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SONDERNA
OCH LANDARNA SOM VISAT OSS

MARS
Sonder, landare och strövare: under ett halv sekel har människan skickat många repre-

Mars Express: långkörare som fortfarande gör banbrytande upptäckter.
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sentanter till Mars. Katja Lindblom väljer tio favoriter från 1960-talet fram till idag.
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ars har varit mål för fler rymdfarkoster än något
annat ställe i solsystemet. Många projekt har
misslyckats på vägen, men många har gett oss
helt nya insikter i vår grannplanet och vad som
finns att upptäcka där. Att välja ut de mest spännande är ett tufft uppdrag. Här, i tidsordning, kommer
mina förslag på tio kretsare, landare och strövare bland de
mest spännande Marsmissionerna.

MARINER 4

I
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början av 1960-talet hade man skickat ut de första människorna i rymden och USA låg hack i häl på Sovjetunionen
i rymdkapplöpningen som gick ut på att erövra inte bara
den närliggande rymden, utan även själva solsystemet.
Antalet motgångar för de båda supermakterna var i början
långt fler än framgångarna, men detta var ingenting som
hindrade dem från att försöka lämna jordens omloppsbana
och sätta kurs mot de närmaste grannarna Venus och Mars.
Sovjetunionen var först med att förbereda utforskning av
planeten Mars. I början av 1960-talet gjordes inte mindre än

En av våra första närbilder av Mars yta, tagen från Mariner 4.
fem försök att med obemannade sonder nå den röda planeten, men samtliga misslyckades. Även amerikanernas Mariner 3 misslyckades, men kort därefter, den 28 november
1964 nåddes större framgång i det att efterträdaren Mariner
4 framgångsrikt lämnade jordens omloppsbana.
Ungefär nio månader senare nådde Mariner 4 Mars och
kom som närmast att befinna sig på ett avstånd av 9 846
km från ytan. Under förbiflygningen i juli 1965 tog sonden
22 fotografier av Marsytan som lagrades på en bandspelare
ombord. Efter Mariner 4 utförde USA ytterligare ett par
förbiflygningar med Mariner 6, 7 och 9, men det var inte
förrän i juli 1976 som en landare för första gången sattes
ned på Marsytan med lyckat resultat.

VIKING 1 & 2

V

ikingsonderna, Viking 1 och 2, sköts upp med elva
dagars mellanrum i augusti 1975 och bar med sig var
sin landare. Det primära uppdraget var att studera
planeten i detalj samt att söka efter biosignaturer, det vill
säga tecken på liv.

En färgbild från Viking 1:s landningsplats.
Efter att Viking 1 (kretsaren) hade dokumenterat
Mars yta var det dags att separera den från landaren. Den
ursprungliga planen var att landningen skulle ske under
USA:s nationaldag den 4 juli 1976, men då den primära
landningsplatsens terräng visade sig vara olämplig blev
landsättningen framskjuten till dess att en säkrare plats
upptäckts. Landningen kom istället att ske på det område
av Mars som kallas för Chryse Planitia den 20 juli, exakt
sju år efter månlandningen 1969.
Redan 25 sekunder efter att Viking 1 tagit mark började
landaren sända över data till jorden, vilka bestod i det allra
första fotografiet av Marsytan taget från marknivå.
Efter landsättningen fortsatte kretsaren att fotografera
Mars, samt dess två månar Phobos och Deimos, från omloppsbana, medan landaren inledde sitt sökande efter liv
på den röda planetens karga yta.
I september 1976 fick Viking 1-landaren och kretsaren
sällskap av sina motsvarigheter Viking 2. Viking 2-uppdraget var i princip identiskt med Viking 1:s uppdrag: kretsarens uppgift var att kartlägga Mars från omloppsbana och
så småningom studera månen Deimos närmare, och den 3
september sattes landaren ned 200 km sydväst om Utopia
Planitia och nära 6 500 km från Viking 1, där den kom att
inleda sitt uppdrag genom att analysera Marsjorden. Data
från Viking 2 kom att visa på att Mars regolit liknar det
stoft som bildas då basalt (en vulkanisk bergart) vittrar
sönder, och i övrigt avslöjade markproverna höga halter av
järn och kisel. Även avsevärda halter av titan, aluminium,
kalcium, magnesium och svavel påträffades, tillsammans
med spår av yttrium och strontium.
Båda Vikinglandarna var utrustade med instrument
för att kunna utföra kemiska experiment för att kunna
bestämma halten av och kompositionen hos organiska föreningar i marken, framför allt genom att studera
förekomsten av “gasutsläpp” av metan och koldioxid från
levande organismer. Ett av experimenten gav positiva
resultat och fick det hela att framstå som om det verkligen förekom koldioxidutsläpp från primitiva livsformer.
Detta förbryllade många av forskarna som arbetade med
NR 3 2018 POPULÄR ASTRONOMI 39

BILD: ESA/DLR/FU BERLIN (G. NEUKUM)

REPORTAGE
Viking-programmet, men man kom snabbt fram till att
utslaget med stor sannolikhet var felaktigt och att det inte
fanns någonting som indikerade liv på Mars yta.
Vikingprogrammet var endast tänkt att vara i 90 dygn,
men både landarna och kretsarna fortsatte att vara aktiva
länge. Viking 1 höll ut ända fram till 1982 och höll med
sina 2 307 dygn rekordet för vår mest långlivade representant på Mars ända tills strövaren Opportunity slog
rekordet i maj 2010.

SOJOURNER
MARS EXPRESS
Mars Express utmärker sig bland annat genom att vara
den första europeiska sond som skickades till Mars, och
dess namn kommer sig delvis av att den byggdes snabbare
och mer effektivt än någon liknande sond tidigare hade
konstruerats, och delvis gav namnet en referens till sondens relativt korta resa genom den interplanetära rymden.
Mars Express sköts upp den 2 juni 2003 då Mars befann sig
närmare jorden än på 60 000 år. Detta innebar att sonden
kunde nå Mars på åtta månader, och den 25 december
inträdde den i omloppsbana runt planeten.
Mars Express’ uppdrag är att fotografera Mars yta i hög
upplösning, vilken den gör med sin högupplösta stereokamera (High Resolution Stereo Camera, HRSC), kartlägga mineralsammansättningen på Marsytan, undersöka
atmosfärens påverkan av ytan samt studera växelverkningarna mellan planetatmosfären och solvindarna.
Även Mars Express bar med sig en landare, Beagle 2,
vilken hade separerats från kretsaren sex dygn innan inträdet i omloppsbanan. Beagle skulle ha landat i området som
kallas för Isidis Planitia, men samtliga försök att kontakta
landaren misslyckades. I februari 2004 förklarade ESA
Beagle som förlorad. Vid det laget hade dock Mars Express
gjort sin första stora upptäckt. Med hjälp av sin spektrometer OMEGA, som observerar i synligt och infrarött ljus,
upptäckte sonden förekomsten av vattenis på Mars sydpol.
Detta var en viktig upptäckt då man tidigare trott att Mars
polaris bestod uteslutande av frusen koldioxid. I mars 2004

Här syns bara en del av Sojourners ”presidential panorama”, som Mars Pathfinder-teamet kallade den mäktiga bilden.
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Den 4 juli 1997 tog landaren Pathfinder mark i det
område på Mars som kallas för Ares Vallis. Med sig bar
den Sojourner, som kom att bli den första robotströvaren
någonsin att utforska den röda planeten, och ekipaget
landsattes på ett, då det begav sig, tämligen ovanligt sätt.
Landningssystemet sänkte ned Pathfinder med hjälp av
ett tjuder som satt fast i dess bakstyckshylsa och därefter
följde den krångliga delen att få luftkuddarna att blåsa upp
sig exakt åtta sekunder innan landningen. Därefter tände
raketmotorerna i bakstyckshylsan och tillät
således en relativt mjuk
landning, men vi talar
fortfarande inte om en
lugn och kontrollerad
landsättning; Pathfinder
föll till Marsytan från
30 meters höjd och
studsade omkring i flera Sojourner rullade hela 100 meter.
minuter innan den till
slut stannade.
Sojourner var designad som en demonstration av
tekniken som krävdes för att leverera en landare och en
frigående robotisk strövare till Mars yta på ett kostnadseffektivt och allmänt effektivt sätt. Uppdraget gick inte ut
på mycket annat än att fotografera Marslandskapet den
befann sig i. Sojourner drevs med hjälp av solpaneler och
batterier. Strövaren var tänkt att hålla i strax över sju dygn,
men den höll ut i över 90 dagar. Under den tiden fotograferade Sojourner flitigt den röda planeten och åstadkom
bland annat det kända panoramafotografiet nedan. Viktigast av allt var att Sojourner hade banat väg för de framtida
Marsrobotarna, Spirit, Opportunity och Curiosity.

hade andelen vattenis bestämts till 15 %.
Listan över Mars Express’ upptäckter kan göras mycket
lång och skulle kräva en helt egen artikel för att avhandla allting som den har åstadkommit under sina 15 år i
omloppsbana, men värt att nämna är att sonden kom
till god användning när det gällde att samla in data inför
landsättningen av Schiaparellilandaren 2016. Så sent som i
juli 2018 upptäckte Mars Express med sin MARSIS-radar
en underjordisk sjö 1,5 km under Mars sydpol (läs mer i
Robin Ramstads artikel på sidan 14).
Mars Express’ uppdrag har blivit förlängt till 2020, och
sannolikheten är stor att det fortsätter förlängas så länge
som sonden är operativ.

MRO

Opportunity och dess spår utan även skuggan den kastade
på Marsytan, vilket bevisade kamerans överlägsna kvalitet.
Ytterligare en uppgift bestod i att hitta en lämplig landningsplats för Curiosity, och ett potentiellt mål var Galekratern, där
Curiosity sedan kom att landsättas 2012.
Vad det gäller sökandet efter vatten visade mätresultat
från MRO 2009 att även Mars nordpolskalott innehåller
vattenis (tidigare hade ju data från Mars Express visat samma sak angående Mars sydpol); volymen motsvarar 30 %
av Grönlands istäcke. MRO har genom åren dessutom
upptäckt underjordiska isdepåer, vattenhaltiga mineraler,
laviner och bevis på tidigare vulkanisk aktivitet på Mars,
och dess uppdrag kommer att förlängas så långt som det är
möjligt. Ett sätt att förlänga MRO:s livstid kan vara att öka
livslängden hos de två batterier som driver MRO då den
befinner sig i Mars skugga.

En av många fascinerande landskapsbilder från kameran HiRise ombord på MRO. Vid Mars polartrakter täcks sanddyner av ett lager
med koldioxidis som värms upp av solen på våren. Mörka spår bildas
när sand lossnar från dyntopparna.
En annan långkörare är NASA:s mångfacetterade Mars
Reconnaissance Orbiter, MRO, vilken sedan den gick in i
omloppsbana kring Mars våren 2006 har haft tre primära
uppdrag: Att avgöra huruvida det någonsin har funnits liv
på Mars, vilket inkluderar att fokusera på mineralförekomster och geologiskt åldriga områden som tidigare har innehållit flytande vatten; att karaktärisera Mars klimat inklusive
hur stoft och vattenmolekyler transporteras i atmosfären,
samt att studera Mars geologi med speciell uppmärksamhet
på områden där flytande vatten tidigare har existerat.
För att uppnå dessa mål bär MRO med sig en mängd olika
instrument och experiment. Den har tre kameror, bland dem
High Resolution Imaging Science Experiment (HIRISE), som
blivit känd för detaljerade bilder av Marsytan. Sonden har
även ett kommunikations- och navigationspaket som tillåter
den att kommunicera med landare och strövare på Marsytan.
Ett av MRO:s första uppgifter var att att hitta Opportunity,
Marsströvaren som dragit över sitt 90-dagarsuppdrag med
två år. Opportunity påträffades i utkanten av Victoriakratern,
och MRO tog ett högupplöst fotografi som inte bara visade

Marslandaren Phoenix var resultatet av ett samarbete mellan
NASA, den kanadensiska motsvarigheten CSA, Lockheed
Martin och olika universitet i USA, Schweiz, Kanada, Filippinerna, Danmark, Tyskland, Finland och Storbritannien.
När Phoenix sköts upp den 4 augusti 2007 var den den första
uppskjutna farkosten att ingå i Mars Scout Program. Mars
Scout Program var ett NASA-initiativ där tanken var att
skicka en serie av små, relativt billiga robotuppdrag till Mars.
Varje scoutprojekt skulle kosta under 485 miljoner dollar,
men endast uppskjutningarna av Phoenix och MAVEN
utfördes innan programmet lades ned 2010.
När landsättningen av Phoenix skedde den 25 maj
2008 övervakades det hela av tre satelliter i omloppsbana
kring Mars. Landningsplatsen, Green Valley, hade utsetts
på grund av den relativt låga förekomsten av stora stenar,
samt att den befann sig inom det område utanför Mars
poler som har högst koncentration av is.
Uppdraget hade två primära mål, varav vilka det ena
var att studera geologiska spår av tidigare förekomst av flytande vatten på Mars, vilket skulle kunna tillhandahålla en
avgörande pusselbit för att utreda Mars historia av klimatförändringar. Det andra målet gick ut på att söka efter spår
av levande organismer i ett visst område. Några sådana
påträffades inte, men i juni 2008 kunde NASA rapportera
att små klumpar av ett ljust material hade upptäckts i ett
dike som Phoenix’ robotarm hade grävt. Dessa klumpar

Phoenix upptäckte bevis på flytande saltlag på Mars.
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förångades inom en period på fyra dygn, vilket indikerade
att det rörde sig om vattenis – hade det varit frusen koldioxid hade avdunstningen skett mycket fortare. I slutet av
juli var närvaron av vattenis på Mars yta helt bekräftad.
Den 8 november 2008 förlorade NASA kontakt med Phoe
nix, men uppdraget var då redan slutfört. Efter att ha utfört
ett misslyckat försök att återfå kontakten med landaren i maj
2010, fastslog NASA att sonden upphört att fungera.

2014. Även organiska molekyler anses vara byggstenar för
liv, men de kan också skapas genom kemiska reaktioner.
Curiosity har rullat omkring på Mars i över 2 200 dygn,
och redan i december 2012 förlängde NASA dess tvåårsuppdrag för obestämd tid framöver.

MOM
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Man skulle kunna säga att strövaren Curiosity, som tog
mark på Mars den 6 augusti 2012, fortsätter föregångarnas,
Spirit och Opportunity, arbete och även här har vatten och
eventuellt tidigare eller existerande liv på Mars en central
roll. Även om Curiosity inte är skapad för att upptäcka
liv, är den utrustad med instrument som kan sända över
information om dess omgivningar till jorden.
2013 inträffade någonting spektakulärt när Curiosity
skickade över data som visade att Mars i sitt förflutna kan
ha varit beboelig. De första markproverna som Curiosity
borrat fram innehöll svavel, kväve, väte, syre, fosfor och
kol, varav vilka samtliga räknas som byggstenar för liv,
eller åtminstone nödvändiga grundämnen som levande
organismer behöver. 2013 upptäckte forskarna, med hjälp
av Curiositys mätinstrument, även en stor topp vad det
gällde metanhalten i Marsatmosfären, och samma fenomen uppstod tidigt 2014. Helt plötsligt var nivåerna nästan
20 gånger högre än det normala, och eftersom metan i
vissa fall kan indikera förekomsten av mikrobiologiskt
liv räknades även detta som en intressant upptäckt. Dock
kan dylika metanutsläpp även vara resultatet av geologisk
aktivitet. Årstidsbundna toppar i metanhalten skulle ytterligare kunna vara ytterligare en livsindikator, men några
kopplingar mellan Mars årstider och metanutsläppen
kunde då inte göras.
Curiosity var också först med att identifiera faktiskt
organiska ämnen på Mars, vilket tillkännagavs i december

Curiositys senaste selfie togs mitt i en dammstorm.
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MOM sänds upp från Satish Dhawan Space Centre norr om Chennai.
Mangalyaan (sanskrit för “Marsfarkost”), mer känd som
Mars Orbiter Mission, är inte bara Indiens första Marssond utan även den första indiska interplanetära rymdfarkosten någonsin. Den sköts upp i november 2013 och
trädde in i omloppsbana runt Mars den 24 september
2014 där den sedan dess har befunnit sig i utförande av
sitt sekundära uppdrag – att studera Mars atmosfär samt
ytans morfologi och mineralogi. Det primära uppdraget
har egentligen ingenting med utforskning av Mars att göra,
utan går snarare ut på att utveckla tekniken som krävs för
att designa och planera interplanetära uppdrag, och detta
görs genom att testa de instrument som MOM är utrustad
med. En efterträdare, MOM-2, är planerad för uppsändning 2020.
MOM har även tagit bilderna av Mars i helfigur som
syns på omslaget och på sidan 14.

SCHIAPARELLI
ExoMars är ett stort europeiskt Marsuppdrag i flera delar.
Sonden ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) samlar i skrivande stund mätningar av bland annat metan i atmosfären, och
om två år ska nästa del, ExoMars 2020 Rover, inta planeten.
Landaren Schiaparelli sköts upp tillsammans med TGO
den 14 mars 2016, och landningen var planerad till den
19 oktober samma år. Det var ett samarbete mellan ESA
och ryska Roskosmos med syfte var att testa tekniken för
framtida mjuklandningar på Mars – framförallt . Den var
även utrustad med en nyttolast för att utföra mätningar av
atmosfärisk elektricitet på Mars, samt lokala meteorologiska
förhållanden. Under den sex minuter långa nedstigningen
gick mycket som förväntat; modulen trädde in i atmosfären
som den skulle med värmesköldar som skyddade den under
hastigheter som överskred ljudets. Sensorer på de främre
och bakre sköldarna samlade användbar vetenskapliga och
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Landaren Schiaparelli skickades ner på en ödesfärd mot ytan 2016.
ingenjörsmässiga data angående atmosfären och själva
värmesköldarna, men sedan kom landarens fallskärmar
att utveckla sig 30 sekunder för tidigt, vilket kom att leda
till att Schiaparelli okontrollerat störtade mot Mars yta och
kraschade. Utredningar har i efterhand visat att det hela
berodde på ett kort men ödesdigert glapp i landarens dator.
Det primära uppdraget, att genomföra en mjuklandning, hade misslyckats, men eftersom Schiaparelli lyckades
sända data till jorden under nedstigningen i atmosfären
anses det sekundära uppdraget vara delvis lyckat.
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Den astronomiska
världsbildens utveckling
Så ska InSight känna av Mars inre när den är på plats.
InSight sköts upp den 5 maj 2018 och beräknas landa på
Mars i november i år. NASA:s nyaste Marslandare har ett
något annorlunda uppdrag. Den kommer att utföra mätningar av planetens skorpa, mantel och kärna och bland
annat försöka registrera Marsbävningar i den mån sådana
förekommer. Man har länge tagit för givet att Mars helt
saknar tektonisk aktivitet och att manteln är helt stelnad.
Dessa antaganden baserar sig på att Mars inte lär ha haft
några vulkanutbrott på två miljoner år. Men planetens
mystiska utsläpp av metan skulle kunna förklaras av okända geologiska processer. På jorden kan metan pysa upp ur
marken vid områden med vulkanisk aktivitet, och skulle
det i sanning visa sig vara underjordisk vulkanisk aktivitet
som ligger bakom metanutsläppen på Mars kommer vi att
få lära om en hel del som vi trodde oss veta om planeten.
InSights primära syfte är att studera Mars inre struktur
för att få veta mer om hur stenplaneterna i vårt solsystem,
bland dessa jorden, bildades för 4,5 miljarder år sedan och
därigenom kanske till och med få ökad förståelse för hur
stenplaneter kring andra stjärnor bildas. 
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