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komma en utströmnings hastighet på 5 km/s (syre + väte),  
krutmotorer är något sämre och i praktiken är en far kosts  
största hastighet ungefär dubbla utströmningshastigheten, 
dvs. 10 km/s. Voyagersondernas högre fart beror på 
att de fått draghjälp vid nära förbiflygningar av planeter, 
s. k. swing by-manövrar, bl.a. vid Jupiter. Den 5,7 ton 
tunga Cassini var för sin del beroende av flera sådana 
manövrar under sin sjuårsfärd till Saturnus.  

Men nu är en märklig farkost på väg till månen och 
kommer att ha gått in i sin omloppsbana i februari 2005. 
Det är den europeiska sonden SMART-1 på 1 kubikmeter,  
massan 370 kg och soldriven. SMART-1, Small Missions 
for Advanced Research in Technology, har varit på väg sedan 
den 27 september 2003, uppskjuten med en raket av 
typen Ariane 5. Hela projektet drivs av ESA, det euro-
peiska rymdorganet. Man kan undra hur avancerat det är 
med en månsond som tar 17 månader på sig att komma 
fram när Apolloastronauterna gjorde det på några dygn.

SMART-1 har en s. k. jonmotor. Som bilden på nästa 
sida visar joniseras atomer av ädelgasen xenon genom 
att bombarderas med elektroner. De positiva xenonjo-
nerna attraheras av en negativ elektrod, får hög hastighet 
och leds ut magnetiskt med hjälp av spolar (inte olikt 
den magnetiska styrningen av elektronstrålarna i vanliga 
teveapparater). På väg ut neutraliseras jonerna genom att 
återfå elektronerna. All energi kommer från solpanelerna.

Vitsen med jonmotorn är bränslets höga utström nings  - 
hastighet som gör att det används effektivare. I detta 
fall är den 50 km/s, tio gånger mer än hos de bästa 
kemiska motorerna, så att endast 70 kg xenon behövs i 
SMART-1. Å andra sidan är jonmotorns dragkraft bara 
ynka 0,07 newton, dvs. ungefär lika med tyngden av ett 
pappersark, så accelerationen är mycket liten. En farkost 
med jonmotor måste därför skjutas upp från jorden 
med en konventionell raket, nödvändigt också eftersom 
jonmotorn kräver nästan vakuum för att fungera. 

Att fara till månen med hjälp av jonmotor är därför 
ingen idé, utan målet för SMART-1 är att framför allt 
prova tekniken. Dessutom skall sonden passa på att göra 
nyttiga observationer av månytan, bl.a. kartlägga den i 
infrarött ljus med en upplösning på ett par decimeter 
för ett ingående studium av bergarterna, vilket är av 
betydelse för kommande månfärder. Förekomsten av 
vatten i form av is skall också undersökas.

Det är vid längre färder, där den långa accelerationsti-
den inte spelar så stor roll, som jonmotorn är överlägsen. 
Den ger en tidsvinst redan för en färd till Merkurius, 
vilket också är planerat av ESA som ett uppföljningspro-
jekt. Jonmotorer kan också användas som bankorrigerare 
i rymdstationer och kommunikationssatelliter; de senares 
livslängd begränsas av bränsletillgången och förlängs 
därför med effektivare bränsle.

Ett annat sätt att komma upp i höga utströmnings-
hastigheter är att jonisera en gas till ett plasma som 
hettas upp och får strömma ut. Av de många möj-

liga konstruktionerna verkar VASIMR-motorn lovande. 
(Det lite svåruttalade namnet betyder VAriable Specific 
Impulse Magnetoplasma Rocket.) Vätgas injiceras i en kam-
mare, försedd med en antenn som ger ett starkt elektro-
magnetiskt fält så att gasen joniseras. Den leds sedan ut 
till en större kammare som fungerar som en mikrovågs-
ugn; antenner åstadkommer också här ett elektromagne-
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SMART-1 med solpaneler och xenonstråle närmar sig månen.

Med raketer drivna av kemiska bräns-
len har vi kommit ut i rymden. Men 
ska vi resa mycket långt och mycket 
snabbt räcker inte detta. Då måste det 
till helt andra framdrivningsmetoder.

När detta skrivs har sonden Huygens precis gått 
ned på Saturnusmånen Titan och därmed starkt 
bidragit till att göra Cassiniprojektet till en 

både teknisk och vetenskaplig succé. Företaget är en av 
höjdpunkterna i en hundraårig utveckling med rötter 
i Tsarrysslands sista tid, där den självlärde Konstantin 
Tsiolkovskij föreslog flerstegsprincipen för raketer och 
flytande bränsle som alternativ till de fasta. Nu används 
båda. I rymdfärjorna blandas flytande syre och väte som  
reagerar till vatten i brännkammaren – knallgas är miljö - 
vänligt! – och färjan får lyfthjälp av två s.k. booster raketer, 
krutraketer som släpps av sedan de bränt ut.

En annan tidig inspiratör var Hermann Oberth med 
sin bok Die Rakete zu den Planetenräumen. Nu har visio-
nerna förverkligats, och några sonder är till och med på 
väg ut ur solsystemet, bl.a. de båda Voyagersonderna 
från 1970-talet. De rör sig med 17 km/s och kommer 
därför att ta 80 000 år på sig för att avlägsna sig 4,3 
ljusår, avståndet till solens närmsta grannstjärna. Kos-
miska sniglar, således. Kommer vi att kunna åstadkomma 
något snabbare, och när får Cassini en efterföljare till 
Neptunus?

Svaren blir troligen negativa så länge vi tänker på de 
konventionella kemiska raketmotorerna, eftersom de 
kemiska reaktio nerna ger för lite energi i förhållande 
till bränslemassan. Som bäst kan vätskemotorer åstad -

Framtida   raketmotorer
tiskt fält. Dess frekvens är precis avpassad till vätejoner 
så att de börjar rotera, varigenom plasmats temperatur 
höjs till flera miljoner grader. Med hjälp av magnetfält 
från supraledande spolar leds plasmat ut och ger den 
motkraft som accelererar farkosten åt andra hållet.

I andra plasmamotorer finns elektroder, t.ex. för att 
leda en ström genom plasmat för dess upphettning, 
och i jonmotorer behövs sådana för att avge elektroner. 
Elektroderna slits oundvikligen (kavitation), vilket är 
vanskligt vid långa färder utan reparationsmöjlighet. 
Men VASIMR-motorn har den stora fördelen att sakna 
elektroder och vätgasen för driften finns i överflöd över-
allt i universum.

Man planerar att utnyttja VASIMR-motorer för att 
bankorrigera ISS, den internationella rymdstationen, 
där vatten används för att bilda det syre besättningen 
behöver. I processen bildas väte som hittills släppts ut i 
rymden, men nu kan bli bränslegas i stället. Det blir god 
ekonomi eftersom det kostar omkring 100 000 kronor 
att skicka upp massan ett kilo till den höjd där ISS rör 
sig.

VASIMR-motorer bör också kunna användas vid 
bemannade Marsfärder, kanske inom tjugo år. Avsakna-
den av elektroder ger möjlighet till mycket större drag-
kraft än hos jonmotorer, och den är dessutom variabel. 
Färdtiden kan därför minskas, troligen till hälften, cirka 
fem månader, vilket minskar den stråldos som besätt-
ningen får i rymden och som kan skada immunförsvaret. 
Magnetfältet kring motorn fungerar dessutom som ett 
extra strålskydd på samma sätt som jordens magnetfält. 
Kort tid i tyngdlöst tillstånd är också angeläget. Att 

SMART-1:s bana till månen. Under accelerationen växer spiralen allt 
mer och så småningom hamnar sonden i det område där månens 
gravitation dominerar. Där vänds den så att farten minskar.

Jonmotor. Xenongas kommer in till vänster och joniseras. Jonerna 
accelereras sedan mot den negativa elektroden och fokuseras med 
magneter. Vid utträdet sprutas elektroner ut från elektroder och 
neutraliserar jonerna.
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aRnE SikÖ är civilingenjör och lärare och sedan ungdomen 
intresserad av raketteknik.

Sibirien. Det kan vara kometer som kommer in från sol- 
systemets yttre delar eller NEO-asteroider (Near Earth Orbit). 
Ett närmare studium av dessa och ett bra förvarnings-
system av typ ju tidigare desto bättre kommer troligen förr 
eller senare – när vet vi inte – att kunna hindra en katastrof.

Plutos bana ligger i medeltal 40 ua från solen, men sol- 
systemet tar inte slut där. I dess utkanter, ut till 50 000 ua, 
finns Oorts kometmoln som utgörs av uppskattningsvis 
1013 isiga små kroppar som är rester från solsystemets 
begynnelse och ibland kommer hit som kometer. Men 
med 100 km/s tar det närmare 500 år att ta sig ut till 
10 000 ua. Därför förslår inte ens fissionsdrivna farkoster 
om tiden skall bli rimlig, eftersom den tillgängliga ener-
gin per kilo uran inte räcker till. Så nu lämnar vi samtida 
teknik och går till framtida – 2100-talets, kanske – näm-
ligen fusion.

I solen reagerar protoner med varandra för att till slut 
bilda helium, men för rymdfart fungerar detta inte, 
utan den enda användbara fusionsreaktionen är sam-

manslagning av deuterium (tungt väte) med den lätta 
heliumisotopen 3He. Resultatet blir vanligt helium plus 
väte och just för denna reaktion mycket lite besvärlig 
strålning. Beräkningar visar att hastigheter på  5 % av 
ljushastigheten skulle kunna uppnås på detta sätt, vilket 
räcker för att tillryggalägga 10 000 ua på tre år! Till 
solens närmsta granne på 4,3 ljusår skulle det ta 86 år,  
en inte orimlig tid. 

Fusionsreaktionerna skulle kunna startas genom 
att små kulor av blandningen beskjuts från flera håll 
med kraftiga lasrar, och kanske är detta det enklare av 
problemen; det andra gäller bränslet. Deuterium finns 
i havsvatten i praktisk taget outsinliga mängder, men 
3He knappast alls på jorden. Den finns i solvinden som 
jordens magnetfält skyddar oss emot, men lagras i stället 
på månens yta i tillräckliga mängder, där 3He-gruvor 
skulle kunna upprättas. Ett annat alternativ vore att 
hämta det från jätteplaneternas heliumrika atmosfärer. 
Vi kan låta en energiberäkning illustrera problemen. 
Om rörelseenergin hos en rymdsond på ett ton vid 
hastigheten 5 % av ljushastigheten skulle tas från ett  
600 MW kraftverk tar det sex år för produktionen.

Ett än mer futuristiskt alternativ som ibland nämns är 
antimateria. Intensiv gammastrålning bildas vid reaktio-
nerna och i övrigt illustrerar vi med en kostnadskalkyl. 

För närvarande produceras i acceleratorer några nano-
gram antimateria per år. Priset uppges vara  1012  dollar 
per kilo, vilket är rätt mycket, även vid låg dollarkurs! 

Så därför tillbaks till den kosmiska miljödebatten: 
solenergi! Solstrålningen utövar ett lätt tryck på materia 
den träffar, särskilt om den reflekteras. Man skulle därför 
kunna ta sig fram i solsystemet med hjälp av stora, 
reflekterande och mycket tunna solsegel, en idé som inte 
är ny. Accelerationen blir liten 1 ua från solen, med en 
typisk hastighetsökning på kanske 1 mm/s varje sekund. 
Men sekunderna adderas och en räkning visar att en 
månads solsegling mellan jorden och Mars ökar farten 
med omkring 2 km/s. Genom att vända seglet på lämp-
ligt sätt kan man minska farten så att resor jorden–Mars 
tur och retur går på två–tre år. 

Kanske är den tekniska enkelheten en anledning 
till rymdfartsmyndigheters svala intresse, men enkla 
lösning ar brukar krångla mindre än andra och priset  
är lågt. Mer avancerade konstruktioner kan sändas när-
mare solen och där få så stor acceleration att de skulle 
kunna lämna solsystemet för en interstellär kryssning 
i 500 km/s. I varje fall bör solsegling kunna bli ett bra 
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någorlunda snabbt vända om ifall något skulle gå snett 
är ogenomförbart med kemiska raketer, men möjligt 
med en VASIMR-motor. 

Med jon- och plasmamotorer kan rymdsonden 
komma upp i hastigheter upp emot 100 km/s. De ger 
oss därför möjlighet att utforska även solsystemets yttre 
delar, som vi hittills bara kunnat nå sporadiskt, på grän-
sen till de kemiska motorernas prestanda. Men även de 
nya motorerna behöver energi, liksom instrument och 
radiosändare. Avstånden är stora, vilket medför mindre 
datahastigheter om inte sändarnas effekt kan ökas. Men 
med ökat avstånd från solen minskar solstrålningens 
intensitet. På jorden, en astronomisk enhet (1 ua, 150 
miljoner km) bort från solen, är den 1,4 kW/m2. Den 
avtar kvadratiskt med avståndet så att den ute vid Satur-
nus på ca 10 ua är 102 = 100 gånger mindre, vilket skulle 
göra de nödvändiga solpanelerna orimligt stora. Cassini 
är därför försedd med tre RTG-enheter, Radio Thermal 
Generators, med starkt radioaktivt material vars utvecklade 
värme omvandlas till några hundra watt elektrisk effekt. 
Men för mer energi är den enda möjligheten som åter-
står fissionsenergi, dvs. kärnel. 

Här kan Sverige inte delta, eftersom forskning om 
kärnelproduktion är förbjuden, men i USA har projekt 
Prometheus kommit långt med små, kompakta reaktorer  
på 100 kW, Safe Affordable Fission Engine, SAFE. Hur 
säkert är det då att skicka ut en reaktor i rymden, och vad 
händer om starten misslyckas? Reaktorn startas utanför 
jorden, vilket innebär att den vid uppskjutningen inte 
hunnit åstadkomma något farligt avfall, utan bara har sitt 
uranbränsle, vars strålning är mycket låg. (Problemen i 
urangruvor är i stort sett desamma som i andra gruvor.) 
För extra säkerhet kan man sända iväg reaktorn i två 
delar som sätts samman vid dockning. Efterhand som 
motorn kommer i gång ökar avståndet från jorden, såle-
des den optimala slutförvaringen! En färd till Pluto kan 
ta 10 år och börja genomföras under 2010-talet.

Med NEP, Nuclear Electric Propulsion, får vi därför 
möjlighet att närstudera de yttre planeterna och deras 
månar. Borrprover skall kunna tas och de intressanta 
småplaneterna i Kuiperbältet utanför Neptunus studeras. 
Projekt JIMO, Jupiter Icy Moon Orbiter, beräknas kunna 
starta under 2010-talet. En säkerhetsmässig aspekt finns 
också. Då och då träffas jorden av stora föremål från 
rymden, senast 1908 vid floden Steniga Tunguska i  

komplement för transport av material mellan planeterna 
till låg kostnad. Vi har en intressant tid framför oss!

För den som är mer intresserad rekommenderas följande:

Robert Zubrin: Entering Space, Jeremy P. Tarcher/Putnam 
1999, ISBN 1-58542-036-0. Lättläst och inspirerande.

Gregory Matloff: Deep-Space Probes, Springer 2000, ISBN 
1-85233-200-X. Lite mer tekniskt och matematiskt krä-
vande.

Louis Friedman: Starsailing, Wiley 1988, ISBN 0-471-
62593-0. En populär bok av en ledande kännare och 
entusiast.

VASIMR-motorn: ”The VASIMR Rocket”, artikel i  
Scientific American, november 2000, sidorna 72–79.

Solseglingsprojektet COSMOS 1, The Planetary Society, 
www.planetary.org/solarsail/                                            ♦

Solseglare på väg till Saturnus.

VASIMR-motor. Vätgas injiceras till vänster och joniseras 
med elekt romagnetisk strålning från speciella antenner (1). 
Längre fram hettas plasmat upp med andra antenner (2). 
De supraledande magnetspolarna (3) ger magnetfält som 
omvandlar plasmats värmerörelse till utåtriktad rörelse och 
håller strålen samlad.
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