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1. Øjet
1.1. Introduktion
Det menneskelige øje er en af de mest fantastiske sanser, mennesket har. Alligevel er mange
menneskers syn ikke perfekt. Folk benytter sig ofte af hjælpemidler som for eksempel briller,
kontaktlinser, kikkerter osv. Derfor kunne man umiddelbart tro, at øjet ikke er særlig anvendeligt
som observationsredskab i astronomi.
Dette er dog ikke korrekt. Som det følgende vil vise, er øjet en fremragende lysdetektor, som også
er ganske anvendelig i astronomi, og derfor vil vi i det følgende kigge lidt på øjet som en
observationsredskab.

1.2. Øjets opbygning
1.2.1. Stave og tappe
I et øje findes der to slags lysdetektionsceller. Det ene er ansvarligt for farvesynet, mens det andet
er ansvarligt for det sort/hvide syn.
Den ene slags celler kaldes for stave, mens den anden type kaldes for tappe. Stavene og tappene
ligger placeret i det område af øjet, der kaldes retina – se figur 2.

Figur 2: Skitse af øjet. Retina er nethinden, og fovea er den gule plet. [1]
Når lys rammer disse celler, sker der en fotokemisk reaktion, der danner en elektrisk impuls, som
via synsnerven sendes til hjernen, som så kan fortolke de modtagne nerveimpulser. Dvs. det er
hjernen, der fortolker synsimpulserne – øjet nøjes med at registrere lyset, man kigger på. Blandt
andet derfor kan ens øjne ‘bedrage en.’ Det sker, hvis hjernen på forhånd antager et bestemt
synsindtryk og dermed fejlfortolker det, som øjet rent faktisk registrerer.
Stavene, som ligger spredt over et bredt område på retina, er mere følsomme overfor lys end
tappene, som ligger mere koncentreret lige bagved linsen omkring den gule plet (fovea). Stavene
giver det sorthvide indtryk af objekter og tappene giver farveindtrykket. Da tappene kræver meget
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mere lys end stavene for at fungere ordentligt, er tappene ude af drift om natten. Derfor kan vi kun
benytte os af stavene om natten, og derfor kan vi kun se sort/hvidt om natten.
Tappene er forbundet til nervesystemet via såkaldte ganglier, hvor der omkring fovea centralis er
ca. 1 ganglie forbundet med en tap (eller stav.) Længere ude deles mange tappe og stave om en
enkelt ganglie. Dermed kan et meget kraftigere signal sendes til hjernen via synsnerven ude fra de
yderligt liggende områder af retina. Ganglierne er forbundet med nervesystemet, som via
synsnerven sender signalet til hjernen, hvor impulserne analyseres og fortolkes.
Da der er mange stave ude i de ydre områder, og da signalerne fra ganglierne er kraftigere herude,
er øjet mere følsomt overfor svagt lys i de yderligt liggende områder af retina i forhold til i de
inderste områder. Signalet bliver opfattet som sort/hvidt lys, da stavene er i overtal langt fra fovea
centralis. Stavene er som tidligere nævnt også mere lysfølsomme end tappene.
1.2.2. Linsen og glaslegemet
Hornhinden (cornea) fungerer som en ydre linse foran forkammeret. Cornea dækker over et
vandfyldt område, forkammeret, som hedder aqueous humor eller anterior chamber. I forkammeret
ligger iris, som fungerer som en blænde for pupillen, hvor lyset trænger ind i linsen og videre
gennem glaslegemet, som på billedet hedder vitreous gel. Glaslegemet er et væskefyldt område, der
holder øjeæblet udspilet på den rigtige form.
Iris fungerer som en blænde, der kan lukke en vis mængde lys ind i pupillen. Den kan have en
bredde på mellem 2-3 mm op til 7-8 mm. Lysmængden kan varieres med en faktor ca. 16, hvilket
umiddelbart lyder af meget. Det viser sig dog, at der er en anden effekt, som er meget mere
betydningsfuld set fra en astronoms synsvinkel. Det er gennemgået i næste afsnit.
Linsen fokuserer det indkomne lys på et område bag på indersiden af øjet – altså retina.
1.2.3. At se i mørke
Når man umiddelbart efter at have været i kraftigt lys, kigger på nattehimmelen, kan man ikke
rigtigt se noget. Øjet skal først tilvænnes den svagere lysintensitet. Dette sker blandt andet ved at
pupillen udvider sig og derved lukker mere lys ind i øjet.
At øjet udvider sig er dog ikke det fuldstændige svar på, hvad der sker. Prøv at udføre følgende lille
eksperiment: Stå i et mørkt lokale og vent et minuts tid, så øjet kan vænne sig til mørket. Lad en
makker tænde en lommelygte og lys forsøgspersonen i øjet. Pupillen reagerer inden for et par
sekunder! Da det tager mange minutter at vænne sig fuldstændigt til mørket og pupillen reagerer på
nogle få sekunder, må der altså være tale om anden effekt, der øger øjets lysfølsomhed.
Svaret skal søges i kemikaliet, rhodopsin, som dannes i øjet og akkumuleres i stavene og tappene.
Rhodopsin dannes i store mængder, når det er mørkt, og i mindre mængder når det er lyst. Dette
stof kan øge stavenes og tappenes lysfølsomhed betragteligt. Det er faktisk dette kemikalie, der gør,
at øjet har en følsomhed på ca. 1013 (!) og ikke en faktor 16, som pupillen bidrager med. Rhodopsin
tager ca. 30 minutter om at øges til sit maksimum, men der foregår dog en svag stigning i
koncentrationen helt op til 2 timer efter, at mørket er indtruffet.
En anden effekt, man kan udnytte, er, at øjet er i stand til at summere (integrere) opfanget lys. Hvis
man kigger mod et tilsyneladende usynligt objekt, så kan tålmodighed – dvs. ca. 6 sekunders
observeren på objektet - gøre, at objektet alligevel kan opfattes. Desværre har træthed en tendens til
at få øjet til at flakke, og så ødelægges evnen. Derfor er det vigtigt ikke at være alt for træt, hvis
man vil benytte denne mulighed.
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Alt i alt kan øjet registrere lys med luminanser fra 1,05·10-8 lm/m2 og helt op til 1,30·105 lm/m2. Det
første tal svarer til de mest lyssvage stjerner, vi kan se i buldermørke, og det andet tal svarer til at
kigge ind i Solen. (Noget man naturligvis aldrig må gøre, da retina så brænder af!) Enheden ”lm”
udtales lumen.
Med hensyn til farveopfattelsen, så er der nogle enkelte objekter, man godt kan se under de rette
observationsbetingelser. Tappene fungerer nemlig stadigvæk ved en luminans på 2,4·10-6 lm/m2.
Enkelte stjerner som f.eks. Rigel og Betelgeuse i Orion, lyser stærkere end ovenstående
grænseværdi, så deres blå og røde farver kan godt opfattes. Ligeledes kan Mars’ røde farve
genkendes og Orion-tågen M42’s svagt grønne skær kan også med lidt held opfattes.
Tappene og stavene ikke er lige lysfølsomme, og de har heller ikke har samme
bølgelængdeafhængighed, så den personligt opfattede farve er ikke altid den farve, som objektet
rent faktisk lyser med. Denne effekt kaldes Purkinje-effekten. Hvis 2 mennesker kigger på det
samme objekt i den samme kikkert er det ikke sikkert, at de opfatter lysstyrken og farven på
objektet på samme måde.
1.2.4. Synet og helbredet
Et øje fungerer bedst, hvis man har tilstrækkeligt med A-vitamin og zink i kroppen. Hvis man tror,
man er i underskud for disse stoffer er det en god ide at tage nogle kosttilskud for at afhjælpe
manglen. Dog opnås ingen effekt ved at tage for meget A-vitamin og zink. Faktisk kan for meget Avitamin være farligt.
Et højt blodsukkerniveau styrker også synet, så det er en god ide at have spist, inden man
observerer. Bemærk dog, at et abnormt højt blodsukkerindhold, som diabetikere for eksempel kan
få, kan give sygdommen grøn stær, som fører til blindhed.
Et højt iltindhold i blodet er også synsforbedrende. Således kan tung vejrtrækning forbedre
synsevnen en smule, især hvis man befinder sig i bjergegne. Igen er overdrivelse af det onde, og
hyperventilering kan lede til besvimelse. Da rygning substituerer noget af ilten, O2, med CO i
blodet, kommer kroppen i iltmangel og derved formindskes synsevnen en smule. Derfor er det ikke
godt at ryge, hvis man vil observere svage objekter.
Alkohol formindsker øjets evne til at se kontraster. Det forstyrrer også kontrollen over
øjenmusklerne og dermed forstyrres også muligheden for at udnytte øjes evne til at opsummere
(integrere) lys.
Skarpt UV-lys og sollys kan forsinke dannelsen af rhodopsin med flere dage, hvorfor solbriller med
UV-beskyttelse er vigtige redskaber i dagene op til en kompliceret observationsnat. UV-lys kan
også gøre øjenlinsen mat og øge ældningsprocessernes hastighed i retina. Derfor er brilleglas med
UV-beskyttelse generelt en god ting, hvis man normalt bærer briller.
Endelig formindskes pupillens evne til at åbne sig med alderen. Hvis man er teenager eller i 20’erne
kan pupillerne åbnes til 7-8 mm, men en 80 årigs pupiller kan kun åbnes til 3-5,5 mm. Blandt andet
derfor ser ældre mennesker generelt ikke så godt som yngre. Dette problem kan dog foreløbig ikke
afhjælpes.
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1.3. Kikkerten
Der findes mange slags kikkerter, og vi vil her omtale de mest almindelige. Se figur 3.

Figur 3: Forskellige teleskoptyper. [2]
De forskellige kikkerttyper har hver deres fordele og ulemper - refraktoren kan med nutidens
avancerede linser lave et krystalklart billede i forhold til spejlteleskoper af samme størrelse.
Desværre er linser meget dyrere at lave end spejle, og de bliver også meget tungere og ganske
uhåndterlige, når man vil lave store kikkerter. Derfor bruges, praktisk taget, kun spejlteleskoper i
nutidens observatorier. En håndkikkert er en refraktor.
Newton-kikkerten har et parabolsk hovedspejl og et lille plant spejl stukket ind i toppen af
kikkerten, så lyset kan afbøjes ind mod okularet. Kikkerten kan konstrueres til at have en meget lille
f-værdi (se næste afsnit), som giver et stort synsfelt. Den største ulempe ved typen er, at der er en
billedfejl i optikken, som kaldes coma.
Cassegrain-kikkerten har et parabolsk primærspejl og et konvekst hyperbolsk sekundærspejl. Den
er mere kompakt end en Newtonsk kikkert; ellers er dens ulemper tilsvarende Newton-kikkerten.
Schmidt-Cassegrain-kikkerten har en sfærisk linse forrest, som minimerer optiske fejl, som de 2
foregående spejlkikkerter har - desuden beskyttes primær- og sekundærspejlene for støv, skidt og
fugt, fordi det hele er lukket inde. Ulempen er, at kikkerten er dyrere end de 2 foregående. Den er
ikke vist på billedet, men den ligner Maksutov-kikkerten.
Maksutov-kikkerten har et sfærisk primærspejl samt en korrektionslinse, der minder om SchmidtCassegrain’ens. (Formen er anderledes.) Kikkerten er endnu mere kompakt end SchmidtCassegrain’en, og den har endnu færre optiske fejl end de andre spejlkikkerter, men den er sværere
at konstruere og derfor er den dyrere end de andre spejlkikkerter. Den er også sværere at fokusere
end Schmidt-Cassegrain-kikkerten.
Skolen har både en Maksutov- og en Scmidt-Cassegrain-kikkert.
1.3.1. Beregninger af forstørrelse, f-tal og synsfelt
Kikkerten har forskellige okularer, og dermed kan man observere områder med forskellige
forstørrelser samt forskellige feltstørrelser. Man kan beregne feltstørrelsen/synsfeltet og
forstørrelsen af opsætningen ud fra følgende formler
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f kikkert
φ okular
∧φ =
f okular
m

(1)

hvor f’erne angiver brændvidderne for hhv. kikkerten og okularerne, m angiver forstørrelsen af
teleskopsystemet, okular er okularets tilsyneladende synsfelt og  er kikkertsystemets feltstørrelse,
dvs. den vinkeludstrækning man kan se, når man kigger igennem kikkerten.
Bemærk, at hvis forstørrelsen, m, øges, så falder feltstørrelsen, dvs. man ser et mindre udsnit af
nattehimmelen.
Foruden at observere visuelt, kan man isætte en såkaldt CCD-detektor. Dens virkemåde er
beskrevet i ”Mørkt stof i universet,” af Allan Hornstrup. [3] Hvis man påsætter en CCD-detektor i
stedet for et okular, gælder følgende formel
p i⋅N i
φ =2⋅tan−1
(2)
2⋅f kikkert

(

)

N er antallet af pixler i enten x- eller y-retningen. pi er pixelbredden i enten x- eller y-retningen. Se i
øvrigt data for vore okularer og CCD-detektor nedenfor.
Der er også en størrelse, der kaldes f/-faktoren. Den giver et mål for hvor hurtigt kikkerten kan
indsamle lys. Dvs. hvis f/-tallet er lille, så er kikkerten god til svage objekter. Man beregner f/-tallet
ud fra følgende formel
f kikkert
(3)
f/=
D
Ovenfor er D hovedspejlets/objektivets diameter.
1.3.2. Skolens udstyr
Skolen har 1 Celestron håndkikkert der forstørrer 20 gange samt en Celestron Schmidt-Cassegrain
C8+ kikkert og en Maksutov-kikkert.
Schmidt-Cassegrain’en har en brændvidde på 2000 mm og en diameter på 8’’ = 20,2 cm. Dvs. det
er en f\10-kikkert. (Brændvidden kan reduceres til 1250 mm med en påsat fokalforkorter og så
bliver kikkerten til en f/6,3-kikkert.) Det giver et rimeligt stort synsfelt og god lysfølsomhed.
Kikkerten er monteret med computer, så den kan styres på en let måde.
Navn
Søgekikkert på 20 cm-kikkerten (m=6)
Celestron 25 mm okular
Meade 4,7 mm
Meade 6,4 mm
Meade 9 mm
Meade 14 mm
Meade 25 mm
20 cm-teleskopets brændvidde, fteleskop

Brændvidde

Celestron NexStar 127 SLT Maksutov

1500 mm

For Canon-kameraet1 gælder:
For NexImage5-kameraet gælder:

1

25 mm
4,7 mm
6,4 mm
9 mm
14 mm
25 mm
2000 mm

Nx = 5184
Nx = 2592

Dette kamera tilsluttes kun Celestron-kikkerten.

Tilsyneladende synsfelt
42
52
84
52
40
84
44
f\10-kikkert (f\6,3 m.
korter.)
f\11,8-kikkert.
Ny = 3456
Ny = 1944

fokalfor-

px = py = 4,3 m
px = py = 2,2m
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1.3.2.1. Øvelse - kikkertforstørrelse
Beregn kikkertforstørrelserne hvis man bruger okularerne med brændvidderne 25 mm, 14 mm og
6,4 mm til 20 cm-teleskopet.
-o-

1.4. Størrelsesklasser og UBVRI-systemet
Når man betragter nattehimmelen, vil man snart opdage at stjernerne ikke lyser med samme styrke.
Nogle lyser kraftigt (Solen f.eks.) og andre lyser mindre kraftigt. Hvis man øver sig tilstrækkeligt
længe, kan man lære at opdele stjernerne i forskellige lysklasser - også kaldet størrelsesklasser. F.eks.
kunne man lægge de mest lysstærke stjerner i klasse 1, de næstmest lysstærke stjerner i klasse 2 osv.
Ovenstående metode var netop hvad antikkens astronomer gjorde, og deres metode lever - i en lettere
modificeret version - i bedste velgående den dag i dag. Det var i øvrigt Hipparchus (162-127 f. Kr.) der
opfandt dette system. Han inddelte stjernerne i 6 størrelsesklasser med de kraftigste stjerner i
størrelsesklasse 1 og de svageste i størrelsesklasse 6. Metoden forekommer dog ikke alt for logisk, for
de fleste opfatter det som en smule besværligt, at jo svagere en stjerne lyser, des større størrelsesklasse
har den, men historien har bundet os til at fortsætte med at bruge det gamle størrelsesklassesystem.
Lad os nu se på hvad der sker, når øjet eller et kamera modtager lyset fra en stjerne. Vi måler stjernens
tilsyneladende luminositet l, når vi observerer denne; dvs. vi måler en effekt, som rammer et vist areal f.eks. pupillen i øjet, en CCD-detektor eller en kamerafilm. Enheden for luminositeten er [l] = W/m2..
Nu er det sådan, at systemet ”øjet med hjerne” opfører sig logaritmisk og ikke lineært! F.eks. vil to 40
W pærer tilsyneladende ikke lyse dobbelt så kraftigt som en enkel 40 W pære; selvom der kommer
dobbelt så meget effekt ud fra to pærer end en. Der skal altså mere end 2 pærer til, (afhængig af øjnene
der ser) for at det ser ud som om, lysstyrken er fordoblet. Derfor bliver det nødvendigt, at manipulere
med luminositeten, l, hvis den skal ligne det gamle størrelsesklassesystem, som er indrettet efter det,
øjnene ser.
I 1850 undersøgte astronomen N. R. Pogson fra Nottingham, England, Hipparchus' gamle
størrelsesklassesystem, og han fandt, at en forskel på 1 størrelsesklasse svarede til en
luminositetsfaktor-forskel på ca. 2,5. Derfor lavede han den matematiske definition, at en forskel på
netop 5 størrelsesklasser skulle svare til en faktor 100 i luminositetsforskel. (2,5 5  100.) Han kunne
altså definere formlen
l1
m −m
=2,5119
(4)
l2
2

1

hvor m angiver størrelsesklassen.
Under undersøgelsen af Hipparchus' system opdagede Pogson, at Hipparchus ikke havde været alt for
præcis i sine angivelser af stjernernes størrelsesklasser. Hipparchus benyttede trods alt kun sine øjne
som observationsinstrument, og derfor findelte Pogson skalaen. Solen og Månen var heller ikke med i
skalaen. Derfor kan man i dag finde stjerner med størrelsesklasser, der ikke er heltallige, nogle er
endog under 1 - ja selv negative værdier findes. F. eks. har stjernen Sirius (Hundestjernen) en
størrelsesklasse på -1,6, og fordi vi er så tæt på Solen, har Solen en tilsyneladende størrelsesklasse på 26,7.
De absolut svageste objekter, vi i dag kan se i kikkerter, har tilsyneladende størrelsesklasser på
omkring 30; dvs. skalaen strækker sig over et ganske stort interval i forhold til Hipparchus' oprindelige
interval på 6 størrelsesklasser. Figur 4 viser en oversigt over kendte objekters størrelsesklasser.
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Figur 4: Størrelsesklasser for forskellige himmellegemer. [4]
Eftersom øjet altså er et logaritmisk 'instrument,' og vi derfor gerne vil have et mål, der svarer til det, vi
ser, må vi nødvendigvis isolere m2-m1 i formel 4
l1
log
=(m2 −m1 )⋅log (2,5119)=(m2 −m1 )⋅0,40⇔
l2

()

−2,5⋅log

()

l2
=m2−m1
l1

(5)

Bemærk minusset der fremkommer, fordi vi har ombyttet indexerne i udtrykket for log. Formel 5 kan
bruges til at bestemme en stjernes størrelsesklasse, når man kender størrelsesklassen for mindst én
anden stjerne.
Man har dog i praksis valgt mange meget stabile stjerner, kaldet standardstjerner, til at kalibrere
observationerne, så der altid vil være standardstjerner på nattehimmelen uanset tidspunkt og sted på
Jorden, hvorfra der observeres. Disse standardstjerner er for eksempel anført i The Astronomical
Almanac og der findes også nogle i kilde [5].
1.4.1. Øvelse - Procyon og Sirius
Man har målt den tilsyneladende luminositet for stjernen Procyon i et sekund og den er målt til
5791 tællinger med en såkaldt CCD-detektor. Umiddelbart bagefter har man målt på Sirius i et
sekund, og den tilsyneladende luminositet blev målt til 31245 tællinger. Fra tidligere ved man, at
Sirius i standardenheder har en størrelsesklasse på -1,46.
Vis at Procyons tilsyneladende størrelsesklasse er 0,37.
Som en sidebemærkning kan det i øvrigt nævnes, at Procyon er den 8. mest lysstærke stjerne på
nattehimmelen og den ligger i 'Lille Hund.' (Ifølge den græske mytologi er stjernebillederne Store
Hund og Lille Hund jagthunde, der hjælper Orion i hans jagt.)
-o1.4.2. Absolut størrelsesklasse og afstande
Formel 5 er som nævnt god til at inddele stjernerne i bestemte størrelsesklasser ud fra nogle valgte
standardstjerner, men ved passende antagelser kan man manipulere den til at fortælle, hvor langt væk
stjerner befinder sig. Betragt figur 5. En observatør betragter en stjerne ved to afstande. Jo tættere man
er på stjernen, des kraftigere vil den tilsyneladende lyse.
Hvis det var muligt at lande på stjernen, kunne man måle hvor meget effekt, der slipper ud pr.
arealenhed fra overfladen, dernæst kunne man måle stjernens overfladeareal og endelig kunne den
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absolutte luminositet, L, bestemmes. (Dvs. L udtrykker en effekt og ikke effekt pr. areal, som den
tilsyneladende luminositet gør.)

Figur 5: Samme stjerne observeres i afstandene, r, og 10 pc. I afstanden 10 pc defineres
størrelsesklassen til M.
Det kan naturligvis ikke lade sig gøre i praksis. Men vi kan jo også bare lægge en fiktiv kugleskal uden
om stjernen i en vilkårlig afstand, r, og så regne på den problemstilling. Dette er vist i figur 6.
Den tilsyneladende luminositet i afstanden, r, vil naturligvis
blive mindre end ved overfladen af stjernen, men til gengæld vil
overfladearealet blive meget større end inde ved stjernens
overflade. Eftersom arealet af en kugleskal med radius r, er A =
4··r2, vil vi altså i afstanden, r, måle en tilsyneladende
luminositet, l, på
L
L
l= =
(6)
A 4⋅π ⋅r2
hvor L er den absolutte luminositet, dvs. effekt for stjernen.
Man definerer den absolutte størrelsesklasse, M, af en stjerne til
at være den tilsyneladende størrelsesklasse, m, ved afstanden 10
pc. 1 pc er en længdeenhed, og den er 3,086·1016 m. Dvs. formel
5 giver os
l(r)
−2,5⋅log
=m−M
(7)
l(10 pc)

(

)

Vi kan nu bortsubstituere de tilsyneladende luminositeter i
formel 7 ved hjælp af formel 6. Det giver

(

)

Figur 6: I afstanden r fra en
stjerne skal al stjernelyset gennemstråle kuglefladen. Jo større
afstanden bliver, des mindre bliver
den tilsyneladende luminositet
gennem kugleskallen.

L
4⋅π ⋅r 2
10
m−M =−2,5⋅log
=−2,5⋅log
L
r
2
pc
4⋅π ⋅(10 pc)
m−M =5⋅log (d )−5
Ovenfor er d=r/pc, dvs. et dimensionsløst mål for afstanden.

( )

2

⇔

(8)
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1.4.2.1. Øvelse – eftervisning af formel 8
I udledningen af formel 8 har vi udeladt en del mellemregninger. Gennemfør selv udledningen af
formlen i detalje. (Bemærk, at du skal være god til logaritmeregneregler, hvis du vil løse opgaven.)
-oFormel 8 fortæller os, at hvis man kan måle en stjernes tilsyneladende størrelsesklasse, m, og man kan
finde en anden metode til at bestemme stjernens absolutte størrelsesklasse, M, så kan man bestemme
afstanden til stjernen. Der findes heldigvis en metode til at bestemme stjernens absolutte
størrelsesklasse. Den kan for eksempel findes ved spektralklassebestemmelse, eller den kan bestemmes
af teoretiske astronomer.
1.4.2.2. Øvelse – afstanden til Procyon
Man har ved spektralklasseanalyse målt Procyons absolutte størrelsesklasse, M = +2,6. Procyons
tilsyneladende størrelsesklasse m = 0,37.
a) Vis at afstanden til Procyon er 3,58 pc.
-o1.4.3. UBVRI-størrelsesklasser
Vi har ovenfor antaget, at når man observerer en stjerne, måler man alle bølgelængder i lyset fra denne,
men i virkeligheden er man ofte interesseret i at kigge på strålingen fra bestemte
bølgelængdeintervaller. Derved kan man bestemme stjernens farveindex samt spektralklasse og
desuden dens absolutte størrelsesklasse, M. I praksis er metoden at indsætte et farvefilter foran ens
detektor og så optage typisk 3 billeder af stjernen. Man måler ofte gennem et blåt (B), et grønt (V) og et
rødt (R) filter, men ultraviolette (U) og infrarøde (I) filtre bruges også. Ved de to sidstnævnte filtre, er
det bedst at observere fra toppen af et bjerg eller endnu bedre – ude fra rummet.
Man angiver den tilsyneladende størrelsesklasse med bogstaverne U, B, V, R, I i stedet for m. Bemærk
at man her benytter store bogstaver, selvom der er tale om tilsyneladende størrelsesklasser.
Farveindexerne er givet som forskellen mellem hhv. U, B, V og R. F.eks. er et farveindex givet ved UB, et andet ved B-V og et tredie som V-R. Bemærk at man ikke bruger indexerne U-R, U-V samt B-R til
noget. Når man har farveindekserne kan stjernernes spektralklassetyper bestemmes. Spektralklasserne
fortæller en del om stjerner – f.eks. deres temperaturer og dermed deres farve. De siger også noget om
størrelserne af stjernerne. Der er mere om det i noten Solen og andre stjerner, men her vil vi anføre et
par grafer, der kan bruges til at bestemme spektralklassen. De er vist i figur 7 og 8.

Figur 7: Sammenhæng mellem B-V
og spektraltypen. [7]

Figur 8: Sammenhæng mellem U-B og
spektraltype. [7]
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Vi antog også underforstået, at stjernelyset udsendes fuldstændigt isotropt (lige meget i alle retninger)
og vi tog desuden ikke hensyn til eventuel interstellar absorption. Pånær nogle patologiske eksempler f.eks. kæmper i omløb omkring kompakte objekter - udsender stjerner deres lys fuldstændigt isotropt,
så den antagelse er ok. Der findes dog støv og lignende i universet, som kan absorbere noget af
stjernelyset på dets vej ned til Jorden. Det viser sig, at man kan justere i formel 8, så absorption
medtages for det synlige område. Den justerede formel er
V −M V =5⋅log (d)−5+ A V
(9)
Ovenfor er AV absorptionen målt gennem et visuelt filter. Man kan bestemme absorptionen ved først
at måle farveindekset B-V for stjernen og derefter på anden vis bestemme, hvad (B-V)0 bør være for
en stjerne af den givne type. Dermed kan farveexcessen, EB-V, beregnes til
E B−V =(B−V )−(B−V )0
(10)
Det viser sig, at følgende formel gælder
A V =3,1⋅E B−V
(11)
Der er endnu en effekt, ekstinktionen, som kan fjerne ganske meget lys, dvs. den bliver vi nødt til at
tage højde for, hvis vi foretager vore egne observationer. Den behandles i det følgende.
1.4.4. Ekstinktion fra atmosfæren
På en skyfri dag vil man ved solopgang samt solnedgang se, at Solen virker ganske rød. Når den står
højt på himmelen, er den derimod gul. Farveændringen skyldes påvirkning fra Jordens atmosfære.
I atmosfæren findes der støv, molekyler, vanddråber osv. Disse partikler kan absorbere eller sprede lys
og effekterne afhænger af lysets bølgelængde. F.eks. kan især molekyler i atmosfæren sprede blåt lys
relativt let, mens lys af længere bølgelængder nemmere har ved at slippe igennem. En lysstråle, der
indeholder lys med mange forskellige bølgelængder - en solstråle f.eks. - vil derfor skifte farve ved
passagen ned gennem atmosfæren.
Hvis strålen skal passere et tykt lag atmosfære, vil meget blåt lys blive spredt og hvis atmosfærelaget er
tyndt, vil kun lidt blåt lys blive spredt.

Figur 9: En simpel plan atmosfæremodel.
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Betragt figur 9. I figuren kan man se, at hvis lysstrålen passerer ned fra lodret - kaldet zenith - passerer
den et vist lag atmosfære, som vi definerer til at have længden 1 luftmasse. Hvis den entrer atmosfæren
med en vinklen, z, skal den passere gennem et endnu tykkere atmosfærelag. Dvs. jo længere nede i
horisonten stjernen (eller Solen) befinder sig, des mere blåt lys vil blive spredt/absorberet. Derfor
virker stjernerne mere røde og utydelige for store vinkler, z. Vinklen, z, kaldes for zenithdistancen.
Ovenstående effekt er også ansvarlig for, at himmelen er blå. Hvis atmosfæren var lavet af andre
molekyler, kunne himmelen have en anden farve.
Atmosfæren er ret forskellig som funktion af tiden, højden og vejret. Både massefylde, tryk og
sammensætning ændres hele tiden, og de er forskellige i forskellige højder over jordoverfladen, så det
er svært at bestemme en bestemt tykkelse for atmosfæren. Derfor definerer vi vores egen enhed,
luftmassen, således: Hvis lyset passerer lodret ned gennem atmosfæren, så har den gennemløbet 1
luftmasse uanset atmosfærens sammensætning og aktuelle højde.
Dvs. hvis vi tilnærmer atmosfæren til at være planparallel, benytter cosinusreglen for retvinklede
trekanter, samt ovenstående definition, kan man beregne hvor stor en luftmasse, , lyset skal passere
1
Λ=
(12)
cos( z)
1.4.4.1. Øvelse - luftmasse
Benyt figur 9 til at vise formel 12. Du skal bruge cosinus-reglen for retvinklede trekanter.
-oI virkeligheden krummer atmosfæren, dvs. formlen ovenfor er ikke korrekt for alle zenithdistancer.
Den passer dog ganske fint for z < 60. Hvis man vil have mere nøjagtige resultater for store
zenithdistancer, viser en nøjere beregning at flg. formel gælder
Λ=

(

)

(

)

2

(

1
1
1
1
−0,0018167⋅
−1 −0,002875⋅
−1 −0,0008083⋅
−1
cos(z )
cos( z)
cos( z)
cos( z)

)

3

(13)

Når en foton entrer atmosfæren, har den en vis sandsynlighed, p, for at blive absorberet pr.
luftmasseenhed. Dvs. hvis vi har l fotoner, der indløber hvert sekund, vil tilvæksten af fotonerne, dl,
efter en luftmasseafstand på d være
dl=− p⋅l⋅d Λ ⇔l ' (Λ)=− p⋅Λ
Minusset skyldes, at tilvæksten er negativ - der sker jo et fald i antallet af fotoner. (Man benytter
bogstavet ’d’ for ’små’ tilvækster i modsætning til ’’ for store tilvækster.) Dvs. hvis fotonerne skal
gennemløbe afstanden, , får man, at der nede ved overfladen resterer
l(Λ)=l 0⋅exp (− p⋅Λ )
(14)
fotoner. l0 angiver antallet af fotoner ved atmosfærens top.
1.4.4.2. Øvelse – ekstinktion
Hvis du har lært integration, så prøv at integrere dig frem til formel 14. Hvis ikke du har lært
integration, men du har lært differentiation, kan du differentiere formel 14 og kontroller at den
opfylder differentialligningen. Har du ikke lært nogle af de ovenstående matematikarter, må du nøjes
med at tro på, at formlen passer.
-oVi ved nu nok til at bestemme den tilsyneladende luminositet for en stjerne udenfor atmosfæren.
Antag, at vi måler på en stjerne med zenithdistance, z. Vi ønsker at finde stjernens tilsyneladende
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størrelsesklasse, m0, udenfor atmosfæren. Det kan vi gøre vha. formel 5 og 14, som netop fortæller os
hvor mange fotoner, der absorberes i atmosfæren. Dvs. l1=l0 og l2 = l0·exp(-p·). Derudover sættes m2
= m og m1 = m0. Disse udtryk kan indsættes i formel 5
l
l ⋅exp(− p⋅Λ)
−2,5⋅log 2 =m2−m1 ⇔ m−m0 =−2,5⋅log 0
=+2,5⋅p⋅Λ⋅log (e)≡k⋅Λ ⇔
l1
l0

(

()

m0=m−k⋅Λ

)

(15)

a

Ovenfor har vi benyttet, at log(x ) = alog(x), samt at vi ikke aner, hvad værdien af p er. Vi antager dog,
at den er konstant, og derfor kan vi definere konstanten k = 2,5·p·log(e).
Dvs. hvis man måler en stjernes tilsyneladende størrelsesklasse for forskellige luftmasser, er det altså
muligt at finde størrelsesklassen udenfor atmosfæren ved at aflæse skæringen på 2. aksen på en (, m)kurve. Man kan også aflæse ekstinktionskoefficienten, k, som hældningen på grafen. Her er det værd at
gøre opmærksom på, at ekstinktionskoefficienten er forskellig for forskellige filtre.
1.4.5. Tilpasning til standardstørrelsesklasser
Ovenfor har vi set, hvordan man kan tage højde for spredning i atmosfæren, når man måler
størrelsesklasser for stjerner. Men hvis ens resultater skal kunne deles af andre astronomer, skal man
have fjernet instrumentafhængigheden. Alle astronomer bruger jo ikke samme udstyr.
Dette problem løses ved at gøre som følger:
a) Mål l og z på 7-10 standardstjerner.
b) Beregn m = -2,5·log(l) for hver af standardstjernerne.
c) Beregn luftmassen Λ = 1/cos(z) for hver standardstjerne.
d) Beregn instrumentstørrelsesklasserne, m0s = m-k·Λ for standardstjernerne.
e) Tegn en (m0s, mstandard)-graf. Denne kalibreringskurve kan nu bruges til at bestemme
standardstørrelsesklasser for alle andre observerede stjerner.
Vi har dermed vha. matematik (i store træk) lært at fjerne atmosfærens indvirkning på observationerne
og samtidig standardiseret observationerne.

1.5. Spektre
Foruden at måle på mængden af lys fra en stjerne, kan man også splitte lyset ad og undersøge dets
indhold af information. Fra fysik c kender læseren gitterligningen
n⋅sin (θ n )
(16)
λ=
d
λ er bølgelængden af lyset, n er ordenstallet, d er gitterkonstanten og θn er afbøjningsvinklen. Man
kan altså splitte en lysstråle op i dens bestanddele ved at lade lyset stråle gennem et optisk gitter.
Ved at gøre dette, kan man opmåle et spektrum for en stjerne, og spektret siger en del om stjernens
indhold og natur. Spektre i astronomi minder meget om spektre fra fysikken – der er noget gas, der
enten udsender lys eller absorberer lys. Varme- og tynde gaståger udsender emissionsspektre og
stjerner udsender absorptionsspektre. Mekanismen bag dannelsen af spektre kan ses på figur 10. På
tegningen har man vist et prisme, i stedet for et optisk gitter, men det giver samme resultat.
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Figur 10: Principskitse af hvordan spektre dannes.[8]
1.5.1. Varmestrålingsspektrum/planckkurve – temperaturbestemmelse af stjerner
Betragt figur 11. Ignorer enheden på 2. aksen men læs 2. aksen som ”lysstyrke.” 1. aksen viser
bølgelængden af strålingen.

Figur 11: Planckkurver fra såkaldt absolutte sorte legemer. Læg mærke til at toppunktet vandrer
mod venstre for stigende temperaturer.
Stjerner er næsten absolut sorte legemer, dvs. de reflekterer praktisk talt ikke stråling, der sendes
mod dem. Men de udsender naturligvis deres egen stråling, så de er ikke sorte at se på. Fordi
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stjerner har denne egenskab, kan vi bruge teori fra planckkurver til at bestemme stjernernes
temperaturer. Det gør man ved at måle et spektrum, som ovenstående figur viser, og så aflæse
toppunktet på kurven. Toppunkterne er nemlig temperaturafhængige, og vi kan bruge Wiens
forskydningslov til at beregne temperaturen
0,0029 K⋅m
T=
(17)
λ maks
Bemærk at bølgelængden skal indsættes i enheden ”m”.
Man kan også bestemme en stjernes temperatur ved at måle farveindekset B-V, som er omtalt i
afsnit 1.4.3. Temperaturen kan derefter aflæses på figur 12.

Figur 12: Sammenhæng mellem farveindeks og temperatur. [6]
1.5.2. Udstråling fra en stjerne
Hvis man regner på planckstråling, og antager stjernen for at være kugleformet med radius, R, kan
man vise Stefan-Boltzmann's lov, som er
2
4
(18)
L=4⋅π ⋅R ⋅σ ⋅T
Temperaturen, T, ovenfor er ikke overfladetemperaturen, men den såkaldte effektive temperatur, der
ligger et par hundrede km nede under overfladen. σ = 5,67·10-8 W/(m2K4) er Stefans konstant. Hvis
man deler med Solens værdier på begge sider af formlen, får man varianten
L
R 2 T 4
=
⋅
(19)
Lsol
R sol
T sol

( )( )

Hvis man benytter formel 5 og 19 sammen kan man vise, at følgende regler også gælder
L
M −M sol=−2,5⋅log
L sol

( )

(20)

og
M −M sol=−5⋅log

( RR )−10⋅log( TT )
sol

(21)

sol

De kan nogle gange vise sig nyttige, for ved at kende størrelsesklasse og temperatur, kan vi altså
regne os frem til stjernens radius.
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Figur 13 viser eksempler på forskellige stjernespektre.
Man kan se ligheden med planckkurverne
på en del af spektrene, men der er nu
overlejret absorptionslinier, som er de
dyk, der ses på graferne.
Hver linie fremkommer pga. en atomar
overgang i de atomer, der findes i stjernernes atmosfærer. Derfor kan man ved at
aflæse linierne i spektret og sammenligne
med tabelværdier blive i stand til at finde
ud af, hvilke grundstoffer, der er i
stjernernes atmosfærer.
Her skal man dog passe lidt på, for styrken
af linierne afhænger også af temperaturen
i atmosfæren, så fraværet af linier betyder
ikke nødvendigvis, at gassen ikke er der.
Læseren kan jo betragte spektret med
titlen G5V. Dette svarer omtrent til Solens
spektrum, og læg mærke til det lille hak
ved 6563 Å, som svarer til 656,3 nm. Det
er den røde balmerlinie fra hydrogen, og
da der enormt meget hydrogen i Solens
atmosfære,
skulle
man
tro,
at
absorptionslinien ville blive meget kraftig
– det er den dog ikke, fordi temperaturen
er ”for lav.” Der er mere om spektre i
noten Solen og andre stjerner.
Figur 13: Eksempler på stjernespektre. [9]

1.6. Dopplereffekten
Det sidste vi vil se på her, er dopplereffekten, som også kendes fra fysik C. Læseren bedes erindre
sig, at når en lys- eller lydgiver bevæger sig radialt i forhold til en observatør, vil bølgelængderne af
det modtagne lys eller lyd ændres. Ved at optage et spektrum af en stjerne eller galakse og ved
identifikation af spektrallinierne, kan man bestemme lysgiverens fart. Formlen er
v λ − λ udsendt
z= = obs
(22)
λ udsendt
c

1.7. Sammenfatning
Vi har nu set på hvordan vi kan få information om stjerner ved at måle deres tilsyneladende
luminositet, deres farveindeks og deres spektrallinier. Vi har set, hvordan man kan tilpasse sine
egene observationer til standardenheder, så andre kan få gavn af målingerne.
Har din skole et teleskop med noget måleudstyr, kan du selv undersøge åbne hobe eller stjerner, og
derefter bearbejde målingerne – noget, som måske kunne være relevant i en SRP-opgave.
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