ha formel (2) i mente! Sørg i til-
felle for at blenderen er så rund som mulig for å unngå stråler. 

Det er liten vitenskapelig nytte i å observere dobbeltstjerner for oss amatører. Det er imidlertid en god test 
for den optiske kvaliteten på teleskopet og for bedømmelse av de atmosfæriske forholdene. Men ikke 
minst, de er vakre å se på! Et godt eksempel på det er Albireo i Cygnus (Svanen), som har en blå og en 
gul komponent. To andre flotte eksempler er γ Andromeda (Alamak) med en tydelig oransje og en grønn-
blå komponent og α Herculis (Ras Algethi) med en rød og en grønn komponent. Visste du forresten at 
Polarstjernen også har en svak kompanjong som kan sees i et lite teleskop (se tabellen nedenfor). 
 
Stjerne Posisjon (Ra/dec.) Lysstyrker - farger Separasjon/kikkert 
ε Lyr 18t 44m/+39o

 40´ 4.7/4.5 – blåhvit/blåhvit 209” – synstest 
θ Tau 04t 29m/+15o

 58´ 3.6/4.0 – gul/hvit 337” – synstest 
α Cap 20t 17m/-12o 30´ 4.5/3.8 – gul/gul 376” – synstest 
ζ – 80 UMa 13t 24m/+54o

 25´ 2.2/4.0 – hvit/hvit 710” – synstest 
λ Ari 01t 58m/+23 o

 36´ 4.8/7.4 – hvit/gul 38” – prismekikkert 
ν Dra 17t 32m/+55o

 11´ 5.0/5.0 – hvit/hvit 62” – prismekikkert 
ψ1 Psc 01t 05m/+21 o 28´ 5.6/5.8 – hvit/hvit 29.8” – kraftig prismekikkert 
ζ Psc 01t 14m/+07o

 35´ 5.6/6.5 – blåhvit/oransje 23.2” – kraftig prismekikkert 
24 Com 12t 35m/+18o

 22´ 6.7/5.2 – rød/hvit 20.3” – kraftig prismekikkert 
ζ Uma 13t 24m/+54o

 55´ 2.4/4.0 – blåhvit/hvit 14.5” – 2-3 tommer 
ξ Uma 11t 18m/+31 o

 31´ 4.4/4.8 – gul/gul 1.8” – 4-tommer 
α Psc 02t 02m/+02o

 46´ 4.3/5.2 – blåhvit/blåhvit 1.8” – 4-tommer 
η Ori 05t 24m/-02o

 24´ 3.1-3.4/5.1 – blå/blå 1.7” – 6-tommer 
β Ori 05t 14m/-08o

 12´ 0.34/7.0 – blå/blå 9.1” – 5-tommer 
γ And 02t 04m/+42o

 20´ 2.3/5.1 – oransje/grønnblå 9.8” – 3-tommer 
ε Boo 14t 45m/+27o

 04´ 2.7/5.1 – oransje/blåhvit 2.9” – 5-tommer 
ζ Boo 14t 41m/+13 o

 43´ 4.6/4.6 – blåhvit/blåhvit 1.2” – 5-tommer 
ξ Boo 14t 51m/+19o

 06´ 4.8/6.9 – gul/rød 6.7” – 3-tommer 
µ Dra 17t 05m/+54o

 28´ 5.8/5.8 – grønn/grønn 2.2” – 3-tommer 
α UMi 02t 32m/+89o

 16´ 2.1/9.0 – gul/gul 18.3” – 3-tommer 
α Gem 07t 35m/+31 o

 53´ 2.0/2.9 – blåhvit/blåhvit 3.9” – 3-tommer 
α Her 17t 15m/+14o

 23´ 3.0-4.0/5.4 – rød/grønn 4.6” – 3-tommer 
 Cas 02t 29m/+67o

 24´ 4.5/6.9 – hvit/hvit 2.5” – 5-tommer 
 Leo 10t 20m/+19o

 51´ 2.2/3.5 – oransje/hvit 4.4” – 3-tommer 
 CVn 12t 56m/+38o

 19´ 2.9/5.5 – grønn/hvit 19.4” – 2-3 tommer 
 Cyg 21t 07m/+38o

 45´ 5.2/6.0 – gul/gul 28” – kraftig prismekikkert 
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Kometer på høsthimmelen 
av Per-Jonny Bremseth, TAF 

38/P Stephan-Oterma, velkommen tilbake!  
Lenge siden sist denne kometen passerte Perihel. Da den har en omløpstid på 38 år, vil det si at noen av 
oss med grått hår og skjegg observerte denne kometen i desember 1980. Den gang fikk noen også med 
seg samstillingen med supernovaresten M1 (Krabbetåken). Kometen hadde på dagtid for oss passert over 
den vestlige delen av M1, så jeg gjorde en visuell og fotografisk observasjon på kvelden 5. desember. 

 
Kometen vil, som i 1980, bli på rundt 9. mag.. Dette høres litt lysvakt ut til å være visuelt, men den er et 
kompakt objekt, så jeg tror den blir enklere å finne enn et diffust objekt. Kometen vil passere 5 grader 
nord for stjernen Betelgeuse i Orion i første uke av oktober og vil bli på 9. mag. når den passerer sør for 
stjernene Castor og Pollux i Tvillingene. Merk av på kalenderen; Den 8 - 9 november vil 38P passere bare 
8 bueminutter fra den planetariske tåken N.G.C. 2392 (Eskimotåken) i Gemini (Tvillingene)!! 
Dette bør være en fin samstilling for både fotografisk og visuelt bruk!!  
 
Jeg håper at jeg slipper "å betale" med to forfrosne fingre denne gang, som i 1980! 
 

46/P Wirtanen 
I det andre halvåret av 2018 er det komet 46/P Wirtanen som peker seg ut til å bli den lyseste kometen i 
skrivende stund! Den vil ha den 10. nærmeste avstanden fra Jorden den 16. desember i år! Altså, det et ni 
kometer som har vært nærmere Jorden. Nærpassasjen 16. desember inntreffer bare nesten 4 dager etter 
Perihel, altså solnære! Geosentrisk : 0,0781 A.U. (d.v.s. 30 måneavstander fra Jorden). Lysstyrken er be-
regnet til hele 3. - 4 mag. (med forbehold). Kometen er beskrevet som hyperaktiv. 
 
Nærpassasjen er historisk for denne kometen i moderne tid. Ulempen blir at kometen får en så utstrakt 
koma, at den rett og slett blir diffus under nærpassasjen! Det kan tenkes at observasjoner bør gjøres med 
prismekikkert eller minste forstørrelse på teleskopet! Kometen har en omløpstid på 5.4 år. 
 
Den første planen var å sende "Rosetta-sonden" til denne kometen, men "vinduet" for utskytning tillot 
ikke det, istedet ble det som vi vet komet 67P Churyumov-Gerasimenko! 
 
46/P Wirtanen vil først gjøre en U - sving inn på sørlige stjernehimmel ved grensen av Cetus-Fornax sent 
i september. Den vil nå ned til decl. - 33, men 1. november pumper den opp til mag. 7 og går i full fart 
nordover med økende lysstyrke. Den 16. desember vil den være i Taurus (Tyren). 

 

 

Forfatterens tegning og foto fra kvelden 5. desember 1980. 
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Nyheter 
Første bilder tatt på overflaten til en asteroide 
Kilde: forskning.no 

Det japanske romfartsprogrammet har klart å lande på asteroiden Ryugu. 
Bilde tatt av en av roverene fra overflaten. (Bilde: JAXA ©) 

Asteroiden «162173 Ryugu» er en øde samling grus og stein, rundt en kilometer bred. Denne asteroiden 
surrer rundt Sola i en bane som krysser Jordens bane rundt Solen, og på det nærmeste er asteroiden under 
100.000 kilometer unna oss. Dette høres ut som mye, men det er museskritt i solsystemets skala. Månen 
er nesten fire ganger så langt unna. 

Denne asteroiden har en spesiell plass i historien om menneskehetens utforskning av verdensrommet. 
Sonden Hayabusa2, sendt opp av den japanske romorganisasjonen JAXA i 2014, har klart å sette noen 
roboter på overflaten til Ryugu. Sonden heter Hayabusa2 siden det allerede har vært et Hayabusa-oppdrag 
til en annen asteroide. I 2005 gjennomførte den første Hayabusa-sonden bragden med å få med seg en 
prøve av asteroiden Itokawa hjem til Jorden. 

Bildet over ble tatt for noen dager siden, og viser overflaten og verdensrommet over. Bildene er tatt av to 
små rovere som er sluppet ned på overflaten av Hayabusa2, som går i bane rundt 60 meter over asteroi-
den. 

Selv om de kalles rovere, har disse små robotene ikke hjul. De er knøttsmå, på størrelse med en notis-
blokk, og de har en indre, roterende mekanisme som gjør at de kan sprette avgårde på asteroidens overfla-
te, i den ekstremt svake tyngdekraften fra asteroiden. 

Hayabusa2 skal også ta en prøve av asteroidestøvet som skal sendes tilbake til jorden. Ideen er at selve 
sonden skal bevege seg ned mot overflaten, en kule skal skytes ned i asteroiden slik at støv virvles opp, 
og partikler fra sammenstøtet skal fanges av Hayabusa2. Denne prøven skal sendes tilbake til Jorden i 
egen kapsel. 

En av grunnene til at forskerne er så interesserte i å se hva forskjellige asteroidene egentlig består av, er at 
asteroider er blant annet rester fra tiden da planetene og resten av Solsystemet ble dannet. 

Det er også potensielle økonomiske gevinster, i hvert fall på sikt. I begynnelsen av desember kommer den 
amerikanske sonden OSIRIS-REx fram til en annen asteroide, som også skal ha med en prøve tilbake til 
jorden. 

Flere selskaper har begynt å fatte interesse for å drive gruvedrift på asteroider, siden de kan holde på van-
vittige mengder edle metaller eller vann, som kan brukes til å produsere rakettbrennstoff i verdensrom-
met. 



Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 3/2018      17 

Selskapet Planetary Resources har også sett på asteroiden Ryugu, og de antar at det blant annet er mye 
vann, kobolt, jern og nitrogen i denne asteroiden. De anslår en verdi på flere titalls milliarder dollar ifølge 
nettsidene deres, men dette er før prøvene fra Hayabusa2 har blitt hentet og analysert. 

Hvis alt går etter planen, skal denne prøven komme tilbake til Jorden på slutten av 2020. 

Eivind Wahl 

Første helnorske romrakett vellykket skutt opp fra Andøya 
Kilde: ntb.no 

Nucleus, den første raketten som helt og holdent er utviklet og produsert i Norge, ble vellykket 
sendt opp fra Andøya Space Center 27. september 2018. 

 

«Jeg er veldig lettet, glad og veldig stolt. Dette er en stor milepæl for oss», sa leder Terje Vesterås for 
romprogrammet til Nammo etter at oppskytingen var konstatert en suksess. 

Alle andre raketter som er sendt opp fra Andøya, har hatt utenlandske motorer. Nucleus-raketten som 
torsdag ettermiddag ble sendt opp fra Andøya Space Center, er utstyrt med norsk motor, utviklet av 
Nammo på Raufoss. Som den første raketten i Europa er Nucleus utstyrt med hybridmotor, som både 
benytter flytende og fast brennstoff. 

Oppskytingen ble torsdag stadig utsatt på grunn av kraftig og ustabil vind i utskytingsområdet på Andøya. 
«Raketten har forholdsvis lav hastighet i utskytningsmomentet så for mye vind vil kunne påvirke kursen», 
uttalte Vesterås før raketten ble skutt opp klokken 14.16. 

Nucleus er resultatet av ti års forskning på Nammo. Raketten er 9 meter lang og veier 800 kilo. 

At Nucleus har en hybridmotor gir et fortrinn på risiko og økonomi. Dette innebærer at raketten, i 
motsetning til dem som bare har fast brennstoff, kan slå av motoren og også justere hastigheten. Det gir 
også mindre risiko forbundet med å håndtere raketten. 

Etter suksessoppskytningen torsdag planlegger Nammo videre at de skal bygge større raketter enn 
Nucleus som kan frakte satellitter ut i rommet rimeligere enn i dag. 

«Nå vil vi fortsette med å utvikle denne motoren slik at vi kan plassere satellitter i rakettene», sier 
Vesterås. 

Planen for testoppskytingen var å sende raketten opp til en høyde av over 100 kilometer ut fra jorden. 
Med det ville den vil krysse grensen for hva som er verdensrommet, men selve raketten er ikke kraftig 
nok til å bli værende ute i rommet, men falle tilbake mot jorden. 

«Raketten var stabil og gikk til 107 kilometer opp. Da er vi akkurat over grensen til verdensrommet og 
det var så langt vi håpet på den skulle gå», forteller Vesterås. 

Hele oppskytningen var planlagt til å vare i 350 sekunder. 

Eivind Wahl 
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Kataklysmiske variable stjerner 
av Terje Bjerkgård 
 

Kataklysmiske variable stjerner er som navnet antyder, stjerner som plutselig får voldsomme 
utbrudd som følge av termonukleære prosesser enten på eller like under overflaten eller dypt 
nede i det indre. Mange av disse stjernene opptrer i dobbeltstjerne-systemer, der komponentene 
har en sterk gjensidig innflytelse på hverandres utvikling. Ofte er den ene komponenten en me-
get varm dvergstjerne med en akkresjonsskive med materie tatt fra den andre mye større og 
kjøligere komponenten. Disse stjernene er veldig spennende å følge for oss amatører, ikke minst 
de såkalte dvergnovaene og rekurrente (tilbakevendende) novaene. 

 
Kataklysmiske eller eruptive variable stjerner kan deles inn i fire forskjellige hovedgrupper: supernovaer, 
novaer, rekurrente novaer og dvergnovaer. Mens en supernova betyr en total ødeleggelse av en stjerne, så 
overlever som regel en stjerne et mye mindre voldsomt novautbrudd. Novaer og supernovaer er i regelen 
totalt uforutsigbare fenomener, mens rekurrente novaer og dvergnovaer kan forutsies i mer eller mindre 
grad. 
 

Supernovaer 
En supernova er en eksploderende stjerne. Lysstyrken øker i løpet av noen timer med inntil 21 magnitu-
der. Stjernen sender på sitt sterkeste ut like mye energi som noen milliarder soler. Måten lysstyrken faller 
på i månedene etter eksplosjonen bestemmes av hvordan stjernen og dens omgivelser var rett før eksplo-
sjonen. Tilbake på eksplosjonsstedet blir det enten en nøytronstjerne, et svart hull eller ingenting. Det som 
forsvinner fra eksplosjonsstedet slynges ut i verdensrommet med hastigheter på flere tusen km per se-
kund. 
 
Supernovaer deles inn i to hovedtyper; Type I og Type II. Disse deles igjen inn i undergruppene Ia, Ib, Ic, 
II-P og II-L. Inndelingen er basert på supernovaens spektrum og lyskurve. Skillet mellom Type I og Type 
II er at Type II supernovaer har absorpsjonslinjer fra hydrogen i sitt spektrum nær maksimum lysstyrke, 
mens Type I ikke har det. 
 
Videre inndeling av Type I supernovaer gjøres ved først å undersøke om spekteret ved maksimum inne-
holder sterke linjer fra silisium. I såfall er det en Type Ia supernova. I motsatt fall er det en Type Ib eller 
Ic supernova som skilles ved at Type Ib supernovaer har betydelige linjer fra helium, mens Type Ic ikke 
har det. 
 
Det har vist seg at alle typene bortsett fra Type Ia har samme fundamentale årsak; nemlig gravitasjonskol-
laps av den massive kjernen til en kjempestjerne når dens tetthet overstiger en kritisk grense. Type Ia su-
pernovaer forårsakes også av gravitasjonskollaps, men denne gang av hvite dvergstjerner som hovedsake-

lig består av karbon og oksygen. I dette tilfellet 
overskrides den kritiske massetettheten for gravita-
sjonskollaps ved at masse overføres til dvergstjernen 
fra en annen stjerne i et svært tett dobbeltstjernesys-
tem. 
 
Lyskurven for en type 1a supernova er karakteristisk 
med en bratt stigning opp til et skarpt maksimum og 
deretter jevnt fallende lysstyrke i de påfølgende må-
neder (se figur). Type II supernovaer viser en slake-
re stigning opp til et lavere og bredere maksimum, 
for så å falle brått flere magnituder før en mer jevnt 

fallende trend. 
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Type 1a supernovaer er spesielt viktige å observere siden de har nesten identisk lyskurve og energiutsen-
delse. Det er også å forvente siden utgangspunktet er så ensartet; nemlig karbon-oksygen rike hvite dverg-
stjerner, hvor alle kjernereaksjoner har stoppet, og hvor stjernen sakte men sikkert dyttes over den kritiske 
massegrensen ved masseoverføring fra en nabostjerne. Det er altså så å si identiske stjerner som eksplode-
rer, og forløpet blir derfor nesten likt hver gang. Dette gjør at den absolutte lysstyrken ved maksimum er 
så å si den samme for alle Type Ia supernovaer. Disse egner seg derfor veldig godt for å bestemme av-
stander i verdensrommet. Slike undersøkelser gav for noen år siden det svært uventede resultatet at uni-
versets utvidelse ser ut til å akselerere. 
 
Supernovaer lyser typisk mye mer enn vertsgalaksen og kan sees på svært store avstander i Universet. 
Bildene under viser supernovaen SN2014J som blusset opp i galaksen M82 våren 2014 (stjernen rett over 
sentrum i galaksen til venstre i bildeserien under), som forfatteren hadde glede av å følge til det ble for 
lyst i april. Dette var en type 1a supernova. 
 

 
 
Mange amatører følger med på og tar bilder av et stort antall galakser hver eneste klarværsnatt og blant 
disse er Odd Trondal i Oslo. Han har oppdaget en hel rekke supernovaer og viser at amatører her er svært 
viktige for å oppdage disse ekstreme hendelsene. Men selv om en ikke oppdager en supernova, så er det å 
observere og estimere lysstyrken for stjernen viktig for å bestemme lyskurven.  
 
Det opptrer i gjennomsnitt en til to supernovaer i en galakse som Melkeveien per hundre år. I løse spiral-
galakser av type Sc opptrer de noe oftere. Det har f.eks. vært oppdaget 8 supernovaer i NGC 6946 siden 
1917. I elliptiske galakser finner man langt færre supernovaer. Det er nå flere hundre år siden vi har sett 
en supernova i Melkeveien, så tiden er overmoden for en ny. Imidlertid kan det ha vært eksplosjoner i 
andre deler av galaksen, som er skjult av støv og gass-båndene i spiralarmene. 
 

Novaer 
Ordet nova betyr ny stjerne og er typisk en plutselig tilstedeværelse av en stjerne som sakte forsvinner ut 
av syne igjen i løpet av noen uker eller måneder. Akkurat som for type 1a supernovaer har et nova-
utbrudd opphav i to stjerner i et tett dobbeltstjernesystem der den ene komponenten, en hvit dvergstjerne, 
"stjeler" materie fra den andre som ofte er en rød kjempestjerne. Imidlertid tilintetgjøres ikke stjernen i et 
nova-utbrudd og lysstyrken øker typisk "bare" med opptil 11-12 magnituder. 
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 Utviklingen til en potensiell nova begynner med to ho-
vedseriestjerner i et tett dobbeltstjernesystem. En av stjer-
nene utvikler seg til en rød kjempestjerne og videre til en 
hvit dverg. Den andre stjernen utvikler seg også til en 
kjempestjerne, noe som medfører at de ytterste hydrogen-
lagene til stjernen blir fanget opp i gravitasjonsfeltet til 
dvergstjernen. Når temperaturen når 20 millioner grader 
antennes hydrogenet og danner tyngre elementer i en hur-
tig akselererende prosess som frigjør enorme mengder 
energi. Resten av gassene blir dermed blåst ut i rommet og 
gir opphav til et ekstremt lysutbrudd som vi ser som en 
nova. 

 
Lysstyrkeøkningen kan være svært hurtig til mer gradvis og det samme gjelder hvor fort novaen avtar i 
lysstyrke. Hurtige novaer bruker færre enn 25 dager for å avta med to magnituder, mens langsomme bru-
ker mer enn 80 dager. 
 
Til tross for at en novaeksplosjon er voldsom, regner man med at kun 1/10000 av en solmasse blåses ut i 
rommet og kun 1/5 av materien som er oppsamlet går gjennom fusjon. Likevel er dette nok energi til å 
blåse materien ut med hastigheter på flere tusen km pr sekund med en samtidig luminositetsøkning (lumi-
nositet = total energiutsendelse) på opptil 100 000 ganger sola. 
 
Potensielt kan en hvit dverg ha flere nova-utbrudd ettersom hydrogen fra nabostjernen stadig kan ansam-
les på dvergstjernen. Det beste eksemplet på en slik rekurrent nova er nok RS Ophiuchi som har hatt ut-
brudd seks ganger (1898, 1933, 1958, 1967, 1985, and 2006, typisk opptil 4.8 mag i maksimum). To 
andre som er synlig fra våre breddegrader er CI Aquilae (utbrudd i 1917, 1941 og 2000, maks. 8.6 mag i 
utbrudd og min. 16.3 mag) og T Coronae Borealis (utbrudd i 1920 og 2002, maks. 2.5 mag, min.10.8 
mag). 
 
Det oppdages typisk to-tre novaer i vår egen galakse, Melkeveien, hvert år. Det virkelige antallet stjerner 
som blir nova er trolig det tidobbelte. I tillegg kan man med store teleskop se novaer i de nærmeste galak-
sene. I de Magellanske Skyer på sørhimmelen vil f.eks. en nova kunne nå ca. 12. mag., mens en nova i 
Andromedagalaksen eller M33 neppe kan bli sterkere enn ca. 16. mag. 
 
Siden 1900 har det vært 33 novaer i Melkeveien som har nådd magnitude 5, altså greit synlig uten kik-
kert, mens det har vært 70 med maksimum høyere enn 7.5 mag, altså godt synlig i prismekikkert. 
 

Dvergnovaer 
En dvergnova er i likhet med en klassisk nova et 
resultat av materieoverføring mellom en hvit 
dverg og en større kompanjong, men mekanis-
men bak et utbrudd er helt annerledes. En antar 
at en dvergnova skyldes ustabilitet i akkresjons-
skiven rundt den hvite dvergen når skiven når en 
kritisk temperatur. Dette medfører at materie går 
gjennom skiven og ned på stjernen slik at hele 
skiven varmes opp og dermed at luminositeten 
(lysstyrken) øker. Siden denne overføringen av 
materie til stjernen er større enn tilførselen fra 
donorstjernen så vil temperaturen synke igjen til 
under kritisk nivå og lysstyrken avtar. Denne 

prosessen skjer mer eller mindre regelmessig. 
 
Dvergnovaer skilles også fra klassiske novaer ved at lysstyrken under utbrudd øker kun med 2-6 magni-
tuder og at utbruddene gjentas med relativt jevne mellomrom på dager til måneder og inntil ti år.  
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Den første dvergnovaen som ble oppdaget var U Geminorum, allerede i 1855 og disse stjernene kalles da 
også gjerne U Geminorum stjerner. Det er tre undertyper av disse stjernene:  
 
SS Cygni stjerner (UGSS) som øker med 2-6 mag i løpet av 1-2 dager for så å falle ned igjen til sitt 
normale nivå i løpet av noen dager. I tillegg til SS Cygni er SS Auriga, AR Andromedae og DX Andro-
medae andre stjerner av denne typen innenfor rekkevidde for amatører ved maksimum.  

 
 
SU Ursae Majoris stjerner (UGSU) ligner på UGSS stjerner men har noen ekstra sterke utbrudd i tillegg 
til vanlig utbrudd. I tillegg til SU Ursae Majoris som varierer mellom 10.8-16.0 mag, så er EF Pegasi 
(10.7-18.5 mag), UV Persei (11.0-18.2 mag), SW Ursa Majoris (9.7-16.5 mag) og BZ Ursae Majoris 
(10.5-15.3 mag) eksempler på slike stjerner som er synlige ved maksimum med mindre teleskoper. 
 
Z Camelopardalis stjerner (UGZ) er spesielle fordi de noen ganger stopper på et mellomnivå mellom 
maksimum og minimum og kan bli der en god stund før de faller ned igjen, for så å gjenta sin vanlige pe-
riodisitet. Dette skyldes en jevn masseoverføring under den stabile utbruddsfasen. Andre stjerner med 
samme oppførsel er RX Andromedae (10.3-14.8 mag) og AH Herculis (10.9-14.7 mag). 

 
 
Lyst til å begynne å observere variable stjerner? Undertegnede har gjort det i mange år og synes det er 
svært spennende, ikke minst med disse dvergnovaene og de semiregulære stjernene. Det er flere grundige 
artikler i tidligere numre i Corona (2/1999, 4/1999 og ikke minst 3/2005). Kart for å finne og bestemme 
lysstyrken til stjernene er enkle å hente på sidene til AAVSO (American Association of Variable Star Ob-
servers) - https://www.aavso.org/  
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Flotte objekter for prismekikkert 
Av Birger Andresen 

Man trenger ikke ha stor kikkert for å se flotte ting på stjernehimmelen. Nedenfor er et 
knippe objekter som egner seg for prismekikkerter. 

 

Prismekikkerter 
Prismekikkerter, også kjent som turkikkerter, er 
karakterisert ved liten lyssamlende evne, liten for-
størrelse og stort felt.  Lav lyssamlende evne er en 
udiskutabel ulempe siden man da kun kan se for-
holdsvis lyssterke objekter.  Liten forstørrelse og 
stort felt henger sammen. Dette er både en styrke 
og en svakhet. Det gjør det vanskelig å se detaljer, 
men samtidig kan man se objekter som har stor 
utstrekning. Det gjør det også lettere å finne ob-
jektene dersom man ikke er så godt kjent på him-
melen. 
 
Det er også en stor fordel at man ser himmelen 
med begge øynene når man bruker prismekikkert. 
Dette gir en behagelig og uanstrengt observasjon. 
En 7x50 prismekikkert er perfekt for astronomisk 
bruk. Den forstørrer 7 ganger og har et bildetverr-
snitt på 50/7 = 7.1 mm, hvilket er omtrent så stort 
som en ung pupill kan utvide seg. Lysstryken i feltet er derfor maksimal. Mindre kikkerter kan også bru-
kes. Tallet 50 er diameteren på de to frontlinsene i millimeter. En 7x50 prismekikkert samler ca. 50 gang-
er så mye lys som et godt øye. 
 

Månen 
Månen har en ustrekning på ca. ½° = 30  buesekunder.  Prismekikkerten vil vise mange av de største krat-
rene og strukturene. Man bør helst observere når Månen er mindre enn 60-65% belyst. Skyggene er skar-
pest der Sola er i ferd med å stå opp (før fullmåne) og gå ned (etter fullmåne), altså der belyst måneover-
flate går over i mørk måneoverflate. Denne grensen kalles for terminator på fagspråket. 
   
Observer gjerne Månen når himmelen kun er halvmørk. Da blir man mindre blendet av det intense måne-
lyset.  Dette er viktigst når månefasen er stor.  
 
Ved ekstra liten månefase, for eksempel  to-tre dager før og etter nymåne, vil en prismekikkert klart vise 
at den mørke måneoverflaten lyses opp av sollys reflektert fra Jordas overflate. Månen har da omtrent 
"fulljord" akkurat som vi har fullmåne omtrent to uker etter nymåne. Skinnet fra Jorda er da så sterkt at vi 
lett ser konturer over hele den mørke delen av måneoverflaten. 
Dette synet kan være meget flott i en prismekikkert. 
 

Oriontåken 
Oriontåken, også kjent som Messier objekt nr. 42 (M42), er den 
desidert flotteste gasståken på den nordlige himmelen. Den er lett 
å finne rett under Orions belte når stjernebildet Orion står om-
trent rett i sør. Den er godt synlig uten kikkert fra et skikkelig 
mørkt sted.  
 
Oriontåken er en enorm gasståke som lyser både ved refleksjon 
av lys fra meget unge, varme stjerner som er dannet inne i gass-
tåken og ved emisjon av stråling, spesielt hydrogen alfa lys. 
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I en prismekikkert vises mange strukturer i tåken. Den er et mektig syn på skikkelig mørk himmel og med 
gode forhold langt unna lyskilder. Selv fra ganske lysforurensede områder kan den være et fint syn, men 
da forsvinner mange av de flotte strukturene. 
 

 Foto: Erlend Langsrud og Birger Andresen 
 

Pleiadene 
Pleiadene i Tyren, også kjent som De Sju Søstre og Messier objekt nr. 45, er en åpen stjernehop. Dette er 
en ansamling av mange stjerner på et lite område på himmelen. Stjernene er dannet fra en gasståke som 
Oriontåken, men prosessen er kommet så langt at strålingstrykket fra stjernene har blåst vekk nesten all 
gass.  
 
Vi har mange flotte åpne stjernehoper på himmelen. M45 er en av de nærmeste, og stjernene står så langt 
fra hverandre at hopen er flottest i små kikkerter. Den er godt synlig uten kikkert, og den er meget flott i 
prismekikkert. På bilder ser man restene etter gasståken som en halo av blått lys rundt de sterkeste stjer-
nene. 

         
 
Pleiadene befinner seg i stjernebildet Tyren. Dette fotografiet tatt av Erlend Langsrud viser restene av 
gasståken stjernene er dannet fra som en blå glød rundt de sterkeste stjernene. Denne gløden er ikke syn-
lig uten kamera. 
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Dobbelthopen i Perseus 
Dobbelthopen i Perseus, NGC 869 og NGC 884, befinner seg på grensen mellom Perseus og det lett gjen-
kjennelige stjernebildet Cassiopeia, som ser ut som en litt skjev W.  

 
 
Dobbelthopen er lett å finne fra Cassiopeia. I en prismekikkert ser man en del enkeltstjerner omgitt av to 
diffuse ”flekker” som dannes av alle de svake stjernene i den åpne stjernehopen.  
 

 
 

Dobbelthopen i Perseus fotografert av Erlend Langsrud og Birger Andresen 
 

Andromedatåken 
Andromedatåken, også kjent som Messier objekt nr. 31, er den klareste galaksen på den nordlige stjerne-
himmelen. Den er ca. 2.5 millioner lysår unna oss, hvilket betyr at lyset har brukt 2.5 millioner år på å nå 
frem til oss. Du ser altså galaksen slik den så ut for 2.5 millioner år siden. For å sette denne avstanden i 
perspektiv kan det nevnes at lyset går hele 7,5 ganger rundt Jorda ved ekvator på ett sekund! 
  
Andromedatåken er en av våre nærmeste galaksenaboer, og kan ses greit uten kikkert selv med middels 
gode forhold. Den dekker faktisk et område på ca. 3° på himmelen, noe som tilsvarer 6 månediametre.  I 
en prismekikkert ser man en stor, klar og avlang diffus tåkeflekk som skyldes den samlede gløden fra mil-
liarder av stjerner langt der ute i verdensrommet. Den er et flott skue hvis du har gode forhold på et sted 
langt unna lyskilder. Da ser du ”tåke” langt ut fra kjernen. Ved dårlige forhold eller lysforurensede steder 
ser man kun kjernen av galaksen.  
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Til venstre: Andromedatåken (nede til høyre) og M33 (oppe til venstre) fotografert av Bengt Erlandsen 
med normalobjektiv. Til høyre: Andromedatåken fotografert av Erlend Langsrud og Birger Andresen med 
70mm f/6.8 (f=476mm) refraktor. 
 

M33 
M33 er også en av våre nære galaksenaboer. Den er en spiralgalakse med utstrekning på litt over en grad 
på himmelen. Vi er så heldige at vi ser den nesten rett ovenfra. Spiralstrukturen er derfor veldig flott. Den 
har imidlertid lav overflatelysstyrke, og krever derfor svært mørk himmel for å ses godt. Kombinasjonen 
av lav overflatelysstyrke og stor utstrekning gjør at den er et flott objekt i en prismekikkert dersom him-
melen er veldig mørk og forholdene er gode. Prøv denne med prismekikkerten fra fjellet en gnistrende fin 
natt. 
 

    
M33 fotografert med 66mm f400 linsekikkert av Erlend Langsrud. Legg merke til 56 Andromedae. 

 

Dobbeltstjernen 56 Andromedae og den åpne stjernehopen NGC 752 
56 Andromedae er en flott dobbeltstjerne med komponenter av henholdsvis 5,8 og 6,1 mag. Dette er på 
grensen av hva en person med gode øyne kan se ved rimelig gode forhold. Begge komponentene er oran-
sje, og avstanden mellom dem er 190 buesekunder. Paret er et flott syn i en prismekikkert ikke minst fordi 
den åpne stjernehopen NGC 752 ligger i samme synsfelt like nord for den. Denne hopen inneholder 60 
stjerner spredt over et 50 bueminutters felt og er virkelig et flott syn i prismekikkerten! Se M33-kartet 
ovenfor hvor også Andromedatåken, NGC 752 og 56 Andromedae er avmerket. 
 

Melkeveien 
Et velment forslag fra meg: Ta med deg en campingseng eller liggestol og en prismekikkert samt nok 
varme klær eller sovepose/ullpledd og legg deg ned et sted med lite lysforurensning og klar himmel. Kikk 
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langs Melkeveien som går gjennom Kefeus, Cassiopeia, Perseus og nedover mot Svanen og Ørnen.  Det 
er utrolig mye vakkert å se i disse områdene med en prismekikkert hvis forholdene er gode. 
 
Høsten er det beste tidspunktet for oss her i nord. Da står nemlig de tetteste delene av Melkeveien som er 
synlige for oss i retning Svanen og Ørnen høyt på kveldshimmelen. Samtidig er det gjerne snøfritt slik at 
himmelen er så mørk som den kan bli.  Og som en bonus er det behagelige temperatur på denne tiden av 
året. 
 

Deep Sky hjørnet 
av Terje Bjerkgård 

 

Objektene denne gang befinner seg i den nordlige delen av stjernebildet Svanen (Cygnus). Her er det en 
rekke fine åpne stjernehoper og planetariske tåker for teleskoper av alle størrelser. Her finnes også den 
store, diffuse gasståken kjent som Nord-Amerikatåken som faktisk kan sees uten teleskop under en mørk 
himmel. 
 

NGC 7000 - Nord-Amerikatåken 
Nord-Amerikatåken befinner seg noen få grader rett øst for Deneb ( Cygni) og dekker sammen med den 
nærliggende Pelikantåken (IC 5067-70) et areal på mer enn 3x3O på himmelen. Denne diffuse gasståken 
kan faktisk skimtes uten kikkert dersom det er en helt mørk himmel. Dette er et objekt som er flottest i en 
lyssterk prismekikkert, ikke minst på grunn av myriadene av stjerner som omgir tåken, her midt i Melke-
veien. Et UHC filter kan hjelpe dersom forholdene er litt dårlige, men da dempes de flotte stjernene. 
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M39 - Åpen stjernehop 
Dette er stjerneansamling som er finest i prismekikkert eller et lite teleskop 
med lav forstørrelse. Hopen inneholder bare omlag 30 stjerner som dekker et 
areal på en halv grad, altså en fattig hop. Likevel er dette en flott hop siden 
mange av stjernene er lyssterke (7-9 mag.). 
 
 

 
 
 
M29 - Åpen stjernehop 
Dette er også en hop som er veldig fin i et lite teleskop. Hopen inneholder 
omkring 50 stjerner, hvorav 8 sterke stjerner (8-10 mag.) danner en kompakt 
flott gruppe bare 4 bueminutter i diameter. De svakere stjernene fyller ut fel-
tet. 
 
 
 
 
 

NGC 6811 - Åpen stjernehop 
Dette er en relativt rik stjernehop med omkring 70 stjerner samlet innenfor et område på omlag 20 buemi-
nutter. Den samlede lysstyrken er 6.8 mag, mens enkeltstjernene er fra 10 mag. og nedover. Dette er en 
fin hop for både mindre og større teleskoper. 

 

NGC 6819 - Åpen stjernehop 
Dette er en svært rik hop med omkring 150 stjerner samlet innenfor et om-
råde på knapt 10 bueminutter. Den samlede lysstyrken er 7.3 mag, mens 
enkeltstjernene er fra 11 mag. og nedover. Dette er altså en flott hop for de 
litt større teleskopene og med litt høyere forstørrelse for å se hopen godt. 
 
 
 

 

NGC 6884 - Planetarisk tåke 
Denne tåken er lett å lokalisere, men vanskelig å se til tross for at lysstyrken er 10.9 mag. Det skyldes at 
størrelsen er bare 15 buesekunder. For å være sikker på å se den bør en opp i 100 x forstørrelse og se etter 
en ufokusert stjerne. 
 

NGC 7008 - Planetarisk tåke 
Denne planetariske tåken ligger like ved en flott dobbeltstjerne. De to komponentene med 18" avstand er 
blå- og gulaktige og har lysstyrker henholdsvis på 9.3 og 10. mag. Selve tåken er noe uregelmessig i form 
og lysstyrke, men ca. 80" og 10.7 mag. Sentralstjernen har lysstyrke 13.2 mag, altså kreves det et større 
teleskop for å se den. 
 

NGC 7026 - Planetarisk tåke 
Denne tåken er enkel å finne, like ved en lyssterk stjerne. Tåken er avlang, ca 25" x 9" og har en lysstyrke 
på 10.9 mag. På grunn av den lille størrelsen må en opp i forstørrelse for å verifisere tåken. Sentralstjer-
nen er alt for svak til å sees. 
 



28     Corona, 3/2018 - Trondheim Astronomiske Forening 

NGC 7027 - Planetarisk tåke 
Tåken befinner seg noen få grader sør for Nord-Amerikatåken. Den har en lysstyrke på 8.4 mag, men en 
beskjeden størrelse på 15" gjør at større forstørrelse kreves for å skille den fra stjernene.  
 

NGC 6826 - Planetarisk tåke 
Denne flotte planetariske tåken kalles også "Blinketåken". Dette skyldes 
vårt øyes forskjell på direktesyn og sidesyn. Tåken har en sentralstjerne 
med lysstyrke 10.6 mag. Ved å stirre direkte på denne vil etter hvert den 
omgivende tåken forsvinne. Men ved å stirre ved siden av stjernen duk-
ker tåken opp igjen. Dette er den såkalte blinke-effekten. Flere andre 
planetariske tåker med en sterk sentralstjerne skaper den samme effek-
ten. Lysstyrken til tåken er forøvrig 8.8 mag og tåken har en diameter på 
36 buesekunder. 
 

 

Stjernehimmelen september – desember 2018 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er høstjevndøgn 23.september kl. 03.54 NST. 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 og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles jevn-
døgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Det er vintersolverv 21. desember kl. 17.27. 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. 10.01 og går ned allerede kl. 14.32. Ved Steinbukkens 
vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv. 
 
Sommertiden er slutt søndag 28. oktober kl. 03. Klokka stilles da tilbake til kl. 02. Dette kan forøvrig 
være siste gang vi stiller klokka. Det ser ut til å være flertall i Europa for å avvikle sommertiden. Dette er 
i tilfelle godt nytt for oss, siden det blir mørkere tidlig på kvelden. 
 

Månefasene 
Nymåne Voksende ½ måne Fullmåne Avtagende ½ måne 
9.sept. 17.sept. 25.sept. 2.okt. 
9.okt. 16.okt. 24.okt. 31.okt. 
7.nov. 15.nov. 23.nov. 30.nov. 
7.des. 15.des. 22.des. 29.des. 

 

Planetene 
Merkur står ugunstig til i høst. Den når største østlige elongasjon 6. november, men ligger da så langt sør 
i sin bane at den går ned samtidig med Sola. I begynnelsen av desember dukker planeten opp lavt på mor-
genhimmelen i øst og er synlig til rundt solverv. Den 21. desember passerer Merkur knapt 40 bueminutter 
nord for Jupiter. 
 
Venus dukker opp på morgenhimmelen i begynnelsen av november og blir etter hvert et iøynefallende 
objekt om morgenen utover i november og desember.  
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Mars var i opposisjon den 27. juli, men var dessverre da ikke synlig for oss. Først mot slutten av oktober 
dukker planeten opp lavt i sør og da i stjernebildet Steinbukken (Capricornus). 1. november er lysstyrken 
-0.6 mag og planetdiameteren 12". Det forteller at det kreves større teleskop og forstørrelse, samt gode 
forhold, for å se noen detaljer.  Planeten kommer høyere opp på himmelen etter hvert, men fjerner seg 
også fra oss. 1. desember er lysstyrken 0.0 mag og diameteren 9". Kl. 15 den 7. desember passerer Mars 
bare 1 bueminutt nord for Neptun! Men da er det jo ikke mørkt hos oss ennå. Kl.18 er avstanden 5 
bueminutter, fremdeles et rimelig tett par! Ved årsskiftet har Mars vandret inn i stjernebildet Fiskene 
(Pisces), lysstyrken har avtatt til 0.5 mag og diameteren nå bare 7.4".  
  
Jupiter dukker opp lavt på morgenhimmelen like før soloppgang i midten av desember, men det krever 
fri horisont for å se planeten. Den 21. desember passerer Merkur knapt 40 bueminutter nord for Jupiter. 
Dessverre kommer ikke Jupiter høyere opp enn 4-5 grader sett fra Trondheim i år, så for å ha glede av å 
observere den må en nok dra sørover. 
 
Saturn er ikke synlig i år fra Trondheim (og heller ikke de neste årene). 
 
Uranus står fint til på høsthimmelen. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene og er lett å finne. Planeten 
er i opposisjon 24. oktober. Lysstyrken er da 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 (Tita-
nia, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna planeten. Kartet under viser posisjonen 15. 
september. Den flytter seg lite. 
 

 
 
 
Neptun var i opposisjon 7. september, og den kan observeres nesten ut året. Planeten befinner seg lavt 
nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius), like vest for stjernen  Aquarii (se kart 
på neste side for 15. september). 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 blålige fargen og at den har skive-
form krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. 
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Meteorsvermer 
Det er om høsten og forvinteren vi har de absolutt fineste meteorsvermene, inklusive Perseidene, Orioni-
dene, Draconidene, Geminidene og noen ganger Leonidene. Perseidene som har maksimum i august er 
dessverre ikke så fine her i Trøndelag på grunn av den lyse himmelen, men er veldig flotte om en reiser til 
Sør-Norge eller helst ennå lenger sør.  
 
Draconidene har maksimum midt på natta den 9. oktober i år. Denne svermen har vanligvis gode rater de 
årene kometen som den stammer fra, 21P/Giacobini-Zinner, er i perihel (nærmest Sola) og  dette skjedde i 
år 10. september. Analyser antyder at vi kan få rater på 20-50 pr. time (ZHR = ideelle forhold). Radianten 
(utstrålingspunktet) er høyt på himmelen og månen er også borte i år. Draconidene er også kjent for å ha 
svært langsomme meteorer.  
 
Orionidene når maksimum natta mellom 21. og 22. oktober. Måne går først ned etter midnatt, men da vil 
også radianten ha kommet høyt opp på himmelen. Den ligger i området mellom Tvillingene og Orion. En 
forventer en ideell rate på 20-25 meteorer i timen. Hold også utkikk i dagene før maksimum fordi det kan 
være en topp, spesielt 17.-18. oktober.  
 
Leonidene har maksimum om kvelden 17. november, men en forventer ikke spesielt høye rater i år, rundt 
10-20 pr. time er anslaget. Månen går ned rundt midnatt så den vil ikke være spesielt plagsom. 
 
Geminidene er årets høydepunkt, i likhet med de fleste andre år. Maksimum er beregnet til midt på dagen 
de. 14. desember, men svermen har et bredt maksimum så spesielt natten før (best etter midnatt) bør en 
observere. Svermen har ved maksimum en ideell timerate på 120 meteorer. pr time og vi kan i praksis 
forvente å se kanskje en hvert annet minutt dersom forholdene er gode. Månen går ned på kvelden så den 
vil ikke være spesielt plagsom heller. 


