
Det här är en animation som introducerar undervisningsmaterialet om material 
och rymdfarkoster

Information

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Rymdfarkosten heter "Expert".

Expert är en testfarkost som samlar in olika mätdata och testar nya tekniska
lösningar för att kunna genomföra ännu bättre rymdfärder.



Fråga eleverna vad de kan om satelliter.

Information

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Filmen visar Sentinel‐1, den första satelliten som byggdes som Europas
Kopernikus‐program. Den har i uppdrag att bl.a. undersöka den arktiska isen, 
den marina miljön, upptäcka oljeutsläpp och spåra oväder.

Titta även på: http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2014/03/Sentinel‐
1_takes_the_lead 



Information
----------------------------
Bilden visar Sentinel-4. Sentinel-4 har som uppdrag att
analysera atmosfärens sammansättning.
Här kan du läsa mer: 
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Coperni
cus/Sentinels_-4_-5_and_-5P

The original image can be found here: 
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2008/10/Artist_s_im
pression_of_Sentinel-4
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Hur får vi upp satelliter i rymden?
För att få upp satelliten i rymden måste vi skjuta upp den med en raket och då
behövs det massor av bränsle. Det är därför bra om satelliten är gjord med så
lätt material som möjligt.

Purpose of slide

Här kan man fråga eleverna vad de vet om att skjuta upp satelliter och
introducera viktiga begrepp som massa. Pga svårigheten att undkomma jordens
dragningskraft är det viktigt att de material som används har så låg massa
(densitet) som möjligt.

Supporting Information

Notera att vi undviker att använda ord som tungt och vikt. Om vi skjuter upp en
raket från månen skulle vikten vara mindre men massan densamma.

Arianneraketen har en massa på 746.000 kg vid uppskjutning. 55.200kg 
raketsektionerna + 16.000 kg last. Resten är bränsle. Se:
http://astronautix.com/lvs/ariane5g.htm

Den här bilden visar också att satelliten konstrueras på jorden i ett mycket rent 
rum. Den visar också satellitens storlek jämfört med människor.

Här visas hur satelliten Gaia förbereds för att placeras i en Soyuz raket
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När rymdfarkosten återvänder till jorden har den jättehög hastighet (ca 40 000 
km/h). Då den möter jordens atmosfär krockar den med luftens molekyler. 
Rymdfarkosten blir då mycket varm. Så varm att den kan smälta om den inte är 
gjord av material som tål värme.
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Det kan hända att det lossnar delar från
satelliter som åker ut i rymden.

De här skräpdelarna kallas “rymdskrot”.

Purpose of slide

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Den här bilden introducerar “rymdskrot”
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Miljontals delar av rymdskrot snurrar runt jorden.

Purpose of slide
Den stora mängden rymdskrot börjar bli ett problem. 

Supporting Information
Det har skett ca 5000 raketuppskjutningar till rymden. Varje uppskjutning lämnar
nytt skräp i rymden. Vetenskapsmän uppskattar mängden rymdskrot till 29 000 
object större än 10 cm, 670 000 större än 1 cm och mer än 270 miljoner större
än 1 mm.

2009 kolliderade två satelliter. Amerikanska civilsatelliten Iridium‐33 civil och
den ryska militärsatelliten Kosmos‐2251 military . Båda förstördes och en massa
rymdskrot spreds , mer än 2200 spårade bitar.

https://youtu.be/zT7typHkpVg

http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Debris/Focus_on_growing
_threat_of_space_debris
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Image from

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2013/04/Distribution_of_debris
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Rymdfarkoster, t.ex. satelliter, kan träffas av rymdskrot.

Vi måste använda material som kan stå emot träffar av
rymdskrot.

Purpose of slide
Allt rymdskrot kan skada satelliter. Här introduceras hur man kan skydda sig mot 
dessa skador.

Supporting Information
En kollision med ett 10 cm stort föremål skulle få katastofala följder, ett 1 cm 
stort föremål skulle förmodligen göra satellite obrukbar och penetrera den 
internationella rymdstationen ISS och ett 1 mm stort föremål kan förstöra små
saker.

I slutet visas hur några föremål kolliderat med en solcellspanel till Hubble‐
teleskopet 2002. 

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2009/05/ESA_built‐
solar_cells_retrieved_from_the_Hubble_Space_Telescope_in_2002
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Vad är speciellt med verktyget på bilden?  
Man vill undvika magnetiska material i rymdfarkoster för
de kan störa instrumenten. 
Men det är väldigt praktiskt för astronauternas verktyg.

Purpose of slide

Här introduceras begreppet magnetism. Fråga eleverna varför magnetiska
material kan vara bra i rymden.

Supporting information

The property will be made as non‐essential in the final brief. Many pupils 
assume grey/silver metallic substance are magnetic. The test has been included 
to allow pupils to discover many non‐ferrous metals and alloys are not. Pupils 
may even suggest mixing alloys to contain steel to adapat a non‐magnetic core 
metal.
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• Hello. I am ….. (and brief introduction about their role at 
ESA).

• We have a mission at ESA to develop new materials for 
our space craft. 

• We want you to help us to test these materials.  We 
need one material which has all of the right properties 
for a space craft.

• It needs to have a low mass.
• It needs to cope with impacts.
• It needs to quickly cool down after it is heated.
• It needs to conduct electricity.
• It would be helpful if it is magnetic – but this is not 

essential.
• After you have finished testing the materials we need 

you to report back. Which material has all of the right 
properties?

• Good luck and  (some signing off phrase)

Purpose of slide

This slide introduces the brief. It does not mention the mixing of metals –
perhaps a second talking head is needed to ask how the pupils got on? Do they 
have any recommendations. At this point, the ESA representative can introduce 
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the ACCMET project for mixing metals to form alloys. If the pupils could mix and test a 
combination, what would they recommend and why?
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Hej!

Mitt namn är Michael Faraday. Jag är känd för att jag utför experiment med 
elektricitet. Jag vill att du också utför experiment med elektricitet. Jag vill att du 
tar reda på vilka material som leder elektricitet (kallas ledare) och vilka som inte 
leder elektricitet (kallas isolatorer). Skriv ner dina resultat i en tabell.
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Hallå!

Mitt namn är Arkimedes. Jag vill att du undersöker hur tunga materialen är. Först 
vill jag att du lyfter i dem och försöker avgöra vilken som är lättast och vilken 
som är tyngst genom att känna på dem. Lägg dem i ordning, lättast först och 
tyngst sist. Används sedan vågen för att bestämma om din ordning är den rätta
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Mitt namn är James Joule

Jag är intresserad i hur material värms upp och kyls ner. Jag vill att du placerar
något varmt på de olika materialen. Det bästa materialet svalnar snabbast. För 
att ses vilket material som svalnar snabbast ska du använda ett papper som 
byter färg beroende på hur varmt det är. Det kallas termokromatiskt papper.
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