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Radioastronomiens barndom og de viktigste radiokildene
Erlend Rønnekleiv for TAF Corona, desember 2015
På 1920-tallet oppdaget Karl Jansky at det kom radiostråling fra verdensrommet i forbindelse med en
studie av støy i radiotelefoni. I tillegg til sola er det særlig sorte hull og supernovarester som har en
tendens til å sende ut radiostråling. Det var først på 1950-tallet at man skjønte at dette skyldtes såkalt
synkrotronstråling som oppstår når ladde partikler med stor hastighet bøyes av i sterke magnetfelt.
Radiobølger utgjør de lengste bølgene i det elektromagnetiske spekteret, med bølgelengder over ca. 1 mm.
Observasjon av verdensrommet med radiobølger byr på flere fordeler og muligheter som man ikke har i
andre deler av det elektromagnetiske spekteret. Figur 1 viser hvor stor andel av strålingen som slipper
gjennom jordens atmosfære ved ulike bølgelengder. Ved siden av synlig lys så er radiobølger faktisk den
eneste strålingen som passerer så godt som uhindret gjennom atmosfæren. I tillegg finnes noen områder i det
infrarøde spekteret med moderat absorpsjon. For å observere himmelen i resten av spekteret må man sende ut
utstyr i satellitter, noe som er mye dyrere enn optiske teleskop og radioantenner på landjorda. Andre fordeler
med radioteleskop er at de kan se gjennom skyer, og de kan brukes på dagtid. Og kanskje enda viktigere er
det at radiobølgene passerer relativt uhindret forbi støv i verdensrommet så lenge partiklene er mindre enn
bølgelengden.

Figur 1. Andel av strålingsenergien som slipper gjennom atmosfæren som funksjon av bølgelengde.

Ettersom radiobølgene er såpass lange trenger man enormt store teleskop for å oppnå en oppløsning som er
sammenlignbar med mye mindre optiske teleskop. Dette kan man imidlertid kompensere for ved å sette
sammen signalene fra radioteleskoper som er plassert langt fra hverandre. På den måten har man faktisk
oppnådd større bildeoppløsning med radioteleskoper enn det som er praktisk mulig med andre bølgelengder.
Dette skal vi komme tilbake til i neste nummer av Corona.

Pionertiden
Karl Gute Jansky arbeidet for Bell Laboratories i USA på slutten av 1920-tallet med å undersøke støykilder
som kunne forstyrre transatlantisk radiotelefoni når man brukte «korte» bølgelengder mellom 10 m og 20 m.
Han fikk bygget en 30 m lang og 9 m høy antenne som kunne roteres på fire hjul, se bildet til venstre i Figur
2. Bølgelengden han tunet seg inn på var 14.5 m. Etter å ha gjort målinger i flere måneder konkluderte han
med at han så tre hovedkilder til støy. De to første var lokale lynnedslag og lynnedslag langt borte. Det tredje
var et generelt «sus» som varierte i retning og styrke med en periode på 23 timer og 56 minutter. Dette
stemmer med jordas rotasjonsperiode i forhold til stjernene, og han konkluderte derfor med at støyen måtte
komme fra det ytre rom. Etter å ha sammenlignet retningen på målingene med astronomiske kart konkluderte
han med at kilden måtte ligge nær sentrum i Melkeveien, dvs. i stjernebildet Sagittarius (Skytten).
Oppdagelsen vakte stor oppsikt, også i dagspressen. En som ble inspirert av Janskys arbeid var den
nyutdannede elektronikkingeniøren Grote Reber. Han søkte om å få jobbe sammen med Jansky, men det var
økonomisk krisetid, og sjefene hos Bell Labs var ikke villige til å bruke mer penger på astronomiske
observasjoner. I 1937 begynte han i stedet å bygge sitt eget radioteleskop for å studere radiostråling fra
himmelen. Dette var en parabolantenne med diameter 9 m og blendertall f/0,88 som kunne vippes opp og
ned. Et foto er vist til høyre i Figur 2.
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Figur 2. Til venstre: Carl
Janskys 30 m lange
roterbare antenne fra 1031.
Til høyre: Grote Rebers 9 m
f/0,88 parabolantenne fra
1937. Denne kunne vippes
opp og ned.

Figur 3. Opptak av radiointensitet med Rebers teleskop mens det skanner over himmelen pga. jordrotasjonen.

Figur 4. Rebers himmelkart over radiostråling. Det er brukt galaktiske koordinater, men horisontalaksen (galaktisk
ekvatorialvinkel) er forskjøvet ca. 30 grader i forhold til hva som er normal konvensjon i dag.

Da Reber pekte teleskopet sitt mot himmelen detekterte han en radiointensitet som varierte med klokkeslett,
som vist i Figur 3. De skarpe toppene skyldes antagelig støy fra tennpluggene hos biler som kjører forbi.
Langsommere fluktuasjoner skyldes variasjon i stråling fra verdensrommet når jorda snurrer rundt. Han
gjorde målinger over flere måneder mens teleskopet pekte i forskjellige høyder over horisonten, og med
mottagere for både 188 og 62 cm bølgelengde. Basert på dette lagde han kartene i Figur 4 over radiointensiteten på himmelen, som ble publisert mellom 1941 og 1943. En mer moderne variant er vist i Figur 5.

Radiokilder på himmelen
Det var ikke ventet at man skulle finne slike sterke radiokilder i universet. Stjerner og andre termiske kilder
som stråler fordi de er varme sender ut mest energi i spekteret fra infrarødt til ultrafiolett. Både ved kortere
og lengre bølgelengder avtar strålingen svært raskt (Plancks strålingslov) og vi kan forvente å motta svært
lite radiostråling fra slike kilder hvis de befinner seg langt borte. Dette visste man på starten av 1900-tallet,
og man innså at man manglet gode teorier som kunne forklare radiobølgene som Jansky og Reber hadde
detektert.
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Figur 5. Moderne kart over radiostråling på himmelen. Gult og blått er høyeste intensitet.

Det var først på 1950-tallet man forsto hvilken mekanisme som kunne forårsake radiostrålingen, nemlig
synkrotronstråling. Synkrotronstråling oppstår når ladde partikler (elektroner eller protoner) bøyes av når de
beveger seg i stor hastighet på tvers av sterke magnetfelt. Slike effekter kan blant annet oppstå i forbindelse
med pulsarer, i gravitasjonsfeltet nær svarte hull, og etter supernovaeksplosjoner. Synkrotroneffekten kan
være en betydelig kilde til stråling over store deler av spekteret, helt fra radiofrekvenser til gamma. Man ser
derfor ofte at radiokildene også sender ut mye UV, røntgen og gammastråling.
Figur 6 viser strålingsintensitet som funksjon av bølgelengde (øverst) eller frekvens (nederst) for de sterkeste
radiokildene på himmelen. Fluksenheten Jy = W/(m2 Hz) er oppkalt etter Jansky, som altså oppdaget den
kosmiske radiostrålingen.
Den høyre aksen angir hvor store teleskopantenner man trenger for å detektere objekter med de ulike
intensitetene. Det er antatt en effektiv mottagertemperatur på 300 K (27 °C). Ved å kjøle ned mottageren kan
man øke følsomheten noe, typisk en faktor 3 til 4.
Sola er den klart sterkeste kilden i perioder når
solaktiviteten er høy. Når solaktivitet er lav
reduseres strålingen kraftig.
Månen stråler som en ren termisk kilde med
middeltemperatur rundt 300 K, omtrent som på
jorda. Det gir en strålingsintensitet som avtar
raskt når bølgelengden øker.
Utenfor solsystemet er Melkeveien den dominerende radiokilden sett fra jorda. Særlig sendes
det ut mye fra et antatt svart hull i sentrum av
galaksen. Strålingen skyldes ladde partikler som
genererer synkrotronstråling når de strømmer
gjennom sterke magnetfelter i dette området.

Figur 6. Kilder til radiostråling. J. D. Kraus, 1966.

Figur 7 viser bilder av Cassiopeia A og Cygnus
A. Bildene er tatt ved å kombinere signaler fra
flere radioteleskop i et såkalt array for å oppnå
høy oppløsning. Teleskoparrayet, som ligger i
USA, kalles «Very Large Array», forkortet til
VLA. Avbildningsprinsippet for dette og andre
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teleskoparray vil bli beskrevet i neste nummer av Corona.
Cassiopeia A er en 300 år gammel supernovarest hvor ladde partikler som ble slynget ut under
supernovaeksplosjonene fører til synkrotronstråling. Cygnus A er en såkalt radiogalakse. Den er knapt
observerbar i synlig lys, men er altså en av de sterkeste radiokildene på himmelen. Radiostrålingen stammer
fra synkrotronstråling som oppstår rundt to jetstråler som strømmer ut fra polene til et svært massivt svart
hull i galaksekjernen. Jet-strålen strekker seg lagt utenfor selve galaksen.
Krabbetåken (M1) er et godt eksempel på et objekt som genererer synkrotronstråling over hele det
elektromagnetiske spekteret, som vist i Figur 8. Dette er en såkalt pulsar, det vil si en supernovarest hvor
nøytronkjernen roterer hurtig (ca. 30 ganger i minuttet) mens den sender ut kraftig stråling fra de magnetiske
polene, som vi observerer som et pulserende signal.
Andromedagalaksen M31 inneholder et stort antall unge supernovarester á la Cassiopeia A som til sammen
produserer betydelig radiostråling. Disse ligger i en ring rundt galaksekjernen, som vist til venstre i Figur 9.

Figur 7. Til venstre: Cassiopeia A, en supernovarest i vår egen galakse. Til høyre: Radiogalaksen Cygnus a med et
svart hull i kjernen som sender ut to kraftige jetstråler. Strålene kan ses langt utenfor selve galaksen.

Figur 8. Krabbetåken er et godt eksempel på at synkrotronstråling bidrar til både ved svært lange og svært korte
bølgelengder. Her er den avbildet i 6 ulike bølgelengdeområder.

Desember 2015

Radioastronomi

5

Virgo A har sitt opphav i et enormt svart hull i kjernen til galaksen M87 52 millioner lysår fra jorda. Bildet
midt i Figur 9 viser radiostråling fra et turbulent område med utstrekning på 240 000 lysår, dvs. 16 bueminutt
sett fra jorda. Selve galaksen har en diameter på ca. 100 000 lysår. Bildet helt til høyre viser en kraftig
jetstrøm som blåses ut fra galaksesenteret.
Hydrogen har en emisjonslinje ved 21 cm. Ved å måle på denne bølgelengden kan vi bestemme konsentrasjonen av hydrogen både i vår egen og i andre galakser. Ved å studere dopplerforskyvningen til denne
strålingen kan vi også bestemme rotasjonshastigheten ved ulike avstander fra galaksekjernene, og dermed
finne galaksenes masse. Dette er et viktig verktøy for å bestemme fordelingen av mørk materie i universet. I
bildet til venstre i Figur 10 er et rødt bilde av radiostrålingen fra hydrogen i galaksen M33 lagt oppå bilde av
synlig lys tatt av TAF-medlem Terje Bjerkgården. Vi ser at hydrogenskyen strekker seg adskillig lengre ut
enn lyset fra de synlige stjernene. Bildet til høyre illustrerer dopplerskiftet ved 21 cm med en fargekoding
hvor rødt beveger seg fra oss og blått mot oss Hastighetsforskjellen mellom ytterkantene av gass-skyen er på
ca. 150 km/s, tilsvarende en endring i bølgelengde på 0,5 promille.

Figur 9. Til venstre: Radiostrålingen fra Andromedagalaksen M31 har store bidrag fra unge supernovarester. Her er
Radiokilder utenfor M31 er subtrahert. Effelsberg-teleskopet med diameter 100 m er benyttet. Til høyre: Radiogalaksen
M87 i Virgo-hopen tatt med 90 cm bølgelengde, og et utsnitt av kjernen tatt med 20 cm.

Figur 10. Til venstre: Radioemisjon fra hydrogen ved 21 cm (farget rødt, fra VLA 1998) lagt over et bilde med av lys
med et amatørteleskop (Terje Bjerkgården, TAF 2013). Til høyre: Radiosignalet fargekodet etter dopplerforskyvningen
som skyldes galakserotasjonen. Hastighetsforskjellen mellom blått og rødt er ca. 150 km/s.

