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Ballonger större än Globen och mjuka fallskärmslandningar –
vi reste till Esrange för uppskjutningarna av teleskopen
Sunrise III och XL-Calibur.
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Flera ballongförsök

sig gas från sin stjärnpartner, och när
gasen rör sig runt och mot det svarta
hålet börjar den glöda.
– Om man tar ett material och lägger i en eld börjar materialet att stråla
i infrarött, säger Mark Pearce. Men
om man värmer någonting till en miljon grader glöder det inte i infrarött
utan i röntgen. Röntgenstrålningen
skickas iväg nära det svarta hålet,
eftersom gasen är väldigt varm där.
Så vi lär oss hur materia och strålning
beter sig nära ett svart hål.
Precis som med Sunrise III är
XL-Calibur ett internationellt sam-

Mot Kanada
Sommaren 2022 var det tänkt att
XL-Calibur skulle färdas från Esrange till Kanada. Men precis som för
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Pearce, professor i astropartikelfysik
vid Kungliga Tekniska Högskolan.
– De två starkaste röntgenkällorna
man kan se från Esrange är Krabbpulsaren och Cygnus X-1, så det är
självklart att titta på dem. De är också
vetenskapligt intressanta.
Krabbpulsaren är en hastigt
roterande neutronstjärna som ligger
ungefär 6 400 ljusår bort från jorden.
Cygnus X-1 är ett binärt system som
ligger 6 000 ljusår från jorden i stjärnbilden Svanen. Systemet består av ett
svart hål som rör sig kring en superjättestjärna. Det svarta hålet suger åt

Pearce började planera för ballongteleskop för mer än 15 år sedan. Han
vet hur svårt det kan vara att skjuta
upp dem.
– När man håller på med rymdverksamhet är det väldigt lite man kan
göra när utrustningen slutar fungera.
Man kan inte nå hårdvaran, så det
gäller att verkligen tänka igenom i
förväg vad som kan gå fel och bygga
in system för att förhindra det.
Men även om hårdvaran fungerar
felfritt kan vädret ställa till det. 2011
var Mark Pearce med om uppskjutningen av föregångaren till XL-Calibur, som kallades PoGOLite. Ballongen sköts upp som planerat, men
en stark vind gjorde att den snurrade
runt så pass kraftigt att ett hål slets
upp i ballongen. Den började dala
nedåt.
– Det var lite panik eftersom vi
behövde få ner ballongen innan den
åkte ut i havet. Esrange var väldigt
skickliga. De fick ned teleskopet utanför Nikkaluokta, medan ballongen
landade utanför Abisko fjällstation.

XL-Calibur lyfte från Esrange 12 juli klockan 01:45.
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Achim Gandorfer var Mark Pearce
med om hur flera uppskjutningsförsök fick ställas in på grund av regn
och vindar.
– Till slut var det bara några dagar
kvar innan de stratosfäriska vindarna
skulle sluta kunna bära ballongen säkert till Kanada. Vi var rätt så nervösa.
Men i slutändan gick det. Den 12
juli klockan 01:45 lyfte XL-Calibur
från Esrange. Av en slump skedde
även uppskjutningarna 2013 och 2016
den 12 juli.
– Jag kan inte säga att jag har blivit
vidskeplig, men den 12 juli verkar
vara turdagen för våra uppskjutningar.
Vi måste testa den hypotesen med
framtida ballonguppskjutningar!
Den gigantiska ballongen färdades
med vindarna över Norge, Island,
Grönland och slutligen Kanada.
Längs vägen blev XL-Calibur en lokal
Instagramkändis då folk fotograferade
ballongen.
Men precis som för Sunrise III dök
det upp problem längst färden. En
trilskande ventil gjorde att för mycket
barlast släpptes iväg från ballongen.
Ballongen flög snabbt upp till en hög
höjd, och den plötsliga höjdförändringen gjorde att peksystemet slutade
fungera.
– Tack vare Nasas skickliga team
fick vi igång peksystemet efter några
dagar, säger Mark Pearce. Men att
observera Krabbpulsaren och Cygnus
X-1 var inte så enkelt som vi hade
hoppats. Vi vet inte om vi kommer att

få fram några vetenskapliga resultat
från flygturen. Det är väldigt frustrerande, men det är ett komplext
projekt och vi har fått värdefulla
erfarenheter från operationen.
Nya försök
Efter sex dygn, sju timmar och 45
minuter i luften landade XL-Calibur i
en avlägsen skogsdunge i nordvästra
Kanada.
– Som tur är landade teleskopet
nästan helt oskadat, säger Mark Pearce. Förhoppningsvis behövs inte så
omfattande reparationer innan nästa
uppskjutning.
Varken Sunrise III eller XL-Calibur gick som planerat. Det visar hur
komplicerat det kan vara med ballongteleskop, men också fördelen med
detta slags observationer: det går att
återanvända instrumenten och skjuta
upp teleskopet igen. Eftersom både
XL-Calibur och Sunrise III landade
säkert kommer teleskopen förhoppningsvis även att kunna lära oss mer
om solen, neutronstjärnor och svarta
hål i framtiden.
Eller som Achim Gandorfer sade
efter att Sunrise III hade landat:
– Vi kommer att göra allt vi kan för
att försöka igen. 
JONAS ENANDER är vetenskapsjournalist, doktor i fysik
och skriver en bok om svarta hål.
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2012 försökte de skjuta upp tele
skopet igen, men ett oavbrutet regn
och lågtrycksområde satte stopp för
uppskjutningen.
– Vi väntade i 7–8 veckor, men
fick åka hem utan att ha skjutit upp
ballongen. Det var jobbigt.
2013 lyckades de äntligen skjuta
upp ballongen och teleskopet. Men
när ballongen flög över Ryssland slutade en dator fungera. Mark Pearces
team valde att sänka ned ballongen
innan den flög ut över havet.
– Den landade mitt i ingenstans
i Sibirien. Den ryska militären var
involverade från början. De följde experimentet och försäkrade sig om att
teleskopet inte kunde titta neråt mot
marken, utan bara uppåt mot himlen.
En rysk expedition hämtade
teleskopet och skickade tillbaka det
till Sverige. Lärdomarna från uppskjutningarna gjorde att Mark Pearce
och hans kollegor kunde genomföra
en lyckad uppskjutning av uppföljaren
PoGO+ 2016.
– Vi bidrog till att Sverige utvecklade sin kompetens att skicka upp dessa
stora forskningsballonger. Vi hoppas
att andra grupper kan dra nytta av det
i framtiden.

arbete mellan amerikanska, japanska
och svenska forskare.
– Jag är väldigt stolt över mitt team
vid KTH, berättar Mark Pearce. De
byggde och testade vårt bidrag till
XL-Calibur trots utmaningarna med
pandemin.

Krabbpulsaren, som ligger i
mitten av Krabbnebulosan på
bilden, är en av de starkaste
röntgenkällorna som kan ses
från Esrange.

Sunrise III efter landning på en fjällplatå väster om Kebnekaise .
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