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Fjärrseende ögon
AKTUELL FORSKNING

Mitt i den chilenska Atacamaöknen stirrar jätteteleskopen som utgör VLT mot en sprakande klar natthimmel. Alf Gustafsson 

har varit på besök på Paranalobservatoriet och fångat en plats där tekniken möter naturen och världsrymden.

bostads- och servicedelen ca 300 meter längre ned. Platsen 
är särskilt utvald baserad på de goda atmosfäriska förhål-
landena och sin avskildhet; man har ca 78 % fotometriska 
nätter vilket ska jämföras med La Sillas 62 %.

Hela anläggningen, med undantag av de stora domerna 
på VLT-enheterna som designats av andra skäl som jag 
återkommer till, följer filosofin att ta hänsyn till miljön så 
mycket som möjligt både arkitektoniskt och driftmässigt. 
Detta visar sig bl.a. i att bostadsdelen inte har traditionell 
luftkonditionering, inomhusklimatet där skapas till stor 
del av en central ”djungel” och en stor centralt placerad 
simbassäng. Bostadsdelen är dessutom byggd i en naturlig 
sänka för att smälta in så mycket som möjligt. Att vara 
sparsam med resurserna ingår som en del i vardagen på 
Paranal då det inte finns några fasta förbindelser vare sig 
för vatten, el eller telefon. Allt levereras med lastbil eller 
tankbil, exempelvis kommer det tre tankbilar med vatten 
varje dygn. Elkraften som krävs, idag 1 MW, levereras 

C
andy Way, tänker jag, den borde heta ”The Candy 
Way” istället för ”Milky Way”. Jag står på en plats 
12 000 kilometer hemifrån och ungefär 3 000 meter 
närmare stjärnorna jämfört med min vanliga 
observationsplats utanför Motala. Luften är torr 

och kylig och vi har en fantastisk seeing. Jag kan urskilja 
stjärnornas färger. Inte bara Betelgeuse’ röda, Aldebarans 
brandgula och Rigels blå, alla stjärnor visar mig sina färger:  
vitt, gult, blått och rött. Det ser ut som om någon tagit en 
gigantisk näve karameller och slängt ut över himlavalvet, 
”The Candy Way”. 

Jag befinner mig på observationsplattformen på ESO:s 
VLT (Very Large Telescope) på Cerro Paranal i Chile och 
skådar upp mot södra stjärnhimlen. Bakom mig hör jag 
det svaga surrande av fyra jättelika teleskop som utför en 
tyst dans när de söker efter sina observationsobjekt. Jag har 
fått förmånen att under två dygn följa arbetet vid denna 
anläggning, och jag är fascinerad.

Tidigare på dagen anlände jag till Paranal efter en resa 
på ca två dygn, bokstavligen över halva jorden, från ett 
novemberkallt Sverige till Atacamaöknen i norra Chile, 
ca tolv mil söder om staden Antofagasta. Jag möttes här 
av min guide från ESO:s PR-avdelning i Chile, Laura 
Ventura, och en jordbävning. En jordbävning som med 
sina 7,7 på Richterskalan var den kraftigaste sedan 1997, 
det var faktiskt den första högriskjordbävningen sedan 
VLT kom igång. Osannolik timing. Anläggningen, som 
är byggd för att klara skalv i klass med de kraftigaste som 
någonsin uppmätts i Chile (ca 9,5 på richterskalan), visade 
sig stå pall och observationerna kunde fortsätta redan 
samma natt. Tyvärr var innevånarna i byn Tocopillo 35 mil 
norr om Paranal inte lika lyckligt lottade då 2 människor 
omkom, 150 skadades och flera tusen hus jämnades med 
marken. När jag fick reda på detta så kände jag mig onek-
ligen ganska dum då min första tanke hade varit att jag nu 
kanske inte skulle få besöka teleskopen under min vistelse. 

När marken slutat skaka och jag gått igenom den obli-
gatoriska säkerhetsgenomgången var det dags för Laura att 
ge mig en första presentation av Paranal. Hon öppnar med 
den något oromantiska frasen ”Välkommen till vår fabrik 
för astronomiska data”. Detta lät lite stelt och tråkigt i mina 
öron, men det går snart upp för mig att det här verkligen 
är en fabrik. Här är man specialiserad på att samla in 
observationsdata, mängder av data. Varje dag samlas det 
in ca 20 GB data av hög kvalitet. När jag hörde den siffran 
tänkte jag att det var ju imponerande, men siffrorna sa mig 
inte så mycket. När jag däremot fick veta att detta under de 
senaste åren resulterat i motsvarande två vetenskapliga av-
handlingar per dag (!) blev jag dock imponerad på riktigt. 

Paranalobservatoriet stod klart 1999 och är ESO:s 
andra stora anläggning i Chile efter La Silla som invigdes 
1969 (för mer information om ESO se artikeln i Populär 
Astronomi 4/2006). Paranalobservatoriet består av obser-
vationsdelen på toppen av berget Paranal 2 635 m ö.h. och 

av Alf Gustafsson (text och bild)
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Natthimlen är ännu inte helt mörk. Notera kometen Holmes som hänger ovanför det högra teleskopet.

av tre stora dieselgeneratorer som inom en snar framtid 
kommer att fasas ut till förmån för en svensk bränslesnål 
gasturbin på hela 2,6 MW.

Hela anläggningen är fantastisk och jag skulle kunna 
skriva spaltmeter om hur det känns som att vara på ett 
rymdskepp, isolerade som vi är härute i öknen, om den 
arkitektoniska utformningen av anläggningen, om det 
vänliga och intresserade bemötande man får som besöka-
re. Men trots allt så antar jag att ni som läsare av den här 
tidskriften nog är mer intresserade av observationsutrust-
ningen och jag fokuserar därför fortsättningsvis på denna.

Teleskopen  

När jag, som de flesta andra tror jag, läst om Paranal, så är 
det i första hand de stora VLT-teleskopen man tänker på. 
Dessa är och förblir flaggskeppen på denna plats, men man 
får inte glömma bort alla de andra teleskopen som finns 
på platsen. Det finns fyra mindre flyttbara teleskop, s.k. 
Auxiliary Telescopes (AT), samt de nya s.k. surveyteles-
kopen VST och VISTA. Men störst går först, och jag börjar 
med att beskriva Paranal VLT (Very Large Tele scope). För 
att göra detta måste vi ta oss ifrån bostadsdelen upp till ob-
servationsplattformen ca 300 m högre upp. Där uppe möts 
vi av de fyra stora silverblänkande teleskopinneslutningar-
na, som var och en rymmer ett 8,2-meters Unit Telescope 
(UT). Som ett alternativ till de torra namnen UT1, UT2, 
UT 3 och UT4 har man döpt teleskopen på mapuche, 
ett indianspråk. UT1 heter Antu och betyder solen, UT2 
Kueyen (månen), UT3 Melipal (Södra korset) och UT4 
Yepun (Venus).

Domerna har flera viktiga funktioner, av vilka den 
mest uppenbara är att skydda teleskopen från damm, 
hårda vindar och det sällsynta regnet. Den andra viktiga 
funktionen är att hålla temperaturen så jämn som möjligt 
i teleskopet. Luftkonditionering ser till att temperaturen i 
domerna motsvarar nattens förväntade temperatur, allt för 
att reducera förändringar i teleskopets material orsakade 
av temperaturskillnader och allt för stora luftrörelser. Man 
ska komma ihåg att vi är i en öken och att temperaturskill-
naden mellan natt och dag är stor, det är inte ovanligt med 

Under kupoltaket hittar man den här gröna oasen. Skön kontrast 
mot öknens färger.

Bostadsdelen smälter väl in landskapet. Här kommer som bekant 
James Bond att röja runt i filmen som har premiär i november.

nattemperaturer en bit under nollan här. En tredje viktig 
uppgift för inneslutningarna är att hjälpa till att skapa ett 
laminärt luftflöde runt teleskopen, något som är fördel-
aktigt för seeingen. Domerna kan roteras oberoende av 
teleskopets läge och är så välbalanserade och vällagrade 
att man faktiskt kan rotera dem för hand trots att de väger 
runt 500 ton.

När jag andra kvällen får gå in i teleskopen, vi går in i 
Antu, konstaterar jag att de är enorma och man känner 

Bergstoppen och teleskopen sedda från astronmernas hotell, resi-
dencian.
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sig väldigt liten där man står och förundrat tittar uppåt, 
det är svårt att snabbt skaffa sig en överblick över denna 
märkliga maskin. Teleskopen har alt–azimut-montering, 
vilket innebär att teleskopet är monterat i en stor gaffel som 
i sin tur kan roteras runt sin egen vertikala axel (azimut-
axeln). Varje enhet har en primärspegel (M1) som är 8,2 m 
i diameter, 18 cm tjock och väger 23 ton. Detta är för övrigt 
världens största speglar gjorda i ett stycke, alla andra större 
speglar, t.ex. Keckteleskopens 10 m-speglar, är sammansatta 
av segment. Speglarna ligger på en bädd av 150 automatiskt 
justerbara stöd, vilka är viktiga komponenter i den s.k. 
aktiva optiken (se faktaruta). Sekundärspegeln (M2) som 
sitter monterad ca 11 m ovanför M1, är 1,1 m i diameter och 
tillverkad av det giftiga materialet beryllium; också denna 
spegel är justerbar och del i den aktiva optiken. Tertiärspe-
geln (M3) används för att spegla ut ljuset åt sidan till de s.k. 
Nasmythfokusen och kan fällas upp för att låta ljuset passera 
ned i Cassegrainfokus. Som kuriosa kan nämnas att de stora 
M1-speglarna får ny beläggning var 18:e månad; då har de 
förlorat ca 20 % av sin reflektionsförmåga pga. nedsmuts-
ning. Denna s.k. re-coating är en omfattande process som 
tar ca 1 månad och som innebär att hela spegelmonteringen 
skall fraktas nedför berget till en särskild byggnad (Mirror  
Maintenance Building) på en specialbyggd truck i den 
svindlande hastigheten av flera meter per minut. 

Observationerna sker sedan i de instrument (se t.ex. i 
bilden ovan den gula konstruktionen som hänger undertill 
i teleskopet) som sitter monterade i de olika fokusen. Varje 
enhet har tre (eller fyra) fokus, av vilka två kallas Nasmyth-
fokus och är placerade i teleskopets horisontella axel och 
ett Cassegrainfokus som ligger bakom teleskopets huvud-
spegel. När man använder teleskopen i interferometri läge 
måste man få ned ljuset till interferometern, och då använ-
der man det s.k. Coudéfokuset, vilket innebär att man från 
ett Nasmythfokus leder ljuset vidare med hjälp av ett antal 
speglar. I varje Nasmyth- och Cassegrainfokus sitter ett 
instrument monterat.

Teleskopen och instrumenten kan observera i våglängder 
från en bit in det ultravioletta via synligt ljus till ca 25 µm  
i infrarött. Detta våglängdsområde (och naturligtvis radio-
vågor) är vad som är praktiskt möjligt att observera från 
jordytan. Som bekant fungerar ju vår atmosfär som ett jät-
telikt filter för övrig strålning. På Paranal är dock den höga 
UV-instrålningen något som t.o.m. nämns på säkerhets-
genomgången. Solskydd, täckande klädsel och bra solglas-
ögon är därför nödvändig skyddsutrustning här. 

Det finns flera olika tekniska finesser som gör att VLT 
idag konkurrerar med Hubbleteleskopet i bildkvalitet. Två  
av dem har likartade namn, ”aktiv optik” och ”adaptiv 
optik”, och är avgörande för att producera bra observations-

Aktiv och adaptiv optik
Aktiv optik
Aktiv optik justerar M1-spegelns form och M2-spegelns position 
för att kompensera för tyngdkraften (när man lutar teleskopet 
åt olika håll), temperaturförändringar samt andra förändringar 
i mekaniken. Dessa förlopp är relativt långsamma, och spegeln 
justeras var 20:e sekund. Justeringarna av M1-spegeln görs 
med hjälp av de 150 aktiva stöd som spegeln vilar på.

Adaptiv optik
Adaptiv (anpassbar) optik är en teknik som innebär att man 
anpassar formen hos en spegel till de ständigt förändrade 
ojämnheter som uppstår i luftlagren. I sin ursprungliga form 
går det ut på att man använder en stjärna som ligger nära det 
objekt man vill observera som referens. Man vet hur denna 
stjärna ser ut utan atmosfäriska störningar och man jämför 
denna referens bild med den inkommande bilden från teleskopet. 
Datorn räknar sedan ut hur man skall justera en justerings-
spegel för att kompensera för dessa störningar innan ljusstrålen 
skickas till instrumentet. Spegeln justeras hundratals gånger 
per sekund (i NACO-instrumentet sker det 450 ggr/s). Idag är 
tekniken så pass utvecklad och datorerna så kraftfulla att man 
närmar sig den teoretiskt möjliga upplösningen för speglarna i 
Paranal. Nackdelen med tekniken är att den kräver en tillräckligt 
ljus referensstjärna (magnitud 12–15) mycket nära observations-
objektet. Detta begränsar den praktiska användningen av denna 
teknik, något som man till viss del löst idag genom att med en 
laserstråle belysa natriumrika lager 90–100 km upp i atmosfären 
och därmed skapa en konstgjord referensstjärna som följer med 
teleskopet. 

Faktum kvarstår dock att objekt större än ca 60 bågsekunder 
(storleken på synfältet varierar beroende på i vilket våglängdsom-
råde man observerar) inte kan observeras i sin helhet på en 
gång. Vill man observera större fält på himlen med adaptiv optik 
måste det till något annat. ESO håller idag på att utveckla en 
teknik som förväntas kunna medge ett observationsområde på 
2 x 2 bågminuter, vilket är betydligt större än tidigare. Denna 
teknik kallas Multi-conjugated Adaptive Optics och har provats 
framgångsrikt på Paranal under år 2007. Med den s.k. MAD 
(Multi-conjugated Adaptive optics Demonstrator) har man 
observerat fält på 1,5 bågminuter runt Alfa Centauri. 

resultat. Se vidare faktarutan till höger. Ett teleskop 
placerat på jordytan och som inte har adaptiv optik lider 
svårt av atmosfärisk turbulens, detta även om det är pla-
cerat 3 000 m ö.h. Trots en gigantisk 8,2 m spegel är den 
praktiska vinkelupplösningen för ett teleskop utan adaptiv 
optik faktiskt inte mycket bättre än hos ett 200 mm ama-
törteleskop. Den adaptiva innebär att formen hos en spegel 
anpassas till de ständigt förändrade ojämnheter som upp-
står i luftlagren. Framgången med den adaptiva optiken 
på Paranal har gjort att när man idag jämför bilder mellan 
VLT och Hubble är det ofta VLT som står för de vassaste 
bilderna, konstaterar Olivier Hainaut (chef för Paranal 
Science Operations Department) med illa dold förtjusning. 

En annan viktig funktion på Paranal är att teleskopen 
går att koppla ihop, och därigenom kan man nå vinkel-
upplösningar som motsvarar den för ett teleskop med 
upp till 200 m spegeldiameter. Det är ursprunget till 
namnet Very Large Tele scope. Tekniken kallas interfe-
rometri och beskrivs lite närmare i faktarutan på nästa 
sida. För att ge en bild av hur stor upplösning man kan 
åstadkomma kan sägas att man t.ex. kan urskilja bägge 
strålkastarna på en bil som är parkerad på månen eller 
en astronaut som knallar omkring på dess yta. Detta är 
av stor praktisk betydelse när man t.ex. försöker sär-
skilja exoplaneter från sina solar.

Kontrollrummet

Kontrollrummet för teleskopen ser ut som vilket kon-
torslandskap som helst. Varje UT har sitt eget utrymme 
avgränsat endast med skärmväggar. Här arbetar under 
natten ett team bestående av en operatör och en observe-
rande astronom. Astronomen får observationsuppdraget 
och ansvarar för att observationsdata håller högsta möjliga 
kvalitet. Operatören ansvarar för att teleskopet är optimalt 
inställt på korrekt objekt och att alla stödsystem som t.ex. 
ccd-kameror, spektrometrar, adaptiv optik och aktiv optik 
fungerar som de ska. Varje UT har sitt eget team, dvs. to-
talt fyra, AT-teleskopen har ett team, VISTA och VST har 
vardera sina team. 

Jag följer för en stund observationen som just nu 

VLT-teleskopet Antu sett 
underifrån. Den gula manicken 
i Cassegrainfokus – på under-
sidan av huvudspegeln – är  
multiobjektspektro grafen 
FORS2, med vilken de obser-
vationer som författaren fick 
följa gjordes.

I kontrollrummets kontorslandskap sitter stabsastronomer och  
teleskopoperatörer och styr samtliga teleskop.
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pågår på Antu. Observationen sker i ”service-mode”, 
vilket innebär att den astronom eller forskningsgrupp 
som beställt observationen inte är närvarande. Detta 
är den vanligaste och mest effektiva formen av obser-
vation. Planeringsteamet på Paranal kan då lägga in 
observationen när den passar bäst med hänsyn taget till 
andra observationer och rådande meteorologiska för-
hållanden, och man kan därmed använda teleskopet på 
effektivast möjliga sätt. Skulle man av någon anledning, 
t.ex. dåligt väder, inte kunna genomföra observationen 
är det inte värre än att man får planera om. Vissa obser-
vationer kräver dock att den beställande astronomen 
är på plats, men en sådan observation medför alltid en 
risk att astronomen får återvända hem utan att observa-
tionen har kunnat genomföras. Man strävar alltså efter 
att genomföra så många observationer som möjligt i 
”service-mode”.

Likt små robotar

Väl ute på observationsplattformen ser jag att de små 
AT-teleskopen har öppnat sina skal och observerar för 
fullt. Dessa små teleskop har en liknande konstruktion 
som de stora VLT-teleskopen, fast i mycket mindre ska-
la. Jag tycker att de, särskilt när de är stängda, påminner 
om robotar från någon science fiction-film. Till skillnad 
från VLT-teleskopen, som används sammankopplade 
endast 10–15 % av tiden, så används AT-teleskopen ute-
slutande sammankopplade. På observationsplattformen 
finns 30 observationsstationer sammanbundna med 
räls, på vilken man förflyttar AT-teleskopen som små 
fordon. Varje teleskop bär med sig vad som krävs i sin 
inneslutning, och processen att konfigurera om systemet 
tar ca tre timmar. Med hjälp av de olika stationerna kan 
man optimera baslinjerna för observationsobjektet (se 
faktaruta om interferometri). 

Upplösningen är minst lika imponerande för detta mindre 
system som för VLT, men ljusinsamlingsförmågan är natur-
ligtvis avsevärt mindre, då de har primärspeglar på ”endast” 
1,8 m. Ska man observera relativt små men ljusstarka objekt 
använder man detta system, och man sparar då den dyrbara 
VLT-tiden till de objekt som verkligen kräver det. 

De stora fältens teleskop

Det finns ytterligare två teleskop på Paranal, VST och 
VISTA. VST (VLT Survey Telescope) är ett 2,6 m teleskop 
med ett mycket stort observationsfält om 1×1 grad (mot-
svarar utbredningen av 2×2 fullmånar), vilket ska jämföras 
med VLT som har 5–10 bågminuter om det körs fristående 
och några få bågsekunder om det körs i interferometriläge. 
Till skillnad från VLT-teleskopen, som kan betraktas som 
schweiziska arméknivar med en mängd olika funktioner, 
så är VST ett teleskop som är specialiserat på en enda sak, 
nämligen att ta bilder av stora fält. För detta ändamål är 
VST utrustat med en enorm ccd-kamera med 280 mega-
pixlar. Syftet med VST är att under de närmaste åren kart-
lägga stora delar av den södra stjärnhimlen till ett större 
djup än vad som hittills gjorts. 

VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astrono-

ALF GUSTAFSSON är frilansfotograf och amatörastronom.

AT-teleskop i skymningen. Det mörka vid horisonten är jor-
dens skugga som  kryper närmare.

Ett teleskop har i huvudsak två uppgifter: 1. Att samla in så många 
fotoner som möjligt, dvs. öka vår förmåga att observera svaga 
objekt. 2. Att ge oss möjlighet att urskilja så små detaljer som 
möjligt på de objekt vi observerar (vinkelupplösningsförmågan). 
Fotoninsamlingsförmågan är direkt proportionell mot ytan på 
primärlins eller primärspegel. Vinkelupplösningen beror på dels 

våglängden på den strålning man observerar, dels storleken på 
mottagaren (linsen, spegeln eller antennen). Alltså ju större mot-
tagare, desto bättre – därav projekteringen av allt större teleskop. 

Jätteteleskop är dock svåra att bygga och mycket kostsamma, 
och det finns idag teknik som gör att vi kan nå en enorm vinkel-

upplösningsförmåga genom att kombinera ett antal teleskop och 
använda vad man kallar interferometri. Tekniken, som använts 
länge inom radioastronomin, har utvecklats kraftigt för optiska ob-
servationer under de senaste tio åren. Principen är denna: Kopplar 
man ihop två eller flera teleskop på ett visst avstånd från varandra 
(den s.k. baslinjen) med en interferometer, så får man en vinkel-
upplösning motsvarande en mottagare med en diameter lika stor 
som baslinjen. Det betyder att om teleskopen står med ett avstånd 
på 150 m från varandra, så blir vinkelupplösningen densamma som 
för en spegel med diameter på 150 m om man observerar i ett plan 
parallellt med baslinjen (låter det krångligt så se figuren nedan). 
Den inbördes placeringen av de fyra VLT-teleskopen kan te sig 
märklig, men förklaringen är att den är optimerad för största antal 
baslinjer i förhållande till intressanta objekt på sydhimlen. 

Även fotoninsamlingsförmågan ökar i interferometriläge, men 
inte lika dramatiskt. Den motsvarar helt enkelt den totala ytan 
på primärspeglarna för de ihopkopplade teleskopen (två teleskop 
motsvarar en spegeldiameter på 11,5 m och tre teleskop ca 14 m). 
Resultatet av ovanstående teknik är imponerande. Vinkelupplös-
ningen i interferometriläge är så hög som 0,006 ̋ . 

my) är ett 4 m teleskop som är optimerat för observationer 
i nära infrarött. Det kommer att kunna observera och foto-
grafera mycket stora fält på 1,5×1,5 grader (3×3 fullmånar). 
Liksom VST kommer VISTA under de närmaste åren att 
kartlägga södra stjärnhimlen men i ett annat våglängds-
band. Bägge dessa s.k. surveyteleskop skall enligt planerna 
tas i bruk inom de närmaste månaderna. Det har dock varit 
svårt att få fram information om det aktuella läget.

I varje proffs en amatör

En sak som gladde mig mycket var att trots all denna 
teknik som man har tillgänglig och en väldigt pragmatisk 
inställning till observationsarbetet, så noterade jag att 
när vi var uppe på observationsplattformen vid tvåtiden 
på natten kom flera av astronomerna och operatörerna 
ut från sitt kontrollrum och ställde sig att skåda upp mot 
stjärnhimlen. Diskussionerna rörde sig bl.a. om stjärn-
bilder och vilka Messierobjekt man kunde se just den här 
natten. Då insåg jag att det i varje proffsastronom finns en 
amatör kvar, den amatör som en gång skådade upp mot 
stjärnhimlen och förundrades över det man kan se med 
blotta ögat. 

Författaren trivs på obser-
vationsplattformen framför 
Antu och Kuyen. 

På frågan om vilka observationer som ska genomföras 
i natt svarar Linda Schmidtobreik, nattens observerande 
astronom, att det återstår ca två timmar av den här ob-
servationen och att hon inte förbereder nästa observation 
förrän det är ca en halvtimme kvar till byte av objekt. 
Just nu vet hon inget om nästa observation. Lite av ett 
löpande band alltså, och Lauras ord om astronomisk 
fabrik dyker upp i huvudet. Linda visar mig sedan ett 
antal skärmar där observationen visas live, det enda jag 
kan känna igen är en skärm med ett antal spektra och en 
med en bild av själva stjärnan; övriga skärmar är svåra 
att tyda. Lindas jobb under den här observationen är att 
kolla att ett referensspektra och observationsspektra inte 
visar för stora skillnader då detta kan tyda på att något är 
galet. Det är ett jobb som kräver både tålamod, erfaren-
het och skicklighet. Jag lämnar kontrollrummet vid et-
tiden för att gå ut och studera stjärnhimlen på egen hand.

Interferometri (VLTi)


