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ÖAS webbplats

Venuspassagen den 6 juni

< http://www.astronomi-oas.nu/ >
ÖAS tackar alla medlemmar som valt att bli e-medlemmar och därmed
själva hämtar Cygnus digitalt från vår webbplats, då det sparar både på
miljön och på vårt arbete! Vi ser därför gärna att så många som möjligt
blir e-medlemmar och tar därför tacksamt emot anmälning om detta via
mail till sekreteraren: asa@thoren.me
Som e-medlem får du meddelanden via e-post om aktuella händelser och
när en ny CYGNUS finns att hämta.

Tips på några appar!

5

Tips och förslag på innehåll i detta medlemsblad
mottages tacksamt till redaktionen!
e-post: asa@thoren.me

Bok- och länktips!
”George och den stora smällen” av Lucy & Stephen Hawking
En spännande bok för barn mellan 8-15 år. Berättelsen varvas med fakta om universum kopplat till det
man just läst om. Fina illustrationer!
”Natthimlen - En upptäcktsfärd” av Chet Raymo
En trivsam och lättläst bok om grundläggande astronomi. Natthimlen beskrivs så som den upplevs och
förändras i takt med våra årstider - lite filosofiskt!
"Jakten på Venus" av Andrea Wulf
En aktuell bok om ämnet venuspassager! SvD har recenserat den här:
< http://www.svd.se/kultur/litteratur/ett-himmelskt-aventyr_7182691.svd >
Ny Tekniks referat av boken kan du läsa här:
< http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article3476002.ece >
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ÖAS årsmöte: Utdrag ur protokollet 15/3 2012
§9

Val av ordförande
Ragnar Erlandsson valdes enhälligt till ny ordförande för perioden 2012/2013

§ 10

Val av styrelseledamöter
Följande 4 styrelseledamöter har föreslagits för perioden 2012/14:
omval av Sven Magnusson
omval av Gunnar Serrander
omval av Anders Hartman
omval av Carl Öhman
Mötesdeltagarna godkände förslagen.
Följande styrelseledamöter är redan valda för perioden 2011/2013:
Åsa Thorén
Anders Wettergren
Pär Börjesson

§ 11

Val av två revisorer
Valberedningens förslag för revisorer år 2012 är:
nyval av Bengt Erik Söderström
omval av Jan Wenäll
Mötesdeltagarna godkände förslagen.

§ 12

Diskussion rörande problematiken kring valberedningen
Då det kan vara svårt för medlemmar utanför styrelsen att rekrytera styrelsemedlemmar
föreslogs att styrelsen skulle agera valberedning
Mötesdeltagarna godkände förslaget

Efter ÖAS årsmöte hade ÖAS styrelse ett konstituerande möte varvid styrelsemedlemmarnas
uppgifter bestämdes till:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Ragnar Erlandsson
Gunnar Serander
Åsa Thorén
Sven Magnusson

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Hartman (webbmaster)
Carl Öhman (observatoriechef)
Anders Wettergren
Per Börjesson

ÖAS aktiviteter 2011/2012
2012
2012
2012
2012

19/9
20:00 Observationskväll, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!)
4 alt 18/10 18:00 Höstmöte, Linköpings Universitetet (Vi återkommer om vilket datum det blir)
19-21/11
19:00 Observationsvecka, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!)
22/11
19:00 Stjärnbildspresentation i värmestugan + observation vid klart väder

2013
2013
2013
2013
2013

24/1
11-13/2
14/2
14/3
21/3

19:00
19:00
19:00
18:00
20:00

ÖAS/NAK Vinterns stjärnhimmel, värmestugan (ev observation vid klart väder)
Observationsvecka, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!)
Stjärnbildspresentation i värmestugan + observation vid klart väder
Årsmöte på universitetet
Observationskväll, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!)
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Referat av föredraget ” Supernovor och Universums
acceleration” av professor Ariel Goobar
Professor Ariel Goobar, nu verksam vid Oskar
Klein Center vid Stockholms Universitet gav oss en
möjlighet att få en unik inblick i arbetet bakom förr
årets Nobelpris eftersom han arbetat med Saul
Perlmutter inom ramen för "The Supernova
Cosmology Project" som utgjorde en av de två
grupper som fick ta del av priset.

sig eftersom den enda kraft man kände till som
verkar över kosmologiska avstånd var
gravitationen som ju alltid är attraktiv. Nu visade
det sig att detta dock ej var hela historien...

Innan Ariel gick vidare med detta presenterade
han några framsteg inom den astronomiska
observationstekniken som gjordes under 1990Ariel började med att ge en sammanfattning av
talet. Att mäta avstånd har alltid varit av central
kosmologins utveckling under de senaste hundra
betydelse för astronomin, och den metod som
åren, vilken ligger till grund för dagens världsbild.
gäller för långa avstånd är att bedöma avståndet
Efter att Edwin Hubble visat att vårt Universum
hos ljuskällor av känd styrka genom att se hur
var långt större än vår egen vintergata och bestod
starkt de syns lysa när de observeras från jorden.
av ett enormt antal andra liknande galaxer med
Eftersom ljusintensiteten avtar med den
inbördes avstånd av ca. 1-5 miljoner
inverterade kvadraten på
ljusår, återstod frågan hur detta
Den världsbild som avståndet är det lätt att bestämma
enorma Universum utvecklades.
avståndet till en ljuskälla vars
dessa upptäckter
Var det statiskt, vilket var den
intensitet man känner. Sådana
ledde
till
var
att
vi
allmän förhärskande åsikten, eller
ljuskällor kallas på engelska
befinner oss i ett
utvecklades det med tiden? Det
"Standard Candles" och bör
Universum som kan givetvis vara både ljusstarka och
överraskande svaret på denna fråga
gavs även det av Edwin Hubble
utvecklas på lite olika vanligt förekommande. Under
som 1929 kunde visa att galaxerna
1990 talet hade man börjat
sätt…
avlägsnade sig från varandra, en
använda en ny typ av Standard
slutsats som han kunde dra genom att studera hur
Candle som fungerade väl även för de längsta
välkända spektrallinjer försköts mot längre
avstånden i Universum: Supernovor av typ 1a.
våglängd ju avlägsnare galaxerna var. Hubbles lag
Till skillnad från de flesta supernovor, som har
säger helt enkelt att hastigheten med vilken en
sitt ursprung i kollapsande jättestjärnor så bildas
avlägsen galax avlägsnar sig, vr, ges av sambandet
supernovor av typ 1a när en kompakt vit
vr =H0xD där D är avståndet och H0 Hubble
dvärgstjärna i ett dubbelsystem drar till sig
parametern. Den här upptäckten tillsammans med
materia från sin kompanjon. När mängden
Georges Lemaitres lösning av Einsteins
överskrider en viss gräns startar en
fältekvationer kom att utgöra grunden för det som
fusionsreaktion och stjärnan exploderar som en
senare skulle bli standardmodellen för kosmologin:
vätebomb. Eftersom mängden bränsle är
Big Bang modellen. Det skall påpekas att det
tämligen lika för dessa explosioner har de en
rödskift som Hubble observerade inte skall tolkas
ljusstyrka som inte skiljer mer än 10-15% vilket
som ett normalt Dopplerskift, utan som en
innebär att de fungerar mycket bra som Standard
konsekvens av att rummet expanderar i enlighet
Candles över stora avstånd. Bestyckade med
med Einsteins allmänna relativitetsteori.
denna nya teknik fanns nu möjligheten att testa
Hubbles lag för mycket stora avstånd vilket var
Den världsbild som dessa upptäckter ledde till var
motivet för Supernova Cosmology Project vid
att vi befinner oss i ett Universum som kan
Lawrence Berkely Laboratory under ledning av
utvecklas på lite olika sätt, beroende på hur mycket
Saul Perlmutter. 1994 gav sig även Harvard
massa det innehåller. Är tätheten tillräckligt stor
universitetet in i leken när Brian Schmidt
kan expansionen vändas till en sammandragning
startade High-z Supernova Search Team där
och kollaps, the Big Crunch. Är tätheten lägre kan
även Adam Riess var verksam.
man tänka sig en expansion som antingen går mot
noll eller fortsätter i all evighet. Några andra
alternativ än dessa kunde man knappast föreställa
Fortsättning…
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1998 kom de första tecknen på ett märkligt
beteende hos Universum: Det verkade som om
expansionshastigheten ökade med tiden, något
som ju omöjligen kan ske om den enda kraften
som verkar är den attraktiva gravitationen.

identifierat en supernova gäller det sedan att
studera dess spektrum samt intensitetens
tidsvariation (ljuskurvan) för att säkerställa att det
är en typ 1a supernova. Spektralsammansättningen
ger också information om ifall ljuset dämpats av
stoft som legat i dess väg. Frågeställningar som rör
spridningen i ljusintensitet och inverkan av stoft är
sådant som Ariels grupp i Stockholm för
närvarande arbetar med. Summan av alla dessa
mätningar gjorde alltså att båda grupperna drog
den sensationella slutsatsen att Universums
expansion accelererar.

Här gjorde Ariel en utvikning och förklarade vad
som menas med den "Kosmologiska Konstanten"
som Einstein hade infört i sina ursprungliga
fältekvationer som beskriver den allmänna
relativitetsteorin. Denna konstant har samma
effekt som en "antigravitation" men
"Den kosmologiska
infördes inte för att förklarar ett
konstanten var mitt livs Resultatet av de senaste
accelererande Universum, utan för
att undvika att matematiken ledde
största vetenskapliga decenniernas mätningar är att
till ett icke-statiskt Universum
kosmologin nu gått in i en fas där
blunder"
vilket Einstein betraktade som
man kan tala om
/Einstein
otroligt. Det tog dock inte många år
"precisionskosmologi", d.v.s. ett
innan Hubble upptäckte den expansion som
fält där man kan ställa precisa och kvantifierbara
beskrivits ovan, vilket fick Einstein att göra det
frågor där mätningarna ger detaljerade svar. Den
berömda uttalandet att "den kosmologiska
märkliga bild som ges är ett Universum som till
konstanten var mitt livs största vetenskapliga
73% består av en okänd energiform, "Dark Energy"
blunder". Och nu visade mätningarna som
, som får det att expandera. Av de resulterande 27
Perlmutters och Schmidts grupper gjorde att det
procenten utgörs merparten av den mystiska
visst verkar finnas en "antigravitation"; den
"Mörka Materian" som ger sig till känna genom
kosmologiska konstanten fick dammas av igen!
sina gravitationseffekter vilka bl.a. kan studeras
genom att observera hur stjärnorna rör sig runt
Tekniskt går mätningarna av avlägsna supernovor
centrum i spiralgalaxer. Det som återstår, 4,4% av
till så att man utnyttjar den senaste tekniken av
det totala Universum är alltså det som vi normalt
CCD-sensorer för att med hög upplösning
uppfattar som materia och strålning.
observera en så stor del av himlen som möjligt,
vilket med dagens teknik svarar mot ett
Nästa Nobelpris inom det här området tror Ariel
observationsfält som är några gånger större än
kommer att gå till den eller de teoretiker som kan
månen. Ett sådant observationsfält innehåller en
bringa någon klarhet i dagens något förvirrade
stor mängd avlägsna galaxer, vilket kan behövas
situation. Kvantmekaniken kan visserligen ge en
eftersom en supernova av typ 1a sker ungefär en
uppskattning av den s.k. vakuumenergi som skulle
gång per 500 år i en normal galax. När man
kunna vara kopplad till den Mörka Energin, det är
bara det att storleken inte riktigt stämmer, den felar
nämligen en faktor 10120, vilket torde vara något av
ett rekord i felaktig uppskattning.
Bild 1: Bilden visar hur man kan tänka sig att en
supernova av typ 1a bildas: Materia överförs från en stor
stjärna i ett dubbelsystem till dess kompanjon, en liten vit
dvärgstjärna med hög täthet. När tillräckligt mycket
material överförts startas en fusionsreaktion vilket innebär
en enorm explosion. Sådana supernovor har ungefär
samma ljusstyrka, och är därför perfekta som "standard
candles" för att mäta stora avstånd i kosmos.
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http://dujs.dartmouth.edu/spring-2008-10th-anniversaryedition/type-ia-supernovae-properties-models-and-theories-oftheir-progenitor-systems

Venuspassagen: Venus passerar
framför solen den 6 juni!

KONTAKT

Venus har förgyllt natthimlen en stor del av vintern och våren och snart
kommer den att sätta sig själv i rampljuset, den 6 juni passerar Venus
framför solen!
När solen går upp kl 03.43 är Venus redan en bit in på solskivan. Om
man skyddar ögat på rätt sätt kan man se detta fenomen utan några
andra hjälpmedel! Det är dock mycket viktigt att man aldrig tittar rakt
mot solen, då detta kan skada dina ögon allvarligt!
Här följer några länkar där du kan läsa mer om passagen.
Populär Astronomis tips om hur man kan göra för att se passagen:
< http://www.popast.nu/2012/05/se-venuspassagen-den-6-juni-eninkopslista.html >

ÖAS postadress
ÖAS
c/o Åsa Thorén
Platens väg 30
590 77 Vreta Kloster
Postgiro: 431 37 13-3

En länk till en webbplats som säljer "solförmörkelseglasögon":
< http://www.astrosweden.se/astrosolarsolformorkelseglasogon/18823-0
En länk med varningar och tips om att säkert se mot solen:
< http://www.give2all.org/10/2012/01/hur-man-sUkert-se-ensolformorkelse.html >

Ordförande

Tips på ”appar”!
Star Walk (15 kr):
Använder GPS-data och gyroskop för att visa vad
som finns på himlen i den riktning man vänder sig.

Ragnar Erlandsson
Boställsgatan 42
583 31 Linköping
Bostad: 013-21 26 69
Mobil: 073 36 00 787
ragnar.erlandsson@comhem.se

Planets (gratis):
Visar vilka planeter som är uppe och deras synlighet.

planetFacts (gratis):
Enkel app som visar lite data om planeterna och
solsystemet, bl.a. avståndsskalor. Innehåller också ett
lexikon över astronomiska termer på engelska.
Finns även betalversion för 15 kr.
SkySafari 3 (23 kr)
Hjälper dig bl.a. att enkelt hitta planeter och se vilka
stjärnor som ingår i våra stjärnbilder. Innehåller
mycket fakta!
Finns även betalversioner för upp till 299 kr.
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Sekreterare
Åsa Thorén
Bostad: 013 125 325
Mobil: 0703 325 325
asa@thoren.me

