


 

 

 

 

                 Redaktørens ord

Så er de lange lyse nettene tilbake og 
nok en observasjonssesong er over, 
hvertfall når det gjelder objekter som 
krever mørke. 
Når dere leser dette er Venus-
passasjen over, været ble dessverre 
ikke det beste, men mange fikk sett 
denne sjeldne begivenheten. Vi kom-
mer tilbake med fyldig rapport i neste 
nummer. For de som ikke fikk sett 
denne passasjen, kan vi se fram til en 
Merkur-passasje om fire år (9. mai 
2016) som et lite plaster på såret. 
Neste Venus passasje er dessverre 
ikke før 11. desember 2117 (og den er 
ikke synlig fra Norge). 
Jeg vil på det sterkeste anbefale alle å 
begynne og se på Sola. Aktiviteten 
synes stadig økende og det er hele 
tiden flekker som dukker opp, utvikler 
seg og forsvinner, fra dag til dag. Jeg 
tegner flekkene hver dag jeg observe-
rer og klassifiserer dem i henhold til 
Maldes system (se rapport i forrige 
Corona). Men SE ALDRI PÅ SOLA 
UTEN GODKJENT SOLFILTER. 

 Månen i tiltakende fase står alltid 
gunstig til på forsommerkveldene og 
faktisk er Månen noe av det flotteste 
vi kan studere, og ennå mer interes-
sant blir det med et månekart foran 
seg.  

Sommeren er jo gjerne reisetid, så 
ikke glem å ta med et stjernekart og 
kanskje en prismekikkert dersom du 
skal legge feriereisen til mer sørlige 
strøk i sommer der det er mørke og 
ikke minst varme kvelder. Og en liten 
refraktor går det også an å ta med i 
bagasjen, noe jeg selv ofte gjorde på 
mine reiser til det sørlige Afrika. 
TAF har jo også teleskoper til utlån 
dersom det skulle mangle. 

Og skulle du mangle noe å lese i 
sommer (etter å ha lest ut Corona!), 
så har TAF mye godt astrolesestoff 
og et godt utvalg av DVD’er, som du 
kan se på de første sidene i dette 
nummeret. 

Og hvorfor ikke komme med bi-
drag til bladet vårt i løpet av somme-
ren?  

Redaktøren ønsker med dette alle 
en RIKTIG GOD SOMMER! Og 
gleder meg til å se dere alle igjen til 
høsten og forhåpentligvis mye aktivi-
tet på observatoriet. 
 

Terje Bjerkgård

 

Styret i TAF informerer 
Vi satte rekord da Knut Jørgen Røed Ødegård holdt foredrag for oss og TEK-
NA 15. mai; hele 175 personer kom å så/hørte på. Også møtet med Pål Brekke 
1. mars trakk 75 deltakere. Det er veldig gledelig at vi når ut til så mange. 
 
Venus-passasjen var en kjempesuksess på tross av bite-negler-vær, spesielt for 
det store publikumsarrangementet på Dragvoll. Men sola kom til slutt der 
også. Vi kommer tilbake med grundig dekning i neste nummer, inkl. Erlend 
Rønnekleivs fantastiske H-alfa bilde som kan ses på http://www.taf-astro.no/  
En kjempetakk til alle som kom på Dragvoll både med og uten teleskop og til 
alle de som til sammen la ned utallige timer i forberedelser og gjennomføring. 
Det ble til 20 i stil. 
 
Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har fått 3 nye medlemmer siden sist, mens ingen har meldt seg ut. TAF 
har 162 medlemmer pr. 17/6-2012. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 

Fredrik Ishol Hallaren, Stian Vikanes og Monica Aasnes. 

 

TAF ønsker sine medlemmer og kontakter en riktig god sommer! 
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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TRYKKING : Hos FESIL ASA  
 
 
FORSIDEN: Grunnstoffer dannet 
inne i en stjerne og i dens dramatis-
ke endelikt kastes ut i verdensrom-
met med 1000 km/sek. i supernova-
eksplosjoner. Krabbetåken er et 
synlig bevis på dette, her fotografert 
av NASAs Hubble Space Telesco-
pe. Nederst: Knut Jørgen Røed 
Ødegård "in Action" på møtet i mai. 
Foto: Jørn Dahl-Stamnes. 
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Tjenester og salgsartikler 
Av Birger Andresen og Stein Ommund Wasbø 
 
Sky & Telescope til meget gunstig pris 
TAF har spesialavtale med Sky Publishing vedrørende abonnement på det pop-
ulære tidsskriftet Sky & Telescope som kommer ut en gang pr. måned. Ved 
abonnement gjennom TAF får du 12 nummer (løpende fra og med det 
tidspunktet du starter abonnementet) for $61,95 + kr. 25,- i gebyr. Dette tilsvarer 
med dollarkurs på ca. 6,0 i midten av juni ca.  kr. 400 for et år inkl. gebyret. 
Dette er ca. 1/3 av prisen hos Narvesen. Du får tidsskriftet rett i postkassa di. 
 
De som ønsker et slikt abonnement tar kontakt med Birger Andresen, tlf: 489 59 
933 eller e-post leder@taf-astro.no 
 
TAF låner ut sine Sky & Telescope mot at låntaker betaler eventuell porto ved levering begge veier. Vi 
har komplette årganger fra og med 1999. Mer om Sky & Telescope på www.skypub.com 
 
Kjøp av TAF T-skjorta 
T-skjorte med logoen til TAF som motiv kan 
bestilles ved å kontaktet TAF-leder Birger 
Andresen (leder@taf-astro.no, tlf: 489 59 933). 
Oppgi antall T-skjorter du ønsker og størrelse 
(Small, Medium, Large, X-Large, XX-Large). 
Prisen er 100,- pr stk. Eventuell porto kommer i 
tillegg for de vi ikke kan levere personlig til. 
 
NB: T-skjorta bør naturligvis vaskes på vrangen. 
 
Eivind Wahl viser frem TAF T-skjorta til høyre 
(foto: E. Wahl). 
 

 
Meget billig solfilterduk og solformørkelsesbriller 
Du kan lage et tipp topp solfilter til kikkerten din for en meget billig penge dersom du kjøper solfilterduk 
fra TAF. Du trenger et kvadratisk stykke som er 2 cm større enn diameteren på teleskopet ditt. Prisen er 
kun kr. 25 øre/cm2 for medlemmer, hvilket betyr at du får solfilterduk til et heldekkende solfilter til et 8 
tommers (20 cm) teleskop for kr. 121,50. Eventuell porto kommer i tillegg for de vi ikke kan levere på 
døra til. Ikke-medlemmer betaler dobbelt pris. Du bruker et par timer på å lage solfilteret av litt kartong, 
noen pappesker, litt vanlig limbånd og litt dobbeltsidig limbånd.  
 
På www.taf-astro.no/arkiv/annet/solfilter_instruks.pdf finner du en detaljert og godt illustrert beskrivelse 
av hvordan du lager solfilteret. Solformørkelsesbriller koster 25,- for medlemmer og 35 for ikke-
medlemmer. Med disse kan du se store solflekkgrupper uten kikkert. Solfilterduk og solformørkelsesbril-
ler bestilles fra Birger Andresen på epost leder@taf-astro.no eller på telefon 489 59 933. 
 

Innmelding i Norsk Astronomisk Selskap 
Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Astronomisk Selskap (NAS), så vær snill å gjøre dette via 
TAF. Du betaler det samme som ved direkte innmelding, nemlig kr. 350,-, men TAF får en vervepremie 
på kr. 70,- fra NAS dersom innmeldingen skjer via oss. NAS sitt hovedprodukt er det flotte medlemsbla-
det "Astronomi" som kommer ut 6 ganger pr. år, normalt med 64 sider pr. blad. Innmelding i NAS via 
TAF gjøres ved henvendelse til Kasserer Stein Ommund Wasbø (kasserer@taf-astro.no, tlf: 917 48 186). 
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Utlån av utstyr, litteratur og DVD 
 
Trondheim Astronomiske Forening eier flere teleskoper og diverse utstyr, bøker, DVD-er og blader. Disse 
er kjøpt inn med tanke på gratis utlån til våre medlemmer. Her er en oversikt over hva TAF har tilgjenge-
lig for utlån: 
 

• Teleskop: 

o Orion Starmax 127mm, Maksutov-Cassegrain: Et forholdsvis lite og kompakt teleskop 
med høy ytelse. Stødig EQ3-montering medfølger. Bruksanvisning for montering og bruk 
medfølger. Velegnet all-round teleskop for planeter og enkelte deep-sky objekter, 
sol/måne. 

o Orion 8”, Newton-speilteleskop: Stort teleskop, men veldig lett å montere og bruke. Dob-
son-montering. Høy ytelse. Velegnet for deep-sky objekter og planeter. 

o Orion Shorttube 80mm, refraktor: Lite og lett teleskop. Velegnet for lyssterke objekter, 
sol, måne og planeter. Fotostativ medfølger. Utmerket reise-teleskop. 

o Lunt Hydrogen-alfa solteleskop (lånes kun ut etter gjennomført opplæring).  
• Utstyr: 

o Meade DSI Pro-II astrokamera med filtersett (RGB-filter) 
o Web-kamera 
o Chesire-okular (brukes til kollimering av teleskoper, dvs opplinjering av optikken) 
o Fargefiltre 

 
• DVD: 

o Understanding the Universe - An Introduction to Astronomy, 2nd edition, Alex Filip-
penko. 96 forelesninger a 30 minutter om alle mulige tema innen astronomi. Engelsk. 

o Einstein's Relativity and the Quantum Revolution - Modern Physics for Non-Scientists, 
2nd Edition, Richard Wolfson. 24 forelesninger a 30 minutter. Engelsk. 

 
• Bøker: 

o Praktisk astronomi, Praktisk stjerneatlas + mange flere, se TAF-veven. 
 

• Blader/Tidsskrift: 

o Sky & telescope (USA) 
o Astronomy Now (England) 
o Astronomi (Norsk Astronomisk Selskap) 
o AstroRapport (Diverse norske lokalforeninger) 

 
Hvis du ønsker å låne noe av dette, ta kontakt med materialforvalter, Stein Ommun Wasbø via epost til 
kasserer@taf-astro.no eller på telefon 917 48 186. De siste numrene av tidsskriftene og enkelte andre ting 
blir normalt tatt med på medlemsmøtene for utlån. Se www.taf-astro.no/aktivitet/tjenester/utleie.htm for 
fullstendig oversikt. 

   
 

TAF teleskopene: StarMax'en (til venstre), Shorttube'en (i midten) og Newton'en (til høyre). 
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Maimøte med Knut Jørgen Røed Ødegård 
av Jørn Dahl-Stamnes og Birger Andresen 
 
Tirsdag den 15. mai var det duket for medlemsmøte med årets hittil største astrocelebritet. Møtet ble av-
holdt på NTNU i samarbeid med TEKNA og hele 175 personer hadde funnet veien til auditorium R1 i 
Realfagbygget. 
 
Møtet startet med en introduksjon ved Birger. Med så mange potensielt nye medlemmer er det viktig å få 
ut informasjon om hva TAF driver på med og hva vi kan tilby medlemmer. Birgers presentasjon av TAF 
ble krydret med mange gode bilder av himmelobjekter tatt av TAFs medlemmer. I tillegg til bilder og tale 
hadde vi dekorert scenen med et par teleskoper med tilhørende kameraer, slik at publikum etter møtet 
kunne få se litt nærmere på noe av det utstyret vi benytter. 
 
Birger avsluttet med å introdusere kveldens hovedperson – Knut Jørgen Røed Ødegård og temaet for 
kvelden "Spektakulære oppdagelser og fenomener i 2012". 
 

Knut Jørgen Røed Ødegård (KJRØ) hadde med seg en 
appelsin som representerte sola. I samme skala ville jorda 
vært et lite støvkorn med diameter 1/109 av appelsinens 
diameter, og den ville befunnet seg ca. 15 meter unna ap-
pelsinen. Han skrittet opp i auditoriet og havnet omtrent 
på bakerste benk med støvkorn-jorda si. Tidligere på da-
gen hadde KJRØ holdt foredrag på Steinkjer. Der hadde 
han havnet langt ute på en parkeringsplass, ca 60 meter 
unna appelsinen, for å vise hvor et enda mindre støvkorn 
befant seg, nemlig Pluto. KJRØ opplyste at i denne skala-
en ville nærmeste stjerne være omtrent på Gran Canaria. 
Etter en såpass praktisk anskuelsesgjøring av avstandene i 
verdensrommet var det vel få eller ingen i salen som nå 
var i tvil om at solsystemet og verdensrommet er stort. 
 
KJRØ brukte komet Lovejoy som eksempel på at univer-
set av og til overrasker i betydelig grad. Denne kometen 
hadde en bane som for noen måneder siden brakte den helt 
inn i solas atmosfære. Den ble nøye overvåket av romte-
leskopet SOHO på sin tur inn mot sin sikre ødeleggelse. 
Video ble vist der komethalen vokste etter hvert som den 
nærmet seg sola. Men til alle eksperters overraskelse kom 

jammen kometen ut igjen på den andre siden av sola. Den hadde ikke gått i oppløsning. Dette var UMU-
LIG, men vanskelig å benekte.  
 
De siste seks årene har to meteoritter gått gjennom tak i Norge, og det med bare noen mils avstand. Dette 
er ganske så unikt når vi vet at det ikke er mange slike tilfeller pr tiår på verdensbasis. Bilder ble vist og 
KJRØ fortalte litt om hvordan meteoritter oppstår og faller ned med et BANG (som virkelig vekket de 
allerede lys våkne tilhørerne). 
 
Det har skjedd mye interessant på Mars i år, og mer skal det bli da romsonden Curiosity lander i august 
(video ble vist). Vann skal ikke kunne eksistere på Mars ved de rådende temperaturer og trykk. Høyt 
saltinnhold i vannet gjør at det allikevel finnes vann der. Man har også uventet funnet metan (CH4) på 
Mars. Man finner det kun når det er lokal sommer. Kilden til metanet er ikke kjent, og man setter nå inn 
store ressurser på å finne den. Den mest spennende forklaring ville være om det stammet fra 
mikroorganismer der, men dette er bare en av flere muligheter og neppe den mest sannsynlige. 
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Man har vurdert metoder for å gjøre 
Mars til en mer beboelig planet med 
oksygen og vegetasjon, såkalt terra-
forming. En mulighet er å slippe ut klor- 
og fluorforbindelser i atmosfæren. Disse 
vil øke drivhuseffekten og føre til en 
merkbar oppvarming. Under gitte 
betingelser vil da Mars kunne holde på 
betydelige mengder vann i sin atmosfære 
og derved danne skyer, som vil øke 
drivhuseffekten ytterligere. På sikt kan 
da forholdene kanskje gradvis kunne bli 
levelige for planter.  

 
KJRØ fortalte litt om SETI-prosjektet som går ut på å lete etter intelligent liv i universet. Man er nå mer 
optimistiske enn på lenge fordi man har funnet svært interessante ting nylig under letingen etter planeter 
utenfor vårt eget solsystem, såkalte exo-planeter. Man har blant annet funnet en mengde planeter i det 
store rommet mellom stjernene. Funnene tyder på at det er flere slik planeter i galaksen vår enn det er 
stjerner i den. Disse planetene kan ikke ha liv fordi de er så kalde, men de må ha kommet fra et sted opp-
rinnelig, og det betyr at antall planeter må være enormt. Ved hjelp av gravitasjonslinser har man også 
funnet at de aller fleste stjernene i Melkeveien har planeter, og i tillegg at de fleste av disse er steinplane-
ter. Dette åpner virkelig opp mulighetene for liv rundt omkring i galaksen vår og i andre galakser. En be-
boelig planet, med liv av den typen vi kjenner, vil trolig kreve at planeten har en omløpstid på ca. 1 år 
rundt en stjerne som ligner sola. Man setter nå mye ressurser inn på å kunne analysere planeters atmosfæ-
re ved å se på spektrallinjene i lyset fra moderstjernen idet planeten passerer foran stjernen (sett fra jorda). 
Dette bringer oss over til årets store begivenhet for oss hobbyastronomer og andre som ikke har betydelig 
fagkunnskap på astronomifeltet; nemlig Venuspassasjen 6. juni. Men først litt generelt om Venuspas-
sasjen. 
 
En Venuspassasje inntreffer når planeten Venus passerer mellom oss og sola så tett på siktelinjen mellom 
solas og jordas sentrum at silhuetten til Venus blir synlig mot solskiven. Vi ser da silhuetten av planeten 
som en svart sirkelskive mot den intenst lysende solskiva. Silhuetten er så stor at den kan ses uten kikkert 
dersom du har solformørkelsesbriller, men fenomenet er selvfølgelig mye flottere i et teleskop med solfil-
ter.  

 
Venuspassasjer skjer veldig sjelden fordi banene 
til jorda og Venus ligger litt skrått i forhold til 
hverandre. Det er kun når de to baneplanene 
skjærer hverandre akkurat i retning av sola at vi 
får Venuspassasje. Alle andre ganger vil Venus 
passere like over eller like under solskiva. I 
praksis vil Venuspassasjer, når de først skjer, 
komme i par med 8 år mellom de to passasjene i 
paret. Vi hadde en passasje den 8. juni 2004, og 
vi får derfor en til nå i juni 2012, nærmere 
bestemt 6. juni. Så går det hele 105,5 år til den 

første passasjen i neste par. Denne inntreffer 11. desember 2117. Deretter kommer det en ny passasje åtte 
år senere, den 8. desember 2125. Deretter kommer den første i neste par 125,5 år senere, dvs. den 11. juni 
2251, samt en til den 9. juni 2259. Tiden mellom første passasje i hvert par er vekselvis 113,5 (8 +105,5) 
år og 133,5 (8 + 125,5) år slik at en komplett syklus på fire passasjer gjentar seg med nesten eksakt 247 
års mellomrom. Det er derfor svært få som kan håpe på å få med seg mer enn to Venuspassasjer med den 
levealderen mennesket har per i dag. 
 
På 1600-tallet formulerte Johannes Kepler sine tre lover om planetbaner. Disse beskriver fundamentale 
sammenhenger for planeters bevegelse rundt sola. Lovene er: 
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1. Planetenes baner er ellipser med sola i det ene brennpunktet.  
2. Baneradiene sveiper over like store flater på like lange tider.  
3. Forholdet mellom kvadratet av omløpstiden og middelradien i tredje potens er det samme for alle 

planeter. 
 
Fra disse lovene kan man ved å studere planetenes bevegelse og omløpstid beregne de relative avstandene 
mellom planetene. Problemene var at man ikke visste de absolutte avstandene til noen planet. Edmond 
Halley, han med den kjente Halley's komet, innså at Venuspassasjer var den eneste måten å finne de abso-
lutte avstandene på. Metoden var å observere passasjen så nøyaktig som mulig fra minst to steder lengst 
mulig bort fra hverandre på jorda. Banen til Venus over solskiva måtte tegnes inn så nøyaktig som mulig 
(tidspunkt og posisjon), og deretter sammenlignes. Vinkelforskjellen for silhuetten av Venus mot solskiva 
på et gitt tidspunkt ville "sladre" om avstanden fra jorda til Venus.   
 
Halley visste at han selv aldri ville oppleve en Venuspassasje, men han fikk i hvert fall andre til å forstå 
viktigheten av den. Det ble derfor sendt ut ekspedisjoner i 1761, men disse ble mislykkede. Da gikk det 
mye bedre i 1769 takket være godt vær for James Cooks ekspedisjon til Tahiti og Maximillian Hells eks-
pedisjon til Vardø. Dette er trolig det første vellykkede store internasjonale vitenskaplige samarbeidspro-
sjektet i historien. Betydningen av prosjektet illustreres ved at Maximillian Hell var jesuittprest, og som 
sådan ikke hadde tillatelse til å reise inn i Danmark-Norge. Kong Christian VII av Danmark-Norge gjorde 
derimot unntak og inviterte Hell for å utføre de viktige observasjonene. Han dro helt nord til Vardø for å 
kunne følge hele passasjen i midnattsolens land langt unna Tahiti. Venuspassasjen inntraff 3-4. juni 1769 
kl. 20:09-02:39 norsk (normal) tid. På bakgrunn av observasjonene til bl.a. Cook og Hell ble gjennom-
snittsavstanden til sola beregnet til 153 millioner km, hvilket er imponerende nær den korrekte verdien på 
ca. 149,598.  
 
Det finnes en stor minnestøtte om Maximillian Hells ekspedisjon til Venuspassasjen i 1769 i Vardø. 
 
Venuspassasjen i år vil ha betydning for vår leting etter beboelige planeter i Melkeveien ved at romsonder 
og teleskoper på jorda vil rette sine spektrografer mot Venus under passasjen. Man vi da så nøyaktig som 
mulig måle hvordan atmosfæren til Venus påvirker solspekteret. Atmosfæren til Venus vil absorbere 
(fange inn) solstråling og emittere (sende ut) stråling med bølgelengder som er karakteristiske for de gas-
sene som finnes i Venus-atmosfæren. Ved å sammenligne dette med den gode kunnskapen vi allerede har 
om Venus' atmosfære fra romsonder som er sendt dit, så vil vi bli bedre til å analysere lyset fra andre 
stjerner som opplever lignende passasjer. Vi observerer disse fra mye større avstand, men måleinstrumen-
tene våre begynner nå å bli så gode at vi kan håpe på å få en del informasjon om atmosfærene til exo-
planeter fra slike målinger ved å kalibere metodene under Venuspassasjen i år. 
 
KJRØ kom også inn på solformørkelsen som vil være synlig fra bl.a. Svalbard i 2015. Denne solformør-
kelsen er helt spesiell. Den skjer så å si på vårjevndøgn, 20. mars, og er synlig fra Nordpolen. Dette betyr 
at sola formørkes rett etter at sola endelig har kommet seg over horisonten igjen etter å ha vært "borte" i et 
halvt år. Svalbard er ellers det eneste landbaserte stedet den totale formørkelsen kan ses fra, og det er på 
det nærmeste det eneste stedet man kan se den fra uten å måtte være ute i en båt. Unntaket er selvfølgelig 
polfarere som også behersker de kaldeste polare strøkene så som nordpolen. Hotellene på Svalbard er for 
lengst fullt booket for 20. mars 2015. 
 
Det var ivrig diskusjon etter foredraget. Spørsmålene var både relatert til foredraget og andre temaer in-
nen astronomi. Spørsmålsrunden ble litt kort fordi KJRØ måtte rekke siste fly til Oslo grunnet arbeids-
oppgaver som det hastet for han å bli ferdig med dagen etterpå. KJRØ rakk å selge en god del bøker, sol-
formørkelsesbriller og andre produkter til ivrige tilhører før avreise. TAF leder Birger Andresen delte ut 
gave til KJRØ, et kunstglassfat fra Galleri Høie, på vegne av TEKNA og TAF.  
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R Coronae Borealis stjerner og buckyballer 
av Birger Andresen og Øyvind Grøn 
 
Innledning 
R Coronae Borealis (Figur 1) (R CrB) har gitt navn til en eksklusiv gruppe variable stjerner som varierer 
svært uregelmessig i lystyrke, R Coronae Borealis (RCB) stjernene. Vi kjenner kun ca. 50 slike stjerner. 
Disse karbonrike og ekstremt hydrogenfattige superkjempene har kraftig og tilsynelatende helt uforutsig-
bar variasjon i lysstyrken, noe som gjør dem til favoritter for mange som observerer variable stjerner. Va-
riasjonen skyldes at karbonpartikler felles ut og danner skyer av sot mellom oss og stjernen. Det hindrer 
lyset fra overflaten i å nå fram til oss. Ved maksimal lysstyrke stråler R CrB omtrent 40 ganger så sterkt 
som Sola. 

  
Figur 1. Til venstre et fotografi av stjernen R Coronae Borealis fra ESO Online Digitized Sky Survey. Til 

høyre en illustrasjon av stjernen. Bildeadresser: http://jumk.de/astronomie/special-stars/r-cor-bor.shtml 
http://www.eso.org/public/images/eso0734a/ 
 

Historikk 
Stjernen R Coronae Borealis ble oppdaget av 
den engelske hobbyastronomen Edward Pi-
gott. Våren 1795 la han merke til at en stjer-
ne i Den Nordlige Krone (Corona Borealis), 
som vanligvis var av lysstyrke ca. 6 mag., 
hadde forsvunnet. I månedene som fulgte 
kom den gradvis tilbake til sin normale lys-
styrke. Siden den gang er den observert nes-
ten kontinuerlig med alle tilgjengelige meto-
der. En annen RCB-stjerne, RY Sagittarii 
(RY Sgr), er observert i over hundre år.  
 
 
Figur 2: R Coronae Borealis  er synlig med 

prismekikkert når den er i sin normaltil-
stand. 

Bildeadresse: http://www.taf-astro.no/arkiv/artikler/stjerner/RCB1ba.gif 
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Lysvariasjonen under et utbrudd 
RCB-stjerner kjennetegnes ved raske, kraftige fall og påfølgende økninger i lysstyrken med ujevne mel-
lomrom ofte etterfulgt av langsom oppgang til normal lysstyrke (Figur 3). Fallet kan være så mye som 8 
magnituder på noen uker, hvilket betyr at lysstyrken ved minimum kan falle til ca. 1/1600 av lysstyrken 
ved maksimum. Ofte stopper fallet midlertidig opp, eller lysstyrken kan til og med øke litt, før den igjen 
faller raskt videre. Dette kan gjenta seg mange ganger før stjernen når sitt endelige minimum. Det varierer 
fra gang til gang hvor dypt det endelige minimum blir. Oppgangen kan også avbrytes av et eller flere nye 
fall, og det kan ta mange måneder eller år før stjernen igjen har stabilisert seg ved maksimum. Stjernene 
kan også komme nesten opp til maksimum for så plutselig å falle ned til minimum igjen i løpet av noen få 
uker.  

 
 

 

Figur 3. Variasjon av lysstyrken til 
stjernen R Coronae Borealis de siste 
20 år. Siste dato er 15. juni 2012. 

Det pågående utbruddet, som startet 
i juli 2007, har vært det dypeste 

noen sinne.Figuren er laget med 
AAVSOs lyskurvegenerator på 
http://www.aavso.org/data/lcg/  
 

 

Kjemisk sammensetning 
Spektralanalyser viser at de aller fleste RCB-stjernene er superkjemper av spektralklasse F eller G med 
ekstremt lite hydrogen på sine overflater, atmosfærer og i sine nære omgivelser. Dette tilsvarer en overfla-
tetemperatur på 4000-8000 K. De fleste har ganske lik kjemisk sammensetning hvor kun mengden av hy-
drogen og litium varierer sterkt. Gjennomsnittet for hydrogen er i størrelsesorden 1/100 000 av Solas og 
for karbon ca. ti ganger så mye som Sola. De fleste RCB-stjerner har også mer nitrogen og natrium enn 
Sola og de viser mange spektrallinjer fra nøytralt karbon samt molekyler som C2 og CN. En modell av en 
RCB-stjerne er vist i Figur 4. 

 

Figur 4. Modell av stjernen R Coronae Borealis 
som har mellom to og ti solmasser. 

Bildeadresse: Powerpointforedrag av Birger 
Andresen. 

 

Pulsering ved maksimum  
Ved maksimum viser nesten alle RCB-stjernene 
små lysvariasjoner med periode på mellom 20 og 
100 dager. Disse variasjonene har normalt en 
amplitude på noen få tiendedels magnituder og 
skyldes radiell pulsering, altså at stjernen veksel-
vis utvider seg og trekker seg sammen.  
 
Man har lenge visst at RY Sgr og V854 Cen har 
veldefinerte regulære pulseringsperioder på hen-
holdsvis 38 og 43 døgn. R CrB har derimot flere 
perioder, hvorav de mest fremtredende er på 
henholdsvis 44 og 52 døgn. Disse to veksler om 
å dominere pulseringen fra et år til det neste. Ut-
bruddene i 1985-86 og i 1988-89 startet omtrent 

på samme tid som pulseringen vekslet fra den ene til den andre perioden.  
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For RY Sgr og V854 Cen, som begge altså har veldefinerte perioder, har man lenge visst at det er en klar 
tendens til at nye fall i lysstyrken skjer med omtrent samme periode som pulseringen. For de andre RCB-
stjernene var mangelen på stabilitet i pulseringen lenge et hinder for tilsvarende analyser. I 2006 hadde 
man endelig tilstrekkelige lange perioder med spektroskopisk måling av pulseringen for R CrB, UW Cen 
og S Aps til at man med sikkerhet kunne fastslå at også disse gjerne faller kraftig i lysstyrke med samme 
periode som pulseringen. Astronomene mener derfor at pulseringen er direkte koblet mot lysfallene. 
  

Årsaken til lysfallene 
Allerede på 1930-tallet ble det fremsatt teorier om at lysfallene til RCB-stjerner skyldes dannelse av støv 
fra masse kastet ut fra stjernenes overflater. Ideen var at støvpartiklene blokkerer for lyset fra stjernen. 
Stjernen kommer så gradvis til syne igjen etter hvert som støvet blåses vekk med strålingstrykket fra 
stjernen inntil en eventuell ny støvsky dannes. Dette er senere bekreftet. Som nevnt ovenfor, viser nyere 
forskning at det er en sammenheng mellom de radielle pulseringene og dannelsen av støvskyer. Men man 
vet fortsatt ikke om hver pulsering gir masseutsendelse og hva som i så fall gjør at masseutsendelsen i 
stjernens aktive perioder fører til dannelse av støvskyer, mens den i lange, inaktive perioder åpenbart ikke 
gjør det. 
 
Observasjoner av hvordan absorpsjon og spredning av lyset fra stjernen avhenger av bølgelengden har på 
overbevisende måte vist at støvet som gir lysfallet er svært rikt på karbon. Målinger under minima for R 
CrB og RY Sgr passer svært godt med amorft karbon med partikkelstørrelse 0.005-0.06 µm. Partik-
kelstørrelsen endrer seg gjennom et utbrudd. 
 

Masseutsendelse og støvdannelse 
Spektralanalyser av R CrB og RY Sgr har vist et rikt emisjonsspektrum med smale spektrallinjer i starten 
av aktive perioder. Dette spekteret kalles E1 spekteret, og kommer fra et område som strekker seg en-to 
stjerneradier ut fra overflaten. Bredden til spektrallinjene viser at ekspansjonshastigheten er omtrent 50 
km/sek. De fleste av E1-linjene forsvinner i løpet av to-tre uker, og erstattes av bredere spektrallinjer til-
svarende en ekspansjonshastighet på 100-200 km/sek. Dette spekteret kalles BL spekteret (Broad Line), 
og kommer fra området utenfor området som gir E1 spekteret. Noen smale spektrallinjer holder seg imid-
lertid sterke noe lengre enn de andre. Dette gjelder i første rekke linjer fra Scandium og Titan. Dette spek-
teret kalles E2 spekteret og kommer fra grensen mellom områdene som gir E1 og BL spektrene. 
 
Under utbrudd for R CrB og V854 Cen har man ut fra svekkelsen over tid for spektrallinjer fra kalsium og 
magnesium konkludert med at det området som gir de brede spektrallinjene har stor utstrekning og at ikke 
hele stjernen dekkes av støvskyene.  
 
Observasjoner i infrarødt har også vist semi-periodiske variasjoner på 1-2 mag. med typiske perioder på 
ett tusen til noen tusen dager. Dette tyder på at støvproduksjonen varierer betydelig med en tidsskala fra 
noen få år og opp til ti år. En økning på 2 mag. i infrarød stråling tilsvarer minst seks ganger så mye varmt 
støv. Det kan godt være at dette styrer de aktive og inaktive periodene for RCB-stjernene. 
 

Teori for støvdannelse 
Detaljene for støvdannelsen er fremdeles dårlig forstått. Karbonet sendes åpenbart ut fra stjernens overfla-
te som karbonatomer med svært høy temperatur sammen med andre grunnstoffer. For at karbongassen 
skal danne støvpartikler må karbonatomene slå seg sammen til støvpartikler. Det skjer først når tempera-
turen er under ca. 1200°C. Modeller tyder på at karbonet i så fall må dannes minst 20 stjerneradier fra 
stjernen.  
 
Men dette er altfor langt unna stjernen til å forklare sammenhengen mellom pulseringen og starten av lys-
fall som er påvist for alle de fem RCB-stjernene som er undersøkt i detalj med hensyn til dette. En slik 
sammenheng krever nemlig en direkte kobling mellom stjernens atmosfære og det stedet hvor støvdannel-
sen skjer. Dette er vanskelig å forestille seg hele 20 stjerneradier fra overflaten.  
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Teorien har også andre svakheter. Tidsskalaene for lysfall og lysøkninger samt tidsforløpet for hvordan 
emisjonslinjene i spekteret dukker opp og forsvinner gir informasjon om størrelsen på støvskyene, posi-
sjonen til emisjonsområdene, akselerasjonen av gassen og hvor lang tid det tar for støvskyene å løse seg 
opp igjen. Denne informasjonen stemmer ikke overens med observasjonene hvis støvet dannes hele 20 
stjerneradier fra overflaten. For eksempel er strålingstrykket på langt nær stort nok i denne avstanden til å 
forklare en så rask oppløsning av støvskyen etter et utbrudd som lyskurvene viser. 
 
De fleste av disse problemene forsvinner dersom støvet i stedet dannes omtrent en stjerneradius fra over-
flaten. Her er strålingstrykket høyt nok til å løse opp skyene fort nok og til å gi den kraftige akselerasjo-
nen til 100-200 km/sek som E2 spekteret viser. Her er støvskyen liten nok til at den er innenfor området 
som gir de smale emisjonslinjene i E1 spekteret som er synlige noen uker ved nye lysfall. Situasjonen blir 
da omtrent som vist i Figur 5. 

 

Figur 5. Visualisering av den mest sann-

synlige modellen for støvdannelse for 
RCB-stjerner. Karbonatomer kondenserer 

til fint karbonstøv (sot) i en avstand av ca. 
en stjerneradius fra sentrum av stjernen 

og blokkerer mye av lyset fra stjernen. 
Dette er inne i E1 området som produse-
rer smale emisjonslinjer i spekteret de to-

tre første ukene av et lysfall. Strålingstryk-
ket akselererer støvpartiklene og blåser 

dem utover slik at E1 området blokkeres 
og de smale emisjonslinjene forsvinner. 
De erstattes av middels brede emisjonslin-

jer fra E2 området og brede linjer fra BL 
området lengre bort fra stjernen. Stjernens 

lysstyrke øker etter hvert som støvskyen 
fortynnes og klarner opp. Nye støvskyer 
kan dannes og gi nye fall i lysstyrken. Fig-

uren er hentet fra G. C. Clayton, Publica-
tion of the Astronomical Society of the Pa-

cific, bind 108, side 225-241. 

 

Utfordringen med denne modellen er at temperaturen synes å være for høy til at karbon kan kondensere til 
støvpartikler kun en stjerneradius fra overflaten. To forhold kan bidra til å løse dette problemet. For det 
første øker kondensasjonstemperaturen for karbon betydelig i hydrogenfattig gass siden hydrokarboner da 
ikke dannes i særlig grad. For det andre har man påvist sjokkbølger i atmosfæren til RY Sgr. Disse vil gi 
betydelige lokale tetthetsvariasjoner og fremme ikke-likevektsforhold i gassen. Når man tar hensyn til 
dette viser modeller for RCB atmosfærer at forholdene godt kan være til stede for dannelsen av sotskyer i 
en avstand på kun en stjerneradius når sjokkbølger passerer. Nøkkelen ligger i at karbonmonoksid (CO) 
gass kan kondensere ved ca. 5000K, og at denne gassen har strålingsegenskaper som fører til kraftig av-
kjøling så fort den dannes. Temperaturen kan derfor synke helt ned i 2000K i det aktuelle området. Dette 
er sannsynligvis kjølig nok til at karbonatomer kan kondensere til sot i de ekstremt hydrogenfattige RCB 
atmosfærene. Tidsskalaene som observeres under utbruddene stemmer godt overens med modellene.  

Hvordan dannes RCB-stjerner? 
Opphavet til RCB-stjerner er et mysterium. Ut fra det svært sparsomme antallet RCB-stjerner som er 
kjent, kan man konkludere med at fasen som RCB-stjerne enten er svært kortvarig i astronomisk forstand 
(maksimalt noen titalls tusen år) eller at kun veldig spesielle stjerner blir til RCB-stjerner. Det er usikkert 
om RCB-stjernene er i slekt med andre typer ekstremt hydrogenfattige stjerner eller ikke. 
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Det finnes to hovedmodeller for opphavet til RCB-stjerner. I den ene smelter en heliumrik hvit dverg-
stjerne sammen med en mer massiv karbon-oksygenrik hvit dvergstjerne. Den massive CO-dvergen kan-
nibaliserer heliumdvergen og får tilført nok helium til at kjernereaksjoner starter nær overflaten. Stjernen 
svulmer opp til en ekstremt hydrogenfattig og karbonrik kjempestjerne. Denne modellen kalles Double 
Degenerate Model.  
 
Den andre modellen postulerer at RCB-stjernene er siste trinn i utviklingen av stjerner som gjennomgår 
såkalt helium flash. Her har en stjerne med litt over Solas masse først avsluttet sitt liv som rød kjempe og 
blitt omdannet til en dvergstjerne samtidig med at den har omgitt seg med en planetarisk tåke. I noen til-
feller kan det være nok helium igjen i dvergstjernen til at heliumfusjonen starter på nytt. Stjernen ekspan-
derer da kraftig til en heliumbrennende kjempestjerne i det vi kaller et helium flash. Grunnstoffene i dens 
ytre blandes kraftig ved konveksjon til en sammensetning som ligner den til RCB-stjerner. Denne model-
len kalles Final Helium Shell Flash Model.  
 
Kun tre kandidater for RCB-stjerner er funnet med omgivelser som ligner på planetariske tåker. Men dette 
behøver ikke motbevise FF-modellen fordi helium flash kan skje inntil 100 000 år etter at den planetaris-
ke tåken ble dannet. Da vil den planetariske tåken være vanskelig å oppdage. Ingen av modellene synes å 
kunne forklare alle observerte fenomen ved RCB-stjerner. 
 
Inntil videre får vi nok bare avfinne oss med at vi ikke vet hvordan disse stjernene oppstår og at vi ikke 
kjenner detaljene rundt hva som faktisk skjer med dem. Vi får i stedet nyte de irregulære lysvariasjonene 
når de leker gjemsel med oss delvis innhyllet i karbonskyer. 
  

Buckyballer i RCB-stjerner 
I Norsk Astronomisk Selskap sitt medlemsblad Astronomi nr. 1 for 2011 ble det fortalt at de flotte kar-
bonmolekylene kalt buckyballer som består av hele 60 karbonatomer, er blitt funnet både i den interstella-
re materien i Melkeveien og i planetariske tåker. 
 
Basert på resultater av laboratorieeksperimenter har forskere ment at buckyballer ikke finnes i hydrogen-
rike omgivelser fordi tilstedeværelsen av hydrogen så ut til å hindre at de ble dannet. Man har derfor ment 
at stjerner fattige på hydrogen og rike på karbon slike som RCB stjernene, skulle være ideelle omgivelser 
for dannelsen av buckyballer. 
 
Astronomen David L. Lambert og to kolleger bestemte seg for å bruke Spitzer romteleskopet for å under-
søke om dette virkelig er tilfelle. De rettet teleskopet mot 30 RCB-stjerner. Spitzerteleskopet observerer i 
den infrarøde delen av spekteret, og der finnes fire karakteristiske spektrallinjer dannet av stråling sendt ut 
når buckyballer kolliderer. I tillegg trenger den infrarøde strålingen gjennom støv, så teleskopet er i stand 
til å se ganske langt inn i støvskyer. 
  

Resultatet av observasjonene var uventet. I 28 av stjer-
nene ble det ikke sett spor av buckyballer. Men i de to 
stjernene som hadde minst underskudd av hydrogen så 
man spektrallinjene fra buckyballene (Figur 6). Så noe 
hydrogen i omgivelsene ser ut til å være gunstig for 
dannelsen av buckyballer. 
 
Figur 6. Buckyballer er ikke funnet i de ordinære hy-
drogenfattige R Coronae Borealis stjernene, men i to 

slike stjerner med langt mer hydrogen enn vanlig. 
Bildeadresse: 

http://mcdonaldobservatory.org/news/gallery/image.ph
p?id=225 
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Astronomene gledet seg over dette resultatet – ikke bare fordi det var uventet, men også fordi det betyr at 
det er større sjanse for at buckyballer kan dannes mange flere steder i universet enn man kunne frykte ut 
fra laboratorieeksperimentene. 
  
Buckyballer er så flotte og interessante at man ønsker dem velkommen. Kanskje kan de fungere som bur 
som frakter organiske molekyler til planeter. Her er det mye vi ikke vet, men at buckyballene har lettere 
for å dannes der det er litt hydrogen til stede, minsker i hvert fall ikke sjansen for at det kan ha oppstått liv 
mange steder i universet. 
 

Hydrogenskyer i verdensrommet 
Av Birger Andresen 
 
Hydrogen er det dominerende grunnstoffet i universet med en vektandel på ca. 75 %. Det meste andre er 
helium. Kun ca. 2 % er karbon, oksygen, nitrogen og andre grunnstoffer til sammen. Mye av hydrogenet 
er samlet i stjerner, men det er også rikelig med hydrogen mellom stjernene i det såkalte interstellare 
rommet og mellom galaksene i det såkalte intergalaktiske rommet. Noen steder er det store områder med 
mye høyere partikkeltetthet enn det som er vanlig ellers. Disse områdene kaller vi hydrogenskyer eller 
hydrogenområder. De deles inn i to typer; HI områder med fortrinnsvis nøytralt hydrogen og HII områder 
hvor det er mye ionisert hydrogen. Og siden hydrogen består av et enkelt proton i kjernen og et elektron 
som svever rundt det, så betyr dette at HII områdene inneholder betydelige mengder frie protoner og 
elektroner.  
 

HI områder 
Utstrekningen til HI områdene kan variere betydelig, men de er typisk 10–20 lysår i diameter og innehol-
der typisk en samlet masse tilsvarende 10–100 solmasser. Temperaturen er typisk 100 Kelvin (= -173 
grader Celsius), mens partikkeltettheten gjerne er 10 millioner partikler per kvadratmeter. Dette er om-
trent ti ganger større partikkeltetthet enn det som er vanlig i områdene mellom stjernen, men det er langt 
lavere partikkeltetthet enn selv det beste vakuum vi er i stand til å produsere her på jorda. Tettheten i HI 
områdene er så lav at molekylært hydrogen ikke dannes i signifikante mengder, og det lille som dannes 
blir raskt slått i stykker til hydrogenatomer igjen av kosmisk stråling. 
 
HI områder har så lav temperatur at de ikke sender ut merkbar stråling i det synlige området av det elekt-
romagnetiske spektret. De kan derimot lett oppdages i 21 cm området til radioteleskoper. Store radiotele-
skoper kan oppdage HI områder i fjerne galakser. Det viser seg at det er stor forskjell på HI områdene i 
ulike typer galakser. Spiralgalakser, som vår egen galakse Melkeveien, og irregulære galakser har mange 
store HI områder, mens elliptiske galakser knapt har HI områder. Selv om de fleste HI områdene befinner 
seg i galakseplanet, så er det også en del ganske tette HI områder utenfor galakseplanet.  
 
I vår galakse, Melkeveien, finnes de fleste HI områdene samlet i den flate skiven som spiralarmene ligger 
i. Der ligger det utallige varme, blå kjempestjerner som perler på en snor. Disse er nylig dannet fra HI 
områder, men ikke alle HI områder er i stand til å danne stjerner. Det viser seg at HI området ikke bare 
må være blant de av sitt slag som har høyest partikkeltetthet for å danne stjerner, men at de også må inne-
holde en betydelig kjerne av molekyler.  
 

HII områder 
HII områdene inneholder en betydelig andel av ionisert hydrogen, altså hydrogenatomer som har mistet 
sitt elektron. En slik hydrogenkjerne er det samme som et proton. Elektronet er i de fleste tilfeller slått løs 
av intens ultrafiolett stråling fra stjerner som nylig er dannet inne i hydrogenskyen. Gasskyen er på denne 
måten varmet opp til en temperatur på 8000 - 10000 grader Celsius. HII områder finner vi ofte inne i et 
enda større HI område, og de har gjerne en massetetthet på 10 - 100 000 ganger tettheten til HI områdene. 
Den høye temperaturen og trykket i HII området gjør at området utvider seg med ca. 10 km/sekund.  
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Oriontåken er et flott HII område i vår galakse.  
Foto: Erlend Langsrud og Birger Andresen. Fargeversjon på 

http://imelkeveien.taf-astro.no/#3.3     
 
Det synlige lyset fra et HII område produseres ved at ioner 
og elektroner rekombinerer til atomer. Det varme støvet gir 
varmestråling i det infrarøde området av det 
elektromagnetiske spektret. Såkalte fri-fri overganger gir 
langbølget, lavenergi stråling i radioområdet av spektret.  
 
På bilder er HII områder gjerne røde på grunn av strålingen 
fra Hydrogen-alfa linjen ved 6563 Ångstrøm (656,3 
nanometer). De kan se grønne ut visuelt fordi øyet vårt 

responderer dårlig på så rødt lys som h-alfa linjen slik at øyet vårt i stedet domineres av grønne linjer pro-
dusert av såkalte forbudte overganger i oksygenatomet ved 496 og 501 nanometer.  
 
HII områder deles inn i tre hovedgrupper; Ultra Compact HII Regions (UCHIIR) med utstrekning på 
mindre enn 0.1 lysår, de kompakte HII områdene som typisk har en utstrekning på 1 lysår og de klassiske 
HII områdene som kan nå størrelser på flere titalls lysår. I noen galakser finnes gigantiske HII områder 
med utstrekning på flere hundre lysår. 
 
Ultrakompakte og kompakte HII områder kan omkranse en enkelt stjerne, men de større variantene inne-
holder alt fra noen få stjerner og helt opp til 100 000 stjerner. Andelen av ionisert materiale kan variere 

fra en liten fraksjon av solas masse til to 
millioner solmasser. Den gjennomsnittlige 
massetettheten varierer fra 10 millioner til 
100 milliarder partikler per kubikkmeter. 
De største HII områdene har minst gjen-
nomsnittlig massetetthet. De minste HII 
områdene er ofte, men ikke alltid, ganske 
kuleformede. De store HII områdene kan 
ha svært kompleks massefordeling alt etter 
hvordan gassen i tåken (inklusiv den ikke-
ioniserte HI gassen) er fordelt og 
fordelingen av de stjernene som er dannet 
i hydrogenskyen. HII områdene i 
hydrogenskyen befinner seg typisk nær de 
intenst lysende blå stjernene. Oriontåken 
er et klassisk eksempel på et stort HII 
område, men vi finner også flotte områder 
i andre galakser som M33 og NGC 6946. 
 
 
Meget flott HII område i galaksen M33 

(NGC 604) fotografert med Hubble Space 
Telescope. 

 
Ionisert hydrogen kan oppstå på mange måter. Ultrafiolett stråling fra varme stjerner, enten de er unge 
eller gamle, er en vanlig ioniseringsårsak. Andre årsaker er f.eks. stråling med ekstrem energi fra novaer 
og supernovaer. De kan også dannes når partikler kastes ut i jetstråler fra stjerner og så kolliderer med 
hydrogen som omgir objektet. Objekter som oppstår via disse mekanismene betegnes med egen navn og 
ikke som HII områder. Rundt ekstremt varme stjerner i slutten av sine liv får vi planetariske tåker, mens 
jetstråler fra unge stjerner som kolliderer med materie i sine omgivelser gir Herbig-Haro objekter. Ionisert 
gass rundt en supernova kalles en supernovarest.  
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Levetiden til et HII område er typisk noen få millioner år. Da er som regel mesteparten av stjernene ferdig 
dannet. HII områder er spesielt tallrike i såkalte starburst galakser (for eksempel M82) hvor det er ekst-
remt stor stjernedannelse, normalt med dannelse av et meget høyt antall blå superkjemper. 
 

 
Galaksen NGC 6946 på grensen mellom Cepheus og Cygnus har mange flotte HII områder. Foto: Erlend 

Langsrud og Birger Andresen. Se fargebilde på http://utenformelkeveien.taf-astro.no/#1.20 som viser de 
røde HII områdene godt. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kolliderende galaksene NGC 4038 

og NGC 4839 er en av de mest kjente 
starburst galaksene. Komplekset har 
ekstrem stjerne-dannelse i mange 

kjempestore HII områder. Foto: Hubble 
Space Telescope. 
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Blinkskudd 

 
Venus passerte gjennom Pleiadene 2. april 2004. Tegning av Per-Jonny Brem-

seth. Dette skjer med 8 års mellomrom fram til 2084.  

 
Venus passerte gjennom Pleiadene i begynnelsen av april 2012. Dette bildet er 

tatt av T. Bjerkgård 3. april i primærfokus til 120 mm f/5 refraktor med Nikon 

D5100 DSLR. 
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To vakre spiralgalakser. Til venstre M51 i stjernebildet Jakthundene (Canes Venatici) og til høyre M101 i 
stjernebildet Store Bjørn (Ursa Major). Begge bilder er tatt gjennom primærfokus til en 120 mm f/5 refraktor 

med Nikon D5100 DSLR 7. april 2012 av T. Bjerkgård. Henholdsvis 8 og 6 bilder á 30 sek er stacket i 
DeepSky Stacker.  
 

  
Sommeren er tid for å observere Sola (NB! HUSK SIKKERT SOLFILTER). Til venstre Sola 17. juni 2004 
kl.18:11(UT) fotografert av Stein Wasbø. Bildet (et utsnitt) er tatt med Philips ToU 740k webkamera (m/ 

Mogg adapter, IR-blokkeringsfilter) gjennom 80mm refraktor. Videosekvens på 100 bilder behandlet i Re-
gistax. Til høyre sola sett gjennom TAFs 50 mm 0.55Å Lunt-teleskop i dobbelstack-modus med 2.5x Power-
mate (50 mm / 1300 mm). 
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Nyheter 
Jupiter neste for Europa  
Kilde: forskning.no  

 
ESA har valgt sitt neste store romprosjekt. Turen går til Jupiter og dens store måner for å lete etter vann 

og liv. 
 
Den europeiske romorganisasjonen ESAs neste 
store romprosjekt heter JUICE, Jupiter Icy 
moons Explorer. Som navnet sier, er det Jupiter 
og dens store ismåner som skal undersøkes. 
  
Det er den vulkansk aktive månen Io, is- og 
steinmånene Ganymedes og Callisto, og ismånen 
Europa, som JUICE skal se nærmere på. 
  
Både Europa, Ganymedes og Callisto kan 
gjemme et hav under overflaten, og der det er 
flytende vann, kan det finnes liv. Derfor er disse 
månene så interessante. 
  
«Siden Jupiter er en gassplanet som er typisk 
både for vårt solsystem og for andre solsystemer, 
vil JUICE kunne gi innsikt i hvordan 
gassplaneter generelt og deres systemer dannes, 
og hvilke muligheter de har for liv,» sier Alvaro 
Giménez Cañete, ESAs direktør for utforsking 
ved hjelp av romsonder. 
  
JUICE skal undersøke Jupiters atmosfære og 
magnetfelt, og hvordan gassgiganten påvirker og 
samspiller med månene sine. 
 
Den fem tonn store romsonden skal fly to ganger 
forbi ismånen Europa og være den første til å måle tykkelsen på islaget som dekker denne månen. Her 
skal JUICE også se etter passende landingssteder for senere sonder. 
  
Callisto skal også studeres, blant annet fordi den er det himmellegemet i solsystemet som har flest kratre 
på overflaten. 
  
Til slutt vil JUICE nå frem til Ganymedes for å undersøke dens isbelagte overflate, indre hav og magnet-
felt. Ganymedes er den eneste månen i solsystemet som har et eget magnetfelt. Hvordan samspiller dette 
med Jupiter store og intense magnetfelt? 
  
«Et av målene med JUICE er å finne ut om noen av Jupiters store måner kan inneholde liv i form av mik-
roorganismer, vi vet fra Arktis og Antarktis at en rekke mikroorganismer liker seg i is,» sier Pål Brekke, 
seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter. 
  
Det er fire betingelser som kreves for at liv skal kunne dannes: Vann, en energikilde slik at is holder seg 
flytende, den rette kjemien - det vil si nitrogen, karbon og hydrogen, og stabilitet over lang tid slik at liv 
får sjansen til å utvikle seg.  «Alle disse betingelsene ser ut til å kunne være til stede på Jupiters isbelagte 
måner,» sier Brekke. 
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JUICE ble valgt ut blant tre kandidater som ESAs neste store romforskningsprosjekt i programmet 
Cosmic Vision, romorganisasjonens store forskningsprosjekter for 2015 til 2025. Som medlem av ESA er 
Norge med på å bestemme fremtidens romprosjekter. Pål Brekke var representant for Norge da JUICE ble 
valgt ut. 
  
«Det var uvanlig stor enighet blant forskerne og delegatene om at JUICE var det prosjektet ESA burde 
satse på,» sier Brekke. I tillegg til å være meget spennende, var JUICE mer utviklet og rimeligere enn de 
to andre kandidatene. 
  
Etter at NASA kansellerte sitt prosjekt til ismånen Europa, er ESA den eneste romorganisasjonen med 
konkrete planer for utforsking av de store gassplanetene i solsystemet. Brekke tror likevel det er stor 
sannsynlighet for at NASA blir med på JUICE med vitenskapelige instrumenter. 
  
ESAs Cosmic Vision fokuserer på fire store spørsmål om solsystemet og universet: Under hvilke forhold 
dannes liv og planeter? Hvordan fungerer solsystemet? Hva er de fundamentale naturlovene i universet? 
Hvordan ble kosmos til og hva består det av? 
  
De to andre kandidatene var gravitasjonsbølgeobservatoriet NGO (New Gravitational wave Observatory) 
og ATHENA (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics), et teleskop for høyenergipartikler. De 
har begge så stort vitenskapelig potensial at de fortsatt er kandidater for senere romprosjekter. 
  
«Enkelte norske forskere ville kanskje ønsket at valget falt på ett av de to andre prosjektene, der vi har 
større faglige interesser, men Norge stemte likevel i tråd med anbefalingen fra den internasjonale arbeids-
gruppen,» sier Brekke. 
  
Norge vil ha gode industrielle muligheter under byggingen av JUICE, siden romsonden blant annet vil 
trenge store og bevegelige solcellepaneler, noe norsk industri er verdensledende på. 
  
Kostnaden for utvikling, bygging, oppskyting og kontroll av JUICE vil komme på rundt 830 millioner 
Euro. Dette inkluderer ikke de vitenskapelige instrumentene, som de ulike medlemslandene må finansiere 
gjennom nasjonale midler. De er beregnet til å koste rundt 240 millioner Euro. 
  
Siden romprosjekter planlegges flere tiår i forveien, er det en stund til JUICE kommer frem. Oppskyting-
en er lagt til 2022, med en Ariane-rakett fra den europeiske rombasen på Kourou i Fransk Guyana. Først i 
2030 vil JUICE være fremme ved Jupiter, hvor den skal studere gassgiganten og dens måner i rundt tre år. 
 

Eivind Wahl 

 

Dragen i rommet 
Kilde: forskning.no  
 
Dragon-romkapselen er i bane rundt jorda, fylt med astronautmat og teknologiske godbiter for 

den internasjonale romstasjonen. 

 
Andre forsøk på oppskytning tirsdag 22. mai klokka 9:44 norsk tid var vellykket, etter at første forsøk 19. 
mai ble avbrutt et halvt sekund før start.   
 
Dragon-kapselen har blant annet med 117 standard måltider og 45 måltider med lavt innhold av salt.  I 
rommet er det lav-salt, og ikke lav-karbo som gjelder. Salt kan nemlig føre til tap av beinmasse, et spesi-
elt problem for de vektløse astronautene.   Ombord i kapselen er også små hyllemoduler, blant annet med 
eksperimenter som studenter har laget. 
 
Ingen av de 460 kiloene med last er livsnødvendige for mannskapet på stasjonen. Dette er fortsatt en test-
flukt. Den omstendelige tilnærmingen mellom kapsel og stasjon har mange muligheter for retrett. 
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Etter å ha svermet en hel runde i flere kilometers avstand fra stasjonen på dag 3, altså 24. mai, kommer 
Dragon tilbake til utgangsposisjonen under og bak stasjonen.  Under denne runden skal kapselen blant 
annet vise at den kan navigere etter presis GPS og reagere på styresignaler fra romstasjonen. 
 
Så starter en serie manøvre som stegvis bringer kapselen nærmere og nærmere, først fra 10 til 2,5 kilome-
ter unna stasjonen, så til 1,4 kilometers avstand.  Deretter nærmer kapselen seg stasjonen på en måte som 
mest ligner på jenka: ett skritt tilbake, to skritt fram og stopp. 
 
Etter denne serien med fram- og 
tilbakehopp ender Dragon rett utenfor 
stasjonens såkalte "hold deg unna"-sone 
på 200 meter.  På dag 4, den 25. mai, 
skal så kapselen vise at den kan måle 
avstanden riktig, og nærme seg den 
fjernstyrte gripearmen på romstasjonen.  
Armen er 17,6 meter lang, og Dragon 
stopper på 10 meters avstand.  Nå 
gjenstår bare den siste sammen-
koblingen og sjekk av lufta inne i 
Dragon, før luken kan åpnes og 
godsakene ombord lastes ut. 
 
Siden blir Dragon-kapselen lastet full av 
utstyr fra eksperimenter som skal tilbake 
til jorda.  Så blir kapselen låret ut fra 
stasjonen med robotarmen, og fyrer rakettene for å øke avstanden til stasjonen og begynne hjemreisen. 
 
Målet er å lande i havet noen hundre kilometer utenfor kysten av California. Tre store fallskjermer brem-
ser før saltvannsplasket. 
 
I framtida er det meningen at kapselen skal kunne brenne av bremseraketter og sette landingsføttene på 
fast grunn.  Men det er først etter mange flere ubemannede lasteferder til romstasjonen, når dragen er 
temmet nok til at SpaceX tør la den sluke sju astronauter, levende og overlevende. 
 
Og går det som SpaceX sin grunnlegger Elon Musk håper, vil Dragon-kapselen en dag sendes til Mars. 
 

Eivind Wahl 
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Grunnstoffdannelse - Nukleosyntese 
Av Terje Bjerkgård 
 

Vi mennesker er bygget opp av en rekke forskjellige grunnstoffer eller elementer. Men hvordan 

er de forskjellige elementene slik som karbon, oksygen, jern, kobber, sink, osv som vi består av 

oppstått? Svaret på dette er nukleosyntese som beskriver hvordan forskjellige atomkjerner byg-

ges opp av nukleoner, det vil si protoner og nøytroner. I det tidlige Universet, like etter Big Bang 

ble omtrent alt hydrogen i Universet dannet, samt store mengder helium, noe litium og berylli-

um, mens alle andre elementer stort sett er skapt i stjernene seinere. Det er disse prosessene som 

denne artikkelen handler om. 

 

Innledning, litt grunnleggende fysikk/kjemi 
Et atom består av en atomkjerne/nukleide med et visst antall protoner (med positiv ladning) og nøytroner 
(elektrisk nøytrale) og som er omgitt av elektroner (med negativ ladning). Et grunnstoff er definert som et 
stoff der alle atomene har like mange protoner i kjernene. Antall nøytroner bestemmer hvilken isotop av 
grunnstoffet vi har med å gjøre. For å betegne et bestemt grunnstoff og isotop brukes det kjemiske sym-
bolet med atomnummeret som sier hvor mange protoner det har og massetallet som angir summen av pro-
toner og nøytroner i kjernen. For eksempel 16

8O for oksygen med 8 protoner og 8 nøytroner i kjernen og 
18

8O for oksygen med 8 protoner og 10 nøytroner i kjernen. Ofte utelates atomnummeret i betegnelsen 
siden det ligger implisitt i det kjemiske symbolet, for eksempel 235U for uran med 92 protoner og 143 
nøytroner. 
 
Det enkleste grunnstoffet er hydrogen som består av bare ett proton omgitt av ett elektron. Hydrogen har 
to andre isotoper, deuterium med ett proton og ett nøytron i kjernen og tritium med ett proton og to nøyt-
roner i kjernen. Helium som er grunnstoff nummer to, har to isotoper: 3He som har to protoner og ett 
nøytron i kjernen og 4He med to protoner og to nøytroner i kjernen. Begge disse isotopene av helium er 
omgitt av to elektroner. Grunnstoff nummer tre er litium, nummer fire er berylllium og så videre til num-
mer 92, uran, som er det tyngste naturlige grunnstoffet.  

 
Det Periodiske System 
 
Grunnstoffene er ordnet systematisk i det periodiske system etter stigende atomnummer og antall elektro-
ner i skall utenfor atomkjernen. Dette klassifikasjonsskjemaet gjør at grunnstoffer med liknende egenska-
per er gruppert sammen. De vannrette rekkene, eller periodene, inneholder atomer med like mange skall 



Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 2/2012      23 

til sine elektroner. Alle elementene i den øverste perioden har ett skall til sine elektroner, den neste to 
skall, osv. I hver av kolonnene, også kalt grupper, har grunnstoffene like mange elektroner i det ytterste 
skallet. Hvert grunnstoff i den første gruppen har et elektron i det ytterste skallet, den andre gruppen to 
elektroner, osv. Det er slik at antall elektroner i det ytterste skallet bestemmer i stor grad ett grunnstoffs 
kjemiske egenskaper. 
 

Dannelsen av de første grunnstoffene 
Det antas at protoner og nøytroner ble dannet fra et såkalt kvark-gluon plasma like etter Big Bang (etter 
ca. en millionte-dels sekunder) når temperaturen hadde falt under to billioner (2 x 1012) grader. Innen de 
første tre minuttene etter Big Bang var nesten alt hydrogen (1H og 2D) og det meste av helium (3He og 
4He) som finnes i Universet dannet. Det ble også dannet noe litium som 7Li og beryllium som 7Be. Det ble 
også dannet en god del tritium (3T), men denne hydrogenisotopen er radioaktiv og ble svært raskt brutt 
ned til helium (3He). 
 

 
Oversikt over kjernedannelsesprosesser i de 

første 3 minutter etter Big Bang. 

 n0 – nøytron, p+ − proton, e- − elektron, νe – 

nøytrino, γ – gammafoton, D – deuterium, T – 

tritium, He – helium, Li – litium, Be – berylli-
um. 

 
 
Grunnen til at det ikke ble dannet tyngre elementer var at tidsrommet da temperaturen var høy nok for 
kjernedannelse var svært kort. På grunn av den høye temperaturen var elementene i form av et plasma der 
elektronene ikke var bundet til noen atomkjerner i de første 300 000 år etter Big Bang. 
 

Stellar nukleosyntese 
Stellar nukleosyntese er begrepet som brukes for kjerneprosesser i stjernenes indre som fører til dannelse 
av tyngre elementer enn hydrogen.  Disse prosessene begynte man å få en forståelse av tidlig i det tjuende 
århundre. 
 
I 1920 foreslo Arthur Eddington at stjernenes enorme energi kunne komme fra sammensmeltning/fusjon 
av hydrogen til å danne helium. I 1939 framla Hans Bethe to mulige prosesser for hvordan hydrogen kun-
ne fusjonere til helium. Den ene, proton-proton kjeden, er den dominerende i stjerner av Solas masse eller 
mindre, men den andre, karbon-nitrogen-oksygen kjeden, skjer i de mer massive stjernene. Seinere og 
spesielt med en berømt publikasjon av Burbidge, Burbidge, Fowler og Hoyle (populært kalt B2FH artik-
kelen) fikk man en forståelse av hvordan elementene opp til og med jern kunne dannes. 
 
“Hydrogen-brenning” 
Begrepet ”hydrogen-brenning” brukes noen ganger for å beskrive prosesser der protoner (hydrogenkjer-
ner) fusjonerer og danner en kjerne av helium (4He).  
 
I kjernen til stjerner med liten masse, slik som Sola, er proton-proton kjedereaksjonen (p-p reaksjonen) 
den dominerende prosessen for dannelse av helium (se figur). Denne prosessen begynner med at to proto-
ner fusjonerer til en deuterium-kjerne, samtidig som det dannes et nøytrino (partikkel uten ladning og 
masse) og et positron (positiv ladning og samme masse som et elektron – elektronets antipartikkel). Deu-
terium-kjernen fusjonerer deretter med et proton og danner lett helium (3He), samtidig med at gammastrå-
ling frigjøres. Til slutt fusjonerer to lette heliumkjerner og danner 4He, mens to protoner spaltes av.  
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Reaksjonene i proton-proton kjeden som fø-

rer til dannelse av heliumkjerner 
Reaksjonene i karbon-nitrogen-oksygen (C-N-O) syklusen 

som fører til dannelse av heliumkjerner 

 
I mer massive stjerner er den såkalte C-N-O kjedereaksjonen den dominerende prosessen for å danne he-
lium. I denne prosessen er kjerner av karbon, nitrogen og oksygen katalysatorer for å danne 4He kjerner 
som vist i figuren. Først dannes 13N ved at et proton fusjonerer med en 12C kjerne med utsendelse av 
gammastråling. Karbonkjernen er ustabil og brytes ned til 13C ved å sende ut et positron og et nøytrino. 
Kjernen av 13C fusjonerer deretter med et proton og danner 14N, samtidig med at mer gammastråling sen-
des ut. Neste trinn i prosessen er at 14N fusjonerer med et proton og danner 15O, som igjen brytes ned til 
15N ved å sende ut et positron og et nøytrino. Siste trinn i syklusen er at 15N fusjonerer med et proton og 
danner en heliumkjerne og en 12C kjerne og vi er tilbake ved utgangspunktet. 
 
Type prosess av hydrogen-brenning som dominerer i en stjernes indre er bestemt av kjernetemperaturen. 
p-p reaksjonen begynner å skje ved temperaturer på 4 millioner grader, noe som er grunnen til at den do-
minerer i de minste stjernene. C-N-O syklusen krever minst 15 millioner grader for å starte og blir domi-
nerende når temperaturene i kjernen når 17 millioner grader. Slike temperaturer nås i stjerner med minst 
1.3 solmasser. I Sola regner vi med at temperaturen er om lag 16 millioner grader og at bare ca. 1 % av 
energien dannes ved C-N-O syklusen. Imidlertid, etter som Sola blir eldre vil kjernetemperaturen øke og 
mer av energien vil komme fra C-N-O prosessen.  
 
“Helium-brenning” 
Når en stjerne med mer enn 0.5 solmasser har brukt opp alt sitt hydrogen i kjernen krymper kjernen mens 
temperaturen øker. Hydrogen fortsetter å fusjonere i et skall rundt kjernen. Stjernen eser ut og blir en rød 
kjempestjerne. Når kjernetemperaturen når 100 millioner grader antennes helium og vi får et såkalt heli-
um flash. Dette er en akselererende prosess fordi trykket er så enormt i kjernen at materien er degenerert, 
det vil svært forenkelt si at materien har kvantemekaniske egenskaper.   
 
Helium forbrenner og danner karbon i den såkalte trippelalfa prosessen når temperaturen når 100–200 
millioner grader i stjerner med mer enn 3 solmasser. Grunnen til at den kalles trippelalfa prosessen er at 
tre heliumkjerner (som også kalles alfapartikler) fusjonerer og danner karbon (12C). Et mellomstadium i 
denne prosessen er dannelse av 8Be (beryllium), som er så ustabilt at det svært raskt brytes ned til lettere 
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isotoper. Det er først når temperaturen når 100 millioner grader at en tredje alfapartikkel rekker å fusjone-
re med 8Be og danne 12C. Det kan også i noen tilfeller skje at 12C fusjonerer med nok en alfapartikkel og 
16O (oksygen) dannes. 
 
Prosesser i de massive stjernene 

For å kunne estimere trykk og temperatur i en stjerne med en bestemt masse og i et bestemt utviklingssta-
dium er det nødvendig å bruke numeriske stjernemodeller for beregningene. Disse modellene baseres på 
eksperimenter innen partikkelfysikk og astronomiske observasjoner. Sistnevnte inkluderer bl.a. observa-
sjoner av massetap som følge av stjernevind, deteksjon av produkter fra kjerneprosesser som kan bringes 
opp til stjerneoverflaten som følge av konveksjon.   
 
De mer massive stjernene forbrenner sitt kjernebrensel mye raskere enn lette stjerner, fordi de må utøve et 
sterkere strålingstrykk for å motvirke sterkere gravitasjonskrefter. Generelt betyr dette at det må være 
høyere temperaturer og trykk i kjernen i de massive stjernene.  
 
I de mer massive stjernene (mer enn 8 solmasser) begynner også karbon å fusjonere til tyngre elementer. 
Dette skjer i kjernen etter at de lettere elementene er brukt og temperaturen har nådd mer enn 50 millioner 
grader og tettheter på mer enn 3 milliarder kg/m3. De viktigste reaksjonene er: 
 

12C + 12C = 20Ne + 4He og 12C + 12C = 23Na + 1H, 
 

altså henholdsvis neon og natrium som dannes fra fusjon av to karbonatomer, mens helium og hydrogen 
(proton) spaltes av. Protoner dannet ved den siste prosessen kan deretter inngå i p-p eller CNO reaksjoner 
som beskrevet over, men kan også reagere med 23Na og danne 20Ne og en heliumkjerne. Oksygen (16O) 
dannet under helium-forbrenningen nevnt over synes å overleve disse prosessene godt, selv om noen fu-
sjonerer med en heliumkjerne for å danne ytterlige atomer av neon. En tredje reaksjon er at to karbonato-
mer fusjonerer og danner magnesium (24Mg), dvs. uten avspalting av proton eller heliumkjerne. Således er 
sluttresultatet av karbon-brenningen en blanding av oksygen, neon, natrium og magnesium. 
 
Når temperatur og trykk blir så høye at karbon-brenning skjer, begynner det å bli et ikke ubetydelig ener-
gitap gjennom nøytrinodannelse og utsending av disse med nær lyshastighet. Nøytrinoer har praktisk talt 
ingen masse og ingen ladning, likevel påfører de stjernen et energitap som blir større jo varmere og tettere 
kjernen i stjernen blir. Dette medfører at temperaturen skrus ytterligere opp for å erstatte tapet og holde 
stjernen i likevekt.  
 
Etter at alt karbon er forbrukt vil stjernekjernen trekke seg sammen og temperatur og trykk øker drama-
tisk. Når temperaturen når ca. 1.2 milliarder grader og trykket når 4 milliarder kg/m3 begynner neon å re-
agere. En typisk reaksjonsserie er at neon spaltes gjennom kollisjon med et gammafoton og danner oksy-
gen og en heliumkjerne. Denne heliumkjernen kan så fusjonere med en annen neonkjerne og danne mag-
nesium: 

a) 20Ne + γ → 16O + 4He   b) 20Ne + 4He → 24Mg + γ 
 
alternativt ved at neon tar opp et nøytron (n) som regenereres i trinn to: 

a) 20Ne + n → 21Ne + γ    b) 21Ne + 4He → 24Mg + n 
 
Den høye temperaturen i sentrum av stjernen gjør at karbon fortsetter å forbrennes i et skall utenfor, heli-
um forbrennes utenfor det igjen og deretter hydrogen. 
 
I løpet av få år er hele forrådet av neon oppbrukt og kjernen trekker seg sammen igjen og varmes opp yt-
terligere. Når temperaturen når 1.5 milliarder grader og trykket øker til 10 milliarder kg/m3 begynner ok-
sygen å fusjonere. Det er flere reaksjoner som kan foregå og det dannes forskjellige isotoper av silisium, 
fosfor, svovel og magnesium. Det dannes mest silisium etter følgende reaksjon: 
 

16O + 16O → 28Si + 4He 
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I løpet av seks måneder til et år er forrådet av oksygen i kjernen oppbrukt som nå er blitt kraftig anriket i 
silisium.  
 
Kjernen vil igjen trekke seg sammen og trykk og temperatur øker ytterligere. Når temperaturen når 3-3.5 
milliarder grader starter forbrenning av silisium som er begynnelsen på en forbrenningsserie som ender 
med en isotop av nikkel (56Ni). 56Ni er en radioaktiv isotop som raskt brytes ned til 56Fe som er stabil.  
 
Denne serien kalles alfaserien fordi hvert nytt element dannes ved å legge til en alfapartikkel (heliumkjer-
ne): 
28Si + 4He → 32S + 4He → 36Ar + 4He → 40Ca + 4He → 44Ti + 4He → 48Cr + 4He → 52Fe + 4He → 56Ni 
 
Hele denne kjeden av prosesser tar bare om lag en dag!  
 
Utenfor denne ultrahete kjernen forbrennes og dannes lettere elementer i skall utover i stjernen som vist 
på figuren. 
 

 
 
 
Neste trinn i prosessen er 60Zn, men for å danne dette elementet må det forbrukes energi i stedet for å ska-
pe energi. Dette betyr at stjernen har brukt opp alt sitt kjernebrensel og vil i løpet av minutter føre til en 
rask sammentrekning. Selv om denne sammentrekningen leder til en rask oppvarming til 5 milliarder gra-
der, så kan ikke dette stoppe en fullstendig kollaps og deretter eksplosjon som en supernova. 
 
Supernova eksplosjonen frigjør en stor mengde nøytroner som i løpet av omtrent et sekund fører til dan-
nelse av nesten halvparten av elementene tyngre enn jern, gjennom nøytron-innfangnings mekanismen 
som er kjent som r-prosessen.  
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Supernova nukleosyntese 
Dannelse av atomkjerner i en supernovaeksplosjon skjer i det som kalles r-prosessen. Som nevnt over 
fører eksplosjonen til at enorme mengder av frie nøytroner frigjøres (ca. 1022 nøytroner pr. cm2 pr. se-
kund). Disse fanges inn av de tyngre kjernene dannet under stjerneprosessene og nye tunge atomkjerner 
dannes. Bokstaven r i prosessen står for rapid (rask) og hele prosessen er over i løpet av omtrent et se-
kund! 
 
I denne prosessen fanger en atomkjerne inn nøytroner og øker dermed sin masse: 56Ni + n → 57Ni + γ, 
57Ni + n → 58Ni + γ, 

58Ni + n → 59Ni + γ, osv. (n – nøytron, γ – gammafoton). Imidlertid skjer ikke denne 
prosessen i det uendelige; ved bestemte intervaller stopper prosessen opp ved at et nøytron går ovet til et 
proton og et elektron gjennom det som kalles en beta-minus nedbryting (beta-minus står for elektron): 
 
n → p + e- + νe, (p – proton, e- - elektron, νe – elektron-antinøytrino).  
 
Resultatet er at vi danner et grunnstoff med høyere atomnummer, f.eks. 65Ni → 65Cu + e- + νe. 
 
Slik fortsetter prosessen inntil nukleidene når masser rundt 270, hvorav de gjennomgår spontan fisjon 
(kjernespalting) til lettere elementer.  
 
Nøytroninnfangningsprosessen motvirkes av fotodisintegrasjonsprosesser, der de høyenergetiske gamma-
fotonene bryter ned de dannede kjernene, slik at det etter hvert dannes en likevekt mellom disse prosesse-
ne. 
 

s-prosessen 
s-prosessen er den andre viktige prosessen for å danne elementer tyngre enn jern i tillegg til r-prosessen. 
Her står bokstaven s for slow (sakte) og betegner en nøytroninnfangningsprosess som foregår over lang 
tid, dvs. tusener av år i motsetning til r-prosessen beskrevet over som skjer i løpet av sekunder. 
 
s-prosessen synes hovedsaklig å foregå i massive stjerner som har nådd rød-kjempe stadiet i sin utvikling. 
I dette tilfellet er det snakk om stjerner som inneholder tyngre elementer fra tidligere supernovaeksplosjo-
ner som utvikles videre gjennom denne prosessen. Jern er gjerne elementet som det bygges videre på. 
Nøytroner skapes hovedsakelig gjennom karbon- og neon-brenning stadiene:  
13C + 4He → 16O + n og 22Ne + 4He → 25Mg + n.  
 
s-prosessen foregår ved nøytronfluks på 105–1011 nøytroner pr. cm2 pr. sekund. Dette er en tilstrekkelig 
lav rate til at beta-minus nedbryting (se over) skjer raskere enn nøytroninnfangning, slik at stabile elemen-
ter dannes mellom hver innfangning. 
 

 
 
Et eksempel på s-prosessen er vist i figuren, der 109Ag gjennom en rekke nøytroninnfangninger og beta-
minus nedbrytinger ender opp som 122Sb.  
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Andre prosesser 
I tillegg til fusjonsprosesser i stjernene er det andre prosesser som også fører til dannelse av nye elemen-
ter, men disse er av mindre betydning enn dem som foregår i stjernene. 
 

1) Avspalting ved kosmiske stråling 
Kosmiske stråler som i stor grad består av hurtige protoner, kolliderer med det interstellare medium og 
medfører dannelse av litium, beryllium og bor, samt omtrent alt som finnes av 3He i Universet. Det er 
særlig atomer av karbon, nitrogen og oksygen som den kosmiske strålingen treffer og spalter. 
 
2) Radioaktiv nedbryting 
Radioaktiv nedbryting fører til dannelse av radiogene ”datter-nuklider”. Både på Jorda og andre steder i 
Universet brytes uran og thorium ned til en rekke nuklider som videre til slutt ender opp som forskjellige 
blyisotoper. Den radioaktive kaliumisotopen 40K danner argonisotopen 40Ar. 
 
Uran og thorium kan også spontant spaltes i forskjellige isotoper, og de sjeldne elementene technetium og 
promethium dannes på den måten. 
 
3) Kjernereaksjoner som skyldes kosmiske stråler 

Kosmiske stråler treffer vår atmosfære hele tiden og reagerer med atomene der. Et viktig eksempel er 
dannelse av den radioaktive karbonisotopen 14C. Denne dannes fra nitrogen: 
14N + n → 14C + p. Denne isotopen er ustabil og går over til 14N igjen med en halveringstid på 5730 år.  
Et annet eksempel er dannelse av iodisotopen 129I som både kan dannes fra xenon og tellur.  
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Stjernehimmelen Juni – September 2012 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er sommersolverv 21. juni kl. 01:08. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane rundt 
Sola hvor den nordlige halvkule heller mest inn mot Sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med lengst 
daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 03:03 i Trondheim og går ned først kl. 23:38 denne dagen. Ved 
Krepsens vendekrets når Sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved sommersolverv. Denne linjen 
går over blant annet Mexico, Marokko, Egypt, India og sørligst i Kina.  
 
Den 5. juli kl. 02 er Jorda lengst unna Sola. Avstanden er da 1.016675 AE som er 152 092 415 km (siden 
1 AE = Astronomisk Enhet som er middelavstanden mellom Jorda og Sola = 149 597 870,691 km). Til 
sammenligning var avstanden 147 105 765 km da Jorda var nærmest Sola 5. januar. Forskjellen mellom 
største og minste avstand er altså svært nær 5 millioner km eller 3,3 % av middelavstanden. 
 
Det er høstjevndøgn 22.september kl.16:49. 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 himmelku-
len der himmelekvator og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles jevndøgnspunk-
tene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Om sommeren er det ikke natt i Trondheim. Astronomisk natt er det først når Sola er minst 18o under ho-
risonten og det blir det først igjen den 1. september. Imidlertid kan en se ganske mye på stjernehimmelen 
før det, og ikke minst planetene Jupiter, Uranus og Neptun som vil stå fint til i høst. 
 

Planetene 
Merkur når største østlige elongasjon 1. juli, men på grunn av flattliggende baneplan, så er den neppe 
synlig. Merkur når største vestlige elongasjon (vinkelavstand) 16. august. Dette betyr at planeten er mor-
genstjerne og kan sees fra ca. 10. august og til slutten av måneden. Den er i øvre konjunksjon (samstilling 
bortenfor Sola) 10. september og er ikke den måneden. 
 
Venus passerte foran Sola 6. juni og blir deretter morgenstjerne. I juli er baneplanet flattliggende, så pla-
neten er vanskelig å observere. Utover i august øker helningen på baneplanet og planeten beveger seg sta-
dig lenger fra Sola, så den blir gradvis lettere å se utover i måneden. I september er planeten svært iøyne-
fallende på morgenhimmelen. 
 
Mars er i praksis ikke synlig i denne perioden. 
 
Jupiter kan sees fra siste halvdel av juli på en lys morgenhimmel. Planeten står stadig tidligere opp og er 
et flott objekt i august og september, da den er oppe hele natten. Planeten befinner seg i stjernebildet Ty-
ren (Taurus) det meste av høsten. Opposisjon er først 3. desember, så Jupiter vil vi ha glede av hele vinte-
ren! 
 
Saturn er i praksis ikke synlig i denne perioden.  
 
Uranus står svært fint til fra august og utover hele høsten. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene (Pi-
sces). Planeten er i opposisjon (nærmest oss) 29. september, lysstyrken er 5.7 mag (så vidt synlig uten 
kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.7 buesekunder. Med litt forstørrelse er 
det altså mulig å se en svakt grønnlig skive. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se de mest 
lyssterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna Uranus.  
 
Neptun er i opposisjon 24. august, og den kan observeres fra omtrent den datoen. Planeten befinner seg 
lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius). Lysstyrken er 7.8 mag og planet-
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skiven er kun 2.3 buesekunder tvers over. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den 
grønnlige fargen og at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. 
 

 
Posisjonen til Uranus og Neptun på sørhimmelen ca. kl. 22 den 15. september. Den buede linja nederst 
markerer horisonten. 

 

Meteorsvermer 
Perseidene har sitt utstrålingspunkt langt nord i stjernebildet Perseus (derav navnet), ikke langt unna dob-
belthopen. Svermen har en ideell rate (ZHR) på 110 meteorer pr. time. I år forventes Perseidene å ha et 
bredt maksimum mellom kl. 09 og 21:30 den 12. august. Dette innebærer at vi kan se en god del meteorer 
på seinkvelden. Imidlertid er himmelen stadig temmelig lys her i Trøndelag og en voksende halvmåne vil 
forstyrre fra midnatt av når det er som mørkest. 
 

 


