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Útdráttur

Hér verður sagt frá þyngdarlinsum og því lýst hvernig nota má venjulega ljósgeislafræði til þess að rannsaka hillingar sem linsurnar valda. Notkun ljósgeislafræði einfaldar verulega alla útreikninga á þyngdarlinsuhrifum og auðveldar skilning á þessu áhugaverða fyrirbæri. Umfjöllunin hér er fyrst og fremst kennileg og
almenns eðlis. Til glöggvunar eru þó jafnframt sýndar tölulegar niðurstöður fyrir
einfalt líkan, svokallað sporvölulíkan, sem talið er að ge dágóða lýsingu á dreifingu geimefnis og hulduefnis í hópum vetrarbrauta.
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Inngangur

Samkvæmt þyngdarfræði Einsteins hafa massi og orka áhrif á rafsegulbylgjur með
þyngd sinni.



Hin svokallaða ljóssveigja stafar af því að ljósið berst eftir gagnvegum

y

í tímarúminu, en gagnvegir ákvarðast aftur af dreingu massa og orku.

Það er þessi

ljóssveigja sem veldur þyngdarlinsuhrifum.
Árið 1915 beitti Einstein kenningu sinni á ljósgeisla, sem fer fram hjá kúlusamhverfum hlut með massa

M , og sýndi að lokastefna geislans myndar hornið

^ = 4GM
2R

við upphaega stefnu [7℄. Hér er
og

R

G þyngdarstuðull Newtons,

(1)

er ljóshraðinn í lofttæmi

er minnsta fjarlægð ljósgeislans frá massamiðju hlutarins. Niðurstaðan gildir ef

R  RS

þar sem

RS =

2GM
2

(2)

er S hwarzs hilds-radíus hlutarins. Fyrir ljósgeisla sem fer fram hjá sólinni og rétt sleikir
sólaryrborðið er

^ = 1:7500 (fyrir sólina er RS  3 km og R  7  105 km). Niðurstaða

Einsteins var staðfest í frægri en umdeildri tilraun A.S. Eddingtons og samstarfsmanna
hans við almyrkva á sólu árið 1919 [6℄. Nýrri og nákvæmari sólmyrkvaathuganir sýna
að ljóssveigjan er gen með formúlu Einsteins, en óvissan er enn talsverð, eða um 10%.
Mun meiri nákvæmni er hægt að ná á útvarpssviðinu og þar sýna mælingar að jafna (1)
er uppfyllt með innan við 0.1% fráviki (sjá t.d. [18℄).
Þrátt fyrir mikinn massa er meðalþéttleiki sólarinnar tiltölulega lítill vegna stærðar
hennar. Ljóssveigjan er háð hlutfallinu

M=R

 R2, þar sem  er massaþéttleikinn,

Þyngdarfræði Einsteins gengur einnig undir nafninu almenna afstæðiskenningin.


yÍ

þessari grein er orðið ljós notað sem samheiti fyrir allar rafsegulbylgjur.

og það veldur því að ljóssveigjan við rönd sólar er jafn lítil og raun ber vitni. Fyrir
hnetti eins og reikistjörnurnar, svo ekki sé talað um jarðneska hluti, eru sveigjuáhrif
þyngdarinnar enn minni. Í þeim tilvikum eru þau reyndar svo lítil að ljóssveigjan
er ekki mælanleg með núverandi tækni. Til þess að ljóssveigja verði umtalsverð þarf
annað hvort mjög þétta hluti eins og nifteindastjörnur eða svarthol (skilyrðið

R  RS

er reyndar ekki uppfyllt nálægt slíkum hnöttum) eða þá gífurlega stóra hluti eins og
vetrarbrautir eða hópa vetrarbrauta.
Fjarlægðin til linsunnar skiptir einnig máli. Þegar horft er í átt að þyngdarlinsu með
stjörnusjónauka sést að hún býr til bjagaðar myndir, eða

hillingar, af ljóslindum (t.d.

stjörnum eða vetrarbrautum) sem eru hinum megin við linsuna og ýtir þeim burtu
frá linsumiðjunni. Jafnframt magnar hún ljósið frá lindunum. Það hefur meðal annars
þau áhrif að ýmsar lindir sjást að baki linsunnar sem annars væru of daufar til að sjást
í sjónaukanum. Öll þessi hrif ganga undir nafninu

veik linsuhrif.

Linsan getur einnig búið til tvær eða eiri hillingar af einni og sömu lindinni ef
afstaða athuganda, linsu og lindar er hagstæð. Slíkt kallast

sterk linsuhrif.

Fyrir sér-

hverja þyngdarlinsu er hægt að skilgreina svokallaðan Einsteinshring sem er mælikvarði
á stærð þess svæðis þar sem linsuhrif eru sterk. Sýndarradíus hringsins er kallaður

steinsradíus og er genn með jöfnunni

E =

s

2RS ;
d

Ein-

(3)

d er virk fjarlægð til linsunnar (sjá nánari umfjöllun í kaa 2 um punktlinsuna
og jöfnu (6)). Það er fyrst og fremst gildið á E sem ákvarðar hvort áhrif þyngdarlinsþar sem

unnar sjást héðan frá jörðinni eða ekki. Sem dæmi má nefna að stjarna með sama massa

E  0:0100 , en vetrarbraut með massa
00
sólna og í um 300 milljóna ljósára fjarlægð hefur E  10 . Til samanburðar má

og sólin en í rúmlega 300 ljósára fjarlægð hefur

1011

geta þess að bestu sjónaukar sundurgreina ekki tvo punkta á hvelngunni sem eru innan við

 0:0500 hvor frá öðrum.z Þetta er meginástæða þess að allar þær þyngdarlinsur

sem fundist hafa, nema sólin, eru fjarlægar vetrarbrautir eða vetrarbrautahópar (sjá
t.d. mynd 1).

x

Þó að þyngdaráhrif sólarinnar á ljós ha verið þekkt allt frá 1919, þá var það ekki
fyrr en sextíu árum síðar sem fyrsta eiginlega þyngdarlinsan fannst úti í geimnum.
Þar voru að verki þrír stjörnufræðingar, D. Walsh, R.F. Carlswell og R.J. Weymann,
sem uppgötvuðu tvær hillingar (kallaðar A og B) af einni og sömu lind, dulstirninu
Q0957+561, með rauðvik
með rauðvik

z

z = 0:36 [19℄.

= 1:41. Þyngdarlinsan reyndist vera venjuleg vetrarbraut

Uppgötvun þremenninganna hleypti miklu fjöri í rannsóknir á þyngdarlinsum og
nú er svo komið að þyngdarlinsufræði er meðal virkustu undirgreina stjarnvísindanna.

z Þetta stendur til
x Hér eru örlinsur

bóta á næstu árum með nýrri tækni og nýjum geimsjónaukum.
(e. mi rolenses) undanskildar. Hillingar þeirra eru ekki sundurgreinanlegar og
ljósmögnunin þeirra stendur aðeins í stuttan tíma. Sjá síðar í þessum kaa.

Mynd 1: Vetrarbrautahópurinn og þyngdarlinsan Abell 2218. Bogalaga hillingarnar eru merki
um sterk linsuhrif. Myndin er tekin með Hubblessjónaukanum.
Mikill fjöldi nýrra linsa hefur fundist á undanförnum árum og nýjar aðferðir hafa verið
þróaðar til að vinna úr linsugögnum. Kennilegar rannsóknir hafa aukist verulega og
linsurnar hafa jafnframt verið notaðar í glímu við ýmis vandamál í stjarnvísindum.
Í því sambandi má nefna ákvörðun á helstu kennistærðum heimsfræðinnar, svo sem
Hubblesstuðli

H0 , þéttleikastikanum 0

og heimsfastanum

 sem og leitina að huldu-

efni, bæði í vetrarbrautahópum og í næsta nágrenni okkar í Vetrarbrautinni. Leitin
að hulduefni í Vetrarbrautinni byggist á svokölluðum

örlinsuhrifum

(e. mi rolensing),

tímabundinni mögnun ljóss frá fjarlægum stjörnum, sem verður þegar dimmir hnettir
ganga fyrir þær. Í stað stjörnumyrkva valda þyngdarlinsuhrif hnattanna því að myrkvaðar stjörnurnar verða bjartari í stuttan tíma [11℄.

{

Í þessari grein er fjallað um nokkur grundvallaratriði er varða þyngdarlinsur og
verkun þeirra. Fyrst er tekin fyrir einfaldasta linsan, svokölluð punktlinsa. Í framhaldi af því er svo fjallað um nálganir, sem hægt er að gera fyrir óknar linsur, og
sýnt fram á að við dæmigerðar aðstæður í geimnum megi nota venjulega ljósgeislafræði til þess að kanna eiginleika linsanna. Aðferðinni er jafnframt beitt á ákveðið
líkan af þyngdarlinsu, svonefnda sporvölulinsu, sem talið er að ge dágóða lýsingu á
dreingu geimefnis og hulduefnis í vetrarbrautum og hópum vetrarbrauta. Verkefni
þetta tengist íslenskum mælingum á þyngdarlinsum með Norræna stjörnusjónaukanum. Þar er um að ræða rannsóknir á tveimur hópum vetrarbrauta,
og

MS1621:5 + 2640

CL0024 + 1654. Nánari upplýsingar um mælingaverkefnið er að nna á heimasíð-

unni

http://www.astro.hi.is/lens/lens.html

og í annarri grein í þessu ráðstefnu-

riti [15℄.
Þeim sem vilja kynna sér aðra þætti þyngdarlinsufræða en hér eru til umræðu er

{ Þessir

dimmu hnettir gætu verið reikistjörnur, brúnir dvergar, daufar sólstjörnur, hvítir dvergar,
nifteindastjörnur eða svarthol. Stundum er talað um þyngildi (e. MACHO) í þessu sambandi.

Mynd 2: Myndin sýnir rúmfræðilega afstöðu linsu (M) og lindar (S) miðað við athuganda
(O). Slétturnar eru allar hornréttar á linsuásinn, línuna í gegnum O og M. Frekari upplýsingar
er að nna í texta greinarinnar.

Le tures on Gravitational Lensing eftir R. Narayan
Gravitational Lenses eftir S. Refsdal og J. Surdej [14℄.

bent á tvær ágætar yrlitsgreinar,
og M. Bartelmann [10℄ og

Ítarlega umfjöllun um sögu þyngdarlinsurannsókna er að nna í fyrsta kaa bókarinnar

Gravitational Lenses eftir P. S
2

hneider, J. Ehlers og J. Fal o [17℄.

Punktlinsa

Punktlinsan er einfaldasta þyngdarlinsan en hún hefur marga eiginleika sameiginlega
með öðrum og óknari linsum. Það er þess vegna eðlilegt að byrja á því að fjalla um
hana í nokkrum smáatriðum.
Mynd 2 sýnir afstöðu punktmassa, M, athuganda O og punktljóslindar S. Gert er
ráð fyrir að fjarlægðir milli þessara þriggja punkta séu það miklar að sveigju ljósgeislans

 frá M (vigurinn ~
liggur í linsusléttunni). Strangt til tekið eru fjarlægðirnar Dod , Dds og Dos , sem sýndar

á leið frá S til O megi lýsa með geislabroti í einum punkti í fjarlægð
eru á myndinni, svonefndar

sýndarþvermálsfjarlægðir

(e. angular diameter distan es)

en munurinn á þeim og venjulegum (evklíðskum) fjarlægðum skiptir aðeins máli ef um
gífurlegar vegalengdir er að ræða (nokkur hundruð milljón ljósár eða meira). Slétturnar
þrjár, sem sýndar eru á myndinni liggja hornrétt á ás linsunnar, þ.e. línuna í gegnum
O og M. Tvær þeirra,

linsusléttan og lindarsléttan koma aftur við sögu síðar.

Eins og sjá má á myndinni sýnist athugandanum lindin S vera í stefnu er myndar
hornið

~

við raunverulega stefnu til S og jafnframt hornið

~

við linsuásinn. Það sem

athugandinn sér er kölluð hilling (e. image) lindarinnar S. Hornið sem beina línan OS
myndar við ásinn er táknað með

~ . Athugið að hornið

^ = j~^j er sveigjuhorn Einsteins

(sjá jöfnu (1)).
Af myndinni má auðveldlega sjá að fyrir lítil horn er sambandið milli

~

og

~^

geð

með

Dds ~
^
Dos
og að eftirfarandi jafna gildir um hornin ~ , ~
 og ~ :
~ = ~ ~ :
~

Þessi jafna gengur undir nafninu

=

(4)

(5)

linsujafnan og er grundvallarjafna þyngdarlinsufræða.

Hornin á mynd 2 eru sýnd sem vigrar. Ástæðan er sú að fyrir óknari linsur en
punktlinsu er vigraframsetning nauðsynleg og þar sem slíkar linsur verða til umræðu í
seinni köum eru vigrarnir innleiddir strax. Fyrir punktlinsu er hins vegar einfaldast að
vinna með linsujöfnuna á skalarformi þar sem punktarnir O, M og S sem og hillingarnar
eru í sömu sléttunni (ef
jöfnu (3)) og horninu

6= 0). Með því að nota skilgreiningu á Einsteinsradíusi (sjá

(sjá jöfnu (4)) fæst að

2

= E
þar sem

 er hillingahornið. Athugið að virka fjarlægðin d í jöfnu (3) er gen með
D D
d = od os :
Dds

(6)

Linsujöfnuna má því skrifa á formimu

2

E2 = 0



og ljóst er að hún hefur almennt tvær lausnir:

=
Fyrir

2

v
u
u
 t2

E+

!2

:

2

(7)

6= 0 eru hillingarnar því tvær, sitt hvoru megin við M, og fjarlægðin milli þeirra
v
u
u
 = 2t2

er

E+

Fyrir lítil

er

!2

2

:

(8)

  2E . Ef lindin er á sjálfum linsuásnum ( = 0) þá er hillingin

aðeins ein, þ.e. hringur með radíus

E .

Þetta er Einsteinshringurinn sem þegar hefur

verið minnst á.
Niðurstöðurnar hér að framan má nota til þess að nna hillingar annarra linda
en punktlinda. Á mynd 3 má t.d. sjá tvær sigðlaga hillingar af skífulaga lind (t.d.
ljóssterkum vetrarbrautarkjarna) með um 16 þúsund ljósára radíus og í tæplega 3ja
milljarða ljósára fjarlægð. Punktlinsan (t.d. samþjöppuð miðja risavetrarbrautar) er
í rúmlega 300 milljóna ljósára fjarlægð og massi hennar er

1012 sólarmassar. Linsan
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Mynd 3: Myndin sýnir tvær sigðlaga hillingar af skífulaga lind handan við punktlinsu. Einsteinshringurinn er hafður með til viðmiðunar. Punktlinsan er í honum miðjum.
er ekki sýnd á myndinni, en hún er í miðju Einsteinshringsins. Raunveruleg staða
lindarinnar á hvelngunni er rétt fyrir ofan miðju. Athugandinn sér hana að sjálfsögðu
ekki þar heldur eingöngu sigðlaga hillingarnar. Eins og sjá má er önnur hillingin innan
Einsteinshringsins en hin utan hans. Einsteinsradíusinn er tæplega

900.

Hér verður ekki farið í frekari smáatriði, en þó er rétt að geta þess að önnur hillingin (sú efri) snýr rétt miðað við lindina. Hin er spegilmynd (um lóðréttan ás). Linsan
magnar auk þess ljósstyrkinn þannig að samanlögð birta hillinganna er meiri en birta
lindarinnar væri án linsunnar. Það er slík mögnun sem liggur til grundvallar örlinsuhrifunum sem áður voru nefnd. Einnig má nefna að hillingarnar þekja samanlagt stærri öt
á hvelngunni en lindin. Þessi mögnunar- og stækkunarhrif þyngdarlinsa verða rædd
nánar í kaa 5 um linsuvörpunina.
Sérstaklega skal tekið fram að þyngdarlinsur hafa almennt ekki sömu eiginleika og
vel slípaðar safnlinsur af því taginu sem nna má í vönduðum sjóntækjum. Nær væri
að líkja þeim við óreglulega lagaða glerklumpa sem framkalla teygðar og skrumskældar
myndir af fyrirmyndum. Vísbendingu um þetta má sjá á mynd 4 sem sýnir hvernig
vöndur samsíða ljósgeisla sveigir fram hjá punktmassanum M. Það er ljóst af myndinni
að punktlinsan hefur ekki brennipunkt í venjulegum skilningi. Hún getur því ekki búið
til eins skýrar myndir (hillingar) og venjuleg safnlinsa. Að lokum skal á það bent að
þyngdarlinsur eru litvísar, þar sem virki brotstuðullinn

n er óháður bylgjulengd. Gagn-

vegirnir í tímarúminu eru því hinir sömu fyrir allar rafsegulbylgjur.

Mynd 4: Vöndur samsíða ljósgeisla sveigir fram hjá punktlinsu með massa M .
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Ljósgeislar og lögmál Fermats

Samkvæmt lögmáli Fermats í ljósgeislafræði berst ljós milli tveggja staða, S og O, eftir
braut sem uppfyllir hnikaskilyrðið

Æt = Æ

ZO
S

ne dl = 0:

(9)

t ferðatíminn og l vegalengd mæld eftir brautinni. Brotstuðull efnisins sem ljósið
ferðast um, ne , getur almennt verið fall af stað og tíma.
Hér er

Í þyngdarfræði Einsteins ferðast ljós eftir gagnvegum í tímarúminu. Flest þau tímarúm sem koma við sögu í þyngdarlinsufræði hafa metrun sem er óháð tíma og skrifa
má á forminu

þar sem
sniðsins.

2
2
ds2 = g dx dx = e2= 2 dt2 + e 2= dl2 ;
(10)
2
skalarfallið  er eingöngu háð staðsetningu og dl er metrun þrívíða rúm2
2 dt2 = e 4= 2 dl2 . Gagnvegurinn
Fyrir ljós er ds = 0 sem jafngildir því að

ákvarðast því af hnikajöfnunni

Æt = Æ

ZO
2
e 2= dl = 0:
S

(11)

Samanburður á jöfnum (11) og (9) sýnir að í þyngdarlinsufræðum gegnir stærðin

e 2= 2

sama hlutverki og brotstuðullinn

ne

í venjulegri ljósgeislafræði. Af þessu leiðir

að sveigjuáhrif þyngdarinnar má reikna út frá
jöfnunni

dl

virkum brotstuðli n

2
n = e 2= :

sem genn er með
(12)

n veldur örsmæðarfærslan
d~^ . Með því að beita lögmáli Snells má auðveldlega sjá að

Þegar ljós berst í gegnum efni með breytilegan brotstuðul
örlítilli stefnubreytingu

örsmæðarhornið

d~^ er geð með jöfnunni

~? ln n dl;
d~^ = r

(13)

þar sem

r~? er sá þáttur stigulsins sem er hornréttur á braut ljóssins. Heildarsveigjan

fæst síðan með því að heilda eftir brautinni frá S til O. Nú er

n geð með jöfnu (12)

og sveigjuhornið er því

~^ =

ZO
S

r~?ln n dl =

2 Z O r~  dl:
2 S

?

(14)

Rétt er að benda á, að til þess að hægt sé að beita þessari aðferð til útreikninga á
geislagangi í þyngdarlinsum verða skilyrði ljósgeislafræðinnar að vera uppfyllt. Í þessu
samhengi þýðir það fyrst og fremst að bylgjulengd ljóssins verður að vera mun minni en
sveigjuradíusinn á öllu áhrifasvæði linsunnar. Þetta er ekki strangt skilyrði. Í því sem á
eftir fer verður að auki gert ráð fyrir að afstæðileg hrif séu ekki ráðandi, sem jafngildir
því að gera ráð fyrir tiltölulega veiku þyngdarsviði. Það merkir aftur að skalarfallið

 er nálægt því að vera sígilda (Newtonska) þyngdarmættið. Greinin fjallar því um
þyngdarlinsuhrif venjulegra stjarnfræðilegra fyrirbæra eins og sólstjarna, vetrarbrauta
og vetrarbrautahópa. Niðurstöðum er ekki hægt að beita á nifteindastjörnur eða svarthol nema á svæðum þar sem fjarlægð frá massamiðju slíkra hluta er mikil miðað við
S hwarzs hilds-radíus þeirra.

4

Þunnar linsur

Allir þeir hlutir úti í geimnum sem valda mælanlegum þyngdarlinsuhrifum eru risastórir á jarðneskan mælikvarða. Eins og áður sagði er þar fyrst og fremst um að ræða
vetrarbrautir og hópa þeirra, og stærstu fyrirbærin geta teygt sig milljónir ljósára í allar áttir út frá massamiðjunni. Í estum tilvikum er þvermál massadreingarinnar hins
vegar hverfandi miðað við fjarlægðirnar til linsunnar og lindarinnar og milli lindar og
linsu, þ.e. fjarlægðirnar

Dod , Dos og Dds (sjá mynd 2). Við slíkar aðstæður er oft unnt

að gera þá nálgun að massi linsunnar sé allur á takmörkuðu svæði í linsusléttunni og
að allt ljós lindarinnar komi frá lindarsléttunni. Þegar þetta á við er talað um þunnar
linsur og þunnlinsunálgun.

k

Til þess að nna hillingar gennar lindar þarf að leggja saman þyngdaráhrif frá allri
massadreingu linsunnar. Það vandamál er tiltölulega einfalt að leysa í þunnlinsunálgun
með ofanvarpi á linsusléttuna. Samkvæmt linsujöfnunni (jöfnu (5)) ákvarðast hornstaða

~, af summu vigranna ~ og ~ fyrir sérhvern lindarpunkt með hornstöðu
~ . Áhrif þyngdarlinsunnar eru öll fólgin í vigrinum ~ (sjá jöfnur (4) og (14)). Linsuásinn

hillingarpunkts,

er skilgreindur sem línan í gegnum O og massamiðju linsunnar (punktur M á mynd 2).
Bæði



jj og jr~?j falla tiltölulega hratt með vaxandi fjarlægð frá massamiðjunni eftir

að komið er út fyrir massadreinguna og þau horn sem máli skipta við heildunina á

r~? (sjá jöfnu (14)) eru lítil. Það er því góð nálgun að heilda r~? eftir linsuásnum
k Mikilvægt

er að hafa í huga að ekki er ávallt hægt að gera þessa nálgun. Þá er talað um þykkar
linsur. Þykkar linsur eru mun erðari viðfangs í öllum útreikningum en þunnildin.
 Í þessu samhengi er þægilegt að hugsa sér vigrana þrjá sem vigra í tvívíðri snertlasléttu hvelfingarinnar umhvers miðju linsunnar. Bæði ~ og ~ hafa þá upphafspunkt í massamiðju linsunnar og
staða hillingarpunktsins fæst með því að leggja ~ við ~ .

z

( -ás) í stað þess að heilda eftir ljósgeislanum. Þá fæst

2D
~ = 2 ds
D

ZS
O

os

r~? dl

!

 Z1

 r~ d22 0 (;~ z) dz ;

(15)

~ er tvívíður stigull með tilliti til ~.
d er virka fjarlægðin í jöfnu (6) og r
~
~
~ = Dod ~ (sjá mynd 2). Í
Samband  og tvívíða staðarvigursins  í linsusléttunni er 

þar sem

þunnlinsunálgun má því skrifa

= r~ (~);

(16)

Z1
(~) = d22 0 (Dod ~; z)dz

þar sem

er

~

(17)

tvívíða þyngdarmættið. Ljóst er að fyrir geð þrívítt þyngdarmætti  má ávallt reikna

~ . Sem dæmi má nefna að fyrir punktlinsu er  = GM=r,
þar sem r er lengd þrívíða staðarvigursins ~
r, og af því leiðir að = (4GM=d 2 ) ln j~j
og
= (4GM=d 2)j~j 1. Samkvæmt þessu er ^ = (4GM= 2 )jDod~j 1 = (4GM= 2)R 1

tvívíða mættið

og hornið

í samræmi við jöfnu (1).
Með því að nota

má umskrifa linsujöfnuna á gagnlegt form,

~ = ~

r~ (~);

(18)

sem stuðst verður við í því sem hér fer á eftir.
Við munum í framhaldinu vinna með ákveðið mætti sem sýnidæmi. Um er að ræða
svokallað sporvölumætti, sem er talið nokkuð góð nálgun á þyngdarmætti dæmigerðra
vetrarbrauta og vetrarbrautahópa, að minnsta kosti nálægt miðju þar sem mest af
massanum er. Tvívíða mættið má rita á forminu

(1; 2 ) = 4 DDds

  2 q
v

os

þar sem
efnisins

2 + (1 )12 + (1 + )22 ;

(19)

1 og 2 eru kartesarhnit vigursins ~, v er hraðatvistur (e. velo ity dispersion)
sem skapar mættið,  er miðskekkjan og  er mælikvarði á stærð kjarnans í

mættinu (sjá [3℄). Að sjálfsögðu er gert ráð fyrir að efni linsunnar sé gagnsætt. Til
þess að reikna sýndarþvermálsfjarlægðirnar (

D-in),

sem koma fyrir í jöfnu (19) og

annars staðar, þarf bæði ákveðið heimslíkan og rauðvik þeirra fyrirbæra sem reikna
á fjarlægðina til. Hér verður gert ráð fyrir FRW-heimslíkönum án þrýstings og án
heimsfasta.

yy

með rauðvik

Í slíkum heimum er sýndarþvermálsfjarlægð til stjarnfræðilegs fyrirbæris

z

gen með

D(z ) = 2RH
yy FRW

0 z + (2

0 ) (1

p

2 (1 + z )2
0

1+

0z)

!

;

(20)

er skammstöfun á nöfnum vísindamannanna A. Friedmanns, H. Robertsons og A. Walkers.

Mynd 5: Tvívíða þyngdarmættið = (1 ; 2 ) fyrir sporvölulaga massadreingu með miðskekkju 0:3 (sjá jöfnu (19)). Jafngildisferlar eru einnig sýndir á myndinni. Stærð svæðisins
í hillingasléttunni sem myndin sýnir er 13000  13000 .

RH = =H0 er svokallaður Hubblesradíus. Jafna (20) er
notuð til að reikna Dod = Dod (zd ) og Dos = Dos (zs ) þar sem zd er rauðvik linsunnar
og zs rauðvik lindarinnar. Dds fæst síðan með formúlunni (sjá t.d. [12℄)
!
p1 + z (2
p1 + z (2
0 d
0 + 0 zs )
0 s
0 + 0 zd )
Dds = 2RH
:
(21)
2 (1 + zd ) (1 + zs )2
0

þar sem

0

er þéttnistikinn og

= 1 (þetta er hinn svokallaði Einstein - de
Sitter heimur). Mynd 5 sýnir dæmigert sporvölumætti með  = 0:3. Mættið verður lagt
til grundvallar í tölulegum útreikningum og myndum sem hér fara á eftir. Í reikningunzz
um er gert ráð fyrir að zd = 0:4 og að virk fjarlægð til linsunnar sé d = 6:4 Gp . Takið
sérstaklega eftir jafngildisferlunum sem einnig eru sýndir á myndinni. Stærð svæðisins
00
00
sem myndin sýnir er 130  130 .
Á grundvelli sömu hugsunar og liggur að baki skilgreiningarinnar á
má skilgreina
tvívíðan massaþéttleika eða atarþéttleika, , með jöfnunni
Z1
~
() = 0 (Dod ~; z) dz:
(22)
Einnig er hentugt að skilgreina svokallaðan markþéttleika CR sem
2
CR = 4G DDDos :
(23)
Í eftirfarandi reikningum setjum við

0

od ds

zz Athugið

að virka fjarlægðin er gen með jöfnu (6) og að hún er háð stöðu lindarinnar. Einnig er
vert að hafa í huga að fjarlægðir eru mjög háðar gildunum á 0 og H0 .

Markþéttleikinn er jafn meðalþéttleikanum sem fengist ef heildarmassa linsunnar,

M,

væri dreift á hringlaga skífu í linsusléttunni með radíus sem er jafn Einsteinsradíusi
linsunnar. Eins og áður er Einsteinsradíusinn skilgreindur með jöfnu (3), þótt nú geti
verið um mun óknari linsu að ræða en punktlinsu.

Dod Dds =Dos

CR tekur gildið 1 g m

2

fyrir

 1 milljarð ljósára. Til er þumalngursregla í þyngdarlinsufræðum sem

segir að linsa sé sterk (þ.e að fram komi eiri en ein sigðlaga hilling af sömu lind) ef

  CR einhvers staðar í massadreingunni. Þetta er þó ekki einhlítt.
Stærð sem er mun meira notuð en  er einingarlausi atarþéttleikinn :
(~) :
(~) =
CR
þanstuðull

Þessi stærð er einnig kölluð

(e.

onvergen e). Ástæðan fyrir þeirri nafngift

verður ljós síðar. Auðvelt er að sýna fram á að samband fallanna
tvívíðu Poisson-jöfnunni:

(24)

 og

er geð með

r2 (~) = 2(~):

Þessi jafna er notuð til að reikna
Poissons til þess að ákvarða



ef

(25)

er geð. Einnig má að sjálfsögðu nota jöfnu

fyrir þekkt

.

Oft má t.d. aa upplýsinga um



með

stjarnfræðilegum mælingum á veikum linsuhrifum og nota þær síðan til þess að nna
og aðrar linsustærðir.
Mynd 6 sýnir



sem fall af

~

fyrir sporvölumættið á mynd 5. Á myndinni má

greinilega sjá tvívíða massadreingu þunnlinsunnar.
Það er einnig auðvelt að nna formlega lausn á jöfnu Poissons með því að nota
aðferð Greens. Þannig fæst að

ZZ
(~) = 1 (~0 ) ln j~
og

r~ (~) =

1 Z Z (~0) (~

j~

~0 j d2 0

(26)

~0 ) 2 0
d :
~0 j2

(27)

Í báðum tilvikum er heildað yr alla linsusléttuna. Það er ágætt að hafa lausnir af þessu
tagi til hliðsjónar en hins vegar eru þær ekki mjög gagnlegar í beinum útreikningum
á eiginleikum þyngdarlinsa. Þar reynist betra að beita öðrum aðferðum eins og rætt
verður um síðar.
Að lokum skal á það bent að fyrir þekkt
Hann er einfaldlega genn með.

M

= CRDod2

ZZ



er auðvelt að reikna massa linsunnar.

(~0 ) d2 0 :

(28)

Þegar þessari aðferð er beitt á sporvölulinsuna (sjá mynd 6) kemur reyndar í ljós
að heildið er ekki samleitið. Það stafar af því að tvívíða mættið

fyrir sporvöluna

Mynd 6: Einingarlausi atarþéttleikinn  = (1 ; 2 ) fyrir sporvölulaga massadreingu (sjá
jöfnu (19) og mynd 5). Stærð svæðisins sem myndin sýnir er 13000  13000 . Jafngildisferlar 
eru einnig sýndir.
(sjá jöfnu (19)) er ekki sérlega góð nálgun fyrir miklar fjarlægðir frá miðju linsunnar.
En eins og sjá má á mynd 6 er mesti þéttleikinn á tiltölulega litlu svæði í miðjunni

j~j    1000,  > 1 og linsuverkun er sterk. Massann í kjarnanum má
15 sólarmassar sem er ekki fjarri
nna með jöfnu (28) og reynist hann vera um 3  10
00
lagi fyrir stóran vetrarbrautahóp. Tilsvarandi Einsteinsradíus er E  60 sem er í

þar sem

góðu samræmi við niðurstöður hér á eftir í köum 6 og 7 (sjá t.d. mynd 14). Í þessu
sambandi má og geta þess að fyrir gefnar fjarlægðir er markþéttleiki sporvölulinsunnar

CR = 2:3 g m
5

2.

Linsuvörpunin

Í þessum kaa verður linsujafnan (jafna (18)) tekin til nánari athugunar. Hún lýsir

~

því hvernig hornstaða lindarpunkts ( ) í lindarsléttunni er háð hornstöðu tilsvarandi

~ hillingasléttunni fyrir geð mætti

hillingarpunkts ( ) í

. Eins og sjá má hefur hér verið

innleidd ný slétta, hillingaslétta, sem þægilegt er að láta falla saman við linsusléttuna í
reikningum. Í raun má ímynda sér hana í hvaða fjarlægð sem er frá athugandanum O.
Eina skilyrðið er að hún liggi hornrétt á linsuásinn eins og linsusléttan og lindarsléttan.
Til frekari skilningsauka er rétt að minna á að lengdin á vigrunum
bogamáli, t.d. bogasekúndum eða radíönum.
Linsujafnan lýsir vörpun,

f , úr sléttu yr í sléttu:
f

: R2 ! R2 ;

~ ! ~ ;

~

og

~ er

mæld í

þar sem

~ = f (~) = ~

Vörpunin gengur undir nafninu

r~ (~):

linsuvörpunin og hefur ýmsa áhugaverða eiginleika. Til

~

dæmis er ljóst að hún er eingild, þ.e. til sérhvers
er andhverfa vörpunin

f

1( ~)

(29)

~

marggild og

svarar aðeins eitt

~.

Hins vegar

getur því haft eiri en eina mynd. Sýnt

hefur verið fram á, að fyrir est mætti af því taginu sem fyrir koma í þyngdarlinsufræði
er fjöldi mynda almennt oddatala (sjá t.d. [5, 8℄). Það þýðir að yrleitt eru svæði í
lindarsléttunni þar sem

f 1 ( ~ ) = f~1 ; :::; ~2N +1 g með N

 1.

f eru fólgnar í Ja obif~
~
ylki hennar, J = J ( ). Sömu upplýsingar eru fólgnar í I = I ( ), Ja obifylki andhverfu
1 . Í reikningum er yrleitt þægilegra að vinna með fylkið J . Það er
vörpunarinnar, f
Upplýsingar um staðbundna eiginleika linsuvörpunarinnar

geð með

J =
þar sem táknið

11
21

!

12
22

;

(30)

ij er notað fyrir hlutaeiðuna
ij

=  i :
j

Með aðstoð jöfnu (29) fæst að

2
i j

ij = Æij
þar sem

Æij

= Æij

er Krone ker-táknið og skilgreiningin á

má rita ákveðu

J

Lítum næst á örsmæðaröt
ötinn

Æ

;

(31)

ij er augljós. Þar sem

21

=

12

sem

det J = (1 11 )(1 22 )
1 og ákveða I er því gen með
Nú er I = J
det I = det1 J :
2

ij

Æ2

2
12

:

(32)

(33)

í hillingasléttunni. Hann varpast yr í örsmæðar-

í lindarsléttunni. Sambandið milli atarmálanna er geð með

Æ 2 = det J Æ2 :
Þetta gildir einnig fyrir sérhverja mynd (

Æ

2

Æi2 ; i

= 1; :::; 2N + 1)

fyrirmyndarinnar

við andhverfu vörpunina. Það má því skilgreina nýja skalarstærð,

magni

ation)  = (~
), í sérhverjum punkti hillingasléttunnar með

=

Æ2
Æ 2

= det1 J :

stækkunina

(e.

(34)

 þýðir að viðkomandi örsmæðarhilling er spegilmynd örsmæðarlindNi=1 jij, þ.e. samanlögð
stækkun allra 2N + 1 hillinganna, stærri en 1 (sjá t.d. [17℄).
Neikvætt gildi á

arinnar. Um þyngdarlinsur gildir almennt að fyrir gefna lind er

Eins og áður var bent á eru þyngdarlinsur litvísar, þ.e. linsuhrin eru óháð bylgjulengd ljóssins. Svokallaður yrborðsskærleiki (e. surfa e brightness) er því varðveittur,
en það þýðir á einföldu máli að ljósstyrkurinn í sérhverjum ljósgeisla breytist ekki við
linsuhrin (sjá nánari umfjöllun í [17℄). Birta hillingar er því í réttu hlutfalli við atarmál hennar. Af því leiðir að þyngdarlinsur magna ljós frá lindunum og fyrir sérhverja
örsmæðarhillingu er

mögnunin

(e. ampli ation) einfaldlega jöfn

er stundum nauðsynlegt að taka tilit til formerkisins á

 en

.

Í útreikningum

birtumælingar gera ekki

greinarmun á því hvort hilling er spegilmynd eða snýr rétt. Mögnunin er því venjulega
skilgreind sem

jj, a.m.k. þegar ekki er hætta á misskilningi. Samkvæmt þeirri skil-

greiningu og í samræmi við það sem áður hefur komið fram er samanlögð mögnun allra

1 (í estum tilvikum er a.m.k. ein hillinganna einnig

hillinga af genni lind stærri en
bjartari en lindin).

Bjögunaráhrifum linsunnar er venjulega lýst með svonefndri
, sem skilgreind er með

(~) =

þar sem

J

1(
2 11
2 (~) = 12 =

J =
þar sem

(35)

22 )

(36)

21 :

(37)

má nú umrita á formið

1



2

shear),

2
2
1 + 2;

1 (~) =

og

Fylkið

q

skerbjögun (e.

1

1

2

+ 1

!

;

(38)

 er geð með jöfnu (24). Ennfremur er ljóst að

det J = (1
Frekari umritun gefur

J= 1

!

)2

2

:

(39)

!

!

1 0
os 2 sin2 ; (40)
=
(1

)
1 + 1
0 1
sin 2 os 2
2
þar sem 1 =
os 2 og 2 = sin2 með  = (~) = 21 ar tan( 2= 1). Þessi framsetning fylkisins J sýnir að fyrir
= 0 og  < 1 er Æ2  (1 + ) Æ 2 og  er því


1

2

mælikvarði á atarstækkun án breytingar á lögun. Þetta er ástæða þess að



gengur

einnig undir nafninu þanstuðull.
Ef

er ekki

0 er hillingin bjöguð mynd af lindinni. Gildið á

mikil bjögunin er og hornið

ákvarðar hversu

 lýsir stefnu hennar. Sem einfalt dæmi má taka lind með

Mynd 7: Skerbjögunarþátturinn 1 = 1 (1 ; 2 ) fyrir sporvölulaga massadreingu (sjá
jöfnu (19) og mynd 5). Stærð svæðisins sem myndin sýnir er 13000  13000 . Jafngildisferlar
1 eru einnig sýndir.
lögun hringlaga skífu. Ef hvorki

(1



)

1

og skammás

Myndir 7, 8 og 9 sýna

(1

1, 2

 né eru 0 verður hillingin sporvölulaga með langás
 + ) 1.
og

fyrir sporvölulinsuna (mynd 5) sem notuð er sem

sýnidæmi. Minnt er á að mynd 6 sýnir

6

 fyrir linsuna.

Sérstæðuferlar og brenniferlar

Samkvæmt jöfnu (33) er ljósmögnun þunnrar þyngdarlinsu óendanleg í þeim punktum í
hillingasléttunni þar sem

det J = 0. Þetta gildir í ljósgeislafræði ef lindin er punktur. Ef

lindin hefur hins vegar endanlega stærð eða ef bylgjueðli ljóss er tekið með í reikninginn
verður raunveruleg mögnun endanleg, en samt mikil.
Mengi allra þeirra punkta í hillingasléttunni þar sem
mengið (e.

det J = 0 er kallað sérstæðu-

riti al set) og mengi tilsvarandi punkta í lindarsléttunni nefnist brenni-

mengið (e. austi set). Venjulega er sérstæðumengið samsett úr endanlega mörgum lokuðum og fáguðum ferlum, sem hér verða kallaðir

sérstæðuferlar (e.

riti al lines). Dæmi

um sérstæðuferil er Einsteinshringurinn margumtalaði sem er sérstæðuferill punktlinsu.
Þeir lindarpunktar sem svara til hillinga á sérstæðuferlum liggja á
austi

brenniferlum (e.

lines) í lindarsléttunni. Brenniferlarnir, sem ákvarðast af linsujöfnunni

~ = ~

r~  (~), eru lokaðir en á þeim geta verið hvöss horn. Fyrir punktlinsu er brenniferillinn
aðeins einn punkur (skurðpunktur linsuáss og lindarsléttu).
Rannsóknir á sérstæðuferlum og brenniferlum falla undir þá grein stærðfræðinnar
sem kallast sérstæðugreining (e.

singularity theory eða atastrophe theory; sjá t.d. [1℄).

Mynd 8: Skerbjögunarþátturinn 2 = 2 (1 ; 2 ) fyrir sporvölulaga massadreingu (sjá
jöfnu (19) og mynd 5). Stærð svæðisins sem myndin sýnir er 13000  13000 . Jafngildisferlar
2 eru einnig sýndir.

Mynd 9: Skerbjögunin = (1 ; 2 ) fyrir sporvölulaga massadreingu (sjá jöfnu (19) og
mynd 5). Stærð svæðisins í hillingasléttunni sem myndin sýnir er 13000  13000 . Jafngildisferlar
eru einnig sýndir.

Mynd 10: Ákveðan det J sem fall af ~ fyrir sporvölulinsuna. Svæðið í hillingasléttunni sem
myndin sýnir er 13000  13000 . Sérstæðuferlarnir tveir eru einnig sýndir.
Sérstæðugreiningu hefur verið beitt á þyngdarlinsur með góðum árangri (sjá m.a. [2℄ og
[13℄) og má lýsa helstu niðurstöðum á eftirfarandi hátt: Sérstæðuferlar og brenniferlar
ákvarðast fullkomlega af mættinu

og linsujöfnunni. Gerum nú ráð fyrir að ákveðin

lind færist til í lindarsléttunni. Ef hún er nógu langt frá linsuásnum er hilling hennar
aðeins ein og lítið bjöguð (veik linsuhrif ). Eftir því því sem nær dregur linsuásnum
aukast líkur á því að lindin lendi á brenniferli. Í hvert skipti sem það gerist birtast

tvær

nýjar hillingar (oftast bjagaðar, sigðlaga eða aangar) sitt hvoru megin við tilsvarandi
sérstæðuferil í hillingasléttunni (linsuhrin eru nú sterk). Þetta er ástæða þess að fjöldi

hillinga af genni lind er oddatala (upprunalega hillingin auk tveggja hillinga fyrir
hvern brenniferil sem liggur utan um lindina). Ef lindin hreyst hins vegar burtu frá
linsuásnum þá nálgast tvær hillingar hvor aðra og renna að lokum saman og hverfa á
sérstæðuferli í hvert sinn sem lindin fer yr tilsvarandi brenniferil.

det J sem fall af ~ fyrir sporvölulinsuna. Takið sérstaklega eftir
sérstæðunum þar sem det J = 0.
Mynd 10 sýnir

Sérstæðuferlarnir eru sýndir nánar á mynd 11 og tilsvarandi brenniferlar í lindarsléttunni á mynd 12. Í þessu tilviki eru ferlarnir tveir. Athugið sérstaklega að tígullaga
brenniferillinn með hvössu hornunum svarar til ytri sérstæðuferilsins og að

det J < 0

á svæðinu milli sérstæðuferlanna. Hillingar sem þar lenda eru því spegilmyndir lindarinnar. Lögun og stærð bæði sérstæðuferla og brenniferla er háð linsustikum. Fyrir
önnur gildi getur tígullinn t.d. annað hvort verið fyrir utan eða innan sporvölulaga
brenniferilinn.
Í næsta kaa verður fjallað um snjalla og tiltölulega einfalda aðferð til þess að nna
nákvæma staðsetningu allra hillinga af genni lind fyrir hvaða þunnlinsu sem er.

Mynd 11: Sérstæðuferlar í hillingasléttu sporvölulinsunnar. Til samanburðar má geta þess
að Einsteinsradíus hennar er  6000 bogasekúndur.

Mynd 12: Brenniferlar í lindarsléttu sporvölulinsunnar.
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Seinkun ljóss og staða hillinga

Í viðmiðunarker athugandans O tekur það ljós tímann

t

að berast frá S til O eftir

sveigðum ljósgeislanum SO (sjá mynd 2). Með því að nota jöfnu (10) fyrir ljós (

ds2 = 0)

og þá náglun að þyngdarmættið sé veikt fæst að

ZO
1
t=
e
S

2=

2

ZO
1
2 ) dl:
dl 
(1
2
S

(41)

Ef linsan væri ekki til staðar færi ljósið hins vegar eftir beinu brautinni SO og ferðatími
þess væri

t0 =

Munurinn á

1 Z O dl0:

(42)

S

t og t0 er táknaður með t og gengur undir nafninu seinkunarfallið:
ZO
ZO ! 2ZO
1
t (~) =
dl
 dl:
(43)
dl0
3
S

S

S

Fyrri liðurinn stafar einfaldlega af því að vegalengdin SO eftir sveigðum ljósgeislanum er
lengri en vegalengdin eftir beinu línunni SO. Með aðstoð myndar 2, einfaldrar rúmfræði
og linsujöfnunnar má auðveldlega sjá að sá liður gefur

1

ZO
S

ZO ! D D
d 2 d ~
dl0  od ds ^ 2 =
Dos
2 = 2 (
S

dl

þar sem virka fjarlægðin

d

~ )2 ;

er gen með jöfnu (6). Seinni liðurinn í

t , sem gengur

undir nafninu Shapiro-seinkunin, stafar af afstæðilegri seinkun í þyngdarsviði (sjá t.d.
[20℄). Hann má skrifa sem

2 Z O  dl  2
3 S

3

d2

~
2 ( ( )

þar sem stuðst hefur verið við jöfnu (17) og

!

0)
0

= d ( (~)

0)

er heildunarfasti. Seinkunarfallið er

fyrst og fremst notað fyrir mjög fjarlæg fyrirbæri þar sem taka verður tillit til rauðviks
af völdum útþenslunnar. Þess vegna er nauðsynlegt að margfalda tímastærðir með
þættinum

(1 + zd ) þar sem zd

verður því

er rauðvik linsunnar (sjá t.d. [16℄). Lokaniðurstaðan

t (~) = (1 + zd ) d

1

2

(~

~ )2

(

Mikilvægt er að hafa í huga að heildunarfastinn

(~)
0

0)



:

(44)

kemur í veg fyrir að hægt sé

að nota jöfnu (44) beint til þess að reikna seinkun fyrir gefna braut. Hins vegar er
munurinn á

t

fyrir mismunandi brautir óháður

Fyrir gefna linsu og gefna lind, þ.e. geð
fall af

og

0

og því mælanleg stærð.

~ , er seinkunarfallið almennt ókið

~. Mikilvægi þess er fólgið í því að samkvæmt lögmáli Fermats berst ljósið eftir

þeim brautum frá S til O sem svara til útgilda (þ.e. lággilda, hágilda eða söðulgilda)

ferðatímans. Af því leiðir augljóslega að útgildi fallsins

t (~) ákvarða hvar hillingar

gennar lindar koma fram í hillingasléttunni. Fyrir gefna linsu og gefna lind má því
nna staðsetningu allra hillinganna án þess að rekja ljósgeisla. Þetta er einföld lausn á
óknu vandamáli og auðveldar mjög alla líkanagerð í þyngdarlinsufræði. Til þess að sjá
að þessi aðferð er jafngild því að leysa linsujöfnuna þarf ekki annað en taka stigulinn
af

t (~) og setja hann = 0. Þá fæst

r~ (t (~)) = (1 + zd ) d (~ ~ r~ (~)) = 0:
eða

~

~

r~ (~) = 0

sem er linsujafnan.
Mynd 13 sýnir seinkunarfallið fyrir sömu sporvölulinsu og áður. Lindin er punktur
á linsuásnum (

= 0). Fimm útgildispunktar koma greinilega fram á myndinni. Það

er því ljóst hvar í hillingasléttunni hillingarnar eru. Á mynd 14 má svo sjá innbyrðis
afstöðu sérstæðuferlanna og jafngildisferla seinkunarfallsins (sjá einnig mynd 11). Ein
hillinganna (í hágildispunkti) er í miðjunni innan beggja sérstæðuferlanna, tvær (í
söðulpunktum) eru milli sérstæðuferlanna og tvær þær ystu (í lággildispunktum) eru
utan við báða sérstæðuferlana. Hillingarnar þrjár í lággildis- og hágildispunktum snúa

0) en hinar tvær eru spegilmyndir (det J < 0)). Sjá mynd (10) til
samanburðar.
00
00
Mynd 15 sýnir t fyrir punktlind með hornstöðuna ~ = ( 6:3 ; 6:3 ) í lindrétt (

det J

>

arsléttunni (sjá einnig mynd 12). Samanburður við mynd 13 sýnir greinilega hvernig
staðsetning hillinganna breytist. Þær eru þó enn mm að tölu þar sem lindin er innan
beggja brenniferla.
Að lokum skal þess getið að nota má seinkunarfallið

t

til þess að ákvarða gildið á

Hubblesstuðli. Sjálf seinkunin er að sjálfsögðu ekki mælanleg, en með því að fylgjast vel
með tveimur hillingum sömu lindar (t.d. dulstirnis) má mæla mun á því hvenær tiltekin
breyting (t.d. birtuaukning dulstirnisins vegna innri hamfara) verður á hillingunum.
Tímamunurinn er einfaldlega genn með stærðinni
og

~2

jt (~1 ) t (~2 )j, þar sem ~1

d.
H0 .

eru hornstöður hillinganna. Tímamunurinn er m.a. háður virku fjarlægðinni

Hún er aftur háð Hubblesstuðli (sjá jöfnur (6) og (20)) og þannig má ákvarða

Það ækir reyndar málið að seinkunin er ekki aðeins háð heimslíkani heldur einnig
efnisdreingunni í linsunni, þ.e. mættinu

. Að auki eru mælingar erðar. Niðurstöður

sem fengist hafa með þessari aðferð eru því enn töluvert óvissar. Nánari umfjöllun um
þetta efni er m.a. að nna í grein Narayans og Bartelmanns [10℄.
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Lokaorð

Í þessari grein hefur verið rætt um grundvallaratriði þyngdarlinsufræða. Umfjöllunin
hefur verið kennileg og nær eingöngu hefur verið fjallað um svokallaða þunnlinsunálgun
og henni beitt á dæmigerð stjarnfræðileg fyrirbæri. Sýnt hefur verið hvernig nota má

Mynd 13: Seinkunarfallið t fyrir sporvölulinsuna og punktlind á linsuásnum ( = 0). Eins
og áður er stærð svæðisins sem myndin sýnir 13000  13000 . Gildi t eru gen upp í árum, en
aðeins munurinn á gildum fallsins í mismunandi punktum hefur eðlisfræðilega merkingu (sjá
texta). Fallið hefur hágildi, tvö lággildi og tvo söðulpunkta. Hillingarnar eru því mm, hver í
sínum útgildispunkti. Tvær þeirra (í söðulpunktunum) eru spegilmyndir.

Mynd 14: Sérstæðuferlar í hillingasléttu sporvölulinsunnar bornir saman við jafngildisferla
seinkunarfallsins t fyrir = 0. Einsteinsradíus linsunnar er  6000 bogasekúndur. Sjá einnig
myndir 11 og 13.

Mynd 15: Seinkunarfallið t fyrir sporvölulinsu og punktlind skammt frá linsuásnum í
lindarsléttunni: ~ = ( 6:300 ; 6:300 ). Lindin er því innan beggja brenniferla (sjá mynd 12).
Eins og áður er stærð svæðisins sem myndin sýnir 13000  13000 . Samanburður við mynd 13 er
fróðlegur.
venjulega ljósgeislafræði ásamt sígildri þyngdarfræði til þess að búa til raunhæf líkön
af linsuverkun gennar massadreingar þegar lindir eru einnig þekktar. Meðal annars
er tiltölulega auðvelt að nna fjölda, staðsetningu og lögun hillinga með þessari aðferð.
Stjarnfræðilegar rannsóknir á þyngdarlinsum snúast hins vegar fyrst og fremst um
gagnstæða vandamálið, þ.e. hvernig nna má heildarmassa og massadreingu linsanna
út frá linsuverkun þeirra. Helstu vísbendingar um þyngdarlinsur í geimnum er að nna
á ljósmyndum sem sýna fallegar bogalaga hillingar (sjá t.d. mynd 1). Stundum, en ekki
alltaf, tekst að sjá einhver merki um þyngdarlinsuna sjálfa og er þar yrleitt um að ræða
vetrarbraut eða vetrarbrautahóp í órafjarlægð. Vegna fjarlægðarinnar eru upplýsingar
um fyrirbærið ávallt af skornum skammti. Oft er ekki heldur hægt að mæla rauðvik
hillinganna til þess að ákvarða fjarlægð linda. Stærð og lögun lindanna er venjulega
einnig óþekkt.
Þrátt fyrir þessar takmarkanir hafa á undanförnum árum verið þróaðar öugar aðferðir til þess að vinna úr linsugögnum. Þar eru mælingar á stöðu og lögun hillinganna
sem og fjölda þeirra á atareiningu notaðar til þess að aa upplýsinga um þyngdarlinsuna og jafnframt um lindirnar að baki hennar. Í þessari grein gefst því miður ekki rúm
til þess að fjalla nánar um þetta áhugaverða og mikilvæga efni. Það verður gert á öðrum
vettvangi (sjá þó [15℄). Fróðleiksfúsum lesendum má hins vegar benda á ritin sem nefnd
voru í lok inngangs og á yrlitsgreinar eftir Mellier [9℄ og Blandford og Narayan [4℄.
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Þakkir

Jón B. Bjarnason fær sérstakar þakkir fyrir aðstoð við gerð mynda 2 og 4. Einnig
þökkum við Örnól E. Rögnvaldssyni, Gunnlaugi Björnssyni og Árdísi Elíasdóttur
fyrir gagnlegar samræður. Verkefni þetta var að hluta styrkt af Rannsóknasjóði Háskóla
Íslands og Vísindasjóði Rannís.
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English summary

This arti le gives an overview of gravitational lensing with a spe ial dis ussion of lensing
by point masses as well as by extended sour es su h as galaxies and galaxy

lusters. The

emphasis is on theory rather than observations. The appli ation of Fermat's prin iple
to gravitational lensing is dis ussed in detail and also the mathemati al properties of
the lens mapping and the time-delay fun tion. A simple ellipti al model is used to
demonstrate the main properties of a typi al gravitational lens.
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