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INLEIDING 

 

•Een beetje geschiedenis. 

•Ontstaan van ESO, European Southeren Obsevatory 

•Hoe is de 3.6 m telescoop, de NTT en de VLT ontstaan? 

•Wat is active optics, adaptive optics, een coudé focus, 

een interferometer ? 

•Top 10 van ESO ontdekkingen met deze telescopen. 

•De toekomst, E-ELT. 

•Soms gaat het niet zo vlotjes. 
 



EEN STUKJE GESCHIEDENIS  

Hans Lipperhey (1570-

1619) 

 

Sacharias Jansen 

 

Thomas Harriot 

 

Galilei 



William Herschel’s 40-foot telescope 1787 



200 inch Hale telescoop op Mount Palomar 1948 100 inch Hooker telescoop Mount Wilson 1918 





Grand Prisme Objectif  Haut Provence 





Frederik de Vlaming, 

André Muller en Otto 

Heckman in La Silla 

1964 







3.6 m 

NTT 

 

VLT E-ELT 

ALMA 



 3.6 meter telescoop met coudé hulptelescoop op La Silla 



3.6 meter telescoop 



Coudé focus 

onder het 

obsevatie 

platform van 

een VLT 

telescoop 



Coudé ruimte onder een VLT telescoop. 360° beeld 



3.6 meter hoofdspiegel bij REOSC 



A rare example of family life at La Silla — Kirsten Laustsen with daughter Susanne 

(photo left) and Susanne having fun with one of the desert foxes that thrive on waste 

food at La Silla. (Photo: Svend Laustsen) 



Snow at La Silla in 1975. The building to the left is the Danish 1.54-metre telescope. 

Behind, the 3.6- metre building, still with an uncovered dome, is seen. (Photo: Svend 

Laustsen) 



De Schmidt survey 

telescoop. 





La Silla in 1991. At the very bottom of 

the picture, the office building of the 

mainte- nance group is seen. Above it, 

the administration and the scientific 

library building as well as the La Silla 

hotel. The buildings to the left are 

dormitories. Again from bottom to top, 

the Swiss 0.7-metre telescope is seen, 

followed by the Danish 0.5-metre 

telescope, the ESO 0.5-metre 

telescope, the Bochum 0.6-metre 

telescope and Dutch 0.9-metre 

telescope. In the middle: the ESO 1.52-

metre, the ESO 1-metre, the GPO, the 

Danish 1.54-metre, the MPG/ESO 2.2-

metre and the ESO 1-metre Schmidt 

telescopes. On the hill: the 3.5-metre 

NTT, the 1.4-metre Coudé Auxiliary 

Telescope and the ESO 3.6-metre 

telescopes. Finally, on the right-hand 

flank, the 15-metre SEST is seen. The 

small robotic telescopes are not visible 

in the picture but are located between 

the NTT and the 3.6-metre telescope. 

The large building below the NTT is the 

famous Astrotaller. (Photo by the 

author) 





NTT 

New Technology 

Telescope 

 



NTT active optics support 



The NTT primary mirror at Zeiss, mounted on the support 

structure, seen shortly before delivery to ESO. (Photo by the 

author) 



Lothar Noethe, Gaetano Andreoni en Ray Wilson (rechts) in 

the NTT control room tijdens first light. 



A result that raised eyebrows — the NTT first light image of a small part of Omega Centauri 

Links boven: 1 m Schmidt 2 boogsec. resolutie. Rechts boven: 3.6 m 1 boogsec. resolutie. 

Links onder: NTT 0.33 boogseconde res. . Rechts onder: NTT gestackte opname uit 1991 

0.18 boogseconden reolutie. 



NTT (links) en 3.6 meter telescoop 



Paranal zoals het er in 

1991 uitzag voor de 

start van de 

bouwwerken van de 

VLT. 



Eerste ontwerp van VLT 

met opblaasbare koepels. 



VLT telescoop 



The first VLT primary mirror blank, Joe, 

 on the polishing table at REOSC. 

 The photo was taken from the top of  

the interferometric tower  

during the acceptance tests.  

(Photo: Hans Hermann Heyer) 



VLT 8.2 meter hoofdspiegel bij REOSC 



 

Het polijsten bij REOSC van de 4 VLT hoofdspiegels was een enorme industriele opdracht. Hier 

de belangrijste data’s. 

  

Juli 1989 - ESO en REOSC tekenen het contract voor het polijsten van de vier 8.2m spiegels.  

Juli 1989 - April 1992 - Design en constructie van de REOSC productie eenheid. 

Mei 1992 -  Inhuldiging van de REOSC productie eenheid. 

Juli 1993 – Levering van de eerste 8.2-m spiegel blank aan ESO bij Schott Glaswerke AG (Mainz, 

Germany) 

Oktober 1994 – Levering van de tweede 8.2-m spiegel blank . 

September 1995 – Levering van de derde 8.2-m spiegel blank. 

Mei 1996 – Aanvaarding bij ESO van de eerste gepolijste spiegel bij REOSC 

September 1996 – Levering van de vierde 8.2-m spiegel blank. 

Oktober 1996 -  Aanvaarding bij ESO van de tweede gepolijste spiegel. 

Juni 1997 – Aanvaarding van de derde gepolijste Spiegel bij REOSC. 

Oktober - December 1997 -  Transport en aflevering van de eerste spiegel naar Paranal door Gondrand 

(Frankrijk) 

Augustus - September 1998 - Transport and aflevering van de tweede spiegel naar Paranal door 

Gondrand 

December 1998 - January 1999 - Transport en aflevering van de derde spiegel naar Paranal door 

Gondrand 

December 1999 – Aanvaarding door ESO van de vierde gepolijste spiegel bij REOSC 

Februari 1999 - April 2000 - Transport en aflevering van de vierde spiegel naar Paranal door Gondrand. 

  



VLT Instrumenten. 
  

CRIRES (CRyogenic high-resolution InfraRed Echelle Spectrograph) provides a resolving power of up to 

100 000 in the spectral range from 1 to 5 μm. 

FLAMES (Fibre Large Array Multi-Element Spectrograph) offers the unique capability to study 

simultaneously and at high spectral resolution hundreds of individual stars in nearby galaxies. It is also 

equipped for integral field spectroscopy. 

FORS2 (FOcal Reducer and Spectrograph) is a multi-mode instrument that can be used for imaging in 

the visible and for low-resolution spectroscopy. 

HAWK-I (High Acuity Wide field K-band Imager) is a near-infrared imager with a relatively large field of 

view. 

KMOS (K-band Multi Object Spectrograph) is a near-infrared spectrograph equipped with 24 positionable 

integral-field units. 

MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) is a giant integral-field spectrograph, that can take spectra 

over its full field-of-view of about one square arcminute. 

NACO (NAos-COnica) is an Adaptive Optics facility producing images as sharp as if taken in space. It is 

also equipped with a spectrometer, polarimeter, coronographs, etc. 

SINFONI (Spectrograph for INtegral Field Observations in the Near Infrared) is a near-infrared (1 - 2.5 

μm) integral field spectrograph fed by an adaptive optics module. 

SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) is an extreme adaptive optics system 

with advance coronographs, designed to observe exoplanets. 

http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/crires/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/flames/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/fors/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/hawk-i/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/hawk-i/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/hawk-i/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/kmos/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/muse/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/naco/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/sinfoni/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/sphere/


VLT instrumenten (vervolg) 
 

UVES (UltraViolet and Visible Echelle Spectrograph) is the high-dispersion spectrograph of the VLT, 

observing from 300 nm to 1100 nm, with a maximum spectral resolution of 110 000. 

VIMOS (VIsible Multi-Object Spectrograph), a four-channel multiobject spectrograph and imager, 

allows obtaining low-resolution spectra of up to 1000 galaxies at a time. 

VISIR (VLT Imager and Spectrometer for mid-Infrared) studies the infrared light from celestial 

objects. 

X-shooter is a spectrograph covering a very wide range of wavelengths [UV to near infrared] 

simultaneously. 

ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations) is 

a super-stable optical high-resolution spectrograph for the combined coudé focus of the VLT. 

  

Decommissioned instruments 

ISAAC (Infrared Spectrometer And Array Camera) is an infrared imager and spectrograph, with an 

arm optimized for 1–2.5 μm and the other for 3–5 μm. 

FORS1 (FOcal Reducer and Spectrograph) is a multi-mode instrument, similar to FORS2.  

http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/uves/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/uves/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/uves/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/uves/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/vimos/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/visir/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/x-shooter/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/x-shooter/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/x-shooter/
http://www.eso.org/sci/facilities/develop/instruments/espresso.html
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/fors/


Current and planned telescopes and instruments on Paranal 

VLTI Instruments 

MIDI is a MID-infrared 

Interferometric instrument for 

photometry and spectroscopy. 

AMBER is a near infrared 

Astronomical Multi-Beam 

combineR — an instrument for 

photometric and spectroscopic 

studies, which combines the light 

of three telescopes. 

PIONIER (Precision Integrated-

Optics Near-infrared Imaging 

ExpeRiment) combines the light 

from 4 telescopes in the near-

Infrared. 

http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/midi/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/amber/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/pionier/


Schematische voorstelling van de VLT 

interferometer. Het licht van een 

hemelobject komt langs 2 VLT 

telescopen binnen en wordt 

gereflecteerd door verschillende 

spiegels in de interferometer tunnel 

onder het observatie platform. Twee 

vertragings lijnen met beweegbare 

dragers verbeteren voortdurend de 

lengte van de lichtweg van de twee 

lichtstralen zodat ze mooi gelijk 

aankomen in de interferometrische 

focus. 

  



Een Auxiliary Telescope op transport 





Light collected by three VLT Auxiliary 

Telescopes, and combined using the 

technique of interferometry, provides 

astronomers with vision as sharp as 

that from a giant telescope with a 

diameter equal to the largest 

separation between the telescopes 

used. To obtain the image of T 

Leporis (variabele ster) using data 

from the Very Large Telescope 

Interferometer, astronomers used the 

four 1.8-metre Auxiliary Telescopes 

in different configurations to mimic a 

telescope almost 100 metres in 

diameter, as represented 

schematically on this artist’s 

impression of the Paranal platform. 



De 4 AT’ s op een rij. 





De eerste VLT M1 cel in de GIAT fabriek in St. Etienne in 1997. De actuators voor de 

Active optics en bescherming tegen aardbevingen zijn duidelijk te zien. (foto Herbert Zodet) 



Voorstelling van Active Optics 

 



Atmosferische turbulentie 

Lichtstralen 

Flexiebele spiegel 

Turbulentiemeting Computer 

Schematische voorstelling van Adaptive optics 







In dit samengesteld beeld is het  

rode object een exoplaneet 

(2M1207b) in een baan rond de 

bruine dwerg 2M1207. Dit was de 

eerste maal dat een exoplaneet 

kon in beeld gebracht worden. Dit 

was gefotografeerd door de VLT 

in 2004. Na nog een jaar van 

observaties werd in 2005 

bevestigd dat het om een Jupiter 

achtige planeet ging, maar 5x de 

massa van Jupiter. De afstand tot 

de bruine dwerg is ongeveer 55 

AE. Het systeem 2M1207 ligt op 

een afstand van 230 lichtjaar in 

het sterrenbeeld Hydra. 

De foto is genomen met de 8.2m 

VLT telescoop Yepun. 



Luchtopname van 

Paranal.  

De vulkaan op de  

achtergrond is de 

Llullaillaco. 

 



E-ELT, European Extremely Large Telescope 



VLT 
E-ELT 

ALMA 

3.6 m 

NTT 







Hier zien wePhilip Corneille 

bij een niet gecoat 1.45 m 

hexagonal spiegelsegment 

dat in oktober 2012 werd 

gesigneerd door 

vertegenwoordigers van de 

15 lidstaten en gastland Chili 

bij de 50e verjaardag van 

ESO. Bron Philip Corneille  



Philip Corneille en Martin 

Dimmler poseren bij de 

testopstelling voor de E-

ELT spiegelsegmenten. 

Deze structuur op ware 

grootte kan 4 

volwaardige 

spiegelsegmenten en 

hun mechanische / 

electronische ophanging 

uitvoerig testen. Bron: 

Philip Corneille. 







Voorstelling van de stralengang in de 5 spiegels van E-ELT 



Vergelijkende voorstelling van de prestaties en de te verwachten prestaties van verschillende telescopen  





Het centrale gedeelte van onze 

Melkweg in infrarood met het  

NACO instrument van de VLT. 

Door de beweging van de  meest 

centrale sterren te volgen  

gedurende meer dan 16 jaar 

zijn astronomen er in geslaagd 

om de massa van het superzware 

zwarte gat te bepalen dat daar  

aanwezig is.  

Sterren die rond het 

superzware gat draaien. 



The image shows a supernova 

at redshift z = 0.51 

(corresponding to a distance of 

about 10,000 million light-

years) is observed on five 

dates with the SUSI camera at 

the 3.6-m New Technology 

Telescope (NTT). The host 

galaxy is clearly visible and the 

supernova reaches its 

maximum brightness around 

13 March 1997, after which it 
fades. 

Het versnellende heelal. 

 



Een eerste foto van een exoplaneet. 

In dit samengesteld beeld is 

het rode object een 

exoplaneet (2M1207b) in een 

baan rond de bruine dwerg 

2M1207. Dit was de eerste 

maal dat een exoplaneet kon 

in beeld gebracht worden. Dit 

was gefotografeerd door de 

VLT in 2004. Na nog een jaar 

van observaties werd in 2005 

bevestigd dat het om een 

Jupiter achtige planeet ging, 

maar 5x de massa van 

Jupiter. De afstand tot de 

bruine dwerg is ongeveer 55 

AE. Het systeem 2M1207 ligt 

op een afstand van 230 

lichtjaar in het sterrenbeeld 

Hydra. 

De foto is genomen met de 

8.2m VLT telescoop Yepun. 



The fading image of the optical 

afterglow of GRB 030329, as 

seen on April 3 (four days after 

the GRB event) and May 1, 

2003. The images were obtained 

with the FORS 1 and 2 multi-

mode instruments at the 8.2-m 

VLT telescopes. 

  

Gammaflitsen – de connectie tussen 

supernovae en  

samensmeltende neutronensterren. 



De kosmische  

Temperatuur 

 gemeten. 



De oudste ster 

Van de Melkweg. 



Opvlamming van het  

superzware zwarte gat 

in de Melkweg 

Dit is een samengesteld beeld 

in kleuren van het centrale 

deel van de Melkweg op 26000 

lichtjaar van de Aarde. 

Reusachtige gaswolken die in een 

baan rond een zwart gat roteren zijn 

In blauw gekleurd. 

Dit beeld is ongeveer 100  

lichtjaar breed. 



Directe meting 

van de 

atmosferen van 

de exoplaneten. 

 



Rijkste planetenstelsel. 



Sterbewegingen 

 in de Melkweg. 

Een voorstelling van 

een denkbeeldige 

observator buiten de Melkweg  

van de beweging van een  

groep sterren. In deze 

voorstelling in enkel de Zon 

weergegeven. 



Deze artist’s impression geeft een schematische indruk van de gelijkgerichtheid tussen de 

rotatie-assen van quasars en de grootschalige kosmische structuren waar zij deel van 

uitmaken. Deze gelijkgerichtheid is ontdekt is bij waarnemingen met ESO’s Very Large 

Telescope. Deze eendracht strekt zich uit over miljarden lichtjaren en is de grootste die we 

kennen in het heelal.  

De groteschaalstructuur van het heelal is blauw ingekleurd. Elke witte stip is een quasar, waarbij 

de richting van de rotatie-as van het zwarte gat is aangegeven met een lijntje. 

Deze afbeelding is slechts als illustratie bedoeld: ze toont niet de werkelijke verdeling van 

sterrenstelsels en quasars. 

  



Beste waarneming tot nu toe van stoffige wolk die zwart gat in galactisch centrum 

passeert 

VLT-waarnemingen bevestigen dat ‘G2’ dichte nadering heeft overleefd en een 

compact object is 





De Keck telescopen in Mauna Kea Hawai. 



9.2 meter Hobby-Eberly Telescope (HET) in Texas. 



The Large Binocular Telescope (LBT) Mount Graham (3300M) Arizona 



The Grand Telescopio Canarias (GTC) op La Palma. 10.4 m 



Hubble Space Telescoop James Webb Space Telescoop 



Atacama large Millimeter/submillimeter Arrey (ALMA) 



Een ALMA opname van een 

Protoplanetaire schijf rond 

De jonge ster HL Tauri. 







Dank u voor uw aandacht 


