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Af Michael Linden-Vørnle

 Siden efteråret 2003 har 
NASAs rumteleskop Spit-
zer studeret himlen i infrarødt 
lys. Dette lys er mere rødt end 
almindeligt lys og dermed usyn-
ligt for vores øjne. I rummet 

kommer det infrarøde lys typisk 
fra områder, der enten er meget 
kolde, eller som er pakket ind i 
støv. Da fødslen af nye stjerner 
og planeter, ja hele galakser, ofte 
er indhyllet i støv, gør infrarøde 

observationer det muligt at stu-
dere disse skabelsesprocesser. I 
infrarødt lys kan astronomerne 
også studere meget fjerne objek-
ter, hvis lys er blevet infrarødt på 
grund af universets udvidelse. 

Termofl aske i rummet
Det infrarøde lys fra universet 
kan kun delvis passere gennem 
Jordens atmosfære. Den lang-
bølgede del af det infrarøde lys 
(det “fjern-infrarøde”) blokeres 

Det infrarøde 
univers

A S T R O N O M I

I infrarødt lys kan astronomerne studere de kolde og støvede områder 

i universet, hvor nye stjerner og planeter fødes. 

Illustration: NASA/JPL-Caltech
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helt af atmosfæren og kan der-
for kun observeres med rum-
baserede teleskoper. Det er dog 
ikke nogen simpel sag at drive 
et infrarødt teleskop i rummet. 
Selve teleskopet udsender nem-
lig også infrarød stråling, hvis 
ikke det køles ned til nogle få 
grader over det absolutte nul-
punkt, der er den lavest mulige 
temperatur (-273,15 °C). 

Ved hjælp af en stor termo-
fl aske med fl ydende helium 
har Spitzers instrumenter været 
kølet ned til ca. -271 °C, så den 
svage stråling fra rummet ikke 
er druknet i den infrarøde glød 
fra rumteleskopet selv. I maj 
måned i år var beholdningen 
af fl ydende helium imidlertid 
brugt op, hvilket i praksis har 
betydet afslutningen af en del af 
Spitzers aktiviteter. Selvom der 
ikke længere er helium om bord 
til at køle, så kan to af kamera-
erne i et af rumteleskopets tre 
videnskabelige instrumenter 
dog fortsætte med at fungere.

Tunge og varme stjerner
Et smukt eksempel på de 
resultater, som Spitzer har 
opnået, er observationerne af 
et objekt, som astronomerne 
kalder DR21 (se foto). Det 
ligger i stjernebilledet Cygnus 
(Svanen) i en afstand på ca. 
10.000 lysår. I dette område 
fødes nye stjerner, men det 
har hidtil været uhyre vanske-
ligt at studere denne stjerne-
kuvøse pga. store mængder af 
støv, der effektivt lukker af for 
lyset fra de nyfødte stjerner. 
Faktisk er der så meget støv, 
at lyset dæmpes 10.000 mia. 
mia. mia. mia. gange! Spitzer 
kan imidlertid let se gennem 
dette tætte slør af støv. Det 
skyldes, at skyerne blokerer 
mest for almindeligt synligt 
lys, mens infrarødt lys godt 
kan passere. 

Spitzers optagelser afslører 
de tunge, varme og meget lys-
stærke stjerner, der er blevet 
dannet i dette område. Den 

største af stjernerne vurderes 
at være 100.000 gange klarere 
end Solen. Selve DR21 inde-
holder en tætpakket klump af 
stjerner omgivet af en sky af 
gas og støv.

I nærheden af DR21 fi ndes 
andre stjernedannende områ-
der, der aldrig tidligere er ble-
vet set i så stor detalje. De 
infrarøde optagelser viser også, 
at stjernedannelsen ikke er en 
stille og rolig proces. De unge 
stjerner er nemlig i færd med at 
fl å de omkringliggende skyer af 
gas og støv fra hinanden. Spit-
zers billeder giver astronomerne 
mulighed for at studere disse 
voldsomme begivenheder i stor 
detalje.

Stor støvskive
Et andet eksempel på Spitzers 
arbejde, er observationer af en 
støvskive omkring den klare 
stjerne Vega. Støvskiven, der 
blev opdaget i 1984, opvarmes 
af lyset fra stjernen, og gløder 

derfor i det infrarøde område. 
Spitzers observationer har afslø-
ret, at skiven er større end hid-
til antaget. Den strækker sig 
mindst 122 milliarder km væk 
fra stjernen, hvilket svarer til 
815 gange afstanden mellem 
Solen og Jorden. Skiven er såle-
des 20 gange større end vores 
eget Solsystem.

Forskerne formoder, at et 
enormt sammenstød mellem 
to nydannede planeter med en 
diameter på op til 2.000 km 
har tilført masser af støv til ski-
ven. Det vurderes, at sammen-
stødet er sket inden for den 
seneste million år – altså “for 
nylig” set på en astronomisk 
tidsskala. Det er skivens store 
indhold af meget fi nkornet 
støv, der har ført forskerne på 
sporet af kollisionen. 

Det fi ne støv er kun nogle 
få mikrometer (milliontedele 
meter) store, hvilket er 100 
gange mindre end et jordisk 
sandkorn. Sådanne mikrosko-

A S T R O N O M I

←  Rumteleskopet Spitzer 
kredser om Solen i samme 
bane som Jorden. Teleskopet er 
opkaldt efter den amerikan-
ske astronom Lyman Spitzer 
(1914-1997), der som den 
første bragte idéen om et rum-
teleskop på banen. Det var i 
1946, hvor han argumente-
rede for, at et stort teleskop i 
rummet kan undgå den for-
styrrende virkning af Jordens 
atmosfære.

Spitzers infrarøde portræt af det stjernedannende område DR21 i stjernebilledet Svanen. Billedet er en mosaik 
af fl ere optagelser. Selve DR21, der ses øverst i midten på billedet, indeholder en tætpakket klump af stjerner 
omgivet af en sky af gas og støv (gas og støv vist med hhv. grønne og røde farver). Røde tråde, der indeholder 
organiske forbindelser (kulstofforbindelser), strækker sig både vandret og lodret hen over skyen. En intens 
stråle af gas (en såkaldt jet) skyder nedad forbi stjernerne. Denne gasstråle er materiale, der slynges væk fra 
områdets største stjerne. Under DR21 ses andre stjernedannende områder, der aldrig tidligere er blevet set i så 
stor detalje. Den store hvirvlende sky nederst til venstre formodes at være en stjernekuvøse som DR21, men 
med mindre stjerner. 
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piske støvkorn forsvinder væk 
fra skiven og ud i rummet på 
tidsskalaer, der er mindre en 
1.000 år. Da Spitzers observati-
oner imidlertid viser, at skiven 
har et stort indhold af det fi ne 
støv, må der på et tidspunkt for 
nylig være sket en massiv til-
førsel af støv. Forskerne mener 
altså, at et kæmpesammenstød 
er den mest sandsynlige for-
klaring. Spitzers skarpe og føl-
somme infrarøde observatio-
ner bidrager således også til en 
større indsigt i de indviklede 
og ofte kaotiske processer, der 
styrer udviklingen af planetsy-
stemer.

Planet med hedeture
Spitzer har dog også givet for-
skerne ny viden om egentlige 
planeter, der kredser om andre 
stjerner end Solen – såkaldte 
exoplaneter. Spitzer har bl.a. 
afsløret, at exoplaneten med 
katalognavnet HD 80606b 
oplever store udsving i tempera-
tur. Exoplaneten har en meget 
afl ang (elliptisk) bane, så afstan-
den mellem planeten og dens 
stjerne svinger mellem ca. 4,5 
millioner km og 127 millioner 
km svarende til 0,03 og 0,85 
gange afstanden mellem Solen 
og Jorden. Et kredsløb om stjer-
nen varer 111 jorddøgn. 

HD80606b blev opdaget i 
2001 ved at registrere, at dens 
stjerne rokker frem og tilbage i 
synsliniens retning. Rokkebevæ-
gelsen er et resultat af, at stjer-
nen og exoplaneten kredser om 
deres fælles tyngdepunkt. Plane-
ten bevæger sig mest, men stjer-
nen fl ytter sig altså også. 

Med Spitzer målte forskere 
ændringer i temperaturen 
på HD 80606b, mens den i 
november 2007 passerede tæt 
forbi sin stjerne. Målingerne 
har afsløret, at temperaturen 
i løbet af kun seks timer steg 
fra ca. 530 ºC til ca. 1.230 ºC. 
Det er første gang astronomer 
har observeret ændringer i vej-

Spitzers optagelse af en del af et stjernedannende område ved navn W5, 
der ligger ca. 7.000 lysår fra Jorden i retning mod stjernebilledet Cassiopeia. 
Området er domineret af en meget tung og varm stjerne, der ligger udenfor 
billedets øverste kant. De smukke skyer af gas og støv er blevet formet af 
energirig stråling og en kraftig stjernevind (partikelstrøm) fra denne stjerne. 

Stjernens påvirkning er formentlig også årsag til dannelsen af nye stjerner. 
Når gasskyerne presses sammen af strålingen og stjernevinden, kan de 
blive så tætte, at nye stjerner bliver født. Astronomerne formoder, at de 
samlinger af purunge stjerner, der ses i spidsen af de to “gasfi ngre”, som 
strækker sig op mod stjernen, er dannet på denne måde.

ret på en exoplanet, mens de 
fandt sted. De ekstreme udsving 
i temperatur, som Spitzer har 
observeret, tyder på, at HD 
80606b’s atmosfære er meget 
effektiv til at opsuge (absorbere) 
og afgive varme. 

Nabo-planetsystem 
med tre bælter
Et andet exoplanet-resultat fra 
Spitzer handler om stjernen 
epsilon Eridani. Den ligger kun 
ca. 10,5 lysår fra vores Solsy-
stem og er dermed en af Solen 
nærmeste naboer. Stjernen kan 
ses med det blotte øje i stjerne-
billedet Eridanus (Floden). 

Spitzers observationer har 
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afsløret, at epsilon Eridani er 
omgivet af to bælter af klippe-
materiale og et bælte af is. Det 
forhold, at materialet omkring 
stjernen er fordelt i bælter, tyder 
ifølge forskerne på, at der kred-
ser fl ere planeter om stjernen. 
Tidligere observationer har alle-
rede peget på, at der er mindst 
en planet i kredsløb om epsilon 
Eridani. 

Stjernen epsilon Eridani 
er en smule mindre og kol-
dere end vores stjerne, Solen. 
Astronomerne vurderer dens 
alder til at være ca. 850 mil-
lioner år. Dermed er epsilon 
Eridani noget yngre end Solen, 
der har ca. 4,6 milliarder år på 
bagen. Observationer af epsilon 
Eridani giver derfor forskerne 
mulighed for at lære mere om, 
hvordan et planetsystem udvik-
ler sig. 

Astronomerne formoder, at 
det er tre planeter i kredsløb 
om epsilon Eridani, der former 
materialet omkring stjernen til 
de tre bælter. De tre planeter 
vurderes at være tungere end 
Neptun og lettere end Jupiter. 
Forskerne formoder, at det unge 
planetsystem omkring epsi-
lon Eridani minder meget om 
Solsystemet, da det var yngre. 
Hvis det er rigtigt, vil epsilon 
Eridani’s planetsystem muligvis 
udvikle sig på samme måde som 
vores og måske danne jordlig-
nende planeter.

Afl øser på vej
Selvom Spitzer nu er løbet tør 
for kølende helium, så tegner 
fremtiden for den rumbaserede 
infrarøde astronomi meget lys. 
Den 14. maj i år blev det euro-
pæiske infrarøde rumteleskop 
Herschel nemlig succesfuldt 
opsendt. Med et lyssamlende 
hovedspejl på tre meter i dia-
meter er Herschel faktisk det 
største rumteleskop, der til 
dato er blevet sendt ud i rum-
met. Herschel blev opsendt 
med samme Ariane-raket som 
den europæiske Planck-satellit, 
der med sit danske teleskop 
skal studere eftergløden fra big 
bang. Med Herschel vil for-
skerne få et endnu mere ene-
stående værktøj end Spitzer til 
at studere det kolde og støvede 
infrarøde univers. 

Har løftet arven
Spitzer har på fornemste vis løftet arven efter to meget succesfulde 
rummissioner: InfraRed Astronomical Satellite (IRAS), der fl øj i 1983 
og Infrared Space Observatory (ISO), der var i drift fra 1995 til 1998. 
IRAS var den første satellit, der kortlagde hele himlen i infrarødt lys, 
mens den europæiske ISO-mission gennemførte mange tusinde obser-
vationer af udvalgte objekters infrarøde stråling.

Computertegning af vejrmønstre på HD 80606b baseret på Spitzers 
observationer.

En kunstners forestilling af det massive sammenstød, der formodes at 
have tilført fi nt støv til støvskiven omkring stjernen Vega.

C
re

di
t:

 N
AS

A/
JP

L-
C

al
te

ch
/U

C
S

C
C

re
di

t:
 N

AS
A/

JP
L-

C
al

te
ch

/T
. 
Py

le
 (
S

S
C

/C
al

te
ch

)

A S T R O N O M I

Om forfatteren

Michael Linden-Vørnle er 
Astrofysiker, ph.d.
Tycho Brahe Planetarium
Tlf.: 3318 1997
E-mail: Mykal@tycho.dk

Videre læsning
Du kan læse meget mere om 
Spitzer-missionen på disse 
websider:
www.nasa.gov/spitzer
www.spitzer.caltech.edu




