
Raketvidenskab på den nemme måde 

Raketprincippet 

Når luften bliver sendt ud i én retning, vil 

der ifølge Newtons 3. lov komme en 

reaktion i den modsatte retning. Denne 

kraft, eller fremdrift, accelererer ballonen 

eller raketten. 

Illustrationer: www.grc.nasa.gov 

 

Bruger vi Newtons 2. lov på kræfterne 

frem og tilbage (reaction og action) gælder det at 

Ffrem = Ftilbage  eller  mraket · araket = mluft · aluft  hvoraf fås araket = aluft · (mluft/mraket)  

Dette kan nemt illustreres med en ballon på en snor. Snoren løber gennem et lille stykke 

sugerør i hver ende, sat på ballonen med tape. 

       

Hvis man bruger vand som drivmiddel i stedet for luft bliver araket større da vandet har 

større masse end luften. Derfor er en vandraket mere effektiv end en ballonraket. 

 

Forsøgene i denne workshop kan ses samlet i 

en Youtube video. Skan QR-koden til venstre 

og se videoen. QR-koden til højre linker til en 

artikel i tidsskriftet ”Science in School” om 

raketvidenskab. 

 

 



Raketvidenskab på den nemme måde 

Frit fald 

Galileo konkluderede som bekendt, at alle objekter falder med samme hastighed, uanset 

deres masse. Vi ved nu, at dette kun er sandt, hvis der ikke er nogen luftmodstand, og det 

er der normalt på Jorden. Der gælder, at efter faldtiden t er hastigheden v = g·t og faldvejen 

s = ½·g·t2, hvor g er tyngdeaccelerationen, som i Danmark er 9,82 m/s2. 

 

 

 

Dette princip kan let påvises ved hjælp af et 

vakuumkammer. Et stykke papir og en stålkugle kan 

bruges som genstande, som vist i videoen om 

workshoppen. 

 

 

 

 

Selv uden et vakuumkammer kan man demonstrere en 

lignende effekt ved kun at bruge en mønt og et stykke papir. 

Når mønten falder, skubber den luften til side foran den. Hvis 

et mindre stykke papir er placeret oven på mønten, er luften 

foran papiret også skubbet til side. Resultat er, at papiret ikke 

møder nogen luftmodstand og falder i samme tempo som 

mønten. På samme måde i ISS, alle ting inde i rumstationen 

falder i samme tempo som rumstationen, og astronauterne 

føler sig vægtløse.  

 

 

 

QR-koden er et link til en video optaget på Apollo 15, hvor en 

astronaut slipper en hammer og fjer samtidig og viser, at de 

falder lige hurtigt. 

Undersøg, hvad tyngdeaccelerationen er på månen. 



Raketvidenskab på den nemme måde 

Vægtløshed 

En satellit i kredsløb er i et konstant frit fald. Og i et frit 

fald er du vægtløs (men ikke masseløs). 

Astronauterne i ISS er under frit fald sammen med 

rumstationen, så de kan flyve rundt indeni, de er 

vægtløse. 

Illustrationen viser hvordan Newton tænkt sig man kunne 

komme i kredsløb om jorden. Forklar hvad ideen er. 

 

 

Dette kan illustreres med en faldende flaske fyldt 

med vand. Nær bunden af flasken er et hul. Når 

flasken står stille og låget er på bliver vandet i 

flasken. Tager man låget af vil vandet strømmer 

ud af hullet, fordi tyngdekraften af vandet ovenfor 

skaber et vandtryk. 

Når flasken er i frit fald, stopper vandet med at 

løbe ud, fordi vandet ovenfor er vægtløst.

Illustration: 

www.physicscentral.com 
 

 

QR-koden er et link til video om parabolflyvning, hvor man 

oplever vægtløshed, såkaldt mikrogravitation.  

Omløbstiden i et cirkulært kredsløb om jorden er 

T2  =  4π2·R3/(G·Mjord)  

hvor R er banens radius i meter, G er gravitationskonstanten 

og Mjord er jordens masse i kg. Find G og Mjord og bestem 

omløbstiden for ISS når den kredser 400 km over 

jordoverfladen. 



 

Raketvidenskab på den nemme måde 

Om at være i vakuum 

Trykket inde i Den Internationale Rumstation (ISS) svarer til trykket på Jorden, som er 1 

atm. Uden for ISS er trykket omkring 10-12
 atm. Hvad sker der, hvis astronauten ikke bærer 

en rumdragt på en rumvandring? 

 

Dette kan illustreres ved at sætte et glas koldt vand ind i 

et vakuumkammer. Vandet begynder at koge, selv om 

det stadig holder sig koldt. Faktisk vil vandet afkøles lidt, 

da fordampning af vandet kræver energi, som tages fra 

resten af vandet. 

 

 

 

 

Det kan også illustreres med en sprøjte med vand ved 

kropstemperatur. Når du trækker stemplet tilbage, 

koger vandet. Dette er vist i videoen om raketvidenskab. 

Undersøg, hvorfor vand koger ved en lavere temperatur 

end 100 grader når man er oppe på et bjerg.  

Uden en rumdragt vil vandet i astronautens øjne og 

tunge koge, luften vil flyde ud af lungerne, og 

astronauten vil dø inden for få sekunder. Senere vil 

blodet også begynde at koge. 

 

 

 

 

Skan QR-koden og læs mere om rumdragter til rumvandring 

 

  



 
 



Analyse af den simulerede lyskurve 

 

 Lyskurve for tre transitioner  detalje af en transition 

P er den periode, der svarer til kredsløbstiden. Her er det 1,75 sek. Antallet af omløb pr. minut er så  

60/1,75 sek. = 34 baner/min. Det er 33 rotationer/min for en normal pladespiller. 

T er transittiden, den tid planeten er foran stjernen.  

D er absorptionsdybden, mængden af lys absorberet af planeten. Ud fra dette kan brøkdelen af planeternes 

diameter til stjernernes diameter beregnes. 

Analyse af en exoplanets lyskurve 

Antag, at P, T og D bestemmes ud fra lyskurven. Ud fra spektrometrisk analyse af stjernen kan massen Ms og radius 

Rs bestemmes.  

Ved brug af Keplers 3. Lov får vi 

  
hvor a er den halve storakse i planeternes kredsløb. Ud fra dette kan a bestemmes. Derefter kan det bestemmes, om 

planeten er i den beboelige zone omkring stjernen. 

Lyskurvens dybde D giver planetens radius som nævnt ovenfor, ved  

 

 

Ud fra omløbstiden P kan planetens hastighed vp findes ved  

 

  

Endvidere kan planetens masse findes og dermed densiteten, som fortæller, om planeten er en gasplanet eller en 

klippeplanet, og om der er en stor mængde vand.   

Ud fra antallet af exoplaneter, som Kepler-satellitten har fundet, skal der statistisk set være mindst én exoplanet for 

hver stjerne i galaksen. 
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