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Videnskabelige mål for SONG: 

# Studere stjernerne med en detaljeringsgrad som er sammenlignelig
   med det vi idag kan for Solen (samt studere Solen om dagen)

    - Alder, masse, radius, konvektionszoner osv.
    - Bygge videre på erfaringerne fra CoRoT og Kepler
    - Karakterisere stjerner for Darwin missionen

    REDSKAB: Asteroseismologi (spektroskopi, fotometri)

# Søge efter små planeter i kredsløb om andre stjerner

    - Finde Jord#2, karakterisere planetsystemer, masse, radius, alder

    REDSKAB: Mikrolinse—metoden (fotometri, spektroskopi)

Kombinere de to mål



  

Mikrolinse-metoden

Der findes MANGE forskellige

Metoder til at studere/finde exo-

planeter........



  

.... men Mikrolinse metoden har de bedste muligheder for at 
finde jordlignenden planeter i jordlignende baner om sollignende
stjerner! 



  

System med to

Planeter i en 

Jupiter-Saturn 

konfiguration.



  



  

Fotometri af lyssvage stjerner i tætte felter – SVÆRT

Skarpe billeder ønskes!



  

Stjernesvingninger



  

Svingingerne kan observeres som ændringer i:

 - Radius (overfladehastighed)
 - Lysstyrke
 - Temperatur



  

Svingningsfrekvenserne afhænger af:

  - Tryk

  - Temperatur

  - Stoffets grundstofsammensætning

og udgør et unikt fingeraftryk for en stjerne
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Fra tidsserie til svingningsperioder

Fourier Transform

Frekvens

Præcise perioder

“Falske perioder”

Observationer i laaang tid!



  

Samme masse – forskellige aldre:



  

Asteroseismologi og Mikrolinsning

Begge fænomener foregår i tids-domænet

For at få jordbaserede observationer at tilstrækkelig kvalitet
er det nødvendigt med et netværk af teleskoper -- SONG!



  

Netværket skal bestå af 8 identiske teleskoper

placeret på eksisterende observatorier

- Robotisk drift

- Instrumenter optimeret til tidsserie observationer

- Lucky-Imaging kamera

- Effektiv spektrograf med høj opløsning

Hvordan kommer det til at se ud ?



  



  

Optisk bord til spektrograf

Teleskop

Betonsøjle



  



  



  



  

Schematic layout of the optics and 
Instrumentation.

The spectrograph requires a stable 
environment.

The imagers requires good optical quality.

The spectrograph employs an iodine cell
for velocity reference. 



  

Til mikrolinse observationerne anvendes et specielt CCD
kamera, som kan udlæse 34 billeder pr. sekund.

Atmosfærens “kvalitet” varierer på

kort tidsskala – ved at frasortere de

dårligste billeder kan en super-billede

konstrueres, dette fører til bedre 

målinger.



  Airy disk diameter: 0.”102! 



  

Simulering: 

3 forskellige teleskoper under identiske atmosfæreforhold, 

Som svarer til forholdene på en god nat.

      
                                Tre simuleringer kan findes på: 

D=1m.mpg D=2m.mpg D = 8m.mpg

Simuleringer v. Nick Kaiser.

http://www.ucolick.org/~max/289C/Lectures/Lecture 5/



  

CCD kamera med 2K x 2K
CCD og høj effektivitet, 
~90% ved 550nm. 

Udlæsetid: 1-5s. 

R ~ 120.000 (1” spalte)
4800-6800Å 

Spektrograf til måling radial af hastigheder



  

Stellar spectrum

Iodine cell



  

  

αCen A  observeret med UVES – to uafhængige reduktioner.

Bemærk: 1 pixel på CCD = 1km/s ! 



  

Velocity precision of SONG spectrograph

55s. exposure



  

Tidsplan for prototypen:

2009: Detaljeret design + start på konstruktion

2010: Færdiggørelse af konstruktion + teleskop

2011: Test, Test, Test

I hele perioden: dannelse af internationalt konsortium

Som skal stå for bygningen af de næste

- vi håber at vise jer hardware til næste år!



  

Public Outreach og undervisning:

- Når netværket er i drift vil der altid være et observatorium som
  observerer.

- Det vil være muligt at følge observationerne via internettet

- Automatisk data-reduktion kan vise resultaterne i (næsten)
  realtime.
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