
Meddelanden från

med Bengt Rosengren
rymden

En ny sida av Populär Astronomi!  Här tänker den hängivne och rymdintres-
serade Bengt Rosengren i fortsättningen förmedla de senaste nyheterna och 
resultaten från pågående och planerade rymdprojekt. Han inleder serien med 
en liten översikt över några satelliter och sonder som är verksamma just nu.

Rymdsonderna har som komplement till de jord-
bundna teleskopen bidragit på ett avgörande sätt 
till astronomins nya stora framsteg. Det finns 

många skäl för detta: Jordatmosfären är ogenomskinlig 
för de flesta våglängder i det elektromagnetiska spektru-
met. Jordatmosfären släpper heller inte ned de flesta 
kosmiska partiklar till jordytan. Jordatmosfären är också 
i ständig rörelse som gör att bilderna blir suddiga även 
i de allra största teleskopen, vilket dock numera kan 
kompenseras med dyrbar adaptiv optik. Sist, men inte 
minst, en rymdsond kan fara iväg till den himlakropp 
eller den del av rymden vi vill studera.

Strax ovanför jorden snurrar sedan årtionden tusentals 
satelliter på låg höjd (400–1 000 km) och på större höjd 
(36 000 km) en mängd kommunikations-, TV- och väder-
satelliter. Endast en  liten del används till utforskning av 
vår egen planet, och en ännu mindre del är renodlat ast-
ronomiska. De rymdsonder som färdas längre bort från 

jorden har däremot alla astronomiska uppdrag. Låt mig 
nu beskriva några av de för dagen intressantaste rymd-
sonderna, utan att ta dem i någon bestämd ordning. I 
kommande nummer blir det fler beskrivningar av rymd-
sonder och av resultat som de levererar.

Genesis skickades upp av amerikanska NASA den 8 
augusti 2001 och anlände den 16 november till sin desti-
nation 1,5 miljoner km från jorden, utanför månens 
bana. Där, i lagrangepunkten L1 på linjen mellan solen 
och jorden, ligger Genesis stilla sett från jorden. I ett 
särskilt ”flugpapper” skall sonden under två års tid samla 
partiklar från solvinden. I september 2004 stuvas flug-
pappret ned i en kapsel, en liten raketmotor startar, och 
kapseln dyker in jordatmosfären och fångas i luften av en 
helikopter över Utahöknen. Kapselns innehåll analyseras 
sedan i ett ultrarent laboratorium i Houston, Texas.

Mars Global Surveyor (MGS).  Denna sond sändes 
upp i november 1996 av NASA och började efter 
inbromsning i atmosfären att kartlägga planeten med en 
högupplösande kamera i mars 1999. En ytterst noggrann 
laserhöjdmätare ingår också, så att planeten kan kartläg-
gas i tre dimensioner. Vidare ingår magnetfältsmätare 
och en infrarödkamera som kartlägger temperaturfördel-
ning och ger grovinformation om mineralfördelning på 
markytan. Cirka 40 000 bilder har hittills levererats, och 
MGS kommer att fortsätta sända data och bilder i flera 
år till. Tack vare MGS har våra kunskaper om planeten 
Mars tagit ett enormt språng framåt.

Mars Global
Surveyor

Genesis
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MGS har kartlagt Mars noga i tre dimensioner. Här markerar gul och 
röd färg höglänta områden, grön och blå låglänta. Har kanske de blå 
områdena en gång täckts av vatten?



MAP (Microwave Anisotropy Probe), skickades upp 
av NASA den 30 juni 2001 och nådde den 1 oktober 
sitt mål, den s.k. lagrangepunkten L2 1,5 miljoner km 
från jorden, i riktning ut från solen. MAP har ytterst 
känsliga mikrovågsantenner och mottagare för att kunna 
studera den kosmiska mikrovågsbakgrunden som är kvar 
från universums födelse i Big Bang. Ett av de stora 
mysterierna är ju att om universum är isotropiskt (lika i 
alla riktningar) och homogent (samma struktur överallt). 
Hur har den hopklumpning kommit till stånd som ledde 
till att gas samlade sig till stjärnor och galaxer? Mikro-
vågsstrålningens fördelning är den äldsta bild vi har av 
universum. Med MAP kan vi få en detaljerad bild av hur 
”klumpigt” universum var och storleken på klumparna. 
En sådan karta kan jämföras med teoretiska modeller 
av universums utveckling, och då kan vi filtrera fram 
den troligaste modellen för universums historia, krök-
ning, innehåll av ljus och mörk materia och energi, och 
universums framtid. Hela himlavalvet skall kartläggas 
flera gånger, och nu under våren blir första fulla kart-
läggningen klar.

Stardust sändes ut på sin långa resa av NASA i februari 1999.  I 
januari 2004 kommer Stardust att besöka komet Wild 2 på så nära håll 
som 150 km. Förutom bilder och mätningar kommer sonden att samla 
in stoftpartiklar från kometens koma i en porös uppsamlingsanordning 
av ”aerogel”, en kiselförening. På vägen till och från kometen samlas 
det också in interstellära partiklar. Sonden återvänder mot jorden, och 
i januari 2006 släpper den ned en 60-kiloskapsel innehållande partikelkol-
lektorn. Kapseln bromsar in i jordatmosfären och landar med fallskärm i 
en öken i Utah, är det tänkt.

SOHO (SOlar and Heliospheric Observatory) är ett av de projekt som bedrivs i samar-
bete mellan ESA (European Space Agency) och NASA. Sonden sändes upp i december 
1995 till den s.k. lagrangepunkten L1 1,5 miljoner km från jorden i riktning mot solen. 
Eftersom sonden inte kretsar kring jorden hamnar den aldrig i skuggan, utan studerar 
oavbrutet solen. Instrumenteringen är riklig med bl.a. kameror, magnetfältssensorer, par-
tikelräknare, masspektrometrar och spektrometrar. Målet är att i realtid studera solens 
yta och atmosfär, med möjlighet att också dra slutsatser om solens inre, samt koronan, 
solvinden och heliosfärens växelverkan med jordens magnetfält och atmosfär. SOHO har 
gått igenom åtskilliga kriser men varje gång kunnat räddas till fortsatt verksamhet genom 
fiffiga omprogrammeringar och andra fjärringrepp. Projektet planeras pågå till mars 2003. 
Ett inte planerat, men glädjande resultat är att SOHO har upptäckt mängder av kometer 
som passerar mycket nära solen, och ofta störtar där. Den 8 januari 2002 passerade komet 
96/P Machholz solen på bara 18 miljoner kilometers avstånd. Samtidigt inträffade en stor 
koronamassutkastning, så bilderna (ses härintill) från SOHO blev extra spektakulära.

Stardust

SOHO

MAP Vår kunskap om den kosmiska bakgrundsstrål-
ningen blir alltmer detaljerad! Här ses tre kart-

läggningar av denna från tre olika epoker. Överst 
den ursprungliga upptäckten (som gav ett nobel-

pris), i mitten från COBE-satelliten, och nederst 
(än så länge) simulerade resultat från MAP.
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Kometen Machholz passerar solen samtidigt 
som en koronamassutkastning sker. Kometen 

är den ljusa strimman strax t.v. om bildens 
mitt (överst), sedan flyttar den sig snett uppåt.


