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Onsala rymdobservatorium – vad är det?

Teknisk utveckling har alltid varit en viktig
del av observatoriets verksamhet. Med allt
känsligare mottagare för den ytterst svaga
radiostrålningen från kosmiska objekt kan
radioastronomerna förfina sina observationer och
göra nya upptäckter. Observatoriet har också varit
ledande i utvecklingen av teknik för att koppla
samman radioteleskop i olika länder för att göra
allt mer detaljerade astronomiska observationer.
Med våra radioteleskop observeras bl.a. kometer,
stjärnbildningsområden, gashöljen runt gamla
stjärnor, gasmoln i Vintergatan och andra galaxer,

kvasarer och andra aktiva galaxkärnor och den
kosmiska bakgrundsstrålningen, som är en rest
från universums skapelse i Big Bang.
Den radioastronomiska tekniken används
också för mer jordnära ändamål. Med hjälp av
mottagarteknik ursprungligen utvecklad för
radioastronomin, observeras nu olika gaser i
jordens atmosfär. Det är viktigt för vår förståelse
av klimatet och ozonproblemet. Med hjälp av
radioteleskop och navigationssatelliter studeras
fenomen på jorden, som t.ex. landhöjningen efter
den senaste istiden och hur kontinentalplattorna
rör sig.
Onsala rymdobservatorium grundades 1949
av professor Olof Rydbeck. Chalmers tekniska
högskola är värdhögskola för observatoriet och
verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskaps
rådet. Observatoriet har starka kopplingar till
forskargrupper på Chalmers som arbetar med
avancerad mottagarutveckling, radioastronomi
och astrofysik, rymdgeodesi och geodynamik
samt global miljömätteknik.
Observatoriets grundare
Olof Rydbeck.

Jan-Olof Yxell

Chalmers tekniska högskola är värdhögskola för
Onsala rymdobservatorium.

Jan-Olof Yxell

Onsala rymdobservatorium är den svenska
nationella anläggningen för radioastronomi och
har till uppgift att tillhandahålla observations
resurser av världsklass för svenska och inter
nationella astronomer. Observatoriet driver därför
två radioteleskop – ett är 20 m i diameter och
det andra 25 m. Vi är också en partner i APEX
(Atacama Pathfinder Experiment, ett 12 m radio
teleskop i Chile), driver laboratorier för utveckling
av nya mottagare och deltar i flera internationella
forskningsprojekt.
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Vad är radioastronomi?

Radioastronomin ger oss kunskaper om
universum som vi inte hade kunnat få med bara
optiska teleskop. Det ljus som optiska astronomer
observerar kommer ofta från stjärnor och heta
gasmoln. Radiostrålningen (inkl. mikrovågor),
som radioastronomerna studerar, kommer där
emot från bl.a. atomer och molekyler i kalla gas
moln och stjärnhöljen och från gigantiska moln
av elektroner som rör sig i kosmiska magnetfält.
Den kommer faktiskt också ända från tidernas
begynnelse, då universum skapades i den stora
smällen – Big Bang.
Hur uppkommer radiostrålningen som
radioastronomerna observerar? Det finns
huvudsakligen tre olika processer. Termisk
radiostrålning kommer från gas som innehåller
laddade partiklar, t.ex. elektroner och protoner.
När elektronerna passerar nära protonerna,
sänds radiostrålning ut. Synkrotronstrålning
alstras när elektroner rör sig med hastigheter nära
ljushastigheten i spiralbanor runt magnetfält.

NRAO/AUI

Ända till långt in på 1900-talet använde astro
nomerna sig enbart av det synliga ljuset för att
studera himlen. Men synligt ljus är bara en liten
del av det som kallas för "det elektromagnetiska
spektret", som består av gammastrålning, röntgen
strålning, ultraviolett ljus, synligt ljus, infrarött
ljus, mikrovågor och radiostrålning. I början av
1930-talet upptäckte den amerikanske ingenjören
Karl Jansky radiostrålning från Vintergatan.
Det blev starten för radioastronomin – ett nytt
"fönster" mot universum hade öppnats.

Karl Jansky med sin antenn, med vilken han upptäckte
radiostrålning från Vintergatan.

Termisk strålning och synkrotronstrålning kallas
tillsammans för kontinuumstrålning, eftersom
strålningen uppträder "kontinuerligt" över ett
brett våglängdsområde. Den tredje typen av
radiostrålning kallas för spektrallinjestrålning,
eftersom den är koncentrerad till vissa bestämda
våglängder (spektrallinjer). Spektrallinjestrålning
kommer från atomer och molekyler. Strålningens
våglängd beror på vilken atom eller molekyl
som sände ut den och den går att använda för
att undersöka vad t.ex. gasmoln på miljoner
eller miljarder ljusårs avstånd består av. Radio
astronomerna har hittat över hundra olika
molekyler ute i universum, t.ex. kolmonoxid (se
t.ex. spektrer på s. 11, 21 och 23).

Wikipedia commons

Det elektromagnetiska spektret, som omfattar all typ av strålning från radio- till gammastrålning. Våglängden och
frekvensen hänger ihop: lång våglängd betyder låg frekvens, kort våglängd betyder hög frekvens. Till exempel har
FM-radio en frekvens
på ungefär 100 MHz
Mikrovågor
Infraröd
Synlig Ultraviolett Röntgen Gamma
Radio
Strålning
(108 Hz) eller en
Våglängd (m)
103
10-2
10-5
0,5x10-6
10-8
10-10
10-12
våglängd på 3 m.
Alla objekt sänder ut
Ungefärlig skala
strålning som beror på
på våglängden
dess temperatur, t.ex.
strålar en människa
Byggnader Människor Fjärilar Nålspetsar Protozoer
Molekyler Atomer Atomkärnor
mest ut infraröd
Frekvens (Hz)
strålning (kallas ibland
värmestrålning).
1012
1018
104
108
1015
1020
1016
Bara radiostrålning
Temperatur på
(inklusive mikrovågor)
objekt som främst
och synligt ljus tränger
avger strålning av
denna typ
igenom jordens
1K
100 K
10 000 K
10 000 000 K
atmosfär.
–272 °C
–173 °C
9 727 °C
~10 000 000 °C
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Raketer, kometer m.m. som intresserar rymdforskarna i Onsala:
1. Hantelnebulosan (Messier 27), en s.k. planetarisk nebulosa som
skapas när en solliknande stjärna mot slutet av sitt liv kastar av
sig sitt yttre hölje.
2. Jorden ovanför månens horisont, sedd från Apollo 11.
3. Uppskjutning av satelliten Odin från Ryssland i februari 2001.
4. Stjärnhopen Plejaderna, med några hundra unga stjärnor på
400 ljusårs avstånd.
5. Krabbnebulosan (Messier 1) är resterna efter en supernova,
alltså en exploderande stjärna, som observerades redan år 1054.
6. Den klotformiga stjärnhopen Omega Centauri med flera miljoner
gamla stjärnor. Ett hundratal klotformiga stjärnhopar omger
Vintergatan.
7. Kometen Hale-Bopp. Innehållet i kometer har undersökts
med radioteleskop som SEST och Odin.
6
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Vad är ett radioteleskop?
Radioastronomer använder mottagare som är
baserade på samma grundläggande principer som
vanliga radio- och TV-mottagare. Radiosignalerna
från universum är extremt svaga och man måste
använda antenner med stor uppsamlingsyta och
bygga system som lägger till så lite brus och för
vrängningar till signalerna som möjligt.
Ett radioastronomiskt system (radioteleskop)
består av en radioantenn, en mottagare och någon
sorts analysinstrument (ofta en spektrometer).
Antennen samlar upp radiosignalerna från uni
versum. Mottagaren sitter ofta mitt i antennen och
gör om radiosignalen till en elektrisk signal, som
sedan kan analyseras på något sätt.
Ofta, men inte alltid, är antennen en parabol
antenn, som koncentrerar radiostrålningen till en
punkt, brännpunkten eller fokus. En stor antenn
har två fördelar framför en liten: Den kan samla
upp mer radiostrålning och därmed observera
svagare radiokällor (t.ex. mer avlägsna galaxer).
Den ger dessutom en bättre upplösning, så att det
går att se finare detaljer i t.ex. en galax.
I en vanlig radioapparat hör man brus om
man ställer in frekvensen mellan två stationer.
Bruset orsakas av de elektroniska komponenterna,
men en liten del av det alstras i Vintergatan.
Bruset, som främst kommer från slumpmässiga

elektronrörelser, reducerar radioastronomerna
i sina mottagare genom att använda halvledare
eller supraledare och kyla dem med flytande
helium till mycket låga temperaturer, gärna så
låga som -270 °C (3 kelvin). (En del typer av
mottagare måste också vara supraledande för att
överhuvudtaget fungera.) Mottagaren omvandlar
radiovågorna till en elektrisk signal med lägre
frekvens. Nästa steg kan vara att mäta signalens
totala intensitet, men oftast görs ett spektrum av
signalen, som visar intensiteten av strålningen vid
olika frekvenser.
Vanligt ljus kan delas upp i ett spektrum med
hjälp av ett prisma. En regnbåge uppstår på ett
liknande sätt, men här fungerar vattendroppar
som små prismor. För radiosignaler används inte
prismor, utan i stället använder man sig av en
spektrometer, som kan fungera på flera olika sätt.
En metod är att använda en s.k. filterbank med
ett stort antal, kanske tusen, elektriska filter, som
vart och ett släpper igenom bara en liten del, t.ex.
1 MHz, av alla frekvenser. Efter varje sådant filter
mäts styrkan på signalen och på en datorskärm
kan astronomen sedan studera spektret. Numera
är det vanligare att signalen först digitaliseras, för
att sedan analyseras av digital elektronik, som i sin
tur beräknar ett spektrum på matematisk väg.
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Sekundärspegel

Matarhorn

Mottagare med blandare
och förstärkare

Huvudspegel

Teleskop

Kontrollrum

Lokaloscillator
Frekvens

Mellanfrekvenssystem

Atomur

Spektrometer

VLBI-utrustning
(hårddiskar, optisk
fiberlänk)

Onsala-teleskopen är av s.k. Cassegrain-typ. Radiovågorna reflekteras av huvud- och sekundärspegeln till matar
hornet. Där fångas de upp av en mottagare, som förstärker och omvandlar dem till en elektrisk signal med lägre
frekvens. I kontrollrummet analyseras signalen av en spektrometer, eller tas om hand av VLBI-systemet för analys
tillsammans med signaler från andra radioteleskop.

NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Tid
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25-m-teleskopet
Det första stora radioteleskopet i Onsala byggdes
1963–64 och har en diameter på 25,6 meter. Själva
antennytan är gjord av stansad aluminium och har
en noggrannhet av 3,8 mm, vilket innebär att ytan
inte avviker mer än så från den teoretiskt önskade
ytan. Hela teleskopet väger 100 ton. Det används
för våglängder mellan 4 cm (frekvensen 7,5 GHz)
och 30 cm (1 GHz).
Teleskopet försågs tidigt med ultrakänsliga s.k.
maserförstärkare, som utvecklades vid Chalmers
i Göteborg. Därmed blev det ett av världens
känsligaste radioteleskop av sitt slag.

Ett annat betydande framsteg för Onsala
rymdobservatorium var deltagandet, som enda
europeiska observatorium, i det första trans
atlantiska interferometerexperimentet i januari
1968. Då observerade 25-m-tele
skopet tillsammans med radio
teleskop i USA. Långt senare,
år 2004, deltog 25-m-teleskopet i
ett annat pionjärexperiment när
det med optiska fibrer kopplades
samman med radioteleskop i
Nederländerna och England.
Sådana interferometerobservationer
(s.k. VLBI, se s. 12) är numera
den viktigaste arbetsuppgiften för
25-m-teleskopet.

Roger Hammargren

Från början användes 25-m-teleskopet mest
för att studera radiostrålning från några olika
molekyler, speciellt hydroxyl (OH) och formal

dehyd (H 2CO). En höjdpunkt nåddes 1973, då
Onsala-teleskopet blev först i världen med att
upptäcka alla tre spektrallinjerna på 9 cm våg
längd från CH-molekylen. Detta var något som
många observatorier ägnat flera år åt att försöka
upptäcka. Under de följande åren gjordes detalj
erade observationer av CH i Vintergatan, bl.a.
kartlades delar av vår galax spiralstruktur.
(Molekylen CH finns inte på jorden, eftersom
den så lätt reagerar med andra ämnen. Den kan
emellertid existera i rymdens vakuum. Den har
inte heller något vedertaget svenskt namn.)

Det största teleskopet i Onsala har en diameter på drygt 25 meter.
Jan-Olof Yxell
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20-m-teleskopet
Det nyare radioteleskopet i Onsala byggdes
1975–76 och har en diameter på 20 meter. Ett nytt
och modernare teleskop behövdes för att kunna
observera på kortare våglängder, ned till knappt
3 mm. På dessa våglängder strålar många viktiga
molekyler.
För att skydda det mot väder och vind är 20-mteleskopet inneslutet i en stor radom – ett fackverk
av aluminium med paneler av glasfiberarmerad
tedlar, som släpper igenom radiostrålning.
Eftersom 20-m-teleskopet används vid kortare
våglängder (högre frekvenser) än det äldre 25meters-teleskopet, måste dess yta, som är gjord av
aluminiumplåt, vara mycket noggrannare. Ytan
får inte avvika från den önskade formen med mer
än en tiondel av våglängden och noggrannheten
är 0,2 mm. Hela teleskopet väger 92 ton och an
vänds för våglängder mellan 15 cm (frekvensen
2 GHz) och 2,5 mm (120 GHz). Teleskopet
måste mycket noggrant kunna riktas in mot det
objekt som skall observeras, t.ex. en stjärna, och
noggrannheten i inriktningen är bättre än en
tusendels grad. Observatoriets forskargrupp för

mottagarutveckling har byggt de känsliga mot
tagare som behövs för att detektera den svaga
kosmiska radiostrålningen.
Som ett fristående teleskop används 20-m-
teleskopet för observationer av radiostrålning
från molekyler i kometer, områden där stjärnor
och planetsystem bildas, gashöljen runt gamla
stjärnor och gasen i Vintergatan och andra
galaxer. Teleskopet används också tillsammans
med radioteleskop i Europa och övriga världen
för högupplösta observationer med hjälp av
långbasinterferometri (VLBI, se s. 12) av stjärn
bildningsområden, utvecklade stjärnor och aktiva
galaxkärnor.
Inom geodetisk forskning används teleskopet
för VLBI-observationer som undersöker t.ex.
jordskorpans dynamik och jordens rotation.
Världens första interkontinentala VLBIexperiment i realtid genomfördes år 2004 med
20-m-teleskopet och ett radioteleskop i USA.
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Radomen som skyddar 20-m-teleskopet mot väder och vind.

Jan-Olof Yxell

20-m-teleskopet med
sin lätta och styva
fackverkskonstruktion
av aluminium.
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SEST – vårt första teleskop i Chile

Den högsta frekvensen som observeras från
Onsala, med 20-m-teleskopet, är 115 GHz.
Vid högre frekvenser är atmosfären ett alltför
stort problem, speciellt vattenånga, som däm
par radiostrålningen från universum. Vill man
observera högre frekvenser, får teleskopen byggas
på torra platser och hög höjd.
Just för att kunna observera södra stjärn
himlen på höga frekvenser, byggdes år 1987 radio
teleskopet SEST (Swedish-ESO Submillimetre
Telescope) på ESO:s observatorium på berget
La Silla i de chilenska Anderna, 2 300 m över
havet och 29° söder om ekvatorn. Teleskopet
har en diameter på 15 m. Det utrustades med
mottagare för spektrallinjestrålning från molekyler
på frekvenser mellan 70 och 365 GHz, och en
bolometerkamera för kontinuumstrålning från
främst stoftkorn på frekvensen 250 GHz.

ESO

Det går inte att observera hela himlen från
Sverige. För att kunna observera intressanta
objekt på den södra stjärnhimlen, t.ex.
Vintergatans centrum och de Magellanska
Molnen (två satellitgalaxer till vår egen galax,
Vintergatan), behövs teleskop på jordens
södra halvklot. Därför har ESO (European
Southern Observatory) byggt observatorier
i Chile, där det också finns flera andra
internationella o
 bservatorier av världsklass.

Radioteleskopet SEST på berget La Silla i Chile.

Projektet var ett samarbete mellan ESO och
Onsala rymdobservatorium, med bidrag även
från Finland och Australien. Det var mycket
framgångsrikt och teleskopet användes av astro
nomer från hela världen för en mängd olika
observationer, speciellt av just Vintergatans
centrum och de Magellanska Molnen. SEST
stängdes år 2003, men själva teleskopet står kvar.
Idag deltar Onsala rymdobservatorium i stället
i projektet APEX, ett teleskop för ännu högre
frekvenser än SEST.

N159W H2S 1(1,0)–1(0,1)

Tmb [K]

0,2
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240
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Det Stora Magellanska Molnet är en av
Vintergatans satellitgalaxer, 180 000 ljusår
bort. Med SEST upptäcktes svavelväte för
första gången i en galax utanför Vintergatan (spektret visar radiosignalen från denna
giftiga gas som luktar "ruttna ägg").

Robert Gendler
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APEX – forskning på hög höjd
höga frekvenser som APEX använder. Onsala
rymdobservatoriums mottagargrupp, som
arbetar på Chalmers i Göteborg, har utvecklat
flera mottagare för APEX, bl.a. för den extremt
höga frekvensen 1,4 THz (1 400 GHz eller 0,2 mm
våglängd).

Med radioteleskopet SEST observerades som
högst frekvensen 365 GHz. För att kunna obser
vera på ännu högre frekvenser, d.v.s. våglängder
som är mindre än en millimeter, krävs inte bara
ny teknisk utrustning, utan också en ännu bättre
plats än La Silla. En sådan plats är bergsplatån
Llano Chajnantor i Atacama-öknen i norra
Chile, 5 050 m över havet, och där byggdes
radioteleskopet APEX (Atacama Pathfinder
Experiment), som invigdes år 2005.

Med APEX har astronomerna fått nya möjlig
heter att studera de första galaxerna och hur
stjärnor och planeter bildas. Speciellt kan APEX
användas för att studera fysiken och kemin i
molekylmoln, täta områden med gas och stoftkorn
där nya stjärnor bildas.
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APEX-observation av kolmonoxidgas runt kolstjärnan
CW Leo på frekvensen 1 273 GHz, gjord med utrustning
utvecklad av observatoriets mottagargrupp (den röda
kurvan är en modellberäkning). Den horisontella axeln är
graderad i hastighet (i stället för frekvens eller våglängd)
m.h.a. dopplereffekten, som ändrar strålningens frekvens
när radiokällan rör sig (se s. 26). Här
närmar sig alltså stjärnan med en
hastighet av 25 km/s.
Radioteleskopet APEX i de chilenska
Anderna, 5 050 m över havet.

ESO

Det krävs mycket forskning och teknisk ut
veckling för att bygga radiomottagare för så

(11–10)

ESO

APEX är ett samarbete mellan Onsala
rymdobservatorium, Max-Planck-Institut für
Radioastronomie i Tyskland och European
Southern Observatory. Teleskopet har en stor
parabolantenn med en diameter på 12 m och är
avsett för våglängder på 0,2–1,5 mm, motsvarande
frekvenser på 200–1 500 GHz. APEX är en före
gångare ("pathfinder") till ALMA (Atacama
Large Millimeter/submillimeter Array), ett stort
internationellt observatorium med 66 ihop
kopplade radioteleskop, som beräknas vara
färdigbyggt år 2013. ALMA byggs på samma
bergsplatå som APEX och teleskopen är av
liknande typ.

60

Att observera i nya våglängdsområden (frekvenser)
är som att öppna nya fönster mot universum. Det
kan leda till nya upptäckter och bättre förståelse
för olika astronomiska objekt. Inom radioastro
nomin har det länge varit en strävan att observera
allt högre frekvenser.
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VLBI – ett virtuellt jätteteleskop
Ju större teleskop man använder, desto finare
detaljer kan man observera. Tyvärr är det inte
möjligt att bygga radioteleskop som är större än
ca 100 meter, men helst skulle radioastronomerna
vilja använda mycket större teleskop än så.
Lösningen kallas VLBI (Very Long Baseline
Interferometry), långbasinterferometri på svenska.
Tekniken går ut på att flera radioteleskop,
normalt i olika länder eller till och med på olika
kontinenter, samtidigt observerar samma objekt
på himlen. Observationerna måste noggrant
synkroniseras med hjälp av atomklockor. Onsala
rymdobservatoriums atomklocka drar sig t.ex.
bara en enda sekund på en miljon år.
Observationsdata från de olika teleskopen
skickas på hårddiskar eller via optiska fibrer till
en gemensam analyscentral, kallad korrelator
(en sådan finns i Nederländerna). Där analyseras
observationerna i kraftfulla datorer och det går
att framställa noggranna kartor av olika astro
nomiska objekt. Upplösningen (hur små detaljer
man kan se) motsvarar ungefär den vinkel en
golfboll på månen upptar, sedd från jorden! Inom
astronomin behövs den höga upplösningen för
att bl.a. kunna studera aktiviteten i centrum av
avlägsna galaxer.
VLBI-tekniken används också inom geodesin.
Avståndet mellan teleskopen kan t.ex. bestämmas

1990

Observatorier i det europeiska VLBI-nätverket EVN.
Dessutom ingår teleskop i Ryssland, Kina, Sydafrika
och Puerto Rico i detta nätverk. Fler VLBI-teleskop
finns det i bl.a. Nord- och Sydamerika och Australien.

med en noggrannhet på några millimeter och mät
ningar gjorda under många år kan ge en direkt
bestämning av hur jordens tektoniska plattor rör sig.

1997

Två färgkodade bilder av kvasaren 3C380 gjorda med VLBI-teknik vid två tillfällen, 1990 och 1997. Skenbart
avlägsnar sig delar av kvasaren från varandra med hastigheter större än ljusets! Det är dock bara en "synvilla". De
verkliga hastigheterna är höga, men mindre än ljushastigheten. Kvasaren, en aktiv galaxkärna, ligger på 9 miljarder
ljusårs avstånd. Skalan är millibågsekunder; 1 millibågsekund motsvarar på det här avståndet drygt 40 ljusår.
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Odin – en satellit för astronomi och
atmosfärsforskning
Inte ens från en hög bergstopp är det möjligt att
observera alla typer av radiostrålning – atmo
sfären stör helt enkelt för mycket. Därför byggdes
satelliten Odin, som försågs med ett radioteleskop
med en diameter på 1,1 m
och radiomottagare för
120 GHz, 486–504 GHz och
540–580 GHz. Odin byggdes
i Sverige och är ett samarbete
med Finland, Frankrike
och Kanada (Sveriges del är
51 %). Satelliten sköts upp i
omloppsbana från Ryssland
i februari 2001 och kretsar
fortfarande runt jorden.

atmosfär, i kometer, i stjärnors födelsemoln, i
vindar från nyfödda och döende stjärnor och i
jättelika gasmoln nära Vintergatans centrum.
Med Odins känsliga mottagare för strålning
från syremolekyler, lyckades
den att observera syre
i ett närbeläget stjärn
bildningsmoln – det fanns
dock mycket mindre syre än
förväntat.

Rymdstyrelsen

Odin är en unik forsk
ningssatellit, eftersom den
byggdes för att användas
halva tiden för astronomiska
observationer och halva tiden
Den viktigaste astro
för aeronomiska mätningar,
nomiska forskningsuppgiften
d.v.s. atmosfärsstudier. En
för Odin var att studera
viktig del av de aeronomiska
syre och vattenånga i
observationerna är att
universum, vars strålning
studera ozonproblematiken.
effektivt absorberas av
Sedan april 2007 används
Den svenskbyggda forskningssatelliten
jordatmosfärens eget
Odin enbart för observa
Odin kretsar på 600 km höjd i en bana
syre och vatten. Odin har
tioner av jordens atmosfär.
runt jorden.
framgångsrikt observerat
Delar av Odin byggdes på
vattenångesignaler från många sorters objekt
Chalmers av forskare och ingenjörer från Onsala
långt ute i rymden: bl.a. i planeten Mars
rymdobservatorium.

Syre
O2

I stjärnbilden Ormbäraren gjorde Odinsatelliten den första observationen någonsin av syrgas i ett kosmiskt
gasmoln. Kurvorna visar spektrum för syrgas och vattenånga.

NASA/JPL-Caltech/Harvard-Smithsonian CfA

Vatten
H 2O
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Teknisk utveckling – radiomottagare

En strävan inom radioastronomin är att
observera på allt högre frekvenser, ofta sådana
som inte används för andra ändamål och där
det inte finns mottagare att köpa på den öppna
marknaden. Onsala rymdobservatorium har
därför en grupp som arbetar med forskning och
utveckling av nya radioastronomiska mottagare.
De högsta frekvenserna, som radioastro
nomerna använder, motsvarar våglängder på
mindre än en millimeter. Den centrala delen av
en mottagare för så korta våglängder är också
mycket liten, och avancerad utrustning krävs för
tillverkningen.
Observatoriets grupp för mottagarutveckling
a rbetar på Chalmers i Göteborg. De använder
Chalmers nanotekniklaboratoriums stora
renrum och har där installerat en s.k. sputter för
tunnfilmstillverkning. Gruppen har dessutom
ett mikrovågslaboratorium och en avancerad
mekanisk verkstad. Mottagarna som byggs är
av flera olika slag. En teknik kallas SIS
(Superconductor-Insulator-Superconductor) och
den utnyttjar supraledande material. En annan
kallas HEB (Hot-Electron Bolometer), som
bygger på att radiostrålningen värmer upp en
extratunn film av supraledare till den kritiska
temperaturen där supraledningsförmågan
försvinner. En tredje teknik är en sorts transistor

Victor Belitsky

En viktig del av ett radioteleskop är radio
mottagaren, som förstärker och omvandlar
radiostrålningen till en elektrisk signal med
lägre frekvens. I ett typiskt radioteleskop med
en parabolantenn, sitter mottagaren ofta i en
öppning mitt i antennspegeln. Mottagaren måste
vara mycket känslig, för att kunna uppfånga den
extremt svaga kosmiska radiostrålningen.

Ett mottagarsystem för höga frekvenser till APEX-teleskopet.

som kallas för HEMT (High Electron Mobility
Transistor). Alla dessa komponenter måste kylas
med flytande helium till en temperatur lite över
den absoluta nollpunkten, som är –273 °C. En låg
temperatur minskar också bruset från mottagaren.
Vår grupp för mottagarutveckling bygger inte
bara utrustning till teleskopen i Onsala. Andra
exempel är mottagare för spektrallinjestrålning till
radioobservatorierna APEX (bl.a. för den extremt
höga frekvensen 1,4 THz) och ALMA i Chile.
Mottagare byggs också till satelliter. På instrument
som skall upp i rymden ställs extremt höga krav:
de måste överleva en raketuppskjutning och den
krävande rymdmiljön och vara så tillförlitliga att
de fungerar i många år utan underhåll. Onsala
rymdobservatoriums mottagargrupp byggde och
utprovade mottagarsystemet till Odin-satelliten,
som sköts upp 2001.
Odinsatellitens mottagare är ett bra exempel
på hur teknik som utvecklats för radioastronomi
också används inom miljövetenskapen, i det här
fallet atmosfärsforskningen.

Jan-Olof Yxell

Chalmers renrum, där känsliga mottagarkomponenter tillverkas.
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Nya internationella radioobservatorier
Onsala rymdobservatorium deltar i flera projekt
för att utveckla radioastronomisk forsknings
utrustning för framtiden. Några av dem är följande:

astronomiska observationer. LOFAR skall bl.a.
studera avlägsna galaxer och supernovor.

ALMA (Atacama Large Millimetre/submilli
metre Array) är ett stort internationellt projekt
där en interferometer med 66 antenner (de
flesta 12 m i diameter) för submillimetervågor
byggs 5 000 m över havet i Atacama-öknen i
de chilenska Anderna. Byggandet påbörjades
2003 och beräknas vara färdigt 2013. Onsala
rymdobservatorium deltar på flera sätt: genom
studier av antennernas placering, utveckling av
mottagare och vattenångeradiometrar (används
för att korrigera för atmosfärens påverkan på
observationerna) och i den vetenskapliga planer
ingen. Dessutom skall forskare i Onsala hjälpa
nordiska astronomer att använda ALMA.
LOFAR (Low Frequency Array) är ett projekt
att bygga en stor interferometer, bestående av
tusentals enkla antenner för frekvenser under
250 MHz. I stället för att mekaniskt peka med
antennerna på olika radiokällor på himlen,
kommer signalerna från antennerna att skickas
till en central processor, en superdator. Där
behandlas de mjukvarumässigt så att en mer
konventionell antenn efterliknas. Projektet leds
av ASTRON, ett institut för radioastronomi i
Nederländerna, där den centrala processorn
och de flesta antennstationerna placeras. På
Onsala rymdobservatorium kommer en LOFARstation, bestående av totalt 192 antenner, att
byggas 2010. Den kommer att öka LOFAR:s
upplösning betydligt och möjliggöra en hel rad nya

LOFAR-antenner.

SKA (Square Kilometre Array) är ett inter
nationellt projekt där en interferometer med
individuella antennstationer kommer att byggas
för att syntetisera en antenn med en diameter på
upp till flera tusen kilometer och med en total
uppsamlande yta av en kvadratkilometer. En
sådan anläggning kommer att erbjuda två stor
leksordningar högre känslighet än nuvarande
anläggningar på meter- till centimetervåglängder.
Den kommer även att göra det möjligt för astro
nomer att se hur det unga universum bildades,
inklusive uppkomsten av de första stjärnorna,
galaxerna och andra strukturer. Onsala rymd
observatorium är inblandat i planeringen av SKA.
Stora delar av SKA förväntas kunna tas i bruk
år 2022.

ESO/Artist's concept

Så här skall ALMA-observatoriet se ut när det är färdigbyggt.
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Rymdgeodesi – att mäta jorden

En vetenskaplig tillämpning av den geodetiska
VLBI-tekniken är att studera hur jordens
tektoniska plattor ("kontinentalplattor") rör sig.
Jordens yttre lager är uppdelat i sex större och
ungefär tio mindre plattor, ca 100 km tjocka, som
ligger ovanpå den s.k. jordmanteln. Krafter från
rörelser (konvektion) i jordmanteln förflyttar
de tektoniska plattorna. En följd av detta är att
jordskalv är vanliga i gränsområdena mellan

plattorna och där två plattor kolliderar kan bergs
kedjor som Alperna och Himalaya bildas.
Genom att mäta avstånd på jorden med VLBIteknik under flera år, kan plattornas rörelser
observeras. Onsala rymdobservatorium har en
lång sådan mätserie, som bl.a. visar hur Europa
och Nordamerika glider isär med ca 2 cm per år.
Med VLBI-tekniken studeras också variationer
i jordens rotation. Dessa variationer orsakas av
månens, solens och planeternas attraktionskrafter
samt krafter mellan jordskorpan, atmosfären,
oceanen och jordens inre.
300
200
Baslinje [mm] − 5600741,657 m

Den radioastronomiska VLBI-tekniken (se s. 12),
då flera radioteleskop tillsammans observerar
himlen, används för att göra bilder med hög upp
lösning av t.ex. avlägsna galaxer. Tekniken kan
också användas för att mäta avstånd på jorden
med hög noggrannhet. Principen är att två radio
teleskop observerar samma kosmiska radiokälla.
Teleskopen kan stå långt ifrån varandra, t.ex. på
olika kontinenter. Signalerna från radiokällan
anländer vid lite olika tidpunkter till de två
teleskopen, som vart och ett har en extremt
noggrann klocka. Signalerna digitaliseras (och
tidsmärks) och skickas till en beräkningsprocess,
en s.k. korrelation. Resultatet av korrelationen är
tidsskillnaden mellan ankomsten av signalerna
vid de två teleskopen. Genom att analysera
dessa tidsskillnader, kan bl.a. avståndet mellan
teleskopen beräknas med en noggrannhet på
några få millimeter. Att mäta jorden med denna
teknik, eller med användning av satelliter, kallas
för rymdgeodesi.
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VLBI-mätningar av avståndet mellan Onsala och Westfordobservatoriet på USA:s östkust under drygt 25 år visar att de
två platserna glider isär med en hastighet av 16,5 mm/år.
Geologiska modeller, baserade på åldersbestämning av
havsbotten på olika avstånd till den mittatlantiska ryggen,
ger värdet 17,6 mm/år. Förbättrade
observationsmetoder har lett till
minskad osäkerhet i mätningarna,
vilket syns tydligt i figuren.

Nordamerikanska
plattan

Eurasiska
plattan

1985

Jordens tektoniska plattor.
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Landhöjningen uppmätt med satelliter
I naturen kan man se tydliga tecken på att
landmassan i Norden höjer sig i förhållande till
havsytan – på en del platser syns gamla kustlinjer
långt från den nuvarande. Landhöjningen orsakas
av jordskorpans återhämtning från nedlastningen
under istiden. I slutet av den senaste istiden täcktes
bl.a. Norden av ett på sina ställen flera kilometer
tjockt istäcke. Tyngden av isen pressade ner jord
skorpan och tryckte materialet i jordmanteln
åt sidan. När isen smälte för ca 10 000 år sedan
började jordskorpan återhämta sig och materialet i
jordmanteln flyta tillbaka. Den här landhöjningen
pågår fortfarande, om än lite långsammare än just
efter att isen smält. Störst är den i Norrland, där
den kan uppgå till mer än en meter på 100 år.
En av GPS-antennerna i Onsala, skyddad av
en radom av glas.

Landhöjningen i Norden uppmätt med hjälp av
GPS-satelliter (färgkodad). Pilarna visar den
horisontella deformationen av jordskorpan.

Gunnar Elgered

Med hjälp av tecken i naturen går det att avgöra
ungefär hur snabbt landet höjer sig i förhållande
till havsytan. För att förstå de geofysikaliska
processerna, är det viktigt att direkt mäta land
höjningen i absoluta tal – oberoende av havs
nivån, som kanske också ändras. Det kan göras
med hjälp av navigationssatelliter, s.k. Global
Navigation Satellite Systems (GNSS) och huvud
sakligen används idag satelliterna som ingår i
GPS (Global Positioning System). För det
behövs speciella GPS-mottagare och avancerade
beräkningar. I Sverige finns sedan 1993 ett nät av
GPS-mottagare (varav en i Onsala), initierat och
driftsatt av Chalmers och Lantmäteriverket. Liknande nät finns i våra grannländer. Resultaten visar
bl.a. att i Onsalatrakten är landhöjningen ca 2 mm/år. Samtidigt finns det horisontella rörelser på unge
fär 1 mm/år, eftersom landhöjningen också gör att jordskorpan töjer sig horisontellt. (Dessutom rör sig
Skandinavien tillsammans med den eurasiska plattan åt nordost med ca 2 cm/år.)
Ett varmare klimat kan leda till att havsytan höjs. För att kunna separera två helt olika mekanismer,
som bägge påverkar kustlinjen, är det därför viktigt att kunna mäta landhöjningen oberoende av
havsnivån. Ett system för att också mäta havsnivån med GNSS håller på att utvecklas.
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Jordens atmosfär innehåller någon procent
vattenånga, men halten varierar stort i tid och
rum. Vattenånga är en viktig växthusgas och
påverkar också vädret. Därför är det viktigt
att mäta mängden vattenånga i atmosfären.
Många har en luftfuktighetsmätare hemma på
väggen, kanske tillsammans med en termometer
och barometer, men den visar bara den lokala
luftfuktigheten i rummet där den finns. Vill
man veta hur mycket vattenånga det finns totalt
i atmosfären rakt ovanför en plats, måste man
använda andra metoder. En sådan är att dra
nytta av signalerna från GPS-satelliter. Eftersom
radiosignaler fördröjs lite av vattenånga, kan
noggranna analyser av GPS-signaler visa hur
mycket vattenånga atmosfären innehåller. Sådana
mätningar görs på Onsala rymdobservatorium.
De kan användas för de korttidsprognoser som
vädertjänster gör, speciellt vid extrema väder
situationer. Mätningar över långa tidsskalor,
10 år eller mer, kan användas för att övervaka
klimatförändringar eller studera klimatmodeller
både regionalt och globalt.

Peter Forkman

Jordens atmosfär – väder, klimat och ozon

En radiometer på Onsala rymdobservatorium. Den mäter
huvudsakligen mängden kolmonoxid och vattenånga i
jordens övre atmosfär.

Ett annat sätt att studera gaser i jordens
atmosfär är att utnyttja s.k. spektrallinjestrålning
från olika molekyler. Det är samma teknik som
radioastronomer använder för att studera
kosmiska gasmoln (se s. 21 och 23). På Onsala
rymdobservatorium finns utrustning för att mäta
mängden kolmonoxid, ozon och vattenånga i
atmosfären, s.k. radiometrar. För att bättre förstå
processer som påverkar t.ex. klimatet och ozon
nedbrytningen, används även mätdata från
satelliten Odin för att kartlägga gaser, som ozon,
vattenånga och lustgas, i jordatmosfären.
Även om det inte finns mycket ozon i atmo
sfären, är det en mycket viktig gas för oss,
eftersom den skyddar mot solens ultravioletta
strålar. Utsläpp av ozonnedbrytande gaser, som
t.ex. freon, har tunnat ut ozonskiktet. Med
minskade utsläpp finns det dock hopp om att
ozonlagret på sikt lagar sig självt.

Ozonhålet över Antarktis observerat med Odin.

Växthuseffekten
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Tyngdkraft och tid

Hans-Georg Scherneck

För att noggrant kunna mäta tyngdkraftens
förändringar, installerades år 2009 en supra
ledande gravimeter på observatoriet. Principen
för den är att hålla en supraledande ihålig sfär
av niob svävande
i ett magnetfält.
Fältet skapas av
elektriska spolar.
Om tyngdkraften
ändras, måste
strömmen genom
spolarna justeras.
Sfärens läge mäts med
en s.k. kapacitans
brygga: om läget
ändras, så ändras
också kapacitansen i
en elektrisk krets, som
styr hur mycket ström
som behövs för att
hålla sfären på plats.
Strömstyrkan är ett
mått på tyngdkraften
och registreras varje
sekund. Gravimetern
Den supraledande gravimetern.
är mycket noggrann.
Tyngdaccelerationen vid jordytan är ungefär
9,81 m/s2 (g). Den supraledande gravimetern kan
känna av ändringar i g-värdets elfte decimal!
Med observatoriets gravimeter mäter vi bl.a.
effekterna av jordskalv. Jordskalv orsakar vågor,
som ger skakningar vid jordytan. Efter stora skalv

kan jorden ringa som en kyrkklocka, ibland med
en efterklang på mer än ett dygn.
Att mäta tiden är en klassisk uppgift för ett
observatorium. Det traditionella sättet är att
observera solens upp- och nedgång och läge
på himlen vid olika årstider. Numera används
VLBI-tekniken för att noggrant mäta jordens
rotation. Ett annat sätt att mäta tiden är med
atomklockor, där naturliga svängningar i atomer
(vanligen väte eller cesium) används för att

Roger Hammargren

För att undersöka jordens dynamik, t.ex. jord
rotationen och plattektoniken, behövs olika
typer av mätmetoder. Ett komplement till rymd
geodesins metoder med VLBI och navigations
satelliter (som mäter jordens form och rotation,
se s. 16–17) är att mäta tyngdkraftens variationer.
Tyngdkraften ändras långsamt bland annat på
grund av landhöjningen efter istiden (delvis
eftersom tyngden avtar med höjden). Snabbare
förändringar orsakas av t.ex. lufttryckets varia
tioner, grundvattenförändringar och tidvattens
krafterna från månen och solen (både den
direkta påverkan på jordytan, tidjorden, och den
varierande belastningen från havet, tidvattnet).
Kunskaper om tyngdkraftens variationer är
viktiga för forskare, men också för ingenjörer: man
måste t.ex. få lutningen rätt när man bygger långa
vattenledningar, så att vattnet rinner åt rätt håll.

En av atomklockorna på observatoriet.

definiera tid (och frekvens). Atomklocktiden
kopplas till den astronomiska tiden, som mäts
av jordrotationen, vilket ger världstiden UTC
(Coordinated Universal Time). Ibland måste UTC
korrigeras med skottsekunder, så att atomtiden
och den astronomiska tiden inte skiljer sig mer
än 0,9 sekunder. Onsala rymdobservatorium är
med i det världsomspännande VLBI-nätverket
som mäter jordrotationen. På observatoriet finns
dessutom atomklockor, som ingår i den svenska
atomtidsskalan (ett samarbete med SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut i Borås). Vi bidrar
därmed till förmedling av korrekt tid i Sverige
och till beräkning av internationella tidsskalor.
Det har stor betydelse att veta mycket exakt vad
klockan är för att t.ex. kommunikationssystem
skall fungera.

Jordrotationen
Jordskalv kan ändra jordens rotationshastighet,
eftersom de ändrar jordens massfördelning. Jämför
med en konståkare som gör en piruett och snurrar
fortare när armarna dras in mot kroppen. Jordskalvet
i Chile i februari 2010 beräknas ha förkortat dygnets
längd med ca en miljondels sekund.
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Universum – här bor vi!
Vi bor på jorden, som tillsammans med sju andra planeter rör sig runt solen. Kanske är solsystem som
vårt vanliga, men det vet vi inte. Det tycks i alla fall vara ganska vanligt med planeter av något slag runt
stjärnor. Vår sol är en vanlig typ av stjärna, bland några hundra miljarder andra, vilka tillsammans
bildar ett avplattat, diskusformat system, Vintergatan. Diametern på denna skiva är ungefär 100 000
ljusår. Solen befinner sig långt ut mot skivans kant, ca 26 000 ljusår från dess centrum. Hela det jättelika
stjärnsystemet Vintergatan roterar kring detta centrum, som ligger i riktning mot stjärnbilden Skytten.
För solen tar det ungefär 250 miljoner år att färdas ett varv, ett kosmiskt år. Till Vintergatan hör också
ett hundratal klotformiga stjärnhopar, var och en med upp till en miljon stjärnor. Ett stjärnsystem,
som det solen tillhör, kallas en galax och kan ha en form som varierar från avplattad till helt sfärisk.
De avplattade systemen har ofta stjärnorna koncentrerade till spiralarmar och kallas då spiralgalaxer.
I universum finns, förutom Vintergatan, många miljarder andra galaxer. De närmaste finns på mindre
än en miljon ljusårs avstånd, medan andra ligger många miljarder ljusår bort. Alla avlägsna galaxer rör
sig ifrån oss med en hastighet som är större ju längre bort de befinner sig. De mest avlägsna flyr undan
med nära ljusets hastighet. Det vi ser är universums expansion.

Avstånd i un
ive

Ungefär så här skulle vår galax Vintergatan se ut
om vi kunde titta på den uppifrån.

NASA

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt – Artist's concept

rsum

Avstånd i univ
ersum är svår
a att förstå – de
är så enorma.
Lite lättare blir
det om man
gör skalenliga
modeller. Någ
ra
exempel:
1. Om solen vo
re stor som en
apelsin,
skulle jorden va
ra stor som et
t knapp
nålshuvud och
ligga tjugo met
er bort.
2. Om solen vo
re stor som et
t
kn
appnåls
huvud, skulle
närmaste stjärn
a ligga fem
mil bort.
3. Om Vinterg
atan vore stor
som en
enkrona, skulle
vår granne And
romeda
gala xen ligga
ett par decimet
er
bort.
Stjärnorna ligge
r alltså mycke
t
gl
gala xerna gans
est, men
ka nära varand
ra!

Vintergatan observerad i olika våglängder. Den optiska bilden (överst) visar mest ganska närbelägna stjärnor
och mörka stoftmoln, den infraröda strålningen (mitten) kommer huvudsakligen från stoftmoln, och radiobilden
(underst) visar var det finns moln med vätemolekyler. Notera t.ex. att där damm skymmer sikten för optiska
teleskop, kan radioteleskop observera molekylgas.
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Atomer och molekyler i rymden
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Gasen är i allmänhet mörk, kall och
mycket tunn, med bara några få atomer
eller molekyler per kubikcentimeter. Det
är mycket mindre än det bästa vakuum
skapat i laboratorier här på jorden och
triljoner gånger tunnare än luften vi
andas. I närheten av heta, nyfödda
stjärnor hettas gasen upp till ca 10 000 K
och strålar ut synligt ljus. Sådana
emissionsnebulosor är oftast röda.
Ibland skyms bakomliggande stjärnor
av stoftmoln – mörka nebulosor. Om ett
stoftmoln finns i närheten av stjärnor,
kan det sprida ljuset från stjärnorna.
Blått ljus sprids mer än rött, därför är
reflektionsnebulosor (och himlen!) blå.

3

CH3OH

Gasen består av ungefär 3/4 väte
och 1/4 helium. Övriga grundämnen
utgör högst några få procent, men är
ändå betydelsefulla eftersom de t.ex.
bildar mikroskopiska stoftkorn. Den
interstellära gasen finns i flera former:
som molekylär gas, atomär gas och
tunn, het koronagas.

Sgr B2(N)

Tmb[K]

Rymden mellan stjärnorna är inte tom,
utan där finns gas i form av stora tunna
gasmoln, s.k. interstellär gas. Den
sammanlagda massan av gasen som
finns i vår galax Vintergatan uppgår till
ca 10 % av stjärnornas vikt.

Färgbilden visar ett 100 ljusår stort område i Vintergatans
centrum, 260 00 ljusår från solen. Stora moln av gas och damm
syns i blått (data från APEX-teleskopet), i övrigt syns mest stjärnor
observerade i infrarött ljus. Spektret är från ett litet molekylmoln
i centrum av bilden, ett par ljusår stort bara (data från teleskopet
SEST). Spektrallinjerna kommer bl.a. från metanol (CH3OH),
kvävemonoxid (NO) och etylcyanid (C2H5CN). En av dem,
markerad med U, har inte kunnat förknippas med någon molekyl.
Figuren visar en liten del av det observerade spektret. Totalt
upptäcktes ungefär 2 500 spektrallinjer med SEST.

I molekylmoln har atomerna slagit sig
samman och bildat molekyler. Eftersom
molekyler är känsliga för hög temperatur, är i allmänhet molekylmoln kalla, ofta mellan 10 och 50 K.
Kalla molekyler sänder inte ut något synligt ljus, men de kan sända ut radiostrålning. Den vanligaste
molekylen är vätemolekylen, men den sänder inte ut någon radiostrålning. Det gör emellertid den näst
vanligaste molekylen, kolmonoxid, som ofta observeras av radioastronomer. En del molekylmoln är
gigantiska och innehåller mer massa än en miljon solar. I sådana molekylmoln föds nya stjärnor.

Spektrallinjer
Atomer och molekyler kan sända ut strålning på vissa bestämda
våglängder, s.k. spektrallinjer. Våglängderna är karaktäristiska
för varje slag av atom och molekyl. Väteatomer sänder t.ex.
ut radiostrålning på våglängden 21 cm och kolmonoxid på
våglängden 2,6 mm. Sammanlagt har ungefär 150 olika slags
molekyler upptäckts i rymden – allt från enkla molekyler såsom
svavelmonoxid och ammoniak, till ämnen som metanol, etanol
och molekyler med långa kolkedjor.

Temperaturer
I fysiken mäter man temperaturer
i kelvin (K), vilket är detsamma som
temperaturen i °C, fast mätt från
den lägsta möjliga temperaturen,
den s.k. absoluta nollpunkten på
–273 °C. Med andra ord motsvaras
0 °C av 273 K.
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Stjärnors födelse och död
Stjärnor och planeter föds ur jättelika gasmoln i
rymden. Ett enda sådant gasmoln kan innehålla
gas som räcker till tusentals stjärnor. Tyngdkraften
drar ihop gasen till täta klumpar, som hettas upp
tills de blir så heta att kärnreaktioner startar i
deras inre – stjärnor föds! Av resterna runt den
nybildade stjärnan kan det sedan bildas planeter.
Stjärnor består mest av väte. Kärnreaktionerna
i en normal stjärna, t.ex. solen, omvandlar väte
till helium. Det kallas fusion och är en mycket
effektiv process, som frigör all den energi som gör
att stjärnan lyser. Forskning pågår för att tämja
fusionsenergin och bygga fusionkraftverk på
jorden. Bränslet, väte, finns i överflöd i haven.
Solen har lyst ungefär som nu i knappt fem
miljarder år, och kommer att lysa ungefär lika
länge till. Man skulle kunna tro att stjärnor med
större massa skulle leva ännu längre än solen, men
det är precis tvärtom. De förbrukar sitt bränsle i
en mycket snabbare takt och lyser mycket starkare
än solen, men lever också ett kortare liv – en del
bara några miljoner år.

När en stjärna inte längre har tillräckligt med
kärnbränsle för att hålla igång sin energiproduk
tion på vanligt sätt, närmar sig slutet oundvikligen.
Centrum av stjärnan krymper och temperaturen
där ökar. Då startar andra fusionsreaktioner:
helium omvandlas till kol och syre, som sedan
kan bli svavel, fosfor, kisel, järn och många andra
grundämnen. Under sin dödskamp sväller stjärnan
upp till en gigantisk röd jättestjärna, samtidigt
som den förlorar mycket av sin massa. Hos de
flesta stjärnor sker detta genom att stjärnans yttre
delar gradvis kastas ut i rymden, men för riktigt
tunga stjärnor kan det sluta med en dramatisk
supernovaexplosion som spränger stjärnan i
stycken. Kvar återstår sedan bara en död stjärnrest
i form av en vit dvärg, en neutronstjärna eller ett
svart hål.
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Ett hölje av gas (kolmonoxid) runt den
röda jättestjärnan TT Cygni, observerat
med IRAM-interferometern i Frankrike av
astronomer från Onsala rymdobservatorium.
Gashöljet har en radie av 1/4 ljusår, och har
expanderat utåt från stjärnan i 6 000 år.
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Orionnebulosan (färgbilden) är ett av de aktivaste stjärn
bildningsområdena i Vintergatan, och ett favoritobjekt att
studera för många astronomer. Den ligger 1 500 ljusår bort
och syns lätt med blotta ögat. Spektrerna är observerade
med Odin-satelliten och visar olika typer av vattenmolekyler.
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Vad visar ett spektrum?
Kurvan är en (teoretisk) spektrallinje från
kolmonoxid (CO) i ett gasmoln. Intensiteten
beror bl.a. på antalet CO-molekyler i molnet,
samt på gasens densitet och temperatur.
Spektrallinjen är förskjuten 0,05 GHz
från sin förväntade frekvens, och visar
att molnet rör sig med 130 km/s från oss
(dopplereffekten, se s. 26). Bredden på
spektrallinjen (0,01 GHz) beror på rörelser
inuti molnet av storleksordningen 25 km/s.
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Galaxer och svarta hål

Det finns antagligen minst 1 000 miljarder
galaxer i det universum vi kan överblicka!
Galaxer ligger ganska nära varandra, och
när de far runt i rymden kommer de ibland på

kollisionskurs med varandra. Galaxkollisioner
är inga ögonblicksverk, utan de pågår i många
miljoner år. Det händer ingenting med stjärnorna
i de kolliderande galaxerna, men galaxernas
utseenden kan ändras rejält. Dessutom kan
kollisionen innebära att gasmoln kolliderar och
börjar bilda nya stjärnor i rasande takt, en s.k.
"starburst".
I centrum av en del galaxer pågår dramatisk
aktivitet, som kan yttra sig genom att oerhörda
mängder strålning sänds ut från ett mycket litet
område. Energikällan som driver dessa aktiva
galaxkärnor, t.ex. kvasarer, tror många astro
nomer är supertunga svarta hål. När gas faller
in mot det svarta hålet (man talar om att
"mata monstret"), cirklar den först runt i en
ansamlingsskiva, där den hettas upp och sänder ut
intensiv strålning innan den faller ned i det svarta
hålet. Ibland bildas också två jetstrålar av het
gas, som rusar iväg vinkelrätt mot skivan och kan
färdas i miljoner ljusår innan den bromsas upp och
bildar två jättelika moln, som kallas radiolober,
eftersom de kan observeras med radioteleskop.

Daniel Johansson

Galaxerna är gigantiska stjärnsystem, som var och
en kan innehålla flera hundra miljarder stjärnor
och dessutom gas- och stoftmoln och mörk
materia. Elliptiska galaxer ser ut som mer eller
mindre runda bollar, medan skivgalaxer är platta
som diskusar och roterar. Många skivgalaxer har
ett vackert mönster av spiralarmar i skivan, och
kallas för spiralgalaxer. I spiralarmarna ligger
stjärnorna och gasen tätare och där bildas också
nya stjärnor. Det är ljuset från de tyngsta och
oerhört ljusstarka, men kortlivade, stjärnorna som
gör att spiralmönstret syns så tydligt. Stavspiral
galaxer, med en rak stav av stjärnor tvärs igenom
sitt centrum och en skiva med spiralarmar, är
mycket vanliga. Vår egen galax Vintergatan är
en stavspiralgalax, vilket bl.a. radioastronomiska
observationer av gasrörelser har visat. Elliptiska
galaxer kan vara klotrunda, men många är
avplattade eller avlånga. De saknar nästan helt gas
och består huvudsakligen av gamla stjärnor.

Radioteleskop har varit helt avgörande
för kartläggningen av Vintergatan. Med
det lilla radioteleskopet SALSA i Onsala
kan studenter enkelt observera vätgasens
fördelning i stora delar av vår galax.
Radiokartan, gjord av studenter med SALSA,
visar vätgasens fördelning på himlen (det
svarta området kan inte ses från Onsala).
Gasen är koncentrerad till Vintergatans plan.

NASA, ESA, S. Beckwith (STScI), and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
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NRAO/AUI

Galaxen Messier 51 är en spiralgalax som växelverkar med en liten granngalax. Stjärnor, dammstråk och heta
gasmoln syns på den optiska bilden. Radiokartan visar den kalla molekylgasen, som också bildar spiralarmar. Den
optiska bilden är gjord med Hubble-teleskopet (NASA/ESA), radiokartan bygger på observationer av kolmonoxid
(CO) med 20-m-teleskopet i Onsala.

Radiokarta av radiogalaxen Cygnus A, en av de starkaste radiokällorna på himlen. Från den aktiva galaxkärnan
i mitten skjuter två jetstrålar av het gas ut och ger upphov till två stora radiolober, 300 000 ljusår från varandra.
Avståndet är ca 600 miljoner ljusår. Observationerna är gjorda på frekvensen 5 GHz med Very Large Array, en
anläggning med 27 ihopkopplade radioteleskop i USA.
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Big bang – hur det hela började

Redan på 1920-talet observerade den ameri
kanske astronomen Edwin Hubble att alla galaxer,
utom några av våra närmsta grannar, är på väg
bort från oss och att ju längre bort en galax ligger,
desto snabbare rör den sig. Hubble hade upptäckt
universums expansion! Att vi ser galaxerna rusa
bort från oss betyder inte att vi finns mitt i univer
sum. Om vi hade bott i en annan galax hade vi sett
precis samma sak.
Om galaxerna rör sig bort från varandra, måste
de ha legat närmare varandra tidigare. Genom att
räkna bakåt kan man se att de allihop måste ha
befunnit sig tätt ihop för ungefär 13,7 miljarder år
sedan – då inträffade Big Bang.
Under Big Bang var universum fyllt av intensiv
strålning. Den finns fortfarande kvar runtomkring
oss, även om universums expansion har gjort att
den avklingat till ett svagt radiobrus. Med radio
teleskop kan vi med andra ord ta emot strålning
från strax efter universums skapelse! Den här
kosmiska bakgrundsstrålningen upptäcktes 1964

och är en av de viktigaste radioastronomiska
upptäckterna som gjorts, eftersom den är ett
starkt bevis för Big Bang-teorin.
Den kosmiska bakgrundsstrålningen ger oss
information om hur universum var beskaffat
några hundra tusen år efter själva Big Bang, långt
innan stjärnor och galaxer hade bildats. Eftersom
strålningen når oss med nästan samma styrka från
alla håll, vet vi att materian var jämnt fördelad i
universum då, med endast mycket små avvikelser.
Hur avvikelserna ser ut beror på universums inne
håll av materia och energi. Noggranna mätningar
av bakgrundsstrålningen med rymdteleskopet
WMAP, har visat att universum består till 4 %
av vanlig materia, 22 % av mörk materia, och
74 % av mörk energi. Exakt vad mörk materia och
mörk energi består av, är det ingen som vet.
Gravitationen från den vanliga och mörka
materian i universum bromsar upp universums
expansion, medan den mörka energin försöker
snabba på den. Observationer visar att den
mörka energin vinner dragkampen – universum
expanderar allt snabbare och ser ut att fortsätta så
i all evighet.
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Daniel Johansson

Hela universum skapades i en gigantisk smäll,
Big Bang, för ungefär 13,7 miljarder år sedan.
Då skapades inte bara all materia som finns i
universum, utan också själva tiden och rummet.

Stora massor, t.ex. galaxhopar, kan böja ljus och
annan strålning som passerar. Fenomenet kallas för
gravitationslins, och kan förstärka strålningen från avlägsna objekt. Bilden visar APEX-observationer av galaxhopen
"Bullet Cluster". De flesta av de 15 objekten i bilden är troligen mycket avlägsna galaxer, som syns tack vare att
galaxhopen verkar som en gravitationslins.
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Finns det liv därute?
ligger nära sin stjärna och sådana planeter är
enklast att upptäcka. Det är alltså inte som i
solsystemet, där jätteplaneterna ligger långt från
solen. Även mindre planeter, kanske liknande
jorden, har redan upptäckts.
I framtiden räknar man med
att radioteleskop skall kunna
observera om det t.ex. finns
syre i exoplaneters atmosfärer,
vilket skulle innebära ett
livstecken.

Seth Shostak

Finns det liv någon annanstans där ute i rymden?
Det är kanske den vanligaste frågan astronomer
får. Än så länge vet vi inte svaret, men det är en
fråga som tas på stort allvar.

Allen Telescope Array i Kalifornien letar efter radiosignaler från främmande
civilisationer.

Hittills har radioastronomerna upptäckt unge
fär 150 olika molekyler i Vintergatans nebulosor
och i höljen runt åldrande stjärnor. Många av
molekylerna är organiska, alltså kolföreningar.
De största innehåller drygt tio atomer, vilket är
långt färre än i de mest komplicerade molekylerna
i jordiskt liv. Byggstenarna till organiskt liv
existerar dock med säkerhet i stor mängd i de
kosmiska molekylmoln där stjärnor föds.
Planeter är så små och ljussvaga att det är näst
intill omöjligt att direkt se om det finns några
planeter ens runt våra närmaste stjärngrannar.
Astronomerna är därför tvungna att ta till andra
knep för att avslöja om det finns planeter runt
andra stjärnor (exoplaneter). En metod går ut
på att observera hur dragningskraften från en
planet stör stjärnan den kretsar runt. En annan
är att leta efter små förmörkelser när en planet
passerar framför sin stjärna. När detta skrivs har
mer än 400 exoplaneter upptäckts och antalet
ökar hela tiden. Många är jätteplaneter som

Runt en del nyfödda
stjärnor har man hittat skivor
av gas och stoft. Man tror
att ett planetsystem föds ur
en sådan skiva genom att
gasen och stoftet med tiden
klumpar ihop sig till planeter.
En del stoft kan också ha
blivit över efter att planeten
bildats. Exempel på detta har
bl.a. observerats med APEXteleskopet i Chile.

Om det finns liv på
planeter runt andra stjärnor,
och om intelligent liv har utvecklats där, och
om det intelligenta livet har skapat tekniska
civilisationer, så kanske de vill kommunicera
med andra tekniska civilisationer, t.ex. på jorden.
Ett sätt att göra det vore med radiosignaler,
och stora radioteleskop skulle i princip kunna
upptäcka signaler från främmande civilisationer.
Forskningen kallas för SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence). Sådana projekt finns,
men ännu har ingen främmande civilisation
upptäckts.
Sökandet efter liv på andra ställen än jorden
(astrobiologi) har alltså hittills inte lett till några
säkra fynd (även om en meteorit från Mars kanske
innehåller fossila mikroorganismer). Men det är
en stor framgång att så många exoplaneter har
upptäckts och med tanke på det stora antalet
stjärnor i Vintergatan, kanske det inte vore så
förvånande om vi en dag upptäcker liv på en
annan planet.

28

Historik – tekniska och vetenskapliga milstolpar
Kung Gustaf VI Adolf och professor Olof Rydbeck vid invigningen av
elektronikbyggnaden på Chalmers 1951 (till vänster). Kung Carl XVI Gustaf
m.fl. under invigningen av 20-m-teleskopet 1976 (nedan).

Observatoriets 25-m-teleskop
byggdes 1963 (vänster) och
20-m-teleskopet 1975 (höger).

1949 Onsala rymdobservatorium grundas av professor Olof Rydbeck.
1950 Observationer av solens och Vintergatans radiobrus med en interferometeranläggning.
1955 Med en avancerad radiospektrograf observeras vätgas i Vintergatans spiralarmar för första gången
på rymdobservatoriet. Observatoriet invigs och övertas av staten.
1963 25-m-teleskopet färdigställs. Under tre år används teleskopet både för radioastronomi och för
experiment med satellitkommunikation.
1967 En ny mottagare, utvecklad vid Chalmers, monteras på 25-m-teleskopet, som blir världens
känsligaste teleskop av sitt slag.
1968 25-m-teleskopet deltar i världens första transatlantiska VLBI-observationer.
1973

I Onsala görs världens första observationer av alla tre grundtillståndslinjerna av CH-molekylen,
vilket ledde till kartläggning av Vintergatans struktur.

1976

Kung Carl XVI Gustaf inviger 20-m-teleskopet, världens största millimetervågsteleskop under
nästan tio år.

1979

Med 20-m-teleskopet påbörjas en unik spektrumgenomsökning av ett stjärnbildningsområde i
Orion och kolstjärnan IRC+10216. Nya spektrallinjer från mer än 20 olika molekyler upptäcks.

1980 Ett nytt VLBI-system och en vattenångsradiometer leder till noggrannare observationsresultat.
1981

Professor Roy Booth blir föreståndare för Onsala rymdobservatorium.

1985 Efter flera års VLBI-observationer, detekteras för första gången pågående tektoniska plattrörelser
(att Nordamerika och Europa avlägsnar sig från varandra).
1987

Teleskopet SEST tas i drift på berget La Silla i Chile.
En kontinuerligt arbetande mottagarstation för GPS startas i Onsala och den blir en av de stabilaste
stationerna i det internationella nätverket IGS.
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1988 20-m-teleskopet observerar spiralarmar av molekylgas i galaxer. Med hjälp av VLBI detekteras
kärnan i kvasaren 3C273, med en vinkelupplösning av 50 mikrobågsekunder (ca 10 miljarddels
grad).
1990 Observatoriet får status som den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. SEST
observerar det Stora Magellanska Molnet och åtta nya molekyler upptäcks.
1992 Med SEST observeras en stor mängd spektrallinjer från molekyler i ett gasmoln nära Vintergatans
centrum.
1996 Landhöjningen i Sverige detekteras efter tre års mätningar med ett nätverk av GPS-stationer.
1997 Den horisontella deformationen av jordskorpan i Skandinavien (relaterad till ovan nämnda
landhöjning) detekteras med hjälp av GPS-mätningar.
HCN och flera andra molekyler observeras i kometen Hale-Bopp.
GPS-data börjar användas inom klimatologin och meteorologin.
2001 Satelliten Odin skjuts upp.
2004 Det första e-VLBI-experimentet äger rum mellan Onsala och radioteleskop i Holland och
England. Senare samma år genomförs det första interkontinentala VLBI-experimentet i realtid
mellan Onsala och ett radioteleskop i USA
2005 Teleskopet APEX i Atacamaöknen, Chile, invigs. Professor Hans Olofsson blir föreståndare för
Onsala rymdobservatorium
2007 Med Odin-satelliten observeras för första gången syremolekyler i ett kosmiskt gasmoln.
2008 Ett unikt mottagarsystem, byggt på Chalmers, installeras på APEX. Det används för att observera
kolmonoxidmolekyler på frekvensen 1 273 GHz. Med APEX upptäcks ett stoftbälte runt en
solliknande stjärna, troligen orsakat av en hittills oupptäckt planet.
2009 Observatoriets atomklockor knyts till den svenska nationella atomtidsskalan UTC(SP) och bidrar
därmed till förmedling av korrekt tid i Sverige och till beräkning av internationella tidskalor.
En supraledande gravimeter, som ytterst noggrant mäter tyngdaccelerationens variationer, tas i
drift. Därmed blir observatoriet en "fundamental geodetisk station", som förutom tyngdkraften
också mäter jordens form och rotation (de senare m.h.a. VLBI och navigationssatelliter).

Jan-Olof Yxell

Jan-Olof Yxell

Observatoriets tre första föreståndare, från vänster: professorerna Olof Rydbeck, Roy Booth och Hans Olofsson.
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Varför bedrivs radioastronomisk forskning?
Radioastronomer, liksom andra astronomer,
drivs av nyfikenhet. Önskan att upptäcka nya
kosmiska objekt och fenomen, och att förstå hur
universum fungerar, är drivkraften bakom all
astronomisk forskning. Det handlar ytterst om
mycket grundläggande frågor: Hur är världsalltet
uppbyggt? Hur började det? Var är vår plats i
rymden? Vad händer med universum i framtiden?
Här har radioastronomin bidragit avsevärt. Ett
exempel är observationer av den kosmiska bak
grundsstrålningen, som är av avgörande betydelse
för big-bang-teorin. Nyfikenheten på universum
delas av många och astronomin är en av de veten
skaper som intresserar flest människor. Det är
också en vetenskap där även amatörer kan ge
viktiga bidrag (t.ex. upptäcks många kometer av
amatörastronomer).
Astronomi är en form av naturvetenskaplig
grundforskning, d.v.s. forskning som syftar till
att öka vår kunskap om naturen. Grundforskning
är fascinerande i sig, men är också en bas för
mer tillämpad forskning och för teknisk utveck
ling. Dess syfte är alltså inte att på kort sikt ge
upphov till tillämpningar, utan den har ofta
istället stor praktisk betydelse på lång sikt. Ett
klassiskt exempel från astronomin är studier av
himlakropparnas rörelser, som ledde till Newtons
mekanik, som i sin tur är grunden för mycket
ingenjörsarbete. Ett annat är studier av solen, som
ledde till upptäckten av grundämnet helium (som
används inom bl.a. svetsindustrin) och infraröd
strålning (värmestrålning).

av radiomottagare och antenner (se s. 14). Det är
teknik som också får industriella tillämpningar,
och kopplingen mellan t.ex. radioastronomin
och radiokommunikation är tydlig. Onsala
rymdobservatorium hör till Chalmers tekniska
högskola, och därmed finns en direkt länk mellan
det tekniska utvecklingsarbetet och utbildningen
av framtidens ingenjörer.
Radioastronomisk teknik ger också bidrag
till andra vetenskaper. VLBI-tekniken används
till att studera jordens rotation och form och
förändringar i jordskorpan, något som är viktigt
för t.ex. förståelsen av jordbävningar (se s. 16).
Samma metoder som radioastronomer använder
för att studera kosmiska gasmoln, används för
undersökningar av jordens atmosfär, t.ex. ozon
problemet och växthuseffekten (se s. 18). Inom
fysiken har radioastronomiska observationer av
pulsarer (roterande neutronstjärnor) använts för
att verifiera Einsteins allmänna relativitetsteori.
Den fråga om universum som kanske är den
vanligaste och viktigaste är: finns det liv på andra
planeter? Framtidens radioteleskop kommer
t.ex. att kunna undersöka om det finns syre i
atmosfären hos planeter runt andra stjärnor,
och det vore ett tecken på att det finns liv där.
Kanske kommer våra radioteleskop i framtiden
att upptäcka radiosignaler från främmande
civilisationer – det vore en av de mest fascinerande
upptäckterna någonsin!

Miljöforskning och astronomisk
grundforskning med radioastronomisk
teknik på satelliten Odin.

Rymdstyrelsen

Radioastronomer vill ständigt
förbättra sina observationer,
med högre känslighet och nya
frekvenser. Kraven driver på den
tekniska utvecklingen, speciellt
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NASA , ESA, and the Hubble Herita

Vintergatan, andra galaxer och instrument
för att studera dem:
1. Den stora elliptiska galaxen Messier 87 innehåller
över en biljon stjärnor, är mer än 100 000 ljusår i
diameter och ligger 50 miljoner ljusår bort.
2. Uppskjutning av astronomisatelliterna Herschel och
Planck med en Arianeraket från den europeiska rymd
basen i Franska Guiana i maj 2009.
3. Datorsimulering av en spiralgalax.
4. Galaxhopen Abell 1689 på drygt 2 miljarder ljusårs
avstånd. Galaxhopens massa verkar som en gravita
tionslins, som förstärker ljuset från och förvrider
bilden av galaxer ännu längre bort.
5. Natthimlen med Vintergatan över ESO:s
observatorium på
berget Paranal i
Chile. Laserstrålen
pekar mot Vinter
gatans centrum.
6. Ett möte mellan
två spiralgalaxer.
Tidvattenkraften från
den större, NGC
2207, har förvridit
den mindre, IC 2163.
Galaxerna befinner
sig på 100 miljoner
ljusårs avstånd
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Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Tel: 031-772 10 00
www.chalmers.se

Onsala rymdobservatorium
439 92 Onsala
Tel: 031-772 55 00
www.chalmers.se/oso

