
populär ASTRONOMI · MARS 2005   31

En solfläcksgrupp nära solskivans centrum

av Göran  Scharmer Att avbilda solen med hjälp av världens bästa tele-
skop, det är vad Göran Scharmer har gjort. Teleskopet 
har han dessutom själv i stora stycken konstruerat. 

Solens  böljande landskap

Solytan i närbild. Vad man ser är s.k. konvektions-
celler eller granuler. Varje sådan granul är i genom-
snitt 1 400 km tvärsöver.

Att det är en fantastisk upplevelse att för första 
gången titta genom ett sprillans nytt teleskop, 
det kan nog varje amatörastronom intyga. Alla vi 

amatörer och proffs vill nog ha större teleskop och skar-
pare bilder, men det blir nog plånboken och kanske om-
givningens mer nyktra inställning till prioriteringar som 
sätter gränsen för hur mycket det hela får kosta.

Vad gäller det svenska solteleskopet på La Palma, SST, 
finns det anledning att fråga varför vi anser att det är värt 
att satsa nästan 20 miljoner kronor på ett enmetersteleskop 
och vad det egentligen är som är så viktigt med att se so-
len skarpare än vad som varit möjligt tidigare. Så vad är 
det egentligen vi ser på solen? 

Solen är en gasformig kropp och har inte någon riktig 
yta. Vi ser det lager av solens atmosfär som är så ”lagom” 
tätt att nästan allt ljus från lagren under fotosfären ab-
sorberas effektivt, medan lagren ovanför fotosfären har 
en så låg täthet att de knappast kan lysa med någon stör-
re kraft. Nästan allt ljus från solen kommer därför, defi-
nitionsmässigt, från fotosfären, och just detta gör att 
fotosfären är viktig att observera och att förstå. Men det 
faktum att fotosfären ”läcker” så mycket ljus och energi ut 
i rymden gör också att fotosfären är besvärlig att begripa 
sig på.

Strax under solytan är gasen så tät att strålningen från 
solens inre har svårt att tränga upp till ytan. Gasens 
”värmeledningförmåga” när det gäller att transportera 
energi genom strålning är dålig. Detta gör att det lätt 
bildas stora temperaturskillnader mellan de olika lagren 
under fotosfären och gasen börjar därför att koka: varma 
bubblor av gas stiger upp till fotosfären där gasen avkyls 
snabbt genom strålning. Denna avkylning gör att gasen 
sjunker ihop, blir tätare och sjunker ner under fotosfären 
igen. Detta kallas konvektion och är ett mycket effektivt 
sätt att transportera energi från det inre av solen till ytan. 
Genom ett teleskop kan vi se resterna av denna konvek-
tion i form av ett grynigt mönster, kallat granulation. Med 
ett bra teleskop kan vi se enskilda granuler, med en typisk 
diameter på 1 400 km, vilket i vinkelmått motsvarar 
knappt två bågsekunder sett från jorden. Här kan en 

amatörastronom börja ana problem: Att se detaljer un-
der en bågsekund är inte lätt med något amatörteleskop, 
speciellt under dagtid. Vill vi se detaljer i granuler för 
att kunna jämföra med teoretiska modeller behövs en 
upplösning som är mycket bättre än en bågsekund. Det 
svenska solteleskopet på La Palma har en teoretisk upp-
lösning på 1/10 bågsekund i blått ljus, vilket gör att vi 
kan se detaljer även i små granuler. Bilden i vänsterspal-
ten på föregående sida visar hur dessa granuler ser ut i 
närbild, sedda genom SST. 

Konvektion i sol-
atmosfären kan sedan 
flera år simuleras med 
förbluffande realism 
med hjälp av datorer. 
Sådana modeller inne-
håller så realistisk fysik 
att de ser på pricken ut 
som riktiga granuler 
när man med dator 
räknar ut hur de skulle 
se ut genom ett tele-
skop. Det som gör 
modellerna så bra är 
bland annat att de in-
kluderar läckaget av 
strålning från fotosfä-
ren. Vi kan utan över-
drift påstå att konvek-
tion i solens atmosfär 
nu i allt väsentligt kan 
förklaras teoretiskt, 
och därmed kan vi 
också känna tilltro till 
liknande beräkningar 
för andra stjärnor, där vi endast har begränsade möjlig-
heter att verifiera beräkningarna. 

Vad som är mycket mer komplicerat är solens mag-
netfält. Solfläckar har vi nog alla sett bilder på, 
men troligen inte med den skärpa som visas i bil-

den mitt på denna sida. Solfläckarnas struktur i de yttre 
delarna, kallad penumbran, är mycket komplicerad med 
vad som ser ut som långa ljusa och mörka trådar som 

sträcker sig inifrån och ut. Runt solfläckarna ser vi små 
ljusa prickar, band av prickar eller oregelbundna blom-
liknande ljusa strukturer runt en central mörkare struk-
tur, kallad por. Alla dessa strukturer uppkommer som en 
följd av magnetfält i solatmosfären. Vi är långt ifrån att 
förstå hur detta magnetfält spontant organiserar sig i så-
dana komplicerade strukturer. Intuitivt skulle man tycka 
att magnetfältet skulle vilja sprida ut sig så mycket som 
möjligt och att solen bara borde ha ett svagt utspritt 
magnetfält. Man trodde också länge, fram till ungefär för 

30 år sedan, att so-
lens magnetfält såg 
ut på det viset ut-
anför solfläckar. 
Men i verklighe-
ten är det tvärtom. 
Solens magnetfält 
vill gärna klumpa 
ihop sig till små el-
ler stora koncent-
rationer av starkt 
magnetfält. De ty-
piska storlekarna 
på dessa strukturer, 
antingen det är i 
eller utanför sol-
fläckar, är nästan 
tio gånger mind-
re än granulerna! 
Detta har gjort det 
nästan omöjligt att 
göra vettiga obser-
vationer av solens 
magnetfält: Pen-
umbrastrukturer 

ser bara ut som suddiga trådar, magnetfält utanför sol-
fläckar bara som suddiga prickar eller rader av suddiga 
prickar. Det som har motiverat konstruktionen av och 
kostnaderna för SST är att vi hade goda anledningar att 
tro att just detta teleskop för första gången skulle kunna 
visa oss detaljer i magnetiska strukturer som skulle kun-
na ge vägledning för teoretiska modeller och numeriska 
simuleringar. Skälen till att vi trodde detta är två: I solat-
mosfären finns förvisso inga byggstenar som gör att vi 
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GÖRAN SCHARMER är solforskare och professor vid Kungl. 
Vetenskapsakademien. Han fi ck Lennart Nilsson-priset i foto-
grafi  2004 och intervjuas på sidorna 26–29 i detta nummer.
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de skarpaste bilderna och fi lmerna av solen som någon-
sin tagits genom ett teleskop. Och vad som är viktigast: 
Vi kan se detaljer i solens magnetfält som ingen någon-
sin sett tidigare. De suddiga ljusa prickarna och banden 
mellan granulerna visar nu detaljerade strukturer. Fila-
menten i solfl äckarna framträder nu som mörka stråk 
med ljusa kanter. Genom dessa observationer har teo-
retikerna fått konkreta fakta att förklara och framstegen 
har inte uteblivit. Med observationer från SST som stöd 
har två grupper av forskare förklarat varför man ser så 
många ljusa strukturer mellan granulerna runt solfl äckar 
när dessa befi nner sig nära solens rand. Dessa så kallade 
solfacklor är så ljusa att solen faktiskt lyser starkare när 
det fi nns många solfl äckar! Bilden över hela nästa sida 
visar solfacklor observerade nära randen med SST. In-
trycket man får av denna bild är att solytan inte är platt, 
utan visar toppar och dalar. Detta är ingen synvilla el-
ler psykologisk effekt, utan en direkt konsekvens av so-
lens magnetfält. Magnetfältet kan sägas utöva ett tryck 
på sin omgivning, i någon mån liknande ett gastryck. För 
att inte gasen skall råka i obalans måste gastrycket vara 

lågt där magnetfältet är 
starkt. Lågt gas tryck be-
tyder i praktiken låg tät-
het, och den gas som 
har starkt magnetfält blir 
mer genomskinlig än i 
omgivingen. På sådana 
ställen med starkt mag-
netfält kan vi därför se 
lite djupare ner i solens 
atmosfär, och där är det 
som regel varmare än på 
ytan.  I den lilla bilden 
här intill ser vi en del av 
en ljusbrygga som skär 
igenom en mörk solfl äck. 
Ljusbryggan ser ut som 

en bergskedja med en lång rad av toppar som sticker upp 
ovan ett mörkt hav. I mitten av bergskedjan fi nns en lång 
mörk kant.

Solens magnetfält är förklaringen både till de ljusa 
facklorna och ljusbryggorna samt till att solens yta blir 
ett vackert böljande landskap med berg och dalar när vi 
tittar och tar bilder genom det svenska solteleskopet på 
La Palma. Visst är det värt pengarna!                            ♦
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förväntar oss att magnetfält skall dyka upp i en viss stor-
lek. Men vi vet att solatmosfärens täthet avtar utåt och 
faller till hälften inom ungefär 100 km. Dessutom färdas 
ljus i solatmosfären knappt 100 km innan det absorberas 
igen, dvs det fi nns en sträcka över vilken energi trans-
porteras effektivt genom strålning.  Dessa argument är i 
sig inte starka, men med stöd av dessa och modeller har 
många solfysiker under mer än 20 år argumenterat för att 
också magnetiska strukturer skall ha en typisk utsträck-
ning av 100 km, motsvarande 0,15 bågsekunder eller 
däromkring. Därigenom har också en drömgräns för 
framtida solteleskop, motsvarande en upplösning av 1/10 
bågsekund, etablerats sedan länge. Med en öppnings-
diameter på en meter motsvarar detta just den teoretiska 
upplösningen för SST i blått ljus.

Teoretisk upplösning är en sak, verkligheten ofta 
en annan. Det som gjorde oss rimligt säkra på att 
lyckas var adaptiv optik. Detta är en teknik som 

gör det möjligt att korrigera det mesta av den oskärpa 
som jordatmosfären ger upphov till (seeing), men det 
måste göras snabbt, ca 1 000 gånger i sekunden! Adaptiv 
optik har producerat vetenskapliga resultat av betydelse 
på stjärnteleskop bara under de senaste tio åren. De två 
första adaptiva optiska systemen för solteleskop testades 
i slutet av 1998 och början av 1999, ett av dessa installe-
rades på det tidigare svens-
ka solteleskopet, SVST. In-
sikten om att vårt system 
fungerade blev själva start-
skottet för projekteringen 
av SST. Utan adaptiv op-
tik hade detta projekt varit 
mycket mer tveksamt. At-
mosfärisk seeing har den 
otrevliga egenskapen att 
den blir värre ju större tele-
skopet är! Vid en viss see-
ing fi nns det en optimal 
storlek på teleskopet som 
ger den bästa skärpan, tit-
tar man genom ett större 
teleskop blir skärpan säm-
re. Med adaptiv optik kan man bygga ett större teleskop 
och ändå nå den teoretiska upplösningen. Simuleringar 
och tester gav en tydlig indikation om att vi skulle kun-
na få SST att fungera tillräckligt väl med det planerade 
adaptiva optiska systemet. 

Den 21 maj 2002 skulle allt upp till bevis. Då var tele-
skopet redo för de första observationerna med en me-
ters öppning, fungerande kylsystem och med den adap-
tiva optiken inkopplad. Allt tycktes fungera hyfsat, men 
seeingen var förskräcklig. Nästa dag var det bättre och 
se, allting fungerade! Några av bilderna tagna redan den 
22 maj visade en upplösning som var den förväntade, 1/10 
bågsekund. Sedan dess har SST givit oss en uppsjö av 
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Detalj av en solfl äck, där en ljusbrygga skär genom fl äcken.

På bilden till höger ses så kallade facklor, ljusa 
områden som ses nära solranden. Intrycket av att 

solytan inte är slät är påtaglig.


