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Radioteleskop-array studerer svarte hull og planetdannelse
Erlend Rønnekleiv, for TAF Corona april 2016
Ved å sette sammen signalene fra flere radioteleskop kan man ta bilder av objekter som er mindre enn det
som er mulig ved andre bølgelengder. Dette vil man bl.a. utnytte til å avbilde horisonten rundt det svarte
hullet som vi tror befinner seg i sentrum av Melkeveien. Man vil også studere hva som skjer i de
voldsomme gravitasjonsfeltene nær svarte hull.
I forrige Corona fortalte jeg om pionertiden innen radioastronomi på første halvdel av 1900-tallet, da Jansky
og Reber bygde de første radioteleskopene, og – til astrofysikernes store overraskelse – oppdaget at det
fantes sterke radiokilder ute i universet. Jeg oppsummerte også de sterkeste radiokildene på himmelen, slik
som supernovarester (Cassiopeia A), pulsarer (Krabbetåken) og radiogalakser (Cygnus A, Virgo A). Man vet
nå at radiostrålingen fra universet skyldes den såkalte synkrotroneffekten, hvor ladde partikler som passerer
gjennom sterke magnetfelt med stor hastighet sender ut stråling ved mange bølgelengder. Ladde partikler
med stor hastighet finner man blant annet i de sterke gravitasjonsfeltene rundt svarte hull, og derfor kan
radioteleskoper være godt egnet til å studere hva som skjer i disse områdene.
Et enkeltstående radioteleskop har i utgangspunktet dårlig evne til å løse opp små objekter på himmelen.
Dette skyldes at radiobølgene er svært lange. Oppløsningsevnen avhenger nemlig av hvor mange
bølgelengder det er plass til på tvers av antennediameteren. Radiobølger er typisk minst 2000 ganger lengre
enn lysbølger, og et radioteleskop må derfor ha en diameter på mer enn 200 m for å oppnå samme
vinkeloppløsning (målt i buesekund) som et optisk teleskop med 100 mm i diameter.
Grunnen til at man likevel kan oppnå fantastisk høy oppløsning med radioteleskoper er at man kan
kombinere signalene fra flere radioteleskoper som ligger langt fra hverandre (såkalte teleskop-array), og
dermed oppnå en skarphet som er nesten like god som om man hadde ett enkelt teleskop som dekket hele det
arealet som de ulike teleskopene er spredt ut over. Dette kalles radiointerferometri. Man har også forsøkt å
sette sammen optiske teleskoper til interferometer på lignende måter, men det har i liten grad lyktes (Keckteleskopet på Hawaii og «Very Large Telescope» i Chile). Dette er særlig to grunner til at teleskopinterferometre er betydelig enklere å konstruere for radiobølger enn for kortere bølgelengder:
1) Atmosfærisk turbulens får mindre å si når bølgelengden blir lengre, og avstanden mellom
teleskopene (den effektive teleskopdiameteren) blir større sammenlignet med atmosfærens tykkelse.
2) Man kan detektere den faktiske formen til radiobølgene, siden de svarer til frekvenser som kan
behandles elektronisk. De detekterte signalene kan dermed digitaliseres og overføres til en felles
datamaskin som setter sammen bildene. Det er betydelig vanskeligere å detektere bølgeformen til for
eksempel lys, og eksisterende optiske teleskop-interferometre har i stedet forsøkt å kombinere
direkte ved hjelp av lange underjordiske lysledere.

Figur 1. Skisse av hvordan flere små teleskop erstatter ett gigantisk teleskop.
Radioteleskop også andre fordeler i forhold til andre teleskop:
•

Radiobølgene passerer uhindret gjennom atmosfæren. Ellers er det sett bare den synlige delen av
spekteret som kan gjøre det. Radiobølgene passerer dessuten uhindret gjennom skyer.
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Radioteleskop kan brukes på dagtid. Rayleighspredningen i atmosfæren, som forårsaker blå himmel
i det synlige spekteret når sola er oppe, er ikke et problem for radioobservasjoner.
Radiobølger passerer relativt uhindret forbi finkornet støv i verdensrommet, så lenge partiklene er
mindre enn bølgelengden. Dette er for eksempel en stor fordel hvis man vil studere kjernen i vår
egen eller andre galakser.

Selvsagt har radioteleskop også ulemper og begrensninger. Man kan for eksempel bare studere objekter og
fenomener som sender ut mye radiostråling. Og på grunn av de lange bølgelengdene må teleskopene spres
over store avstander for å ta de mest høyoppløste bildene.

Radiointerferometri
For å forklare prinsippet for radiointerferometri tar vi utgangspunkt i et interferometer bestående av kun to
teleskoper, som illustrert i Figur 2. Signalet fra en radiokilde kommer inn i den retningen som er angitt av
pilene øverst i figuren, og treffer antennene A og B med en forskjell i forsinkelse som vi kaller T. Hvis vi
greier å måle hva denne forsinkelsen er så vet vi retningen mot radiokilden, det vil si vinkelen θ (theta) i
figuren. Signalene samples med en svært nøyaktig tidsreferanse (klokke) før de sendes til en felles
datamaskin for sammenligning. Det produseres typisk flere Gbyte per sekund fra hvert teleskop, og
dataoverføringen kan enten skje over en fiber-bredbåndslinje, eller ved å frakte fysiske magnetbånd eller
disker.

Figur 2. Radiointerferometri opptak av signaler fra to teleskop A og B, separert med avstanden D.
«Bildet» som viser radiointensiteten fra ulike retninger dannes ved at man beregner korrelasjonen mellom
signalene A og B for ulike mulige forsinkelser τ. I vårt tilfelle hvor signalet fra teleskop B er forsinket med
tiden T, vil korrelasjonen se ut som den blå kurven til høyre i Figur 3. Korrelasjonen forteller noe om hvor
like de to signalene blir når at A forsinkes med tiden τ i forhold til B. I vårt tilfelle har korrelasjonen sitt
høyeste maksimum når τ = T, slik at signalene matcher hverandre perfekt. (Matematisk er den definert ved at
A først forsinkes med τ og deretter multipliseres med B, før man beregner gjennomsnittet av produktet). For
hver gang τ endres med én bølgeperiode får vi nye maksima, men disse blir vanligvis svakere jo lengre vi
fjerner oss fra τ = T. Støy vil oftest gi bidrag til A og B som ikke ligner særlig på hverandre i det hele tatt, og
støybidraget til korrelasjonen blir derfor nær null hvis vi midler resultatene fra målinger over lang tid.
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Figur 3. Korrelasjon for å finne forsinkelsen T mellom signalene fra teleskop A og B, og dermed vinkelen θ
til radiokilden som avbildes.
Hvis det er flere radiokilder i det området som antenne peker mot så vil hver kilde bidra med et
korrelasjonsmønster tilsvarende det som er vist i Figur 3, og de ulike mønstrene vil ha ulike forsinkelser.
Korrelasjonskurven fra de to teleskopene gir dermed en endimensjonal avbildning av hvordan styrken til
radiosignalene varierer med vinkelen θ (siden vinkelen tilsvarer forsinkelsen τ).
For å få til en todimensjonal avbildning trenger man i prinsippet et ekstra teleskop C som er plassert slik at
A, B og C definerer hjørnene i en trekant. Dermed kan man måle intensitetsfordelingen langs tre retninger på
himmelen, for så å sette det hele sammen til et ordentlig todimensjonalt bilde. I praksis er det vanlig å
benytte adskillig flere enn tre teleskoper i et teleskop-array. Hvis objektet ikke ligger for nært himmelekvator
vil man også få målt vinkelen mot objektet langs mange ulike retninger etter hvert som jorda roterer.
I eksemplet i Figur 3 blir toppene i koherensfunksjonen svakere etter hvert som τ fjerner seg fra T. Dette
skyldes at frekvensen og amplituden til radiosignalet varierer med tiden, for eksempel som illustrert i
figurene ved at det sendes ut pulser med relativt få svingeperioder. For å få en klar og tydelig avbildning
trenger vi imidlertid å undertrykke «side-toppene» adskillig bedre slik at vi bare sitter igjen med én
korrelasjonstopp fra hvert kildepunkt på himmelen. Det fins flere triks for å oppnå dette:
•

Når man har mange ulike teleskop-par med ulik bakkeavstand D får man korrelasjonskurver som
varierer med svært ulik takt versus vinkelen θ. Når man summerer alle disse kurvene vil sidetoppene i stor grad midles vekk.

•

Man gjør gjentatte avbildninger mens jorda roterer, slik at avstanden L mellom strålene som treffer
teleskopene endres når objektet nærmer seg horisonten. På denne måten oppnår man ytterligere
variasjon i avstanden mellom koherenstoppene.

•

De fleste radiokilder sender ut stråling over et betydelig bølgelengdeområde. Ved å øke mottagernes
båndbredde, dvs. gjøre de følsomme for et bredere bølgelengdeområde, vil man oppnå at bredden til
korrelasjonsfunksjonen (antall topper) reduseres. Dette har sammenheng med at de ulike
bølgelengdene bidrar med korrelasjonsmønster som har ulike avstander mellom toppene. Når man da
fjerner seg fra τ = T så slukker de ulike bidragene hverandre ut. Økt båndbredde innebærer høyere
datarater som må overføres og prosesseres fra hvert teleskop.

•

Man kan også gjøre opptak ved flere separate bølgelengder. Det vil bidra til enda større variasjon i
avstanden mellom toppene til koherenskurvene som skal summeres.

Vinkeloppløsningen som man kan oppnå med teleskop-array estimeres gjerne som
∆θ = 70° ⋅ λ/L,

(vinkeloppløsning for et teleskop med «effektiv» diameter L)

hvor λ = bølgelengden og L = D⋅sin(θ) er den vinkelrette avstanden mellom strålene som treffer
ytterpunktene i arrayet. D er bakkeavstanden («baseline» på engelsk) mellom teleskopene, jamfør Figur 2.
Det er samme formel som gjelder for enkeltstående teleskop, og da representerer L teleskopets diameter.
Hvis teleskopene er plassert på ulike kontinenter kan man ha L = 10 000 km. Med en bølgelengde på λ = 1
mm vil man da kunne oppnå ∆θ = 0,000 025 buesekund, eller 25 mikro-buesekund.

April 2016

Radioastronomi del 2

4

For å oppnå en slik oppløsning med optiske bølgelengder trenger man en effektiv teleskopdiameter på L = 4
km. Hvis jorda var flat og uten forstyrrende atmosfære kunne man i teorien stått med et slikt teleskop i
Trondheim og talt hårstråene til folk som satt og ventet på bussen i Oslo. Eller man kunne estimere
skonummeret til en astronaut på månen. I praksis er dette helt urealistisk, både på grunn av teleskopets
størrelse og de store atmosfæreforstyrrelsene.

Eksempler på radioteleskop-array
Ordet «array» er engelsk og brukes gjerne om ting som er stilt opp på rekke, eller i et mønster. Et
radioteleskop-array er en samling av radioteleskop som er plassert i et mer eller mindre regelmessig mønster,
og hvor signalene fra alle teleskopene kombineres interferometrisk basert på prinsippene som er forklart
ovenfor. Det fins etter hvert ganske mange radioteleskop-array i drift.
VLA: «Very Large Array» i New Mexico USA er ett av de mest kjente arrayene. Dette ble bygget i 1970årene og består av 27 parabol-teleskop, hver med 25 m i diameter og vekt på 200 tonn. Teleskopene er
plassert i en Y-formasjon, som vist til venstre i Figur 4, og de står på en skinner slik at man kan veksle
mellom konfigurasjoner der det er 1 km, 3,6 km, 10 km eller 36 km mellom ytterpunktene. Mottagerne kan
ta i mot ulike bølgelengder i området fra 7 mm til 4 m. Med korteste bølgelengde og største avstand mellom
teleskopene er oppløsningen på 0.04 buesekund. Mange av bildene som ble vist i radioastronomi-artikkelen
som stod i forrige Corona var tatt med dette teleskop-arrayet. Radiomottagerne, samplings-systemene og
dataprosesseringssenteret gjennomgikk en stor oppgradering fram til 2011.

Figur 4. Til venstre: «Very Large Array» ligger i New Mexico, USA. 27 radioteleskop kan flyttes langs
skinner i en Y-formasjon. Til høyre: «Atacama Large Millimeter Array» i Chile ligger 5000 m over havet.
Det skal etter hvert bestå av 64 teleskop som kan flyttes omkring med egne kjøretøy.
ALMA: «Atacama Large Millimeter Array» er et globalt finansiert prosjekt hvor 64 antenner skal plasseres
ut på en slette i Chile i 5000 m høyde, se bildet til høyre Figur 4. Antenne som er 12 m i diameter kan flyttes
rundt, og maksimal avstand mellom ytterkantene i arrayet er på 15 km. Bølgelengder i området fra 0,3 til 9,6
mm kan detekteres. Med korteste bølgelengde og lengste antenneavstand skulle det være mulig å få en
oppløsning på 0,005 buesekund.
Bildet til venstre i Figur 5 er tatt fra ALMA-observatoriet og viser den unge stjernen TW Hydrae, 176 lysår
borte, med en såkalt protoplanetarisk disk av støv og gass rundt seg som er i ferd med å omdannes til
planeter. De mørke ringene skyldes planeter som trekker til seg materiale fra disken. Den innerste mørke
ringen, som vi kan se i zoom-utsnittet, har omtrent like stor avstand fra stjerna som jorda har fra sola. Bildet,
som ble publisert 30. mars i år, er tatt med 0.87 mm bølgelengde og har en oppløsningen på 0.015
buesekund. Bildet til høyre i figuren viser en lignende ung stjerne, HL Tauri, som er omtrent dobbelt så langt
borte. Begge disse stjernene er omkring 5-10 millioner år gamle.
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Figur 5. Unge stjerner fotografert med protoplanetariske disker bestående av støv og gass som er i ferd med
å omdannes til planeter. Til venstre: Den unge stjernen TW Hydrae 176 lysår fra jorden. Til høyre: HL
Tauri, 450 lysår borte.

Square Kilometer Array er et globalt prosjekt under planlegging som skal dekke bølgelengder fra 6 m ned
til 20 mm ved hjelp av to ulike typer antenner. Totalt planlegger man å plassere ut antenner over en diameter
på 3000 km med et samlet areal på 1 kvadratkilometer. Det enorme arealet vil gi svært høy følsomhet for
svake objekter. 10 % av skal være på plass innen 2023, og resten skal bygges ut fram mot 2030. Ca.
halvparten av antennene vil bli konsentrert innenfor to områder i Sør-Afrika og Australia, hvert med en
diameter på ca. 5 km.
Event Horizon Telescope (EHT) er et prosjekt som utnytter eksisterende teleskop over hele kloden for å
avbilde hva som skjer nær horisontene til svarte hull. Dette vil gi en mulighet som vi aldri har hatt tidligere
til å observere hva som faktisk skjer med elektromagnetisk stråling og materie nær svarte hull, og om
Einsteins generelle relativitetsteori fortsatt ser ut til å stemme inne i de enorme gravitasjonsfeltene som
befinner seg der.
Det mest nærliggende er selvsagt å studere det antatt svarte hullet i sentrum av Melkeveien 26 000 lysår
borte, kalt Virgo A*. I tillegg vil man også avbilde flere detaljer i en jetstrøm som blåses ut fra et antatt svart
hull midt i galaksen M87 i Virgo-hopen, 52 millioner lysår borte. Vi viste noen bilder M87 fra VLAobservatoriet i forrige Corona.
Ved å studere banen til stjerner som roterer rundt Sagittarius A* har man estimert at det svarte hullet
inneholder ca. 4.3 solmasser. Man kan da beregne diameteren til «hendelseshorisonten», som er grensen til
det området hvor hverken lys eller materie kan slippe ut av gravitasjonsfeltet. Hvis lyset hadde gått i rett linje
mot oss ville denne horisonten utgjort 20 mikro-buesekund på himmelen, men fordi strålene avbøyes av
gravitasjonen fra det svarte hullet (gravitasjonslinse-effekten) forventes at den tilsynelatende diameteren vil
være 50 mikro-buesekund.
Så langt har EHT hatt få teleskoper tilgjengelig, og man har derfor ikke kunnet sette sammen særlig
detaljerte bilder. Basert på avbildningene som er tilgjengelig har man estimert den tilsynelatende
hendelseshorisonten til 37 mikro-buesekund, men med en usikkerhet som innebærer at den kan være så stor
som de forventede 50 mikro-buesekundene. Videre ser man tydelige tegn til asymmetri i avbildningen. Slik
asymmetri er forventet på grunn av den store rotasjonshastigheten til materien nær horisonten (det meste
roterer samme vei rundt). Stråler som sendes ut på den siden som beveger seg mot oss får et betydelig
Doppler-skift mot kortere bølgelengder sammenlignet med det som sendes ut på motsatt side, og dette
forventer man at skal bidra til at man ser ulike strålingsintensiteter på de to sidene. Figur 6 viser en
simulering av hvordan man mener at Sagittarius A* ser ut, basert på de dataene som foreløpig eksisterer.
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Figur 6. Modell av det svarte hullet Virgo A* midt i melkeveien.

Fra 2017 vil EHT inkludere 9 hele ulike observatorier, deriblant Sydpolen, Hawaii, Spania, VLT, ALMA og
flere på vestkysten av USA. I løpet av neste år kan vi derfor forvente å få se bilder av betydelig bedre
kvalitet enn det man har klart å produsere så langt.

