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Abstract. Examples of the first observations with Haystack’s SRT (Small Radio Tele-
scope) at wavelength 21 cm are presented. Figure 1 shows the SRT with antenna diameter
2.3 m after its mounting. Figure 2 presents the behavior of the solar radio flux during
partial eclipse on August 1, 2008, in Sofia. Figure 3 contains radio-map of a part of the
northern hemisphere, taken with the software of the SRT. Figure 4 presents the velosity
spectrum of the neutral hydrogen in the Milky Way at galactic coordinates l = 90

o and
b = 0

o, taken with the software of the SRT. On this base the quantity of the dark matter
in the Milky Way up to 8.5 kpc from the center is estimated to be 56% of the whole mass.
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Първи наблюдения с радиотелескопa SRT
в Обсерваторията на Софийския университет

Филипа Петкова, Галин Борисов, Цветан Георгиев, Лазар Илчев,
Веселина Калинова, Петко Недялков, Иван Паров

Представени са примери от първите наблюдения с радиотелескопа SRT (Small Ra-
dio Telescope) на дължина на вълната 21 cm. Фигура 1 показва SRT с диаметър на
антената 2.3 m след неговото монтиране. Фигура 2 представя поведението на слънчевия
радио-поток по време на частичното затъмнение на 01.08.2008 г в София. Фигура 3
съдържа радио-карта на част от северната небесна полусфера, получена със софтуера
на SRT. Фигура 4 представя спектъра на скоростите на неутралния водород в Млечния
път при галактични координати l = 90

o и b = 0
o, получен чрез софтуера на SRT. На

тази база количеството тъмна маса в Млечния път, до 8.5 kpc от центъра му, е оценено
на 56% от цялата маса

Увод

Стартирането и развитието на радио-астрономията през ХХ век доведоха
до фундаментални научни открития и измениха нашите представи за
Вселената. С течение на времето радио-астрономията стана съвременна
високо-технологична и интер-дисциплинарна с астрономията наука, която,
обаче, е относително непозната у нас.

През 2005 г нашата група започна работа върху проекти за малки
радиотелескопи за метровия и сантиметровия диапазони (Ilchev et al,
2005). Тази дейност доведе до набелязване на последователност от стъпки
за развитие на радио-астрономията у нас (Ilchev et al, 2006). Изяснена
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беше практическата възможност за направа и използване на малки радио-
телескопи за мониторинг на слънчевата активност, както и за наблюдения
с тях на други космически обекти и процеси (Georgiev et al 2007ab).

През 2005-2007 г бяха проведени пробни наблюдения с прототипи на
малки радиотелескопи, които показаха, че чувствителностите на тези
прибори трябва да бъдат по-високи, а самите прибори - по-здрави и по-
сигурни при работа на открито (Ilchev et al, 2007). Заедно с това беше
организирана и доставката на един екземпляр от единствения серийно
произвеждан компютърно-управляем малък радиателескоп SRT.

Фиг. 1. Монтажниците прeд SRT. Отляво на дясно: Филипа Петкова, Лазар Илчев,
Иван Паров и Цветан Георгиев (Галин Борисов е зад фотокамерата).

Доколкото числеността на нашия колектив не се увеличи съществено,
усилията ни бяха съсредоточени главно върху въвеждането в експлоата-
ция на прибора SRT и върху привличането на студенти за работа с него.
Тук съобщаваме за преодолените проблеми и привеждаме примери за
резултати от първите наблюдения.

1 Радиотелескопът SRT

Уредът Small Radio Telescope (SRT) се произвежда и доставя по поръчка
за около $ 7500 от американската радио-обсерватория Хайстак (Масачу-
зетски технологичен институт; web.haystack.mit.edu /SRT/). Той има диа-
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метър на антената 2.3 m, хоризонтална монтировка и компютърно управ-
ление на насочването и следенето на обекта. Софтуерът позволява архиви-
ране и първична обработка на наблюденията.

Фиг. 2. Ход на общия радиопоток от Слънцето на 21-см линия НI по време на
частичното Слънчево затъмнение през 2008 г, в течение на около 4 часа. Спадът на
радиопотока беше около 6%.

Радиотелескопът SRT е предназначен главно за регистриране на лъче-
ние и картиране на площадки на честота 1.43 GHz (дължина на вълната
21-см). На тази честота излъчва неутралният водород, НI, поради което
със SRT е възможно да се наблюдава едромащабната структура на Нашата
галактика. Освен това, на тази честота може да се прави мониторинг на
Слънцето и на други променливи обекти.

Фиг. 3. Радиокарта на част от северното небе в екваториални координати, пред-
ставена в относителни яркости. Областите със силно радиоизлъчване в 21-см линията
на неутралния водород, HI, от равнината на Галактиката, са представени с червен
цвят.

Уредът SRT беше доставен в началото на месец март, 2008 г. Той беше
сглобен и монтиран в Университетската астрономическа обсерватория в
Борисовата градина, в София, както е показано на фиг.1.

”
Първа светли-

на“ беше регистирана на 10.05.2008 г с пробни наблюдения на различни
радио-обекти, между които стандартните радио-източници S7 и S8.

Още при първите наблюдения се проявиха сериозни недостатъци на
механизма за позициониране на SRT. Две зъбни колела не бяха компланар-
ни и се движеха с голямо триене. Затова софтуерът отчиташе грешни
координати и не можеше да реализира докрай насочването на телескопа.
Освен това, в зимния период на 2008-2009 г софтуерът периодично даваше
съобщения за грешки в работата на радиоприемника на телескопа. След
няколко ремонта, направени в Механичната работилница на Института
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по астрономия, радиотелескопът заработи по-стабилно, но доработването
му продължава.

2 Примери от първите наблюдения

При изпитанията на SRT бяха наблюдавани многократно различни радио-
обекти. Слънцето беше наблюдавано много пъти за контрол на юсти-
ровката.

Фиг. 4. Наблюдаем спектър на водорода в Млечния път при галактична дължина
l = 90

o и галактична ширина b = 0
o.

Имахме възможността да проведем и радио-наблюдение на частичното
слънчево затъмнение на 01.08.2008 г (φ = 42o 41’ 02”, λ = 1h33m23s).
Измерихме очакваното спадане на Слънчевия радиопоток на 21-сm линия,
което се оказа около 6%. При това затъмнение теоретичното очакване за
нама-ление на яркостта на лъчението във видимия диапазон на спектъра
беше около 4%. По-големият спад на лъчението в радиодиапазона се
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дължи на факта, че радиодискът на Слънцето е по-голям от видимия
диск и Луната засенчва малко по-голяма площ отколкото от оптическия
диск. На фиг.2 е показана изгладена крива на радиопотока по време на
затъмнението.

Една от първите задачи беше също така да направим радио-карта на
небето, използвайки вградения за тази цел софтуер. В радиоастрономията
интензитетът на източника се изразява с т.н. антенна температура, която
се отнася за източника на лъчение, а не за самата антена. Антенната
теммература на се дефинира като температура на чернотелна обвивка,
която ако изцяло би обгръщала радиотелескопа, би произвела същия
по интензитет сигнал, както наблюдавания обект. Когато се наблюдава
протяжен източник с котстантна радиояркост, изпълващ изцяло обхваща-
ният от радиотелескопа сноп лъчи, антенната температура е равна на
яркостната температура на източтника.

На фиг.3 е приведена карта на част от небесната сфера, с деклинации
0− 30o и ректасцензии 0− 360o. Дадени са изофогите, съответстващи на
антенни температури от 8800 до 9800 К, прекарани през 50 К. Областите
от небето с максимална радиояркост, представена в червен цвят, са радио-
изображения на части от Млечния път.

Фиг. 5. Маса на Млечния път на разстояние до 8.5 kpc: червено - количество видима
материя, синьо - количество тъмна материя.

Радиотелескопът SRT е приспособен и за получаване не разпределе-
нието на излъчването на неутралния водород в Млечния път по скорости.
На фиг.4 е показан спектърът на водорода при галактична дължина
l = 90o и галактична ширина b = 0o, получен за 120 секунди наблюдение.
Отбелязяният пик дава оценка на максималната наблюдаема скорост на
водорода. Реалната скорост се получава чрез тригонометрични преобра-
зувания. След това, по закона на Кеплер за кръгово движение се получава
оценка гравитиращата маса от центъра на Млечния път до Слънцето,
разстоянието между които е прието за 8.5 kpc.

Така беше получено, че гравитационната маса на Млечния път, заклю-
чена в радиус 8.5 kpc, им стойност MG = (1.14 ± 0.01) × 1011

Sun. След
сравнение с оценката на видимата маса до разстояние 8.5 kpc от центъра,



First observations with the SRT 123

за скритата маса се получава стойността MH = (6.34 ± 0.12) × 1010
Sun.

От тези данни следва, че видимата материя е (44.0 ± 0.5)%, а тъмната
материя e (56.0 ± 1.2)% от оценената гравитационна маса на Млечния
път. Този резултат е представен графично на фиг. 5.

3 Текущо състояние и перспективи

Основните технически проблеми, които се наблюдават при експлоатаци-
ята на радиотелескопа SRT, са три. Първият е лошата връзка с приемника,
вторият е високият радио-шум в средата около телескопа, а третият е
недо-статъчната защитеност на телескопа от проникване на влага.

Независимо от тези проблами, уредът SRT вече привлича внимането
на студентите и се планира да бъде използван при обучението по астроно-
мия. Освен това, опитът от първите наблюдения със SRT предизвиква у
студентите инетерес към извличането и използването на данни от големи
радиотелескопи.

Сега се работи главно по методиката за калибриране на данните,
системата за архивиране и системата за работа с радиотелескопа чрез
интернет.

Благодарности. Доставката на радиотелескопа SRT е направено с фи-
нансиране от проекта ”Обсерватория за мониторинг на околната среда“,
по Договор ВУ-НЗ-01/06 на Националниая научен фонд на България.
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