SVARTA HÅL

SÅ FÅNGADE VI FÖRSTA BILDEN AV ETT

SVART HÅL

Svarta hålet i mitten av galaxen M 87 pryder vårt omslag. Bakom bilden finns ett världsomspännande forskarlag och ett
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finns det i praktiken många fler forskare som förtjänar att
nämnas. Men låt oss börja!

till att det inte fanns ett enda fel under datainsamlingen
– eller om det fanns, att om möjligt kunna åtgärda det på
bästa sätt.

Rikta teleskopen
Superdatorer och algoritmer

Observationsteam vid Large Milimeter Telescope (LMT, Mexiko). Från
vänster Aleksandar Popstefanija, Michael Janssen, Sandra Bustamante,
Lindy Blackburn, Katie Bouman, Gopal Narayanan och Edgar Castillo.

Innan några mätdata ska bearbetas ska man först göra
själva mätningarna, och i det här fallet behövdes de
bästa radioteleskopen i världen som arbetar med millimetervåglängder, utrustade med de mest avancerade instrumenten – se listan över teleskopen på nästa uppslag.
Här var de olika institutionerna som var ansvariga för
varje teleskop mycket viktiga, särskilt bidraget från Haystackobservatoriet vid amerikanska universitetet MIT.
Andra kompetenscentra, som tyska Max Planck-institutet för radioastronomi, MPIfR, franska Institute
of Millimeter Radioastronomy, IRAM, och spanska
Yebesobservatoriet/IGN lämnade också viktiga bidrag.
Jonathan Weintroub vid Harvarduniversitetet och Gopal
Narayanan, University of Massachusetts, hjälpte till att
samordna all instrumentation globalt. Andra viktiga
namn i denna komplexa samordning var projektledaren
Remo Tilanus, samt Alan Roy vid MPIfR i Tyskland och
Satoki Matsushita vid ASIAA i Taiwan, bland många
andra. Högst upp på den organisatoriska pyramiden
finns Shep Doeleman, astronom vid Harvard Smithsonians Center for Astrophysics, chef för Event Horizon
Telescope och projektets fader.
När vi väl hade instrumentationen klar måste vi
förbereda observationerna, konfigurera teleskopen och
optimera observationsstrategin. Vi behövde dessutom se

Efter observationerna på alla dessa teleskop, där många
tekniker och astronomer deltog, måste alla mätningar
kombineras som om de också gjorts av ett enda teleskop,
med samma storlek som hela vår planet: Event Horizon
Telescope eller EHT.
Detta uppnås genom att bearbeta samtliga mätdata i två
Observationslaget vid IRAM:s 30-metersteleskop på Pico Veleta under EHT-kampanjen. Från vänster Salvador Sánchez, Rebecca Azulay,
Ignacio Ruiz, Heino Falcke och Thomas Krichbaum.
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en 10 april 2019 skedde något som kommer att
hamna i böckerna om vetenskapshistoria. Samarbetet Event Horizon Telescope visade världen den
första bilden av ”skuggan” av ett svart hål, nära
relaterad till dess händelsehorisont. Vi talar alltså
om den första bilden av en plats för gränsen för rum och
tid, som vi känner dem.
När denna berömda bild kom till gick denna kosmiska
gräns från att enbart vara en matematisk abstraktion till
någonting direkt observerbart.
Bilden av det svarta hålet i M 87 är resultatet av ett svårt
och noggrant arbete som utförts av ett team med mer än
tvåhundra astronomer, däribland några av världens ledande
experter inom radioastronomi. Det har varit ett extremt
komplicerat projekt, samordnat över hela världen. Bakom
bilden ligger ingen enskild algoritm, inget enda genialt sinne,
och inget enda ansikte. Forskarna har fått arbeta med många
ömsesidigt sammanhängande delar – som om de vore kugghjul – för att nå det fantastiska slutresultatet.
Här vill jag kort berätta om det extraordinära äventyr
som har lett fram till den världsberömda bilden, från
mätningarna vid teleskopen till ögonblicket då ”skuggan”
tog form. Detta är ett äventyr som, förutom att vara ett
utmärkt exempel på vad människor kan uppnå när vi
samarbetar mot ett gemensamt mål, också ger insikt i ett
väldigt ovanligt vetenskapligt projekt. Berättelsen tjänar
också som en hyllning till hela samarbetet kring Event
Horizon Telescope. Ett samarbete där vi alla har gjort
bidrag som på ett eller annat sätt har varit nödvändiga,
vart och ett, för att nå det slutliga resultatet. Även om jag
nämner några namn relaterade till projektets olika stadier
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pärlband av radioteleskop. Iván Martí-Vidal berättar om ett forskningsprojekt – och ett forskarlag – utöver det vanliga.
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BILD: EHT-SAMARBETET

BILD: ESO
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SKUGGAN AV ETT SVART HÅL
Bilden av det svarta hålet i mitten av galaxen M 87 kan se suddig ut men den är en av de skarpaste bilderna som någonsin tagits. Den är tagen i ljus med våglängd 1,3 millimeter, långt rödare än våra ögon kan uppfatta. Det ljus som når oss böjs runt den stora, osynliga massan i mitten, som uppskattas väga lika mycket
som 6,5 miljarder solar.

jetstråle
händelsehorisont

Gräns inom vilken materia och
energi inte kan undslippa svarta
hålets gravitation.

När det svarta hålet matas med gas,
damm och stjärnor skapas rester i
form av partikelströmmar som färdas
ut i hastigheter nära ljusets.

BILD: EHT-SAMARBETET

BILD: ESO/M. KORNMESSER

GALAXEN M 87
Messier 87 är en så kallad elliptisk galax som ligger 55 miljoner ljusår bort i Virgohopen, en familj
med hundratals galaxer i stjärnbilden Jungfrun. Galaxen har länge varit känd för sin stora jetstråle
som sträcker sig tusentals ljusår ut från galaxens kärna.

ackretionsskiva

Upphettad gas och plasma som
snurrar fort och avger bland annat
röntgenstrålning och radiovågor.

fotonsfär

Strax utanför händelsehorisonten kan ljus åka i
cirkulära banor runt det
svarta hålet. Det skapar en
ljus ring.

(?)
I det svarta hålets mitt hamnar
allt som faller in. Finns här en
punkt med oändligt hög täthet?
Forskare letar lösningar genom
att förena kvantfysiken med Einsteins allmänna relativetetsteori.
singularitet

beräkningar visar vad bilden egentligen visar

innersta stabila banan

Längst in i ackretionsskivan ligger den
sista banan där man kan kretsa säkert
runt det svarta hålet utan att ramla in.
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Olika beräkningsmodeller visar upp olika scenarier som alla stämmer överens med vad Event Horizon
Telescope sett. Ljuset kommer mest från materia i en ackretionsskiva, och i en fotonring. Nedre delen
av ringen lyser lite starkare, och det beror på att svarta hålet snurrar – medurs – och drar med sig materian i sin omgivning.
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Svenskt teleskop ska flyttas till Afrika. Berget Gamsberg, 2347
meter över havet i Namibia, har föreslagits som läge för ytterligare ett teleskop i Event Horizon Telescope. Projektet Africa
Millimetre Telescope, som leds av nederländska Radbouduniversitetet, tog i våras flera steg mot att bli verklighet. Projektet går
ut på att flytta och återanvända det gamla svenska radioteleskopet, Swedish-ESO Submillimetre Telescope eller SEST som idag
står på La Silla-observatoriet i Chile. Byggt 1987 var det länge
det södra halvklotets enda teleskop i sitt slag, men togs ur bruk
2003 då det ersattes av APEX.
För att bli en del av Event Horizon Telescope behöver det 15
meter stora teleskopet med dess 176 paneler flyttas till en annan
kontinent. Det är inte är helt trivialt, berättar Lars-Åke Nyman,
som leder arbetet med APEX i Chile är även med i panelen som
ska besluta om SEST:s framtid.
– För SEST kommer reflektorpanelen att monteras isär i mindre bitar och sedan blir det några större bitar som får transporteras individuellt, förklarar han.

Ett nätverk av teleskop över hela jorden. Åtta bidrog till mätningarna 2017 som ledde fram till den första bilden av ett svart hål.
SMT: Submillimeter Telescope i Arizona, USA
APEX: Atacama Pathfinder EXperiment, i Chile
IRAM: 30-metersteleskopet vid IRAM, Pico Veleta, Spanien
JCMT: James Clerk Maxwell Telescope, Hawaii
LMT: Large Millimeter Telescope ”Alfonso Serrano”, Mexiko
SMA: Submillimeter Array, Hawaii
ALMA: Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, Chile
SPT: South Pole Telescope, Antarktis
I framtiden kommer nätverket att utökas. På tur att gå med står:
Greenland Telescope, IRAM NOEMA Observatory, Kitt Peak
12-meter Telescope och kanske även Africa Millimetre Telescope
– se föregående sida.
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På möte i Tyskland i juni 2017 arbetade jag tillsammans med kolleger på PolConvert. Från vänster Helge Rottmann, Geoff Crew, Ciriaco
Goddi, Remo Tilanus, Hugo Messias, Rubén Herrero-Illana och jag.
också den första riktiga, skarpa kontrollen av algoritmen
med EHT:s nätverk av teleskop.
Till min stora glädje fungerade inte bara PolConvert
perfekt. Vi avhjälpte också subtila fel i behandlingen av
andra observationer som gjorts parallellt med EHT.
Kalibrera och testa

Sveriges medlemmar i EHT-samarbetet är Iván Marti-Vidal,
Michael Lindqvist och John Conway (Onsala rymdobservatorium,
Chalmers).

IRAM

Astronomteamet vid ALMA under EHT-observationerna.
Från vänster Helge Rottmann, Violette Impellizzeri,
Ciriaco Goddi och Geoff Crew.
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Grönlands teleskop siktar mot Vintergatans mitt. Greenland
Telescope är ett samarbete mellan forskningsinstitut i USA och
Taiwan och som finns sedan juli 2017 vid flygbasen i Thule i
nordligaste Grönland. Teleskopet räknas kunna delta i framtida
observationer med Event Horizon Telescope.

DETTA ÄR EVENT HORIZON TELESCOPE

superdatorer, en vid Haystackobservatoriet, den andra vid
Max Planck-institutet i Bonn, Tyskland, tillsammans med
en extremt exakt modell av jordens form och rörelse. Även
smådetaljer som effekterna av månen på jordklotets form
eller kontinentaldrift måste tas hänsyn till för att teleskopen i EHT ska bli ett enda planetstort teleskop. Samordningen för detta enorma arbete fungerade tack vare några
riktiga experter inom radioastronomi, bland dem Walter
Alef i Bonn och Geoff Crew vid Haystackobservatoriet.
Nu återstod ett stort problem. Det känsligaste elementet
i EHT är dess största teleskop: ALMA, Atacama Large Millimeter Array i Chile. ALMA är en så kallad interferometer
som består av 66 antenner som tillsammans motsvarar ett
enda teleskop som är mer än 70 meter i diameter. Det är
tack vare ALMA som vi utan problem kan upptäcka de
svaga signalerna som är gemensamma för vilket par teleskop som helst av dem som utgör EHT.
Men om vi emellertid skulle använda ALMA:s mätningar rakt av utan ytterligare åtgärder skulle det inte fungera.
Utifrån obehandlade mätningar för dessa två superdatorer
finns det inget sätt att få en tillförlitlig bild från teleskopet.
Orsaken till detta problem är att ALMA ser ljuset – radiovågorna – på ett helt annat sätt än de andra teleskopen.
För att vara exakt hanterar teleskopen ljusets polarisation
på olika sätt. Det behöver åtgärdas innan man på rätt sätt
kan kombinera alla element i EHT.
Det är här mitt huvudsakliga bidrag till projektet kommer in i bilden. Algoritmen som jag kallat PolConvert
omvandlar observationer som gjorts med ALMA så att
de kan kalibreras korrekt för att tillsammans med övriga
teleskop i EHT erhålla den slutliga bilden. Även om vi
redan testat PolConvert i testobservationer var det först
under en vecka i juni 2017 som vi använde algoritmen
med data av vetenskapligt värde. Det var då som jag och
några kollegor – Rubén Herrero-Illana, Hugo Messias,
som båda forskar vid ALMA, samt Walter Alef, Geoff
Crew och Ciriaco Goddi från Radbouduniversitetet, alla
forskare inom det europeiska projektet BlackHoleCam
– nästan bokstavligen låste in oss i ett litet rum vid Max
Planck-institutet i Bonn. Tillsammans utförde vi alla tester och rättade alla fel. Det var den mest intensiva veckan
i hela min karriär, och också den mest givande. Det blev
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Efter arbetet med min algoritm började det komplicerade
arbetet med att kalibrera mätningarna. Här var jag också
inblandad, och jag tror inte att jag överdriver om jag säger

att det var den mest komplexa delen i hela processen.
Under ledning av Lindy Blackburn vid Harvards Center
for Astrophysics, CfA, och Ilse van Bemmel vid radioastronomernas forskningscentrum JIVE i Nederländerna, skulle
flera lag utföra helt oberoende, parallella kalibreringar med
hjälp av olika algoritmer. Anledningen var uppenbar: ju
fler algoritmer som används, desto starkare blir de slutliga
resultaten så länge som alla dessa algoritmer ger jämförbara resultat. Vi har för mycket av allt detta arbete att tacka
astronomer som Sara Issaoun och Michael Janssen från
nederländska Radbouduniversitetet eller Maciek Wielgus,
också vid CfA, bland många andra.
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Avbildningsteamet fångade ögonblicket då den slutgiltiga bilden trädde fram. Shep Doeleman står längst till höger på fotot.

Bilden tar form

Ovanför antennerna i ALMA lyser stjärnorna i Vintergatans mitt. Här ligger också Event Horizon Telescopes andra stora mål: det supertunga
svarta hålet Sagittarius A*.

Och äntligen kommer vi fram till sista delen av allt
arbete: att framställa bilden. Har du läst om Event Horizon Telescope i medier och sociala nätverk skulle du
kunna få för dig att det här stadiet är projektets enda,
eller viktigaste steg, men som jag berättat är det det sista
av många lika avgörande moment. I laget som ansvarade för att göra bilder av kalibrerade data fanns många
framstående experter på behandling och rekonstruktion
av radioastronomiska bilder, bland dem Michael Johnson (CfA), Kazu Akiyama vid Haystackobservatoriet
och MIT, Katherine Bouman vid MIT, José Luis Gómez
vid spanska institutet IAA i Granada, Raquel Fraga-Encinas i Radbouduniversitetet samt Eduardo Ros på Max
Planck-institutet i Bonn.
Under våren blev Katie Bouman ett av projektets mest
kända ansikten tack vare intervjuer i media och ett uppmärksammat TEDx-föredrag om projektet som hon gav
2016 i Boston, USA. Hon är författare till en komplicerad
algoritm för bildrekonstruktion som kallas Chirp. Även

om denna algoritm till slut inte ingick bland dem som användes för att erhålla den slutliga bilden av det svarta hålet
samordnade Katie Bouman en rad tester med syntetiska
data som blev avgörande för att förstå begränsningarna
alla de undersökta algoritmerna.
Nästa steg
Ännu är arbetet långt ifrån över. När bilden är klar är
nästa steg att ta reda på vad den har att berätta. Bildens
alla egenskaper undersöks för att försöka få ut så mycket
information som möjligt ur den. Här handlar det bland
annat om alla tester av Einsteins allmänna relativitetsteori
som vi kan göra med den. Ansvariga för denna del av studien
var bland andra Keiichi Asada vid Academica Sinica i Taiwan
och Heino Falcke, också Radbouduniversitetet och en av
ledarna för projektet BlackHoleCam.
Historien är inte över: äventyret Event Horizon Telescope har just börjat. Till exempel har vi studier på gång
av hur bilden förändras med tiden, som samordnas av
Dan Marrone vid University of Arizona, och i vilken Katie Boumans algoritm kan komma att spela en viktig roll.
Själv arbetar jag tillsammans med Monika Mościbrodzka
vid Radbouduniversitetet med nya studier av magnetfält
och hur ljuset polariseras i närheten av det svarta hålet.
Du kan med andra ord vara säker på att under en tid
framöver fortsätta att höra talas om Event Horizon Tele
scope och de fascinerande
fenomen som detta extraordinära tekniska under kommer att visa upp för oss. 
IVAN MARTÍ-VIDAL är idag astronom
vid Observatorio de Yebes/Instituto
Geográfico Nacional i Spanien. Fram
till 2018 var han verksam vid Onsala
rymdobservatorium och Chalmers
tekniska högskola.
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Maciek är en sann guru när det gäller statistik. Han
hade den komplicerade rollen att studera självkonsistensen hos alla dessa resultat. Hans påtagliga perfektionism,
som gränsar till irritabilitet, är verkligen beundransvärd.
För att klara alla test som Maciek bad oss om var vi
tvungna att göra om korreleringen, korrigera för polarisationerna flera gånger, och kalibrera alla data upp
till fem gånger – och i en del fall ännu oftare. Tack vare
Maciek kunde vi rätta till en del fel i min algoritm som
hängde ihop med problem i några ALMA-antenner som
fram tills dess hade gått helt obemärkta förbi, och som nu
också kunde lösas.
Resultatet av hela denna perfektionistprocess blev till
sist en uppsättning data som var enklare och mer lättbegripliga än något jag sett sedan jag började arbeta med
radioastronomi.
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