
Regler for navngivningen 

IAU ønsker forslag til egennavne for exoplaneter og de stjerner, som de kredser om, i 
forbindelse med konkurrencen IAU100 NameExoWorlds.  

De foreslåede navne bør være ting, personer eller steder, som har en kendt kulturel, 
historisk eller geografisk betydning, og som gør dem værd at huske ved at opkalde et 
himmelobjekt efter dem.  

Navnene kan, selvom det ikke er en betingelse, hentes fra temaer, som har forbindelse til 
himlen og til astronomi, eller som på en eller anden måde har forbindelse med det 
stjernebillede, som exoplanetsystemet befinder sig i - for Danmark er det stjernebilledet 
Perseus. 

Der bør foreslås to navne - et for exoplaneten, og et for den stjerne, som den kredser om. 

De to navne bør hentes fra det samme temaområde. Beskriv temaet, og hvordan de to 
navne forholder sig til hinanden med en enkelt sætning eller to. Temaet bør være så bredt, 
at man vil kunne hente yderligere navne fra litteraturen hvis yderligere objekter i systemet 
måske en gang bliver opdaget.(det kan for eksempel være flere exoplaneter eller flere 
stjerner i et flerstjernesystem). Eksempel: Åerne i et land. Fiktive lande i historier fra 1800-
tallet.
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1. De foreslåede navne skal (efter evt. oversættelse til engelsk) opfylde flg.:
○ Mellem 4 og 16 karakterer skrevet i det latiske alfabet (incl. mellemrum eller 

tegn).
○ Helst eet ord.
○ Skal kunne udtales på dansk.
○ Ikke stødende.
○ Ikke det samme som eller for tæt på navnet på et eksisterende astronomiske 

objekt. Kontroller eventuelt eksisterende navne i disse links:
i. IAUs asteroidenavne i Minor Planet Center (MPC) databasen http://

www.minorplanetcenter.net/db_search ,

ii. Navne på galaktiske og extragalaktiske objekter i Sesame name 
resolver http://cds.u-strasbg.fr/cgi-bin/Sesame ,

iii. IAUs navne på planeter, dværgplaneter og måner:
https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Planets  ,

iv. IAUs stjernenavne https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/ ,
v. IAUs exoplanetnavne http://nameexoworlds.iau.org/names

○ Desuden kan man ikke foreslå:
i. Navne som er af hovedsagelig kommerciel oprindelse.
ii. Navne på personer, steder eller begivenheder, som hovedsagelig 

huskes for sammenhænge, som er politiske, militære eller religiøse.
iii. Navne på personer, som er døde efter år 1919.
iv. Navne på nulevende personer.
v. Navne på organisationer, som har forbindelse med forslaget.
vi. Navne på kæledyr.
vii. Navne opfundne til lejligheden.
viii. Forkortelser.
ix. Navne, som indeholder tal eller tegn (diakritiske tegn undtaget)

http://www.minorplanetcenter.net/db_search
http://www.minorplanetcenter.net/db_search
http://cds.u-strasbg.fr/cgi-bin/sesame
https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Planets
https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/
http://nameexoworlds.iau.org/names


2. Navne, som er beskyttet af varemærker eller andre former for ejendomsrettigheder 
kan ikke foreslås.

3. Alle foreslåede navne bør ledsages af en forklarende tekst på højest 100 ord på 
engelsk efter oversættelse.

4. Det underforstås, at de valgte offentlige navne ikke kommer til at afløse de 
videnskabelige katalogbetegnelser, men at IAU vil anerkende dem som de rette 
navne til brug offentligt for objekterne, og at de bliver publiceret som sådanne 
sammen med kreditering til de, som har foreslået navnene. De offentlige navne kan 
så bruges internationalt sammen med eller istedet for de videnskabelige 
betegnelser, og dette gælder permanent og uden begrænsninger.
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