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INTRODUTION 
 

Vem Var Herman Potočnik-Noordung? 

Herman Potočnik Noordung föddes den 27 december 1892 i 

Pula, Kroatien. Hans fader, Jožef Potočnik, som var en marin 

vapenofficer, arbetade där. På sin fars sida var han från Slovenj 

Gradec. Hans mor, Marija Kokošinek, föddes i Maribor, 

Slovenien. Fadern Jožef Potočnik dog när Herman var bara två år 

gammal. Han återvände med sin mor från Pula, först till den lilla 

staden Vitanje. Sedan tillbringade han det mesta av sin barndom i 

Maribor. Efter avslutad skolgång i Maribor fortsatte Herman sin 

utbildning vid teknisk militärakademi i Moedling. Herman 

avslutade akademin som expert på stålkonstruktionsbyggnader 

med löjtnant som militär rang. 

Strax efter examen från gymnasiet var han tvungen att gå fram, 

när första världskriget började. Han lämnade slagfältet med obotlig tuberkulos i lungorna. Efter 

kriget var han kapten och började studera mekanik och elteknik i Wien. År 1925 fullföljde han sina 

studier. I hans efterföljande undersökningar fokuserade han specifikt på raketteknik, vilket till stor 

del berodde på hans engagemang i universitetsgruppen som behandlade flygtekniken och hade 

sin egen Raketdivision. 
 

Herman Potočnik dog mycket ung och i stor fattigdom den 17 

augusti 1929 i Wien. Strax före sin död publicerade han sin enda 

bok "Problemet med rymdresor" på tyska. Boken publicerades 

1929 i Berlin under sin pseudonym Noordung. För utgivandet av 

boken av Schmidt i Berlin var hans samarbete med Herman Oberth 

viktigt. Både Oberth och Noordung anses vara pionjärerna för 

rymdflygning. 

Hans bok blev snart översatt till ryska, senare till engelska och 

1986 också till slovenska. 

Noordungs bok väckte uppmärksamhet trettio år senare. Den första 

tyska och senare amerikanska raketexperten Dr. Wernher von 

Braun, som ledde lanseringen av den första artificiella 

(amerikanska) satelliten 1958, skrev att det var "en lärobok för byggare av rymdfordon". Potočnik 

ingick också bland pionjärerna som bidragit till en stor andel av rymdprogrammets realisering. 
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Den berömda designern av de efterföljande rymdraketmissilerna, Dr Wernher von Braun, 

kommenterade Noordungs arbete med följande ord: "Avståndet från jorden till rymdens geostatiska 

centrum specificerades precis av kaptenen till den österrikiska armén, Herman Potočnik" och 

tillade: "Hans bok var en historisk vändpunkt i världens rymdraketteknik". 
 

 Herman skrev om lanseringen, flygningen och 

återkomsten av rymdraketer. Han analyserade 

noggrant raketen som en drivkraft i rymden, dess 

effektivitet och dess prestanda i de enskilda faserna av 

flygningen. Han diskuterade användningen av 

rymdteknik i det dagliga livet på jorden, men varnade 

också för riskerna med tekniken i krig.  

 

Han diskuterade också problemen med människor som 

bodde i rymden och erbjöd tekniska lösningar på dessa 

problem. 1963 tog den amerikanska geostationära 

telekommunikationssatelliten SYNCOM exakt samma 

position som redan beräknats av Herman Noordung. 

Han tillkännagav flygningar åtminstone till våra 

solsystems närliggande planeter och behovet av att 

utveckla ny teknik för att upptäcka kärnkraft eller foton 

framdrivning. Herman förberedde också utformningen 

av anordningar för en permanent vistelse för människor 

utanför jordens atmosfär och tyngdkraft. 
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Del 1 

 
Tema Förberedelser för vår resa till rymden 

Ämne Vetenskap, Matematik 

Nivå  

   

 

Mål Studenterna lär sig hur rymden påverkar människokroppen. 

Färdigheter Vetenskap: utforma hastighet, koordination och rörlighet övningar för 

förberedelser för rymdresor. 

Matematik: beräkna medelvärden 

Tid 100’ 

Material Koner, papper och penna, timglas, utrustning anpassad till studentens ideér 
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FYSISKA FÖRBEREDELSER FÖR ASTRONAUTER  
 

 

Någon som reser till rymden behöver både starka ben och muskler. Bortsett från det behöver han 

/ hon stor uthållighet och koordination. Astronauterna behöver utföra uppgifter i rymden för vilka 

de behöver vara i utmärkt fysiskt skick. I en viktlös miljö blir ben och muskler svagare. Både under 

förberedelserna och själva resan måste astronauter därför träna för att hålla sig i form.

 

 

 

 

 

Aktivitet 1 

 
När astronauterna kommer tillbaka från rymden upplever de balansproblem och har ofta 

problem att hålla kroppen under kontroll. Bilda grupper om 3 och skapa en bana som kan 

användas till att testa balans, fart och smidighet. Du får tio koner för att ställa upp banan i ett 

10 x 5 m stort område. Rita banan med alla nödvändiga svängar och aktiviteter. 

 

Aktivitet 2 

 
Jämför banorna och välj den bästa.  Låt alla genomföra.  Du börjar liggandes på marken, 

sedan hoppar du upp och springer igenom banan så snabbt som möjligt.  Nuddar du konerna 

får du tidspåslag.  Presentera resultatet i en graf.  Du kan använda ett stapeldiagram eller ett 

cirkeldiagram. 

Vilka klarade det första testet? 
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Förutom bra ben och muskler behöver astronauter också utmärkt koordination, smidighet och 

hand-ögon koordination. Detta kan tränas med pussel, modellbyggnad, konstruktion av saker .... 

Förutom det måste astronauterna också ha en riktigt stark laganda. 

 

 

  

Aktivitet 3 

 
Utarbeta en uppgift som kommer träna smidighet och hand-ögon koordination.  Ha I åtanke 

att uppgiften måste genomföras med ett par tjocka handskar på. 

Skriv en tydlig instruktion till uppgiften så att inget behöver tilläggas. 

Uppgiften ska inte ta längre än 4 minuter UTAN handskar på. 
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KROPPSLÄNGD OCH RYMDSTATIONEN    
 

Visste du att kroppslängden på en rymdresenär förändras under de tre första dagarna i 

rymden? Nasa har undersökt detta fenomen och i genomsnitt förändras en astronauts 

kroppslängd med 3% under de första tre dagarna av viktlöshet. Detta har många 

konsekvenser när man förbereder rymdresor. 

När din kroppslängd förändras, ändras ditt sätt att sitta på och din ögonhöjd, axelnivån, etc. .. 

Plötsligt är dina armar längre bort från marken, men samtidigt kan du nå högre. När man 

bygger utrymmen, utrustning och rymddräkter... bör detta beaktas. 
  

Aktivitet 4 

 
Se till att varje grupp får en av uppgifterna som angavs i aktivitet 3. 

De kommer att behöva utföra denna uppgift, i kombination med det som beskrivs nedan. 

Alla medlemmar i gruppen är på ena sidan av ett 5 meters spår.  De första medlemmarna i 

laget går över till andra sidan genom att endast kliva på tegelstenar varje lag har tre 

tegelstenar till sitt förfogande, tegelstenarna får flyttas allteftersom. Om en lagmedlem kliver 

på golvet åker han/hon ut. Om han/hon når andra sidan så startar han/hon ett timglas.  Så 

länge sanden rinner får lagmedlemmen fortsätta att jobba på att lösa uppgiften, med tjocka 

handskar på.  Om uppgiften inte är klar när all sand runnit ner får lagmedlemmen gå tillbaka 

till andra sidan och ge tegelstenarna till näste person. 

Sen får medlem 2 och 3 göra samma sak tills det att uppgiften är löst. 

Vilka lag är redo att bli astronauter? 
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Aktivitet 5 

 
Visste du att vår kroppslängd förändras även på jorden 

Mät dig själv I fem dagar din totala längd, armlängd och benlängd. Gör detta både på 

morgonen (så fort du kliver upp ur sängen) och på kvällen (när du kommer hem från skolan). 

 Längd 
morgon 

Längd 
kväll 

Måndag   

Tisdag   

Onsdag   

Torsdag   

Fredag   

 Armlängd 
morgon 

Armlängd 
kväll 

Måndag   

Tisdag   

Onsdag   

Torsdag   

Fredag   

 Benlängd 
morgon 

Benlängd 
kväll 

Måndag   

Tisdag   

Onsdag   

Torsdag   

Fredag   

 

Använd denna data för att beräkna din genomsnitts, armlängd, benlängd och totallängd. 

Genomsnitts totallängd Genomsnitts armlängd Genomsnitts benlängd 

   

 

Om du vet att du kommer växa med 3% i rymden beräkna dina olika genomsnittslängder i 

rymden. 

Genomsnitts totallängd 
(space) 

Genomsnitts armlängd 
(space) 

Genomsnitts benlängd 
(space) 
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Del 2 

 
Tema Skjuta upp en raket. 

Ämne  Vetenskap, teknologi, ingenjörskonst, matematik 

Nivå  

   

 

Mål Eleverna lär sig om fjädrar och deras kraft, egenskaper hos en raket 

och startparametrar. De lär sig att tillämpa virtuella simuleringar på 

verkliga förhållanden genom att beräkna och anpassa olika 

parametrar. 

Färdigheter  

Vetenskap: mätning och beräkning av kraften hos en fjäder / 

observera parametrarna under flygning för en raketuppskjutning  

Teknik: arbetar med en app för att simulera en raketuppskjutning  

Ingenjörskonst: bygga din raket och uppskjutningsplattform samt 

studera egenskaperna hos en raket  

Matematik: beräkna medelvärden / ta reda på förhållandet mellan 

uppskjutningsvinkel och avstånd. 

Tid 180 minuter 

Material Rör (pvc / kartong), fjäder, lock för insättning i och stängning av rör, 

rep, bomull, material för att göra "raketer", 2 plankor för att göra 

startplattform, gångjärn, vinkelmätningsutrustning, platta eller telefon 

för att köra en app. 
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ATT SKJUTA UPP EN RAKET  
 

Hur skjuter man upp en raket? 

Det finns flera sätt att starta en raket. Du kan använda en kemisk reaktion eller kanske en 

tryckluftspump. I den här delen vill vi studera uppskjutningsproceduren på ett mycket enkelt sätt 

genom att använda en fjäder för att starta något. 

 

 

 

Aktivitet 1 

I den första aktiviteten vill vi testa styrkan hos en fjäder. Därför använder vi oss av en 

spänningsfjäder. 

 

Mät längden på fjädern :                                 cm 

Sträck fjädern med hjälp av ett par bagagevågar, och mät längden av den utsträckta  

fjädern:                                   cm 

Läs av vågen:                                     kg 

Gör detta tre gånger.  Varje gång applicera en annan kraft. 

Längden på fjädern 
l(cm) 

Förlängningen av fjädern 
∆ l(cm) 

Massan 
m(kg) 

Fjädernskraft 
F(N) = m x 10(N) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Fjäderns konstant k indikerar styrkan på fjädern. 

Fjäderns konstant k     =     Fjädernskraft delat med förlängningen av fjädern. 

 Fjädernskonstant k 

Mätvärde 1  

Mätvärde 2  

Mätvärde 3  

Genomsnitt  
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Aktivitet 2 

 
Bygg din egen uppskjutningsplattform med ett pvc-rör eller kartongrör, en 

kompressionsfjäder (25cm), ett starkt rep, ett lock som stänger röret, en bomullsboll och en 

stark tejp.  Försök matcha rörets diameter så gott det går till fjäderns diameter. 

 

 

  

Sätt in hela den inre konstruktionen i röret (enligt bilden).  Lägg lite lim på lockets sidor innan 

du sätter in det så att konstruktionen är limmad ihop med röret. Om det inte fungerar kan 

man testa med tejp istället (se bilden). Du kan sätta lite ull på locket som säkerhet under 

uppskjutningen.  Se till att allt sitter ihop ordentligt. Nu har du en uppskjutningsanordning. 

Bygg en plattform att skjuta ifrån med hjälp av två plankor och ett gångjärn. 
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Bygg din egen raket. Gör den inte längre än 25 cm och se till att den får plats i 

uppskjutningsanordningen. 

Vilka aspekter kan vara viktiga vid utformningen av en raket? 

 Fenorna. 

 Spetsiga toppen.  

Testa skjuta upp era raketer.  Ni kanske redan har hittat förbättringspunkter, tveka då inte 

att förbättra raketen.  
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Aktivitet 3 

 

I den här aktiviteten försöker vi bestämma vilka egenskaper hos en raket som är viktiga vid 

start. För att göra det behöver vi 3 olika färdiga raketer. 

Gör två raketer med samma form och samma massa. I en av raketerna sätter du större delen 

av massan nära toppen av raketen. I den andra sätter du massan vid botten av raketen. 

Skapa också en raket med samma topp som de andra men gör raketen mycket kortare.  

   

Skjut upp de tre raketerna, vad händer, vilken är bäst? 

Så vilka aspekter av raketen är viktiga?. 

 Längden på kroppen 

 Tyngdpunkten längre fram mot toppen. 

Aktivitet 4 

 
I denna aktivitet försöker vi bestämma vikten av vinkeln vi använder då vi skjuter upp vår 

raket. Skjut en boll eller en raket med vinkeln på uppskjutningsanordningen vid, 30 grader, 

45 grader och 60 grader. Gör detta flera gånger. 

  

Vad händer?    Raketen flyger längst med en vinkel på 45 grader medan 60 och 30 grader 

resulterar i samma distans. 
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Aktivitet 5 

 
I denna aktivitet försöker vi räkna ut fjäderkonstanten i vår uppskjutnings mekanism. Vi skjuter ett 

föremål under en vinkel på 30 °. Upprepa detta ett antal gånger och beräkna det genomsnittliga 

avståndet mellan uppskjutningsplattformen och landningsplatsen för din raket. Se till att försöka 

använda samma kraft vid varje försök. Du kan göra detta genom att varje gång mäta på repet som 

du drar i för att spänna fjädern. 

Fyll i ritningen här under. 

 

∆ l(cm) = Förlängningen av rep =  

Fyll i alla kända värden i appen nedan och starta raketen i appen. 

http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html 

Vilket värde valde du att fylla i som fjäderkonstanten? 

Hur långt flög raketen i appen? 

Anpassa fjäderkonstanten i appen till att matcha (i x) det avstånd du nådde i de tidigare 

riktiga raketuppskjutningarna. 

Vad visar sig vara fjäderkonstanten? 

file:///C:/Users/Lut/Downloads/http
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
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Aktivitet 6 

 
Låt oss experimentera lite med appen för att studera påverkan av att ändra parametrar. Vi 

använder fjäderkonstanten i den föregående övningen. 

Fyll i följande påståenden: 

Ju högre lanseringsplattformen, desto ……………………………… landningsplatsen. 

Ju större kraft från starten ( större ∆l), desto ……………………………… landningsplatsen. 

Skjut upp objektet från marken (H = 0 m), och förändra vinkeln.  Fyll i tabellen nedan. 

Vinkel (°) Avstånd till 
landningsplatsen 

25  

30  

35  

40  

45  

50  

55  

60  

65  

 

Vad märker du? 

Kolla upp Månen och Mars gravitation fyll i tabellen nedan. 

Skjut sedan upp igen med de anpassade gravitations värdena. 

 Gravitation Avstånd till landningsplats 

På Jorden   

På Månen   

På Mars   

 

Ju starkare gravitation, desto ……………………………………….. avståndet till landningsplatsen. 
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Aktivitet 7 

 
Uppdrag: Använd din uppskjutningsanordning till att skjuta din raket  ……… m. 

I denna aktivitet måste du skjuta din raket på ett mål. Din lärare bestämmer hur långt bort målet 

kommer att vara. Använd appen till att lista ut hur du ska rikta uppskjutningsanordningen för att 

träffa målet. 

Experimentera först med appen för att få en allmän uppfattning om hur man ska anpassa sig till 

verkliga förhållanden. 

Vilka tre parametrar kan du ändra? 

- Längden på lanseringsplattformen 

- Vinkeln under vilken du startar din raket 

- kraften som du startar din raket med 

Sätt nu upp din lanseringsplattform, använd rätt kraft och kontrollera om uppdraget lyckas. 



 

 
16 

 

 

  

 
Del 3 

 
Tema Att bo i rymden 

Ämne  Vetenskap, Ingenjörskonst, Konst, Matematik 

Nivå  

   

 

Syfte Eleverna lär sig om alla aspekter av att leva i ett begränsat rymdhabitat 

med normal tyngdkraft. 

Färdighet Vetenskap: Lär dig om de biologiska behoven för att överleva i rymden. 

Konstruktion: Utformning av rymdstationen för boende, rekreation, 

avfallshantering och luft, vatten och matförsörjning. 

Konst: skissera rymdstationen och presenterar resultaten 

Matematik: Beräkning av utrymmet som behövs för att ge alla primära 

behov. 

Tid 200’ 

Material Dator, räknare, ritningsmaterial 
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Framsides bilden visar Noordung Space Center i Vitanje, Slovenien. Formen är inspirerad av Herman 

Potocniks plan från  1928 för en geostationär rymdstation. 

Noordungs idé om en rymdstation var baserad på ett vridhjul som genom sin rotation skulle skapa ett 

konstgjort gravitationsfält som skulle resultera i en acceleration på 9,81 m / s² för alla ställen på hjulets 

omkrets. Han gav den en 30 m diameter.

 

70 år senare lanserades den första modulen av den internationella rymdstationen ISS i rymden. Sedan dess 

har ISS blivit mycket större och mer komplext. Dessa dagar är det permanent bebodd av minst tre 

astronauter. ISS är 72,8 m lång, 105 m bred och 20 m hög. Den väger 420 ton. Den totala bostadsytan är 

931,5 m³ och innehåller 6 sov moduler. Men i ISS bor man i viktlöshet.
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Men under 2011 kom NASA med designen av Nautilus-X, en hjulformad roterande rymdstation. Syftet med 

en sådan station skulle vara att fungera som en mellanlandning för långsiktiga uppdrag till månen eller 

Mars.  

 

 

 

Låt oss ta Noordungs idé som inspirationskälla för att skapa vårt eget rymdhabitat. Våra fötter kommer att 

ligga på utsidan av cirkeln eller hjulet. Vårt huvud kommer att vara på insidan.
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Aktivitet 1 

 
Låt oss hålla det enkelt och välja ett roterande cylindriskt rör med en ytterdiameter på 30 m och en 

inre diameter på 25 m. På detta sätt skapar vi en taknivå på 2,50 m. Vi väljer 2 m som höjden på vår 

cylinder. 

 

Därför ser bostadsyta ut som en jätte toalettpapperrulle. 

Hur mycket utrymme har vi till vårt förfogande för att utforma våra bostäder och arbetsplatser. 

Volym = ( π * 15² * 2  -  π * 12.5²^ 2 * 2) m³ = 432 m³ 

Kan du beskriva hur det här utrymmet kommer att visas för oss? Hur ser golvet ut? Och väggarna och 

taket? 

 

För att bättre förstå hur utrymmet ser ut, gör vi några beräkningar. 

Omkretsen av cirkel med ytterdiameter = 94,25 m  

Omkretsen av cirkel med innerdiameter = 78,54 m 

Antag att vi skapar utrymmen med en central vinkel på 10 °. 

Beräkna längden på golvet: 2,62 m 

Beräkna längden på taket: 2,18 m 

Beräkna volymen på utrymmet: 12m³ 
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Gör samma sak för mellanslag med de centrala vinklarna i rutnätet. 

Vinkel(°) Golvets längd 
(m) 

Takets längd  
(m) 

Utrymmets volym 
(m³) 

10°    

15°    

20°    

25°    

30°    

35°    

40°    

45°    

 

Aktivitet 2 

 
Nu ska vi alla bidra till att utveckla vårt rymdhabitat för 6 personer som ska bo i rymden i 6 månader. 

Låt oss dela upp klassen i grupper av specialister som tar itu med olika aspekter av livet i rymden. 

Varje lag måste tänka på problem och lösningar. 

Varje lag måste tänka på hur man installerar nödvändig utrustning i rymdhallen och hur mycket 

utrymme de behöver för att bo. 

Grupp 1 

Boende gruppen designar ett "hem" för 6 personer. 

Grupp 2 

Hälso-, fitness- och rekreationsgruppen studerar hur astronauter kan koppla av i rymden och skapa ett 

rekreationsrum. 

Grupp 3 

“Det primära behovet av mat” gruppen tänker på vilken typ av mat som behövs och hur man får det 

där. 6 personer måste överleva i rymden i 6 månader. Din första fråga kommer att vara hur mycket 

mat en människa behöver. 

Grupp 4 

“Det primära syre” gruppen studerar hur man producerar syre och hur man förvarar det på ett sådant 

sätt att 6 personer kan leva i sex månader. Din första fråga kommer att vara hur mycket syre en 

människa behöver. 
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Grupp 5 

“Den primära behoven av vatten” gruppen tänker på hur man levererar och lagrar eller till och med 

producerar tillräckligt med dricksvatten för att 6 personer ska kunna leva i sex månader. Din första 

fråga kommer därför att vara hur mycket vatten en människa behöver. 

Grupp 6 

Avfallsteamet studerar avfallsproduktion när 6 personer bor i rymden och vad man ska göra med det. 

Alla grupper: 

Varje lag skriver ner vilken utrustning / möbler de behöver installera och hur mycket utrymme de 

behöver för det. Intressant information finns på NASA eller Biosphere 2 webbplatser. Men kanske 

hittar du intressant information på andra platser. Skriv  ner vilka webbplatser du använder. 
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Aktivitet 3 

 
Nu är det dags för ett möte. Alla lag presenterar kort sina idéer. Med tanke på dimensionerna i vårt 

Noordung rymdområde försöker vi komma överens om hur mycket utrymme varje lag får för att 

förverkliga sina idéer. 

Den totala mängden ledigt utrymme är    m³. 

Grupp Tillgängligt utrymme 

Boende gruppen  

Hälso-, fitness- och rekreationsgruppen  

“Det primära behovet av mat” gruppen  

“Det primära behovet av syre” gruppen  

“Den primära behoven av vatten”  

Avfalls gruppen  

 

 

Aktivitet 4 

 
Nu när ni har kommit överens om hur mycket utrymme varje grupp får, är det upp till lagen att 

designa, förse och skissa dessa områden  mer i detalj och färg. Eftersom alla astronauter kommer 

att behöva leva här i 6 månader.ska ni försöka att få dem att känna sig lyckliga och avslappnade i 

sitt nya "hem". 

 

Använd er kreativitet och presentera det slutliga resultatet för klassen. 


