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med sitt märkliga beteende har den mystiska dubbelstjärnan t Pyx förvirrat både forskare och amatörastronomer i decennier. 

Nu står det klart att det som utspelar sig är ett avgörande skede för stjärnan – och kanske för vår kunskap. 
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D
et är en klar natt på Hawaii i april 2011. Ama-
törastronomen Mike Linnolt, som så många andra 
nätter, riktar hoppfullt sitt teleskop mot stjärnbilden 
Kompassen (Pyxis). 

Det har gått mer än 25 år sedan dubbelstjärnan 
T Pyxidis, eller T Pyx, senaste visade sig i novautbrott i 
denna stjärnbild, trots att den gjorde det vart tjugonde år 
sedan 1902. Men den senaste gången T Pyx hade utbrott 
var 1966. 

Tillsammans med många andra amatörastronomer har 
Mike Linnolt nästan gett upp hoppet att alls få se ett utbrott 
hos dubbelstjärnan igen. Men just denna varma aprilnatt 
ser himlen annorlunda ut. Nu visar sig T Pyx tre gånger 
ljusstarkare än vanligt! Kan det vara så att stjärnan äntligen 
visar sig som en nova igen efter så många år av vila?

Kataklysmer

T Pyx tillhör en speciell grupp av dubbelstjärnor som 
kallas kataklysmiska variabler. I dessa system ligger två 
stjärnor mycket nära varandra. Här kan materia överföras 
från den ena – en röd dvärgstjärna med massa mindre än 
solens – till den andra – en ljusstark vit dvärgstjärna som 
är ungefär lika tung som solen men lika liten som jorden. 
De båda stjärnorna befinner sig så nära varandra att gra-
vitationskraften från den vita dvärgen drar kompanjonen 
till sig och stjäl massa från den. Massan, i form av vätgas, 
strömmar från kompanjonen och bildar en skiva runt den 
vita dvärgen innan den långsamt flödar ner på den vita 
dvärgens yta. 

Namnet kataklysmisk variabel antyder att någonting 
våldsamt äger rum i dessa dubbelstjärnor. Den mest kraft-
fulla händelsen kallas ett novautbrott och sker ungefär vart 
tiotusende år. Allt eftersom mer och mer vätgas packas på 
den vita dvärgens yta ökar trycket i takt med temperatu-
ren. Till slut blir trycket så högt att hela lagret exploderar i 
en kärnfusionsreaktion – en nova. 

Nova – eller supernova?

Vart tiotusende år är förstås en väldigt lång tid att vänta 
på ett novautbrott, men det finns ett tiotal kataklysmiska 
variabler som har utbrott betydligt oftare än så. Denna 
exklusiva grupp kallas för rekurrenta novor, och T Pyx är 
en av dess medlemmar. 

Några som är särskilt intresserade av denna grupp stjär-
nor är supernovaforskare. För att kunna få återkommande 
novautbrott måste den kataklysmiska variabeln föra över 
massa väldigt snabbt samtidigt som den vita dvärgen 
måste ha en hög massa från början. Om massan är så hög 
att den överstiger den så kallade Chandrasekharmassan på 
1,4 solmassor skulle den kunna explodera som en super-
nova istället för en vanlig nova. Det är just supernovor av 
denna sort som ligger bakom upptäckten som gav Nobel-
priset i fysik 2011 (se PA 2011/4), att universums expan-
sion accelererar.

Ett supernovautbrott är många gånger mer kraftfullt än 
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Smäller den SnArt?
För två år sedan höll 
vetenskapsjournalister 
världen över på att sätta 
kaffet i halsen sedan de 
hört från en presskon-
ferens att en forskare i 
USA påstod att T Pyx 
vilken sekund som 
helst kunde explodera 
som supernova och 

förstöra jorden. Astronomen Ed-
ward Sion hade räknat ut att T Pyx låg på ett avstånd 
tre gånger närmare oss än man tidigare trott, på ”bara” 
3 300 ljusår. Han räknade ut att ett sådant supernova-
utbrott skulle motsvara samma energi som från 1 000 
solar flares, och alltså ge ungefär en effekt på 100 watt 
per kvadratmeter här på jorden. 

Ivrig e-postväxling mellan medlemmarna i min 
forskargrupp var snart igång. Vi började granska Sions 
påstående för att se om det kunde finnas något spår 
av sanning i det. Den första tvivelaktiga uträkningen 
han gjort var att använda ett samband för att räkna 
ut avståndet som endast fungerar som en ungefärlig 
uppskattning. 

I fallet med T Pyx gav detta lika stor felmarginal på 
avståndet som avståndet själv. Dessutom, för att den vita 
dvärgen i T Pyx skall kunna bli en supernova måste den 
kunna nå 1,4 gånger solens massa. Våra uträkningar 
tyder på att den vita dvärgen i T Pyx har en massa min-
dre än solens. Observationer visar att stjärnan kastar ut 
mycket mer massa än den samlar på sig mellan utbrot-
ten. Alltså ökar inte alls den vita dvärgens vikt. 

Det visade sig dessutom att Sion istället för att räkna 
ut strålningen från en supernovaexplosion hade räknat 

ut strålningen från en mycket mer 
energisk explosion, en gam-

mablixt. En supernova skulle 
behöva vara så nära jorden 

som 25 ljusår för att 
alls påverka oss. T 

Pyx befinner sig 
mest troligt på ett 
avstånd av mer än 
10 000 ljusår från 
oss. De senaste 
radioobservatio-
nerna pekar på 
ett avstånd på 
ungefär 18 000 
ljusår. 
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ett klassiskt novautbrott och skulle innebära slutet för hela 
dubbelstjärnan. Man vet inte idag vilka stjärnor som ligger 
bakom supernovautbrotten. Men rekurrenta novor, precis 
som T Pyx, tillhör de system som föreslagits. Detta är en av 
anledningarna till att både amatörastronomer och forskare 
intresserar sig för T Pyx. 

En annan är att den har en rad egenskaper som länge 
förvirrat forskare.

Märklig egenskap 1: snurrar för snabbt

Enligt teoretiska modeller för kataklysmiska variabler 
borde alla system som har en snabb massöverföring ha 
omloppstider på minst tre timmar. Detta är fallet för de 
flesta återkommande novor, men inte för T Pyx. Den har 
en omloppstid på endast en timme och femtio minuter. 

Det visar sig att den röda dvärgen i T Pyx överför massa 
med en betydligt högre hastighet än i alla andra system 
som har lika kort omloppstid. 

Märklig egenskap 2: lyser för starkt

Enligt teorin om kataklysmiska variabler bör system som 
har en så kort omloppstid som T Pyx vara ljussvaga. Trots 
det är T Pyx mer än två gånger ljusstarkare än någon an-
nan kataklysmisk variabel med samma omloppstid. 

T Pyx verkar alltså inte följa samma utveckling som 
andra kataklysmiska variabler. Betyder detta att vi kan av-
färda T Pyx som en ovanlig företeelse bland kataklysmiska 
variabler, eller kan det finns fler system som T Pyx? 

Paus för kontroll med jätteteleskop

En sak som avslöjar att T Pyx inte lyder de vanliga modeller-
na för kataklysmiska variabler är dess korta omloppstid.Hur 
säkra kan vi vara på att denna period är ordentligt uppmätt? 

För att svara på denna fråga tog jag mig an spektro-
skopiska data från ESO:s jätteteleskop VLT, Very Large 
Telescope. Mitt uppdrag var att mäta ljuset från helium 
och vätgas och hur det ändrade sig över omloppstiden. Ef-
tersom mass överföringen i T Pyx är så hög kommer i stort 
sett allt ljus vi ser endast från den ljusstarka insamlingsski-
van. Med hjälp av spektra kunde jag mäta hastigheter hos 
den heta gasen i skivan under olika tidpunkter och studera 
hur materian rör sig fram i bana runt den vita dvärgen. 
Detta är ett ganska säkert sätt att mäta omloppstiden. Våra 
observationer bekräftade det man misstänkt tidigare, att T 
Pyx verkligen har en kort omloppstid på strax under två 
timmar och borde vara gammal och ljussvag, trots att den 
uppför sig som en yngre ljusstark kataklysmisk variabel 
med snabb massöverföring. Dessutom upptäckte vi någon-
ting märkligt. Den hastighet med vilken hela dubbelstjär-
nesystemet rör sig i rymden verkade variera med en period 
av ungefär 1–2 månader. Kan detta tyda på att systemet 
har en osynlig tredje kompanjon? Vi kunde varken fastslå 
eller utesluta detta utan att göra fler observationer.

Alla som forskat på T Pyx är överens om att systemet 
beter sig märkligt, och det gäller långt bak i tiden. Ama-
törastronomgruppen Center of Backyard Astrophysics som 
leds av professor Joe Patterson har samlat ljuskurvor av T 
Pyx i nästan 15 år. Med hjälp av amatörastronomernas data 
var Joe Patterson den första som belyste T Pyxs märkliga 
beteende 1998. Men den var underlig redan innan dess.

i en kataklysmisk variabel som t pyx överförs materia från den 
röda dvärgen till den vita dvärgen via en insamlingsskiva. i 
skivans ljusaste del, gränsskiktet, bromsas materian upp innan 
den kan tas upp av den vita dvärgen i mitten. 
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Märklig egenskap 3: dess historia

Har T Pyx alltid varit en underlig kataklysmisk variabel? 
En grupp ivriga forskare från Louisiana State University 
letade upp gamla astronomiska fotografier på området 
kring T Pyx och kunde på så vis hitta det som de tror är 
det första i raden av T Pyxs novautbrott. Efter varje utbrott 
har vätgas kastats ut runtom T Pyx och hamnat i ett skal. 
Materian i skalet verkar ha klumpat ihop sig till knutor 
som blivit så varma att de börjat lysa. Detta tyder på att 
materia från olika utbrott troligtvis har kolliderat. Om 
man tittar på den hastighet de olika knutorna har kan man 
räkna ut när de olika utbrotten borde ha skett. 

Louisiana-astronomerna upptäckte att några av knu-
torna expanderade med en hastighet som tydde på att ett 
vanligt klassiskt novautbrott borde ha skett år 1866. Detta 
innebär att T Pyx kan ha varit en helt vanlig kataklysmisk 
variabel fram till 1866. I samband med det klassiska nova-
utbrottet tror man att vätgasen på ytan på den vita dvärgen 
började brinna så kraftigt att den hettade upp framsidan av 
den närliggande röda dvärgen. Detta kan sedan ha triggat 
en ovanligt hög massöverföringshastighet, som i sin tur 
ledde till en ovanligt hög ljusstyrka. 

En högre massöverföringshastighet kan ha gjort så att 
det kritiska trycket, som krävs för att ett novautbrott skall 
ske, kan ha nåtts tidigare än det vanliga tiotusen år, så 
mycket tidigare som vart tjugonde år. Gruppen i Loui-
siana föreslog att denna fas av återkommande novautbrott 
pågick ända till 1966. 

Kanske slutade vätgasen plötsligt att brinna på ytan av 
den vita dvärgen som därmed inte längre kunde hetta upp 
ytan på sin kompanjon. Forskarna föreslog också att T Pyx 
förmodligen inte längre var en återkommande nova, utan 
att den istället skulle ligga i träda, som alla andra katak-
lysmiska variabler i tiotusen år igen, innan nästa klassiska 
novautbrott. 

Utbrottet 2011: nya insikter på väg

Men, den där natten i april 2011 då? Varför blev T Pyx 
helt plötsligt ljusstark igen efter 45 år? Det visade sig att den 
ljusstegring på tre magnituder som amatörastronomen 
på Hawaii observerade verkligen var början av ett nytt 
novautbrott. I mitten av sommaren visade sig T Pyx som 
allra starkast med en magnitud ljusare än 7, lätt synlig i 
en mindre fältkikare. Alla astronomer vände sina teleskop 
mot stjärnan och forskare slogs om teleskoptid för att få 
äran att observera T Pyx med de allra bästa teleskopen i 
världen. Jag och mitt forskarteam i New York fick tid på 
det finaste av dem alla, Hubbleteleskopet. Vi hoppade av 
glädje när vi fick reda på att vi hade blivit beviljade ovanligt 
mycket tid på rymdteleskopet.

Varför är stjärnforskarna så ivriga att ta reda på varför T 
Pyx beter sig så oförutsägbart? Kanske just därför att vi nu 
börjar förstå vad som är så speciellt med den.

Ett speciell tid för en speciell stjärna

Den fas på kanske 200 år som T Pyx nu genomgår som en 
rekurrent nova är mycket kort i jämförelse med den fas 
på tio tusen år år då systemet är en vanlig ljussvag katak-
lysmisk variabel. Trots det ökar massöverföringen mycket 
under dessa 200 år. Denna fas blir avgörande för dubbel-
stjärnans utveckling, även på lång sikt. Kan en sådan fas 
av återkommande novautbrott vara någonting som andra 
kataklysmiska variabler går igenom någon gång i sin livs-
tid? Vi känner endast till några få sådana rekurrenta novor. 
Men om fasen är så kort som 200 år i jämförelse med hela 
den kataklysmiska variabelns novacykel på tiotusen år, 
så kanske vi med lite tur kan finna ett fåtal sådana system 
under vår egen livstid. 

Tänk om så mycket massa överförs under denna korta 
fas att den vita dvärgen överstiger Chandrasekharmassan 
på 1,4 solmassor och exploderar som en supernova? Detta 
skulle kunna innebära att några system skulle utplånas 
innan kompanjonen i systemet hade möjlighet att utveck-
las till en brun dvärg. Det skulle kanske kunna förklara 
varför vi inte har hittat så många system med bruna dvär-
gar i. Om vi antar att detta är sant, är T Pyx verkligen unik 
eller kan andra system gå samma öde tillmötes? 

Det är just mysteriet med vilka stjärnor som verkligen 
ligger bakom supernovorna och pusslet hur T Pyx pas-
sar in i modellen för kataklysmiska variabler som gör att 
forskare fortsätter fascineras av T Pyx. Det är just därför 
amatörastronomen på Hawaii, tillsammans 
med många andra amatörastronomer och 
forskare, lät sina teleskop patrullera om-
rådet i stjärnbilden Kompassen i över 
40 års tid i hopp om att observatio-
nerna en gång i framtiden ska leda 
till att alla pusselbitar äntligen 
faller på plats. 

heLeNa uthas är postdoktor vid  columbiauniversitet i New york, uSA

hubbleteleskopets bild visar gasklumpar som t pyx kastade ut 
på 1800-talet. 
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