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Simulering af lysstyrkekurven fra en supernova

Supernovaen SN 1994i i Whirlpool Galaxy M51 blev 
opdaget den 2. april 1994 af flere astronomer uaf-
hængigt af hinanden.

Tilfældigvis blev der optaget observationer af SN 1994i, 
før der blev rapporteret om en supernova. To gym-
nasieelever, Heather Tartara og Melody Spence, bad 
om observationer af M51 den 29. og 31. marts 1994. 
Deres anmodning blev fremsat gennem Hands–On 
Universe–programmet, som gør det muligt for stu-
derende på grundskolen og gymnasiet at anmode om 
observationer på automatiserede teleskoper. Deres 
billeder fangede M51 lige før og efter SN 1994i be-
gyndte at lyse kraftigt op. 

Det er nogle af de første data, der overhovedet er 
optaget for en supernova af denne type (Type Ic). I 
perioden 2. april til 6. maj optog de to piger 12 fits–
billeder af supernovaen. Optagelsen fra 14. april ses 
her. Supernovaen ses ved den røde pil. Den blå pil 
viser en forgrundsstjerne i vores eget mælkevejs-
system. Supernovaens lysstyrke ændres fra dag til 
dag, mens det antages, at forgrundsstjernen ikke 
varierer i lysstyrke.

Bestemmelse af lyskurven 
for SN1994i

Fits–billederne kan analyseres i et specielt billedbe-
handlingsprogram (fx IRIS), og måleresultaterne er 
samlet i tabellen. Optagelsestidspunkterne er omsat 
til et tidsmål i døgn regnet fra midnat 1. april 1994.

• Åbn filen SN1994i_data.dmg eller overfør de tre sid-
ste søjler i tabellen til en søjletabel i FPro3. Navngiv 
søjlerne Tid, SN og Star.

• Lav en grafisk afbildning af SN som funktion af Tid.

Denne afbildning giver ikke megen information. Det 
skyldes, at de enkelte optagelser er sket under for-
skellige forhold (fx sigtbarhed gennem atmosfæren), 
og derfor er de ikke sammenlignelige. Under anta-
gelse af, at forgrundsstjernen ikke varierer i lysstyr-
ke, kan man normere målingerne for hvert billede 
ved at beregne den relative værdi.

 Optagelsestidspunkt             Måledata
  Nr. Dato Kl. Tid *) SN **) Star **)
   1 02-04-1994 11:06 1,46 6046 10696
   2 07-04-1994 07:33 6,31 15592 12290
   3 11-04-1994 10:31 10,44 58191 38251
   4 13-04-1994 10:56 12,46 25455 18618
   5 14-04-1994 07:38 13,32 28736 21601
   6 21-04-1994 10:18 20,43 24836 30983
   7 22-04-1994 08:08 21,34 12124 16889
   8 23-04-1994 07:03 22,29 17790 26336
   9 27-04-1994 07:23 26,31 20336 33361
 10 28-04-1994 07:24 27,31 17282 31608
 11 03-05-1994 07:15 32,30 14576 28136
 12 06-05-1994 07:17 35,30 16010 34767

  *)  Tiden måles i døgn efter midnat 1. april 1994.
**)  Måledata er pixelindholdet i optagelserne.

Figur 7 
Måledata fra optagelser 2. april til 6. maj 1994 af lysstyrken 
fra supernovaen SN1994i.

Figur 8 
Fits–billede af supernovaen SN1994i (ved den røde pil) 
optaget 14. april 1994. Den blå pil viser en forgrundsstjerne 
i vores eget mælkevejssystem.



Modellering, Simulering og Databehandling med FPro3

10          

• I søjle 4 under udtryk skrives derfor: SN/Star. Navngiv 
søjlen SN_rel.

• Lav en grafisk afbildning af SN_rel som funktion af Tid.

Afbildningen ser nu meget mere fornuftig ud. Der er 
tale om en vækst i starten, og efter nogle dage ser 
man et fald i intensiteten fra supernovaen. Umiddel-
bart ser det ud til at ligne et eksponentielt henfald. 

• Fjern de første par punkter fra søjlerne, så der kun 
ses data fra henfaldet. 

• Lav eksponentiel regression og bestem halverings-
tiden (Svar: ca. 12 døgn)

Kig nøje på din graf med målepunkter og den ind-
tegnede regressionskurve. Argumenter for, at der 
IKKE kan være tale om en eksponentielt aftagen-
de funktion (som fx fra et radioaktivt henfald). Det 
kan ses med det trænede øje, ellers kan der laves 
et residualplot.

• Gem dit arbejde i en fil til senere brug. 

 
Simulering af lyskurven 
for SN1994i

Teoretiske undersøgelser af supernovaer af type Ic 
viser, at der under eksplosionen dannes ekstremt 
store mængder af grundstoffet nikkel, der slynges 
væk fra supernovaen.

1  Henfald af  56Ni

56Ni har en henfaldstid på 6,08 døgn og henfalder 
til 56Co.

• Åbn filen SN1994i_Henfald Ni-56.dmg 

I Klar–programmet er halveringstiden for 56Ni, TNi, 
defineret samt antallet kerner fra start, NNi. Hen-
faldskonstanten kNi er beregnet. Vi starter simu-
leringen til tid t = 0 døgn og bruger her en skridt-
længde på dt = 0,25 døgn.

I Løkke–programmet beregnes først aktiviteten ved 
ANi = kNi· NNi. ANi· dt er det antal kerner, der for-
svinder i tidsrummet dt, hvorefter det nye antal Ni–
kerner kan beregnes til det nye tidspunkt.

• Vis graferne for antallet af Ni–kerner og aktiviteten 
fra Ni i fx 20 døgn i det samme koordinatsystem.

• Gem filen til senere brug, og gem derefter fi-
len igen under et nyt navn til det videre ar-
bejde, fx SN1994i_Co-56.dmg.

2  Antallet af  56Co–kerner

Fra starten er antallet af 56Co–kerner NCo = 0. Ved 
henfaldet af 56Ni dannes der 56Co–kerner. 56Co er også 
radioaktiv og henfalder til 56Fe med en halveringstid 
på 77,3 døgn, dvs. der forsvinder også 56Co–kerner.

• I Klar–programmet defineres værdierne for 
TCo og NCo. kCo beregnes på samme må-
de som for Ni.

• I Løkke–programmet defineres aktiviteten 
fra Co på samme måde som for Ni.

• Ændringen i antallet af Co–kerner består i 
en tilvækst fra henfald af Ni, ANi· dt, og et 
fald på ACo· dt.

• Vis graferne for NCo og ACo.

3  Antallet af  56Fe–kerner

Da 56Fe er stabil, sker ændringen i antallet NFe af 
56Fe–kerner udelukkende ved en tilvækst fra hen-
faldet af 56Co.

• Tilføj en linje med begyndelsesværdien NFe i Klar–
programmet og tilføj en linje til beregning af antallet 
af NFe i Løkke–programmet

• Vis også grafen for NFe i koordinatsystemet.

Antallet af de tre forskellige slags kerner ses bedst 
i tidsrummet 0 til fx 200 døgn.
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4  Den samlede aktivitet fra kædehenfaldet

Lav et nyt koordinatsystem og vis aktiviteten fra 
56Ni og 56Co.

• Tilføj også en linje med summen af aktiviteterne 
i Løkke–programmet, og vis den samlede aktivi-
tet, ASum.

5  Sammenligning af simuleringen med lyskur-
ven for SN1994i

Vi vender nu tilbage til lyskurven for SN1994i, hvor 
vi bestemte ”halveringstiden” for en periode på ca. 
25 døgn. Vi ved ikke præcist hvornår supernovaud-
bruddet startede, så derfor vil vi i simuleringen be-
tragte brudstykker af den samlede aktivitet over 25 
døgn med forskellige starttidspunkter i simuleringen.

Tilføj to linjer sidst i Løkke–programmet:

• If t > 10 then ATegn := ASum
• If t > 35 then stop

• Vis en graf over den samlede aktivitet, ATegn, i tids-
rummet 10 til 35 døgn.

• Lav eksponentiel regression og bestem ”halve-
ringstiden”.

Undersøg ”halveringstiden” i forskellige tidsrum 
med forskudte starttidspunkter, 
fx t = 12, 13, 15, 17 …

Er det muligt at finde et starttidspunkt, hvor der 
opnås den samme halveringstid, som den, der blev 
fundet i forbindelse med lyskurven fra SN1994i?

Zoom ind på denne simulering og regressionskurven 
i dette tidsrum. Sammenlign punkternes placering 
i forhold til regressionskurven med punkternes pla-
cering i lyskurven. Kommentér!

Figur 8 
Simulering af kædehenfald. Den sorte kurve viser antallet 
af 56Ni–kerner, der henfalder til 56Co (den røde kurve) som 
igen henfalder til den stabile kerne 56Fe (den blå kurve).


