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Onsala rymdobservatorium – 
den nationella anläggningen

för radioastronomi

av Roy Booth
översättning från engelska 
av Magnus Thomasson

NÅGRA ONSALAMILSTOLPAR

1949: Observatoriet grundas av Olof Rydbeck. De första 
instrumenten består av militärt överskottsmateriel.

1964: 25-metersteleskopet för decimetervågor tas i bruk. 
Det används för studier av vätgas i Vintergatan genom 
radioobservationer av vätets spektrallinje på våglängden 
21 cm samt av interstellära maserkällor som exciterats i 
den interstellära gasen.

1968: Onsala blir det första europeiska observatoriet 
som deltar i ett VLBI-experiment. Detta var transatlan-
tiska observationer som nådde en upplösning av en 
millibågsekund. Strax efteråt deltog observatoriet i de 
första experimenten med VLBI-teknik för geodesi.

1975: 20-metersteleskopet för millimetervågor, med 
skyddande radom, invigs av kung Carl XVI Gustaf. 
Teleskopet förde Onsala in i det nya forskningsområdet 
millimetervågsastronomi och studier av det molekylära uni-
versum.

1987: Swedish-ESO Submillimetre Telescope, SEST, byggt på 
hög höjd (2 300 m) på La Silla-observatoriet i Chile, utsträcker 
vårt våglängdsområde ned till 0,8 mm med en antenn av världs-
klass på en plats utmärkt för submillimeterastronomi, där atmosfä-
rens genomskinlighet är mycket bättre än vid havsnivå.

1988: Onsala rymdobservatorium erhåller status som nationell anlägg-
ning.

1990-talet: Teknisk revolution av mottagartekniken på observatoriet – suprale-
dande komponenter börjar användas.

1990: En ny utmaning tar form – ett observatorium i rymden, Odin-satelliten för astro-
nomi och atmosfärsstudier planeras, för vilket Onsalas ingenjörer bygger och testar motta-
gare.

2001: Odin skjuts upp från raketbasen Svobodnij i Ryssland. Odin används för sökning efter interstel-
lära syre- och vattenmolekyler. De kan inte observeras från jorden eftersom samma molekyler i atmosfären 
absorberar strålningen. Man finner mycket vatten men inga syremolekyler, trots hög känslighet, vilket leder 
oss att tro att allt syre är i atomär form, eller så har det reagerat med andra ämnen som kol och väte. I jord-
atmosfären mäter Odin ozon, vatten och ämnen som bildas när ozon bryts ned av luftföroreningar.

Onsala Rymdobservatorium, det enda observa-
toriet i Sverige där professionella radioobserva-
tioner görs, har sitt högkvarter på Råö, en liten 

halvö på västkusten. Observatoriets verksamhet finner 
man dock över ett mycket större område – från högtek-
niska laboratorier på Chalmers i Göteborg till submilli-
metervågsteleskop i de chilenska bergen, från teleskopen 
nära havsnivån i Onsala till det satellitburna teleskopet 
Odin i rymden. Dessutom, som en del i internationella 

nätverk för långbasinterferometri (VLBI), ger Onsala 
Sveriges astronomer tillgång till ett nätverk av radio-

teleskop över hela världen. Huvuddelen av den 
astronomiska forskningen med våra teleskop 

handlar om det ”molekylära universum” – stu-
dier av molekyler och stoft i Vintergatan och 
andra galaxer – och kartläggning med hög 
upplösning (VLBI) av kosmiska maserkällor 
(radiomotsvarigheten till den optiska lasern) 
och aktiva galaxkärnor.

Millimetervågsastronomi 
Strålning från kallt stoft
Millimetervågsastronomin har rönt stora 
framgångar under de senaste decennierna. 
Millimeteruniversum domineras av ter-
misk strålning från kallt stoft och spektral-
linjestrålning från en mängd interstellära 

molekyler. Fastän stoft och molekyler bara 
utgör en liten del av universums massa, är de 

betydelsefulla för stjärnors utveckling och till 
och med för galaxers utveckling.

Stoft dominerar stjärnbildningsområden ge-
nom att absorbera det synliga ljuset, så att dessa 

objekt bara kan ses i infrarött och på millimeter-
våglängder. I millimetervågsområdet har vi lyckats 

påvisa massrika utflöden av gas från nybildade stjärnor 
och, mer nyligen, skivor av gas (möjligen s.k. protoplane-
tära skivor) runt vad vi tror är närbelägna protostjärnor. 
Molekylobservationer ger oss möjlighet att studera dessa 
områdens dynamik eftersom vi kan mäta hastigheter ge-
nom ändringen av spektrallinjernas frekvens orsakad av 
dopplereffekten.

Avlägsna galaxer
Stoft skymmer också ljuset från unga galaxer i det tidiga 
universum. När galaxerna bildades skapade stjärnorna 
tunga grundämnen som gav upphov till stoft, som i 
sin tur hindrar oss från att se de nybildade stjärnorna. 
Därför kan många nybildade galaxer inte observeras ens 
av de största optiska teleskopen, men de lyser starkt i →
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millimetervågsområdet. Denna insikt har totalt ändrat 
våra idéer om så viktiga parametrar som stjärnbildnings-
hastigheten i det unga universum.

Solsystemet
På hemmaplan är millimetervågsastronomi ett viktigt 
redskap för att studera objekt i solsystemet – planeters 
och månars atmosfärer och kometer (potentiella källor 
till livet på jorden). Både SEST och Odin har varit ex-
tremt framgångsrika i det här sammanhanget; med Odin 
har vatten upptäckts och kartlagts i ungefär tio kometer. 
Vattenmolekylerna som observerats bildas när kometer-
nas isiga kärnor förångas när de närmar sig solen. Med 
SEST-observationer av kolmonoxid har det varit möjligt 
att följa kometen Hale–Bopp ut till ett avstånd av 14 ast-
ronomiska enheter.

Nya projekt i (sub)millimetervågsastronomi
Millimetervågsastronomin har 
varit en så stor framgång att 
Sverige, genom Onsala rymd-
observatorium, nu är med när 
två nya stora projekt tar form 
– Atacama Large Millimetre Array 
(ALMA) och Atacama Pathfin-
der Experiment (APEX). Bägge 
är viktiga nya instrument för 
observationer ner till submillime-
tervåglängder, och kommer att 
byggas på Chajnantorslätten, en 
hög och torr plats 5 000 m över 
havet i de chilenska Anderna, där 
atmosfärens dämpning av milli-
metervågorna är som minst.

ALMA
ALMA är ett revolutionerande instrument där tekniken 
med sammankoppling av många radioteleskop (apertur-
syntes) kommer att användas i stor skala inom kortvågig 
radioastronomi, och möjliggöra avbildning med en upp-
lösning av millibågsekunder. Projektet är ett samarbete 
mellan Europa och USA, och baseras delvis på ett ini-
tiativ från Onsala i början av 1990-talet att bygga nästa 
generations högkänsliga och högupplösande interfero-
meter med 64 st. 12-meters antenner på världens bästa 
plats för millimetervågsastronomi. ALMA kommer att 
ge astronomer chansen att studera protoplanetära skivor 
runt nybildade stjärnor, det kommer att ge oss en bild 
av hur galaxer bildas vid hög rödförskjutning och hur 
de skiljer sig från de äldre galaxer vi har på närmare håll, 
och det kommer att ge detaljerade bilder av planeter och 
deras månar. Upplösningen är så bra, att det kommer att 
bli möjligt att göra exotiska observationer himlakroppar

i solsystemet, till exempel att 
påvisa svaveldioxid i gasply-
merna från vulkanerna på Io.

APEX
ALMA kommer inte att stå fär-
digt förrän nästa årtionde, men 
projektet APEX är, som namnet 
antyder, en prototypantenn (re-
dan på gång i Chile) som kom-

mer att bana väg för (sub)millimetervågsastronomi med 
ALMA. Våra partner i APEX är Max-Planck-Institut für 
Radioastronomie i Bonn och European Southern Ob-
servatory, ESO. Men APEX är ett viktigt teleskop i sig 
själv. Det kommer att ha känsliga matriser av bolome-
trar för att påvisa kontinuumstrålning på submillimeter-
våglängder från kallt stoft; det kommer att kunna på-
visa stoft vid mycket stora rödförskjutningar och kunna 
användas för att leta efter såväl unga galaxer som stoft-
höljda protostjärnor. Det kommer också att utrustas 
med högfrekvensmottagare för studier av (sub)millime-
terspektrallinjer från atomer som kol och från exciterade 
molekyler.

Vår VLBI-forskning
Onsala rymdobservatorium var en av pionjärerna inom 
VLBI som första europeiska observatorium 1968. Bland 
våra specialintressen finns högupplösande observationer 
av molekyllinjeemission och -absorption i de inre delar-
na av kvasarer och interstellära masrar (där strålningen 
förstärks på samma sätt som i en laser). Bägge studierna 
hänger samman med vårt intresse för det 
molekylära universum.

Protostellära skivor kring tunga stjärnor
De senaste åren har vi observerat meta-
nolmaserkällor i Vintergatan på frekven-
sen 6,7 GHz med det europeiska VLBI-
nätverket som inkluderar vår 25-meters-
antenn. Metanolspektret 
består av flera linjer vars 
frekvens också beror på 
rörelsen i förhållande till 
oss (dopplereffekten). 
VLBI-observationerna 
visar att i många fall lig-
ger de individuella emis-
sionskällorna på en rät 
linje på himlen, och dess-
utom följer deras hastig-
heter en linjär gradient. 
Detta fascinerande resultat kan tolkas på följande sätt. 
Maserkällorna ligger i en skiva som vi ser från kanten. 
Skillnaden i hastighet ger oss skivans rotationshastighet, 
och om vi antar keplerska rörelser kan vi beräkna mas-
san för kroppen som gasskivan omsluter. I några fall 
är den omslutna massan så mycket som 10 solmassor, i 
andra fall är den mycket mindre. Vi försöker fortfarande 
förstå dessa observationer, men vi vet från våra kartlägg-
ningar av strålning från metanol att maserkällorna hör 
till de första observerbara tecknen på en framväxande 
protostjärna – en rimlig förklaring av våra data är att vi 
observerar en protostellär skiva, kanske till och med en 
protoplanetär skiva där planeter så småningom kommer 
att bildas! Vi behöver fler observationer för att bevisa el-
ler motbevisa dessa idéer.

ROY BOOTH är professor i elektroteknik vid Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg och chef för Onsala rymdobser-
vatorium. Han intervjuas på sidorna 26–29.
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Molekylhöljen runt kvasarer
En absorptionslinje bildas om kall atomär eller moleky-
lär gas ligger på synlinjen mot en stark radiokälla, t.ex. en 
kvasar. Genom att studera absorptionens utsträckning 
med VLBI, har vi visat att det absorberande molnet kan 
vara mycket nära kvasarens kärna och vara en del av den 
ring av gas och stoft som omger och skymmer kärnan. 
Om det finns eller inte finns en absorptionslinje säger 
oss hur ringen ligger orienterad i förhållande till vår syn-
linje. Våra VLBI-observationer är ett långt steg på vägen 
mot att bevisa en enhetlig teori för extragalaktiska radio-
källor: ett svart hål (energikällan) omgivet av en ring av 
gas och stoft. De observerade egenskaperna, i radiostrål-
ning och synligt ljus, bestäms av ringens orientering i för-
hållande till observatören.

Några avslutande tankar
Jag hoppas att denna korta översikt över observatoriet 
har gett några insikter i vad som händer på den natio-
nella anläggningen för radioastronomi – i Onsala, på 
Chalmers och på vår chilenska utpost. I denna artikel 

om astronomi har 
vi inte berört hur 
vår teknik används 
inom forskningen 
om jorden, men 
vi använder VLBI 
för mätningar av 
de tektoniska plat-
tornas rörelser 
och vi använder 
vår teknik för att 
från marken mäta 
molekyler i atmos-
fären, som vatten-

ånga och ozon, med intressanta resultat. 
Efter APEX och ALMA har vi ytterligare 

ambitioner. Ett nytt observatorium i rymden 
att ersätta Odin, kanske i bana runt Mars, och 
även svenskt deltagande i ett annat nytt radio-
astronomiskt projekt, Square Kilometer Array, 

SKA. Det är en högkänslig gruppantenn för radioastro-
nomi på längre våglängder som beräknas stå klar ungefär 
2015–2020. Redan idag behövs dock konstruktions- och 
utvecklingspengar. Pengar är ett problem för vår forsk-
ning eftersom vi behöver stora resurser, och verkligheten 
är ibland hård. Det är för mig personligen en stor besvi-
kelse att vi av kostnadsskäl måste stänga SEST för att ha 
råd att deltaga i APEX-projektet. SEST hade fortfarande 
kapacitet att producera viktiga nya vetenskapliga resul-
tat. Detta är svåra val för framstående forskning, men vi 
måste vara beredda att göra dem!                                  ♦

Som en jättelik golfboll 
utkastad i den halländ-
ska naturen ligger 
radomen som innesluter 
Onsalas 20 meterstele-
skop.

Bilden på föregående
uppslag visar det 
fristående 25 meters-
teleskopet från 1964,  
som blivit något av 
en symbol för Onsala 
rymdobservatorium för 
gemene man.  

Galaxen 5128 med den kraftiga 
radiokällan Centaurus A sedd  med 
”radioögon”. Jämför den optiska bilden 
på omslagets baksida.


