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Mildere jord
øker troen på
utomjordisk liv
En fersk undersøkelse viser at den unge Jorda
ikke hadde så tøffe levekår som tidligere antatt.
Det øker håpet om at liv skal ha utviklet seg
også andre steder i Universet.
Side 17
Ill.: NASA

Kavliprisen 2018
i astrofysikk

Bakterier overlever lettere
i saltvann

går til den nederlandske
astrofysikeren Ewine Fleur
van Dishoeck for hennes
bidrag til astrokjemien,
særlig forskning på stjerneog planetdannelse og utomjordisk liv.

Forsøk på hvordan bakterier i saltholdig
væske tåler lave temperaturer, øker troen
på at de kan overleve på andre himmellegemer enn Jorda.

26

Foto: Universiteit Leiden
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Asteroide eksploderte
over Botswana 2. juni
For tredje gang er en asteroide blitt fotografert før
den traff jordatmosfæren.
14

Vann oppdaget under den
sørlige iskappen på Mars
Ved hjelp av radaren til ESA-sonden
Mars Express er det oppdaget
tegn til vann under Mars’
sørlige iskappe.

34

Støvstorm på Mars

Romsonde på besøk
til asteroiden Ryugu

I juni 2018 ble Mars-kjøretøyene Opportunity og
Curiosity, som befinner seg 2000 km fra hverandre, utsatt for en kraftig støvstorm med vindhastigheter på over hundre kilometer i timen.
20

Den japanske banefartøyet Hayabusa 2
skal studere nærjordsasteroiden Ryugu
og returnere materialprøver til vår planet.
Nå har den sendt sine første bilder.

Medarbeidere i denne utgave:
Anthony Ayiomamitis, Per-Jonny Bremseth,
Tryggve Dyrvik, Øyvind Grøn, Maria Hammerstrøm, Trond H. Hermansen, Per Erik Jorde, Trond
Larsen, Bernt Olsen, Mikkel Steine,
Ragnar Aas

Bidrag til Astronomi:
Artikler bør leveres tre måneder før utgivelse.
Publisering i en bestemt utgave kan ikke
garanteres. Bladet og foreningen drives i stor
grad på frivillig basis. Vi er glade for bidrag til
bladet, men med vår begrensede økonomi kan
vi dessverre ikke honorere artikler og bilder.
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at det eksisterer mange univers. Nylig har
en forskergruppe sett nærmere på spørsmålet om vi kan forvente liv i andre univers
enn vårt eget.
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Å lande på en pulsar
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«Oumuamua» bremser ned langsommere enn vi ville forvente, dersom bare gravitasjonskreftene
hadde spilt en rolle. Innstikket viser forskjellen i observert posisjon 3. mai 2018, da objektet var i
Jupiters avstand fra Sola.
Ill.: ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser

SMÅLEGEMER

Interstellar gjest med ekstrafart
Nye observasjoner med blant
annet ESOs VLT indikerer at
den interstellare nomaden
«Oumuamua» er en komet.
Objektet er det første interstellare objektet (av noe størrelse,
red.anm.) som er oppdaget i
Solsystemet, og observasjoner
viser at farten vekk fra Sola avtar
langsommere enn forventet.
Den mest sannsynlige forklaringen er at objektet holder på å
lufte ut materiale fra overflaten på
grunn av solvarme. Slik utgassing
er en oppførsel som er typisk
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for kometer og motsetter den
tidligere klassifiseringen av
«Oumuamua» som en interstellar
asteroide.
Forskerne kan se av dataene
at ekstrafarten blir mindre, jo
lengre unna Sola objektet reiser,
noe som er typisk for kometer.
De kunne imidlertid ikke oppdage
noen visuelle tegn på utgassing.
Årsaken kan være at objektet
sender ut uvanlig store, grove
støvkorn.
Forskerteamet utførte de nye
observasjonene for å bestemme
objektets reisevei nøyaktig, noe

som kunne ha gjort det mulig å
spore det tilbake til sitt foreldresystem. De nye resultatene
innebærer at det vil være mer
utfordrende å finne ut dette.
Den usannsynlige teorien om
at «Oumuamua» er et interstellart
romskip, er imidlertid avvist. Den
jevne og kontinuerlige endringen
i fart er ikke typisk for rakettmotorer og objektet roterer langs alle
tre akser, som begge taler mot at
dette er et kunstig objekt.
Maria Hammerstrøm
Kilde: https://www.eso.org/public/
norway/news/eso1820/

Oumuamua ble første gang omtalt
i Astronomi nr. 6/2017, side 16.
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Det er funnet flere organiske molekyler på Mars
En gruppe planetforskere har
identifisert organiske stoffer
i 3,5 milliarder år gammelt
fjell på Mars. De har også
oppdaget årstidsvariasjoner
i konsentrasjonen av metan i
Mars-atmosfæren.
Målingene ble gjort med
kjøretøyet Curiosity i september
2014 og februar 2015, som da
boret hull i fjellet Aeolis Mons.
Støvet fra boringen ble analysert
og det ble funnet konsentrasjoner
på noen få organiske molekyler
per ti tusen molekyler totalt. Dette
nærmer seg konsentrasjoner av
organiske molekyler funnet i tre
milliarder år gammelt fjell på
Jorda.
Målinger av metanforekomster
i Mars-atmosfæren utført i en
fireårsperiode viste at konsentrasjonen av metan varierte med
årstidene mellom 2 og 6 per ti
milliarder molekyler (se figuren).
Forklaringen av årstidsvariasjonene er at det foregår en
temperaturavhengig utveksling
av metan mellom atmosfæren

Kurven viser hvordan konsentrasjonen av metan i Mars-atmosfæren varierer med årstiden.
Ill.: NASA/JPL-Caltech

og overflaten. Om sommeren og
tidlig på høsten, når overflaten
er varm, avgir den metan til
atmosfæren, mens i de kalde
årstidene avgir atmosfæren
metan til overflaten. Hovedkilden
til metanet må være under

overflaten.
Forskerne vet ikke hvordan
metanet på Mars er produsert,
om den er produsert av mikrober
eller i geologiske prosesser.
Nye undersøkelser er i gang,
blant annet med den europeiske

romorganisasjonens romsonde
Trace Gas Orbiter, som ankom
Mars i oktober 2016.
Øyvind Grøn
Kilde: https://www.space.
com/40819-mars-methaneorganics-curiosity-rover.html

PLANETER

Lyn på Jupiter
Observasjoner fra sonden Juno
viser at det opptrer flere lyn per
sekund i atmosfæren til Jupiter.
Ivana Kolmasová med kolleger har
forsket på elektriske utladinger
i Jupiters atmosfære observert
med romsonden Juno. De fant
at det opptrer opptil fire lyn per
sekund på Jupiter. Dette er seks
ganger mer enn den mest intense
aktiviteten som ble observert da
sonden Voyager 1 i 1979 oppdaget
at det finnes lyn på Jupiter.
Hyppigheten av lyn viste seg
også å være større ved polene

enn ved ekvator, der det ikke ble
observert lyn. Dette er motsatt av
Jorda, der det ikke opptrer lyn ved
polene, men er økende hyppighet
nærmere ekvator.
En annen merkverdighet er at
lyn på Jupiter er mer vanlig på den
nordlige halvkulen enn på den sørlige. Forskerne har foreløpig ingen
forklaring på disse overraskende
trekkene.
Øyvind Grøn
Kilde: https://www.space.
com/40810-jupiter-lightningearth-like-juno-mission.html

Jupiter er fotografert med romsonden Juno, mens lynene er lagt
oppå kunstnerisk for å illustrere fordelingen av lyn på planetens
nordlige halvkule.
Juno-foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/JunoCam
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Nærmøte med Sola
Romsonden Parker Solar Probe
ble vellykket skutt opp 12.
august. Den skal passere bare
6,1 millioner kilometer over
soloverflaten.
Et hovedmål for ferden er å
studere Sola ytre atmosfære,
koronaen, for å belyse flere
langvarige mysterier: Hvorfor
er temperaturen i koronaen
over 300 ganger høyere enn
på selve soloverflaten? Hva er
selve motoren i solvinden – den
kontinuerlige materiestrømmen
utover i Solsystemet? Hva er det
som akselerer enkelte partikler
opp i over det halve av lyshastigheten ut fra Sola?
Sonden er oppkalt etter fysikeren Eugene Parker, som i 1958
var den første som teoretiserte
om at det finnes en solvind. I en
alder av 91 år var Parker selv
med og bivånet oppskytningen fra
Florida.
Parker Solar Probe har
instrumenter som måler
elektriske og magnetiske felter,

plasmatetthet, partikkeltellere
og et avbildningssystem. Et 11,3
cm tykt skjold av karbon skal
beskytte instrumentene mot
den intense heten fra Sola. Det
forventes at temperaturen på
utsiden av skjoldet vil nærme seg
1400 °C.
Med dagens teknologi er det
ikke mulig å sende en sonde
direkte til Sola. Sonden ble skutt
opp med raketten Delta IV Heavy,
som for tiden er NASAs kraftigste
rakett. Jordas egen banehastighet
er 30 km/s, og den kraftige raketten måtte til for å bremse ned
hastigheten så mye at sonden
faller innover i Solsystemet.
I november 2018 vil Parker
passere nær Venus, noe som
sender sonden inn til en passering 15 millioner kilometer fra
Sola. Sonden skal gjøre ytterligere
seks nærpasseringer av Venus og
ialt 24 av Sola. Dette vil gradvis
senke sondens minsteavstand
fra Sola, og den siste og aller
nærmeste passeringen vil finne
sted 24. juni 2025.

NASAs for tiden heftigste rakett, Delta IV Heavy, måtte til for å få
sonden inn i en krevende bane innover mot Sola.
Foto: NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman

Parker Solar Probe vil slå to
gamle rekorder med god margin.
På sitt nærmeste vil den være 6,1
mill. km fra overflaten og ha en
hastighet på hele 688 000 km/t.
Forrige rekordholder, Helios-B,
passerte 43,4 mill. km fra Sola i
1976 og hadde en heliosentrisk
en hastighet på 251 000 km/t.

Helios-B hadde rekorden som
raskeste menneskeskapte objekt
inntil 2016, da Juno nådde
265 000 km/t ved ankomst
Jupiter.
Trond Erik Hillestad
Kilde: http://parkersolarprobe.
jhuapl.edu/News-Center/ShowArticle.php?articleID=94

STJERNER

Unormal mikrobølgestråling fra diamantstøv
Kilden til den såkalte unomale mikrobølgestrålingen i Melkeveien er identifisert
og viste seg å være skyer av diamantstøv.
I 1995 ble det oppdaget at den kosmiske
mikrobølgebakgrunnsstrålingen inneholder et
større bidrag i bølgelengdeområdet 3 til 18 cm
enn det såkalte Planck-spekteret skulle tilsi.
Det var særlig i retning av Melkeveien at man
fant denne strålingen. Den ble kalt Den unomale mikrobølgestrålingen, eller på engelsk:
Anomalous Microwave Emission – AME.
Helt siden da har man prøvd å identifisere
kilden til denne strålingen. Det som etter
hvert ble klart, var at den kommer fra
roterende, bitte små, roterende støvpartikler
med nanometer utstrekning (en milliarddels
meter). Men hva slags?
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Illustrasjon av lysende diamantstøv rundt
en ung stjerne i Melkeveien.
Ill.: S. Dagnello, NRAO/AUI/NSF

Astronomen Jane Greaves med flere har
brukt Green Bank-teleskopet i Virginia og
Australia Telescope Compact Array i arbeidet
med å identifisere kilden til AME. Fjorten
områder i Melkeveien med nydannede

stjerner ble observert. AME ble observert fra
protoplanetariske støvskiver i tre av disse
områdene.
Tidligere spektroskopiske observasjoner
hadde vist at av de 14 observerte områdene,
var disse tre de eneste som inneholdt den
typen støv som kunne sende ut AME, og
støvpartiklene i disse tre områdene var
diamanter med nanometer utstrekning.
Dermed var AME-kilden identifisert. Denne
strålingen kommer fra skyer i Melkeveien
som består av diamanstøv – diamanter med
utstrekning på en milliontedels millimeter.
Øyvind Grøn
Kilde: https://www.space.com/40840nanodiamonds-mysterious-cosmicmicrowave-light.html

AstroNYTT

Illustrasjonen viser ulike grupper av måner rundt Jupiter.
Ill.: Roberto Molar-Candanosa, Carnegie Institution for Science

SMÅLEGEMER

12 flere måner rundt Jupiter

Ildkule over
Grønland

Oppdagelsen bringer antallet kjente måner
rundt Jupiter opp i 79, det meste som er
kjent rundt noen planet i Solsystemet.

En meteor eksploderte 25. juli over
Thule på Grønland, kun registrert av en
radar på den militære flyplassen der.

SMÅLEGEMER

Alle de nye månene er oppdaget våren 2017
av et forskerteam ledet av Scott S. Sheppard.
De var egentlig på jakt etter «Planet 9», en
antatt stor planet utenfor Plutos bane, og
Jupiter befant seg tilfeldigvis nær deres aktuelle
søkefelt.
De måtte gjøre multiple observasjoner av
objektenes posisjoner for de kunne fastslå at
objektene virkelig går i bane rundt Jupiter, noe
som tok et års tid.
Ni av de «nye» månene går i bane langt fra
kjempeplaneten og har retrograd bevegelse,
dvs. at deres banebevegelse er motsatt av
Jupiters egen rotasjonsretning. Disse retrograde månene kan, i Jupiters tilfelle, i hovedsak
grupperes i tre baner. Trolig stammer de fra
tre litt større legemer som i sin tid ble knust i
kollisjoner. De nyoppdagede retrograde månene
har en omløpstid rundt Jupiter på rundt to år.
To av de andre «nye» månene tilhører en
annen gruppe som går i prograde baner noe

nærmere Jupiter. (Prograd = banebevegelse i
samme retning som planetens rotasjon.) Deres
baner har samme vinkel mot Jupiters ekvatorplan, og objektene stammer trolig fra en noe
større måne som én gang ble brutt i stykker.
Omløpstiden er rundt et år.
Sistemann er verken fugl eller fisk. Størrelsen
er trolig under én kilometer, noe som gjør den
til Jupiters minste kjente måne. Den beveger
seg prograd, men banen er sterkt vinklet mot
Jupiters ekvatorplan. På sitt fjerneste krysser
den dessuten banene til de fjerne, retrograde
månene. Muligheten for en frontkollisjon er
derfor til stede, noe som ville splintre objektene
til støv.
Siden alle de 12 månene er små, rundt 1-3
km, påvirkes de også av gass og støv rundt
Jupiter. Hvis de var blitt dannet samtidig med
Jupiters fire store måner, ville Jupiter-systemet
inneholdt så mye gass og støv at småmånene
ville spiralert innover og truffet Juptier. Når
de likevel eksisterer, tyder det på at de 12 ble
dannet mye senere i Jupiters utvikling.
Trond Erik Hillestad
Kilde: https://carnegiescience.edu/node/2367

Det er beregnet at eksplosjonen frigjorde
en strålingsenergi på 87,7*1010 J. Den
hadde en fart på 87 000 kilometer per
time, dvs. 24,4 km/s, da den eksploderte.
Eksplosjonen hadde en sprengkraft på
2,2 kilotonn, omtrent en syvendedel
av atombomben som eksploderte over
Hiroshima.
Gjennomsnittlig treffer en slik meteor
Jorda hver andre uke, men dette var
den nest kraftigste meteoreksplosjonen
registrert hittil i år. Meteoren estimeres til
å ha vært noen meter i utstrekning. Dette
er for smått til at de kan observeres før de
treffer Jordas atmosfære og varmes opp.
Øyvind Grøn
Kilde: https://theaviationist.
com/2018/08/03/report-meteor-made-21-kiloton-explosion-over-air-force-spacecommand-base-thule-greenland/
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Sluttspurt for manglende materie
Etter nesten tyve års leting er
det funnet spor av en varm
og diffus gass. Det kan tette
kunnskapshullet omkring
manglende ordinær materie i
Universet.
Mørk materie og mørk energi
antas å utgjøre henholdsvis 25
og 70 prosent av Universets
innhold. De resterende fem
prosentene utgjøres av ordinær
materie, som stjerner, gasskyer
og planeter. Selv denne er det
vanskelig å få oversikt over.
Ved å observere svært fjerne
galakser klarer astronomene å
utlede hvordan den ordinære
materien utviklet seg i Universets
barndom, men det er et problem:
De klarer bare å tolke historikken
i de første milliardene av år
etter Kjempesmellet. Deretter
synes mer enn halvparten av den
ordinære materien å forsvinne.
– Dette er et av de største
mysteriene i moderne astrofysikk.
Vi vet at materien må finnes der
ute. Vi ser den jo i det tidlige
univers, men så ser vi den ikke
lenger. Hvor blir den av, spør
forsker Fabrizio Nicastro ved

Simulering som viser hvordan het gass kan være samlet i
filamenter mellom galaksene. Kuben har sidekanter på ca. 200
millioner lysår.
Ill.: Princeton University, Renyue Cen

det astronomiske observatoriet i
Roma?
Hvis man summerer massen til
alle stjernene pluss den interstellare gassen inne i galaksene,
utgjør det bare rundt ti prosent av
den ordinære materien. Legger
man til het diffus gass i galaksenes omgivelser og den enda
hetere gassen i galaksehoper,

utgjør også dét i underkant av ti
prosent.
Astronomene har lenge mistenkt
at det resterende utgjøres av store
filamenter i en slags kosmisk,
intergalaktisk vev. Filamentene
har lav tetthet og er vanskelige
å observere, men med ulike
teknikker har man likevel kommet
til at dette må utgjøre ytterligere

OBSERVATORIER

SMÅLEGEMER

James Webb utsatt til 2021

Ny vulkan på Io?

Oppskytningen av Hubble-teleskopets arvtaker, James
Webb Space Telescope, er utsatt til 30. mars 2021.

Banesonden Juno kan ha oppdaget en
hittil ukjent vulkan på Jupiter-månen Io.
Ios ferskeste «hotspot» er rundt 300 km
unna den nærmeste kjente vulkanen.
Det kan ikke utelukkes at overflaten har
beveget seg eller at denne vulkanen
har endret form, men forskerne anser
det som mye mer sannsynlig at det har
oppstått en ny vulkan.
Den første aktive vulkanen utenfor Jorda
ble oppdaget av NASA-forskeren Linda
Morabito i 1979 – på nettopp Io – etter å
ha analysert bilder fra Voyager-sondene.
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40 prosent, for det meste kald og
het materie. Ialt kan man altså
forklare i underkant av 60 prosent
av den ordinære materien.
Nå er kunnskapsgapet i ferd
med å lukke seg. Nicastro og
kolleger har brukt den europeiske
røntgensatellitten XMM-Newton
for å studere en kvasar fem milliarder lysår borte. Observasjonene
er foretatt over 18 dager i 2015
og 2017, og dette er dermed den
lengstvarende røntgenobservasjonen av en kvasar. Samtidig ble
det avslørt at det finnes materie
langs synsretningen, og akkurat i
den mengden man ville forvente
ut fra teorien om de kosmiske
filamentene.
Endelig er astronomene på
sporet av å kunne forklare den
ordinære materien fullt ut. For
den aktuelle observasjonen er
foretatt i én retning, og fortsatt
gjenstår det å sjekke om funnet
gjelder mer universelt. Nicastro
og kolleger planlegger å utføre
tilsvarende observasjoner av
andre kvasarer i årene fremover.
Trond Erik Hillestad
Kilde: https://www.cfa.harvard.
edu/news/2018-10
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Den antatte nye vulkanen på Io.
Ill.: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

Etter ferdene med Voyager, Galileo, Cassini
og New Horizons har Io nå ialt 150 kjente
aktive vulkaner, men forskerne antar at vi
vil kunne oppdage 250 til.
Trond Erik Hillestad
Kilde: http://www.skyatnightmagazine.
com/news/another-volcano-jupitersmoon-io

NASA, ESA og det kanadiske rombyrået CSA har
samarbeidet om JWST helt siden 1996. Med et
hovedspeil på 6,5 meter og et varmeskjold stort som
en tennisbane skal det gå i en solar bane 1,5 millioner
kilometer utenfor Jorda. Det er et ambisiøst prosjekt og
oppskytning har vært utsatt flere ganger allerede.
Trond Erik Hillestad
Kilde: http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/
New_launch_date_for_James_Webb_Space_Telescope

AstroNYTT
EKSTRASOLARE PLANETER

Kunstnerisk forestilling
om planeten Kepler-186f,
her med en antakelse
om vann på overflaten

Jordliknende
planeter
er trolig
nettopp dét

Det er mer og mer som tyder
på at de mange steinplanetene
som er oppdaget de siste
årene og som har vært antatt å
være jordliknende, virkelig er
jordlikende.
Kepler-186f er den første
identifiserte planeten av Jordas
størrelse, som også har en bane
i den beboelige sonen rundt sin
moderstjerne.
Ved Georgia Tech er det
utført studier som tyder på at
Kepler-186f har en svært stabil
rotasjonsakse, slik Jorda har,
noe som tyder på at planeten
har jevnlige årstider og et stabilt
klima. Også planeten Kepler-62f
har trolig en stabil akse.
Klimaet på en planet antas å
være sterkt avhengig av aksens
retning. Dersom akseretningen
gjennomgår store variasjoner
over tid, antas det å gi et ustabilt
klima. For eksempel har de store
svingningene i Mars’ akseretning – den varierer mellom 0 og
60 grader – trolig bidratt til at
overflaten har endret seg fra å
være vanndekket til å bli et tørt
ørkenlandskap.
Gravitasjonen fra andre
planeter kan føre til at en
rotasjonsakses retning blir satt
i svingninger. Dersom aksens
svingeperiode faller sammen

med banens dreining (presesjon)
rundt moderstjernen, kan aksens
svingninger bli ekstra store.
I Solsystemet vekselvirker
Jordas gravitasjon særlig med
Mars, Venus og Merkur, og banenes svingeperioder er slik at Jorda
kunne ha fått en mye mer ustabil
akseretning enn den faktisk har.
Tilstedeværelsen av Månen gjør
at dette ikke skjer, fordi Månen får
jordaksens retning til å svinge over
et kortere tidsrom enn jordbanens
svingeperiode.
Vi vet ennå ikke om Kepler186f og Kepler-62f har store
måner, men påvirkningen fra

Ill.: NASA Ames / JPL-Caltech /
T.Pyle

deres naboplaneter er i begge
tilfeller så liten at deres rotasjonsakser kan regnes som stabile i et
langsiktig perspektiv.
Begge planetene befinner
seg i den beboelige sonen rundt
hver sin moderstjerne, det vil si
at avstanden fra stjernen gir en
temperaturmessig mulighet for
at det finnes flytende vann på
planetoverflaten. Ikke dermed
sagt at planetene virkelig har
vann, men de er relativt gode
kandidater.
Trond Erik Hillestad
https://www.cfa.harvard.edu/
news/2018-11

EKSTRASOLARE PLANETER

Planet mørkere enn kull
Overflaten til planeten WASP-104b er nesten fullstendig svart.
Stjernen WASP-104 oppviser en liten lyssvekkelse med 1,76 døgns
mellomrom. Dette skyldes trolig at en het og stor gassplanet jevnlig
beveger seg foran stjernens overflate.
Da Teo Mocnik m.fl. skulle studere dette nærmere, klarte de ikke
å registrere at stjernelys reflekteres fra en slik planet, noe som
forventes. Konklusjonen er at planetens overflate er nesten svart.
Funnet er verdifullt for andre forskere som vil teste ut ideer om
atmosfærer rundt ekstrasolare planeter, for eksempel hvordan skyer
kan dannes over en overflate som nesten ikke reflekterer lys.
Trond Erik Hillestad
Kilde: http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/aacb26/meta

Jubileer
NASA 60 år
NASA ble formelt grunnlagt
29. juli 1958 av president
Eisenhower, men regner 1.
oktober 1958 som dagen
organisasjonen ble operativ.
Derfor feires 1. oktober
som 60-årsdag. NASA
ble etablert på murene av
luftfartsorganisasjonen NACA,
som var opprettet i 1915.
Hele NACA med 8000 ansatte
ble en del av NASA. NASA
har en rekke arrangementer i
2018, se:
https://www.nasa.gov/
specials/60counting/events.
html
Saha 125 år
Den 6. oktober 1893
ble Meghnad Saha født
i Bengal i India (i dag en
del av Bangladesh). Han
var den første som så
sammenhengen mellom en
stjernes fargespektrum og
dens overflatetemperatur.
https://en.wikipedia.org/wiki/
Meghnad_Saha
Apollo 7 50 år
Den 11. oktober 1967 ble
den første bemannede ferden
med romfartøyet Apollo skutt
opp.
https://en.wikipedia.org/wiki/
Apollo_7
Öpik 125 år
Den 22. oktober 1893 ble
Ernst Öpik født i Estland. Han
utførte tidlig og banebrytende
forskning på asteroider,
kometer og meteorer, men
var aktiv på mange felt: Han
estimerte tettheten i en hvit
dverg, beregnet avstanden til
Andromedagalaksen mye mer
nøyaktig enn Edwin Hubble,
beregnet kratertettheten
på Mars lenge før noen
romsonde kom dit, postulerte
et reservoar av kometkjerner
ytterst i Solsystemet (Oorts
sky) og beskrev trippel-alfaprosessen (som frigir energi i
røde kjempestjerner).
https://en.wikipedia.org/wiki/
Ernst_%C3%96pik
Trond Erik Hillestad
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AstroNYTT
SATELLITTER

Nytt verktøy simulerer romkrasj
Satellitter i bane rundt Jorda
beveger seg flere kilometer i
sekundet. Men konsekvensen
av kollisjoner er lite forstått.
Bare fire slike krasj har så langt
inntruffet i romfartens historie, de
fleste som en følge av eksplosjoner i nesten-tomme drivstofftanker eller i batterier. Man regner
imidlertid med at problemet skal
bli større, ettersom det finnes
stadig flere døende satellitter
der ut.
– Fram til nå har det vært
mange antakelser om slike
kollisjoner, men vi har egentlig
ingen grunnleggende forståelse
av fysikken, ser Tiziana Cardone,
som leder et nytt prosjekt hos
ESA.
– Derfor ønsker vi å visualisere
detaljene rundt det som skjer
når en satellitt går i oppløsning
og hvor mange fragmenter som
spres rundt.

Simulert kollisjon mellom to satellitter.
Ill.: ESA/ID&Sense/ONiRiXEL, CC BY-SA 3.0 IGO

Blant de fire kjente kollisjonene
var det bare én som oppførte
seg omtrent som forventet, der
begge satellittene gikk i fillebiter
og etterlot seg en hel sky av
romskrap.

Trond Erik Hillestad
Kilde: http://www.
esa.int/Our_Activities/
Space_Engineering_Technology/
Space_smash_simulating_when_
satellites_collide

Svart hull blåser vekk
planetatmosfærer
Kan omvandle små og Neptun-lignende
gassplaneter til steinplaneter.

10	 Astronomi
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Skal studere
høye lyn
fra ISS
Et nytt instrument om bord
på Den internasjonale
romstasjonen registrerer
høye lyn 100 000 ganger i
sekundet.

EKSTRASOLARE PLANETER

Ved Harvard-Smithsonians astrofysikksenter
antar man at Neptun-lignende planeter nær
Melkeveiens sentrum kan ha blitt omgjort til
steinplaneter av utbrudd fra det supermassive
svarte hullet der inne.
Det kan virke ganske sprøtt at svarte hull
skal kunne styre planeters utvikling, men det er
velkjent at materie som faller klumpvis inn i svarte
hull, gir opphav til utbrudd i røntgenstråling og
ultrafiolett lys.
Forskerne undret seg på hva slike utbrudd
kunne gjøre med nærliggende planeter. De
konsentrerte seg om tenkte planeter innenfor 70
lysår fra det supermassive svarte hullet, og med
masse mellom Jordas og Neptuns. Simuleringer

INSTRUMENTER

Atmosfæren rundt en Neptun-lignende planet
blåses vekk av utbruddet fra et supermassivt
svart hull.
Ill.: M. Weiss (CfA)

viste at utbruddene ville blåse vekk store mengder
av den tykke gassatmosfæren rundt slike planeter.
I noen tilfeller ville bare en naken steinkjerne bli
igjen. Steinplanetene endte likevel med større
masse enn Jorda, og kalles gjerne superjorder.
Trond Erik Hillestad
Kilde: https://www.cfa.harvard.edu/news/2018-02

Instrumentet, AtmosphereSpace Interactions Monitor,
peker rett ned slik at atmosfæren skal filtrere vekk så lite
lys som mulig. Målet er blant
annet å registrere såkalte
alver, som er den høyeste
kjente typen av kortvarige
lysutbrudd i atmosfæren. De
opptrer som en ring, som i
løpet av et øyeblikk ekspanderer hundrevis av kilometer
utover.
Trond Erik Hillestad
Kilde: http://www.esa.int/Our_
Activities/Human_Spaceflight/
International_Space_Station/
First_light_for_the_storm_
hunter
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Illustrasjon av molekyler i en protostellar
sky rundt en stjerne
som er i ferd med å
dannes.
Ill.: NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello

Kavliprisen 2018 i astrofysikk
går til nederlandske Ewine Fleur van
Dishoeck for hennes bidrag til astrokjemien, særlig forskning på stjerneog planetdannelse og utomjordisk liv.
AV ØYVIND GRØN

T

idlig i 1960-årene trodde de fleste astronomene at den interstellare gassen stort sett
besto av atomer. Man mente at hydrogenmolekyler og større molekyler ble ødelagt av ultrafiolett stråling fra stjernene.
Men i 1968 observerte Charles Townes og
medarbeidere skyen Sagittarius B2. Da oppdaget de signaler fra hydrogen-, ammonium- og
vannmolekyler. Sagittarius B2 viste seg å være
en molekylær sky.
De neste tiårene ble det oppdaget over 200
forskjellige typer molekyler i den interstellare
materien med en typisk tetthet på over 1000
molekyler per kubikkcentimeter i de molekylære skyene.

Pionérarbeid i astrokjemi
Van Dishoek var en pionér i arbeidet med å
finne ut hvordan slike molekyler kunne overleve til tross for den ultrafiolette strålingen fra
stjernene. I 1980-årene viste hun, sammen med
John Black, at selv om strålingen ødelegger de
fleste molekylene i de ytre områdene av støvskyene, så er molekyler lengre inne i skyene
tilstrekkelig beskyttet til at de forblir intakte.
De gjorde omfattende beregninger av fotokjemiske prosesser og fant resultater som stemte
med observasjoner.

Fig.1. Ewine Fleur
van Dishoeck.
Foto: Universiteit Leiden
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Van Dishoek begynte som teoretiker og ble
etter hvert en ledende astrokjemiker som
arbeidet mye med analyse av observasjonsdata, men ble også med på utvikling av nye
teleskoper.
I 1990 mottok van Dishoek midler til å starte
en forskergruppe i astrokjemi ved Universitetet i Leiden. Her ble det både arbeidet med
laboratorie-eksperimenter, blant annet for å
kartlegge egenskapene til ispartikler, det ble
gjort teoretiske analyser, og gruppen fikk
observasjonstid ved ESAs Infrared Space
Observatory som ble plassert i bane rundt
Jorda i 1995. Van Dishoek brukte et spektrometer i romobservatoriet til å studere dannelse
av vann på overflaten av støvpartikler i interstellare molekylære skyer.

Fig.2. Øverst illustrasjon av den protostellare skiven rundt den unge
stjernen TW Hydrae. Nederst av ståling fra skiven oppnådd med spektrometeret i Herschel romobservatoriet. Det viser at det er molekyler av
vann i skyen.
Vanlig drikkevann (H2O) forekommer i to former: Ortho-vann og paravann. Forskjellen ligger i om kjernen i hvert av de to hydrogenatomene
i vannmolekylet spinner samme vei (ortho) eller motsatt vei (para). De
oppfører seg nesten identisk ved romtemperatur, men nylig har forskere
funnet at det er forskjell på de ved frysetemperaturer.
Ill.: ESA/NASA/JPL-Caltech/M. Hogerheijde (Leiden Observatory)
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Flere oppdagelser
gjort med romobservatorier
Fra 2003 av fikk hun observasjonstid ved
NASAs Spitzer, som observerer i den infrarøde
delen av spekteret. Her oppdaget hun vannmolekyler og andre molekyler i protostellare og
protoplanetariske støvskyer.
ESAs avanserte romobservatorium Herschel ble plassert i bane rundt Jorda i 2009.
Dette brukte van Dishoek til å gjøre nye detaljerte studier av protoplanetariske skyer. Hun
fant ut at vann binder støvpartikler sammen
slik at det etter hvert dannes større legemer i
skyene.
I 2011 rapporterte van Dishoek og medarbeidere at det var observert stråling fra vanndamp i en støvskive rundt den unge stjernen
TW Hydrae (figur 2). Ut fra styrken av det
observerte signalet estimerte de at vanndampen kom fra et reservoar av is i støvskiven –
med en samlet masse på tusen ganger massen av
alle Jordas hav.
Van Dishoeks arbeid ved ALMA
For å komme videre og observere med større
presisjon var det nødvendig med et større teleskop. Van Dishoeck var en ledende drivkraft
i planleggingen av Atacama Large Millimeter
Array (ALMA) på et 5000 meter høyt fjellplatå i Chile. Dette består av 50 radioantenner,
hver med en diameter på 12 meter. Ved hjelp
av et datasystem er de koplet sammen på en
slik måte at de fungerer som én antenne med
en diameter på 16 kilometer. Etter en 20 års
planleggingsperiode ble byggingen startet i
2004, og det utføres stadig forbedringer av
det, blant annet med nytt spektroskopisk
utstyr.
I 2017 rapporterte van Dishoeks gruppe og
en italiensk/spansk astronomigruppe at de
hadde brukt ALMA til å registrere spektroskopiske tegn fra det organiske molekylet
metyl-isocyanat i en støvskive som omgir en
ung solliknende stjerne 400 lysår fra Sola.
Ifølge astronomene kan slike observasjoner
bidra til å finne ut hvordan det oppstår liv på
en planet.
Nye undersøkelser
I en rapport fra 16. august 2018 presenterte van
Dishoeck og hennes gruppe de første resultatene
etter en ny oppgradering av ALMA-observatoriet:
Den 5. april 2018 observerte de et stjernedanningsområde i tåken NGC 6334I under perfekte atmosfæriske forhold (figur 3). Denne
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Fig.3. Den øverste, blå kurven er spektrallinjer registrert med ALMA i stråling fra tåken NGC
6444I. Den nederste svarte kurven er det tilsvarende spekteret (snudd opp-ned) registrert med
romobservatoriet Herschel. Det ble registrert over ti ganger flere linjer med ALMA.
Ill.: NRAO/AUI/NSF, B. McGuire m.fl.

tåken kalles Kattepoten og befinner seg i Melkeveien omtrent 4700 lysår fra Jorda.
ALMA kan observere i 10 spektroskopiske
bølgelengdeområder kalt «bånd», med lengst
bølgelengde for bånd 1 og kortest for bånd 10.
Denne gangen ble observasjonene gjort i bånd
10, som registrerer bølgelengder fra 0,3 til 4
millimeter. Dette er i grenseområdet mellom
infrarød stråling og de mest kortbølgete radiobølgene.
Observasjonene ga to nye resultater:
1.Det ble observert jetstrømmer av vanndamp
ut fra en av protostjernene i området, til og
med forekomster av tungtvann.
2.Forskerne observerte spektrallinjer som er
karakteristiske for et stort antall organiske
molekyler, blant annet metanol, CH3OH
(figur 3).
En pionér og en ildsjel
Ewine Fleur van Dishoeck er nå 63 år gammel
og mer aktiv en noensinne, både vitenskapelig
og administrativt. Hun er valgt som den kommende president for Den internasjonale astronomiske union og har fått en rekke ærespriser
for sitt arbeid. Van Dishoek ser stadig fremover.
Nå gleder hun seg til å ta i bruk romteleskopet
James Webb – forhåpentlig i 2022.

Kavli-aktiviteter i 2018
Mandag 3. september kl 10 i Oslo er det
intervju med Ewine Fleur van Dishoeck.
Påmelding på:
http://kavliprize.org/events-and-features/kavli-prizelaureate-interviews

Tirsdag 4. er det prisutdeling. Påmelding på:
http://kavliprize.org/events-and-features/2018award-ceremony

Torsdag 6. fra kl. 10 er det symposium i
astrofysikk der blant annet Ewine Fleur van
Dishoeck holder foredrag om sitt arbeid.
Påmelding på:
http://kavliprize.org/events-and-features/kavli-prizesymposium-astrophysics

Fullt program for hele Kavli-uken, med aktiviteter i Oslo og Trondheim:
http://kavliprize.org/events-and-features/program2018-kavli-prize-week
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Asteroide
eksploderte
over Botswana
2. juni
For tredje gang er en asteroide blitt fotografert
før den traff jordatmosfæren.
Av Øyvind Grøn

14	
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D

en andre juni 2018 ble en asteroide
oppdaget i fotografier tatt av den store
asteroideoppdageren Richard Kowalski.
Blant hans mange oppdagelser er asteroiden 2008 TC3, som ble omtalt i Astronomi
3/2018 side 14.
Oppdagerbildene ble tatt klokka 09.32
universaltid (UT), eller 11.32 norsk
sommertid. Da hadde asteroiden nesten
samme avstand fra Jorda som Månen. Litt
over sju timer senere, klokka 16.53 UT
(senere justert til ca. 16.49), entret asteroiden Jordas atmosfære nær grensen mellom
Sør-Afrika og Botswana.
Asteroiden kom inn i atmosfæren med
en fart på 17 km/s og ble raskt varmet opp.
Det gjorde at den ble splintret i flere biter
over Botswana atskillige kilometer over
bakken. Før den ble ødelagt hadde asteroiden en utstrekning mellom 2,1 og 4,6
meter.

Det ble tatt videofilmer og bilder av
asteroiden da den kom inn i atmosfæren
og eksploderte. Eksplosjonen er frem til
18. juni observert av 26 personer, flere av
dem hørte lyd og/eller så den fragmentere,
og én stasjon har registrert såkalt infralyd
(lydfrekvenser som er for lave til å høres).
Bare tre asteroider er oppdaget før de
traff jordatmosfæren:
2008 TC3, en 4,1 meter stor asteroide
som ble oppdaget 7. oktober 2008. 19
timer senere falt den ned over Sudan. Det
ble senere funnet over 600 meteoritter med
en samlet vekt på rundt 10,5 kilo.
2014 AA, som ble oppdaget 1. januar
2014. Denne var ca. 2-4 meter stor og falt
ned i Atlanterhavet utenfor Brasil 21 timer
senere.
2018 LA, som ble oppdaget 2. juni
2018. Den var ca. 2,1-4,6 meter stor og
ble oppdaget bare 8,5 timer før den traff
jordatmosfæren. En meteoritt på 18 gram
fra dette fallet ble senere funnet i Kalaharireservatet i Botswana.

Richard Kowalski
foran Catalina
Sky Surveys 1,5
meter teleskop,
som han oppdaget
asteroiden 2018
AL med. Her med
en bit av 2008
TC3, den første
asteroiden som er
oppdaget som det
senere ble funnet
meteoritter fra.
Foto: Full Moon Photography

Et søketeam
ledet av Peter
Jenniskens fra
SETI-instituttet
(som også fant
fragmenter etter
2008 TC3) finner
rester etter 2018
LA.
Foto: SETI
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Utdrag fra en video av asteroiden 2018 LA da den eksploderte
i atmosfæren over Botswana. Det nederste bildet er tatt ca. 1/2
sekund etter det fjerde og viser ildkulen ende i en eksplosjon som
lyser opp mye av horisonten. Estimert maksimal lysstyrke var -28
(ca. tre ganger sterkere enn Sola).

Oppdagelsesbildene, tatt med Catalina Sky
Survey, viser asteroiden som en strek. Dette
er et tegn på at den beveget seg fort over
himmelen.
Foto: NASA/JPL-Caltech/CSS-University of Arizona

Foto: Barend Swanepoel

Posisjonene til
personer som har
fotografert eller
filmet eksplosjonen av asteroiden 2018 LA.
Eksplosjonsstedet
er markert, og
også området der
man forventer å
finne fragmenter
av meteoritten.

Catalina Sky Survey
sier å være det eneste asteroideprogrammet
som er i stand til å oppdage små asteroider
bare timer før de treffer Jorda. Utstyret
er lysfølsomt og kan raskt dekke mye av
himmelen, og datasystemet kan svært raskt
analysere observasjonene.
CSS har som hovedmål å oppdage og
følge større nærjordsobjekter, men systemet
er lysfølsomt nok til også å svake objekter
som er svært nær.
Typisk oppdages det 8-10 nærjordsobjekter
hver dag, mens rekorden er 31. De varierer
typisk i størrelse fra 1-2 meter og opp til en
kilometer, men de største er svært sjeldne. De
fleste er 10-50 meter store, og ingen av de vi
kjenner til, vil treffe Jorda i nær fremtid.
teh

Ill. American Meteor Society, kart
fra AfriGIS Ltd, Google

Alle de tre asteroidene ble oppdaget
med et 1,5 meters reflektorteleskop tilhørende Catalina Sky Survey, på toppen av
Mount Lemmon i Santa Catalina-fjellene i
Arizona, og alle tre ble litt tilfeldig oppdaget av Richard Kowalski.
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Mer lesning:
Oppdagelse: https://uanews.arizona.edu/
story/what-it-takes-discover-small-rocksspace
Observatører: https://www.amsmeteors.org/
members/imo_view/event/2018/1924
Video: https://www.imo.net/asteroid-2018la-hit-the-atmosphere-over-botswana-onjune-2/
CSS: https://catalina.lpl.arizona.edu/
Nedfall: side 219 i PDF på https://www.
meteornews.net/2018/08/10/august-2018issue-of-emeteornews-online/

Selv det var lite
gjestmildt sammenliknet med dagens
forhold, kan den
tidlige jordkloden ha
hatt et langt snillere
klima enn tidligere
antatt.
Ill.: NASA

Mildere jord øker troen
på utomjordisk liv
En fersk undersøkelse viser at den unge Jorda
ikke hadde så tøffe levekår som tidligere antatt.
Det øker håpet om at liv skal ha utviklet seg også
andre steder i Universet.
Av Trond Erik Hillestad
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V

år kunnskap om forholdene på den tidlige
jordkloden har lenge vært begrenset. For
eksempel har våre tilnærminger for Jordas
tidlige klima og surhet i verdenshavene variert
sterkt.
Forskere ved NASA og universitetet i
Washington mener nå å ha funnet en metode
som tar høyde for ulike variasjoner over tid.
Det skal gi mer nøyaktige estimater. Det er
viktig, fordi klima og surhet antas å ha hatt
stor påvirkning på tilblivelsen og utviklingen
av liv.
Neppe veldig varmt eller kaldt
Én årsak til usikkerheten er at vi ikke har steiner eller annet geologisk materiale fra Jordas
første 500 millioner år. Mens noen forskere
har forestilt seg en jordklode som var herjet av
vulkanutbrudd og sydende lava, har andre sett
for seg at den unge overflaten var innkapslet
av is.
– Jordas 4,5 milliarder år lange historie
åpner for mange geologiske faser og forskere
har brukt tildels svært ulike datasett over
den geokjemiske historien for å finne ut noe
om forholdene på overflaten, sier Joshua
Krissansen-Totton, som har ledet den nye
studien.
Han og kollegaene har fokusert på det geologiske eonet arkeikum, som strakte seg fra 4,0
til 2,5 milliarder år siden (det finnes ingen klar
definisjon av når arkeikum begynte, noen sier

3,8 milliarder år siden, mens forskerne bak
denne studien har satt grensen ved 4,0. Red.
anm.).
Jordas skorpe, atmosfære og verdenshav var
nå allerede dannet, og sannsynligvis var det i
arkeikum at livet oppsto.
Avgjørende: karbonets syklus
Ifølge forskerne er Jordas karbonsyklus nøkkelen til å avgrense de mange variablene:
Vulkaner sender karbon i form av karbondioksid opp i atmosfæren. Deretter regner karbonholdig, surt regn ned på overflaten i form
av kullsyre. Dette løser opp steinene kjemisk
og frigir ionene i dem. Disse følger elvene ut
i verdenshavene, der det dannes kalsiumkarbonat.
Resultatet er at karbon i luften bindes i steiner på overflaten. Tilsvarende vil sjøvann som
sirkulerer gjennom havbunnen føre til at nærliggende steiner løses opp, at det frigis ioner
og at det dannes nye karbonholdige steiner.
Med tiden føres noe av karbonet helt ned til
planetens mantel, der noe utgasses gjennom
vulkaner, slik at syklusen starter på nytt.
– Denne værdrevne prosessen er temperaturavhengig og kan betraktes som en naturlig
termostat, sier Krissansen-Totton.
Så hvis karbonutslippene øker, øker temperaturen. Øker temperaturen, forsterkes prosessene på havbunnen. Og fordi det tok flere milliarder år før kontinentene utviklet seg, var det

Forenklet fremstilling av karbonsyklus-modellen som ble brukt i den aktuelle studien.
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Tilbakeblikk på en
tidlig jordklode.
Havene fremstår
grønne fordi de
inneholder ekstra
mange jern-ioner.
De oransje feltene
antyder urkontinenter rike på magnesium. Arkeikum
begynte for ca.
4,0-3,8 milliarder år
siden.
Ill.: Ming Tang/University of
Maryland

den gang mindre landmasse på Jorda, slik at
havbunnsprosessene hadde ekstra stor betydning for å regulere temperaturen.
Jorda kjølnet raskt
Den første halve milliarden av Jordas historie
kalles hadeikum, som er det geologiske eonet
før arkeikum. Navnet kommer fra «Hades»,
navnet på underverdenen i den greske mytologien, og ganske sikkert var jordoverflaten
varm som i helvete.
Men der tidligere studier mener at overflaten
var brennende het langt inn i arkeikum, kommer Krissansen-Totton fram til at både klima
og surhet modererte seg overraskende fort,
med en temperatur mellom 0 og 50 °C og en
surhet på 6,6 for 4 milliarder år siden og 7,0

Innsnevrer anslag for Jorda
Andre antakelser om gjennomsnittstemperatur på den unge jordkloden
har variert fra -25°C til over 85 °C. Tilsvarende har anslaget for pH i verdenshavene variert fra sterkt surt til basisk.
Den nye studien ser på karbonsyklusen de siste 4 milliarder år og konkluderer med et temperert klima (0-50 °C) og pH-nøytrale verdenshav
i mye av den geologiske perioden prekambrium, som strekker seg fra
Jordas dannelse for ca. 4,6 milliarder år siden og fram til begynnelsen av
kambrium for ca. 541 millioner år siden. Årsaken er at kombinasjonen av
nedbør og kjemisk slitasje har fungert som en stabiliserende tilbakekoblingsmekanisme mellom jordoverflate og havbunn.
Tilsvarende mekanismer kan være virksomme på andre jordlike,
ekstrasolare planeter.
Les mer i forskningsrapporten

for 2,5 milliarder år siden (den er 8,2 i dag, pH
7,0 er for øvrig nøytralt).
Selv med lite landmasse og høyt metaninnhold i atmosfæren, er det lite trolig at klimaet
var over 50 °C i arkeikum. Og selv med urealistisk lite utgassing fra vulkaner, er det lite
sannsynlig at klimaet var under frysepunktet.
Derfor er det lite trolig at Jorda gjennomgikk
en global nedfrysing i denne perioden («snøballteorien») – mener forskerne.
Utvider muligheten for liv
De mener reguleringsmekanismen på havbunnen vil foregå på enhver steinplanet med vann.
Dette kan regulere både klima og surhet, og
den nye studien utvider tidsvinduet for når liv
kan ha oppstått på slike planeter.
– Det er ingen ting spesielt med disse prosessene, understreker han.
Videre vet vi at molekylskyen som planetene
ble dannet fra, inneholdt ingrediensene for liv
allerede før Sola ble dannet. Og vi kjenner til
at det må finnes utallige ekstrasolare planeter
med de samme ingrediensene, i den beboelige
sonen rundt sine vertsstjerner.
Studien fordyper seg ikke i eksakt når eller
hvor livet oppsto på Jorda, men den kan fungere som en rettesnor for senere forskning.
– Hvis du antar at livet på Jorda startet ved
høye temperaturer, kan det fortsatt ha vært
slik. Men ifølge den nye studien vil det da
mest sannsynlig ha oppstått i lokalt varme
miljøer, som hydrotermiske ventiler.

Mer lesning
Astronomi 4/18 


19

Støvstorm på Mars
I juni 2018 ble Mars-kjøretøyene
Opportunity og Curiosity, som befinner
seg 2000 km fra hverandre, utsatt for
en kraftig støvstorm med vindhastigheter på over hundre kilometer i timen.
Av Øyvind Grøn og Trond Erik Hillestad

D

et inntreffer støvstormer på Mars hvert år
(figur 1). Noen ganger utvikler de seg til
globale stormer. En slik storm begynte å bygge
seg opp 30. juni, og på et fotografi (figur 2) av
Gale-krateret tatt fra Curiosity den 10. juni ser
vi at utsikten er blitt dårligere. Stormen utviklet seg videre utover sommeren 2018 og den
20. juni ble den klassifisert som global.
Frykt for kjøretøy
Støvstormen var så sterk at personalet på
Jorda mistet kontakten med Opportunity 10.
juni og den gikk i dvale 12. juni. Forskerne var
bekymret. Hadde støvet skadet kommunikasjonssystemet til Opportunity så mye at dens
tid som forskerinstrument var over?
Problemet er at Opportunity får strøm fra
solcellepaneler, og støvstormen hindret sollyset i å komme ned til overflaten av Mars der
Opportunity er. Curiosity, derimot, får strøm
fra et batteri drevet av radioaktive prosesser,
og dens strømforsyning er ikke påvirket av
støvstormen. Således er den nåværende globale støvstormen den første som observeres
både fra overflaten av Mars og fra en rekke
satellitter i bane rundt planeten.
Selv om atmosfæren på Mars er tynnere enn
på Jorda, slik at vinder ikke tar tak i objekter
på Mars-overflaten like sterkt som på Jorda, så
kan stormene på Mars bli svære, faktisk glo-

bale. Det skjedde i 2001 (figur 3) og 2007. Da
utsettes objekter på Mars-overflaten for støv
som legger seg over alt.
Det er vanskelig å vite hvor stor skade et
slikt støvbelegg kan gjøre på Opportunity og
Curiosity. Den forrige globale støvstormen på
Mars inntraff i juli 2007, fire år før Curiosity
landet på Mars. På Opportunity nådde batteriene den gang så lave nivåer at teknikerne
fryktet å mistet den, men kjøretøyet overlevde
og i august hadde støvet lagt seg så mye at de
kunne gjenoppta aktiviteten.
Mørkere på bakken
Senderen på Opportunity avhenger av elektrisk
energi produsert i solcellepaneler. Ved normalt
klarvær er det til enhver tid tilgjengelig mellom 300 og 350 watt-timer til kommunikasjon
og vitenskapelige undersøkelser. Men under
støvstormer minsker solenergien som treffer
panelet, og det blir mindre energi til disposisjon. Dette er vist i figur 4 og 5.
Graden av Mars-atmosfærens ugjennomsiktighet karakteriseres ved en parameter kalt
tau. Den har lave verdier ved klarvær (typisk
mellom 1 og 2) og høye verdier når støv i
atmosfæren stenger for sollyset. Den 10/62018 hadde tau en verdi på hele 10,8.
Uvanlig storm
Stormen som begynte nå i juni 2018, er spesiell på flere måter. Vanligvis begynner en slik
global storm mye nærmere starten av Marssommeren (for den sørlige halvkule). Og som
regel har de utgangspunkt i Hellas-bassenget,
høylandsområdet Noachis Terra eller det 900
km brede krateret Argyre Planitia, alle på
Mars’ sørlige halvkule.

Figur 2. Økende støvmengde: Fotografier av den nordøstlige kanten av Gale-krateret tatt fra Curiosity 7. og 10.
juni 2018.
Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Figur 1. Fotografi av
fronten til en støvstorm nær kanten av
den nordlige polare
iskappen på Mars
tatt med det europeiske banefartøyet
Mars Express i april
2018.
Foto: ESA/DLR/FU Berlin
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Figur 3. Fotografier tatt fra Mars Global Surveyor av områdene Hellas (lys, blekoransje runding nede i bildet) og
Syrtis Major (mørkt område som strekker seg fra midten og oppover) før og under den globale støvstormen i 2001.
Tatt 10. juni og 31. juli. Sør er ned.
Foto: NASA/JPL/Malin Space Science Systems

Juni-stormen begynte derimot på den nordlige halvkule, i det mørke området Mare
Acidalium. Her har det vært mye lokal støvaktivitet også i tidligere Mars-år, men istedenfor
å roe seg ned, økte stormen i omfang, bredte
seg deretter ut sør og vest for Chryse-sletten
og Sinus Meridiani, og bare fortsatte. Ingen
hadde ventet at stormen skulle bli så omfattende som den ble.
På vikende front
Den 23. juli ble det rapportert om indikasjoner
på at det falt mer støv ut av Mars-atmosfæren
enn det ble virvlet opp i den. Det tyder på at
stormen hadde nådd en avtakende fase, der
oppvirvling foregår i stadig mindre områder.
Også andre observasjoner tydet på det
samme: Med banefartøy ble det målt at tempe-

Figur 4. Minskende utsikt og økende mørke på overflaten av Mars,
målt av Opportunity under en støvstorm i 2007. Parameteren
«Tau» angir graden av ugjennomsiktighet, «Sol» er antall Marsdøgn siden Opportunity landet, mens klokkeslett er oppgitt i sann
lokal soltid.
Foto: Mars Exploration Rover Mission, Cornell, JPL, NASA
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raturen i de midtre lagene av Mars-atmosfæren
hadde sluttet å stige, og kjøretøyet Curiosity
målte avtakende støvmengder i atmosfæren
over seg.
I slutten av august er det fortsatt igjen en
del rester av støvstormen. Antallet steder der
støv løftes opp er langt færre, og flere og flere
overflatedetaljer kommer til syne.
Ment å vare i 90 dager
Pr. 24. august har det ikke lyktes å få noe mer
kontakt med Opportunity. Denne dagen var
tau-verdien rundt 2,5.
Det er en mulighet for at batteriene er dyputladet og at kjøretøyet har gått inn i flere
feiltilstander. Forskerne regner med at atmosfæren må klarne ytterligere før de kan håpe
på signaler fra Opportunity. Og selv om det
klarer å sende ut enkelte signaler, kan det gå
ytterligere et par uker før kjøretøyet synes det
er ved god nok helse til å sende mer. Forskerne
har uansett ikke gitt opp.
Hvis 10. juni 2018 virkelig viser seg å bli
dagen for siste kontakt med kjøretøyet, var det
da gått hele 5111 Mars-døgn siden landingen
25. januar 2004 (ca. 5244 jordiske døgn). Dette
er svært imponerende, siden Opportunity (og
dens tvilling Spirit, som man mistet kontakten med i 2010) var konstruert for å fungere
på overflaten i 90 Mars-døgn. I 2015 hadde
Opportunity for øvrig tilbakelagt en full maraton (42,1 kilometer) på Mars-overflaten.
Hvorfor blir støvstormer globale?
Man kan spørre seg hvorfor Mars kan ha støvstormer som dekker hele overflaten, når Jorda
ikke har det. Det finnes flere årsaker, men de

to viktigste er lavere overflategravitasjon og
mangel på hav.
Straks de atmosfæriske forholdene er slik
at stormer kan utvikle seg, gjør den lave
Mars-gravitasjonen at vindbårent støv vil bli
værende i atmosfæren mye lenger. Og siden
det ikke finnes hav eller innsjøer på Mars,
finnes det heller ikke noe som kan fukte Marsatmosfæren.
På Jorda bidrar fuktigheten fra verdenshavene til å fjerne støv fra den lavere atmosfæren. Fuktigheten bidrar også til å bremse eller
helt hindre at støvstormer kan krysse Jordas
kontinenter. Mars har ikke verdenshav, og dermed kan støvet blåse mer uhindret.
Atmosfæren «poffes» opp
Romsonder på bakken er ikke de eneste som
kan påvirkes av støvstormer. Som nevnt, i
2001 raste en av de største globale stormene
på flere tiår. På overflaten falt temperaturen,
siden denne nesten konstant var skyggelagt av
støvskyene. Derimot økte temperaturen i Mars’
øvre atmosfære med rundt 45 °C, som følge av
at Sola varmet høytflyvende støvpartikler.
Dette førte igjen til at atmosfæren ble mer
«oppblåst». Dette er et fenomen de som drifter
romsonder er ekstra oppmerksomme på, fordi
det kan bremse ned sonder som går i bane
rundt Mars.
For tiden er seks romsonder aktive i bane
rundt Mars: De amerikanske 2001 Mars
Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter og
MAVEN, den europeiske Mars Express og
den europeisk-russiske ExoMars Trace Gas

Figur 5. Energien som er tilgjengelig for å drive både
Opportunitys kommunikasjonssystem og vitenskapelige utstyr
avhenger av hvor klar Mars-atmosfæren er, fordi den produseres
av solceller. Ved helt klar atmosfære dreier det seg om mellom
300 og 350 watt-timer. Den 10. juni 2018 sank den tilgjengelige
energien til det laveste nivået målt av Opportunity, 21 watt-timer.
Ill.: NASA/JPL-Caltech/New Mexico Museum of Natural History

Orbiter, samt den indiske Mars Orbiter Mission
(Mangalyaan). Av disse er det MAVEN
som kommer lavest (ca. 150 km) i sin svært
avlange bane rundt Mars, mens de øvrige har
en laveste banehøyde på ca. 200-400 km.
Atmosfæren er tynn i slike høyder, men
MAVEN har foretatt enkelte dypdykk ned
mot 125 km, og allerede der er atmosfærens
tykkelse ca. ti ganger høyere enn ved 150 km.
Vi har ikke lyktes å finne noe informasjon
om hvorvidt støvstormen har endre MAVENs
bane, eller om teknikerne aktivt har justert
banehøyden, men selve støvet kommer på
langt nær opp i disse høydene.

Figur 6. Spøkelsesaktig på Mars: Bildet til venstre viser borestedet «Duluth» og er tatt 21/5-2018 (før stormen).
Den 17/6-2018 (under stormen) er området rødfarget og med diffuse, svake skygger.
Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Se støvstormer
med egne øyne
Store støvstormer er svært vanskelige å
forutsi, men det er alltid en viss støvaktivitet når Mars i sin bane er nærmest
Sola. Det er derfor mulighet for nye
stormer i månedene som kommer. Og
er du riktig heldig, kan du faktisk se en
storm uten teleskop.
Hvis stormen er omfattende nok, kan du nemlig se fargeforandringen den skaper. Dette kan
ses med øynene alene – uten teleskop – noe
som var mulig under stormen i juni og juli. Da
fremsto planeten med en guloransje farge, heller enn den sedvanlig oransjerøde.
De første tegn på en storm
Hvis du klarer å se teleskopiske detaljer på
planeten, så vil en mindre støvstorm (eventuelt en global storm i anmarsj) avsløre seg ved
nettopp fargen i området, som kan fremstå som
mer gulaktig – sett uten bruk av fargefilter.
Dette er litt illusorisk, for en storm lyser
egentlig mest i rødt lys. Bruker du et rødfilter,
vil du se at området blir tydelig lysere i rødt
og oransje lys, mens det i et gulfilter bare bli
marginalt sterkere. Så et godt kriterium på en
støvstorm, er egentlig at området skal være
lyst sett med rødfilter.
Andre kriterier er at overflatedetaljer (særlig
grenser mellom mørkt og lyst) blir mer utvisket. Noen ganger kan du se slike forandringer
fra én natt til den neste.
Betingelser for en storm
Mars er nærmest Sola 16. september 2018,
mens den sørlige halvkulen vender maksimalt
mot Sola ca. 20. september 2018. Derfor vil
det i vår levetid alltid være Mars’ sørlige halvkule som får de varmeste somrene.
Nå som sommeren kommer i sør, forventes
det at betydelige mengder karbondioksid i
sørpolkalotten vil omvandles fra fast form til
gass. Det vil gi en tykkere atmosfære og sterkere vinder, noe som kan gi idelle forhold for
nye stormer.
Historisk sett har mange stormer opptrådt
i den siste halvdelen av sommeren på Mars’
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sørlige halvkule (på Mars defineres en sommer som perioden fra solverv til jevndøgn). I
2018 vil dette si november og desember.
Selv om Mars var sjeldent nær Jorda i juli
og august 2018, står planeten nå så lavt på vår
himmel at lufturo vil redusere muligheten for
å se teleskopiske detaljer på overflaten. Særlig
lavt står planeten i august. Senere stiger den
noe på himmelen, men samtidig blir avstanden
mellom Jorda og Mars større.
Høy forstørrelse
Mars-skiven er liten, så du lykkes best med et
litt større teleskop med moderat til høy forstørrelse (100x og oppover), eller ved å videofilme
gjennom teleskopets okular og deretter sette
sammen de beste enkeltbildene fra videoen til
ett stillbilde. Ingen ting av dette vil være lett,
og særlig ikke i 2018.
Husk at Mars roterer
Siden Mars roterer, vil ulike overflatetrekk
hele tiden komme inn på og gå ut av planetskiven sett fra Jorda. Derfor kan det være lurt
å observere planeten flere ganger med noen
timers mellomrom i løpet av kvelden.
Mars har dessuten en rotasjonstid på 24t
37m, så hvis du observerer planeten til et fast
klokkeslett, vil overflatetrekkene forsinkes
med 37 minutter fra kveld til kveld (9 lengdegrader). Det betyr at hvis du ser et bestemt
trekk midt på planetskiven kl. 22.00 en kveld,
vil det stå midt på skiven kl. 22.47 neste kveld,
kl. 23.34 den neste, osv. Når Mars står i motstilling til Sola, tar det ialt ca. 41 dager fra et
landskapstrekk er synlig midt på skiven til et
gitt klokkeslett, til det igjen er midt på skiven
til samme klokkeslett.
Det finnes verktøy på internett som viser
hvilke landskapstrekk som til enhver tid
vender mot Jorda, for eksempel nettsiden til
bladet Sky & Telescope.
Fine landskapstrekk
Det området som sies å være lettest å kjenne
igjen, er den mørke trekantede formen Syrtis
Major. Under enda litt bedre forhold kan du
kanskje også se den/de lyse polkalottene. Vel

Romteleskopet Hubble tok dette bildet da Mars sto svært gunstig til i 2003. Den mørke
trekanten Syrtis Major ses oppe til høyre og utgjør hodet på «hesten», med en bred hale
pekende mot venstre i bildet. Det lyse Hellas-bassenget ses under hestens mage.
Ill.: NASA, ESA og Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

å merke hvis Mars vender «rett» side mot oss.
Et annet stort landskapstrekk har det uoffisielle navnet «Ferrari-hesten». Den minner litt
om logoen til nevnte bilmerke og ses lettest i et
teleskop som viser nord «opp». Den lett steilende hesten består av Syrtis Major som hode,
Mare Tyrrhenum som forbein, Mare Serpentis
som kropp, Noachis som bakbein, samt Sinus
Sabaeus og Sinus Meridiani som en buskete
hale. Det lyse Hellas-bassenget ses mellom
hestens forbein og bakbein.
Vi kan ellers legge til at kjøretøyet
Opportunity befinner seg nær Sinus Meridiani,
mens Curiosity befinner seg nær Mare
Tyrrhenum.
Returen går langsomt
Støvet er vulkansk finstøv og kan løftes til
mange kilometers høyde. Typisk tar det uker
eller måneder før det synker til overflaten
igjen. De kan fungere som såkalte konden-

sasjonskjerner som karbondioksid eller vannis kan bygge seg opp rundt, og danne høye
skyer som svever i månedsvis. Hvis du i tiden
etter en storm observerer lav kontrast mellom
overflatetrekkene, skyldes det altså ikke at de
har fått et støvlag på seg, men at høye skyer
tilslører utsikten.
Bedre lykke neste gang
Og skulle det ikke bli noen flere støvstormer
høsten 2018, får vi bare prøve igjen ved neste
korsvei.
Som kjent er banene til de to planetene orientert slik at de nærmeste Mars-opposisjonene
inntreffer når Mars står lavt på himmelen sett
fra Norge.
Heldigvis vil den neste opposisjonen bli mye
lettere for oss nordboere. Da vil Mars bare være
litt lenger unna Jorda enn i år. Opposisjonen
inntreffer 13. oktober 2020 med Mars i retning
Fiskene, hele 31° høyere på himmelen enn i år.
Astronomi 4/18
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Bakterier overlever
lettere i saltvann
Forsøk på hvordan bakterier i saltholdig væske tåler lave temperaturer, øker
troen på at de kan overleve på andre
himmellegemer enn Jorda.
Av Trond Erik Hillestad

T

estene viser at at bakterier kan overleve
i de ganske saltholdige omgivelsene som
kan finnes på Mars, Europa, Enceladus, Pluto
og andre himmellegemer.
Her antas det å kunne finnes vann som inneholder mer enn 5 vektprosent salt – sjøvann på
Jorda har 3,5 prosent. Som vi vet fra norske
bilveier, gjør salt at vann kan holde seg flytende også ved temperaturer under null.
Vi vet også at liv har mye dårligere mulighet for å utbre seg i faste stoffer enn i flytende
væsker (som is kontra vann). Derfor er astrobiologene besnæret over muligheten for at det
kan finnes flytende vann under overflaten til
måner som Europa og Enceladus, der temperaturen på overflaten i beste fall kommer opp
til ca. -160 og -198 °C.
Trives i noe kulde
Kryofil er betegnelse på en type bakterier som
kan leve og formere seg ved lave temperaturer,
typisk fra +10 og ned mot -20 °C. Temperatur
er imidlertid ikke det eneste som påvirker
dem. Typen mikrobe og de kjemiske omgivelsene er også med på å bestemme hvor mange
som overlever.
Bakterietypen Planococcus halocryophilus
er både kryofil og halofil, det vil si at den også
trives i saltholdige omgivelser.
I et nylig forsøk ledet av Jacob Heinz viste
det seg at alle bakteriene av denne typen døde
innen to uker i en væske som inneholdt saltet
natriumklorid (NaCl) – vel å merke i romtemperatur. Ved +4 °C økte overlevelsen og ved
-15 °C var antallet levende bakterier nesten
like høyt seks måneder etterpå.
Færre prosesser som
dreper bakterier
Dette er ikke så overraskende, fordi andre
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biologiske reaksjoner, også slike som dreper
bakterier, er mindre virksomme ved lave temperaturer.
NaCl løst i vann fryser imidlertid «allerede»
ved -21 °C, og ute i Solsystemet er det ikke
vanskelig å finne mye lavere temperaturer.
Andre salter kan ha betydelig lavere frysepunkt. Heinz & kolleger ville derfor gjøre forsøk med de to beslektede saltene magnesiumklorid (MgCl2) og kalsiumklorid (CaCl2), som
har frysepunkt på henholdsvis -33 og -50 °C.
For magnesiumklorid var det bare en liten
reduksjon i antall levende bakterier ved -15 og
-30 °C – bakteriebestanden ble «kun» halvert
etter fire måneder. Bakteriene trivdes derimot
mye dårligere i kalsiumklorid.
Frøs og tinte 200 ganger
På Mars varer et døgn i 24,6 timer, og om sommeren er det teoretisk varmt nok til at overflatelaget kan tine og fryse én gang i døgnet.
Forskerne ville derfor utsatte bakteriene
for gjentatte nedfrysninger og opptininger.
Temperaturen ble variert mellom +25 og
-50 °C. Det viste seg at økt saltinnhold ga
bedre overlevelse. I vann uten NaCl klarte
bakteriene å overleve ca. 70 sykluser med
frysing og tining, med 10 vektprosent NaCl
klarte de opptil 200.
Bakterier produserer proteiner som beskytter dem når omgivelsene blir ekstreme, men
selvsagt finnes det grenser for hvor mye de
tåler.
Salt kan gi tining på Mars
På Mars finnes NaCl over hele planeten, og
særlig i det sørlige høylandet. Dessuten er en
annen type salter, der klor er byttet ut med
perklorat (ClO4-), blitt registrert av landingsfartøyet Phoenix og kjøretøyet Curiosity.
Trolig finnes også perklorater globalt på
Mars. Dette er kjemiske forbindelser som kan
bidra til at vann blir flytende der det er sommer på Mars – de har frysepunkt helt ned mot
-77 °C.
Det har vært foreslått at perklorater har en
sammenheng med linjemønstre som oppstår i
skråninger, og som gjentar seg for hver varme

Fotografi av vanngeysirer på Saturn-månen Enceladus. Trolig finnes det saltholdig vann under overflaten.
Foto: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA

årstid. Dette kan være ras der flytende vann
inngår, muligens i samspill med perklorat eller
andre salter, men forklaringer uten salt og/
eller vann kan også tenkes.
Perklorat gir dårligere overlevelse
Uansett forklaring minner Jacob Heinz om at
Mars har salt og også vann i eller annen form.
Det er tenkbart at det finnes steder der saltvann
tiner og fryser i løpet av Mars-døgnet. Tine- og
fryseforsøkene viser at en slik prosess vil være
mindre dødelig i saltholdig vann.
Overlevelsestestene viste imidlertid at overlevelsen var noe dårligere i perkloratsalter
enn i klorsalter, unntatt ved -22 °C. Perklorat
er egentlig giftig i sterk konsentrasjon, men
Heinz mener at de konsentrasjonene vi kan
forvente å finne på Mars og på andre legemer

i Solsystemet, neppe er store nok til å kunne
ekskludere liv.
Én er i boks, flere gjenstår
Selv om studien gir økt innsikt i muligheten
for mikrober på andre himmellegemer, er det
forskjell på overlevelse og trivsel. At en bakterietype kan overleve under visse betingelser,
betyr ikke at den vil formere seg og øke i
antall. Heinz er allerede i gang med forsøk på
dette.
Det finnes selvsagt flere faktorer som påvirker overlevelse, som stråling og atmosfærisk
trykk, og kanskje ting vi ikke ennå vet om.
Men som Heinz sier: For hver nye studie som
kommer, er det én høysåte mindre å gjennomsøke.
Forskningsrapporten finner du her
Astronomi 4/18
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INNSIKT:

Er vårt
univers det
eneste som
eksisterer?
Det finnes mange argumenter for og i
mot at det eksisterer mange univers.
Nylig har en forskergruppe sett nærmere på spørsmålet om vi kan forvente
liv i andre univers enn vårt eget.
Av Øyvind Grøn

U

nder stikkordet «multiverse» står det
i (engelske) Wikipedia at i boken
«Opticks» som utkom i 1704, antydet Isaac
Newton eksistensen av mange verdener:
«Siden rommet kan tenkes å bestå av uendelig mange deler, og det ikke nødvendigvis er
materie alle steder, kan det også være tillatt at
Gud er i stand til å skape partikler og materie
i forskjellig form på forskjellige steder, kanskje med forskjellige tettheter, og som utsettes for ulike typer krefter, og dermed adlyder
forskjellige naturlover, og dermed kan Gud
skape mange slags verdener i ulike deler av
universet.»
Også i våre dager er spørsmålet i overskriften ikke bare stilt, det er besvart med «kanskje
ikke!». Kanskje det finnes flere univers. Og det
er innført et ord for å gjøre det lettere å snakke
om denne muligheten: multivers. Dette er et
overordnet univers som alle under-univers, for
eksempel vårt eget, er oppstått fra.
Multivers
På den tiden da Einstein konstruerte den første relativistiske universmodellen, i 1917, ble
Universet oppfattet som uforanderlig i stor
skala. Det eksisterte fra evighet til evighet.
Men omkring 1930 ble det klarlagt at Universet
utvider seg. Avstandene mellom galaksene var
mindre før enn nå. Går vi langt nok tilbake i
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Illustrasjon av bobleunivers.
Ill.: Juergen Faelchle / Shutterstock
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Figur 1. Illustrasjon av at det kan eksistere uendelig mange univers. Med et endelig antall partikler vil det da
eksistere uendelig mange univers der partiklene har dannet like mønstre.
Ill.: GiroScience /Shutterstock

tid – 13,8 milliarder år – kommer vi til en tid
da avstandene var forsvinnende små. Vi regner
med at Universet ble til da.
Dette stimulerte til tanken: Hvis vårt univers
oppsto et sted for 13,8 milliarder år siden,
hvorfor skulle ikke andre univers ha oppstått
andre steder og til andre tider? Kanskje med
naturlover som er forskjellige fra de som
gjelder i vårt univers. Hvis denne tanken skal
ha noe for seg, må det finnes noe utenfor vårt
univers – som vårt univers og alle andre er
oppstått fra – et multivers.
Fysikerne tenker seg multiverset som et
fluktuerende kaos, og at vårt univers oppsto som en kvantemekanisk fluktuasjon.
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Kvantefluktuasjoner kan billedliggjøres med
at subatomære partikler spontant oppstår fra
intet og forsvinner igjen etter ufattelig kort tid.
I dette ble Universet til med en enorm tetthet
av vakuumenergi som forårsaket frastøtende
gravitasjon.
Dette gjorde at det nyoppståtte Universet
gikk inn i en såkalt inflasjonsfase med akselerert ekspansjon: I løpet av en forsvinnende
liten brøkdel av et sekund fikk det en vanvittig
stor ekspansjonshastighet. Denne fasen varte
bare omtrent 10-33 sekunder, og så gikk nesten
all vakuumenergien over til partikler og stråling.

Figur 2. Konseptet om mange parallelle
univers er et ambisiøst forsøk på å forene
teoriene for de kjente naturkreftene med
teoriene for energi og materie.
Ill. etter NASA, ESA, Martin Kornmesser

Tanker om ulike univers
Dersom forestillingen om at det eksisterer
mange univers – kanskje uendelig mange –
skal ha vitenskapelig betydning, må den kunne
falsifiseres; man må, i hvert fall i prinsippet,
kunne vise at den ikke er korrekt. Alternativt
ville det styrke en slik forestilling dersom man
kan utlede observerbare konsekvenser av den
som viser seg å stemme med observasjoner.
Det er fremsatt flere argumenter for at det er
blitt dannet mange univers.
1. Det uendelig store univers. Multiverset
kan være uendelig stort og gammelt. I så fall
er det rimelig å anta at det er blitt dannet uendelig mange univers (figur 1). Siden det bare
finnes et endelig antall forskjellige mennesker,
innebærer dette et det eksisterer kopier av hver
og en av oss der ute. Men de eksisterer i andre
univers, ikke i vårt.
2. Bobleunivers. Stephen Hawking, James
Hartle, Alexander Vilenkin og flere har konstruert kvanteteorier for hvordan Universet
kan ha oppstått. En mulighet er at det ble dannet kosmiske bobler både ulike steder og inni
hverandre (hovedfiguren).
3. Parallelle univers. Det mest ambisiøse
forsøk på å konstruere en forent teori for alle
de fundamentale* kreftene samt for energi og
materie, er såkalt supersymmetrisk stengeteori. Den opererer med hele 11 romtidsdimensjoner. Det dreier seg egentlig om en hel
klasse av teorier. I noen av dem opptrer såkalte
braner, dvs. parallelle univers (figur 2) i et
høyere-dimensjonalt rom. Beboere av ulike
univers kan ikke ha kontakt med hverandre.
Det antropiske prinsipp
Ifølge det antropiske prinsippet krever den
omstendighet at et univers observeres, slik vårt
univers blir observert av menneskene, at dette

universet er blitt skapt med fysiske egenskaper
som gjør det mulig å utvikle avansert liv.
Ofte utvides prinsippet til å omfatte tanken
om at det eksisterer utallige univers, noen med
liv og andre uten, og at det ikke er noen tilfeldighet at det er liv i vårt univers. Vi er jo her,
og det betyr rett og slett at vi bor i et univers
der forholdene lå til rette for å utvikle avansert liv. Det er også hevdet at det antropiske
prinsipp forutsetter eksistensen av et multivers
som har gitt opphav til et stort antall univers.
Dermed brukes det antropiske prinsipp som et
argument for at det eksisterer mange univers.
Argumenter mot at det
finnes mange univers
Observasjoner blant annet av temperaturfluktuasjonene i den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen tyder på at rommet er euklidsk**. I
så fall har det uendelig utstrekning. Da har det
ingen mening å si at vårt eget univers er blitt
skapt et visst sted i multiverset. Hvis Universet
har et euklidsk 3-dimensjonalt rom, var det kosmiske kjempesmellet som vårt univers oppsto
fra, noe som skjedde over alt for 13,8 milliarder
år siden. Dermed må eventuelle andre univers
være en del av vårt univers, og da er det problematisk å snakke om mange univers.
En annen innvending mot forestillingen om
et multivers som har produsert et enormt antall
parallelle univers, er at så lenge vi ikke kan
teste eksistensen av slike parallelle univers,
så er deres eksistens en trossak, og dermed
ikke en naturlig del av det naturvitenskapelige
forskningsfeltet.
Her dreier det seg ikke om at vi for tiden
ikke kan teste eksistensen av parallelle univers
fordi vi ikke er kommet langt nok teknologisk.
Dersom de ulike universene er utenfor hverandres horisonter, slik at de ikke kan virke på
hverandre fysisk, så hjelper det ikke uansett
hvor avansert observasjonsutstyr vi utvikler. Et
fremmed univers vil ikke ha noen virkninger
på vårt univers. Det er ikke noe å observere.
Det er problematisk å si at objekter som ikke
har noen observerbare virkninger, eksisterer.
Når det gjelder naturvitenskapen er det dessuten underforstått at slike virkninger skal ha en
materiell karakter.

Tanker om andre
verdener er ikke
nye. De fremkommer blant annet
i Isaac Newtons
bok «Opticks» fra
1704.

Ordliste / definisjoner
Universet (med stor forbokstav): Vårt eget, observerbare univers.
* Fundamentalkrefter = De grunnleggende kreftene i naturen (gravitasjonskraft, elektromagnetisme, svak kjernekraft og fargekraften med
sterk kjernekraft).
** Euklidsk rom = Her: Et tredimensjonalt rom uten krumning.
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Dersom tettheten er større enn den kritiske
har rommet endelig utstrekning, og Universet
var lite da det ble til ved Kjempesmellet. Det
inviterer til tanken om at da oppsto Universet
et sted i multiverset. Denne forestillingen,
sammen med den kvantemekaniske mangeunivers-tolkningen, har bidratt til å utvikle
tanken om at det må ha oppstått mange univers.
Figur 3. Ulike univers kan kollidere og sette avtrykk på hverandre
i form av for eksempel sirkulære mønstre i den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen. Figuren viser hvordan dette kan tenkes
å fortone seg.
Ill. etter S.M. Freeney m.fl., Physical Review Letters

Men sett nå at to univers kom borti hverandre. Kosmologer har regnet på hva slags spor
en slik hendelse ville avsette på vårt univers.
De fant ut at det mest sannsynlige sporet er
et sirkulært mønster i den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen (figur 3). Så langt har
man ikke observert tegn til slike spor.
Argumenter for at det
finnes mange univers
Vår tids forestilling om at det eksisterer parallelle univers kommer fra kvanteteorien. I 1957
argumenterte fysikeren Hugh Everett for det
som kalles «mange-verden-tolkningen» av
kvantemekanikken. Før vi observerer et fysisk
system, eksisterer mange potensielle tilstander og utviklingsmuligheter for systemet. I
mange-verden-tolkningen oppfattes det slik at
disse eksisterer i ulike verdener. Ved en observasjon velger vi å gå inn i en bestemt verden.
Jeg opplever dette som en ganske sær tolkning av kvanteteorien, men den har fått tilslutning fra en del fysikere.
Vi vet ikke om verden er endelig eller har
uendelig stor utstrekning. Hvis den samlede
tettheten av alt Universet inneholder, inkludert
mørk materie og energi, er mindre enn eller
lik den såkalte kritiske tettheten, er Universet
uendelig stort, og rommet har negativ eller null
krumning. Et tettheten større, har Universet
en endelig størrelse og rommet har positiv
krumning. De to-dimensjonale analogiene er
enten uendelig store sadelflater og plan eller
kuleflater som har endelig størrelse (figur 4).
Observasjoner med for eksempel Plancksatellitten tyder på at vår verden befinner seg
akkurat på grensen. Vi vet ikke om tettheten er
større, lik eller mindre enn den kritiske, dvs.
om rommet er positivt eller negativt krummet
eller kanskje euklidsk («flatt»).

32	

Astronomi 4/18

Er det liv i flere univers enn vårt?
En internasjonal gruppe av forskere har nylig
analysert sannsynligheten for liv i univers
oppstått fra multiverset.
Det er mye som skal klaffe hvis det skal
utvikle seg liv i et univers. For eksempel må
det aktuelle universet utvikle seg passe fort og
ha passe mye av de forskjellige grunnstoffene
slik at det kan danne seg stjerner og steinplaneter. Det må heller ikke være for mye mørk
energi, for den gjør at universets ekspansjon
øker farten, og for stor ekspansjonsfart hindrer
stjernedannelse.
Dette er et problem i moderne kosmologi
som det ikke har vært snakket så mye om. Det
har sammenheng med hva som skjedde helt i
starten da vårt univers oppsto. Universet entret
umiddelbart en inflasjonsfase med enormt stor
tetthet av mørk energi. Det ble en voldsom
økning av farten til den kosmiske ekspansjonen. Beregninger har vist at denne fasen varte
i bare 10-33s. Ved slutten av inflasjonsfasen ble
mesteparten av den mørke energien omdannet
til stråling og materie.
Vi kjenner ikke detaljene i hvordan dette
skjedde. Trolig var både kvantemekaniske
mekanismer og gravitasjon i virksomhet, så
en realistisk beskrivelse krever en kvantegravitasjonsteori. I mangel av dette har forskerne
brukt relativitetsteori og kvanteteori til å prøve
å beregne hvor mye mørk energi som ble igjen
etter inflasjonsfasen. Slike beregninger fører
til et problem. Tettheten av mørk energi som
de leder til, er for stor.
Sannsynligheten for liv blir veldig liten. Men
det hjelper hvis det er blitt dannet uendelig
mange univers. Da vil det være mange univers
med liv, selv om det store flertallet ikke har
liv. Så problemet med for stor tetthet av mørk
energi favoriserer multiversteorien. Men det
gjør liv til et meget sjeldent fenomen.
Mørk energi og sannsynligheten
for liv
De nye forskningsresultatene dreier seg om
dette spørsmålet: Hvor sjeldent er fenomenet
liv? Forskerne ville finne ut i hvilken grad en
dannelse av stjerner og galakser blir hindret av

en større tetthet av mørk energi enn den vi har
i vårt univers.
De utførte da simuleringer der de brukte et
kraftfullt program utviklet for dette formålet,
kalt EAGLE (Evolution and Assembly of
Galaxies and their Environments).
Ifølge kvanteteorien er Universet fylt av en
vakuumenergi som det er umulig å fjerne. Det
er rimelig å tro at den mørke energien er en
slik vakuumenergi. Hvis hastighet skal være
relativ, slik det forutsettes i relativitetsteorien, må det være umulig å måle hastighet i
forhold til vakuumenergien. Dette betyr at den
må ha samme tetthet og trykk målt av enhver
observatør uavhengig av hastigheten. Hvis
observatørene har med seg koordinatsystemer
som følger dem, kalles en transformasjon
mellom slike koordinatsystemer for Lorentztransformasjoner. En egenskap som ikke
endres når man går fra et slikt koordinatsystem til et annet, sies å være Lorentz-invariant.
Ifølge relativitetsteorien må alle de observerbare fysiske egenskapene til vakuumenergien
være Lorentz-invariante. Den mørke energien
må derfor være en Lorentz-Invariant Vakuum
Energi, LIVE. Dette er den foretrukne typen
mørk energi.
Dersom det ikke skjer noen fysiske prosesser som gjør at dens tetthet endres, slik som
ved slutten av inflasjonsfasen, vil LIVE ha
konstant tetthet når Universet ekspanderer.
I kosmologien representeres dens tetthet ved
den kosmologiske konstanten. Det følger også
fra relativitetsteorien at LIVE forårsaker frastøtende gravitasjon i motsetning til materie –
både vanlig og mørk materie – som forårsaker
tiltrekkende gravitasjon. Derfor vil et univers
med større tetthet av LIVE enn materie ha
akselerert ekspansjon. Dersom ekspansjonsfarten øker for raskt, hindres stjerne- og galaksedannelsen.
Ikke lenger i likevekt
Universet er fylt av stråling, materie og
mørk energi. Strålingen har så liten tetthet
at den ikke har noen merkbar betydning for
Universets ekspansjon. Tettheten av materien
avtar når Universet ekspanderer, mens LIVE
har hatt konstant tetthet etter inflasjonsfasen.
I de første 5,3 milliarder årene av Universets
historie var tettheten av materie større enn
tettheten av LIVE, og den raske ekspansjonen
som oppsto i inflasjonsfasen ble bremset ned.
Dette var gunstig for dannelsen av stjerner og
galakser.
De siste 8,5 milliarder årene har tettheten
av LIVE vært større enn av kald materie,
og ekspansjonsfarten har økt. Dannelsen av

Figur 4. Skjematisk fremstilling av ulike
geometrier i vårt univers. Hvis den samlede
tettheten av alt Universet inneholder, er
større enn den såkalte kritiske tettheten,
har Universet en endelig størrelse (illustrert
som en kuleflate). Er den samlede tettheten
mindre enn kritisk tetthet, er Universet
uendelig stort, analogien er en uendelig
stor sadelflate. Er tettheten lik den kritiske
tettheten, er Universet uendelig stort og
euklidsk (illustrert som en flate).
Ill.: NASA

stjerner og galakser var maksimal omtrent 2
milliarder år etter at Universet ble til, dvs. 3,3
milliarder år før Universets ekspansjonsfart
begynte å øke.
Forskerne kjørte simuleringer av galakseutviklingen i universmodeller med mellom null
og tre hundre ganger tettheten av LIVE i vårt
univers. De fant at galaksedannelsen var overraskende lite påvirket av tettheten av LIVE.
Årsaken er at mesteparten av stjernene allerede var dannet da LIVE begynte å dominere.
Selv med 300 ganger større tetthet av LIVE
enn i vårt univers og ellers like forhold, vil
antall stjerner dannet etter 13,8 milliarder år
bare være 15 prosent mindre enn i vårt univers.
Konklusjonen blir at dersom tettheten av
LIVE varierer mellom null og tre hundre
ganger tettheten av LIVE i vårt univers, så
påvirker det stjerne- og galaksedannelsen bare
i liten grad.
Forskerne mener dette betyr at for slike tettheter er betingelsene for liv nesten uavhengig
av tettheten av LIVE.
De påpeker også at dermed faller et av argumentene for eksistensen av et stort antall univers bort. Det trengs ikke et stort antall univers
for å sannsynliggjøre at det finnes et univers
med liv – vårt univers. De nye forskningsresultatene antyder at liv er mer sannsynlig enn
vi trodde, og at multivers er mindre sannsynlig.
Astronomi 4/18
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Vann oppdaget
under den sørlige
iskappen på Mars

Ved hjelp av radaren til ESA-sonden Mars Express er det
oppdaget tegn til vann under Mars’ sørlige iskappe.
Av Øyvind Grøn
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M

ars Express ble plassert i bane rundt
Mars i 2003, og har nå observert planeten i 15 år. Om bord er både et instrument
kalt OMEGA, laget for å registrere reflektert
solskinn og utstråling fra de polare iskappene
på Mars, og en radar, Mars Advanced Radar
for Subsurface and Ionosphere Sounding
instrument, MARSIS.
Sistnevnte kan sende ut radiobølger som
trenger flere kilometer ned under overflaten av
Mars og så blir reflektert. De reflekterte bølgene som registreres med MARSIS, bringer
da med seg informasjon om forholdene under
overflaten.

sjonsmaterialet viste at det er naturlig å dele
opp sydpolområdet på Mars i tre deler med
ulike egenskaper:
1. Selve iskappen består av en blanding av og
15 prosent vannis og 85 prosent tørris (frossen karbondioksid). Kappen inneholder så
mye vannis at hvis hele hadde smeltet og
dannet et globalt hav på Mars, ville dybden
vært 11 meter.
2. De bratte skråningene ytterst inneholder
nesten bare vannis.
3. Områdene rett utenfor disse skråningene
består av en blanding av vannis, sand og
fjell. Dette er permafrostområder.

Tredelt iskappe
Det har særlig vært fokus på å finne ut om det
er vann under overflaten. De første årene etter
2003 ble de viktigste resultatene oppnådd med
OMEGA-instrumentet. Analyser av observa-

Tidlig usikkerhet
Inntil 2012 var det registrert enkelte radarsignaler med MARSIS som tydet på forekomster av vann under den sørlige iskappen
på Mars, men de var tvetydige. Spor av vann
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dukket opp i ett omløp, men vist seg ikke i
det neste.
Forskerne forsto etter hvert at en årsak til
problemet kunne ligge i databehandlingen.
For å minske mengden av data som skulle analyseres, ble det foretatt en midling som gjorde
at signaler med så liten utstrekning at de ikke
fylte én pixel ble midlet vekk.
Forskerne modifiserte i 2012 dataprogrammet slik at denne midlingen ble fjernet, og i
perioden 2012 – 2015 ble det foretatt 29 radarobservasjoner av et område med utstrekning
på 200 km, kalt Planum Australe, på Mars’
sydpolplatå. I dette området er isen 1,5 km
tykk.
Det viste seg da at signalene som tydet på
flytende vann under den sørlige iskappen,
gjentok seg i mange omløp. Det ble også oppdaget spor av mineraler som bare kan dannes
i vann.

Den sørlige iskappen på Mars fotografert
fra Mars Express. Iskappens maksimale
tykkelse er 3,5 km.
Foto: ESA / DLR / FU Berlin / Bill Dunford

Flytende ved -10 °C
Vannet er salt og minst ti kuldegrader kaldt, og
regnes derfor ikke som miljø egnet for utvikling av liv. Men saltet er med på å forklare
hvordan det kan eksistere flytende vann under
den 1,5 km iskappen der radarmålingene ble
gjort. Frysepunktet til vann synker både med
økende saltinnhold og økende trykk. Det er
disse to egenskapene som gjør det mulig å ha
flytende vann i et område med ti kuldegrader.
Forskerne er nå ivrige etter å undersøke om
det er tegn til vann andre steder under overflaten, kanskje med høyere temperatur der det er
mer egnete forhold for utvikling av liv.
Mer lesning

Radarobservasjoner fra Mars Express registrerte signaler som tyder på at det er vann under den sørlige iskappen.
De blå områdene på det midterste bildet har sterkest indikasjon på forekomster av vann. De blå områdene på det
høyre bildet markerer posisjoner med sterkest signaler som tyder på vann og har en utstrekning på omtrent 20 km.
Venstre: NASA / Viking. Midten: NASA / JPL-Caltech / Arizona State University. Høyre: ESA / NASA / JPL / ASI / Univ. Roma; R. Orosei m.fl. 2018
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Jetstrøm med
utrolig utstråling

De to galaksene som betegnes Arp 299 (NGC 3690) kolliderte for 700 millioner år siden. I sentrum av den ene
finnes et supermassivt svart hull som sluker til seg materie.
Foto: NASA, ESA, Hubble Heritage

Det er oppdaget en jetstrøm som
stråler 12 milliarder ganger sterkere
enn Sola.

regnet med at jetstrømmen sendte ut også slik
stråling, men at det synlige lyset ble absorbert
av store skyer av støv og gass som sendte ut
en del av den absorberte strålingsenergien som
mindre energirik infrarød stråling.

Av Øyvind Grøn

J

etstrømmen finnes i objektet Arp 299. Dette
består av to kolliderende galakser som
befinner seg 150 millioner lysår fra Jorda. I
observasjoner utført i 2005 ble det oppdaget
intens infrarød stråling og radiostråling fra en
jetstrøm som kom ut fra sentrum av en av de
to galaksene.
Derimot ble det ikke oppdaget synlig lys eller
røntgenstråling fra jetstrømmen. Forskerne
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Jetstrøm i nytt lys
De siste ti årene er det gjort spektroskopiske
målinger av jetstrømmen. En helt fersk studie
omtalt i Nature og Space.com viser at de ladde
partiklene som sendte ut strålingen, raste
utover med en enorm hastighet – en fjerdedel
av lyshastigheten.
De nye undersøkelsene gir klare tegn på at
det største bidraget til jetstrømmen skyldtes at
en stjerne med litt over to solmasser var blitt

løst opp av tidevannskrefter nær et supermassivt svart hull med 20 millioner solmasser.
I løpet av de siste ti årene har jetstrømmen
sendt ut 1,5*1045 joule med energi i form av
infrarød stråling og radiobølger. Det er 12
milliarder ganger mer strålingsenergi enn Sola
har sendt ut i den samme perioden.
Ved hjelp av radioteleskopene Very Long
Baseline Array i New Mexico er forskerne
vitne til hvordan den ytterste enden av jetstrømmen nå er i ferd med å dele seg opp i
Figur 1. Skjematisk fremstilling av et supermassivt svart hull. En skive av støv (ytterst),
samt gass og plasma (innerst) roterer rundt
det svarte hullet.
Ill.: JAXA

møtet med interstellare støvskyer. Forskerne
vil gjerne lære mer om hvordan de galaktiske
jetstrømmene vekselvirker med omgivelsene.
Jetstrømmer og deres opprinnelse
Supermassive svarte hull i sentrum av roterende spiralgalakser har fra millioner til milliarder ganger større masse enn Sola. Hvis
en stjerne faller for nær et slikt svart hull, vil
sterke tidevannskrefter rive stjernen i stykker.
Stjernen løser seg opp, og massen som stjer-

nen besto av, vil da bidra til en stor oppsamlingsskive som roterer rundt det svarte hullet.
Den innerste delen av skiva trekkes inn i
hullet. Da omdannes gravitasjonsenergi til
termisk energi, og skiva varmes opp så mye
at den innerste delen blir til et hett plasma av
ladde partikler som beveger seg rundt hullet
(figur 1).
Ladning i bevegelse er elektrisk strøm, og
elektrisk strøm lager et magnetfelt. Dermed
oppstår et kraftig magnetfelt rundt det svarte
hullet. Dette virker tilbake på de ladde partiklene i støvskiven og styrer dem mot de magnetiske polene.
Det syder av turbulent aktivitet innerst i oppsamlingsskiven, og noen steder er det positiv
ladning og andre steder negativ. Dermed dannes enormt kraftige elektriske felter. De akselererer ladningene, som dermed skyter ut fra
polene i en jetstrøm av akselererte, elektrisk
ladde partikler.
Magnetfeltet har maksimal styrke ut fra de
magnetiske polene. Det virker da magnetiske
krefter på partiklene, noe som får dem til å gå i
spiralbaner ut langs de magnetiske feltlinjene.
De akselererte ladningene sender ut intens
elektromagnetisk stråling over store deler av
det elektromagnetiske feltet. Det er da oppstått
en sterkt lysende jetstrøm (figur 2). Slike galaktiske jetstrømmer er mange lysår lange.

Figur 2. Illustrasjon av jetstrøm fra en oppsamlingsskive
rundt et supermassivt svart hull i sentrum av en galakse.
Nederst til venstre er et fotografi av Arp 299. Det er jetstrømmen herfra som nå er blitt nærmere undersøkt.
Ill./foto: Sophia Dagnello/NRAO/AUI/NSF/NASA/STScI
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Kilden til energirikt
nøytrino identifisert

Illustrasjon av en blasar sett på nært hold.
Ill.: DESY, Science Communication Lab

Den 22. september 2017 registrerte IceCube-detektoren på
Sydpolen et ekstremt energirikt nøytrino. For første gang
har astronomene klart å kombinere observasjoner av et
nøytrino (som er en partikkel) med elektromagnetisk
stråling fra en fjern galakse.
AV ØYVIND GRØN

I

nnen 43 sekunder hadde et automatisk system bestemt en omtrentlig posisjon på himelen for nøytrinoets kilde og sendt den til et stort
antall observatorier. De observerte området over
en stor del av det elektromagnetiske spekteret.
En kilde ble funnet – en blasar som viste seg å
være fire milliarder lysår fra Solsystemet.
Tidligere kjente energirike nøytrinoer
I 2013 oppdaget nøytrinodetektoren IceCube
en bakgrunn av energirike nøytrinoer som kom
fra alle kanter.
I løpet av de neste årene ankom omtrent like
mange nøytrinoer fra alle retninger. Dette tyder
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på at kildene ligger så langt fra oss at ujevnheter i den kosmiske massefordelingen ikke merkes på strømmen av energirike nøytrinoer som
treffer IceCube. Siden de største kosmiske
ujevnhetene har omtrent en milliard lysår
i utstrekning, tyder dette på at disse nøytrinoene
kommer fra kilder som er minst én milliard
lysår unna.
Forskerne fikk etter hvert en mistanke om at
det må være en sammenheng mellom kildene til
de mest energirike partiklene i den kosmiske
strålingen og de energirike nøytrinoenes kilder.
Frem til 2017 var det bare registrert to kilder
til nøytrinoer som ikke ble laget i menneskeskapt utstyr som Large Hadron Collider
i CERN: Sola og supernova 1987A. Men nøytrinoene som ble registrert med IceCube fra
2013 av, hadde flere millioner ganger større
energi enn de som kom fra Sola og SN 1987A.
Astrofysikerne begynte å spekulere på om høyenerginøytrinoene og de mest energirike partiklene i den kosmiske strålingen kom fra aktive
galaksekjerner.
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Nøytrinoer med ekstrem energi
Nøytrinoene er de letteste partiklene vi vet om,
og de er elektrisk nøytrale. Før år 2000 trodde
fysikerne at de er masseløse og beveget seg med
lyshastighet.
Det finnes tre typer: Elektron-nøytrinoer,
myon-nøytrinoer og tau-nøytrinoer. I år 2000
ble det oppdaget at nøytrinoer kunne forandre
identitet. Dette ble kalt nøytrino-oscillasjoner.
For eksempel kan et elektron-nøytrino omdannes til et myon-nøytrino. Teoretikerne kunne
vise at slike prosesser bare kan skje dersom
nøytrinoene beveger seg langsommere enn lys.
Det betyr at de har hvilemasse. Vanligvis oppgis den tilsvarende energien E = mc2 i enheten
elektronvolt (eV).
Målinger og beregninger viste at hvilemasseenergien til et nøytrino er mindre enn 0,12 eV.
Til sammenlikning er den tilsvarende energien
til et elektron 0,5 MeV der M står for mega,
dvs. en million, og til et proton 938 MeV =
0,938 GeV der G står for giga (milliard). Men
nøytrinoet som ble registrert 22. september
2017 hadde en energi på hele 290 TeV, der T
står for tera, dvs. tusen milliarder. Dette er en
enormt stor energi, og nesten all energien er
bevegelsesenergi.
Hvordan kan nøytrinoer
få så stor energi?
Siden nøytrinoer er elektrisk nøytrale, påvirkes
de ikke av elektriske eller magnetiske krefter.
Derfor kan man ikke akselerere opp nøytrinoer
til slike energier ved hjelp av elektriske felter. Et
nøytrino med så stor energi må være skapt med
praktisk talt lysets hastighet.
Fysikerne har en forestilling om hvordan det
kan ha skjedd. Slike energirike nøytrinoer er
trolig blitt til i de nære omgivelsene til et supermassivt svart hull i sentrum av en aktiv galakse.
Når materie trekkes inn mot det svarte hullet
omdannes gravitasjonsenergi til termisk energi,

Nøytrinodetektoren IceCube

IceCube nøytrino-observatoriet er en detektor for høyenergi-nøytrinoer.
Det befinner seg ved Amundsen-Scott Sydpolstasjonen. Selve detektoren
fyller et område i isen med volum 1 km3 og består av 5160 sensorer som
kan registrere elektromagnetisk stråling. De befinner seg på 86 loddrette
vaiere som hver har 60 sensorer, er 125 meter fra hverandre, og går ned
til en dybde i isen på 2450 meter.
Mens millioner av energirike nøytrinoer passerer gjennom isen, vil
noen ganske få treffe en atomkjerne. Når det skjer dannes myoner som
beveger seg gjennom isen med større fart enn lys har i isen. Da produseres såkalt Tsjerenkov-stråling, en kjegleformet bølge av elektromagnetisk
stråling som brer seg gjennom isen. Det er denne som registreres av
sensorene.
Slike registreringer er markert med de fargelagte perlestrengene på
figuren ned til høyre. Ut fra forskjellen i tidspunkter når strålingen treffer
de forskjellige sensorene og hvilke sensorer som blir aktivert, kan bevegelsesretningen til nøytrinoet bestemmes.

Figur 1. Når et energirikt myon-nøytrino treffer
en atomkjerne i isen produseres et myon som
beveger seg gjennom isen med større fart enn
lys. Da produseres en kjegleformet front av blått
lys som kalles Tsjerenkov-stråling. Det er denne
strålingen som aktiverer sensorene i nøytrinodetektoren IceCube.
Ill.: Nicolle R. Fuller/NSF/IceCube
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og temperaturen stiger så mye at materien går
over til å bli en sky av plasma, dvs. ladde partikler, som roterer rundt det svarte hullet. Ladninger som beveger seg rundt det svarte hullet
utgjør en elektrisk strøm og lager et sterkt magnetfelt. Magnetkreftene virker vinkelrett på
bevegelsesretningen til de elektriske ladningene og kan ikke akselerere dem opp til større
fart. Men de magnetiske kreftene styrer ladningene mot de magnetiske polene. I tillegg til
at de elektriske ladningene lager elektriske felter, induserer de varierende magnetfeltene kraftige elektriske felter. De elektriske feltene akselererer opp de ladde partiklene. En stor del av
dem ender opp med å skyte ut fra de magnetiske polene med praktisk talt lyshastighet.
Denne prosessen kan gi partiklene kolossalt
stor energi, flere hundre tera-elektronvolt.
Når de ladde partiklene akselereres, sender
de ut elektromagnetisk stråling. Dermed oppstår
enorme jetstrømmer av både ladde partikler og
elektromagnetisk stråling i den magnetiske
akseretningen til det supermassive svarte hullet
i blasarens sentrum (se hovedfigur). Det strømmer også ut ladde partikler og elektrisk stråling
i andre retninger, men ikke så voldsomt som i
akseretningen. Derfor vil objektet ta seg forskjellig ut observert fra ulike retninger (se figur
2 under).

En observatør som ser rett ned langs jetstrømmen mottar den overlegent mest energirike
strålingen. Ikke bare fordi utstrålingen og partikkelstrømmen er størst i denne retningen, men
også på grunn av dopplereffekten. Protonene
og de andre ladde partiklene som sender ut
elektromagnetisk stråling, beveger seg nesten
med lyshastigheten mot observatøren. Det gjør
at den observerte strålingen får mye høyere frekvens enn strålingen som sendes ut observert
av en som er i ro i forhold til partikkelen. En
blasar vil derfor ha større innslag av gammastråling enn en kvasar.
Nederst i jetstrømmen er det ikke mange nøytrinoer. De produseres etter hvert. Når protoner med stor fart og energi kolliderer med materie i den roterende skyen rundt det supermassive
svarte hullet, produserer mange av dem kortlivete pioner som raskt omdannes til nøytrinoer
og elektromagnetisk stråling (se figur 3 neste
side). På grunn av den store farten til protonene
er kollisjonene svært kraftige og pionene skytes utover i jetstrømmen med nær lysets hastighet. Dermed får også nøytrinoene som produseres enormt stor bevegelsesenergi.
Frem til 2017 var denne prosessen ikke
bekreftet ved observasjon, fordi man ennå ikke
hadde greid å identifisere noen kilde til et høyenergi-nøytrino.

Figur 2. En aktiv galaksekjerne med et supermassivt svart hull i sentrum og en galaktisk plasmaskive som roterer rundt. Kraftige elektriske og magnetiske felter akselererer og styrer ladde partikler i jetstrømmer ut fra de magnetiske polene. Systemet observeres som en blasar hvis man observerer i akseretningen, som en kvasar hvis man observerer på skrå og som en radiogalakse hvis
man observerer fra siden.
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Figur 3. Elementærpartikler og elektromagnetisk stråling som dannes når jetstrømmen
fra de magnetiske aksene til et roterende
supermassivt svart hull treffer materie i omgivelsene. Det oppstår både myon-nøytrinoer og
gammastråling som kan bevege seg milliarder av lysår gjennom Universet og til slutt
treffe Jorda, dersom Jorda befinner seg i jetstrømmens akseretning.
Ill.: IceCube/NASA

Nøytrinoet IceCube 170922-A
Den 22. september 2017 klokka 20.54.30,43
universaltid ble et nøytrino med en energi på
hele 290 tera elektronvolt registrert av Ice-Cube
(figur 4 til høyre). Bare 43 sekunder senere ble
et estimat for retningen det kom fra, sendt ut
til et stort antall observatorier.
Dette var ikke første gangen noe slikt skjedde.
Halvannet år tidligere var konstruksjonen av et
slikt hurtig registrerings- og meldingssystem
fullført, og det ble tatt i bruk i april 2016. I løpet
av de neste 16 månedene ble det registrert 10
energirike nøytroner hvor informasjon om retning ble sendt ut, men ikke i noen av tilfellene
fant man noen kilde til elektromagnetisk stråling som passet med det oppgitte området på
himmelen.
IceCube-forskeren Darren Grant har fortalt
at da nøytrinoet, som nå har fått navnet IceCube 170922-A, traff detektoren, satt han i sitt
kontor ved universitetet i Alberta. Han så hva
som skjedde og tenkte at dette var interessant,
men vi har jo sett liknende signaler ti ganger
før. Så han oppfattet det ikke som noen spektakulær hendelse.
Det hendte heller ikke noe spesielt de neste
dagene. Men så kom den store nyheten: Den
28. september ble det rapportert at gammastråling registrert med romobservatoriet Fermi

Figur 4. Sporet i IceCube-detektoren av Tsjerenkov-strålingen produsert
av myonet som ble dannet da nøytrinoet som traff detektoren 22. september 2017 kolliderte med en atomkjerne i isen. Nederst vises en fargeskala som oversetter fra farge til tidspunktet da hver enkelt sensor ble
aktivert. Signalet beveget seg mot den røde kjeglen. Størrelsen på perlene
indikerer hvor mye stråling hver sensor registrerte.
Ill. etter Science

viste at en blasar som befant seg i det aktuelle
området på himmelen, hadde hatt et utbrudd
med en seksdobling av gammastråling som
observatoriet hadde registrert noen dager før
og på det tidspunktet nøytrinoet traff IceCube.
Dette gammastrålingsutbruddet varte utover
i oktober 2018. Dette er for øvrig en god illustrasjon på hvor vanskelig det er å registrere spor
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etter nøytrinoer: Det ble observert elektromagnetisk stråling i form av gammastråler i mange
uker, men kun spor etter ett eneste nøytrino.
De neste månedene ble blasaren TXS
0506+056 og dens nære omgivelser (se figur 5
til høyre) studert av en rekke observatorier
(figur 6 under) som gjorde observasjoner over
hele det elektromagnetiske spekteret, fra lange
radiobølger til den mest energirike gammastråling. Observasjonene viste at intensiteten
av strålingen varierte sterkt i løpet av noen få
dager, noe som er typisk for blasarer. Det forteller at når man ser ned langs en jetstrøm,
observeres stråling fra områder med utstrekning på noen lysdager.
Forskerne greide også å måle den kosmiske
rødforskyvningen til strålingen fra blasaren.
Den viste seg å være z = 0,34. Det betyr at blasaren er omtrent 4 milliarder lysår fra Jorda. Da
denne avstanden var bestemt, kunne forskerne
også beregne luminositeten av blasaren i ulike
deler av spekteret og intensiteten av nøytrinoutstrålingen. Verdiene de kom frem til stemte
godt med de forventede egenskapene til en blasar.
I tillegg til alt dette gikk IceCube-teamet
gjennom observasjonsdataene fra de nesten ti
årene IceCube har vært i virksomhet, av området på himmelen der TXS 0506+056 befinner
seg. De fant ett tidligere utbrudd som hadde vart

Figur 6. Observatorier som deltok i oppfølgingsobservasjoner
av blasaren TXS
0506+056.
Ill. etter NSF
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Figur 5. Posisjonsbestemmelser av kilden til nøytrinoet IceCube170922A med ulike instrumenter. Prosenttallet angir sannsynlighet
i posisjonsbestemmelsen av nøytrinoets opphav, mens «TXS 0506+056»
angir blasarens posisjon. Rektacensjon og deklinasjon er koordinatsystemet på stjernehimmelen.
Ill.: PHOASAS-SN, KANATA
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fra september 2014 til mars 2015.
I løpet av denne perioden hadde
IceCube registrert rundt 13 nøytrinoer mer enn den forventede
bakgrunnen. I det aktuelle området
var det ingen annen kilde disse
nøytrinoene kunne komme fra.
Alt i alt betyr resultatene fra
IceCube at forskerne nå kan si
med stor sikkerhet at blasarer er
kilder til energirike nøytrinoer.
Men de vet ikke om blasarer er
kilder til alle de energirike nøytrinoene registrert av IceCube.
Sannsynligvis ikke. For en analyse fra november 2016 der fordelingen og antallet av observerte
blasarer ble sammenliknet med
fordelingen og antallet av energirike nøytrinoer registrert med IceCube, tydet på at det var for få
blasarer. Derfor eksisterer trolig

også andre kilder til energirike
nøytrinoer enn blasarer. Kanskje.
Med mindre det finnes mange blasarer der ute som vi ennå ikke har
registrert. Eller kanskje kan energirike nøytrinoer sendes ut fra
aktive galaksekjerner i andre retninger enn ut langs jetstrømmene?
Her er det mye vi ikke vet.
Ikke desto mindre betraktes
observasjonene av IceCube
170922A med identifiseringen av
nøytrinoets kilde som en astronomisk milepæl.
Forskningsrapporten publisert
12. juli 2018 i Science har overskriften: «Flersignal-observasjoner av en blasar i utbrudd samtidig
med registreringen av høyenerginøytrinoet IceCube 170922A».
Et nytt kapittel er skrevet i flersignal-astronomiens historie.

Universet inneholder
anslagsvis
300 000
000 000
000 000
000 000
stjerner

Det vil ta deg

fryktelig lang tid
å lese om dem alle

Flersignal-astronomi

Astronomi
hjelper deg

Tidligere har astronomene klart å sammenkoble observasjoner av gravitasjonsbølger og elektromagnetisk stråling. Nå har de klart å gjøre det også med
nøytrinoer og elektromagnetisk stråling.

• Kosmisk stråling består av partikler, hovedsakelig høyenergetiske protoner
og atomkjerner.
• Nøytrinoer: En elektrisk nøytral partikkel med svært liten hvilemasse,
som knapt vekselvirker med annen materie.
• Gravitasjonsbølger er bølger i det tredimensjonale rommet.
• Elektromagnetisk stråling består av fotoner og dekker hele spekteret
fra langbølgende radiobølger via optisk lys til kortbølget gammastråling.
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Kun kr. 490 for seks utgaver av bladet.
Navn:

__________________

Adresse:

__________________

sendes i e-post til abonnement@askmedia.no

Ill. etter IceCube Collaboration

sendes i e-post til abonnement@askmedia.no

Vi presenterer
kun de hotteste

__________________

Evt. e-post: __________________

Evt. telefon: __________________
tlf. til 46 94 10 00 (hverdager kl. 09-14)
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Romsonde på besøk til asteroiden Ryugu
Den japanske banefartøyet
Hayabusa 2 ble sendt opp fra
Jorda i desember 2014 og
ankom asteroiden 162173
Ryugu 27. juni 2018. Nå har
den returnert de første bildene.
AV ØYVIND GRØN

D

enne nærjordsasteroiden går i en
elliptisk bane og avstanden fra
Sola varierer mellom 0,96 og 1,41 AE
(1 AE er Jordas gjennomsnittlige
avstand fra Sola). Den bruker 474
døgn på en runde. På det nærmeste er
Ryugus bane bare 95 400 km fra jordbanen, dvs. 23 % av Månens avstand
fra Jorda. Derfor overvåkes dens bevegelse nøye.
Asteroiden har en diameter på
omtrent 860 meter og har en rotasjonstid på rundt 7,5 timer. Den er
svært mørk. Trolig består den av en
blanding av stein, nikkel og jern, og
delvis også kobolt, vann, nitrogen,
hydrogen og ammoniakk. Det er blitt
spekulert på at mineralene i asteroiden har en samlet verdi på nærmere
700 milliarder kroner.
Foruten å observere asteroiden fra
rommet, har Hayabusa med seg et landingsfartøy som skal ta med seg materialprøver fra asteroiden og frakte dem
opp til sonden, som så skal vende tilbake til Jorda for undersøkelse i jordiske laboratorier.
Planen er at landingsfartøyet plasseres på overflaten i oktober 2018, at
sonden forlater Ryugu sent på høsten
2019, og ankommer Jorda høsten
2020. Målet er å kaste lys over hvordan
Solsystemet er dannet.

Asteroiden 162173 Ryugu fotografert 20. juli 2018 fra romfartøyet Hayabusa 2
i en høyde av 6 km over asteroidens overflate.
Begge fotos: JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji
University, University of Aizu, AIST

Ryugu fotografert 6. august 2018 1 km over asteroidens overflate.
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Å lande
på en pulsar
Det er såklart fysisk umulig,
men vi tenker oss at enten
består vi og vårt romskip
av pulsarstoff, eller vi bare
bruker kraftig fantasi.
AV TROND LARSEN

P

ulsarer er rester etter at kraftige
stjerner har brukt opp sitt brensel
i kjernen opp til jern, når de så fusjonerer tyngre grunnstoffer enn jern kollapser de i kjernen mens de ytre lagene
til stjerna blåses vekk. Tilbake er altså
kjernen med en uforestillbar tetthet,
kolossalt sterkt magnetfelt og svært
hurtig rotasjon.
Vi tenker å lande på en ca. 15 km
stor pulsar med en masse på nærmere
to solmasser, et skikkelig beist som på
overflaten har en tyngdekraft på kanskje 300 milliarder ganger den tyngdekraften vi har her på Jorda! Først
velger vi en eldre pulsar med «langsom» rotasjon, dvs. noen sekunder, så
vi kan se bort fra omdreiningstiden.
Hvis vi nærmer oss en asteroide med
samme størrelse som pulsarer, ser vi
lenge halvparten av dens overflate, så
mindre og mindre idet vi lander. Vi ser
horisonten buer seg ned på hver side av
den retningen vi ser i.
Nærmer vi oss derimot pulsaren, ser
vi MER av dens overflate, vi ser
«rundt» horisonten dens, fordi den
kolossale tyngdekraften gjør at lyset
blir «bøyd» rundt. Næmer vi oss dens
ekvator, ser vi begge polene vendt mot
oss.
Så lander vi på dens utrolig glatte
overflate, og vi ser at horisonten buer
seg OPPOVER på hver side av retningen vi ser. Virkningen er ualminnelig nifs, det ser ut som vi står på bunnen
av en diger bolle. Og nær horisonten
sees lyset fra stjerner vrengt ut parallelt med horisonten. «Bollen» vil være
dypere jo sterkere gravitasjon. Og hvis
horisonten lukker seg helt over oss, er
vi i realiteten inne i et svart hull.

Kunstnerisk fremstilling av en enslig nøytronstjerne, omgitt av sine sterke magnetfelter.
Ill.: Casey Reed/Penn State University

Så tenker vi oss en millisekundpulsar. Tyngden og størrelsen er rundt den
samme, men rotasjonstiden er flere
hundre, kanskje opp mot tusen, ganger
i sekundet.
Også her nærmer vi oss pulsarens
ekvator. Her ser vi at den buler litt ut
ved ekvator, omtrent som Jupiter. På
sett og vis greier vi så å lande helt nøyaktig på millisekundpulsarens ekvator, og vi raser rundt med rotasjonen.
Og det vi her får se er enda mer
marerittaktig! Foran og bak ser horisonten «normal» ut, den buer seg ned
på hver side. Dette fordi vi opplever
tyngdekraften på pulsarens ekvator
som «passe» og vi kan se bort fra
gravitasjonsforvrengning. Men ut til
sidene buer horisonten seg oppover
i kurver på begge sider, så det ser ut
som vi står i en dyp dal, og vi ser
OPP mot pulsarens poler fra ekvator!
Stjernehimmelen over oss består
bare av striper etter stjernene, stripene
nær horisonten buer seg parallelt med
den. Og mot himmelpolene ser vi mindre og mindre ellipser av lys.

Og hvis millisekundpulsaren har jetstråler ved polene, kanskje fordi den
trekker til seg materiale fra en stjerne
i nærheten, adderer det til det marerittaktige utsynet.
Og hvis vi merker at tyngdekraften
der vi har landet på ekvator, blir stadig mindre, finner vi det best å forlate
millisekundpulsaren fortere enn svint,
for når tyngdekraften på pulsarens
ekvator blir negativ vil pulsaren rett
og slett sprenges i stykker!
Temmelig svett og anspent drar vi
avgårde fra våre besøk til pulsarene,
med visshet om at også de har en
misjon i Universet. For det er slik at
de tyngste grunnstoffene forblir inni
pulsarene etter at de kraftige stjernene
har eksplodert. Men når to pulsarer
kolliderer med hverandre, eksploderer de og sprer de tunge grunnstoffene
opp til uran ut i Universet der framtidig liv (og sivilisasjoner) kan nyttiggjøre seg dem. Tilbake er et nydannet
svart hull.
Dette var bare fantasi, tryggest er å
sende sonder (som uansett går i stykker).
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Solsystemet
Alle klokkeslett i denne spalten er oppgitt
i mellom-europeisk tid (MET) på vinteren,
og norsk sommertid fom. siste søndag i mars
kl. 02 til siste søndag i oktober kl. 03

Laget med bidrag fra Per Erik Jorde,
Trond Larsen, Jan-Erik Ovaldsen,
Oddleiv Skilbrei, Mikkel Steine
og Trond Erik Hillestad

September
01
03
06
07
07
14
17
21

06.45 Venus-Spica: 1,2° S
03.34 Månen-Aldebaran: 0,7° S
Neptun 1' fra Phi Aquarii
04.13 Månen-Krybben: 1,9° N
19.19 Neptun i motstilling til Sola
04.21 Månen-Jupiter: 4,1° S
18.46 Månen-Saturn: 1,8° S
03.47 Merkur i øvre samstilling
med Sola
30 09.06 Månen-Aldebaran: 0,9° S

Månefasene

Smale nemåner

Voksende
halvmåne
11/8 11.58 18/8 09.48
09/9 20.01 17/9 01.15
09/10 05.47 16/10 20.02
Nymåne

Fullmåne

Avtakende
halvmåne
26/8 13.56 03/9 04.37
25/9 04.52 02/10 11.45
24/10 18.45 31/10 17.40

Månen nærmest og fjernest fra Jorda

Oktober
04 11.51 Månen-Krybben: 1,8° N
05 23.58 Månen-Regulus: 1,4° S
6
Merkur lengst øst for Sola
– 23,3° (aftenhimmel,
svært vrien)
11 23.21 Månen-Jupiter: 3,8° S
15 05.01 Månen-Saturn: 1,5° S
16 04.32 Merkur-Venus: 6,2° N
18 15.01 Månen-Mars: 1,7° S
24 02.43 Uranus i motstilling til Sola
26 16.13 Venus i nedre samstilling
med Sola
27 15.04 Månen-Aldebaran: 1,1° S
29 07.28 Merkur-Jupiter: 3,1° N
31 16.24 Månen-Krybben: 1,5° N

November
02
09
11
15
16
23
26

05.16
05.58
16.46
00.14
05.16
22.11
07.25

Månen-Regulus: 1,6° S
Merkur-Antares: 1,8° N
Månen-Saturn: 1,1° S
Venus-Spica: 1,5° S
Månen-Mars: 1,6° N
Månen-Aldebaran: 1,3° S
Jupiter i samstilling med
Sola
27 10.10 Merkur i nedre samstilling
med Sola
27 21.57 Månen-Krybben: 1,3° N
29 10.27 Månen-Regulus: 1,9° S
Der Månen er involvert, er angitte
posisjoner omtrentlig toposentriske for
Norge. Data i hovedsak fra
«Sky Events Calendar by Fred Espenak,
www.AstroPixels.com»

17/10
404 266 km
23/8
405 766 km
31/10
370 165 km
8/9
361 337 km
14/11
404 378 km
20/9
404 907 km
26/11
366 591
5-6/10
366 368 km
Største fullmåne i 2018 inntraff natten 1.-2. januar.

8. sept.: Oslo: Månen opp kl.
03.56, 2t 18 m før Sola
Trondheim: Månen opp kl.
03.36, 2 t 46 m før Sola
Tromsø: Månen opp kl.
01.55, 3 t 34 m før Sola
9. sept: Månen er en real
utfordring.
8 okt.: Oslo: Månen opp kl.
06.02, 1 t 37 m før Sola
Trondheim: Månen opp kl.
06.00, 1 t 46 m før Sola
Tromsø: Månen opp kl.
05.13, 2 t 13 m før Sola
Denne er en utfordring.

Meteorsvermer
Sverm
Alfa Aurigidene
Sept. ε Perseidene
δ Aurigidene
Draconidene
Sørlige Tauridene
ε Geminidene
Orionidene
Leo Minoridene
Nordlige Tauridene
Leonidene
α Monocerotidene

Varighet Maks.
Start-Slutt Dato
28/08 - 10/09 01/09
05/09 - 21/09 10/09
10/10 - 18/10 12/10
06/10 - 10/10 08/10
10/09 - 20/11 10/10
14/10 - 27/10 18/10
02/10 - 07/11 21/10
19/10 - 27/10 24/10
20/10 - 10/12 12/11
06/11 - 30/11 18/11
15/11 - 25/11 22/11

Okkultasjoner

Stråler
ut fra
Kusken
Perseus
Kusken
Dragen
Tyren
Tvillingene
Orion
Den lille løve
Tyren
Løven
Enhjørningen

Månebanens knuter
Dato
07/09
20/09
04/10
17/10
31/10
13/11
27/11

Klokka
00.42
11.30
05.10
14.03
04.46
15.04
06.18

Krysser
Oppstigende
Nedstigende
Oppstigende
Nedstigende
Oppstigende
Nedstigende
Oppstigende

Månen lengst
nord og sør

5 sept kl. 08.53, +20° 50’
18 sept kl. 11.33, -20° 55’
2.-3. september: Månen okkulterer stjernehopen Hyadene ca. 2200-0300, så går den like nord for Aldebaran, 2 okt kl.15.03, +21° 02’
15 okt kl. 19.25, -21° 09’
51% fase. Best synlig sør i landet – der himmelen er
29 okt kl. 19.36, +21° 17’
mørkest. Sett fra Longyearbyen står Månen for øvrig
ganske nær Aldebaran.
For øvrig okkulterer Månen Aldebaran sett fra GrønFra Raphael’s Ephemeris
land, og dette er den aller siste okkultasjonen av Alde1950-2050.
baran i denne runden (noe sted på Jorda).
Okkultasjoner inntreffer når
30. september: Månen okkulterer Hyadene ca. 0200måneskiven dekker for en
0500, 74% fase.
stjerne eller – i mye sjeldnere
tilfeller – en planet. I denne
23/11: Månen okkulterer Hyadene ca. ca. 1700-2100,
perioden er det egentlig
99% fase.
ingen gunstige okkultasjoner.
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Aug 26
Aug 31
Sep 05
Sep 10
Sep 15
Sep 20
Sep 25
Sep 30
Okt 05
Okt 10
Okt 15
Okt 20
Okt 25
Okt 30

R.A.
t m
09 05
09 29
10 01
10 37
11 12
11 47
12 19
12 50
13 20
13 49
14 18
14 46
15 14
15 41

Dekl
° ´
15 53
15 19
13 29
10 35
06 59
03 06
-00 50
-04 42
-08 22
-11 48
-14 56
-17 45
-20 11
-22 11

Mag Fase Diam Elong
% "
°
-0,1 40 8 18,3 M
-0,8 61 7 17,4 M
-1,1 79 6 14,4 M
-1,3 92 5 10,2 M
-1,6 98 5 5,7 M
-1,8 100 5 1,8 M
-1,4 99 5 3,4 A
-1,0 98 5 7,0 A
-0,7 96 5 10,3 A
-0,5 93 5 13,3 A
-0,3 90 5 16,0 A
-0,3 87 5 18,4 A
-0,2 82 5 20,5 A
-0,2 77 6 22,1 A

Aug 26
Aug 31
Sep 05
Sep 10
Sep 15
Sep 20
Sep 25
Sep 30
Okt 05
Okt 10
Okt 15
Okt 20
Okt 25
Okt 30

13 02
13 18
13 32
13 46
13 57
14 08
14 15
14 21
14 23
14 21
14 15
14 07
13 57
13 46

-09 23
-11 35
-13 39
-15 35
-17 21
-18 54
-20 11
-21 10
-21 46
-21 54
-21 29
-20 29
-18 55
-16 58

-4,6
-4,6
-4,7
-4,7
-4,7
-4,8
-4,8
-4,8
-4,7
-4,6
-4,4
-4,2
–
-4,3

44
41
38
34
31
27
23
18
14
9
5
2
1
1

27
29
31
33
36
39
42
45
49
53
57
60
61
61

45,7
45,2
44,4
43,4
41,9
39,9
37,3
34,0
29,9
24,9
19,0
12,6
7,0
7,8

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M

Aug 26
Sep 05
Sep 15
Sep 25
Okt 05
Okt 15
Okt 25
Nov 04
Nov 14

20 07
20 08
20 15
20 27
20 42
21 01
21 21
21 42
22 05

-26 20
-25 42
-24 44
-23 29
-21 58
-20 13
-18 13
-16 01
-13 37

-2,3
-2,0
-1,7
-1,5
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4

96
93
91
89
88
87
86
86
86

22 145,4
20 136,4
18 128,6
17 121,8
15 115,8
14 110,5
13 105,8
12 101,4
11 97,3

A
A
A
A
A
A
A
A
A

SØR-NORGE
Merkur sees tidlig i sept. i øst to timer før
soloppgang. Så nærmer den seg Sola og
fra litt før midten av sept. sees den ikke.
Venus er kun oppe på dagtid, den går i en
kurve sør for ekliptikken, maks. 7,5° sør
for denne den 12 okt. Det lar seg gjøre å
se planeten lavt i sør. Fasen blir en smal
sigd. Den 26 okt. er den i nedre samstilling
med Sola.
Mars sees lavt i S på kvelden, utover i okt.
noe høyere. Den 16 okt. er det vintersolverv på Mars’ nord. Den er i Capricornus.
Jupiter går ned i SV noe over en time etter
Sola først i sept., sist i okt. går den ned
like etter solnedgang.
Saturn er svært lavt i S til SV på kvelden.
Ca. 21 okt. er den lengst sør i sitt omløp,
med en deklinasjon på -22° 46’.
Uranus er i S tidlig på morgen, så midt på
natta. Den er i opposisjon 24 okt kl 04,
+5,7, 3,7’’, 41,2° høyt i S fra Oslo. Alle
teleskop viser den som en ørliten, grønnlig
skive. Har du stort teleskop, prøv å se dens
lyssvake måner. Kan du også se den med
øyet? Den er i sørvestlige Aries.
Neptuns opposisjon er 7 sept. kl. 19, den
er da i S seint på natta, utover høsten er
den i S tidligere. Den er mer enn 20° opp

2018
Aug 06
Sep 05
Okt 05
Nov 04
Des 04

R.A.
t m
14 47
15 01
15 21
15 46
16 14

Dekl Mag DiamElong
° ´
"
°
-15 09 -2,1 37 91 A
-16 14 -1,9 34 65 A
-17 41 -1,8 32 41 A
-19 12 -1,7 31 18 A
-20 33 -1,7 31 6 M

Aug 06
Sep 05
Okt 05
Nov 04
Des 04

18 13
18 09
18 12
18 21
18 34

-22 37
-22 42
-22 46
-22 46
-22 40

1,1
1,3
1,4
1,5
1,4

18
17
16
16
15

140
110
81
54
26

A
A
A
A
A

i S. I slutten av sept. er den på linje mellom
stjernene 82 og 83 i Aquarius.
NORD-NORGE
Merkur sees omtrent som for Sør-Norge.
Venus er lavt i S på ettermiddagen først
i september, fra slutten av denne måneden
er den ikke synlig.
Mars sees lavt i S på kvelden fra midten
av oktober.
Jupiter og Saturn er ikke synlige.
Uranus omtrent som for Sør-Norge. Ved
opposisjon er den 31,5° høyt fra Tromsø.
Neptun omtrent som for Sør-Norge.
SPITSBERGEN
Merkur sees i øst før Soloppgang tidlig
i september.
Venus, Mars, Jupiter og Saturn er ikke
synlige.
Uranus sees fra ca. midten av september
i sør seint på natta, så tidligere. Høyden
i sør ved opposisjonen er 22,9° sett fra
Longyearbyen.
Neptun er 4,8° over sørhorisonten
den 1. oktober, en real utfordring.
(Leitekart for Uranus og Neptun finnes
i PDF på Sky&Telescopes nettsider)

Uranus

Mars

Venus

Merkur

2018

i september-oktober

Aug 06
Sep 05
Okt 05
Nov 04
Des 04

R.A.
t m
02 01
02 00
01 56
01 51
01 47

Neptun

Sep 05
Okt 05
Nov 04
Des 04

PLANETENE

R.A. Dekl Stjernet m
° ´ bilde
10 54 07 00
Leo
12 42 -04 31
Vir
14 35 -15 12
Lib
16 39 -22 09 Oph

Jupiter

Sola

2018

Jevndøgn: 20. mar kl. 17.15 og 23. sep. kl. 03.54
Solsnu:
21. juni kl. 12.07 og 21. des. kl. 23.22

Saturn

Jorda nærmest Sola: 3. jan. kl. 07
Jorda lengst fra Sola: 6. juli kl. 19
Tidspunktene gjelder for 2018.

2018

Aug 06
Sep 05
Okt 05
Nov 04
Des 04

23 08
23 05
23 02
23 00
23 00

Dekl Mag DiamElong
° ´
"
°
11 45 5,8 4 101 M
11 38 5,7 4 130 M
11 18 5,7 4 160 M
10 53 5,7 4 169 A
10 32 5,7 4 137 A
-06 33
-06 52
-07 10
-07 22
-07 24

7,8
7,8
7,8
7,9
7,9

Astronomi 4/18

2
2
2
2
2

148 M
177 M
153 A
122 A
92 A
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Kreutz-gruppen av kometer
Denne kometgruppen er meget interessant, da kometene
kommer meget nær Sola på sitt nærmeste, og derfor kalles
solstreifere.
AV PER-JONNY BREMSETH

M

Heinrich Kreutz.

an mener at disse kometene er et resultat av at en stor komet fra år 1106 delte
seg i flere fragmenter. Kometgruppen har fått
navnet etter den tyske astronomen Heinrich
Kreutz (1854-1907), som først demonstrerte
at de er beslektet. Kometene ser ut til å komme
fra et sted i retning stjernebildet Canis Major,
og det fjerneste punktet i deres bane (aphel)
er ved ca. 170 AE, dvs. 170 ganger lengre fra
Sola enn Jorda.
Synlige midt på dagen
Den første registrerte Kreutz-kometen var «Den
store komet» av 1680 (C/1680 V1), som streifet under 200 000 km fra Solas overflate under
perihelpassasjen (det solnære punktet i dens
bane). Dette tilsvarer faktisk halvparten av
avstanden mellom Jorda og Månen. Kometen
skal ha vært synlig på dagtid og hatt en langstrakt hale som etter hvert ble 70 grader lang.
Dette skal for øvrig ha vært den første kometen
som ble oppdaget med teleskop.
I 1843 kom den «Den store kometen av
1843» (C/1843 D1), også kalt «Den store marskometen». Også denne kom også ekstremt nær
Sola, kanskje bare 70 000 km. Maksimal observert lysstyrke var -6 og kometen var synlig midt
på dagen. Den hadde en hale som ble 2 AE
lang, dvs. langt utenfor Mars-banen.
Flere og flere kometer
Astronomene trodde den gang at det var 1680kometen som kom tilbake, men senere ankom
stadig flere i helt identiske baner, både i 1880
(«Den store kometen», C/1880 C1) og i 1882
(«Den store kometen», C/1882 R1). Den sistnevnte delte seg i minst seks fragmenter og var
synlig for det blotte øye fra september 1882 til
februar 1883. Den observerte lysstyrken ble så
klar som -4, men den kan ha nådd -10 da den var
nærmest Sola, men den ble da ikke observert.
1882-kometen kalles også «Den store septemberkometen», fordi det faktisk var enda en
flott komet som var synlig for det blotte øye i
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Fotografi av komet C/2011 W3 (Lovejoy) tatt av
fra Den internasjonale romstasjonen 21. desember 2011.
Foto: Astronauten Dan Burbank

mai og juni dette året – betegnet C/1882 F1.
Denne nådde lysstyrke 0 og passerte bare ca.
11 millioner kilometer fra soloverflaten, men
var ikke fra Kreutz-familien.
Kreutz-ere på 1900-tallet
Stadig flere kometer kom i samme bane som
de typiske Kreutz-streiferne, f.eks. komet
Pereyra i 1963 (C/1963 R1) og den ekstremt
lyse Ikeya-Seki (C/1965 S1), som delte seg
i tre fragmenter etter perihelpassasjen i 1965. Et
par timer før perihelpassasjen var den observerte lysstyrken mellom -10 og -11, sterkere
enn noen annen komet siden 1106. Dagen
etterpå var lysstyrken -4.
Ikeya-Seki var trolig 420-450 000 km fra
Solas overflate på det nærmeste. Komet
Pereyra, på sin side, kan faktisk ha passert bare
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60 000 km fra soloverflaten, men den ble oppdaget over tre uker etter passeringen, så dens
høyeste observerte lysstyrke var «bare» magnitude 2.
Et stort moderlegeme
1106-kometen, betegnet X/1106 C1, må ha
vært meget fascinerende. I 1111 skrev den belgiske historikeren Sigebertus Gemblacensis at
den 2. februar 1106 kom en stjerne til syne på
dagen. Den skal ha blitt sett mellom den tredje
og niende timen, og var omtrent en grad fra
Sola, så den må da ha vært i Vannmannen.
Kometen ble først sett på kveldshimmelen
den 7. februar og hadde da en ca. 100 grader
lang hale som strakte seg fra Fiskene til Tvillingene. Kometen var synlig i mellom 15 og 70
dager fremover (nedtegnelsene er ikke i samsvar med hverandre).
Man kan spekulere i om den store kometen
fra 1106 kunne ha en så stor kjerne at den
i ettertid kunne «dele ut» så store kometer som
den gjorde, eller om den allerede da bare var
én av flere andre store i omtrent samme bane?
Én teori er at moderlegemet anno 1106 brakk
løs fra et enda større legeme (ca. 150 km stort).
Det er også ventet at en gruppe av disse store
kometene vil ankomme mot det indre solsystem en gang i framtiden.
Oppdagelser i moderne tid
Den store kometen C/2011 W3 (Lovejoy) overlevde nærpassasjen med Sola, men den kan ha
mistet hodet (i ordets rette forstand)!

Etter oppdagelsen av komet C/2012 S1 (ISON)
spekulerte astronomene på om denne var en del
av, eller beslektet med kometen fra 1680, da
baneelementene var temmelig like. Men det har
vist seg at ingen av dem var Kreutz-kometer,
selv om de var noen skikkelige solstreifere.
Utrolig mange Kreutz-ere, noen på bare noen
meter, har passert satellitten SOHOs kamerafelt
siden den ble operativ i 1995. I dag er det nok
ikke mange som unnslipper. Også mange
amatørastronomer har oppdaget Kreutz-fragmenter i SOHOs kamerafelt.
Vi får håpe på en storkomet snart, det har nå
gått over 21 år siden Hale-Bopp!

Kunstnerisk fremstilling av 1843-kometen basert
på gamle nedtegnelser. Her er kometen tenkt ved
lysstyrke -1 og stjernen Sirius står i halen oppe
til venstre.

Kunstnerisk fremstilling av 1882-kometen basert
på gamle tegninger. Kometen var svært spesiell
med smal hale omgitt av svakt støv. Kjernen delte
seg i seks deler.

Tegning: Per-Jonny Bremseth

Tegning: Per-Jonny Bremseth

1680-kometen observert over Rotterdam.
Folk på bildet bærer
på noen korsformete
instrumenter, dette
er forløperen til sekstanten, som kom
over femti år senere.
Maleri av Lieve Verschuier

Astronomi 4/18

51

Astronomi_2018_4 fra trond_Astronomi_2018_4.qxd 28.08.2018 12:58 Side 52

Rapport

Over: Måneformørkelsen 27/7-2018 sett fra
Nordfjordeid. Teknisk: Kamera Canon EOS
6DmarkII, 70-200 mm objektiv pluss 2x
konverter ved brennvidde 170 mm f/5,6,
eksponering 1/20s, lysfølsomhet ISO 1250.
Foto: Tryggve Dyrvik

Til høyre: Solformørkelsen 11/8-2018 sett
fra Nordfjordeid. Teknisk: Canon EOS
6DmarkII, 70-200 mm pluss 2x konverter.
Foto: Tryggve Dyrvik
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Rapport
Mørk måne på lys himmel
Denne måneformørkelsen
lot virkelig vente på seg.
eg lette og lette
i skumringstimen,
men tross tørre og fine
forhold klarte jeg ikke å se noen måne før ca.
kl. 22.55, bare rundt 20 minutter før totalitetens slutt. Månen virket mørk og nokså jevnt
rød, selv om den var begynt å bli lysere nede
mot venstre.
Jeg har ganske god horisont fra mitt hjem
utenfor Tønsberg, så jeg valgte å rigge meg
bedagelig til på betongterrassen med 80 mm
teleskop og et par kameraer. Himmelen var
vakkert blå og lilla i den aktuelle
retningen,men altså i overkant lys for den
svake måneskiven. Etter hvert steg også Mars
opp, nede på deklinasjon -25,5°. Dette er nok
min første totale måneformørkelse observert i
sin helhet i shorts og t-skjorte. Da jeg ga meg
på grunn av skyer i 01-tiden var det fortsatt
utrolige +26 °C.
Jeg tror mange ble skuffet over å se så lite
av denne måneformørkelsen, og jeg tror dette
bør være en liten vekker til oss i astronomimiljøet om å ta litt mer forbehold overfor
media. Vi kan ofte ikke gjøre noe med det
media snapper opp fra utenlandske pressemeldinger, men det vi selv produserer, kan vi
nok være litt mer forsiktige med.
Dét sagt, så syntes jeg personlig at det
hadde sin morsomme side ikke å se noe til
Månen under mesteparten av formørkelsen.
Joda, dens fravær var nok litt irriterende, men
det var også spennende at Månen var så mørk
at den var mørkere enn himmelbakgrunnen.
Kanskje ikke så overraskende, siden Månen jo
vandret dypt inne i jordskyggen denne gang.

J

Delvis solformørkelse
Fra Tromsø dekket Sola rundt 18 prosent av solarealet den 11. august i år.

ette bildet ble tatt omkring 11.30 lokal tid. Det kom noen tunge regnskyer inn over byen i 11-tiden. Disse dekket for starten og maksimum,
men en rask forflytning over til fastlandet i Tromsdalen gjorde susen,
og rundt 11.15 ble det noen sprekker i skylaget og jeg rakk akkurat noen raske serier.
Teknisk: Nikon D810a, 600 mm, f/9, ISO 100, 1/400s, Astro Baader Solar filmfilter.
Bernt Olsen

D

Lite å se
Måneformørkelsen 27. juli ble en fiasko sett fra Smedtangen
utenfor Oslo.
i var flere og vi så knapt noe. Jeg vurderte mørkheten til 3
på Danjons skala.

V

Minisolformørkelsen 11. august
ble sett i ETX 90 mm teleskop i perfekt vær.
n ujevn månerand med en kraterskråning og to fjell ble sett, i de klareste øyeblikk et bittelite fjell som stakk opp. Ingen her i området merket seg denne bittelille forrmørkelsen,
bortsett fra oss «die hard»-amatører.
Dette er den minste solformørkelsen jeg noen gang har sett, den forrige lille var 21. mai
1993, men der var det 9 % dekket areal mot bare 1,3 % denne gang.
Trond Larsen

E

Knøtteformørkelse
To uker senere var det solformørkelse,
og for egen del ble denne observert
ved Oslo-fjorden sør for Slemmestad under ganske gode forhold.
Dette ville bli min minste
solformørkelse gjennom
tidene, og jeg var spent på
hvor lett den egentlig ville
bli uten teleskop. Allerede etter noen minutter
var det mulig å se et lite hakk i solranden, selv
om jeg kun brukte solformørkelsesbriller og
øynene alene.
Trond Erik Hillestad
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Astrofoto med Anthony

Langvarig måneformørkelse
Jeg hadde flaks med meget stabil luft
fredag kveld 27. juli, etter store nedbørsmengder hele uken. Med en varighet på totaliteten på 103 minutter ville
dette bli den lengste måneformørkelsen
i vårt århundre*.
Fra mitt observasjonssted nær Athen
ville Månens høyde over horisonten
være mellom 18 og 23 grader.
Sekvensen løper fra totalitetens start
og fram til maksimum, med 13 minutter
mellom hvert bilde.
Bildet på neste side er tatt fire sekunder før slutten av totaliteten og vi ser
at Månen er i ferd med å komme ut
igjen av Jordas helskygge.
Anthony Ayiomamitis

* Det 21. århundre regnes fra år 1/12001 til 31/12-2100. Den totale måneformørkelsen 16/7-2000 var lengre, 106
minutter, men inntraff strengt tatt altså i
forrige århundre, red.anm.

Tekniske data
Dato:
27. juli 2018
Totaliteten:
Start 22.29.39, midte 23.21.37, slutt 00.13.14 UT+3.
Fotos tatt:
22.29.48, 22.42.30, 22.55.30, 23.08.51, 23.22.06 UT+3
Utstyr:
AP 160 f/7,5 teleskop, AP 1200 GTO montering
Kamera:
Canon EOS 700D
Eksponering: 2,5, 4, 5, 6 og 8 sekunder, lysfølsomhet ISO 400
Flere detaljer:
http://www.perseus.gr/Astro-Eclipses-2018-07-27-Seq-3.htm
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Tekniske data
Dato:
27. juli 2018
Totaliteten:
Slutt 00.13.14 UT+3 (1 time foran norsk sommertid).
Foto tatt:
00.13.10 UT+3
Utstyr:
AP 160 f/7,5 teleskop, AP 1200 GTO montering
Kamera:
Canon EOS 700D
Eksponering: 2,5 sekunder, lysfølsomhet ISO 400
Flere detaljer:
http://www.perseus.gr/Astro-Eclipses-2018-07-27-Seq-1.htm
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Møtekalender
Mange astronomiske foreninger har jevnlige
aktiviteter, men kan av ulike grunner ikke ha
rukket å få møteprogrammet ferdig i tide til
bladet gikk i trykken. Sjekk foreningenes nettside (se adresser på siden til høyre). Vi anbefaler at du uansett tar direkte kontakt for å få
oppdatert oversikt om tid&sted.
Tromsø
Hverdager: I planetariet vises Extreme Auroras
på hverdager kl. 15.15 , pluss 14.45 ved beov
(tysk tale).
Ferie, helger og helligdager: Extreme Auroras
vises kl. 13.15 (norsk eller engelsk), 14.45
(tysk) og 15.15 (engelsk). I tillegg vises ulike
astro-relaterte filmer kl. 14.15.
https://nordnorsk.vitensenter.no

Trondheim
Trondheim Astronomiske Forening møtes i
Auditorium R8 i Realfagsbygget på Gløshaugen, kl. 19.00-21.30.
Vitensenteret i Trondheim har planetarievisning og romrelaterte filmer.
http://www.vitensenteret.com/nb/planetarium

Haugesund
Haugaland Astronomiske Forening har følgende
astronomimøter kl. 19-22 på skytebanen:
28/8, 25/9, 30/10, 27/11.

Stavanger / Sandnes
Stavanger Astronomiske Forening treffes hver
onsdag kl. 19.30 nesten hele året gjennom.
Møtested veksler mellom Byhaugen i Stavanger i partallsuker og Vitenfabrikken i Sandnes i uker med ulike tall
Byhaugen: 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10,
14/11, 28/11, 12/12.
Vitenfabrikken: 29/8, 12/9, 26/9, 10/10,
24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12.

Kristiansand
Astronomiforeningen i Agder møtes på Møvig
fort i bygg 13 kl. 19.00.
18/9: Medlemsmøte. Foredrag: Astronomiske
høydepunkter i året som gikk.
9/10: Astrokafé.
23/10: Medlemsmøte. Foredrag: Kratere i Solsystemet ved Lewis Houck.
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6/11: Astrokafé.
20/11: Medlemsmøte. Foredrag: Hvem var
Ulugh Beg ved Tor Gunnar Kvarstein.
4/12: Astronomijulebord m/julemat.

Grenland
Grenland og Omegn Astronomiske Forening
har medlemsmøter fra kl. 19.00 på Grenland
Kristne U-skole på Strømdal i Skien, bygget
nærmest hovedveien, rett opp trappa i 2. et.:
4/9. Møte. Tor Anders viser film fra turen
i USA med foredrag av Tandberg.
28/9. Hyttetur med overnatting til Rappentangen med Morten.
2/10. Foredrag av Bjørn. Planer og bygging
av nye observatorier på landjorden.
6/11. Foredrag av Thoralf, tema ikke klart.
4/12. Foredrag av Richard, Higgs partikkel.
7/1-2019. Foredrag av Kristian, tema ikke klart.

Vestfold
Astronomi- og romfartsforeningen Deep Sky
Exploration har følgende aktiviteter:
7/9 (8/9): Observasjonskveld på NOVA
21/9: Åpent hus: Observasjoner av ISS
12/10 (13/10): Observasjonskveld på NOVA
2-4/11: Stjernetreff 2018. Se tekstboks over.
22/11: Medlemsmøte med foredrag: Klimaobservasjoner fra satellitt v/Rune Solberg
7/12: Juleavslutning
28/12 (29/12): Romjulsobservasjoner på NOVA

Sarpsborg
Inspiria Science Center: Planetarievisning hver
lørdag og søndag. Dessuten Gyro Xtreme
astronautsimulator og Hessdalrommet.
http://www.inspiria.no/

Oslo
Oslo Amatørastronomers Forening møtes de
angitte torsdager kl. 18.30 i Grefsenkollveien
8D, Oslo: 20/9, 25/10, 22/11
Observasjonsturer til Solobservatoriet, se
tekstboks over til høyre.
Institutt for teoretisk astrofysikk, Sem Sælands
vei 13 på Blindern i Oslo har åpne foredrag på
fredager kl. 11.00-12.00, med inviterte gjesteforelesere fra ulike astronomiske institusjoner:

Solobservatoriet på Harestua
Uformelle overnattingsturer (helgeturer) for
amatørastronomer og andre interesserte. For
priser, info og påmelding, kontakt
Tore Engen: engen.tore@gmail.com
Arrangeres følgende helger i 2018:
7-9/9, 5-7/10, 9-11/11

Konferansen Stjernetreff 2018
Foreningen Deep Sky Exploration arrangerer
sitt årlige Stjernetreff i Lågendalen i Vestfold
2-4/11. Helgesamling med foredrag, diskusjonsgrupper, teleskoputstilling, observasjoner m.m.

31/8: Håkon Dahle, ITA
5/9 kl. 14.15-16.00: Supermassive black holes
at work
7/9: Friday mingle med oppdatering rundt driften av instituttet
14/9: Peter Dunsby, UCT
21/9: Daniel Nobrega Siverio, ITA
28/9: Pedro Capelo, Zurich
5/10: Floriane Leclercq, Univ. of Lyon
19/10: Details of magnetic reconnection and
the solar atmosphere
26/10: Lucio Mayer, University of Zurich
2/11: Laura-Monica Mocanu, ITA, UiO
9/11: Andrzej Hryczuk, Fysisk inst., UiO
16/11: Francesca Figueras, Univ. Barcelona
23/11: Asle Sudbø, Fysikk, NTNU
30/11: Victor Cardoso, IST, Lisboa
25/1: Michele Maggiore, Univ. Geneve
http://www.mn.uio.no/astro/om/aktuelt/arrangementer/

Senter for Jordens utvikling og dynamikk, Sem
Sælands vei 2 på Blindern i Oslo (200 meter
fra Astrofysisk) forsker på Jorda og steinplanetene. Åpne foredrag fra inviterte
forskere på torsdager kl. 13.15-14.00.
I tillegg arrangeres:
7/12 kl. 10.00-11.30: Conference in the Academy of Science. Avholdes i Drammensv. 78.
http://www.mn.uio.no/ceed/english/research/n
ews-and-events/events/
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Lokale foreninger
Oversikt over astronomiforeninger og kontaktpersoner. Foreningene
har ulikt aktivitetsnivå. De er frittstående og ikke underlagt Norsk
Astronomisk Selskap.
Hammerfest: Ernst Olav Aune, www.hammerfestastronomi.org
Tromsø: Steinar Thorvaldsen, mobil 955 53 130, traf-astro.net
Andøya: Harald Fodstad, tlf. 76 14 65 48
Astronomiforeningen ved Andøy vgs:
Hugo Larsen, tlf. 913 99 879
Vesterålen: knut.riibe@trollfjord.no, mobil 918 62 427
Bodø: Vigdis Thorstensen og Eivind Nilsen.
www.astro.uio.no/nas/bodo
Mosjøen: Knut Tverå, mobil 900 11 404, post@trollvar.no,
http://www.trollvar.no/ipub/pages/astronomi.php
Trondheim: Birger Andresen og Terje Bjerkgård.
http://www.taf-astro.no, andresen.birger@gmail.com
Gal-Aksen, Autronica Astronomiske Forening:
robert.brevik.larsen@kongsberg.com
Orkladal: Karstein Lomundal, orkladal.astronomi@gmail.com,
sites.google.com/orkladalastronomiforening
Ålesund: Torbjørn Myhre, tlf. 70 14 10 18
Nordmøre: Magnar Fjørtoft, tlf. 71 53 11 20, www.astroweb.no
Ørsta-Volda: v/ Lars Børge Rebbestad, tlf. 70 06 11 44
Sogn og Fjordane: http://www.astronett.com
Bergen: Roar Inge Hansen, mobil 971 67 260,
http://www.bergenastro.org/
Haugaland: Tore Bjørnsen. http://haugaland-astronomi.no
Stavanger: Terje Holte. http://www.ux.uis.no/saf/
Agder: Trond Hugo Hermansen, tlf. 957 35 783,
astronomiforenigeniagder@gmail.com
http://astroiagder.blogspot.no/
https://www.facebook.com/astroagder/
Kragerø: Jan-Åge Pedersen. http://www.krageroastro.org
Grenland: Jon Inge Hanger, tlf. 906 15 126
http://www.grenlandastronomi.no
Kongsberg: Ingolv Olsen, tlf. 32 73 45 02, ingolvolsen@gmail.com
Vestfold: Deep Sky Exploration, tlf. 33 46 14 46. www.dse.no
Vestfold: Tore Rolf Lund. natursenter.com
Oslo: Stig Foss. http://www.oafweb.org
Romerike: johannes.schweitzer@norsar.no
Hadeland: Inge Lars Birkeli og Anne Marit E. Presthagen.
https://nb-no.facebook.com/AstronomiPaaHadeland
Gjøvik og Toten: https://nb-no.facebook.com/gotaf1
Lillehammer: tormod-sten.palmesen@broadpark.no,
tlf. 920 58 539
Hamar og Omegn: Theo Bader, taloikab@bbnett.no,
992 95 028. http://www.hoaf.no/
Romedal: Jan-Erik Myra, tlf. 62 58 35 18
Norsk Astronautisk Forening: http://www.romfart.no
CV-Helios Network: Nettverk for solobservasjon
v/Kjell Inge Malde: http://www.cv-helios.net
Norsk Meteornettverk: Nettverk for meteorittsøk,
http://www.norskmeteornettverk.no

Informasjon om NAS
Norsk Astronomisk Selskap
ble stiftet 25. februar 1938 og
er landets nasjonale
astronomiforening.
NAS har til formål å
fremme interesse for og spre
kjennskap til astronomi. Foreningen har også til formål å
støtte og motivere til lokal
virksomhet.
Alle med interesse for
astronomi kan bli medlem i
NAS, det kreves ingen spesiell
utdannelse, bare at du betaler
medlemskontingenten.
Medlemskap i NAS koster
kr 490,- og gir deg seks utgaver av bladet Astronomi.
Bibliotek og skoler som fyller
en utlånsfunksjon kan tegne
abonnement til rabattert pris
kr 100,-. Tillegg for forsendelse til utlandet, kr 50,- pr.
seks utgaver.
Du kan bli medlem, melde
adresseforandring eller
avslutte abonnementet ved å
kontakte vår Abonnementsservice, som drives av selskapet Ask Media AS, adresse
finner du på side 2.
NAS er en frivillig organisasjon. Les mer om medlemskap og aktiviteter i NAS på
nettsidene våre,
www.nas-veven.no
Foreningens adresse
Norsk Astronomisk Selskap,
Postboks 1029 Blindern, 0315
Oslo. Org.nr. 987 629 533.

NAS-styret 2016-2017
E-post: styret@nas-veven.no
Leder: Tor Aslesen, Åsengt. 4b, 0480 Oslo.
Tlf. 416 66 273, taslesen@gmail.com
Nestleder: Erik Sundheim,
erik69@gmail.com
Styremedlemmer:
Are Vidar Boye Hansen,
are.hansen@akademiet.no
Erik Rabe Røstad
Styremedlem/vara:
Trygve Gerhard Hanssen,
astronomi@hanssen.no
Håkon Dahle, hakon.dahle@astro.uio.no
Eirik Newth, eirik.newth@gmail.com
Stine Fredriksen, stine-fr@online.no
Bjørn Håkon Granslo, 948 72 399,
bgranslo@astro.uio.no,
Fungerende kasserer (ikke styremedlem):
Steinar Moen, Tronstadvegen 30, 4645
Nodeland. 909 40 088, stolmo1@online.no
Valgkomité:
Torsten Aslaksen, Tromsø. Tlf. 413 31 338,
torsten.aslaksen@gmail.com
Stig Corneliussen, Kongsberg.
Tlf. 928 83 293, stigcor@hotmail.com
Revisor
David A. Wright, davidalanwright@yahoo.com
Web-ansvarlig
Hans K. Aspenberg. Tlf. 971 86 261,
hans@aspenberg.no
Styret for Westin-fondet
Torsten Aslaksen, Tromsø (se kontaktinfo
lenger opp) og Hans K. Aspenberg, Oslo.
hans@aspenberg.no

Lokale astronomiforeninger får kr 250 for å verve
Tilbudet er åpent for lokale astronomiforeninger og gjelder ved verving av
ordinære medlemmer med mottakeradresse i Norge, og ved førstegangs innmelding i Norsk Astronomisk Selskap. Medlemskapet begynner å løpe når
innmeldingen mottas og løper da fremover for seks utgaver av Astronomi – vi
ettersender ikke tidligere utkomne blader pga. høye portoutgifter.
1. Lokalforeningen krever inn kontingent fra det nye medlemmet (kr 490,-).
2. Overfør kr 240 til vår abonnementsservice som drives av firmaet Ask
Media (kontonummer se side 2) og send en e-post med tydelig beskjed om
navn og adresse for det nye medlemmet, hvilken lokalforening du representerer, og at bestillingen gjelder Astronomi.
3. Lokalforeningen beholder kr 250,- som vervepremie – pr. vervede medlem.
4. I de påfølgende år vil NAS innkreve kontingenten fra det nye medlemmet.
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AstroGALLERI

Nordlys og måneregnbue
… i samme eksponering. Fotografen
var egentlig ute for å avbilde Månen,
men ble oppmerksom på regnbuen bak

seg, og så viste det seg at det samtidig
var flott nordlys. Klarvær, skyer, regn,
måneskinn og nordlys – alt på én gang.
Bildet ble tatt litt utenfor Nordfjordeid.
Foto: Tryggve Dyrvik

Teknisk: 7/11-2017, Canon EOS 7D,
15 mm f/5,6, 15s, ISO 640.

Ringtåken helt enkelt
To bilder av den planetariske tåken M57
(Ringtåken i Lyren) fra fjorårets sesongstart. Sentralstjernen kan anes. Bildene er
tatt med et Atik Infinity Mono, som er et videokamera med autostacking. Bildene som kommer ut er ikke store, men kameraet
gir enkelt resultater.
Foto: Trond Hugo Hermansen
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Teknisk: 25.-27. august 2017. Teleskop Celestron Edge HD 8" f/7
på AVX montering. Eksponering henholdsvis 25s (svart/hvitt) og
10x25s (farger). Fra Høvåg i Lillesand.
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Stjernehopen Pleiadene
… og refleksjonståken som omgir de
relativt nydannede stjernene.
Foto: Bernt Olsen

Teknisk: Eksponering ialt 130min. Nikon
810a kamera, telelinse 300 mm Nikkor
2,8 ved f/7,1, ISO 3200, ialt 130 60sekunders eksponeringer.
Bildene er så «stacket» og redigert

i photoshop og lightroom. Astrotrac
TT320x-AG påmontert Wedge og
TH3010 kulehode og motvektstang.
Alt montert på en stødig Berlebach 312
Uni Astro Report stativ.

Omega Centauri
Baksiden: En utrolig flott kulehop på sørhimmelen, her fotografert fra Hakos gjestegård i Namibia, 23 grader sørlig bredde – det eneste stedet fotografen har opplevd
som så mørkt at Melkeveien kastet skygge. Foto: Ragnar Aas
Teknisk: Kamera Pentax K5 DSLR, Pentax 300 mm f/4 telelinse, ISO 200.
Total eksponering 1 time (120x30 s).
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Hvor mange stjerner?
Det vet nok ingen med sikkerhet, men
anslagsvis ti millioner stjerner inngår
i Omega Centauri, Melkeveiens største
og mest lyssterke kulehop, som er lett
synlig uten teleskop. Den har en fysisk
diameter på rundt 150-170 lysår, og for

det blotte øye har den en vinkeldiameter omtrent som fullmånens. Avstanden
er rundt 16 000 lysår og stjernene er
temmelig gamle, med en anslått alder
på rundt 11,5 milliarder år. Dessverre er
ikke denne perlen synlig fra Norge, du

må minst helt sør i Europa og helst til
Kanariøyenes breddegrad eller sørover
for å få et virkelig godt utsyn mot denne
praktfulle stjerneansamlingen.
Foto: Ragnar Aas

