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Unge stjerner bliver f.eks. dannet ved at skyer af koldt støv og gas falder
sammen på grund af dens egen tyngdekraft. Støvet i disse skyer har typisk en
temperatur på lidt over det absolutte nul-punkt (10 - 15 K; omkring -260º C) og
udsender det meste af dets termiske stråling med en bølgelængde på omkring
én millimeter. Omvendt er det støv utroligt effektivt til at absorbere det synlige
lys fra den centrale stjerne - og den er derfor skjult for selv store optiske og

Submillimeter universet og ALMA
Et af de mest fundamentale spørgsmål inden for forskning i astronomi er “hvor
kommer vi fra?”, dvs. hvordan er vores eget solsystem og i det hele taget universet opstået? Astronomer igang med et af deres mest ambitiøse projekter nogensinde: At bygge et kæmpe radioteleskop, “Atacama Large Millimeter Array
(ALMA)”, i det nordlige Chile. ALMA vil hjælpe med at svare på netop de
spørgsmål ved at observere stråling fra koldt støv og gas i helt unge solsystemer
og fra de tidligste og fjerneste galakser i universet.
(Sub)millimeter astronomi
Traditionelt er astronomi en del af videnskaben der i høj grad har været drevet
af udviklingen af observationsteknikker, f.eks. nye og bedre teleskoper. Indtil
1930’erne var det begrænset til observationer af synligt lys - men Karl Jansky’s
opdagelse af radiobølger fra centret af Mælkevejen åbnede for alvor op for observationer ved andre bølgelængder.
I dag er det en vigtig del af astronomisk forskning at kunne samle og sammenligne observationer fra mange forskellige bølgelængde områder. Hvert område, fra den kort-bølgede stråling i Røngten området til de længste radio-bølger,
fortæller en del af historien om astronomiske objekter fra unge stjerner til fjerne
galakser. Stråling udsendt med bølgelængder i millimeter og submillimeter området (0.3 - 10 millimeter) er specielt velegnet til at studere fordelingen af koldt
støv og gas i universet.
ALMA arrayet som det kommer til at se ud når det står færdigt (til venstre) og
de fem første antenner som i skreven stund (Juni 2010) står på Chajnantor plateauet i 5000 meters højde. (Image credit: ALMA; ESO/NAOJ/NRAO).
nær-infrarøde teleskoper såsom Hubble Rumteleskopet og det Europæiske Syd
Observatorium (ESO)’s, Very Large Telescope. Ved de længere bølgelængder er
denne absorption mindre og det er muligt for astronomer at trænge igennem
skyen og observere de tidligste stadier i dannelsen af solsystemer og planeter.
Når 66 er bedre end én
Det er dog ikke ukompliceret at gå til længere bølgelængder. På grund af den
såkaldte diffraktionsgrænse har teleskoper typisk en dårligere opløsning ved
længere bølgelængder. For eksempel har Jupiter en udstrækning på himlen svarende til en vinkel på omkring 45˝, hvilket svarer til den opløsning, som et enkelt
20 meter radioteleskop lige netop kan opnå for stråling med en bølgelængde på
tre millimeter. Et lige så stort teleskop, der observerer synligt lys med en bølgelængde på 0.55 µm, kan (teoretisk) nå en opløsning, der er 5000 gange bedre, og
selv med en håndholdt kikkert eller et lille hjemmeteleskop kan man se Jupiter’s
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Hestehoved tågen (“Horsehead nebula”) i Orion observeret ved bølgelængder
fra det optiske og infrarøde (to venstre paneler) til submillimeter området (de to
højre paneler). ALMA observerer submillimeter emissionen fra disse områder
med samme opløsning svarende til de venstre paneler (Image credit: ALMA;
ESO/NAOJ/NRAO).

med forholdene ved hav niveau. Selvom der er andre bjergtoppe på Jorden, der
er sammenlignlige i højde, er Chajnantor unikt, eftersom det er et plateau der
strækker sig ud over mange kilometer - hvilket er en nødvendighed for at kunne
placere et interferometer med en udstrækning som ALMA’s.
Det er selvfølgelig heller ikke uden problemer: ALMA vil blive placeret betydeligt højere end f.eks. ESO’s Very Large Telescope på Paranal bjerget i Chile i
2700 meters højde, hvilket naturligivis gør logistikken omkring ALMA specielt
udfordrende. Det er f.eks. ikke trivielt at forsyne antennerne og alle deres instrumenter midt i den Chilenske ørken med strøm (8 millioner Watt).

udstrækning på himlen. På trods af at det teknisk set er muligt at bygge større
teleskoper til observationer ved længere bølgelængder end ved korte bølgelængder1, kan dette på ingen måde opveje tabet af opløsning der.
Et alternativ er at benytte sig af en sammenslutning af teleskoper spredt ud
over et stort område (et såkaldt interferometer) og lade alle disse teleskoper
observere det samme objekt. En lidt simplificeret måde at beskrive et interferometer på er at forestille sig et række af antenner tæt pakket men strakt ud over
en ret linje som alle sammen observerer samme objekt på himlen - f.eks. en ung
stjerne. Når Jorden roterer, observerer hvert teleskop strålingen fra stjernen en
lille smule forskudt, lidt lige som delene i ét stort teleskop med en diameter der
svarer til afstanden mellem de to teleskoper længst fra hinanden. Tricket består
derfor i at lade Jorden’s bevægelse gøre arbejdet og flytte teleskoperne og dermed fremstille et fuldstændigt billede af det astronomiske objekt.
ALMA vil gøre dette med 66 antenner2 spredt ud så den største afstand mellem to antenner bliver 16 km. Det vil give en opløsning på op til 0.005˝ under
de bedste forhold og ved de korteste bølgelængder - hvilket vil være en faktor
10 bedre end hvad Hubble rumteleskopet har kunnet opnå i det synlige område.
Samtidig vil det store antal antenner i ALMA også gøre det muligt at observere
meget svage objekter, eftersom følsomheden af et interferometer skalerer direkte med det samlede overflade areal af antennerne.
Hvorfor Chajnantor i Chile?
Et andet problem for (sub)millimeter astronomi er Jorden’s atmosfære. Vandet
i atmosfæren er meget effektivt til at absorbere stråling med bølgelængder på
omkring én millimeter, og gør det derfor svært for den stråling at nå til jordbaserede teleskoper. En vigtig del i planlægningen af ALMA har derfor at finde et
højt og tørt sted. På Chajnantor plateauet i Chile i 5000 meters højde er antennerne placeret over 95% eller mere af vanddampen i atmosfæren sammenlignet
Det største nuværende teleskop der kan observere synligt lys (med en bølgelængde på 0.55
µm) er det 10.4 meter store Gran Telescopio Canarias på den Kanariske Ø La Palma, mens
det største teleskop, der kan observere stråling med en bølgelængde på én millimeter, er det 30
meter store IRAM radio teleskop på Pico Veleta i Sierra Nevada bjergene i Spanien.

1

2
Når ALMA er færdigt vil det bestå af 54 antenner med hver en diameter på 12 meter og 12
antenner hver med en diameter på syv meter.

Flytning af en af ALMA antennerne med på Chajnantor med en af de to specielt
byggede transportere. At kunne flytte antennerne er vigtigt - dels for at kunne
vedligeholde og opgradere de enkelte antenner men også for at kunne ændre
konfigurationerne af hele interferometret og dermed ændre de skalaer på himlen
som de kigger på (Image credit: ALMA; ESO/NAOJ/NRAO).

Observationer af de tidligste stadier af stjerne-dannelses processen
ALMA bliver bygget i et samarbejde mellem Europa, Nordamerika (USA og
Canada) og Østasien (Japan og Taiwan) samt Chile. I Europa bliver projektet
ledet af det Europæiske Syd Observatorium som Danmark er en del af. Danske
astronomer får derfor direkte adgang til at søge om observationstid med ALMA.
På Center for stjerne- og planet-dannelse planlægger vores gruppe at bruge
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observationer med ALMA til at kortlægge de fysiske og kemiske processer der
kendetegner de tidligste stadier af stjerne-dannelsesprocessen. Et af de spørgsmål, vi er specielt interesserede i, er hvordan de skiver, der findes omkring unge
stjerner og hvori planeter dannes, udvikler sig fysisk og kemisk i deres tidligste
stadier.
Et eksempel på den slags observationer er illustreret med vores detektion af
vand i en roterende skive omkring en helt ung protostjerne med et af de nuværende interferometre, det seks antenner store IRAM millimeter interferometer
placeret nær Grenoble i Frankrig. Observationerne viser, at der er en stor mængde vanddamp omkring denne unge stjerne - 100 gange mængden af vand i alle
Jorden’s have - inden for et område svarende omtrent til afstanden mellem Solen
og den yderste planet i vores solsystem, Neptun. Disse observationer kan nu kun
foretages for et par af de klareste protostjerner, men med ALMA vil det blive
muligt at finde vand omkring mange flere unge stjerner og studere det med 10
gange højere opløsning. Dermed vil vi kunne fastlægge om mængden af vand, og
hvor det befinder sig, ændrer sig mens stjernen bliver dannet og dermed i sidste
ende hvordan vand på et eller andet tidspunkt kan ende på planeter ligesom vores
egen Jord.

Billede af den unge stjerne NGC1333-IRAS4B fra millimeter observationer med
IRAM interferometret nær Grenoble i Frankrig. Øverst til venstre ses det spektrale fingeraftryk af vand (markeret med gult) sammen med linjer fra komplekse
organiske molekyler (blåt). Nederst til venstre fordelingen af vand i skiven omkring den unge stjerne. (Fra Jes K. Jørgensen og Ewine F. van Dishoeck, 2010,
Astrophysical Journal Letters, 710, L72).

