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Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i 
rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan 
anbringes de der? – Ja, det er raketvidenskab! Hør også 
om hvordan en rummission designes og planlægges med 
eksempler fra aktuelle rummissioner.  

Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i 
rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan 
anbringes de der? – Ja, det er raketvidenskab! 
Hør om fysikken der gør at raketter kan hæve rumsonder og 
satellitter op fra Jordens overflade og accelerere dem i det lufttomme rum. 

Når en satellit skal sendes op i rummet, er det afgørende at det sker med en hastighed på mindst 
28.000 km/t for at den kan komme i kredsløb om Jorden – ellers vil satellitten falde ned igen. Men 
hvordan er det overhovedet muligt at komme op på så store hastigheder? Hvordan rammer satellitten 
den rigtige bane, og hvordan skifter en satellit fra én bane til en anden? Hvor højt oppe over os kredser 
de satellitter som vi på en skyfri aften kan se bevæge sig hen over himlen… og hvorfor falder nogle 
satellitter ned og brænder op i Jordens atmosfære? 

Satellitter og rumsonder opsendes naturligvis ikke bare for 
sjov. Alle rumprojekter er opbygget til at løse et bestemt 
formål, og banerne som satellitter og rumsonder er sendt op i 
hænger sammen med de opgaver en given rummission har. 
Hør om hvordan en rummission designes og planlægges, og 
følg med ud i rummet når vi ser nærmere på et par aktuelle 
rummissioner. 

Spænd sikkerhedsbæltet og gør klar til nedtællingen til dette 
foredrag om rumfart og raketvidenskab for begyndere. 

Særlig info for gymnasier 
I gymnasieskolen har foredraget særlig relevans for fagene 
fysik, matematik og astronomi. Foredraget kan også anvendes i 
forbindelse med grundforløbet i gymnasieskolen. Foredraget 
egner sig desuden som en del af et forløb i SRP og SSO.  

Hent billedet i høj opløsning. 

Forelæser: Hans Kjeldsen, professor i astrofysik ved Institut 
for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. 
Hans Kjeldsen har gennem snart en menneskealder forsket og 
undervist i astrofysik. Omdrejningspunktet for hans forskning er undersøgelser af stjerner og 
exoplaneter – altså planeter der kredser om andre stjerner end Solen – ved brug af data fra både 
rumteleskoper og jordbaserede teleskoper. 
Hans Kjeldsen har været med til at gøre mange af de enestående nye opdagelser om exoplaneter som 
de senere år har revolutioneret forståelsen af universets mangfoldighed af verdener og muligheden 
for at der kan være liv andre steder end på Jorden. Resultaterne er ikke mindst opnået gennem et tæt 
samarbejde mellem NASA og astronomer ved Aarhus Universitet om at analysere og behandle 
videnskabelige data fra bl.a. NASA rumteleskoperne Kepler og TESS, et samarbejde som Hans 
Kjeldsen har været en drivkraft bag. 
Hans Kjeldsen er centermanager i grundforskningscentret Stellar Astrophysics Center (SAC) og 
sidder derudover i en række bestyrelser og komiteer, herunder leder af Det Nationale 
Instrumentcenter for Dansk Astrofysik (IDA) og medlem for Nordisk Optisk Teleskops bestyrelse. 
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