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Med kommande, bemannade ryndfärder till månen, Mars och senare kanske ännu
längre ut måste vi veta mer om hur vi människor klarar den mycket ogästvänliga
miljön. Vi är ju sedan långa tider anpassade till de jordiska förhållandena på ett
sätt som redan då och då ställt till det för våra astronauter. Kanske finns problem
som vi inte kommer att kunna klara av?
Den här bilden visar jorden som en
astronaut på Mars skulle se den.
Hur kommer astronauter att uppleva
synen av jorden som en liten prick i
rymden?
Hur kan besättningen tänkas reagera om
någon blir allvarligt sjuk?
Hur kommer vi att klara strålningen där
ute, som är betydligt starkare än den på
jorden?
Inte sällan undrar människor varför vi ska
lägga en massa pengar på rymdresor när så
mycket viktigare finns att göra på vår hemplanet. Hur ”onyttiga” de egentligen är kan
vara svårt att veta i förväg, men här ett par,
kanske mer grundläggande synpunkter:
Figur 2, Jorden, fotograferad av rovern
Curiosity på Mars (NASA).

”Vi vill veta vad som finns bortom vårt vetande, en önskan som karakteriserar
människan.” Carl-Friedrich von Weizäcker, fysiker.
”En kultur som vill förbli medveten om sina värden måste utforska materiens,
universums och livets väsen.” Helmut Schmidt, tysk förbundskansler.
Vid diskussioner om saker som de här kan man med fördel jämföra med andra
kostnader. En populär sådan är världens årliga utgifter för tuggummi som ligger
kring 20 miljarder kronor. Annat finns också.
Lite om livet på ISS
Figur 2, International Space Station,
ISS (NASA). Den går i en bana 32 mil
över jordytan i 7 km/s.
Där skyddar jordens magnetfält mot den
kosmiska strålningen och det gör i viss
mån också den tunna atmosfären där ute.
Astronauterna svävar fritt omkring och
känner sig i stort sett tyngdlösa.

När detta skrivs kom just en tidningsartikel om ISS: ”Toaletten är trasig i den
rymdkapsel som inom kort ska ta hem fyra astronauter från den internationella
rymdstationen (ISS). Efter månader i omlopp runt vår planet kommer de således
att få återvända iförda blöjor.” (SvD, 7 nov. -21.) Inget nytt, dock. Vid rymdpromenader, som kan vara en god stund, får man också finna sig i sådant.
Som vi ska se har tyngdlösheten stora, negativa effekter, varav en är att man
snabbt tappar kondition. Träning är alltså nödvändigt, mycket på löpband och
dagligen minst en och en halv timme. Träningen måste vara effektiv så att man
svettas ordentligt, detta med tyngdlösa droppar som ju inte kan rinna av utan sitter
kvar på kroppen. Så man får gå in i badrummet och nöjer sig då ofta med att torka
av sig med en svamp, först med tvål och sedan med bara vatten. Men ibland måste
man ändå duscha, annars hade det snart blivit outhärdligt ombord. Tidigare var
det rätt primitivt, men på ISS används påsar med vatten som man stänker på sig
och avslutar till sist det hela med avtorkning.
I badrummet finns en toalett, samma för kvinnor och män. Man kan – oavsett kön
– välja att sitta eller stå och anordningen separerar vått från mera fast. I vilket fall
som helst måste man sätta fötterna i klampar på golvet för att inte driva iväg.
Inget rinner ju ned, utan avfallet blåses bort från kroppen med luft. Eftersom luft
är en bristvara desinficeras den och filtreras innan den återförs till kabinen.
Motsvarande sker med alla vätskor, inklusive urinen, som sedan blir dricksvatten
m.m. Det påstås vara bättre än mycket av det vatten vi dricker på jorden. Ett talesätt: ”Yesterday´s coffee is tomorrow´s coffee.”
Man äter torkad mat som blandas med vatten. Inga större problem här, men att få
tyngdlösa brödsmulor i näsan sägs vara obehagligt och med varm mat får man se
upp så att inte känsliga delar av munnen bränns.

Figur 3, Karen Nyberg väger sig. Mekaniken som hon pressar fram och tillbaka
registrerar kraften så att hennes massa kan beräknas med gängse rörelselagar.

Astronauternas hälsostatus kontrolleras ständigt och i det ingår noggrann vägning.
Det får göras på speciellt sätt eftersom en vanlig våg i stort sett skulle visa noll. I
stället sitter astronauten med hela sin kropp samman med en mekanisk anordning

som känner av hennes massa. Eftersom det är en rätt otymplig sak görs försök
med något enklare. Astronauten ska i stället fotograferas med en 3D-kamera som
dock bara får fram kroppsvolymen. Den registreras i en dator som innehåller
foton och vikter för 30 000 personer och med hjälp av detta finner någon med en
kroppskonstitution som liknar astronautens.
Stationens solpaneler förser den med energi, men i övrigt måsta allt tas med från
jorden, t.ex. vatten och syre. Det mesta tas upp med den ryska kapseln Soyuz. En
del syre tillverkas också däruppe genom elektrolys av vatten. Fast avfall förpackas och skickas ut från ISS. Det luftmotstånd som finns där ute gör att avfallet
efter hand kommer längre in i jordatmosfären, där det brinner upp.
Mer om tyngdlöshet och hälsa
Skalan på badrumsvågen talar om vilken massa man har i (kilogram), men det
uttrycks oftast som att man väger si eller så mycket. Därför kan det vara vilseledande att tala om ”viktlöshet” på ISS, som om ens massa försvinner där. Hur
som helst känner man inte av sin tyngd, vilket gör att vi i stället ska använda ordet
”tyngdlöshet” här. (På engelska är det dock ”weightlessnes”, kanske av språkliga
skäl.)
I tyngdlöshet får öronens balansorgan problem, men efter några dagar känns allt
normalt och det är trevligt att sväva omkring. Tillbaka på jorden får man vara försiktig i en vecka, särskilt i trappor och även t.ex. vid huvudskakningar i duschen.
Man förlängs 5-10 centimeter eftersom inget längre trycker ihop ryggraden. Diskarna utvidgar sig och fylls med vätska, något som kan bli mycket smärtsamt.
Man tror att det hela beror på att ryggmuskulaturen vill motverka sträckningen,
men hur det än är släpper det hela alltid efter hand.
Mycket värre är de synproblem – något oftare hos män än kvinnor – som många
upplever efter några månaders tyngdlöshet och anses vare ett av de viktigaste att
lösa inför långvariga rymdfärder. Tillfälligt fungerar det med starkare glasögon,
men i längden är det värre än så. Anledningen är att trycket i hjärnan ökar så att
den pressar mot ögongloben, kan orsaka blindhet och i värsta fall död. Särskilt
påverkas höger öga, vilket tolkas som att anledningen är att regleringen av blodflödet i hjärnan störs. Möjligen kan den högre koldioxidhalten spela in.
Figur 4, prov på inaktivitet.
Försökspersonen här får
betalt för att ligga i en säng i
två månader. Han ligger med
huvudet snett nedåt för att
simulera högre blodtryck
och får inte någon gång resa
sig, utan måste äta o.s.v.
liggande. Däremot fick han
använda mobiltelefon, läsa
och lyssna på musik.
Han kontrollerades noga,
oupphörligt, kunde naturligtvis när som helst sluta,
men valde att fullfölja.

Hur fungerar en människa på väg från jorden i ett trångt utrymme med hemplaneten som en blå prick och kanske hälsoproblem som visserligen studerats här
hemma, men inte på tillräckligt många, inte heller under tillräckligt lång tid eller i
riktigt rätt miljö?
T.ex. visar sig vitaminhalten i mat gå ned till för låga nivåer efter ett till tre år,
särskilt vitaminerna B1, B2, B8, C och K. För immunförsvarets del försämras det
i tyngdlöshet medan bakterier förökar sig snabbare, åtminstone delvis p.g.a.
tjockare cellväggar. I den ökade strålningen jämfört med den på jorden kan de
dessutom mutera till farligare varianter.
En intensiv forskning är igång, både i USA och här i Europa, här särskilt hos det
tyska centrumet för luft- och rymdfartsmedicin (DLR). I anläggningen ENVIHAB
– sammandrag av environment och habitat – studeras psykologiska och
medicinska problem, t.ex. långtidseffekter av låg syrehalt, hög halt av koldioxid,
varierande lufttryck och av isolation. Här en nyhet:

NYHETER FRÅN ENVIHAB
14 september 2021: Försökspersoner sökes snarast!
”Vi söker friska försökspersoner mellan 20 och 30 och mellan 60 och
70 år för vår DeMoCLeS-studie för utforskning av mekaniken i
muskelfibrer och vadmuskulatur under aktivitet.”
Det kanske allra värsta problemet
Bland annat från marken under oss och rymden ovanför träffas vi ständigt, var i
världen vi än håller hus, av det som kallas joniserande strålning, sådan som t.ex.
kan påverka celler och orsaka cancer. Vi har utsatts för det sedan urminnes tider
och sådant som tak och väggar hjälper inte.
Figur 5, den naturliga strålningen.
Bilden visar den oundvikliga, joniserande strålningen
som ständigt träffar oss,
bl.a. från marken – radon –
och från rymden.
Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
För rökare tillkommer 1,5
mSv per år.

Figur 5 visar hur det ser ut numera, med starkt bidrag från medicinska undersökningar. Stråldosers storlek anges i enheten Sievert, Sv, (efter den svenske
strålskyddspionjären Rolf Sievert) och adderas de årliga doserna i figuren ser vi
att det blir 3 mSv per år. En sådan strålningsintensitet är inte farlig eftersom vi
vant oss vid den under långa tider av evolution.

Med ökad höjd över jordytan tilltar strålningen, med allt mindre atmosfär som
stoppar den. Jordens magnetfält hjälper till, men där ISS går är strålningen ändå
betydligt starkare än vid jordytan. Det ökar cancerrisken, men man går in för att
ökningen för astronauterna ska hålla sig under 3 %.
Det som karakteriserar joniserande strålning är att den förmår slå ut elektroner i
kemiska föreningar och hos enstaka atomer. På så vis kan molekyler splittras och
atomer förlora en eller flera elektroner, i båda fallen så att de vill bilda nya kemiska föreningar. Många blir till skadliga så kallade fria radikaler, många ihop med
en syreatom eller syre-väteföreningen OH, som kan orsaka cancer och hjärt- och
kärlsjukdomar. (I mat finns antioxidanter som oskadliggör fria radikaler.) En cell
som träffas av joniserande strålning kan dö, men också mutera och är det en könscell kan den påverka arvsanlagen, allra oftast negativt.
Röntgenstrålning

Våglängd i meter
Figur 6, den elektromagnetiska strålningens spektrum. (NASA) I engelskspråkig litteratur kallas
röntgenstrålning oftast X-rays. Man kunde tycka att den infraröda strålningen med sin fömåga att
hetta upp borde vara joniserande, men här är helt olika processer inblandade.

Ljus är inte joniserande, utan det börjar först vid den ultravioletta strålningen med
sina kortare våglängder (därav solbränna). Den joniserande effekten ökar sedan ut
mot röntgen- och gammastrålningen.
Partikelstrålning kan också vara joniserande I solvinden finns väte och heliumatomer (rimligt med tanke på solens sammansättning) och temperaturen där de ger
sig av är så hög att alla är joniserade, d.v.s. saknar elektroner. De är alltså protoner
och alfapartiklar (kärnor av heliuatomer). Större, joniserande atomer är farligare,
t.ex. järn.
Ibland kallas den joniserande strålningen ”radioaktiv strålning”, mycket för att
den först upptäcktes i samband med radioaktiva ämnen som uran och radium.
Men eftersom strålningen också kan komma till på andra sätt är det gemensamma
namnet joniserande strålning bättre.
Som figur 7 visar är det huvudsakligen två strålningskällor som är av betydelse för
astronauter, solen och vår vintergata i sin helhet. Övriga galaxer är för avlägsna
för att kunna bidra mycket.

Extragalaktisk
kosmisk strålning

Galaktisk
kosmisk strålning
Supernovor,
gasströmmar
från svarta hål?

Soleruptioner
Flares, koronamassutkastningar
Strålningsbältet
kring jorden
Solvind
(Van Allenbältet)
Figur 7, källor för joniserande strålning. De starkaste markerade med fyllda pilar.

Solen är farlig bara vid mycket kraftiga eruptioner, solstormar, med koronamassutkastningar. De är ovanliga, t.ex. inträffade en 1989 då en stor del av
Quebec blev strömlös under några timmar och en tidigare 1859. En mindre
dramatisk inträffade den andre augusti 1972, mellan Apollo 16 och 17. En
astronaut på månen skulle då ha fått en kortvarig, s.k. akut, strålningsdos på ca 4
Sievert. Det överlever man på jorden med 50 procents sannolikhet, men bara med
vård i steril miljö – immunförsvaret slås ut – så vår astronaut hade säkert dött av
akut strålsjuka inom få dagar, innefattande allmän svaghet, kräkningar och
diarréer.
Nu planeras bemannade resor till Mars via månen, med ständigt bemannade baser.
Där tänker man sig att lösa strålningsproblemet med att bo i grottor.
Likaså på Mars, men säkert inte på den första resan. Rovern Curiosity mätte 26
μSv per timme på Marsytan och på sin väg mot planeten var det 77 μSv per
timme. Skillnaden beror på att Marsatmosfären visserligen är mycket tunn, men
ändå i viss mån skyddar mot strålningen utifrån. En jämförelse med jorden (se
figur 5) visar därmed att strålningsbelastningen på Mars yta är ungefär 100 gånger
så stor som på jorden och på vägen dit mer än dubbelt så stor.
Det anses att varaktiga, s.k. kroniska, doser över 10 μSv per timme kan vara skadliga, men här är osäkerheten stor på grund av brist på data. Att testa på människor
är etiskt otänkbart, så i stort sett det enda vi har att gå på är olyckor som inträffat
(men då som akuta doser) och undersökningarna efter bombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Också här är det problematiskt på grund av de ofta sena verkningarna som också kan bero på annat.
En viktig sak som skiljer strålningen på jorden och i rymden är att enskilda partiklar där kan ha mycket hög energi. I värsta fall kan en enda (t.ex. en järnjon) ha
samma energi som en fotboll i 140 km i timmen. Den sprider sig inte i kroppen,
utan går rakt genom. Det ger koncentrerade, s.k. täta, skador långs partikelns väg
som sätter cellenas självläkningsförmåga ur spel och ger därmed särskilt stor risk
för cellskador.

Förutom skador på celler kan den joniserande strålningen efter hand grumla ögonlinserna. Länge har man ansett att hjärtat skulle vara ganska okänsligt för joniserande strålning, men det har visat sig vara fel. Strålningen orsakar förkalkning i
blodkärlen, vilket kan leda till stroke. Vidare kan den ersätta frisk vävnad med
fibrös och därav i värsta fall hjärtstopp.
Som tänkbara motmedel nämns bland annat C-vitamin, mejeriprodukter och gröna
grönsaker (spenat) som kan fungera som antrioxidanter och radikalborttagare.
Men inget medel mot strålningen finns än. Det har lett NASA till projektet Reducing Galactic Cosmic Rays Challenge, ett pris på 30 000 dollar till den som kommer på en lösning. (Det påminner inte så lite om de tjugo tusen pund som England
för trehundra år sedan lovade som pris till den som kunde lösa det akuta problemet
med att finna latituden på världshaven under upptäcktsresorna.)
Datorerna och strålningen
Kraftfulla datorer är numera en förutsättning för rymdverksamheten. På månen
kan man klara sig utan dem med datorer på jorden som gör jobbet, men längre bort
blir överföringstiderna för långa.
Strålningen är för genomträngande för att det ska vara lönt att skärma av datorerna
( t.ex. med bly). Så det är oundvikligt att strålning träffar minnenas minsta enheter,
transistorerna, som det finns många av (se figur 8) och förstör dem. Hittills har
botemedlet varit ”härdning” av minnena med hjälp av större transistorer än nödvändigt. Det gör dem mindre känsliga för strålning, men samtidigt drar de mer
energi, en bristvara i rymden, och är betydligt dyrare. Ett nyare sätt är redundans ”överflödighet” - här genom att t.e.x. utnyttja tre datorer för samma arbete. Om
någon av dem ger ett resultat som skiljer sig från de båda andra som är lika så
räknas det inte. Det är ett gammalt sätt i industrier och många andra sammanhang
och gör att vanliga PC:n kan utnyttjas i rymden.
Figur 8, en transistor. De började komma i användning på 1950talat och är en förutsättning för hela dataindustrin.
De anses ha lika stor betydelse som t.e.x. boktryckarkonsten.
För närvarande kan en mikroprocessor innehålla 57 miljarder
transistorer.

Något om enheter
Den som läser vidare om strålning kommer snart att möta andra enheter än den vi
utnyttjat, Sievert, som är ett direkt mått på en stråldos farlighet. Enheten Gy, Gray,
anger bara hur stor energi en dos har, men samma energi kan vara olika farlig för
olika slags strålning. Därför måste dosen i Gy multipliceras med ett tal som anger
farligheten. Talet är 1 för röntgenstrålning, d.v.s. samma värde i Gy och Sv, men
för t.ex. alfastrålning är talet 20 så att dosen 1 Gy motsvarar 20 Sv.
Två äldre enheter som då och då dyker upp är rad och rem. 1 rad = 0,01 Gy och 1
rem = 0,01 Sv.

