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Med ordet spektrum forstår vi fordelingen av strålingen på alle 
bølgelengder. Figuren illustrerer det totale elektromagnetiske spektrum. 
Økende frekvens går mot høyre, økende bølgelengde mot venstre. 
Vi ser at elektromagnetiske svingninger eksisterer i et stort område i 
bølgelengde/frekvens. Vårt utgangspunkt kan være synlig lys med 
bølgelengder mellom 400 nm og 700 nm (4000 Å til 7000 Å). Det 
synlige lyset framtrer for synssansen som lys i forskjellige farger fra 
fiolett til rødt med økende bølgelengde (minkende frekvens). Blander vi 
alle fargene, får vi hvitt lys, noe som først ble påvist av Isaac Newton. 
For bølgelengder lenger enn rødt lys finner vi først infrarødt (IR) som 
går over i radiostråling ved bølgelengder rundt 1 millimeter. 
Radiostrålingen dekker et stort område, helt opp til bølgelengder på 
1000 km. Lengre bølgelengder vil ha vanskelig for å forplante seg i 
verdensrommet. I radioområdet finner vi de bølgelengdene som vi 
benytter ved AM (amplitudemodulerte) og FM (frekvensmodulerte) 
radiosendinger samt mikrobølgeområdet som vi for eksempel benytter i 
mikrobølgeovner. 
På bølgelengder kortere enn fiolett finner vi først ultrafiolett (UV). 
Denne regner vi går ned til om lag 10 nm (100 Å). På enda kortere 
bølgelengder har vi røntgen og gammastråling. (Disse betegnelsene 
overlapper litt i språkbruken). 
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Poeng 1: Deler av IR kan observeres fra bakken, i prinsippet.  Men den 
svarer til termisk stråling ved temperaturer som er typisk for 
menneskekroppen/romtemperatur.  Vanskelig å skille ut det 
astronomiske signalet.  

Poeng 2: Radiovinduet det første som ble utnyttet.  Og det skjedde først 
(for alvor) i andre halvdel av 1900-tallet.  Astronomi har i mesteparten 
av fagets historie vært det samme som optisk astronomi. 

Denne skjematisk framstillingen gir et inntrykk av hvor høyt over bakken 
strålingen på ulike bølgelengder stoppes av absorpsjon i luftlagene. Vi 
ser at ultrafiolett lys (UV), røntgen og gamma stråling alle absorberes i 
store høyder. Det gjelder særlig korte UV bølger og de lengste 
bølgelengdene i røntgenområdet, 1 -10 nm. Her er praktisk talt all 
stråling absorbert i allerede i 100 km høyde.  
Infrarød stråling har en del ”vinduer” hvor noe av strålingen kan nå 
bakken, men for det meste blir også den infrarøde strålingen absorbert i 
stor høyde. Synlig lys og en del av radiostrålingen passerer nesten 
uhindret til jordas overflate. Dette skjer i det synlige eller optiske 
vinduet, og i radiovinduet. Langbølget radiostråling kan ikke trenge 
gjennom ionosfæren, den delen av jordas atmosfære som består av 
ladede partikler.  



Karl Jansky (1905-1950) og Grote Reber (1911-2002) var sentrale 
skikkelser i utviklingen av radioastronomien.  Jansky studerte fysikk og 
ble ingeniør ved Bell Labs i 1928.  Der fikk han i oppdrag å undersøke 
støykilder som kunne forstyrre transatlantisk radiokommunikasjon.  Han 
lagde en antenne som mottok radiobølger med en frekvens på 20.5 
MHz.  Antennen var montert på dekkene til en Ford T-modell så den 
kunne dreies.  Den hadde en diameter på omtrent 30 meter. Etter å ha 
samlet signaler i flere måneder, kategoriserte Jansky støyen i tre typer: 
nær torden, fjern torden, og en svak, stabil summing av ukjent 
opprinnelse. Han brukte ett år på å undersøke den tredje kilden, og fant 
at intensiteten dens endret seg med en periode på ett døgn.  Først 
trodde han at sola var kilden, men mer nøyaktige målinger av perioden 
viste at den var 23 timer og 56 minutter, som er jordas rotasjonstid i 
forhold til stjernene. Ved å sammenligne observasjonene sine med 
optiske astronomiske kart, konkluderte Jansky med at strålingen kom 
fra Melkeveien og var sterkest i retning sentrum av vår galakse, i 
stjernebildet Sagittarius. Jansky fikk imidlertid ikke støtte fra Bell Labs til 
å fortsette å forske på strålingen, og gjorde ikke noe mer arbeid i 
astronomi.  

Grote Reber var en amatørastronom som ble inspirert av Janskys 
oppdagelse. Han var utdannet elektroingeniør, og var en ivrig 
radioamatør.  Da han fikk høre om Janskys arbeide i 1933, ønsket han 
å jobbe for Bell Labs.  Men dette var under den store økonomiske 
depresjonen, og det fantes ingen stilling til ham der. Så Reber bygde 
sitt eget radioteleskop hjemme i hagen.  Det sto ferdig i september 
1937, og besto av et parabolsk speil med diameter 9 meter, og en 
radiomottaker montert 8 meter over speilet. Etter å ha forsøkt med flere 
frekvenser, lykkes han til slutt med en mottaker på 160 MHz.  
Resultatene ble publisert i Astrophysical Journal, Reber fikk tilbud om 
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I 1967 fant doktorgradsstudenten Jocelyn Bell et radiosignal fra 
verdensrommet med en usedvanlig nøyaktig periodisitet.  Det gjentok 
seg med en periode på litt i overkant av ett sekund.  Verken hun eller 
veilederen, Antony Hewish, ante hva som kunne være opphavet til et 
slikt signal.   
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Denne figuren oppsummerer stjerneutvikling, fra hovedserien til hvite dverger og til 
supernovaer med påfølgende nøytronstjerner eller eventuelt sorte hull. Den viser 
hvordan stjerner med ulik masse i starten ender opp med å ta forskjellige 
utviklingsveier.  

1.  Små stjerner med masser under 0.4 solmasser gjør om alt sitt hydrogen til helium 
fordi de har konveksjon  gjennom hele sitt indre. Men ingen av disse stjernene har 
rukket å nå kjempestadiet ennå. Universet er rett og slett ikke gammelt nok! Om 
de noen gang får antent heliumfusjon er ikke angitt. 

2.  Stjerner med  masser mellom 0.4 solmasser og 2 solmasser, som antenner 
helium med helium flash fordi de har kjerner som består av degenerert gass, hvor 
trykket ikke avhenger av temperaturen og som leder varme godt slik at 
temperaturen er den samme overalt inne i kjernen. 

3.  Stjerner mellom 2 og 8 solmasser hvor helium blir antent på en ”rolig” måte, men 
som ellers oppfører seg nokså likt stjernene i omtalt under punkt 2. Alle stjerner 
med opprinnelig masse under 8 solmasser fusjonerer helium til karbon (og noe 
oksygen og nitrogen), men tyngre grunnstoffer blir ikke laget.  Deretter går de 
gjennom et stadium på AGB grenen. Sluttfasen er alltid en hvit dverg etter at 
stjernen har kastet av en planetariske tåke. 

4.  Dersom stjernen starter med mer enn 8 solmasser vil den fusjonere karbon og 
andre tyngre grunnstoffer til det ender med jern. Når jernkjernen overskrider 
Chandrasekhar massen på 1.35 solmasser vil den kollapse og stjernen blir en 
supernova. Den gjenværende resten er en nøytronstjerne, eller et sort hull 
dersom masseresten, er større en 3 solmasser.  
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Hvordan er så nøytronstjernenes indre struktur? Plansjen viser dette. 
Ytterst finnes en skorpe av jern og elektroner, 0.5-1 km tykk. Innenfor 
har vi en mantel av supraledende, friksjonsløs nøytron ”væske” og et 
supraledende indre av nøytroner og protoner. Det har også vært 
foreslått at mantelen, og i enda større grad kjernen, kan  inneholde 
andre eksotiske partikler, blant annet frie kvarker, som ellers ikke finnes 
i naturen. 
Hvor stor andel protoner som finnes mikset inn blant nøytronene kan 
være viktig å vite. Blandingen bestemmer den termiske ledningsevnen i 
nøytronstjernens indre. Mange protoner gir stor ledningsevne og 
raskere avkjøling av nøytronstjernen. ”Glitchene”  kommer trolig når 
nøytronstjernestrukturen justeres på grunn av at temperaturen endrer 
seg. 
Bruker vi tallene i denne figuren finner vi at volumene av kjerne, mantel 
og skorpe utgjør 33%, 50% og 17%, respektive, av totalvolumet av 
nøytronstjernen. Men massen er så avgjort lagt til kjernen p.g.a. Den 
høye tetthet gjør at det er her vi finner massen til nøytronstjernen, 
99.7%. Nesten all øvrig masse i et sort hull, ligger i mantelområdet, va 
0.3% og bare en helt forsvinnende andel finnes i skorpa. 
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Nøytronstjernen har enorme magnetfelter. Feltene i den opprinnelige 
stjernen dras med i sammentrekningen ved kollaps og forsterkes da 
opp med en faktor 10-30 million fra feltene i progenitor stjernen. 
Faktoren får man ved å sammenligne volumene til jernkjernen før 
kollaps med volumet til nøytronstjernen etter kollaps. Samme feltenergi 
pakkes inn i det tilsvarende mindre volumet.   
Magnetfeltene behøver slett ikke å være opplinjert med rotasjonsaksen. 
Det er jo ikke magnetfeltene til jorda, og heller ikke til sola. Rotasjonen 
gjør at det lages elektriske felter som akselererer elektroner og protoner 
som vi har på overflaten av stjernen. Disse ladningene kanaliseres av 
magnetfeltene og vinder fra nøytronstjernen strømmer ut langs aksen i 
magnetfeltet. De ladede partiklene (spesifikt elektronene) akselereres 
av de elektriske feltene og sender da ut ståling, slik tilfellet er for alle 
akselererte ladninger. Dersom elektronenes hastighet nærmer seg 
lyshastigheten samles emisjonen i en smal stråle, en beam, langs den 
retningen de beveger seg.  Når den magnetiske aksen peker mot oss 
mottar vi derfor en  strålingspuls idet den smale lyskjeglen sveiper over 
oss. Dette kalles fyrlykt (lighthouse) modellen og ståling av denne typen 
kalles synkrotronstråling.  
Pulsene forteller altså hvor raskt nøytronstjernen roterer. Men vi kan 
bare kan påvise denne strålingen når jorda ligger i forlengelsen av en 
smal stråle med liten åpningsvinkel. Det kan derfor finnes mange, ja et 
stort flertall, pulsarer som vi ikke  registrerer fordi strålen aldri peker i 
vår retning. 
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Her ser vi et moderne bilde av Cygnus A tatt i radiobølgeområdet. Den 
lille lysende prikken ligger midt i en galakse.  Registrert i radio 
bølgelengder ser vi en liten punktkilde. I synlig lys ser vi en galakse 
med et merkelig utseende. 
Største delen av radiostrålingen kommer i dette tilfellet fra to store 
områder langt fra punktkilden, de så kalte radio lobene. Man ser en 
jetstråle av ladede partikler (f.eks. elektroner), som skyter ut til begge 
sider fra en kilde i sentrum i galaksen. Disse partiklene bremses til slutt 
opp i den intergalaktisk gassen. Strålingen kommer da fra disse 
oppbremsingsområdene, hvor elektroner trolig virvles rundt i 
magnetiske felter. Lobene har for øvrig mye finstruktur.  
Bildet er tatt med VLA, Very Large Array, det store radioobservatoriet i 
New Mexico, som er et radio interferometer og som ble omtalt under 
forelesningen om teleskoper (forelesning 4). Bølgelengden er i 
millimeter området. Vinkeloppløsningen, ca ~ 10-7 radianer eller  0.01 
buesekund, er utmerket, og mye bedre enn den oppløsning vi får med 
teleskoper i synlig lys.  
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Det var til å begynne med vanskelig å identifisere radiokilder med andre 
objekter. Spørsmål ble stilt om hva radiokildene egentlig var og om 
hvordan strålingen blir laget.  
For å svare på disse spørsmålene startet man med å lage kataloger 
over radioobjektene for å finne motsvarende synlige objekter. 
Systematiske kataloger over kildestyrker og posisjoner ble utarbeidet, 
ikke minst i England og i Australia. Men dette var før de virkelig store 
radio-interferometrenes tid. At posisjonene var dårlig bestemt gjorde det 
vanskelig å identifisere radiokildene med synlige objekter. Etter hvert 
ble slike objekter funnet om enn ikke med 100% sikkerhet i første 
omgang. Det viste seg at mange var galakser, men et antall av dem så 
ut som stjerner med merkelige spektra. 
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3C 48 som ble identifisert i 1960, ser helt ut som en stjerne, men 
spekteret av denne stjernen passet ikke sammen med noe kjent 
stjernespektrum. 3C 273 viste seg i 1962 som en annen stjerne med et 
rart spektrum og dessuten med en jet som skjøt ut fra stjernen og som 
lyste med sterke emisjonslinjer som ikke svarte til kjente linjer fra noe 
grunnstoff. Gjennombruddet kom i 1963 da Maarten Schmidt 
identifiserte linjene. 
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Maarten Schmidt fant at spekteret for 3C 273 var dominert av 4 sterke 
linjer. Ut fra forholdet mellom bølgelengdene fant han at de måtte være 
de synlige linjene fra nøytralt hydrogen, men sterkt rødforskjøvet. 3C 
273 var altså ingen vanlig stjerne, men en galakse eller en del av en 
galakse. Den var også langt unna, så mye som 2 milliarder lysår. Det 
betydde igjen at den strålte sterkt. Nå var nøkkelen kjent. Det ble raskt 
klart at 3C 48 også befant seg utenfor Melkeveien og faktisk var dobbelt 
så langt borte som 3C 273.  
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Strålingen fra en kvasar er langt fra konstant. Her  vises variasjonen 
med tiden i noen bølgelengdeområder. Vi ser at strålingen varierer på 
tidsskalaer fra uker til dager. Dette er ikke mulig med mindre 
utstrekningen av kvasaren er på størrelse med eller mindre enn den tid 
det tar for lyset å krysse kvasaren. Man får ikke en rask, sterk variasjon 
med mindre dette kravet er oppfylt. Den utstrålte energien er enorm i 
utbruddene og øker så med en faktor 100 og i noen tilfeller opp til 
10,000 ganger den samlede utstrålingen fra Melkeveien. 
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Akresjonsskiven er  illustrert i denne figuren. Masse som faller mot det 
sorte hullet, vil gå i bane rundt det fordi den innfallende massen har en 
rotasjonsbevegelse – et angulært moment. Den faller i praksis aldri rett 
ned på hullet. Friksjonen varmer opp akresjonsskiven og energikilden 
er fallenergien. Gassen i slike akresjonsskiver kan bli svært varm slik at 
den stråler sterkest i røntgenområdet. 
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Sender man røntgen- eller UV-lys rett inn på en speilflate vil ingen ting 
bli reflektert. Det gjelder for all røntgenstråling, λ<10 nm, og for store 
deler av UV, selv om man der kan finne materialer å lage speilene av 
som har en viss refleksjon i deler av UV området. Eksempler er speil av 
gull, osmium og silisium karbid.  
Men all stråling uansett bølgelengde, vil reflekteres godt fra flater 
dersom lyset har streifende innfall, det vil si at innfallsvinkelen er nær 
90 grader. Et eksempel på den sterke refleksjonen ved streifende innfall 
ser vi på stranda en sommerettermiddag når sollyset glitrer kraftig i 
småbølgene på sjøen. Streifende innfall får vi fordi vinkelen mellom 
sollyset og sjøoverflata kan bli liten (og innfallsvinkelen tilsvarende stor) 
langs sidene i bølgen.  
Astronomene lager teleskoper for streifende innfall som består av 
kombinasjoner av parabolske og hyperbolske flater. Sentraldelene av 
paraboloiden og hyperboloiden er skåret bort; refleksjonene skjer bare 
fra et segment langt ute. Disse teleskopene kalles Wolter-teleskoper 
etter Hans Wolter som lanserte dem rundt 1950. De ser ut som rør. Vi 
trenger to refleksjoner,  fra både en hyperbolsk og en parabolsk flate, 
for å minske en avbildningsfeil som kalles  coma og som ellers ville 
smøre ut bildet på en håpløs måte. Figuren viser de to vanligste typer 
Wolter-teleskoper.  



Figuren viser de store gullbelagte speilene til XMM – Xray Multi-Mirror 
Mission. Skille mellom den parabolske og hyperbolske delen av 
speilene er lett å se. XMM har 58 sett av slike gullbelagte speil lagt inn i 
hverandre. 

20 



21 



22 

Hvor sikkert er det at sorte hull med masser som stjerner faktisk 
eksisterer? Dette var et stort spørsmål for bare få år siden. Men vi kan 
nå si at de sorte hullene finnes med en inntil sikkerhet grensende 
sannsynlighet.  
Et eksempel er O9 superkjempen HD226868 med en masse som trolig 
er 20 solmasser. Det observeres at den vippes rundt av en mørk 
kompanjong med minst 6 solmasser. Kompanjongen må være et sort 
hull. Dersom den var en stjerne med 6 solmasser ville den lyse sterkt 
nok til å kunne observeres.  
Flere andre kandidater for sorte hull i dobbeltsystemer er også kjent. 
Trolig er mellom 8 og 11 av disse forholdsvis sikre påvisninger av sorte 
hull med masse på noen få stjernemasser.  
Røntgenkilden i dobbeltsystemet HD226868 kalles for øvrig Cygnus 
X-1. 



Til venstre ser vi Fermi-teleskopet (tidligere kjent som GLAST) som er 
virksomt i dag.  

Til høyre ser vi to av Vela-satellitene, som var et system av satellitter 
konstruert for å overvåke sovjetiske kjernefysiske prøvesprengninger. 
Den 2. juli 1967 så to av Vela-satellittene et gammasignal som ikke 
svarte til noen kjent signatur fra kjernefysiske våpen. Med tiden 
oppdaget man flere slike uforklarlige signaler, og det ble klart at de kom 
fra verdensrommet, ikke fra jorda. Da dataene ble deklassifisert i 1973, 
ble resultatene publisert i Astrophysical Journal under tittelen 
”Observations of Gamma-Ray Bursts of Cosmic Origin”.   
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Opprinnelig ble gammaglimt observert med spionsatellitter som skulle 
overvåke mulige sprengninger av kjernefysiske bomber på jorda. Det 
ble imidlertid klart at man også hadde sterke og kortvarige utbrudd av 
gammastråling fra himmelrommet.  Her gis en oppsummering av 
egenskapene ved disse gammaglimt eller gammabursts slik de etter 
hvert er blitt kartlagt. Vi skal illustrere disse egenskapene i følgende 
figurer. 
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Dette er fordelingen av gammaglimt på himmelkula observert med 
Batse instrumentet på Compton Gamma Ray Observatory. Den 
isotrope fordelingen gjorde at to muligheter ble diskuter:  

1.   Utbruddene var lokale og befant seg meget nær sola, eller 
2.   De kom fra kosmiske avstander. 
Noen ”mellom” løsning fra kilder i Melkeveien var ikke tenkbar. Dette 

ville gitt en klar fordeling som reflekterer Melkeveiens skivestruktur. 
Den ser vi ikke noe spor av. 
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Man ville nok gjerne tro at gammaglimtene kom fra kilder langt unna, 
altså i kosmiske avstander. Hvis de ble dannet nær oss. for eksempel i 
det ytre solsystem blant kometene, så ville de ikke være så sterke og 
dermed synes mindre interessante. Men i 1997 ble saken avgjort idet 
man observerte en etterglød i røntgenområde fra et  gammaglimt og 
denne ettergløden kom fra et område i fjern galakse som man kunne 
måle avstanden til fra dens rødforskyvning. Dermed kunne man slå fast 
at burstene var på stor avstand fordi vertsgalaksene til ettergløden 
hadde høy rødforskyvning. Videre støttet observasjonene av etterglød 
noen av de modeller man hadde for gammaglimt fra kosmiske objekter.  
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En modell har vær kollisjon mellom to nøytronstjerner som går i baner 
rundt hverandre. I en slik situasjon vil stjernene tape energi og komme 
nærmere hverandre inntil de smelter sammen. Et slikt arrangement kan 
gi en kort og energirik eksplosjon. 
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En annen modell dreier seg om den totale kollaps av en stor stjerne til 
et sort hull, en såkalt hypernova. Da vil strålingen unnslippe i en smal 
stråle som må treffe oss for at vi skal registrere gammaglimtet. Kravene 
til hvor stor mengde energi som blir frigjort  blir da mindre, men strålen 
må altså peke i vår retning for at vi skal registrere fenomenet. Det er 
ting som tyder på at en slik modell kan være riktig, men ennå er ikke 
noe avgjort. 


