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Astronomi på sydpolen
av Klas Hultqvist 

Astronomi och fysik
All traditionell astronomi är baserad på elektromagnetisk 
strålning, dvs. på fotoner, ljuspartiklar.  Deras energi 
varierar från 10–8 elektronvolt i radiområdet till 10 TeV 
(10¹³ elektronvolt) hos fotoner som ger atmosfäriska 
skurar. Detektionsmetoderna är förstås helt olika för 
fotoner med så olika energi, liksom informationen de 
ger. Men fotoner är ändå alltid fotoner.

Fotonbegreppet kommer från kvantfysiken. De fun-
damentala elementarpartiklarna kallas kvarkar och lep-
toner. Varje typ av växelverkan mellan dem sker genom 
utbyte av ”fältpartiklar”, t. ex. fotonen för elektromag-
netisk växelverkan. Det finns tre olika ”familjer” som 
var och en innehåller två kvarkar och två leptoner. Av 
de två leptonerna är en elektriskt laddad och en neutral. 
Alla föremål runt omkring oss består av de två lättaste 
kvarktyperna (u och d) och den lättaste laddade leptonen 

(elektronen).  De neutrala leptonerna kallas för neutri-
ner, och det finns alltså tre typer, en för varje familj. De 
kallas elektronneutrino (νe), myonneutrino (νµ), resp. tau-
neutrino (ντ) efter motsvarande laddade lepton.

En neutrino påverkas bara av gravitationen och den 
svaga växelverkan. Det betyder att neutriner nästan inte 
växelverkar, för båda dessa krafter är mycket svagare än 
den elektromagnetiska som verkar på laddade partiklar.  
Neutrinon postulerades av Wolfgang Pauli år 1930 för 
att förklara att det såg ut som om energi bara försvann i 
svag växelverkan (betasönderfall) när neutrinon spårlöst 
lämnade mätapparaturen.

Det största genombrottet inom partikelfysiken på 
senare år gäller just neutrinerna. Det har nämligen visat 
sig att neutriner kan oscillera, dvs. skapas som en typ 
(t. ex. νµ) för att senare ha övergått i en annan typ (t. ex. 
ντ) när de växelverkar. Detta är något kvalitativt nytt i vår 

Sydpolen från luften. Landningsbanan syns t.v. i bild och bortom den 
Amundsen–Scott-basen vid själva polen. Alldeles hitom landnings-
banan håller man just på att borra det första hålet för IceCube.
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bild av naturen, för det innebär att neutriner till skillnad 
från fotoner har massa.

Neutriner från solen
Vi bestrålas av solen med ungefär 60 miljarder neutriner 
per kvadratcentimeter och sekund. Det gör inget – i 
genomsnitt har vi råkat ut för ungefär en neutrinoreaktion 
när vi går i pension.  Eftersom neutrinerna obehindrat 
kan passera stora mängder materia kan de nå oss från 
områden som annars är skymda. Man kan därför fråga 
sig om det vore möjligt att studera neutrinostrålning 
från astronomiska objekt. Det vore en helt ny typ av 
astronomi som inte baseras på fotoner. Kanske finns 
det objekt som bara kan upptäckas på detta sätt? Men 
hur ska det gå till när neutriner praktiskt taget aldrig 
reagerar? 

Knepet är att använda en detektor med så stor massa 

att några av de astronomiskt många neutrinerna reage-
rar. Ur närmare 400 000 liter kemtvättvätska lyckades 
Raymond Davis runt 1970 separera de ungefär fyra 
argonatomer som bildades varje vecka som en följd 
av solneutrinoreaktioner, en tredjedel så många som 
förutsagts. Under 1990-talet bekräftades resultatet av 
Kamiokandedetektorn i Japan, och man förstod att 
neutrinerna oscillerar och byter identitet på vägen från 
solen. Principen för Kamiokandedetektorn och efterföl-
jaren, ”Super-K”, är att neutrinoreaktioner ger laddade 
partiklar som utsänder s. k. tjerenkovljus då de fortare än 
ljuset rör sig genom vatten. Ljushastigheten i vattnet är 
lägre än i vakuum och kan därför överskridas, vilket ger 
en ljusfront analog med svallvågor från en båt.  Super-
K-detektorn är en tank med 50 miljoner liter vatten, 
omgiven av ljusdetektorer (fotomultiplikatorer) som 
detekterar tjerenkovljuset.

Svenska forskare deltar i såväl konstruktion som användning av några 
mycket speciella astronomiska instrument placerade på sydpolen. Klas 
Hultqvist är en av dem och han berättar här om ett besök på dessa syd-
liga latituder i november förra året.
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Högenergineutriner
Neutrinerna från solen har energier på några MeV (mega-
elektronvolt), typiska för kärnreaktioner. Högre energi 
ger tydligare reaktioner och högre reaktionssannolikhet. 
Omkring 99 % av energin från en supernovaexplosion 
utgörs av neutriner med energier på något tiotal MeV. 
Den första, och hittills enda, observationen av en kosmisk 
neutrinokälla (förutom solen) skedde den 23 februari 1987, 
då 24 neutriner från supernovan i Stora magellanska 
molnet reagerade i tre underjordiska detektorer.

Mycket högre energi har många neutriner som bildas 
i atmosfären när protoner i den kosmiska strålningen 
reagerar. Dessa atmosfäriska neutriner fortsätter nedåt 
och genom jorden för att sedan försvinna ut i rymden. 
I mycket sällsynta fall kan de reagera innan dess.  När 
en neutrino med energi över någon GeV reagerar med 
en atomkärna kan den behålla sin identitet, som t. v. i 
figuren nedan, eller omvandlas till motsvarande laddade 
lepton (t. h.).

Reaktionstypen t. h. kallas laddad ström (charged cur-
rent, CC). Genom ett studium av CC-reaktioner visade 
fysikerna vid Kamiokande att det saknas myonneutriner 
bland de atmosfäriska neutrinerna från andra sidan 
jorden – ytterligare ett tecken på neutrinooscillationer. 
Varifrån den kosmiska strålningen kommer vet man inte. 
Men på samma sätt som den ger neutriner i atmosfären 
måste den göra det ute i kosmos.  Sådana neutriner 
skulle kunna lära oss mer om den kosmiska strålningen. 
Den kosmiska strålningens protoner böjs av i magnet-
fältet i rymden och vi kan inte säga varifrån de kom. 
De oladdade neutrinerna anländer däremot i riktning 
från källorna.  Den kosmiska strålningen, och därmed 
antalet förväntade neutriner, avtar mycket snabbt med 
energin. För neutrinoenergier i TeV-området krävs så 

stora detektorvolymer att man måste utnyttja naturligt 
förekommande medier som vatten eller is. Ett banbry-
tande projekt var DUMAND i havet utanför Hawaii.  
Det övergavs, men nu finns efterföljare bl. a. i Bajkalsjön 
i Sibirien och i Medelhavet, t. ex. ANTARES utanför 
Marseille. Dessa teleskop består av en stor vattenvolym 
där fotomultiplikatorer registrerar tjerenkovljuset från 
neutrinoreaktioner. 

Is och neutriner 
Världens största neutrinoteleskop, AMANDA (Antarctic 
Muon and Neutrino Detector Array) finns på lagom pro-
menadavstånd från den geografiska sydpolen,  infruset 
på ett par kilometers djup i glaciären. Sydpolen valdes 
därför att isen är extremt klar, och därför att där finns en 
forskningsstation, den amerikanska Amundsen–Scott-
basen. Den 3 000 m tjocka glaciärisen ger ockå en stabil 
yta att arbeta från.

AMANDA består av 19 strängar av optiska moduler. 
Varje modul består av en fotomultiplikator inuti en tryck-
tålig glassfär.  Med varmvatten ”borras” vattenfyllda hål 
till ett par kilometers djup som strängarna sänks ned i. 
AMANDA, som blev färdigt år 2000, är prototyp för 
IceCube-projektet, som år 2010 kommer att ha försett 
en kubikkilometer is med optiska moduler. Den första 
strängen med 60 av de nya digitala IceCube-modulerna 
sänktes ned den 29 januari i år. Samtliga moduler fungerar.

I Sverige finns forskargrupper vid universiteten i 
Stockholm och Uppsala som sedan planeringsstadiet 

Resan till sydpolen kan bjuda på fantastiska vyer! Här ligger två 
sälar och solar sig efter ett dopp i ”neutrinohavet”.

En optisk modul färdig att nedsänkas i isen. Mymetallgallret framför 
fotomultiplikatorn skärmar den från jordens magnetfält.
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En myon som rör sig genom is eller vatten sänder ut en kon av 
blåaktigt tjerenkovljus som kan detekteras av fotomultiplikatorer. 
Ljusets spridning gör att konen ”böjer av” som skisserats.

spelat en central roll inom AMANDA och IceCube. 
Många AMANDA-moduler byggdes i Stockholm. Upp-
sala har bidragit med elektroniken för AMANDA:s trig-
gersystem (som avgör när data ska läsas ut) och förstär-
karsystemet har byggts i Stockholm. Svenska fysiker har 
rest till  polen för under-
håll och förbättringar 
av systemen och för 
nedsänkning av detekto-
rer. Av de nästan 5 000 
modulerna i IceCube 
kommer 900 att byggas i 
Sverige. Svenska fysiker 
arbetar inom många 
delar av projektet, och 
Polarforskningssekreta-
riatet har bidragit med 
personal för borrning-
arna. 

Det innebär inte bara 
fördelar att göra expe-
riment på sydpolen. 
Resan från Nya Zeeland 
kan ta elva timmar i 
bullriga, trånga och 
obekväma Herculesplan. 

Den motsvarar en resa från Rom till Nordpolen. Man 
flyger via den amerikanska McMurdobasen vid Antarktis’ 
kust, där dåligt väder ofta betyder många dagars för-
seningar.  Tung utrustning fraktas till McMurdo med 
fartyg, men sedan är man hänvisad till Herculesplan.  
Sedan några år arbetas på en led för marktransporter till 
polen.

Solen går ned vid vårdagjämningen och upp igen vid 
höstdagjämningen, och under vintern (februari–oktober) 
är stationen helt isolerad och bemannad av ett fåtal psy-
kiskt stabila människor. Installation och utprovning av 
nya system måste ske under sommaren. Att arbeta på 
polen kan vara påfrestande. Luften innehåller bara 70 % 
så mycket syre som vid havsytan och är extremt torr, 
vilket gör syrebristen svårare att hantera. Temperaturen 
kan gå ned till –70 °C  på vintern, och ligger runt –40 °C 
under stora delar av sommarsäsongen. 

AMANDA och IceCube är byggda för att kunna 
observera högenergineutriner av alla tre slagen (νe, νμ, ντ).  
Myoner från CC-reaktioner kan färdas många hundra 
meter eller t. o. m. kilometer, och rörelsen kan rekon-
strueras från den kon av tjerenkovljus som uppstår (se 
figuren till vänster).

Vinkeln mellan myonens rörelseriktning och den 
inkommande neutrinons är liten, så neutrinons riktning 
kan bestämmas på någon grad när. 

Tyvärr finns för varje myon från en neutrinoreaktion 
ungefär en miljon myoner som bildats i den kosmiska 
strålningen i atmosfären och trängt ned till detektorn. 

Amundsen–Scott-basen.
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Riktningen hos inkommande neutriner från norra himmels-
sfären. Figuren är baserad på AMANDA-data från åren 2000–
2003 och domineras helt av atmosfäriska neutriner.

Det är omöjligt att skilja en myon från en nedåtgående 
neutrino från alla dessa bakgrundsmyoner. Istället 
utnyttjar man att inga kosmiska myoner från andra sidan 
jorden kan nå detektorn och letar efter uppåtgående 
myoner från neutrinoreaktioner i isen eller berggrunden. 
Man observerar alltså neutrinostrålningen från norra 
himmelssfären.

En bakgrund som man aldrig kan bli kvitt är de 3–4 
uppåtgående atmosfäriska neutriner som registreras varje 
dag.  Men de har förhållandevis låg energi och kommer 
från olika håll, medan neutriner från ett astronomisk källa 
skulle komma från en bestämd riktning.  Dessutom 
visar de att teleskopet fungerar. Figuren här ovan visar 
AMANDA:s bild av norra himmelsfären i neutrino-
strålning.

Riktningen är som synes slumpmässig, Det skulle för-
stås kunna finnas en och annan utomjordisk neutrino i 
data, men det finns inte fog för att hävda det. 

Vid neutrinoreaktioner som inte ger myoner uppstår 
skurar av partiklar som sänder ut mycket ljus ur en liten 
volym, och som också kan rekonstrueras. CC-reaktioner 
inducerade av tauneutriner med mycket hög energi (över 
1015 eV) kan identifieras genom att den laddade leptonen 
(τ) får så hög hastighet att den kan färdas några hundra 
meter innan den sönderfaller,  vilket ger två skurar efter 
varann, en s. k. ”double-bang event”.

Framtidshopp
Man tror att protonerna  i den kosmiska strålningen 
accelereras då moln av materia kolliderar med hastigheter 
nära ljusets så att en chockfront bildas. En proton kan 
liksom ”studsa” på magnetfältet i den framrusande 
materien ungefär som en pingpongboll mot ett racket. 
Om processen upprepas många gånger kan energin hos 
protonen bli mycket hög. För att detta ska bli möjligt 
måste kraftiga magnetiska fält böja av protonens bana 
tillbaka mot fronten. Energierna i den kosmiska strål-
ningen kan nå 1020 eV, vilket är  tio miljoner gånger mer än 
i världens kraftfullaste partikelaccelerator, Large Hadron 
Collider, som just nu byggs vid CERN i Genève, där supra-
ledande magneter böjer av protonerna runt en cirkel med 
en diameter av 8 km.  Där den kosmiska strålningen pro-
duceras måste det alltså finnas våldsamma materieflöden 
tillsammans med kraftiga magnetfält över stora områden. 
En möjlighet är aktiva galaxkärnor, väldiga svarta hål 
som slukar den omgivande galaxen och slungar ut enorma 
strålar (”jets”) av material hundratusentals ljusår. Gamma-
blixtar (Gamma Ray Bursts, GRBs), är utbrott av gamma-
strålning från mycket avlägsna källor som varar något 
tiotal sekunder. Sannolikt rör det sig om en gravitationell 
kollaps, t. ex. till ett svart hål, som frigör energi i form 
av en ultrarelativistisk plasmavind (”fireball”) där chock-
fronter accelererar elektroner och kanske protoner.

Per Olof Hulth från Stockholms universitet inspekterar 
platsen där hål nummer 73 ska borras. Domen i bak-

grunden är den gamla stationen som nu ersätts av 
byggnaden till höger.

En optisk modul på den första strängen i IceCube på väg ned i isen.
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KLAS HULTQVIST är professor i elementarpartikelfysik vid 
Stockholms universitet och engagerad i AMANDA och IceCube. 

Om  protonerna accelereras i sådana 
objekt väntar man sig att många av dem 
reagerar redan där och ger såväl neutrino- 
som gammastrålning.   Gammafotonerna 
med högst energi kan dock inte nå oss från 
de källor långt utanför vår galax som man 
tror producerar den mest energirika kos-
miska strålningen. Den kosmiska mikro-
vågsstrålningen är ogenomtränglig för dem. 
Neutrinerna överlever däremot och kan 
komma att ge oss ledtrådar om den mest 
högenergetiska kosmiska strålningen.

Protoner med energi över ungefär 1020 eV 
kommer, liksom fotonerna, att reagera med 
mikrovågorna. Därför bör protonenergi-
erna ”ta slut” runt 1020 eV, i det som kallas 
”GZK-effekten” (efter Greisen, Zatsepin och Kuzmin).  
Det är oklart om detta är fallet. Kosmisk strålning över 
1020 eV har rapporterats.

Kanske härrör viss kosmisk strålning från helt okända 
processer, t. ex. supertunga objekt från Big Bang (som 
kanske också ger neutriner). Eller kanske finns det något 
mer exotiskt än protoner och atomkärnor i den kos-
miska strålningen.

IceCube kommer att detektera mängder med myoner 
från partikelskurar som den kosmiska strålningen ger i 
atmosfären. Andra  partiklar i skurarna stoppas av glaciä-
ren. Därför placeras frysta vattentankar på glaciärytan. I 
varje tank finns två optiska moduler som detekterar tje-
renkovljus. Tillsammans med strängarna i isen kommer 
detta detektorsystem (IceTop) att lära oss mer om vad 
den kosmiska strålningen består av.

GZK-effekten innebär att neutriner med energi över 
1018 eV bildas när protonerna reagerar, men de är så få 
att de kräver en mycket större detektor.  När de reagerar 
i isen bildas skurar som dels värmer upp isen så att den 

expanderar, dels ger en elektrisk strömpuls. Expansionen 
ger ljudvågor i isen och strömpulsen radiovågor. Bl. a. 
inom IceCube-samarbetet studeras möjligheterna att via 
dessa signaler studera GZK-effekten.

Neutrinoreaktioner med MeV-energier kan inte 
rekonstrueras i IceCube. Men en supernovaexplosion 
skulle ge mängder av neutrinoreaktioner, och det skulle 
se ut som om bruset från ljusdetektorerna ökade. Om 
en supernova exploderar i Vintergatan kommer IceCube 
att kunna ge de optiska teleskopen några timmars var-
ning så att man får en chans att observera det allra första 
ljuset från den exploderande stjärnan. 

Det är också möjligt att neutrinoastronomin kan lära 
oss mer om mikrokosmos. Ett exempel är neutraliner, s. k. 
supersymmetriska partiklar som förutsagts inom partikel-
fysiken. De är naturliga kandidater för den mystiska 
mörka materien.  Neutraliner skulle koncentreras i solens 
inre där de kan annihilera och omvandlas från supersym-
metriska partiklar till ”vanliga” partiklar, som neutriner. 
Vi får en ny sorts solneutriner med mycket högre energi. 
Sådana hoppas vi kunna observera genom att använda 
AMANDA i kombination med IceCube.

AMANDA/IceCube är unikt. Aldrig tidigare har 
man kunnat registrera ljuset som alstras i ett transparent 
medium över så stora volymer. Kanske finns det okända 
processer som inte har med neutriner eller kosmisk strål-
ning att göra, eller oväntade neutrinokällor. Vi hoppas 
naturligtvis kunna detektera och studera de förväntade 
neutrinokällorna, men den verkliga förhoppningen är 
att något alldeles oförutsett ska hända. Det har det gjort 
förut i Antarktis.                                                           ♦

Ericsson levererar kablar till IceCube-strängarna (författaren t.h.).

De två optiska modulerna i en IceTop-tank 
före infrysningen.
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