
Första satelliten  
Den första satelliten i världen hette Sputnik som sköt upp av Sovjet union i 4de oct 1957. 
Den hade stor påverkan på kalla kriget, den innehål instrumenter för bland annat avläsa 
strålnings styrkan och temperaturen. Den såg ut som en klott med 4 Radioantenner för 
sändning av radio frekvenser i 20 och 40 MHz. 
  
Sedan skickades Sputnik 2 som hade med sig hunden Lajka på sin färd. Den stannade i 
rymden 162 dygn innan den återinträde i jordens atmosfär och brann upp den 14 1958. 
 
Därefter (Vostok)Sputnik 4 och 5 sköts upp som hade en mängd djur och växter  som togs 
levande till jorden. 
 
 
Utforskare 

● Explorer 1 var den första amerikanska satelliten som sköt upp den första februari 
1958. Den skickades upp som en direkt respons på dåvarande Sputnik 1. 

● Den hade instrumenter som mätte kosmisk strålning, mikrometeoriter och 
temperatur. 

● Den hade en omloppstid runt jorden 115 minuter och avstånd från jordeytan 
varierade från 358 till 2550 km. 

 
Elon musk. 
 
Född i juni 1971 är ingenjör, industridesigner, teknik företagare och filantrop. Han är 
grundaren, VD, Teknisk chef och chefsdesigner för SpaceX, tidig investerare, VD och 
projektarkitekt för Tesla, Inc. Zip2 och pay pal. 
 
Han är en kraft i samhälle som är som en körsbestörelse av Thomas edison and Tony Stark. 
 

● Under det senaste decenniet har hela världen haft sina ögon på Space  
X när de har revolutionerat raketteknik och rymdresor. 

Från att lansera ett sportbil i bana till löfte om att etablera en futuristisk koloni i mars, deras 
glasögon har genererat nivåer av allmänhetens spänning och media omslag som inte har 
sett sedan NASAs Apollo. 
 

● Att människor vill vara en del av hur vi kommer från en stad till en annan det är svårt 
föreställa sig att kunna flyga från new york till shanghai i 39 minuter eller Sydney till 
london i 59  minuter men det är något som arbetas med idag av Elon Musk och 
Space X. Elon jämför rum raketer med flygplan, säger att om du inte återanvänder ett 
plan skulle det kosta upp till 250 mil dollar att flyga varje tur, men för att vi kan 
använda den tusental gånger blir det prisvärt, detsamma gäller för raketer. En space 
x kostar cirka sixtio miljon dollar, om raketen kan användas tusen gånger så kostar 
den sextio tusen dollar per flygning och genom att bära ett antal personer kan du få 
kostnaden för raket flyg ner till priset som en ekonomi flygbiljett, Starship är den raket 
som utvecklas för att ta människor till mars och det kan transportera människor från 
stad till stad. I 2017 Elon sa att det ska ta minst 8 till 10 år för hans ide komma till en 

 



verklighet, om du kan bära människor du kan bära last med, så vi kan ha en packet 
från Paris till New york i 30 minuter i framtiden och att använda Tesla semi-lastbilar 
bli ett annat sätt att leverera last (paketer) från ett stad till en annan som Idag 23% av 
växthusgaser kommer från lastbil industrin, semi-lastbil ide blir snabbare, billigare 
och bättre för miljö. 

 
● Hyperloop är ett annat sätt att människor kan resa från en stad till en annan, idag det 

tar 2 timmar och köra från Dubai till Abu Dhabi, med Hyperloop det tar 12 minuter. 
Den är billigare, dubbelt så snabbt, kan inte krascha, är immun mot vädret och är 
själv drivs av solpaneler. 

 
● När våra städer och liv blir elektrifierade blir allt också ansluten kommer detta att 

bero på starlink, ett projekt av Space X det syftar till starta tusentals satelliter till 
omloppsbana och skapa en konstellation som tillhandahåller tillgång till internet även 
på platser där människor inte har det idag. Space x lanserade den första omgången 
av satelliter i maj 2019, de har nu 122 som kretsar runt jorden och planerar att 
distribuera tiotusental och på lång sikt kommer en version av detta konstellation 
internet att distribuera som ett kommunikationssystem runt mars. I Elon Musks City 
of future även  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyager 1 
 

● Den kretsar inte runt jorden utan istället utforskar längre ut i rymden. Den kan närma 
sig månen; resa genom interplanetära rymden; flyby, bana eller landa på andra 
planetariska kroppar; eller ange interstellar utrymme. 

En del av Voyager-programmet är att studera det yttre solsystemet  Voyager 1 lanserades 
16 dagar efter dess tvilling, Voyager 2. Efter att ha arbetat i 42 år, 11 månader och 19 dagar 
från och med 24 augusti 2020. voyager 1 kommunicerar fortfarande med Deep Space 
Network för att ta emot rutinkommandon och för att överföra data till jorden. 
På ett avstånd av 22,3 miljarder km; 13,9 miljarder mil från Jorden från och med den 26 juli 
2020 är det det mest avlägsna konstgjorda objektet från Jorden. 
Som en del av Voyager-programmet, liksom sitt systerfartyg Voyager 2, är rymdskeppet i ett 
utökat uppdrag att lokalisera och studera regionerna och gränserna för den yttre heliosfären 
och att börja utforska det interstellära mediet. Voyager 1 korsade heliopausen och gick in i 

 



interstellarutrymme den 25 augusti 2012, vilket gjorde det till det första rymdskeppet som 
gjorde det. 
Voyager 1: s utökade uppdrag förväntas fortsätta fram till cirka 2025 när dess radioisotop 
termoelektriska generatorer inte längre kommer att leverera tillräckligt med elkraft för att 
använda sina vetenskapliga instrument. 
 
 
Voyager 2 
 

● Voyager 2 är en rymdsond som sjösattes av NASA den 20 augusti 1977 för att 
studera de yttre planeterna. Som en del av Voyager-programmet lanserades det 16 
dagar innan dess tvilling, Voyager 1, på en bana som tog längre tid att nå Jupiter och 
Saturnus men möjliggjorde ytterligare möten med Uranus och Neptune. 

Det är det enda rymdskeppet som har besökt någon av dessa två jätteplaneter. Voyager 2 är 
det fjärde av fem rymdfarkoster för att uppnå solens utrymnings hastighet, vilket gör att den 
kan lämna solsystemet. 
Voyager 2 är nu i sitt utökade uppdrag att studera Interstellar Space och har varit i drift i 43 
år och 4 dagar från och med 25 augusti 2020. Det förblir i kontakt genom NASA Deep Space 
Network. 
Den 5 november 2018, på ett avstånd av 1,83 × 1010 km cirka 16:58 ljustimmar från solen, 
rörande med en hastighet av 15.341 km / s (55.230 km / h) relativt solen, lämnade Voyager 
2 heliosfären och gick in i det interstellära mediet (ISM), ett område i yttre rymden utöver 
påverkan av solsystemet, och sammanfogade Voyager 1 som hade nått det interstellära 
mediet 2012. Voyager 2 har börjat ge de första direkta mätningarna av densitet och 
temperatur av den interstellära plasma. 
 
Kraft 

● Voyager 2 är utrustad med 3 multi hundred-watt radioisotop termoelektriska 
generatorer (MHW RTG). Varje RTG inkluderar 24 pressade plutoniumoxid sfärer 
och tillhandahöll tillräckligt med värme för att generera cirka 157 W elektrisk kraft vid 
lanseringen. Sammantaget försåg RTG: erna rymdskeppet med 470 watt vid 
lansering (halveras vart 87,7 år). De förutspåddes att tillåta operationerna att fortsätta 
till minst 2020 och har redan gjort det. 

 
Kommunikation 

● Byggd med avsikt för eventuell interstellär resa, inkluderade Voyager 2 en stor, 3,7 m 
(12 ft) parabolisk antenn med hög förstärkning för att ta emot data via Deep Space 
Network på jorden. Kommunikation genomförs över S-bandet (cirka 13 cm våglängd) 
och X-bandet (cirka 3,6 cm våglängd) vilket ger datahastigheter så höga som 115,2 
kilobit per sekund på avståndet till Jupiter, och sedan ständigt minskar när avståndet 
ökade, på grund av lagen om omvänd kvadrat. När rymdskeppet inte kan 
kommunicera med jorden kan Digital Tape Recorder spela in cirka 64 megabyte data 
för överföring vid en annan tidpunkt. 

 
Fråga -1- Vad är Hyperloop och dess fördelar? 
 

 



a-En Hyperloop är ett sätt för brev och godstransporter. 
b-En Hyperloop är ett sätt för passagerar- och godstransporter. 
c-En Hyperloop är ett sätt för passagerar- och godstransporter med energieffektiva och 
mindre mänsklig misstag. 
d-En Hyperloop är energieffektiva bil som reser genom rymden. 
 
Svar=C 
 
Fråga-2- Vilken Frekvensomfång användes för satelliten Voyager 2 och vilken internet 
hastighet var resultatet? 
 
a-UHF Ultra high frequency, 0,3-0,1 GHz med 100 Gbits ps. 
b-L bandet 1 till 2 GHz med 80 Gbits ps. 
c-S-band och X-bandet med 13 cm och 3,6 cm våglängd med 115,2 kilobits ps. 
d-C och K bandet med 4 till 27 våglängd och hastighet 200 Kilobits ps. 
 
Svar=C 
 
 
Källor; 
 
1-https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperloop 
2-https://sv.wikipedia.org/wiki/Voyager_1 
3-https://sv.wikipedia.org/wiki/Sputnik 
4-https://sv.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk 
5-https://sv.wikipedia.org/wiki/Explorer_1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Presentation 
 

 
Svenska Satelliter 
Den första svenska satelliten skickades upp år 1986. Sedan dess har ytterligare fem 
satelliter som finansierats av Rymdstyrelsen lämnat jorden. 

 

Satelliten Viking 
Satellitens uppgift var att studera de processer som leder fram till norrsken. Satellitens 
uppgift var att studera de processer som leder fram till norrsken. Från Viking utfördes 
omfattande mätningar av elektriska och magnetiska fält och av partiklar, plasma och vågor 
på upp till 13 500 km höjd över jordytan och vid höga geomagnetiska latituder. 

 

Satelliten Freja 
Studerade kopplingar mellan magnetosfären och jonosfären. 
Satellitens Freja är en efterföljare till Viking och gjorde liknande mätningar men med 
betydligt högre rumsupplösning (100 meter). Freja var specialiserad på kopplingar mellan 
den inre magnetosfären och jonosfären längs med norrskens fältlinjer. 

Satelliten Astrid 1 
Astrid 1 skulle studera de neutrala partiklarnas roll i jordens magnetosfär och jonosfär 
Astrid 1 skulle studera de neutrala partiklarnas roll i jordens magnetosfär och jonosfär. 
Instrumenten bestod av ett avbildande neutral partikelinstrument (PIPPI), en liten kamera för 
ultraviolett och visuellt ljus (MIO) och en elektron spektrometer (EMIL). Förslaget att uppkalla 
dessa efter Astrid Lindgrens figurer kom faktiskt från en rysk deltagande forskare. 

 

Satelliten Astrid 2 
Detaljerade studier av norrskenet och dess uppkomst 

 



Uppgift var att göra detaljerade studier av norrskenet och dess uppkomst.Av speciellt 
intresse är att förstå processerna bakom norrsken, bl.a. de snabba uppåtgående och 
nedåtgående partikelstrålar som Astrid 2 studerat. 

 

Satelliten Odin 
Den 20 februari 2001 sändes det svensk ledda Odin Satelliten upp från Svobodny i sydöstra 
Ryssland. Än fungerar både satelliten och de vetenskapliga instrumenten mycket bra. En av 
Odins primära uppgifter är att öka förståelsen av atmosfärens kemiska och fysikaliska 
egenskaper - och i förlängningen hur dessa kopplar till jordens klimat.  

 

 

Teknikdemonstratorn Prisma  
Prisma syftade till att utveckla och kvalificera ny teknologi som är nödvändig för framtida 
europeiska forskningsprojekt.De två Prisma-satelliterna, Mango och Tango, utvecklades 
under ledning av Sverige tillsammans med bland andra Frankrike och Tyskland - Europas 
viktigaste rymdnationer.  

 

 

Mats - Sveriges nya forskningssatellit 
Mats (Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy) är en svensk 
forskningssatellit som ska undersöka vågor i de övre delarna av atmosfären och deras 
inverkan på jordens klimat. Från sin bana i rymden kommer satelliten Mats studera variation 
i ljuset som syreatomer avger vid 100 kilometers höjd, samt strukturer i atmosfärens högst 
belägna moln. Data som Mats samlar in kommer att fylla en viktig lucka i förståelsen av hur 
atmosfären fungerar. 

 

 

NASA 
National Aeronautics and Space Administration (NASA), är USA:s federala myndighet för 
luft- och rymdfart. NASA grundades 1958 som en direkt följd av Sovjetunionens uppskjutning 
av Sputnik 1 

 

Mercuryprogrammet 
Det höll på från 1959 till 1963 och sammanlagt skickades 15 av totalt 20 kapslar upp i 
rymden varav sex var bemannade. Målet var i första hand att ta reda på om människor 

 



kunde överleva i rymden. Kapslarna var mycket små, endast 1,7 kubikmeter och det var 
knappt att en person fick plats i dem. 

 

Geminiprogrammet 
var Nasas andra huvudsakligen bemannade rymdprogram och höll på från 1963 till 1966. 
Farkosterna var en fortsättning på Mercuryprogrammet och hade som mål att förbereda inför 
Apolloprogrammet genom att utveckla dockningsmöjligheter och andra tekniker som 
behövdes för att landa på månen. Det gjordes 12 uppskjutningar varav 10 var bemannande. 
Kapslarna var något större än mercury kapslarna och hade rum för två personer. 

Apolloprogrammet 
Syftet var att landsätta människor på månen innan 1960-talet var över, samt återbörda dem 
säkert till jorden. Rymdfärderna utfördes 1961–1972 och den första månlandningen skedde 
20 juli 1969 med Apollo 11; totalt 7 försök bemannade försök gjordes varav 6 var 
framgångsrika. 

Skylab 
Skylab var NASA:s första rymdstation och låg i bana runt jorden mellan 14 maj 1973 och 11 
juli 1979 och var bemannad i totalt 171 dagar och 13 timmar av tre olika tremannalag. 

 
Satellitkommunikation: 
En kommunikationssatellit är en konstgjord satellit som befinner sig i en omloppsbana kring 
jorden och som används för att förmedla telekommunikation mellan stationer på marken. 
Kommunikationssatelliter används för tv, telefon, radio, internet och militära applikationer. 
Det finns cirka 2000 kommunikationssatelliter i jordens bana, som används av både privata 
och statliga organisationer. 
 
Orbit: 
Den geostationära omloppsbanan är en cirkulär omloppsbana i jordens ekvatorialplan, på ett 
sådant avstånd att en satellit i denna bana roterar runt jorden i samma riktning och med 
samma omloppstid som jordens rotationstid. 
 

 

 



Low Earth Orbit: 
Low Earth Orbit ligger på en höjd mellan 160 till 2 000 km ovanför jordytan och det tar 
satelliten cirka 90 minuter för att göra ett varv runt jorden. LEO satellit hastighet är 7.8 km/s. 
 
Den 30 september 2019 fanns det över 2200 satelliter som fanns kring jorden, de flesta är LEO. 
Dessa satelliter fungerar ganska nära jordens yta. Företag som Space X och Blue Origin 
investerar så mycket i produktionen av LEO-satelliter 

LEO satellit orbit ligger på en höjd mellan 2 000 och 160 kilometer över jorden. LEO-satelliter 
används ofta för kommunikation, militär, spionering och andra bild applikationer. 

Medium Earth Orbit: 
Medium Earth Orbit är över LEO och med en höjd cirka 20 200 km över jordytan och det tar 
satelliten cirka 12 timmar för att göra ett varv runt jorden. MEO satellit hastighet är 3 km/s. 

Dessa satelliter används för GPS och kommunikation. 

Geostationary orbit: (GEO) 
Geostationary orbit är över MEO och ligger på en höjd cirka 35 786 km över jordytan och det 
tar satelliten cirka 23 timmar och 56 minuter för att göra ett varv runt av jorden. dessa 
satellitter hastighet är 3.07 km/s. 

denna typ av satellit används för att bevaka jordens väder och används också för 
kommunikation. 

Polar Orbit: 
Polar orbit ligger på en höjd mellan 200 - 1000 km över jordens yta. Polar orbit satelliter 
flyger flera hundra km över jordytan med en rotationsperiod på cirka 110 minuter. Polar orbit 
satellit hastighet är 7.3 km/s. 

Polar orbit satelliter används för väder, militär och kommunikation. 

 



 

frekvensband: 
nu utvecklas satellit teknologin snabbt. Satelliter kan inte bara användas för 
radiokommunikation utan de används också för astronomi, TV sändning och så vidare. 

L-Band (1-2 GHz) 
L-Band används för GPS  och även för satellit mobiltelefoner och kommunikation på havet 
och på land och används också för satellitradio. 

S-Band (2-4 GHz) 
används för väderradar och fartygsradar används också för kommunikation satelliter och 
även NASA har använt den för kommunikation med ISS. 

C-Band (4-8 GHz) 
Används främst för satellitkommunikation för TV satellit nätverk. används ofta i områden 
som regnar så mycket eftersom det är mindre påverkat av regn än Ku-Bandet. 

 



X-Band (8-12 GHz) 
Används främst av militären. Används i radar applikationer inklusive Continuous-Wave. 
X-band radar frekvensband används i civila, militära och statliga institutioner för 
väderövervakning och flygkontroll. 

Ku-Band (12-18 GHz) 
Används för satellitkommunikation. I Europa används Ku-band nedlink från 10,7 GHz till 
12,75 GHz för direktsändning av satellittjänster som Astra. 

Ka-Band (26-40GHz) 
Används för kommunikationssatelliter för militära flygplan, Ka Band uplink är 27,5 GHz till 31 
Ghz. 
 
 
 
 

 

Frågorna: 

Vad var syfte med Satelliten Viking ? 
Satellitens uppgift var att studera de processer som leder fram till norrsken. Från Viking 
utfördes omfattande mätningar av elektriska och magnetiska fält och av partiklar, plasma 
och vågor på upp till 13 500 km höjd över jordytan och vid höga geomagnetiska latituder. 

 

Vad står NASA för och när grundades den ?? 
National Aeronautics and Space Administration och  NASA grundades 1958 som en direkt 
följd av Sovjetunionens uppskjutning av Sputnik 1 

 

Vilken bana är närmast till jorden? 
. LEO 
. MEO 
. GEO 
. Polar 

Mest använda satelliter är? 
. LEO 
. MEO 
. GEO 
. Polar 

 

 



 

Källor: 

 

https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/sverige-i-rymden/svenska-satelliter/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/NASA 

https://en.wikipedia.org/wiki/NASA 

http://www.10fakta.se/nasa/ 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikationssatellit 

 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geostation%C3%A4r_omloppsbana#:~:text=Geostation%C3%A
4r%20omloppsbana%5Bredigera%20%7C%20redigera%20wikitext%5D&text=Den%20geos
tation%C3%A4ra%20omloppsbanan%20%C3%A4r%20en,samma%20omloppstid%20som
%20jordens%20rotationstid. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbit 
 
https://www.esa.int/Applications/Telecommunications_Integrated_Applications/Satellite_freq
uency_bands 

 


