
Nr 1 2009   populär AstroNomi30 populär AstroNomi   Nr 1 2009 31

AKTUELL FORSKNING

F
örsta gången jag installerade SETI@home var en 
höstkväll 1999, samma år som SETI@home släpp
tes. Den natten blev det inte många timmars sömn, 
eftersom jag tyckte att det var väldigt spännande att 
beskåda diagrammen, fouriertransformerna och de 

olika mönstren när de växte fram på skärmen. Och tänk 
om man kunde bli först med att hitta en utomjordisk sig
nal! Så är det också väldigt fängslande, nästan lite pirrigt, 
att se hur signaler bearbetas och behandlas med till synes 
ändlösa uträkningar. Samtidigt som man känner delaktig
het och att ens dator faktiskt används till något vettigt.

I maj i år firar det extremt populära SETI@home sitt  
tionde år som distribuerat beräkningsprojekt. SETI@home 
står för ”Search for Extra Terrestrial Intelligence at Home” 
och har som mål att hitta intelligent liv i universum. Det 
går ut på att frivilliga deltagare låter sin oanvända dator
kraft matematiskt analysera inspelningar från radiotele
skop på jakt efter intressanta signaler med utomjordiskt 
ursprung. Alltså kan vem som helst med en dator med 
internetanslutning hjälpa till att leta efter utomjordingar. 

Att det är distribuerat syftar på att de mycket tunga 
uträkningarna inte utförs i en ”stordator”, utan ute hos de 
anslutna användarna i ett så kallat ”gridsystem”. Denna 
strategi fungerar bevisligen mycket bra i dessa samman
hang, då SETIprojekt i allmänhet kräver oerhört mycket 
datorkraft och dessutom är svåra att finansiera.

Deltagarnas SETI@homeklienter tilldelas ”arbetspaket”,  
korta stycken inspelat material från ett radioteleskop. Ma
terialet består främst av brus och störsignaler från himlen 
och från mänsklig aktivitet. Det är klienternas uppgift att 
försöka urskilja eventuella andra signaler, och det är det 
här som kräver enormt mycket datorkraft.

SETI@home grundades av David Gedye. Hans tankar med 
projektet var två: dels att lösa problemet med SETIprojektens 
stora beräkningsbehov, dels att väcka allmänhetens intresse och 
skapa en känsla av delaktighet. SETI@hometeamet tog sedan 

steget fullt ut och skapade BOINC (Berkeley Online Infrastruc
ture for Network Computing) – en generell gridplattform för 
vetenskapliga projekt där användaren själv kan välja vilket eller 
vilka projekt den vill vara delaktig i. SETI@home är sedan 
några år tillbaka ett BOINCprojekt, bl.a. tillsammans med 
Einstein@home, som letar efter gravitationsvågor, Ro
setta@home, som letar efter proteinbeteenden, och Climatepre
diction.net som försöker besvara klimatförändringsfrågor. 

SETI@home är just nu (januari 2009) uppe i version 
6.0.6 och förbättras ständigt.

Radioteleskopet som samlar in data för 
SETI@homes räkning är inget mindre än 
det som ligger nedsänkt mellan kullarna 
vid Arecibo på Puerto Rico. Arecibotele
skopet är förutom för sin storlek också 
känt för att det år 1974 sände ut den 1 MW 
signal som även kallas ”Arecibomeddelan
det”, återgett här bredvid och riktat mot 
klothopen M 15 på 25 000 ljusårs avstånd. 
Det har också medverkat i filmerna Con-
tact och Golden Eye. 

Eftersom det är svårt att få tillräcklig 
teleskoptid för SETIprojekt generellt, så 
sker SETI@homes datainsamling i passivt 
läge, dvs. man har egna mottagare som 
kontinuerligt tar emot data men är under
ordnade andra projekt och därför tvingas hänga med dit 
teleskopet pekar. Väldigt ineffektivt ur SETIletarperspek
tiv, men billigt i drift. På senare år har dock teleskopstiden 
förbättrats väsentligt för SETI@home.

Vad är det för signal man letar efter?
Att leta efter intelligenta signaler från rymden är ingen 

enkel uppgift, himlen är enormt stor och det elektromagne
tiska frekvensspektret likaså. De flesta SETIprojekt, och 
således även SETI@home, har därför minimerat sin sökning 
till att leta efter så kallade smalbandiga signaler. En sådan 

uppkommer nämligen inte lika ofta naturligt rent fysikaliskt 
och tyder därför starkt på intelligent ursprung. 

Signalerna antas vara väldigt svaga och därför fullkomligt 
dränkta i brus, och dessutom förskjutna med dopplereffekten.

Som om det inte vore nog kryllar det också av störsignaler 
med mänsklig härkomst: tvsändningar, satelliter, radar etc.

Men framför allt letar man efter återkommande signaler 
som observerats vid flera olika tillfällen med ungefär 
samma frekvens och utseende. 

Såhär funkar SETI@home i stora drag
 

1. Insamlande och distribuering
Vid Arecibo görs alltså datainsamlingen med den mycket 
känsliga Alfamottagaren (som delas med Serendip IV).  
Man genomför sökningen vid den långvågiga ändan av det 
så kallade ”vattenhålet” där det naturliga bruset är minimalt 
(se bild nedan). Vattenhålet är ett frekvensfönster mellan 
vätets (H) och hydroxidjonens (OH–) spektrallinjer med 
centrum kring ca 1,5 GHz. Det var dr Barney M. Oliver, 
mannen bakom NASA:s SETIprojekt Project Cyklops och 
sedermera medlem av SETI League, som myntade uttrycket 
vattenhålet och menade att det vore lämpligt om vi mötte 
våra grannar kring vattenhålet – där arter alltid mötts.

Insamlade rådata omvandlas och filtreras. De resulte
rande data har 2,5 MHz bandbredd centrerad vid 1 420 
MHz (vätelinjen) och lagras på 300 GB stora SDLTband 
(ca 10 timmar inspelade data per band). En komplett täck
ning av himlen med Arecibo omfattar 39 TB data.

Eftersom det inte finns någon bra internetförbindelse mel
lan Arecibo och Berkeley i Kalifornien har man valt att spara 
data på DLTband och transportera dem med vanlig post. 

Väl framme i Berkeley delas den bandade signalen 
upp till 0,25 MB stora arbetspaket genom att delas i 256 
stycken 10 kHz breda delar och kapas i tid så att varje 
arbetspaket består av 107 sekunders insamlade data (med 
ca 20 sekunders överlapp). Sedan lagras arbetspaketen och 
distribueras till klienterna.

2. Klienterna
Klienterna har en visuell presentation av förloppet när 
arbetspaketet bearbetas, och användaren får information 
om när och hur signalen mottogs.

Matematiskt letar man efter fyra typer av signaler; pik 
(en kort men kraftig signal), trippelpik (tre pikar över en 

viss styrka med jämna mellanrum), klockformad (tolv 
sekunder lång normalfördelad signal) och puls (återkom
mande pikar med samma intervall).

Av dessa signaltyper är de klockformade av störst in
tresse. Själva klockformen kommer av teleskopets signal
bredd och av att signalkällan endast stannar i teleskopets 
synfält ett antal sekunder på grund av jordens rotation. 
Varje arbetspaket analyseras med olika frekvensupplös
ningar, olika tidsskalor och kompenseras för dopplereffek
ten. All denna behandling kräver enormt mycket dator
kraft (ca 3 teraflop per arbetspaket, vilket brukar ta ett par 
timmar för en modern pc). Resultaten som klienterna fått 
fram skickas sedan tillbaka till Berkeley.

3. Resultatmottagare och back end
På mottagarsidan tas resultaten emot och lagras i en 
databas. Man lagrar även själva arbetspaketet, tiden då den 
spelades in, dess koordinater och dess frekvens. Minst två 
uträkningar görs av varje arbetspaket för att förhindra att 
förfalskningar eller felräkningar sker. Skulle de två uträk
ningarna skilja sig, så räknas det arbetspaketet om. 

Sedan påbörjas efterbearbetningen av alla lagrade 
resultat enligt följande: Överflödiga resultat tas bort; 
test och störsignaler sorteras bort; resultaten jämförs med 
redan funna resultat för att hitta återkommande signaler; 
speciellt intressanta signaler undersöks ytterligare med 
olika algoritmer.

Därefter försöker man observera resultaten på nytt med 
särskilt anslagen teleskoptid, och skulle man fortfarande 
tycka att signalen är intressant ber man andra SETIpro
jekt att säkerställa den.

Vad man hittat

Vid ett par tillfällen under de här tio åren har jag faktiskt fått 
se signaler med blotta ögat när de räknades fram på skär
men. De syntes tydligt som skarpa linjer i 3Dgrafen och de 
kringliggande staplarna blev pyttesmå. Ni kan säkert före
ställa er känslan när man en sen kväll i sin studentlägenhet 

av Johan Valentin

Projektet som har revolutionerat sökandet efter ET: över två miljoner komponenter ingår i en global ”superdator”.

Det s.k. vattenhålet i radiospektret, där de flesta sEti-projekt letar 
efter signaler.
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sEti@home-klienten i skämsläckarläge.

Tio år med
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får syn på en potentiellt utomjordisk signal! En blandning av 
sensation och skräck får nackhåren att resa sig.

Om det nu var stör eller testsignaler fick jag aldrig klart 
för mig. Faktum är att man samlat in så många resultat 
från klienterna att man har svårt att hinna bearbeta allt. 
Dock har ingen av de funna signalerna man hunnit analy
sera bevisligen varit av intelligent ursprung.

På SETI@homes statussida (http://setiathome.berkeley.
edu/sci_status.html) finns aktuella uppgifter om de resultat 
som klienterna rapporterat in. I mitten av januari 2009 
hade över två miljarder händelser registrerats, varav nästan 
hälften pikar, medan bara drygt 300 miljoner var klockfor
made. På statussidan kan man bl.a. också se vart Alfamot
tagaren pekar just nu och om datainsamling sker.

Vid den så kallade Stellar Countdown, som genomfördes 
under två dagar i mars 2003, återobserverades de 155 bästa 
SETI@homekandidaterna (se bild på nästa sida).

Endast en signal kunde återobserveras, kandidat 
SHGb02+14a, som därmed blev utnämnd till den intres
santaste och mest troliga utomjordiska klockformade 
signalen under hela SETI@homes historia.

SHGb02+14a, som observerats tre gånger på en frekvens 
av 1 420 MHz (vätelinjen), är fortfarande en gåta för astrono
merna. Signalen kommer från en plats mellan stjärnbilderna 
Fiskarna och Väduren, men många är skeptiska då signalen är 
mycket svag och ingen stjärna är observerad där närmare än 
1 000 ljusår. Dessutom driver signalen så pass kraftigt i frekvens 
(upp till 37 hertz per sekund) att det skulle motsvara en planet 
med en omloppshastighet 40 gånger större än jordens. Signalen 
har varje gång återträffats på 1 420 MHz och sedan snabbt bör
jat driva iväg i frekvens, vilket gör det hela ännu mer konfunde
rande. Fortfarande återstår att bevisa att den inte härstammar 
från jorden och att det inte har varit någon störning på motta
garsidan eller att det är något naturfenomen som ligger bakom, 
men den betraktas numera som ”ointressant”.

Förhoppningsvis kan man i framtiden också förfina tekni
ken ännu mer och genomföra ännu noggrannare beräkningar, 
vilket innebär att man kan hitta mera långväga svaga signaler, 
men också att man kommer att behöva mer datorkraft.

Man brottas ständigt med bevisningen för att signaler 
inte har jordiskt ursprung, man har försökt göra både 
hårdvaru och mjukvarulösningar för att bli av med dessa, 
men osäkerhetsfaktorn kvarstår. 

SETI@home har dock problem med att hitta finansiärer, 
vilket kan få följden att man tvingas avveckla verksamhe
ten i förtid.

En stor gratulation till jubilaren

SETI@homes planerade livslängd på två år är redan sedan 
länge förbi, och man har under åren åstadkommit många 
hedersvärda bedrifter. Bland annat satte man redan 2001 
världsrekordet i ”världens största beräkning” med en zetta 
flop – hela 1021 flyttalsoperationer. Ett världsrekord som 
säkerligen har filats på sedan dess; enligt osäkra källor 
ligger beräkningssumman idag på ca 35 zettaflop. En helt 
ofantlig summa som är en bedrift av miljoner deltagare 
och som resulterat i flera miljarder resultat. Med andra ord 
en helt makalös beräkning!

Idag har SETI@home en genomsnittshastighet på ca 0,5 
petaflop (1015 flyttalsoperationer) per sekund och tillhör 
det absoluta toppskiktet bland superdatorer. Och man 
avverkar över tusen cpuår per dag. Man har ca 1 miljon 
aktiva användare och ca 2,2 miljoner aktiva datorer, från 
ca 240 länder. På topplistan över ”bidrag” per land ligger 
lilla Sverige faktiskt på femtonde plats.

SETI@home har verkligen bevisat att gridberäkningar 
med frivilliga deltagare för forskningsbruk fungerar 
mycket bra och är väldigt kostnadseffektivt, och fått 

många vetenskapliga projekt att utnyttja gridteknikens 
enorma potential. 

Man har tagit ett vetenskapligt viktigt kliv rakt in i 
sovrummen och ökat intresset för astronomi och SETI hos 
allmänheten. Men inte minst har man fått folk att känna 
delaktighet i något större och fått dem att titta upp mot 
stjärnorna och undra om det är någon där. 

Nuförtiden stänger jag av min dator om nätterna, men 
när den är på är SETI@home alltid närvarande. Jag sitter 
inte heller lika ofta och följer uträkningarna på skärmen, 
utan jag förlitar mig på att programmet kommer att hitta 
en potentiell signal utan mänsklig hjälp. Även om jag tror 
att en kombination av mänskligt tänkande och datorers 
algoritmer kanske skulle vara det bästa alternativet. Vi vet 
ju trots allt inte hur utomjordingar ter sig och än mindre 
hur deras radiosignaler skulle kunna se ut. Kanske finns 
bevisen för att vi inte är ensamma i universum redan 
insamlade på någon av SDLTbanden, eller till och med 
i SETI@homes resultatdatabas, bara det att ingen ännu 
kommit på hur man letar efter dem …

Mer läsning

SETI@home hemsida (http://setiathome.berkeley.edu/)
SETI League (http://www.setileague.org/general/homehits.html) har 
en del intressanta bilder på olika signaler som har detekte
rats. På samma sajt kan man även hitta en lista toppkandi
daterna från SETI@homes systerprojekt Project Argus.
Från BOINCs hemsida (http://boinc.berkeley.edu) eller från 
den inofficiella BOINCWiki (http://www.boinc-wiki.info/) kan 
man lätt ladda ner deras klient och delta i SETI@home 
eller andra spännande projekt. 

johAn vALEnTin är civilingenjör och hobbyastronom i Stockholm.

AstroPulse – ett nytt sätt att leta

SETI@home har främst riktat in sig på att leta efter signaler 
med smal frekvensbredd och lång cykel. Nyligen har man även 
börjat leta efter signaler med mycket kraftig karaktär under 
kort tid över ett brett frekvensspektrum. Detta gör man i det så 
kallade AstroPulse, som också är ett BOINCprojekt och an
vänder samma data som SETI@home. Till skillnad från SETI@
home används hela frekvensspektret i varje arbetspaket. 

En sådan bred signal kan uppkomma av roterande 
svarta hål och pulsarer (neutronstjärnor). Den är även 
väldigt likt ett radioastronomiskt fenomen som förutspåtts 
existera av Steven Hawking, men än så länge inte setts, 
nämligen slutet för ett svart hål. 

I AstroPulse letar man således inte bara efter ET utan 
ägnar sig också åt att hitta pulsarer och studera självaste mo
dellen av universum. AstroPulse ska börja med att gå igenom 
historiska redan insamlade data, därefter kommer man att 
hinna ikapp och kunna analysera nyinspelade data i realtid. 

Framtiden

Om man ser till täckning av himlen, den faktiska band
bredden och hur långt man klarar att se, så har man 
undersökt ett relativt litet område. Framöver har man 
därför planer på att ta data från 64metersteleskopet vid 
Parkesobservatoriet i Australien för att även studera den 
södra himmelshalvan.

SETI@hometeamet jobbar ständigt med förbättringar, 
och en sak som man satsar på just nu är att minska beräk
ningstiden för återkommande signaler. Det ska man göra 
med backendverktyget NTPCKR (”nitpicker”) som ska 
analysera nya resultat och jämföra dem med redan rap
porterade och ranka resultaten i realtid.
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Himlavalvet med signalkandidaterna vid stellar Countdown markerade som gula punkter i det svag gråtonade band som motsvarar Arecibo-
teleskopets täckningsområde. Vintergatan är markerad med blått.

Areciboteleskopet på puerto rico, med sin diameter på 305 m världens största parabolantenn. Här genomförs de rutinobservationer som 
sedan sprids över jorden inom sEti@home.


