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Vi blickar 10 år framåt i tiden. Det är 2015 
och det gigantiska teleskopet Euro50 (med 
en spegeldiameter av 50 m) har just färdig-

ställts på La Palma, kanarieön som redan härbär-
gerar ett antal teleskop.  Trots att mörkret redan 
fallit är ljuset fortfarande tänt inuti den väldiga 
kupolen, vilket tillåter oss att se teleskopet där-
inne. De sista justeringarna görs innan maskinen 
ska börja sina utforskningar av oändligheten ...

Så kanske det kan bli. Euro50 är ett av flera pro-
jekt som arbetar med att konstruera ett sådant 
enormt teleskop. Det är naturligtvis en teknisk 
utmaning. Men teleskopet är en sak. Man måste 
också kunna skydda det mot regn, snö och vind, 
och då behöver man också kunna konstruera de 
väldiga inneslutningar som krävs. Även det inne-
bär en utmaning som saknar motstycke.

En grupp under ledning av professor Göran 
Sandberg vid Lunds universitet, i samarbe-
te med ett flertal specialistfirmor, har tagit 

fram ett koncept för en sådan inneslutning och 
den ses här. Dess kryptiska namn är E-BAT, som 
står för European Bladed Advanced Telescope En-
closure. Konstruktionen står på pelare för
att minska störande luftströmmar i
markplanet. Likaså är omgivningen
försedd med solceller, för att ta hand om instrålad 
energi under dagen, som sedan kan användas på 
natten. Den väldiga spalten, 65 m bred, är försedd 
med ”blad” (vartdera 1 500 m2), som kan vridas 
och hissas för att nå optimal positiv effekt för 
observationerna. De syns bäst på den lilla dags-
ljusbilden, där i delvis nedfällt läge.

Hela kupolen kan naturligtvis rotera. Även om 
den byggs av lätta kompositmaterial blir vikten 
avsevärd. För serviceändamål kan en ramp re-
sas upp i nivå mot teleskopgolvet (nattbilden), 
men den kan sänkas ned när teleskopet är i arbe-
te, återigen för att minska störningar från luftens 
turbulens.

En tanke bakom just denna konstruktion är att 
man ska ta hela landskapet till hjälp för att mins-
ka störningar så mycket som möjligt. Därför ska 
teleskopet med sin inneslutning ses som en kon-
struktiv del av detta landskap för att uppnå den 
precision som astronomerna om tiotalet år kom-
mer att kräva.                                                                           ♦
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