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I detta Cygnus 

På programmet den här säsongen. Missa inte 
årsmötet den 17 mars då Gabriella Stenberg 
Wieser, rymdfysiker vid Institutet för rymdfysik i 
Kiruna (IRF) som ska prata om Jupiter och sonden 
JUICE. 

På höstmötet den 21 oktober höll Eric Andersson från 
Lunds universitet ett föredrag om  Hur stjärnor 
formar vår galax Vintergatan. Ett referat därifrån.

Så till sist vill vi som vanligt påminna om 
observatoriet. Använd vårt teleskop Emma.  

ÖAS tackar alla medlemmar som valt att ange sin e-postadress och därmed får Cygnus digitalt, 
då det sparar både på miljön och på vårt arbete! Du som medlem anger din e-postadress får 
dessutom information om aktuella händelser via e-post.  

På höstmötet bestämdes att årsavgiften för ÖAS är 
oförändrad 2022:

150 kr för senior
50 kr för junior (högst 25 år).
Tillägg: 200 kr respektive 100 kr för medlemskap i SAS 
(som inkluderar 4 nr av tidningen Populär astronomi)
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Torsdag
27 januari

Kl 19.00 Observationsträff vid Landeryds 
observatorium. Föredrag i Värmestugan om vad 
som kan ses stjärnhimlen under 2022. Anders 
Wettergren rangordnar årets 10-i-topp. Har vi tur får 
vi se lite stjärnor också.

Måndag-onsdag 
  21-23 februari 

Kl 19.00 ÖAS observationsvecka. Plats Landeryds 
observatorium/Värmestugan. Om vädret är klart 
väder är observatoriet öppet.  

Torsdag 
24 februari              

Kl 19.00 Avslutning på observationsveckan och då öppet 
på Landeryds observatorium oberoende av vädret. 
Ett föredrag om en aktuell stjärnbild hålls i 
Värmestugan och därefter hoppas vi på stjärnor 
också.

Torsdag 
17 mars 
              

Kl 18:00 
 

ÖAS årsmöte. Plats: Fysikhuset på Linköpings 
universitet. Sal: Schrödinger.

Mötet börjar med ett föredrag av Gabriella 
Stenberg Wieser, rymdfysiker vid Institutet för 
rymdfysik i Kiruna (IRF). Preliminärt är ämnet 
Jupiter och sonden JUICE, som IRF är inblandat i. 

Efter föredraget blir det årsmötesförhandlingar. 
Väl mött.

Torsdag
24 mars

Kl 20.00 Observationskväll vid Landeryds 
observatorium. Tillfälle att få se lite stjärnor men 
det kräver att det också blir klart nog. Mötet ställs in 
vid mulet väder.

Program för vårsäsongen 2022 
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           Text: 
Anders Wettergren

Höstmötets föredrag handlade om vår galax Vintergatan
Det var höstmöte den 21 oktober och som vanligt var det ett föredrag på programmet. 
Inbjuden föredragshållare var Eric Andersson från Institutionen för astronomi och teoretisk 
fysik vid Lunds universitet. Föredraget hade titeln "Hur stjärnor formar vår galax 
Vintergatan”. Här följer en fritt återgiven sammanfattning.

Ordet "galax" kommer från grekiskan och betyder mjölk och avser det "mjölkiga" band som 
sträcker sig över stjärnhimlen. Det kallar vi för Vintergatan och det har blivit synonymt med det 
stora stjärnsystem vi är en del av. Vintergatan är vår galax helt enkelt.

Vi ser Vintergatan inifrån och vecklar man ut himlen i en bild så får man en uppfattning av hur 
galaxen ser ut från sidan. Galaxen har en kärna (eng. bulge) och en diskusliknande skiva 
(disk). Skivan består av en tunn och tjock del. Den tunna skivan i Vintergatans plan består av 
de unga stjärnorna och har det mesta av gasen medan den tjocka skivan består av äldre 
stjärnor. 
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En bild i visuellt (synligt) ljus visar stjärnorna och i viss grad damm/stoft som skymmer 
stjärnorna. I andra våglängder kan man se andra detaljer. Det gjorde Plancksatelliten för 
några år sedan. Nedan en överblicksbild konstruerad av mikrovågor och millimetervågor, 
som är längre våglängder än visuellt synligt. Den röda bakgrunden visar fördelningen av 
damm/stoft. Gul-grönt visar gas där stjärnor kan bildas och där det finns het gas nära heta 
massiva stjärnor. Den blå komponenten visar snabba elektroner fångade i vintergatans 
magnetfält (vittnande om bland annat supernovor). Det vita zonen i vintergatans plan, som är 
den tunna skivan, är en kombination av alla fyra komponenter. 
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Eric Andersson forskar om galaxer och är intresserad av 
dessa frågor. Vad formar galaxerna? Han är en i en grupp som 
forskar om galaxteori vid Lunds universitet. De vill skapa en 
sorts galaxbygginstruktion och då utgå från Vintergatan som 
modell. 

Vår Vintergata är förstås inte den enda galaxen. Universum bjuder på en mångfald av 
galaxer. I de bästa bilderna som tagits är himlen bokstavligen tapetserad av dessa 
stjärnsystem. Hubbleteleskopets välkända djuprymdsbilder visar i stort sett bara galaxer. 
De bildar en enorm mångfald av former och ingen är exakt som den andra. De måste ha 
olika förutsättningar. Hur kan det bli så många olika former? 

Oräkneliga galaxer 
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För att förstå vad som formar en galax måste vi se samspelet av stjärnor, gas och stoftmoln 
och inte bara av det. Där finns också den mystiska mörka materian att ta hänsyn till som vi 
inte ser och vet så mycket om ännu. Den har sin påverkan genom gravitationen. 

Inte utan datormodeller
Samspelet mellan stjärnor, gas, stoft 
och mörk materia beskriver man med 
hjälp av datorsimuleringar. Våra 
fysikaliska teorier kombineras med 
observationer i en datormodell som 
ger en simulering av galaxen. Det 
som kommer ut av beräkningen 
jämförs med det vi observerar, 
lärdomar som sedan kan ge input till 
nya teorier och beräkningar. 

Det är mycket krävande beräkningar. Det går ju 
knappast göra fullskaligt. Galaxer innehåller flera 
hundra miljarder stjärnor. Några tusen "partiklar" 
eller stjärnor kan man lätt simulera men så mycket 
mer behövs. Med moderna superdatorer kan man 
i dag göra simuleringar med miljontals partiklar 
eller stjärnor. Alla ska samverka med varandra. 
Till det används de kraftfulla superdatorerna. 
Superdatorn Tetralith i Linköping används och den 
har en kapacitet motsvarande ca 60 000 moderna 
laptops. En kommande superdator med namnet 
LUMI kommer snart att anlitas. Den har en 
kapacitet motsvarande 1,5 miljoner laptops.

Simulering av 
 Vintergatan

gas

stjärnor
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I Vintergatan pågår ett kretslopp som måste simuleras. 
Stjärnor bildas ur gas och stoft och lever sina "liv" där de får 
sin energi från kärnprocesser. När reserverna är uttömda dör 
de och mycket av gasen återgår till galaxen så att nya 
stjärnor kan bildas. 

De viktiga supernovorna

Tunga stjärnor

Inte så tunga stjärnor

Gasmoln

Stjärnor lever olika liv beroende vilken massa de har. Medan de allra flesta stjärnor efter ett 
långt liv tynar bort utan stor dramatik är det helt annorlunda med de mest massiva (tunga) 
stjärnorna. De lever kort och får en explosiv avslutning som så kallade supernovor. När 
stjärnan får slut på sitt bränsle kan inte trycket inte hålla den uppe. Stjärnan faller ihop på ett 
ögonblick och det frigör enorma energimängder. Dessa extrema händelser har stor betydelse 
för vad som händer i en galax. De lämnar tydliga spår. Tryckvågen förflyttar gas och även 
stjärnor. Efter supernovan återgår en del av gasen till omgivningarna och en del av gasen kan 
senare bilda nya stjärnor.
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Om man räknar med att stjärnorna 
interagerar så skingras hopen.

Skenande stjärnor
Stjärnbildning sker ofta i stora gaskoncentrationer där det bildas många stjärnor samtidigt. I unga 
nybildade stjärnhopar är det ganska trångt och stjärnorna stör vandra gravitationellt. De ständiga 
mötena (en sorts kollisioner) gör att stjärnhopen efterhand splittras och sprids ut och oundvikligen 
kommer ett antal stötas bort med högre hastighet. Framförallt är det de tunga stjärnorna som får 
hög hastighet. Uppskattningsvis ca 1 av 10 får fart nog för att lämna området helt som "runaway 
stars" eller som Eric kallar dem "skenande stjärnor". De rör sig med ovanligt höga hastigheter 
genom galaxen. 

De skenande stjärnorna är ett 
område som forskargruppen i 
Lund specialiserat sig på när de 
vill modellera en galax. Närvaron 
av skenande stjärnor är viktig för 
hur galaxen utvecklas. 

De tunga heta stjärnorna antas 
vanligen explodera som 
supernovor ganska nära sina 
födelseplatser men eftersom en 
del ger sig iväg som skenande 
stjärnor så hinner de röra sig 
bort och explodera någon 
annanstans. De kan under sin 
livstid, vanligen ca 10 miljoner 
år, hinna mer än 1000 ljusår 
innan de slutar som supernovor. 
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De skenande stjärnorna hamnar i viss uträckning mellan galaxens spiralarmar, där 
gasen är tunnare. Där får supernovorna större effekt än de annars skulle få och blåser 
upp stora hål i galaxens struktur. Där kan gas slungas upp ovanför galaxens plan och 
berika den omgivande så kallade halon med gas. Till viss del faller denna gas så 
småningom tillbaka till galaxens plan, där det senare kan bildas nya stjärnor. 

Simuleringar av galaxer 
visar att när stjärnor 
sprids mer blir det mer 
turbulent i galaxen

De unga heta 
stjärnorna återfinns 
i högre grad mellan 
spiralarmarna.

Vintergatan från sidan
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Utan skenande stjärnorMed skenande stjärnor

Erics forskargrupp förutsåg att 
många av de skenande 
stjärnorna till slut hamnar i 
galaxens yttre delar och det 
kan lösa ett mångårigt 
mysterium. Man har hos 
spiralgalaxer observerat att 
det finns många unga heta 
stjärnor utanför synliga skivan. 
Det har man sett i ultravioletta 
våglängder med hjälp av 
satelliten GALEX, som var 
aktiv för 10 år sedan. Det är 
på ett sätt oförklarligt eftersom 
det inte finns någon gas att 
tala om där som kan bilda 
dem. Svaret tycks alltså vara 
att de inte alls bildades där. 
Enligt Erics forskargrupp så är 
det skenande stjärnor. 
Deras resultat fick stor medial 
spridning under 2020. 

Det fanns många 
unga heta stjärnor 
i utkanten av 
denna galax enligt 
satelliten GALEX

Mysterium förklarat
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Observatoriet stod färdigt 1996 
och utrustades med ett 
teleskop två år senare. 
Värmestugan byggdes till 
2003. 

Vårt teleskop heter Emma och 
är ett spegelteleskop av märket 
Meade 12" LX200. Det har en 
ljusinsamlande spegel med en 
diameter på 12 tum (30 cm)

Landeryds observatorium

Introduktionskurs i handhavande av Emma. Det går alldeles utmärkt att lära 
sig använda teleskopet på egen hand. Tänk att få utforska universum i lugn 
och ro. Enstaka medlemmar som avser att utbilda sig i handhavandet av ÖAS 
teleskop är välkomna att delta i bokade visningar.
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Bengt-Erik Söderström

070-775 02 99
ordförande@astronomi-oas.nu

SEKRETERARE
Anders Wettergren

070-0251259
sekreterare@astronomi-oas.nu
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Ledamot
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Per Börjesson
Ledamot

styrelseledamot@astronomi-oas.nu

Åsa Thorén
Vice ordförande

viceordforande@astronomi-oas.nu   

Anders Ekström
Kassör

kassor@astronomi-oas.nu

Anders Hartman
Observatoriechef 

styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Gunilla Berlemo
Ledamot

styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Övriga i styrelsen 

Visningar vid Landeryds observatorium kan bokas måndag till torsdag  
perioden februari-mars. Bokning sker via ÖAS hemsida. Visningspersoner är 
Anders Hartman, Jan Virsunen och Bengt-Erik Söderström.


