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Ljusets innersta 
väsen –
om astronomi och kvantoptik

Hur får vi kunskap om rymden?
Varför finns egentligen astronomi? Och varför finns 
egentligen astronomer? Sådana frågor kan verka egen-
domliga, men det kan finnas anledning att fundera på de 
grundläggande orsakerna till varför vi astronomer över-
huvud finns och har möjlighet att verka.

Att människan har kunnat bilda sig en uppfattning 
om världsalltet har sin grund i att vi lever under ett luft-
hav som (åtminstone emellanåt) släpper igenom ljus från 
avlägsna himlakroppar. Det ljus som tränger igenom är 
en viktig del av den elektromagnetiska strålning som ut-
sänds av solen, stjärnor och galaxer och vars uttolkning 
har möjliggjort studier om universums uppbyggnad och 
utveckling.

Astronomins snabba utveckling har präglats av nya tek-
niska möjligheter att observera inte bara synligt ljus utan 
även strålning av andra våglängder: först radiovågor och 
senare även bland annat röntgen- och infrarödstrålning. 
Varje nytt ”fönster” mot universum har gett en annorlun-
da bild av världsalltet som kompletterat de tidigare.

Men numera är nästan alla våglängdsområden åtkom-
liga och det finns knappast längre några nya stora ”föns-
ter” att öppna mot universum. För att fortsatt få ökad 
förståelse för världsalltet är vi därför hänvisade till en 
mer detaljerad uttolkning av den strålning som når oss. 
Men vad ytterligare kunskap kan man pressa ut ur det 
kosmiska ljuset?

Vad kan inte observeras idag?
Snart är det 400 år sedan Galileo Galilei riktade sitt tele-
skop mot himlen (och jubileumsåret 2009 kommer också 
att vederbörligen firas). Galileis teleskop möjliggjorde att 
man i detalj kunde observera avlägsna objekt och det har 
fått oräkneliga efterföljare på marken och i rymden med 
vilka man således erhåller bilder av avlägsna objekt.

Vid sidan av avbildande teleskop utgörs den andra 
huvudgruppen astronomiska instrument av spektro-
metrar, dvs. instrument som delar upp ljuset i olika 

våglängder eller frekvenser. Ur dessa spektra kan man 
sedan härleda t.ex. stjärnors temperaturer eller mäta 
upp galaxers rödförskjutningar för att bestämma uni-
versums expansion.

En detaljerad analys visar att det endast är tämligen 
”enkla” egenskaper hos ljus som mäts med vanliga tele-
skop eller spektrometrar. Bilder och spektra är egenska-
per som räcker för att till fullo beskriva ”enkla” objekt, 
t.ex. sådana som utsänder ljus enbart på grund av att de 
är hetare än sin omgivning. Däremot räcker inte bilder 
och spektra för att ge en komplett beskrivning av mer 
komplicerade objekt.

Antag att man observerar ett ”komplicerat” objekt 
som utsänder elektromagnetisk strålning, t.ex. en mobil-
telefon (som faktiskt skulle kunna observeras med ett 
radioteleskop). Man får då en radiobild av mobilen som 
visar vilka av dess delar som ”glöder” vid radiovågläng-
der, dvs. antennen och andra delar varifrån strålningen 
utsänds. Man skulle också kunna följa förändringar i 
denna bild allteftersom telefonen används eller stängs 
av. Med en matchande spektrometer skulle man vidare 
kunna bestämma strålningens radiofrekvens (och finna 
att den kanske ligger på 900 megahertz). Men det skulle 
också vara allt! Att det samtidigt från denna mobiltelefon 
kanske pågick ivriga samtal eller avancerade videospel 
skulle inte synas, varken på den bild som teleskopet re-
gistrerat eller i det spektrum som spektrometern mätt 
upp. Att denna typ av information inte syns på bilder el-
ler spektra beror på att strålningen från en mobiltelefon 
är ”komplicerad” och beror på mycket annat än enbart 
dess temperatur.

Liknande förhållanden gäller för strålning från världs-
rymden. Om det är så att en himlakropp sänder ut strål-
ning enbart genom att vara varmare än omgivningen, så 
räcker teleskop och spektrometrar för att kartlägga alla 
dess egenskaper. Men om nu det astronomiska objektet 
skulle vara lite mer komplicerat? Vad är det då för infor-
mation som går oss förbi?
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Ljusets innersta 
väsen –
om astronomi och kvantoptik
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 Dravins

Ljus från rymden bär på dolda egenskaper som inte kan avslöjas med 
dagens teleskop. Insikten om dessa kvantoptiska egenskaper belönades 
med det senaste nobelpriset i fysik och kan utnyttjas i framtida astrono-
miska instrument för att öppna nya informationsvägar från universum.

Betrakta bilden nedan: Olika ljuskällor sänder ut ljus 
på många olika möjliga sätt (fast man vet i allmänhet inte 
hur): någon källa är hetare än sin omgivning, i någon 
skapas ljus genom laserstrålning, i andra bildas ljuset 
när energirika partiklar flyger genom magnetfält, medan 
åter andra sprider och återutsänder ljus som redan upp-
kommit på annat håll. Antag nu att man betraktar dessa 
ljuskällor genom var sitt ”nyckelhål” vid vilka det finns 
färgfilter, så att all strålning får samma färg. Om man 
observerar dessa ljuskällor med teleskop kommer man 
att se precis samma bild (av nyckelhålet) och vidare kom-
mer alla ljuskällor att uppvisa samma färger och samma 
spektra. Teleskop och spektrometrar räcker alltså inte 
till för att särskilja dem (och faktiskt finns det i dag inget 
astronomiskt instrument som skulle kunna särskilja 
dem). Men hur ska vi göra då – ljuskällorna är ju trots 
allt väsensskilda!

Annorlunda instrument
Det har faktiskt funnits ett astronomiskt instrument med 
vilket man skulle kunnat särskilja sådana olika ljuskällor. 
På nästa sida finns en bild på denna intensitetsinterferometer 
som byggdes i Australien av Robert Hanbury Brown 
m.fl. redan på 1960-talet (dock för ett helt annat syfte 
– nämligen för att bestämma stjärnors vinkeldiametrar). 
Två teleskop mäter samtidigt de slumpmässiga och 
mycket kortvariga fluktuationerna i ljuset från någon viss 
stjärna. När teleskopen står intill varandra mäts samma 
signal i bägge, men när de flyttas isär blir ljusfluktuatio-
nerna efterhand olika; hur snabbt detta inträffar ger ett 
mått på stjärnans storlek.

Exakt hur en intensitetsinterferometer fungerar är 
faktiskt ganska svårt att förklara. När instrumentet var 
nytt var det svårbegripligt för såväl astronomer som 
optiker, och det skrevs flera debattartiklar av forskare 

Bilden nedan illusterar en vanlig situation inom astronomin: med teleskop obser-
veras avlägsna objekt vars ljus uppstår genom olika (men för observatören okän-
da) processer. Vanliga teleskop och instrument visar bara varifrån ljuset kommer 
och vad det har för spektrum, men räcker inte för att avgöra hur ljuset skapats.
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som tvivlade på att det alls skulle kunna fungera. En an-
ledning till svårbegripligheten var att de kvantmekaniska 
egenskaperna hos ljus ännu var ofullständigt kända och 
nya ljuskällor såsom lasern var ännu inte färdigutveckla-
de. Speciellt svårbegripligt var att förstå hur två teleskop 
samtidigt kunde observera ”samma” ljus 
från en viss stjärna. Ljus kunde ju be-
traktas inte bara som en vågrörelse utan 
även som en ström av ljuspartiklar, foto-
ner. Men om ljus bestod av partiklar, hur 
kunde då samma partikel mätas samtidigt 
i två olika teleskop?

Ljus och kvantmekanik
Det skulle dröja några år innan en bra 
förklaring och teori kunde läggas fram. 
Denna beskrev inte bara instrumentets 
funktion utan ledde även fram till en mer 
fullständig kvantmekanisk beskrivning 
av ljus. Teorin beskriver speciellt ljusets 
”koherens”, hur långt och hur länge en 
ljusvåg eller ström av fotoner behåller 
sina gemensamma egenskaper. En nyc-
kelperson för denna kvantoptiska teori 
för ljusets koherens var Roy Glauber, då 
liksom nu verksam vid Harvarduniversi-
tetet i USA. För dessa insatser belönades 
han med nobelpriset i fysik 2005.

Men vad är det då för egenskaper 
hos ljus som går bortom de klassiska och som började 
bestämmas med intensitetsinterferometern? En bild av 
ett himmelsobjekt bestäms ju av varifrån, dvs. från vilka 
riktningar, som ljuset anländer till observatören. Ljusets 
spektrum bestäms av förhållandet mellan antalet fotoner 
med olika våglängder eller frekvenser. Exemplen i bilden 
på sidan 9 visar ljuskällor som alstrar likadana bilder och 

spektra; för att hitta de skillnader som ändå finns mellan 
ljuskällorna måste man mäta deras kvantoptiska egenska-
per.

 Ett sätt hur dessa yttrar sig är i den statistiska för-
delningen av fotonernas ankomsttider (bilden överst på 

nästa sida). Fotoner som utsänds av 
en ”enkel” ljuskälla som glöder enbart 
för att den är varmare än sin omgiv-
ning följer en slumpmässig fördelning 
medan denna kan vara annorlunda för 
mer ”komplicerade” ljuskällor. (Vid en 
mer matematisk behandling måste dock 
begreppet ”slumpmässig” definieras 
mer exakt eftersom den kvantmeka-
niska egenarten hos fotoner skiljer dem 
från t.ex. klassiska dammpartiklar som 
slumpmässigt virvlar omkring.)

I fallet med en perfekt laser är foto-
nerna helt jämnt fördelade i tid: de 
anländer alltså en efter en som längs ett 
regelbundet pärlband. Ett instrument 
som mäter kortvariga fluktuationer 
av ljusets intensitet kommer därför 
aldrig att se några: antalet fotoner per 
tidsintervall förblir alltid samma. Om 
man med en intensitetsinterferometer 
observerat en (hypotetisk) stjärna som 
lyser med laserljus skulle man aldrig fått 
någon meningsfull signal och försöken 

att bestämma den stjärnans vinkeldiameter skulle ha 
misslyckats.

Kvantoptiskt ljus i rymden
Ljus bär alltså på ytterligare kvantoptisk information om 
det utsänts från källor som inte bara glöder genom vär-
mestrålning, utan är mer komplexa, såsom t.ex. en laser. 

Roy Glauber mottar nobelpriset 
i fysik av kung Carl XVI Gustaf i 

december 2005. Glauber erhöll sin 
del av priset för utvecklingen av 

den kvantoptiska teorin för ljusets 
koherens. 

Intensitetsinterferometern i 
Narrabri, Australien, varmed 
man lyckades mäta vissa stora 
stjärnors vinkeldiameter. Detta 
var det enda astronomiska in-
strument med vilket man tidigare 
skulle kunnat särskilja de olika 
ljuskällorna i bilden på föregå-
ende sida. Med detta instrument 
mättes samma stjärna samtidigt 
med två teleskop, vars inbördes 
avstånd successivt ändrades. 
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Sådana ljuskällor har vi ju på jorden, men finns sådana 
även ute i världsrymden?

Vad är skillnaden mellan en laser i laboratoriet och  
en ute i rymden? Vanliga lasrar är inneslutna i avlånga 
behållare som omger det aktiva och ljusförstärkande  
mediet. Dessa har speglar i ändarna för att dels fungera 
som ett slags våglängdsfilter, dels möjliggöra att ljuset 
kan reflekteras fram och tillbaka många gånger inuti  
behållaren tills det blivit tillräckligt förstärkt.

I rymden finns givetvis inga sådana behållare, utan ska 
ljus kunna bli förstärkt måste det inte bara finnas ett ak-
tivt medium, utan förstärkningen måste ske vid en enda 
passage genom detta. Det verkar dock vara så att det i 
rymden finns platser där man kan träffa på snart sagt alla 
processer som inte är direkt förbjudna av naturlagarna, 
däribland även naturliga lasrar; se bilden nedan.

I laboratorielasrar skapas det förstärkande mediet av 
en intensiv ljuskälla som rubbar fördelningen mellan 
atomer eller molekyler i olika energinivåer. I rymden 

Möjliga fördelningar av ljuspartiklars (fotoners) ankomsttider. Överst: ”Sammanbuntade” (eng. 
’bunched’) fotoner i en kvantmekaniskt slumpmässig ström av fotoner, där olika fotoner gärna 

följs åt. Mitten: Anti-sammanbuntade (eng. ’anti-bunched’) fotoner som undviker varandra. Ne-
derst: Fotoner i jämn ström som från en perfekt laser. Även om olika ljuskällor ger samma bilder 

och uppvisar samma spektra kan de skilja sig genom kvantoptiska effekter som denna.

Uppkomsten av naturlig laserstrålning. Till vänster: En vanlig laser har sitt aktiva me-
dium inneslutet i en behållare där ljusets väg styrs av speglar. Till höger: Laseremission 
i rymden kan uppstå i ett moln med ett förstärkande medium varifrån ljuset utsänds 
slumpmässigt men där varje utsänd foton förstärkts till en ”fotonskur” efter passage av 
det aktiva mediet.  Efter D. Wiersma.

kan en motsvarande intensiv ljuskälla utgöras av t.ex. en 
liten men mycket het vit dvärgstjärna (på kanske 100 000 
grader). Om denna ingår i ett dubbelstjärnesystem med 
en sval jättestjärna kommer den vita dvärgens kraftiga 
ultravioletta strålning att belysa jättestjärnans utsträckta 
hölje och kan skapa sådana förändringar i atomernas  
energifördelningar att en lasereffekt uppstår.

Sådana effekter verkar vara orsaken till den utsänd-
ning av laserljus för vilket det finns indicier i ett flertal 
objekt i Vintergatan. Det finns objekt som Eta Carinae 
– en mystisk, enormt ljusstark och variabel stjärna in-
svept i nebulositet som hela tiden genomgår olika för-
ändringar. Undersökningar av flera lundaforskare har 
visat att det i dess omedelbara omgivningar finns platser 
med intensiv laseremission från metallatomer. Andra 
lasrar finns i insamlingsskivor kring kompakta objekt, i 
de enormt kraftiga magnetfälten kring neutronstjärnor 
(pulsarer och magnetarer) och faktiskt också på såpass 
närbeläget håll som i atmosfärerna på Venus, Mars och 



12    populär astronomi ∙ juni 2006

till och med jorden. Från koldioxidmolekylen (CO2 ) 
förekommer laseremission i infrarött som uppkommer 
genom samspel mellan solens ultravioletta strålning och 
CO2-molekylens energinivåer. Kosmisk laseremission 
finns således både när och fjärran!

Instrument för astronomisk kvantoptik
Vad krävs då för att mäta kvantoptiska egenskaper hos 
ljus? En svårighet är att avvikelser från slumpmässighet  
i fotonernas ankomsttider är uttalade endast över ex-
tremt korta tidsskalor (motsvarande ljusets koherenstid), 
kanske bara miljarddelar av en sekund. Ordinära ccd- 
kameror som registrerar astronomiska bilder och spektra 
kan inte registrera enstaka fotoner och inte heller läsas 
ut snabbare än på någon hundradels sekund. Visserligen 
finns det detektorer som kan registrera enstaka fotoner 
(t.ex. fotomultiplikatorer), men dessa har begränsad 
känslighet och begränsningar i hur många fotoner per 
sekund som de hinner registrera. Hittillsvarande detekto-
rer har därför inte lämpat sig för kvantoptiska mätningar 
inom astronomin.

Detta håller på att ändras i det att nya detektorer ut-
vecklas som kombinerar hög känslighet med förmågan 
att mäta miljontals enstaka fotoner varje sekund. Speci-
ellt lovande är s.k. lavindioder, med vilka det även verkar 
vara möjligt att bygga upp avbildande matriser.

Vidare krävs det mycket ljus för att erhålla en god sig-
nal, dvs. man behöver stora eller mycket stora teleskop. 
Detta behov insågs redan för den ursprungliga inten-
sitetsinterferometern vilken hade ljussamlande speglar 
på vardera 6,5 meters diameter, mer än något annat 
teleskop vid den tiden. Även om den optiska skärpan 
var tämligen dålig räckte den till för att studera ljusare 
stjärnor.

Virvlande fotoner
Det finns ytterligare kvantoptiska egenskaper hos ljus 
som kanske kan utnyttjas för astronomin. Inte bara en 
ström av fotoner kan bära på information bortom den 
vanliga, utan även en ensam foton kan bära med sig en 
mängd ytterligare information. Fastän detta ”borde” ha 
varit allmänt känt för fysikerna sedan kvantmekaniken 
utvecklades för flera årtionden sedan, verkar insikten att 
ensamma fotoner kan vara komplexa inte ha tagits på 
allvar förrän helt nyligen. En foton kan nämligen bära 
på olika mängder av banrörelsemängdsmoment. Låt oss 
dock förkorta detta långa ord till det engelska POAM 
som står för Photon Orbital Angular Momentum.

Det är välkänt att fotoner kan föra med sig en ”vrid-
ning” som synliggörs i att ljuset har cirkulär polarisation 
och i att en mikroskopisk partikel som träffas av sådant 
ljus tenderar att vridas med- eller motsols (beroende på i 
vilken riktning ljuset är polariserat).

Vad som hittills däremot inte varit välkänt är att 
fotoner dessutom kan föra med sig POAM vilket kan 
synliggöras av att en mikroskopisk partikel som träffas 

av sådant ljus tenderar att inte bara vrida sig utan även 
röra sig i en cirkulär bana, liksom en planet kring solen.  
Det är alltså som om ljuset för med sig en optisk virvel 
eller malström, som en mikroskopisk tornado. För en 
viss foton kan styrkan på denna virvel uppgå till ett god-
tyckligt antal kvantenheter (i laboratoriet har man kunnat 
framställa fotoner där virvelns styrka uppgår till flera 
hundra sådana enheter).

Ljus med POAM får en rad speciella egenskaper. Om 
man i ett teleskop tittar på en stjärna vars ljus innehåller  
POAM kommer mittpunkten i bilden alltid att vara 
mörk, oberoende av hur snävt man ställer in skärpan.  
Det är alltså som att blicka rakt genom en mörk tornado 
eller ner i en mörk vattenvirvel: ljuset lägger sig i en ring 
kring centrum.

En spännande tillämpning är att manipulera stjärn-
ljus vid teleskopet så att det får ett tillskott av POAM, 
varefter man tar en bild av stjärnan och dess omgivning.  
Ljuset från själva stjärnan – som nu hamnar mitt i den 
mörka virveln – dämpas kraftigt medan eventuella plane-
ter som finns däromkring avbildas mer normalt och syns 
i ökad kontrast. Denna metod håller på att utprovas som 
ett led i försöken att direkt avbilda planeter kring andra 
stjärnor.

Stora och jättestora teleskop
I dag finns det en rad teleskop i 8–10-metersklassen 
och flera ännu mycket större håller på att konstrueras 
runtom i världen (se Göran Olofssons artikel om jätte-
teleskop i Populär Astronomi nr 3, 2004).

Det just nu mest ambitiösa teleskopprojektet är Euro-
peiska sydobservatoriets (ESO) ”OWL” (Overwhelmingly 
Large Telescope) som fram på 2020-talet är tänkt att bli 
världens största optiska teleskop med en spegeldiameter 
kring åtminstone 50 meter. Under ESO:s ledning har 
det nyligen genomförts analyser av åtta olika tänkbara 
instrument för OWL. Studien för OWL:s instrument 
för kvantoptik (som gavs namnet QuantEYE) leddes 
av Institutionen för astronomi i Lund i samarbete med 
universitetet i italienska Padua. Det är kombinationen 
av extremt stora teleskop med nya typer av känsliga och 
snabba ljusdetektorer, uppbackat av den kvantoptiska 
teorin för ljusets koherens, som nu skapar förutsättning-
ar att utveckla en ny informationskanal från universum.♦

Dainis Dravins är professor i astronomi vid Lunds
universitet.

Till höger: En konstnärs vision av gasrörelser i insamlingsski-
van kring ett svart hål i ett dubbelstjärnesystem. Gaser frigörs 
från ytterskalet av en röd jättestjärna uppe till vänster och 
dras i en allt snabbare spiralrörelse in mot insamlingsskivans 
mitt. I denna typ av kompakta objekt kan man förvänta sig 
mängder av olika förlopp som kan leda till strålning med så-
väl snabb variabilitet i tid, som med kvantoptiska signaturer 
bortom de klassiska. Målning av Catrina Liljegren, Lund.→
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