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Förra sommaren (2004) färdades rymdfarkosten 
Cassini/Huygens in i Saturnus’ enorma magneto sfär 
för att några dagar senare passera över Saturnus’ 

ringar, där den gjorde en raketinbromsning som lade 
den i en omloppsbana kring den majestätiska planeten. 
Kretsaren Cassini är tänkt att studera Saturnus, dess 
rymdomgivningar, månar samt ringar under åtminstone 
fyra år, och om en utökning av projektet godkänns i 
ytterligare två år. Sedan börjar raketbränslet ta slut och 
Cassini parkeras i en stabil bana runt Saturnus för att 
lämnas åt sitt öde runt 2010. 

Med ett fruset mål i sikte
Huvudattraktionen för projektet är dock inte Saturnus, 
utan dess stora måne Titan. Titan är stor som planeten 
Mars och har en tät atmosfär (1,5 jordatmosfärer vid 
ytan) av mest kvävgas (N2) och några procent metan 
(CH4). Denna atmosfär tros likna ett djupfryst tillstånd 
hos jordens atmosfär när livet uppkom på vår planet för 
bortemot fyra miljarder år sedan. Därför fanns också en 
landare med, Huygens, som den 14 januari i år trädde in 
i Titans atmosfär och landade på ytan medan den sände 
hem data via kretsaren Cassini under flera timmar. Huy-
gens’ instrument var främst avsedda att studera kemisk 
sammansättning, elektriska egenskaper, molnpartiklar, 

temperatur, densitet och vindar i atmosfären när den 
under två timmar singlade ner i fallskärm mot ytan. 
Men det fanns också ett markpaket av instrument och 
naturligtvis en uppsättning kameror samt en mikrofon 
för ljudupptagning. Cassini kommer också att koncent-
 rera sina mätresurser på månen Titan. Titans gravitation 
utnyttjas under nästan varje Saturnusvarv till att ändra 
Cassinis bana och styra in farkosten mot olika områden 
runt Saturnus. På så sätt kommer Cassini därför att pas-
sera rakt igenom Titans övre atmosfär ned till en höjd 
av cirka 1 000 km från ytan upp till cirka 60 gånger. Två 
av dessa Titanpassager ägde rum redan under hösten 
2004 före själva landningen av Huygens, och utnyttjades 
bland annat för att rekogno scera landningsplatsen. Det 
kommer alltså att bli några intressanta men hektiska år 
för de deltagande forskarna, som har väntat mer än sju 
år på att deras instrument skulle nå sitt mål i de yttre 
delarna av solsystemet.

En förväntan fanns under en tät dimma
Titan har tidigare besökts av en rymdfarkost, Voyager 1,  
som 1981 susade förbi månen på ett avstånd av cirka 
10 000 km. Instrumenten på Voyager 1 var byggda på 
1970-talet och var med nutida mått mätt ganska enkla. 
Dessutom fann experimentatorerna en tjock ogenom-
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Titans yta går inte att se i det syn-
liga våglängdsområdet, eftersom 
dess atmosfär bildar ett ogenom-
trängligt dimlager på en höjd av 
cirka 100 km. Dimlagrets partiklar 
är troligen sammansatta av bl.a. 
långa kolväte- och cyanvätekedjor. 
På grund av den låga gravitationen 
är Titans atmosfär mycket utsträckt 
och fluffig. Cassini kommer att pas-
sera upp till 60 gånger rakt igenom 
Titans övre atmosfär.

Den svenska Langmuirsonden, som kan liknas vid en väderstation för elektriskt 
laddad gas, är inringad i bilden. Det är ett av tre instrument som tillhör RPWS.
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tränglig rödbrun dimma som täckte hela månen på en höjd 
av cirka 100 km, så att Titans yta inte syntes. Voyager 1 
gav dock tillräckligt med information för att man skulle 
kunna konstatera att speciellt dess kväveatmosfär var 
högintressant. De infraröda mätningarna upptäckte 
nämligen en rad komplexa organiska föreningar såsom 
tunga kolväten och nitriler (organiska föreningar som 
innehåller kväve), men även cyanväte och derivat därav 
(polycyanider). 

En bild började byggas upp där atmosfären bombar-
deras av ultraviolett ljus från solen och energirika partik-
lar som accelererats i Saturnus’ vidsträckta magnetfält. 
Denna strålning har tillräckligt med energi för att bryta 
itu den starka kvävemolekylen till dess delvis joniserade 
produkter (N, N+, N2+) som sedan med lätthet reagerar 
vidare med speciellt metan (CH4). Detta är starten på 
en hel uppsjö med organiskt-kemiska reaktioner som 
fortfarande är långt ifrån kartlagda. Från denna ”kata-
lys”-fabrik i övre atmosfären dras de tunga organiska 
molekylerna under gravitationens inverkan djupare ned 
i atmosfären, där de fortsätter att reagera med varandra 
så att en mer och mer komplicerad kemi uppkommer. Vi 
tror att till och med vissa aminosyror, såsom adenin,  

kan bildas; aminosyror är här på jorden byggstenar för 
livet. Den täta orangebruna dimman tros också vara 
uppbyggd av långa kedjor av organiska molekyler som 
klumpats ihop och bildat vad meteorologerna kallar en 
aerosol. Vi har här i Titans atmosfär ett slags fruset till-
stånd av den förbiologiska kemi som borde varit igång 
när livet uppkom på jorden för cirka 3,5–4 miljarder år 
sedan. Det är därför vi skickade Cassini/Huygens till 
Titan för en närmare titt.

När Cassini  
passerade  
Titan den 26  
oktober 2004  
togs denna bild  
av det översta  
dimlagret och  
dess struktur. 

b
il

d
: N

A
S

A

Cassini

Huygens

Langmuirsonden
(del av RPWS)

bild: NASA / irF

Rymdsonden Cassini med landaren Huygens har nått fram till 
Saturnus månen Titan efter sju års resa. Efterhand kommer instru-
menten på Cassini och Huygens – däribland ett svenskt – att ge 
svar på många frågor om Titan, en av solsystemets största månar.
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En annan överaskning kom gemensamt från instru-
menten INMS och CAPS samt Langmuirsonden. Myc-
ket tunga föreningar (t. ex. den ringformade molekylen 
bensen, C6H12) som delvis var negativt laddade hit tades 
ända uppe vid 1 300 kilometers höjd över ytan. Det 
betyder dels att vi ännu inte förstår kemin här, dels att 
mycket avancerade molekyler bildas mycket högt upp i 
atmosfären på Titan. Cassinimätningarna resulterade i 
betydligt fler överraskningar.

Resultat från första passagen
När Cassinikameran (och andra avbildande experiment) 
vände sin blick mot Titan uppenbarades en sannerligen 
exotisk värld, fast i djupfryst tillstånd. Kameran kunde 
”se” igenom molntäcket av organiska molekyler i det så 
kallade nära infraröda våglängdsområdet. Först kunde 
man bara urskilja mörka områden som var separerade 
från ljusa områden, men när dessa jämfördes med resul-
tat från andra instrument verkade det som om de mörka 
härrörde från oceaner, som i så fall borde vara en lågok-
tanig sörja. Dock hittades inte några reflektioner från en 
vågrik havsyta, vilket fortfarande förbryllar oss forskare. 
Kanske är haven mer trögflytande än vi tror?

Densiteten hos Titan som helhet är mycket låg (1,88 
g/cm3) och tyder på att innandömet till största delen 
består av lättflyktiga ämnen som vatten (H2O), ammo-
niak (NH3) och kanske metan (CH4). Möjligen finns det 
en kärna av sten i Titans centrala delar. Den låga densi-
teten betyder att Titans yta borde till största delen bestå 
av fruset vatten, möjligen uppblandat med ammoniak 

och organiskt-kemiska produkter som fallit ned på ytan 
sedan Titan bildades för flera miljarder år sedan. Mikro-
vågsexperimentet på Cassini stödde hypotesen att ytan 
i stor utsträckning måste vara täckt av ett lager av orga-
niskt-kemiska föreningar som kolväten.

Ett annat instrument som kunde se rakt igenom 
dimmorna på Titan var radarn. En radiosignal som träf-
far en fast yta blir reflekterad till stor del och kom mer 
tillbaka till mottagaren på Cassini, medan en signal som 
träffar ett flytande material till stor del blir absorberad 
och inte i lika stor utsträckning kommer tillbaka till  
Cassini. Fast mark resulterar därför i ljusa områden på en 
radarbild, medan en vätska resulterar i mörka områden. 
Radarn är inte heltäckande, och vid varje Titan passage 
blir cirka 1 % av ytan undersökt. Dessutom är inte 
radarn på vid varje passage, men man planerar att under-
söka omkring 25 % av ytan med detta instrument under 
de kommande förbiflygningarna. Vi tror att sjöar har 
kunnat identifieras med radarn, och ett par kan ses som 
mörka fläckar till väns ter i bilden ovan. 

Vad som var överraskande var den fantastiskt rika 
struktur som ytan uppvisade. Dessutom kunde nästan 
inga kratrar från meteoritnedslag upptäckas på ytan. 
Detta tyder på att Titan är en geologiskt levande himla-
kropp som förmodligen är aktiv även idag. Ytan kan  
inte vara mer än några tusen år gammal. Det betyder i 
sin tur att det måste finnas en värmekälla i Titans innan-
döme som håller vattnet delvis och kanske periodvis 
flytande under den tjocka isytan. Sprickbildningar upp-
kommer då stundom i isytan och varmt nollgradigt 

Under solsystemets hela tillvaro borde också ett flera 
hundra meter tjockt lager av bland annat etan (C2H6), 
propan (C3H8), acetylen (C2H2) och många andra sub-
stanser från atmosfären kommit till ytan. Eftersom etan 
och propan är flytande vid temperaturer på –180 °C så 
spekulerade man om att ett slags lågoktanigt hav kunde 
finnas där, medan acetylen skulle kunna bilda en rad 
polyacetylener (dvs. olika slags plast) beroende på var de 
föll ned. Spänningen var alltså stor när Huygens lösgjor-
des för att tränga in under den tjocka rödbruna dimman 
den 14 januari. Men innan dess gjorde Cassini ett par 
låg sniffar med sina avancerade instrument.

Det svenska bidraget
Cassini/Huygens är ett gemensamt projekt mellan 
rymd organen i Europa (ESA), Italien (ASI) och USA 
(NASA). Huygens är till största delen av europeiskt 
ursprung, medan Cassini mestadels har amerikanskt 
ursprung. Både Cassini och Huygens bär på en mängd 
moderna vetenskapliga instrument som är insorterade i 
17 st instrumentpaket, tolv på Cassini och fem på Huy-
gens. I nästan alla instrument deltar både europeiska  
och amerikanska forskarlag. För ett av dessa instrument, 
en så kallad Langmuirsond, ansvarar Institutet för  
rymdfysik (IRF) i Uppsala, som också tillsammans med  
Rymdstyrelsen finansierat den. Den är en del av Radio 
& Plasma Wave Science (RPWS)-paketet som leds av 
universitetet i Iowa (USA), men förutom det svenska 
bidraget medverkar franska, österrikiska och brittiska 
forskarlag. Förutom Langmuirsonden består RPWS av 
tre 10-metersantenner för mätning av elektriska fält i 

frekvensområdet några hertz till 16 MHz (däribland 
radiovågor) och en treaxlig magnetometer som mäter 
upp till 12 kHz. En Langmuirsond kan liknas vid en 
liten väderstation för elektriskt laddad gas som ger upp-
skattningar av temperaturer, densitet, hastighet och i viss 
mån även kemisk sammansättning. 

Langmuirsonden har en mycket viktig uppgift 
be träffande månen Titan, ty den kommer att dels mäta 
jonisationsgraden som orsakas av energirik strålning 
som slår in i Titans atmosfär, dels bestämma det ter-
miska tillståndet hos den övre atmosfären (ovanför 
1 000 km). Temperaturerna bestämmer hastigheten på 
de kemiska reaktionerna. Ett exempel från den första 
Titanpassagen kan ses i ovanstående figur.

En av överraskningarna var att den övre atmosfären 
uppvisade mycket varierad struktur och dynamik. Det, 
tror vi, beror på en växelverkan med Saturnus’ roterande 
magnetosfär som slår in i Titans atmosfär med flera 
hundra km/s. Denna växelverkan orsakar en erosion av 
Titans atmosfär som dras ut i den omgivande rymden. 
Utflödet har vi uppskattat till 1025 partiklar per sekund 
(eller några kg/s). Detta kanske inte låter så mycket, 
men över geologisk tid får det en mycket stor effekt på 
klimatet på Titan. En neutral masspektrometer ombord 
på Cassini (INMS) uppskattade kvoten mellan kväveiso-
toperna 14N och 15N, och därur drog man slutsatsen att 
Titans kväveatmosfär måste ha varit mycket tätare för 
några miljarder år sedan, med kanske 50–200 atmosfärers 
tryck. En av Langmuirsondens uppgifter är att ta reda 
på hur detta går till mer i detalj under de planerade 60 
förbiflygningarna.

Data från Langmuir-
sonden från den första 
Titanpassagen i oktober 
2004. Här visas det joni-
serade mediets densitet 
(Ne  ), temperatur (Te  ) och 
medeljonmassan (<mi>) 
med höjden. Rött anger 
inflygningens och svart 
anger utflygningens 
resultat. Mycket tunga 
föreningar verkar domi-
nera under en höjd av 
1 300 km. 

Bilder från kameran ombord på Cassini kunde rekonstrueras och 
ge denna magnifika helhetsbild av Titans yta. De mörka områdena 
tros vara ett slags flytande kolvätehav och de ljusa en landmassa 
av vattenis. De mycket ljusa områdena på södra halvklotet är för-
modligen moln av metan. Dessa ändrade form mellan de två första 
Titanpassagerna.  

En radarbild av Titans yta. Ytan var mycket strukturerad och tydde 
på omfattande geologisk aktivitet hos den vattenis som ytan  

består av. Ett par kolvätesjöar syns som mörka områden  
till vänster i bilden. Området täcker några hundra km.
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Liv under dimmorna?
De flesta forskarna tror inte att liv finns på Titan. Med 
en yttemperatur på –180°C är de kemiska reaktionerna 
bara en tusendel så snabba på Titan som på jorden. Vis-
serligen kan det periodvis finnas flytande vatten på ytan, 
men om det finns liv på Titan så är det nog i dess fly-
tande innandöme. En fransk forskare, François Raulin, 
har spekulerat om att ammoniak upplöst i kolvätehaven 
möjligen kan spela samma roll som vatten och bygga 
upp ett slags falsk biokemi. Hur som helst, om det finns 
liv på Titan så är det med största sannolikhet väldigt 
annorlunda i sin uppbyggnad jämfört med jordelivet. 
Det fanns i alla fall inga väsen som rörde sig nära landa-
ren.

Den fortsatta undersökningen
Cassini, och det svenska instrumentet, kommer att fort-
sätta sina undersökningar av Titan och övriga delar av 
Saturnussystemet. Klart är att projektet redan har lyc kats 
över förväntan och att forskarna kommer att fördjupa 
sig i flera år i de data som sänds tillbaka till jorden. Det 
är ännu för tidigt att svara på många av de vetenskap-
liga frågeställningarna. Den vetenskapliga processen är 

med nödvändighet långsam och kritisk till sin läggning 
om den ska leda till korrekta resultat. Min resa till Titan 
startade redan 1990, när vi började planera inför projek-
tet, förbereda kontakter, konstruera instrumentet, som 
sedan skulle skjutas upp från jorden under hösten 1997 
med en Titan IV-raket. Jag har väntat på resultaten  
i nästan 15 år. Medier och allmänhet får ge sig till tåls 
ytterligare en tid och låta forskarna vrida i fred på sina 
plottar. Vi kommer tillbaka med nya analysresultat,  
och då blir det troligen något än mer spännande som  
vi har att säga om denna fantastiska verklighet.            

”vulkaniskt” vatten väller upp i dessa sprickor. Vatten-
vulkaner är en möjlighet som vi inte längre får bortse 
från. Titan är dessutom klimatologiskt aktiv, med sjöar, 
hav och vädersystem, vilket blev uppenbart när Huygens 
dalade ner genom atmosfären i fallskärm i 2 tim mar och 
sedan landade på ytan.

Radarn kan också använda till att uppskatta höjdkur-
vorna hos ytan genom att mäta den tid det tar för radar-
signalen att nå ned till Titans yta och tillbaka till Cassini 
igen. Det visade sig att Titans yta är förvånansvärt platt. 
Över ett avstånd på flera hundra kilometer varierade 
delar av ytan inte mer än högst några meter i höjdled. 
Detta stöder också att ytan till stor del är flytande eller 
i alla fall träsklikt mjuk. Resultaten från de första två 
Titanpassagerna var alltså högintressanta, men nu vän-
tade alla på att Huygens skulle landa på ytan.

Huygenslandningen
Landaren Huygens stora uppgift var att under två tim-
mars tid samla data i atmosfären från en höjd av cirka 
125 km under själva nedfarten till marken i fallskärm. 
De flesta av instrumenten skulle här mäta kemisk sam-
mansättning, vindhastigheter, elektriska egenskaper 
(för möjliga blixtar) och egenskaperna hos partiklarna 
i dimman. Det ansågs att en lyckad landning endast 
skulle vara en bonus, även om det fanns ett speciellt 
instrumentpaket ämnat just för markstudier. Huygens 
överlevde både nedfarten och flera timmar på marken. 
En radiostation på jorden lyckades uppsnappa en signal 
från Huygens hela fyra timmar efter landningen! Helt 
problemfri var dock inte nedfärden. Huygens hade två 
radiosändare, och en av dem trasslade på grund av ett 
programmeringsfel. Hälften av kamerornas bilder gick 
förlorade och dopplervindexperimentet fick också en 
reducerad datamängd. Men förutom det fungerade alla 
experimenten ombord på Huygens.

Under nedfarten kunde man tydligt se något som såg 
ut som Grand Canyon på jorden. Frågan var om flo-

derna var fyllda med en kolvätevätska, som i så fall flyter 
mot ett platt mörkt område som då skulle kunna vara en 
sjö. Strandkanten var väldefinierad och kameragruppen 
rapporterade att de trodde sig se en ”morgon”-dimma  
längs strandkanten. Den dimman borde då bestå av 
metan eller etan. Panoramabilden som visas på nästa 
sida påminner starkt om Stockholms skärgård. 

Huygens landade förmodligen i kanten av det sjölik-
nande område som kunde ses under nedfarten. På den 
annars ganska platta ytan fanns isklumpar med förmodat 
vatteninnehåll. Ytsammansättningen bestod mestadels 
av vatten och lättare kolväten. Den mer exakta kemiska 
analysen tar dock tid att ta fram. Metangas ut söndrades 
från ytan när den ”heta” Huygens värmde upp ytan under 
nedslaget. Ytans konsistens mättes bland annat av en 
accelerometer; resultaten tydde på att ytan var mycket 
mjuk. Några forskare liknade den vid brylépudding eller 
snö med skare på. Några amatörer utförde bildbehand-
ling och gjorde en film av de kanske 90 bilderna från 
marken (en per minut). Det blev ganska tydligt att delar 
av ytan nära landningsplatsen verkade täckt av en vätska 
med några centimeters djup som rörde sig i vinden. Vi 
får se vad den exaktare vetenskapliga analysen får fram.

Ett av huvudproblemen med att det finns några pro-
cent metangas i atmosfären är att metan sönderdelas av 
solens ultravioletta strålning högt uppe i atmosfären. 
Vätet försvinner lätt från Titan, då det inte kan hållas 
kvar av gravitationen och till följd av magnetosfärens 
inflytande. Resterande kol utgör byggstenar till större 
organiska molekyler som singlar ned mot ytan. Metanet 
borde försvinna på några tiotals miljoner år från Titans 
atmosfär. Det faktum att det fortfarande finns där tyder 
på att det finns en källa till metan på Titans yta. Detta 
skulle i så fall kunna vara ett kolvätehav. Huygens upp-
mätte en tydlig ökning av metanhalten när den kom 
närmare marken. Det är nog ett av de bättre bevisen för 
att kolvätehav existerar på Titan. Vi får se vad detaljerna 
i mätdata säger.

Höjdkurvor för Titans yta härledda 
ur radarmätningarna. En delvis 
mycket platt (flytande?) yta upp-
täcktes. I högra delen ses några 
kullar på ca 100 meters höjd. 

En sammansatt bild av det mesta som Huygenslandaren såg under sin nedfart mot 
Titans yta. Detta är en värld med levande klimat och geologi. Det tycks finnas  
flodsystem och sjöar.  Bilden nere till höger togs när Huygens stod på marken.
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