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Förord

Vi	 lever	 i	en	föränderlig	värld	där	även	krigets	karaktär	 förändras;	dess	kon-
sekvenser	är	dock	 lika	ohyggliga	som	tidigare.	Hoten	är	nya	och	ofta	dolda.	
Traditionella	fronter	försvinner,	nationalstater	är	sedan	länge	inte	de	enda	par-
terna	vid	konflikter.	Kunskap	om	och	förståelse	av	de	militära	arbetsredskapens	
funktion	och	nyttjande	utgör	en	viktig	framgångsfaktor	för	dagens	och	mor-
gondagens	officer.	Verktygen	är	till	helt	övervägande	del	av	teknisk	art.	Denna	
nära	 koppling	 mellan	 teknik,	 taktik	 och	 operationer	 behöver	 betonas	 inom	
officersutbildningen.	Detta	sker	genom	ämnet	militärteknik.	Militärteknik	är	
nämligen	den	vetenskap	som	beskriver	och	förklarar	hur	tekniken	inverkar	på	
militär	 verksamhet	 på	 alla	 nivåer	 och	 hur	 officersprofessionen	 påverkar	 och	
påverkas	av	tekniken.	Militärtekniken	har	sin	grund	i	flera	olika	ämnen	från	
skilda	discipliner	och	förenar	samhällsvetenskapens	förståelse	av	den	militära	
professionen	 med	 naturvetenskapens	 fundament	 och	 ingenjörsvetenskapens	
påbyggnad	 och	 dynamik.	 Militärtekniken	 behandlar	 således	 tekniken	 i	 dess	
militära	kontext	och	utifrån	officerens	perspektiv.	

Som	 följd	 av	militärteknikens	 tvärvetenskaplighet	 studeras	 och	utvecklas	
ämnet	med	stöd	av	både	natur-,	samhälls-	och	ingenjörsvetenskaper.	De	me-
toder	vilka	traditionellt	tillämpats	är	främst	kvantitativa.	Matematik,	statistik,	
tekniska	experiment,	modellering	och	simulering	är	exempel	på	sådana	meto-
der.	Vid	studiet	av	interaktionen	mellan	teknik	och	taktik,	operation	respektive	
strategi	kan	även	kvalitativa	metoder	behövas.

Teknikens	påverkan	finns	på	såväl	stridsteknisk,	taktisk/operativ	som	stra-
tegisk	nivå.		Påverkan	är	mest	tydlig	och	mätbar	på	lägre	nivåer,	t.ex.	när	ett	
eller	flera	tekniska	system	av	motståndaren	sätts	ur	spel	genom	störning,	vilse-
ledande	information	etc.	och	man	genom	att	använda	sig	av	en	kombination	
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av	teknisk	och	taktisk	kompetens	genomför	erforderlig	taktikanpassning.	Med	
god	kunskap	om	verktygen,	dvs.	allt	från	vapen	och	plattformar	till	informa-
tions-	och	ledningssystem	samt	principer	för	att	bedriva	strid	på	olika	nivåer	
kan	den	väpnade	striden	föras	framgångsrikt	på	alla	nivåer.	Teknikens	påverkan	
ökar	dock	på	strategisk	nivå	och	är	då	ofta	knuten	till	väsentliga	teknologiska	
utvecklingssteg.

Föreliggande	Lärobok i Militärteknik	är	uppdelad	i	flera	delar,	av	vilka	detta	
är	den	tredje.	Skilda	teknikområden	redovisas	i	separata	bokvolymer	för	att	vid	
behov	snabbt	kunna	revideras	utan	att	hela	boken	för	den	delen	måste	omarbe-
tas.	Likaså	möjliggör	denna	struktur	att	nya	och	för	officersprofessionen	viktiga	
teknikområden	snabbt	och	enkelt	kan	ingå	i	läroboken	genom	att	addera	nya	
volymer.	Denna	volym,	benämnd	Rymdteknik,	 beskriver	 rymdteknikens	 ele-
menta,	 rymdfarkosters	uppbyggnad	och	militära	 rymdsystem,	områden	som	
har	 en	ökande	betydelse	 för	 svensk	militär	verksamhet.	Behovet	 av	 (militär)	
spaning	och	kommunikation	har	accentuerats	de	senare	åren.	Att	Sveriges	roll	
inom	rymdtekniken	är	blygsam	och	att	vår	försvarsmakt	i	hög	grad	är	beroende	
av	 andra	 inom	 detta	 teknikområde,	 gör	 det	 särskilt	 viktigt	 för	 officeren	 att	
känna	till	rymdtekniken,	dess	möjligheter	och	begränsningar.

Studiet	av	teknik	för	militära	syften	ger	nödvändig	teknisk	förståelse	liksom	
kunskaper	 inom	 relevanta	 och	 aktuella	 teknikområden.	 Detta	 skapar	 förut-
sättningar	för	att	 förstå	 interaktionen	mellan	teknik	och	militär	verksamhet.	
Militärtekniken	utgör	nämligen	länken	mellan	den	rena	teknikkunskapen	och	
dess	tillämpningar	inom	officersprofessionen	och	jag	hoppas	att	Lärobok i Mi-
litärteknik kommer	att	tillföra	dagens	och	morgondagens	officerare	kunskaper	
och	intellektuella	redskap	till	fromma	för	såväl	karriär	som	försvarsmakt.

Stockholm i juni 2007

Stefan Axberg
Professor i Militärteknik
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1. Rymdfartens historia

1.1 Statistik, antal uppsändningar, rymdfarkosternas  
ändamål och ursprung

Sedan	 den	 första	 satelliten,	 Sputnik	 1,	 sändes	 upp	 den	 4	 oktober	 1957	 har	
det	 fram	 till	 den	 31	 december	 2005	 skett	 4	404	 uppskjutningar	 av	 raketer	
med	satelliter	som	last.	Många	uppskjutningar	har	haft	fler	än	en	satellit	som	
last,	så	det	totala	antalet	satelliter	som	skjutits	upp	under	perioden	överskri-
der	5	000.	Utbrända	raketsteg,	spännband	och	andra	anordningar	blir	också	
kvar	 i	 omloppsbana.	Därför	har	det	 amerikanska	 luftförsvaret	med	hjälp	 av	
radar	katalogiserat	ungefär	30	000	föremål	som	är	större	än	några	centimeter.	
Uppskattningar	ger	vid	handen	att	det	kan	finnas	tio	gånger	fler	av	människor	
tillverkade	föremål	i	rymden	än	man	kan	upptäcka	med	radar!	

Figur 1.1. Totala antalet satellitstarter sedan rymdålderns begynnelse. (Källa: Rymdbolaget)
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Tabell 1.1. Viktiga milstolpar i rymdfartens historia

Årtionde Civil rymdfart, rymdforskning Militära rymdsystem

1950-talet • Första satelliten (Sovjet, 1957)
• Första levande varelsen i rymden  

(Sovjet, 1957)
• Första rymdfarkost till annan himlakropp 

(Sovjet, 1959)
• Första bild av månens baksida  

(Sovjet, 1959)

• Spaningssatelliter projekteras 
(1956)

1960-talet • Första människan i rymden (1961)
• Reguljär TV och telefonförbindelser via 

satellit (1964)
• Vädersatelliter i rutindrift (USA, 1966)
• Första dockningen i rymden (USA, 1966)
• Obemannad landning på Venus  

(Sovjet, 1967)
• Människan på månen med Apollo  

(USA, 1969)

• Första lyckade fotospanaren 
(USA, 1960)

• Första signalspanaren i 
rymden (USA, 1960)

• Sovjets första fotospanare 
(1962)

• Navigationssatelliter i  
provdrift (USA, Sovjet)

1970-talet • Första bemannade rymdstationen  
(Sovjet, 1971)

• Rymdskepp från Sovjet och USA dockar 
(1975)

• Första civila jordobservationssatelliten, 
(USA,1972)

• Obemannad landning på Mars  
(USA, 1976)

• Arianeraketen debuterar (Europa, 1979)

• Robotförvarningssatellit 
(USA, 1970)

• Bemannad fotospanare 
provas (Sovjet, 1974)

1980-talet • Rymdfärjan Challenger tas i drift  
(USA, 1981)

• Rymdfärjan Challenger havererar (1986)
• ”Ständigt” bemannad rymdstation  

(Sovjet, 1986)
• Sveriges första satellit, Viking, sänds upp 

(1986)
• Direktsänd satellit-TV även i Sverige  

(Tele-X, 1989)

• Antisatellitvapen i drift  
(Sovjet, 1981)

1990-talet • Den internationella rymdstationen börjar 
byggas (1998)

• Satelliter sänds upp med flygburen raket 
(Pegasus, 1990)

• Mobiltelefoni via satellit debuterar  
(Iridium, 1997)

• Första kommersiella foto-
spanaren (Ikonos, 1999)

• Försvarsmakten upprättar 
satellitsamband

• Navigationssatellitsystemet 
GPS fullt operativt

2000-talet • De första turisterna reser ut i rymden
• Rymdfärjan Columbia havererar (2003)
• Spår av vatten hittas på Mars  

(USA/Europa, 2004)
• Svenskbyggda SMART-1 når månen
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Kurvan	i	figur	1.1	visar	antalet	satellitstarter	som	en	funktion	av	tiden.	En	
rask	ökning	av	antalet	uppskjutningar	per	år	under	rymdålderns	första	år	och	
sedan	en	stabilisering	runt	120	uppskjutningar	per	år	–	en	var	tredje	dag	–	un-
der	en	tjugoårsperiod.	Därefter	påbörjades	en	stadig	nedgång	mot	en	nivå	på	
ungefär	50	uppskjutningar	per	år.	Men	denna	kurva	döljer	många	intressanta	
detaljer	som	framgår	av	figur	1.2	där	totala	antalet	satellitstarter	delats	upp	på	
USA,	 Sovjet/Ryssland	 och	 Övriga.	 I	 siffrorna	 för	 Sovjet/Ryssland	 ingår	 alla	
raketer	som	utvecklats/tillverkats	i	delar	av	det	forna	Sovjetunionen.

Figuren	1.2	visar	att	Sovjetunionen	bibehöll	en	mycket	hög	och	konstant	
uppskjutningsfrekvens	 från	 slutet	 av	 1960-talet	 och	 nästan	 till	 slutet	 av	 det	
kalla	kriget.	Orsaken	är	att	Sovjetunionen	satsade	hårt	på	optisk	spaning	från	
rymden	mot	främst	USA,	men	att	prestanda	som	livslängd	för	spaningssatel-
literna	ökade	mycket	långsamt	och	antalet	satellitstarter	var	därför	mycket	kon-
stant	under	lång	tid.	Antalet	uppskjutningar	från	USA	genomgick	en	mycket	
tydlig	topp	under	1960-talet	då	man	sände	upp	stora	mängder	spaningssatel-
liter	för	att	utröna	huruvida	Sovjetunionen	hade	ett	stort	övertag	i	antal	inter-
kontinentalrobotar.	

Livslängd	och	prestanda	på	spaningssatelliterna	förbättrades	markant	och	
uppskjutningsfrekvensen	sjönk.	Minimumet	1986	motsvarar	det	år	då	rymd-
färjan	Challenger	havererade	och	USA	i	stort	sett	upphört	med	att	producera	
vanliga	bärraketer	–	en	policy	som	man	därefter	ändrade.	Intressant	är	också	
att	under	2000-talets	första	år	är	det	årliga	antalet	uppskjutningar	för	de	tre	
kategorierna	ungefär	lika	stort.

Figur 1.2. Antalet satellitstarter sedan ”rymdålderns” början uppdelad på Sovjet/Ryssland, USA och Övriga. 
(Källa: Rymdbolaget) 
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Till	och	med	2005	har	totalt	439	människor	sänts	upp	i	omloppsbana	eller	
mot	månen.	Dessa	personer	har	tillsammans	tillbringat	nästan	78	år	i	rymden.	
Den	människa	som	varit	längst	tid	i	rymden	är	den	ryska	kosmonauten	Sergei	
Krikaljov	som	på	sex	färder	tillbringat	803	dagar	i	rymden	på	bl.a.	rymdstatio-
nerna	Mir	och	ISS.	Tolv	människor	har	varit	på	månen	–	alla	män	från	USA.

1.2 Rymdskrot

Det	amerikanska	luftförsvaret	håller	uppsikt	med	radar	över	ca	8	000	föremål	
som	är	5	cm	eller	större	som	människan	sänt	upp	i	omloppsbana.	Det	kan	fin-
nas	kanske	ytterligare	400	000	mindre	föremål	i	omloppsbana.	Totalt	beräknar	
man	att	det	finns	kanske	900	ton	satelliter	i	omloppsbana	(varav	de	flesta	inte	
längre	fungerar)	och	kanske	800	ton	utbrända	raketsteg.	Mindre	föremål	anses	
ha	en	totalmassa	på	kanske	20	ton.	Totalt	finns	i	rymden	1	700	ton	föremål	
som	människan	sänt	upp.	Detta	ska	jämföras	med	det	flöde	av	rymdstoft	som	
faller	in	i	jordens	atmosfär	varje	dag	och	uppgår	till	400	ton.	

Rymdfarten	är	ännu	–	räknat	i	massa	–	en	droppe	i	havet	jämfört	med	det	
naturliga	flödet	av	material	i	rymden	i	jordens	närhet.	Större	delen	av	massan	
av	”rymdskrotet”	finns	i	höjdintervallet	400–2	000	km.	Än	så	länge	är	tätheten	
av	föremål	större	än	5	cm	relativt	måttlig,	ungefär	ett	föremål	i	en	kub	med	
300	km	sida!	Men	antalet	mycket	små	föremål	ökar	stadigt	och	deras	position	
är	okänd,	vilket	gör	det	omöjligt	att	manövrera	undan	från	dem.

Beräkningar	 visar	 att	 en	 rymdfarkost	 på	 800	km	 höjd	 som	 har	 en	 tvär-
snittsyta	på	40	kvadratmeter	riskerar	att	träffas	av	rymdskrot	med	1	cm	storlek	
vart	hundrade	år.	Det	låter	som	en	hanterlig	risknivå.	Men	om	rymdfarkosten	
kan	ta	skada	av	en	kollision	med	föremål	som	är	1	mm	stora	så	kan	farkosten	
träffas	av	ett	sådant	föremål	varje	år.

Figur	1.3	som	visar	föremålstätheten	som	funktion	av	höjden	uppvisar	tre	
distinkta	toppar.	Toppen	runt	800	km	kommer	från	en	explosion	av	ett	enda	
raketsteg	 –	 tredje	 steget	 till	 den	 Arianeraket	 som	 1986	 sände	 upp	 observa-
tionssatelliten	SPOT-1	och	även	Sveriges	 första	 satellit	Viking.	Toppen	 runt	
1	000	km	kommer	från	alla	de	navigationssatelliter	som	USA	och	Sovjet	sände	
upp	med	början	på	1960-talet.	Toppen	vid	1	500	km	härrör	från	ett	system	av	
svärmar	 av	 små	 satelliter	 för	militär	 telekommunikation	 som	Sovjetunionen	
fortfarande	sänder	upp.
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Figur 1.3. Fördelningen av rymdskrot på olika höjder. (Källa: ESA)
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2. Rymdteknikens elementa

2.1 Satellitbanor för olika uppdrag

Rymdfarkoster,	 liksom	 alla	 andra	 farkoster,	 utformas	 för	 att	 genomföra	 ett	
uppdrag	–	 eller,	 som	man	med	 en	 anglicism	 i	 rymdsammanhang	 säger,	 ”en	
mission”,	efter	engelskans	mission.	Mycket	grovt	kan	man	dela	in	uppdragen	i	
följande	kategorier:

•	 Observation	av	himlen

•	 Observation	av	jorden

•	 Observation	av	rymdmiljön

•	 Användning	av	rymdmiljön:	vakuum,	tyngdlöshet

•	 Kommunikation

•	 Transporter	av	människor	och	utrustning

För	att	utföra	dessa	uppdrag	behöver	man	välja	en	lämplig	omloppsbana	
runt	jorden	eller	annan	himlakropp	eller	trajektoria	(bana)	mellan	himlakrop-
par.	När	det	 gäller	 omloppsbanor	 runt	himlakroppar	 är	dessa	 alltid	 en	 cen-
tralrörelse	med	elliptisk	eller	cirkulär	(vilket,	den	matematiskt	orienterade	vet,	
egentligen	bara	är	specialfall	av	elliptisk)	form	i	ett	plan	som	går	genom	him-
lakroppens	masscentrum.
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Man	kan	ange	följande	parametrar	som	bestämmande	för	banans	egenska-
per	och	användbarhet:

•	 Banplanets	vinkel	mot	ekvatorsplanet,	inklinationen,	i

•	 Längden	hos	banellipsens	storaxel,	2a

•	 Den	elliptiska	banans	excentricitet,	e

•	 Storaxelns	orientering	i	förhållande	till	ekvatorsplanet,	perigeumargumen-
tet,	ω

•	 Banplanets	orientering	i	förhållande	till	stjärnhimlen,	Ω

Dessa	storheter	förklaras	i	figuren	ovan.	Periguem	hp betyder	lägsta	höjden	
över	 jorden	 och	 apogeum	 ha den	 högsta	 höjden.	 Om	 man	 refererar	 till	 nå-
gon	annan	centralkropp	än	jorden	används	termerna	pericentrum	respektive	
apocentrum.	Omloppstiden	för	en	satellit	kan	enkelt	beräknas	med	formeln	
nedan.	Parametern	a	är	halva	storaxelns	längd	i	km	och	T	är	omloppstiden	i	
minuter.

 T	=	0.00016587	•	a (3/2)	 		 	 	 	 (1)

Banans	storaxel	2a	beräknas	med	formeln	

	 2a	=	2	•	RE	+	hp	+	ha	 	 	 	 	 (2)

γ

Banparametrar

(x)

Mot vårdag-
jämningspunkten

i

2a

Apogeum

Perigeum

(y)

(z) Mot himmelspolen,
Norr

x-y-planet är jordens ekvationsaxel

Figur 2.1. Definition av 
banparametrar.  
(Källa: Rymdbolaget,  
Illustration: Samuel Svärd)
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Parametern RE står	för	jordens	medelradie	och	RE	=	6378.15	km.	Banans	
excentricitet,	alltså	hur	pass	oval	den	är,	beräknas	med	formeln

 e	=	
(ha	–	hp)

2a
	 	 	 	 	 	 (3)

Nedan	följer	några	exempel	på	hur	rymdfarkostens	omloppsbana	väljs	för	
att	passa	farkostens	uppdrag.

2.1.1	 Observation	av	rymden

För	 ett	 rymdteleskop	 vill	 man	 undvika	 att	 jorden	 skymmer	 synfältet	 under	
observationerna.	Det	finns	flera	lösningar	på	detta	problem.	En	är	att	farkosten	
placeras	i	en	hög	omloppsbana	långt	borta	från	jorden,	en	annan	är	att	man	
enbart	gör	observationer	vinkelrätt	mot	banplanet	eller	ständigt	ut	från	jorden.	
En	alternativ	lösning	är	att	använda	sig	av	flera	teleskop	som	bildar	en	grup-
pantenn	och/eller	en	interferometrisk	baslinje.	Då	vill	man	ha	en	lång	baslinje	
och	en	plats	i	rymden	långt	borta	från	en	centralkropp	där	gravitationsgradi-
enten	är	liten	och	det	är	lätt	att	styra	och	mäta	den	relativa	orienteringen	hos	
elementen	i	”gruppantennen”.	

2.1.2	 Observation	av	jorden

När	man	ska	observera	 jorden	med	avbildande	sensorer	kan	man	vilja	ha	ett	
”markspår”	på	kartan	–	en	subsatellitpunkt	om	man	så	vill	–	som	upprepar	sig	
med	en	viss	periodicitet.	Om	man	vill	övervaka	förändringar	i	grödor	eller	vege-
tation	kanske	en	repetitionsperiod	på	en	till	fyra	veckor	är	tillfyllest,	medan	en	
militär	taktisk	spaningssatellit	kan	ha	stor	nytta	av	ett	markspår	som	upprepar	
sig	varje	dag.	Man	åstadkommer	repeterande	markspår	genom	att	välja	en	om-
loppstid	som	kännetecknas	av	att	jorden	har	vridit	sig	en	multipel	av	2π	under	
den	tid	det	tar	för	satelliten	att	fullborda	det	önskade	antalet	varv	runt	jorden.

En	annan	viktig	egenskap	hos	banan	för	en	observationssatellit	kan	vara	att	
den	alltid	har	samma	orientering	i	förhållande	till	solen.	Det	kan	man	åstad-
komma	 om	 banplanets	 orientering	 på	 himmelssfären	 ändrar	 sig	 på	 samma	
sätt	 som	 solen.	 Skärningen	 mellan	 banplanet	 och	 himmelsekvatorn	 brukar	
kallas	”den	uppstigande	noden”	(om	satelliten	skär	ekvatorn	på	väg	norrut).	
Denna	linje	pekar	mot	en	punkt	på	himlen	som	har	en	viss	himmelslongitud	
–	rektascension	–	räknat	 från	”vårdagsjämningspunkten”,	den	punkt	där	ek-
vatorsplanet	skär	ekliptikan	(jordens	banplan)	och	där	solen	befinner	sig	vid	
vårdagjämningen.	

Uppstigande	nodens	 rektascension	betecknas	Ω.	Derivatan	 av	 rektascen-
sion	är	proportionell	mot	cosinus	av	inklinationen	och	kan	skrivas	på	formen	
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nedan.	Notera	att	tecknet	∝ 	står	för	att	relationen	är	proportionell,	men	ib-
land	ser	man	i	stället	tecknet	~	för	samma	sak.

	  icos


	 	 	 	 	 	 (4)

Solens	rörelse	i	rektascension	är	
•

α	≈	+0.986	°/dag.	För	att	
•

Ω 	ska	bli	positivt	
måste	cos(i)	således	vara	negativt,	dvs.	i	>90°.	Genom	lämpligt	val	av	inklination	
(i)	och	banans	storlek	(a) kan	man	få	

•

Ω 	=	
•

α.	En	sådan	bana	kallas	solsynkron	
(på	engelska	förkortat	till	SSO,	sun-synchronous orbit)	och	används	av	vädersatel-
liter,	militära	 spaningssatelliter	 och	 civila	 satelliter	 för	observation	 av	miljön.	
Fördelen	för	exempelvis	spaning	är	att	ljusförhållandena	vid	två	på	varandra	föl-
jande	passager	över	ett	observationsmål	är	tämligen	likartade	vilket	underlättar	
bildtolkning.	Detsamma	gäller	civila	fjärranalyssatelliter	som	på	samma	datum	
vid	konsekutiva	år	har	exakt	samma	solbelysning,	vilket	underlättar	jämförelser	
av	vegetationens	utveckling	mellan	olika	år.	Till	yttermera	visso	går	det	att	kom-
binera	egenskaperna	solsynkronism	och	repeterande	markspår.	

2.1.3	 Telekommunikationer	och	observation	av	jorden	från	hög	höjd

En	satellits	omloppstid	runt	jorden	avtar	med	höjden	och	på	35	800	kilometers	
höjd	blir	omloppstiden	densamma	som	jordens	rotationshastighet	i	förhållan-
de	till	stjärnhimlen,	det	s.k.	sideriska	dygnet	som	är	23	timmar	och	56	minuter	
långt	 (1	436	minuter).	En	satellit	på	den	höjden	kommer,	om	dess	banplan	
inte	lutar	mot	ekvatorn	utan	har	inklinationen	i	=	0,	att	stå	stilla	i	förhållande	
till	jordytan.	

En	 sådan	 bana	 kallas	 geostationär	 (förkortas	
GEO)	och	används	för	telekommunikationssatel-
liter	av	de	mest	skilda	slag,	inklusive	TV-distribu-
tion	direkt	till	hemmen.	Fördelen	med	en	sådan	
bana	 är	 att	 antennerna	 på	 marken	 kan	 riktas	 in	
mot	 en	 fast	 punkt	 på	 himlen.	 Satellitens	 rörelse	
runt	jorden	är	dock	inte	helt	ideal	utan	störningar	
från	månens	och	solens	gravitationsfält	samt	jor-
dens	”orundhet”	och	variationer	i	dess	densitet	gör	
att	satellitens	bana	med	jämna	mellanrum	måste	
korrigeras	med	små	raketimpulser	för	att	satelliten	
ska	hålla	sig	nära	den	ideala	punkten.	Ett	typiskt	
krav	 på	 positionsnoggrannhet	 är	 ±	 0.1°	 i	 nord-
sydlig	respektive	öst-västlig	riktning.	

35800 km

Figur 2.2. Så här högt går  
en geostationär satellit.  
(Källa: Rymdbolaget)
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Runt	 ekvatorn	 finns	 såle-
des	 en	 stor	 mängd	 telekommuni-
kationssatelliter	 och	 banpositio-
nerna	(som	mäts	i	longitud)	och	de	
frekvensområden	 som	 satelliterna	
använder	 är	 eftertraktansvärda	 na-
turtillgångar	 vars	 tillgänglighet	
regleras	i	internationella	avtal	och	i	
rena	affärsuppgörelser.	I	den	geosta-
tionära	 banan	finns	 också	 vädersa-
telliter	som	ger	en	kontinuerlig	bild	
av	 molnrörelser	 och	 andra	 väder-
fenomen	och	som	vi	ofta	ser	exem-
pel	 på	 i	 väderrapporter	 i	TV.	 Den	
temporära	 elliptiska	 bana	 som	 an-
vänds	för	att	föra	ut	satelliten	till	geostationär	kallas	geostationär	transferbana,	
på	engelska	förkortat	till	GTO (Geostationary Transfer Orbit).

En	annan	bana	som	använts	flitigt	av	telekommunikationssatelliter,	främst	
ryska,	är	den	s.k.	Molniyabanan,	som	fått	sitt	namn	efter	den	första	satellittyp	
som	använt	den,	den	ryska	telekommunikationssatelliten	Molniya	(”Blixten”).	
Denna	bana	utnyttjar	en	effekt	av	att	jorden	är	tillplattad	vid	polerna.	Denna	
tillplattning	får	inte	bara	den	uppstigande	noden	att	driva	i	rektascension	som	vi	
sett	tidigare	utan	också	banans	axel	att	röra	sig	i	banans	plan.	Denna	vridnings-
hastighet,	som	kallas	perigeumargumentets	tidsderivata	kan	skrivas:

	  i2sin54 


 	 	 	 	 	 (5)

0=
•

ω 	medför	att	i =	63°.44.	Om	satelliten	placeras	i	en	starkt	elliptisk	bana	
med	högsta	punkten,	säg,	över	norra	halvklotet,	kommer	den	högsta	punkten	
att	förbli	över	norra	halvklotet.	Om	man	väljer	omloppstiden	så	att	den	är	ett	
halvt	sideriskt	dygn	kommer	man	att	få	en	bana	vars	markspår	är	repeterande	
med	ett	dygns	periodicitet	och	som	befinner	sig	nära	sin	topphöjd	under	lång	
tid	–	åtskilliga	timmar.	Denna	typ	av	bana	har	således	liknande	fördelar	som	
den	geostationära,	men	satelliten	rör	sig	långsamt	över	himlen.	

Molniyasatelliterna	placeras	 i	en	bana	på	mellan	500	km	och	40	000	km	
höjd	och	har	ungefär	63°	inklination.	På	så	sätt	kommer	satelliten	att	stå	i	zenit	
på	63°	latitud	och	nära	zenit	på	höga	latituder,	till	skillnad	mot	satelliter	i	den	
geostationära	banan	som	på	t.ex.	68°	latitud	befinner	sig	13°	över	horisonten.	

De	 höga	 elevationsvinklarna	 på	 hög	 latitud	 har	 naturligtvis	 fördelar	 i	
och	med	att	träd	och	byggnader	då	inte	lika	lätt	stör	siktlinjen	till	satelliten.		

Figur 2.3. Molniyabanan i jordfasta koordinater.  
Observera att satellitens rörelse runt jorden är el-
liptisk, men om man hänför sitt koordinatsystem till 
en fast, i stället för roterande, jord så kommer satel-
litens bana relativt jorden följa en väg enligt bilden.  
(Källa: Rymdbolaget)
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Molniyabanan	används	inte	bara	för	telekommunikation	utan	också	för	satel-
liter	för	missilförvarning,	dvs.	satelliter	försedda	med	infrarödkänsliga	sensorer	
som	kan	upptäcka	den	heta	flamman	från	en	ballistisk	missil	mot	den	relativt	
kalla	jorden	och	på	så	sätt	varna	för	anfall	från	ballistiska	missiler.

2.1.4	 Luftmotståndets	inverkan	på	livslängden

Den	naturliga	livslängden	för	en	satellit	i	låg	bana	och	utan	egen	framdrivning	
för	 att	 höja	 banan,	 begränsas	 i	 huvudsak	 av	 luftmotståndet	 som	 avtar	 med	
ökande	höjd.	Luftens	förmåga	att	bromsa	satellitens	rörelse	är	direkt	proportio-
nell	mot	dess	tvärsnittsarea	(A)	och	omvänt	proportionell	mot	satellitens	massa	
(m).	Det	är	svårare	att	bromsa	in	ett	tungt	föremål	än	vice	versa.	Livslängden	är	
således	en	funktion	av	kvoten	m/A. Man	kan	skriva	livslängden	L	med	följande	
formel:

 L	=	k	•	(m
A)	 	 	 	 	 	 (6)

Figur 2.4. Livslängsfaktorn som funktion av banans höjd. (Källa: Rymdbolaget)

Konstanten	k	är	en	funktion	av	höjden	enligt	diagrammet	till	ovan.	Man	
kan	uppskatta	den	kortaste	tänkbara	livslängden	för	den	svenska	satelliten	Odin	
om	man	antar	att	den	vänder	sina	solpaneler	mot	rörelseriktningen.	Satelliten	
väger	214	kg	och	solpanelerna	och	ett	solskydd	som	är	spänt	mellan	dem	bildar	
en	skiva	med	1.9	meters	radie	(r).	
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Tvärsnittsarean	är	då	A	=	π • r2	=	11.3	m2	och	k	=	0.24	eftersom	satelliten	
placerades	på	600	km	höjd	vid	uppskjutningen.	Kortaste	livslängd	blir	då	

 L	=	0.24	•	( 214
11.3 )	=	4.5	år	 	 	 	 (7)

Emellertid	vänder	satelliten	stor	del	av	tiden	solpanelerna	så	att	deras	yta	är	
parallell	mot	luftströmmen.	Tvärsnittsarean	är	då	betydligt	mindre,	ca	1.75	m2	
vilket	 motsvarar	 en	 livslängd	 på	 29	år.	 Eftersom	 satellitens	 inriktning	 i	 för-
hållande	till	luftströmmen	varierar	oerhört	mycket	kan	man	inte	säga	mer	än	
att	 satelliten	 stannar	 i	 rymden	mellan	4.5	och	29	år.	Satelliten	 sändes	upp	 i	
februari	2001	och	på	5	år	och	8	månader	minskade	banhöjden	från	618	km	
till	583	km.

Satelliter	 i	geostationär	bana	stannar	 i	 rymden	 i	miljontals	år.	Satelliter	 i	
starkt	elliptiska	banor	kan	ha	mycket	kort	livslängd	om	den	lägsta	höjden	ligger	
på	mycket	låg	höjd.	Vid	topphöjden,	t.ex.	på	kanske	100	000	km	höjd,	påver-
kas	satellitens	rörelse	starkt	av	dragningskraften	från	solen	och	månen	och	den	
lägsta	höjden	kan	snabbt	föras	ned	till	atmosfärens	yttersta	lager.	Att	beräkna	
sådana	satelliters	livslängd	är	mycket	komplext	och	kräver	att	man	löser	rörel-
seekvationerna	med	hänsyn	till	störningarna	från	månen	och	solen.

2.2 Rymdtransporter

2.2.1	 Raketekvationen	–	rymdtransporternas	hårda	realitet

En	raketmotors	dragkraft	definieras	av	följande	ekvation:

 F	=	mVe	+	(pe	–	pa)	Ae     (8)

där
F	 =		Raketens	dragkraft
m 	=		Massflöde	genom	raketmunstyckets	(dysans)	öppning
Ve	=		Avgasernas	hastighet	vid	dysöppningen
pe	=		Avgasernas	tryck	vid	dysöppningen
pa	=		Den	omgivande	atmosfärens	tryck
Ae	=		Dysans	utloppsarea

I	en	kemisk	raketmotor	förbränns	fast	eller	flytande	bränsle	under	hög	tem-
peratur	och	strömmar	ut	genom	ett	expanderande	munstycke	(dysa)	för	att	nå	
överljudsfart	och	nå	så	hög	utloppshastighet	Ve	som	möjligt.	Eftersom	termen		
mVe	dominerar	ekvationen	ovan	brukar	man	skriva	om	den
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 F	=	m [Ve	+	(pe	–	pa)	Ae	/	m ]	=	mVeq		 	 	 (9)

Parametern	Veq kallas	den	ekvivalenta	utloppshastigheten.	Den	del	av	Veq	
som	förorsakas	av	trycktermen	är	alltid	liten	jämför	med	Ve	och	i	grova	upp-
skattningar	 bortser	 man	 ofta	 från	 trycktermen.	 Om	 man	 vill	 ha	 noggranna	
resultat	måste	trycktermen	tas	med.	Till	exempel	så	är	Rymdfärjans	huvudmo-
torer	20%	mindre	effektiva	vid	havsytan	jämfört	med	i	vakuum.

Den	totala	ändringen	i	rörelsemängd	(impuls)	för	avgaserna	och	–	på	grund	
av	Newtons	lag	om	aktion	och	reaktion	–	raketen	kan	skrivas

	   dtVmFdtI eq 	 	 	 	 	 (10)

Om	Veq	är	konstant	under	raketens	brinntid	–	vilket	inte	nödvändigtvis	är	
helt	sant	–	kan	man	skriva	ekvationen

	 I	=	mpVeq	 	 	 	 	 	 (11)

där	mp	är	den	totala	bränslemängden.	Raketmotorns	effektivitet	brukar	mätas	
med	den	specifika	impulsen,	Isp	som	beräknas	

	 m
FVm

II eq
p

sp     	 	 	 	 	 (12)

I	SI-enheter	får	den	specifika	impulsen	på	detta	vis	sorten	m/s.	Ibland	anges	
den	specifika	impulsen	i	stället	med	formeln

	 gm
FgVgm

II eq
p

sp  /     	 	 	 	 (13)

Med	detta	 skrivsätt	 får	den	 specifika	 impulsen	 sorten	 sekunder,	 vilket	 är	
praktiskt	om	man	hämtar	prestandadata	för	raketmotorer	från	anglosaxisk	lit-
teratur.	Om	man	föreställer	sig	att	raketen	rör	sig	utan	hänsyn	till	gravitation,	
luftmotstånd	och	andra	luftkrafter	kan	man	ur	Newtons	kraftekvation	beräkna	
den	hastighet	raketen	har	uppnått	när	hela	drivmedlet	förbrukats:

	
dt
dm

m
Vm

Vm
m

F
dt
dV

eq
eq 1




   	 	 	 	 (14)

Denna	ekvation	kan	skrivas	som

	 dV	=	–Veq 
dm
m 	 	 	 	 	 	 (15)



25

Rymdteknikens elementa

vilken	kan	integreras	till

	 )ln()ln(
f

i
eq

i

f
eq

m

m
eq

V

V
if m

mV
m
m

V
m

dmVdVVV
f

i

f

i

  		 (16)

där
Vf	=	Slutlig	hastighet
Vi	=	Begynnelsehastighet
mi	=	Begynnelsemassa
mf	=	Slutlig	massa	när	drivmedlet	förbrukats

Man	brukar	definiera	hastighetstillskottet	som	ΔV	=	Vf 		–	Vi 	och	massför-
hållandet	

 r	=	
mi
mf

”Raketekvationen”	blir	då	helt	enkelt

	 ΔV	=	Veq 	ln	r      (17)

Raketens	massa	kan	delas	upp	i	delarna	nyttolast	mpl ,	skrov	mst	och	drivme-
del	mp .	Massförhållandet	kan	då	skrivas

	
1
r 	=

mpl + mst
mpl + mst + mp

	 	 	 	 	 (18)

Om	vi	dividerar	både	täljare	och	nämnare	med	mp+ mst	och	definierar	nyt-
tolastkvoten	λ	som	

 λ	=
mpl

mpl + mst + mp

och	den	s.k.	strukturfaktorn	

 ε	=
mst

mpl + mst + mp

som	ett	kvalitetsmått	på	hur	lätt	man	kan	göra	raketens	skrov	och	motorer	i	
förhållande	till	den	totala	massan	(exkl.	nyttolast),	får	vi

 r	=	
1

ε	+	λ
		 	 	 	 	 (19)
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Antag	att	nyttolasten	inte	väger	något,	alltså	mpl	=	0	vilket	i	enlighet	med	
definitionen	ovan	för	nyttolastkvoten	medför	att	λ =	0,	så	kan	vi	beräkna	det	
maximala	hastighetstillskott	 en	 raket	 kan	 få	med	 ett	 givet	drivmedel.	Mass-
förhållandet	kan	då	skrivas

	
1
r 	=

mpl + mst
mpl + mst + mp

=	{mpl=0}	=	mst / (mst + mp) = ε

De	allra	lättaste	raketkonstruktioner	som	någonsin	utvecklats	har	ε	=	0.04.
Ett	mycket	vanligt	drivmedel	är	fotogen	och	flytande	syre	(LOX)	som	har	

specifika	impulsen	Veq	≈	2	700	m/s.	En	enstegsraket	med	detta	drivmedel,	utan	
nyttolast	och	med	strukturfaktorn	0.04	får	således	ett	hastighetstillskott	utan	
hänsyn	till	gravitation,	luftmotstånd	och	andra	luftkrafter

	 ΔV	=	2700	•	ln	( 1
0.04)	=	2700	•	ln	25	=	2700	•	3.22	=	8690	m/s

Eftersom	den	farten	i	den	lägsta	tänkbara	omloppsbanan	kring	jorden	är	
ca	7	800	m/s	förefaller	det	som	om	man	skulle	kunna	bygga	en	enstegsraket	
för	att	nå	omloppsbana.	Men	fullt	så	enkelt	är	det	inte.	Om	man	tar	hänsyn	
till	luftmotstånd,	jordens	dragningskraft	under	raketens	brinntid,	är	det	nöd-
vändiga	hastighetstillskottet	Vb	 för	 att	nå	omloppsbanan	 snarare	9	700	m/s.	
Dessutom	vill	man	ju	ha	en	viss	nyttolast,	t.ex.	att	1%	av	startvikten	är	nyt-
tolast.	I	så	fall	ger	en	enstegsraket	driven	med	fotogen	och	flytande	syre	med	
strukturfaktorn	4%	hastighetstillskottet	8	345	m/s.	

Så fort raketen lämnat atmosfären
svänger den mot horisontalplanet
för att minimera gravitationsförluster

Uppfartsbanan är vertikal
för att minimera 
luftmotståndsförluster
där atmosfären är tät

Raketuppstigning
mot omloppsbana

Figur 2.5. Raketuppstigning mot omloppsbana. (Källa: Rymdbolaget)
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Lösningen	på	problemet	med	att	nå	omloppsbana	är	 att	 sätta	ytterligare	
en	raket	i	toppen	på	den	första	som	ger	ytterligare	hastighetstillskott	–	en	fler-
stegsraket	med	andra	ord!	Man	kan	också	släppa	av	några	av	raketmotorerna	på	
väg	upp	men	behålla	samma	bränsletankar.	Exempel	på	en	sådan	raket	är	den	
version	av	Atlasraketen	som	sände	upp	USA:s	 förste	astronaut,	 John	Glenn.	
Den	versionen	av	Atlasraketen	hade	just	strukturfaktorn	4%	och	kan	sägas	ha	
haft	1½	steg.

Om	man	antar	att	varje	delraket	(det	undre	steget	med	de	övre	som	nyt-
tolast)	har	samma	massförhållande,	nyttolast	och	strukturfaktor	–	om	raketen	
har	N	steg	är	den	totala	raketens	nyttolastkvot:

	
N

NV
V

eq
b

e 















I	figur	2.6	ser	man	nyttolastkvoten	som	funktion	av	antalet	raketsteg	för	
en	raket	driven	av	fotogen	och	flytande	syre	och	med	en	relativt	normal	struk-
turkvot	på	8%.

Den	 stora	 förbättringen	 av	 nyttolastkvoten	 inträffar	 när	 man	 ökar	 från	
två	till	tre	raketsteg.	Ytterligare	raketsteg	ger	en	måttlig	förbättring	men	ökar		
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Figur 2.6. Notera hur nyttolastkvoten förbättras när man går från två till tre steg. (Källa: Rymdbolaget)
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komplexiteten.	 Som	 man	 ser	 är	 nyttolastkvoten	 för	 denna	 typ	 av	 drivme-
del	 endast	 runt	 1%!	 Om	 man	 byter	 till	 hydrazin	 och	 kvävetetroxid	 med	
Veq	=	3	000	m/s	 så	 räcker	det	med	 två	 steg	 för	 att	uppnå	1%	nyttolastkvot.	
Tabell	2.1	visar	typisk	specifik	impuls	hos	några	vanliga	raketdrivmedel,	både	
flytande	och	fast.

Tabell 2.1. Typisk specifik impuls hos vanliga raketdrivmedel

Bränsle Specifik impuls (m/s)

Fotogen, flytande syre 2 700

Osymmetrisk dimetylhydrazin, salpetersyra 2 950

Osymmetrisk dimetylhydrazin, kvävetetroxid 3 000

Flytande väte, flytande syre 4 350

Polybutadiengummi, ammoniumperklorat 2 840

För	att	illustrera	hur	raketekvationen	kan	fungera	och	hur	mycket	tyngd-
kraften	påverkar	raketens	rörelse,	låt	oss	analysera	hur	högt	raketen	MAXUS	
stiger	över	Esrange.	Hastigheten	vid	brinnslut	kan	räknas	ut	genom	att	först	
beräkna	 ur	 raketekvationen	 hur	 stort	 hastighetstillskott	 raketen	 skulle	 få	 av	
sitt	bränsle	om	inte	tyngdkraften	påverkar	den.	Raketens	startvikt	antas	vara	
15	ton	och	drivmedelsmassan	är	11.44	ton.	Med	raketekvationen	får	man

	 Δv	=	Veq ln	r 

där	Veq	=	2800	m/s	och	r	=	massförhållandet	=	15/(15	–	11.44)	=	4.22	vilket	
ger	

	 Δv	=	2800	•	ln	4.22	=	4345	m/s

Under	raketens	brinntid	T	”bromsar”	tyngdkraften	raketens	fart	med	g0	•	T,	
där	g0	är	jordgravitationen	9.81	m/s2,	g0	•	T	=	9.81	•	60	=	589	m/s.	Farten	vid	
brinnslut	v0	är	således	4034	–	589	=	3445	m/s.	

Raketen	befinner	sig	nu	i	fritt	fall	och	dess	hastighet	

	 v	=	v0	–	g0	•	t	

där	t	är	tiden	från	brinnslut.	När	v	=	0	har	raketen	nått	sin	topphöjd	och	tiden	
från	brinnslut	är
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	 ttopp	=	v0/g0	

Topphöjden	ligger	således	på

	 htopp	=	hbrinnslut	+	½	•	g0	•	t2
topp

Om	 man	 sätter	 in	 uttrycket	 för	 ttopp	 och	 lägger	 till	 höjden	 vid	 brinnslut		

hbrinnslut	så	får	man	uttrycket	för	raketens	topphöjd:
	 htopp	=	hbrinnslut	+	½	• (v0)2/g0	

Om	man	sätter	in	alla	värden	i	denna	formel	får	man

	 htopp	=	100000	+	½	•	(3445)2/9.81	=	100000	+	605000	=	705000	meter	

eller	705	km.

2.2.2	 Bärrakettyper,	översikt

• Europa

Ariane 5 ASAP. Raketen	Ariane	5	kan	användas	för	att	i	en	uppskjutning	bära	
en	uppsättning	med	flera	mindre	 satelliter	 till	LEO-,	SSO-,	MEO-	eller	
GTO-bana.	Detta	 system	kallas	ASAP	5	(Ariane 5 Structure for Auxiliary 
Payload ).	

Ariane 5G	är	den	Arianeraket	som	är	i	bruk	nu.	Den	användes	i	september	
2003	för	att	sända	upp	den	svenskbyggda	månsonden	SMART-1	(som	slog	
ned	på	månen	som	planerat	den	3	september	2006).	

Ariane 5 ECA	flög	första	gången	i	december	2002	men	slutade	i	haveri.	Med	
Ariane	5	ECA	 får	 man	 en	 ökad	 kapacitet	 genom	 den	 kryogena	 motorn	
från	 tidigare	versioner	 av	Ariane	 i	det	övre	 steget,	 samt	en	uppgradering	
av	huvudmotorn.	Den	andra	starten	genomfördes	framgångsrikt	i	februari	
2005.

Ariane 5 ECB	planerades	tidigare	att	flyga	2006,	men	projektet	lades	”på	is”	
i	december	2005.	Med	Ariane	5	ECB	 får	man	ytterligare	ökad	kapacitet	
genom	den	nya	återstartbara	kryogena	motorn	i	det	övre	steget.	

Vega är	 en	 fastbränsleraket	 som	 är	 under	 utveckling	 inom	 det	 europeiska	
rymdsamarbetet.	Vega	är	avsedd	för	uppskjutning	av	satelliter	av	storleken	
300–2	000	kg	till	 låg	polär	bana	och	den	första	uppskjutningen	planeras	
ske	i	slutet	av	2007.
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• USA

Pegasus	är	en	trestegs	fastbränsleraket,	som	släpps	på	hög	höjd	från	ett	Lock-
heed	L-1011	transportflygplan.	Detta	medför	flexibilitet	i	val	av	uppskjut-
ningsplats.	En	markbaserad	variant,	Taurus,	 används	oftare	än	den	flyg-
burna.

Falcon-1	är	en	tvåstegs	vätskeraket	som	utvecklas	med	privata	medel	av	före-
taget	Space-X	som	ägs	av	IT-entreprenören	Elon	Musk.	Det	första,	miss-
lyckade,	startförsöket	ägde	rum	den	24	mars	2006	från	Kwajaleinatollen	i	
Stilla	Havet.

Delta 2	är	en	flexibel	familj	av	två-	eller	trestegsraketer	med	olika	prestanda	
allt	 efter	uppdragets	behov.	Tvåstegsvarianterna	flyger	vanligen	 till	LEO,	
medan	trestegs-varianterna	vanligen	används	för	uppdrag	till	GTO.

Delta 4	medium	är	en	familj	raketer	med	kryogena	huvudsteget	Common Boos-
ter Core (CBC),	 samt	med	möjlighet	att	 fästa	 två	eller	 fyra	mindre	krut-
boostrar	för	ökad	prestanda.	Det	kryogena	övre	steget	finns	med	två	olika	
tankstorlekar.	Delta	4-heavy	använder	3	parallella	CBC-steg	i	första	steget	
samt	den	stora	kryogena	övre	steget.

Atlas V	raketfamilj	baseras	på	ett	huvudsteg	kallat	Common Core Booster (CCB)	
med	rysk	motor	samt	upp	till	5	extra	mindre	krutboostrar.	Det	övre	steget	
kan	förses	med	en	eller	två	Centaur-motorer.	

• Ryssland

Rokot	är	en	trestegs	vätskeraket	med	ett	mycket	sofistikerat	återstartbart	övre	
steg	(ursprungligen	utvecklat	som	antisatellitvapen),	samt	med	kapacitet	att	
lyfta	en	uppsättning	av	flera	satelliter	vid	samma	uppskjutning.	

Kosmos-3M	är	en	tvåstegs	vätskeraket	med	ett	återstartbart	övre	steg	som	är	en	
arbetshäst	i	det	sovjetiska/ryska	rymdprogrammet	sedan	trettio	år	tillbaka.	
Vanligen	sänds	den	till	LEO	med	hög	inklination	men	på	senare	tid	även	
till	solsynkron	bana.	Den	har	sänt	upp	de	svenska	satelliterna	Astrid-1	och	
Astrid-2.

Start-1 är	en	raket	med	fyra	krutdrivna	steg	som	sänds	från	helt	mobil	lavett.	
Den	utvecklades	ursprungligen	som	mobil	interkontinentalrobot.	År	2001	
användes	den	för	att	sända	upp	den	svenska	forskningssatelliten	Odin	från	
Svobodny	i	ryska	Fjärran	Östern.	
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Soyuz är	en	rysk	vätskeraket	med	omfattande	uppskjutningshistorik.	Egent-
ligen	är	det	en	modern	version	av	den	raket	som	sände	upp	Sputnik	och	
Gagarin	och	den	har	kapacitet	att	skjuta	upp	multipla	satelliter.	Soyuz	kan	
förses	med	två	olika	återstartbara	övre	steg,	Ikar	och	Fregat,	som	bidrar	med	
olika	kapacitet.	Kommer	att	 sändas	upp	 från	Europas	 raketbas	Kourou	 i	
Franska	Guiana	fr.o.m.	2008.

Zenit – Sea Launch är	en	rysk/ukrainsk	trestegs	LOX-fotogenraket	som	i	ett	
internationellt	samarbete	(USA,	Norge,	Ryssland,	Ukraina)	utför	uppskjut-
ning	av	satelliter	till	omloppsbana	från	en	plattform	i	Stilla	Havet	nära	ek-
vatorn.	Raketkomponenterna	tillverkas	i	Ryssland/Ukraina	och	monteras	i	
Kalifornien	där	även	satelliten	tas	emot	för	montering.	Raketen	transporte-
ras	sedan	till	plattformen	med	ett	specialfartyg.

Proton är	den	största	ryska	raketen	som	i	dag	är	i	bruk.	Den	har	funnits	i	olika	
versioner	sedan	1965.	Proton	används	idag	både	för	ryska	uppdrag,	samt	
är	 tillgänglig	 för	 kommersiella	 uppskjutningar	 via	 International Launch 
Services (ILS).	Proton	K	används	 i	 en	 trestegsversion	 för	uppdrag	 till	 låg	
omloppsbana	och	till	rymdstationen,	och	i	en	fyrstegsversion	för	att	nå	till	
högre	banor	(GTO).	Proton	M	med	övre	steget	Breeze-M	är	en	moderni-
serad	fyrstegsversion	med	bl.a.	digital	styrautomat	–	tidigare	versioner	av	
Proton	har	analog	styrautomat!

Angara är	en	raket	som	utvecklas	av	ryska	firman	Khrunichev.	Angara	kom-
mer	att	finnas	 i	versioner	med	olika	kapacitet	vilket	 justeras	med	antalet	
raketmoduler.	 Den	 största	 Angararaketen,	 Angara	5,	 kommer	 att	 ersätta	
Protonraketen.	

• Kina, Indien, Japan och Ukraina

Långa Marschen (Chang Zheng)	är	en	familj	av	kinesiska	raketer	med	his-
torik	sedan	början	av	1970-talet.	De	mindre	versionerna	har	uppdrag	till	
LEO	medan	de	större	versionerna	främst	lyfter	satelliter	med	uppdrag	till	
GTO.	CZ-3B	introducerades	1996	och	har	idag	störst	nyttolastkapacitet	
med	ca	5	ton	till	GTO.	CZ-2F	användes	för	att	sända	upp	Kinas	första	ast-
ronaut	i	oktober	2003.	Basversionen	CZ-2C	sände	1992	upp	den	svenska	
forskningssatelliten	Freja.

PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle)	 är	 en	 indisk	 fyrstegsraket	 som	 i	 första	
hand	 använts	 för	uppskjutning	 av	 satelliter	 i	 1	000–2	000	kg-klassen	 till	
solsynkron	bana.	
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H-2A är	en	lågprisversion	av	japanska	H2-raketen	som	utvecklats	för	den	kom-
mersiella	marknaden.	Raketen	har	två	steg	och	drivs	med	LOX/LH2.

M5 är	en	 japansk	 trestegs	 fastbränsleraket,	med	ett	kicksteg	 för	uppdrag	 till	
högre	banor.	Raketen	används	i	huvudsak	för	forskningsuppdrag.

2.2.3	 Priser

Om	man	plottar	uppskjutningspriset	för	olika	bärraketer	som	funktion	av	de-
ras	nyttolastkapacitet	till	låg	omloppsbana	får	man	en	kurva	som	antyder	att	
priset	är	direkt	proportionellt	mot	kapaciteten	(upp	till	10	000	kg	kapacitet).	
Kurvan	går	inte	genom	origo	–	även	om	det	kan	se	ut	så	i	diagrammet.	(Da-
tapunkterna	nära	origo	är	i	själva	verket	priset	för	delade	uppskjutningar,	s.k.	
snålskjutsresor	där	man	säljer	överskottskapacitet	till	mycket	små	satelliter	till	
rabatterat	pris.)

Som	någon	sade:	”Även	en	liten	fågel	måste	ha	vingar,	näbb,	ögon	...”	En	
satellitbärraket	vars	nyttolast	närmar	sig	noll	måste	ju	ändå	ha	alla	delsystem	
som	en	mycket	större	raket	har.	Kostnaden	för	denna	grundläggande	tekniska	
utrustning	måste	slås	ut	på	färre	antal	kilo	nyttig	last	–	därav	det	ökande	kilo-
priset.	

För	 mycket	 små	 lastkapaciteter	 rusar	 kilopriset	 således	 mot	 höjden,	 vil-
ket	 man	 också	 ser	 av	 kilopriskurvan,	 dvs.	 den	 blå	 regressionslinje	 som	 dra-
gits	 genom	 punktmängden.	 Intressant	 nog	 varierar	 kilopriset	 en	 hel	 del	
från	 regressionslinjen.	Priset	 för	 ryska	och	ukrainska	 raketer,	 särskilt	de	 som	
är	 modifierade	 missiler,	 ligger	 under	 regressionslinjen	 och	 man	 kan	 köpa	
snålskjutsuppskjutningar	 för	 små	 satelliter	 för	 kilopris	 som	 kan	 vara	 så	 lågt	
som	 10	000	dollar/kg	 och	 ibland	 t.o.m.	 lägre.	 Det	 är	 inte	 någon	 hemlighet	
att	snålskjutsuppskjutningen	av	satelliten	Freja	från	Kina	kostade	4.5	miljoner	
dollar	i	1992	års	penningvärde.	

För	det	priset	fick	satelliten	väga	274	kg	vid	starten.	Kilopriset	var	således	
15	000	dollar.	Satelliten	Astrid-2	sändes	upp	som	”snålskjutspassagerare”	1998	
med	en	rysk	raket.	Priset	var	220	000	dollar	och	satelliten	vägde	30	kg,	dvs.	ett	
kilopris	på	7	300	dollar,	ett	mycket	fördelaktigt	pris.	Vill	man	köpa	sig	en	liten	
bärraket	för	att	sända	upp	en	enda	satellit	får	man	troligen	ändå	betala	10–15	
miljoner	dollar	totalt.



33

Rymdteknikens elementa

Uppskjutningspris som
funktion av kapaciteten

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Kapacitet till låg omloppsbana (kg)

U
pp

sk
ju

tn
in

gs
pr

is
(m

ilj
$)

Figur 2.7. Uppskjutningspris som funktion av kapaciteten. (Källa: Rymdbolaget)
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Figur 2.8. Uppskjutningspris per kilo. (Källa: Rymdbolaget)
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3. Rymdfarkostens uppbyggnad

En	 rymdfarkost	 skiljer	 sig	 inte	 i	 princip	 från	 varje	 annan	 farkost.	Rymdfar-
kosten	 har	 naturligtvis	 ett	 skrov	 som	 kan	 motstå	 de	 belastningar	 som	 upp-
skjutningen	 innebär.	 Den	 måste	 vara	 utrustad	 med	 framdrivning	 –	 inte	 för	
att	bibehålla	sin	rörelse,	när	en	satellit	väl	befinner	sig	i	sin	omloppsbana	rör	
den	sig	”av	sig	själv”–	men	för	att	ändra	banan.	Farkosten	måste	kunna	navi-
gera,	kommunicera	med	omgivningen,	ha	ett	elektriskt	kraftsystem,	reglera	sin	
temperatur.	Farkostens	orientering	i	rummet	måste	kunna	ändras.	Dessutom	
behövs	ett	datahanteringssystem	för	att	samla	in	data	som	farkostens	sensorer	
genererar.	Här	följer	en	kort	beskrivning	av	de	olika	delsystemen	i	en	rymd-
farkost	och	vad	som	driver	utformningen	av	dem.

3.1 Miljön vid uppskjutning och i rymden  
samt provning på marken

Vid	utveckling	av	alla	typer	av	tekniska	system	talar	man	om	två	sorters	prov.	
Kvalifikationsprov	(eller	med	ett	annat	begrepp	”typprovning”)	visar	att	kon-
struktionen	klarar	uppgiften.	Acceptansprov	visar	att	det	byggda	exemplaret	av	
konstruktionen	är	felfritt.	Man	bygger	upp	provningen	så	att	både	kvalifika-
tions-	och	acceptansprov	görs	först	på	apparatnivå	och	sedan	på	det	kompletta	
systemet.	 Förutom	 rena	 funktionsprov	 utsätts	 apparater	 för	 vibrations-	 och	
chockprov	(som	simulerar	miljön	inuti	rymdfarkosten)	samt	termiska	prov	i	
vakuum.	

Apparatens	 känslighet	 för	 ledningsbundna	 och	 strålande	 elektriska	 stör-
ningar	mäts	upp	liksom	vilka	störningar	av	dessa	typer	som	apparaten	ger	ifrån	
sig	–	s.k.	elmiljöprov.	Apparaten	måste	uppfylla	vissa	krav	i	dessa	avseenden	för	
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att	inte	de	olika	delarna	av	rymdfarkosten	ska	störa	varandra.	Vissa	apparater,	
som	 t.ex.	 solpaneler,	 vibrationsprovas	 inte	utan	utsätts	 i	 stället	 för	 akustiska	
prov	där	ljudtrycket	under	bärraketens	uppfärd	simuleras	med	stora	högtalare.	
Ett	testexemplar	av	satellitens	skrov	utsätts	ofta	för	ett	statiskt	belastningsprov	
som	simulerar	raketens	acceleration	under	uppfärden.

På	systemnivå,	dvs.	med	hela	rymdfarkosten,	genomförs	akustiska	prov	och	
vibrationsprov.	 Elmiljöprov	 görs	 också	 på	 systemnivå,	 särskilt	 om	 farkosten	
bär	med	sig	vetenskapliga	instrument	som	ska	mäta	elektriska	och	magnetiska	
fält	i	rymden	–	då	kan	ju	satelliten	själv	störa	sina	mätningar.	Det	viktigaste	
provet	på	systemnivå	är	det	s.k.	rymdsimuleringsprovet	som	görs	i	en	stor	va-
kuumtank	som	simulerar	rymdens	vakuum	och	 in	 i	vilken	 ljus	 från	kraftiga	
Xenonlampor	lyser	med	samma	intensitet	som	solen.

Tankens	väggar	kyls	med	flytande	kväve.	I	en	sådan	tank	körs	rymdfarkos-
ten	under	ungefär	en	vecka.	Den	simulerade	solen	slås	av	och	på	på	samma	
sätt	som	solen	skiner	på	rymdfarkosten	i	rymden	och	rymdfarkostens	oriente-
ring	i	förhållande	till	solljuset	varieras	på	samma	sätt	som	under	rymdfärden.	
En	simulerad	markstation	kommunicerar	med	farkosten	på	samma	sätt	som	i	
rymden.

3.2 Rymdfarkostens skrov

Rymdfarkostens	skrov	dimensioneras	så	att	den	klarar	av	den	statiska	accelera-
tion	som	bärraketens	uppstigning	medför.	Skrovet	måste	också	dimensioneras	
för	det	bredbandiga	brus	som	det	akustiska	buller	och	brus	som	raketmoto-
rer	och	luften	som	strömmar	runt	raketen	ger	upphov	till.	När	vätskedrivna	
raketmotorer	stängs	av	uppstår	harmoniska	tryckoscillationer	i	bränsleledningar-
na	av	samma	karaktär	som	de	trycksvängningar	som	uppstår	när	man	hastigt	
stänger	 en	 vattenkran.	 Bränsleledningarnas	 tryckvariationer	 fortplantar	 sig	 i	
raketkroppen	till	satellitskrovet.	

Skrovet	eller	andra	mekaniska	delar	av	rymdfarkosten	kan	inte	ha	resonan-
ser	i	samma	frekvensområden	som	raketkroppens	harmoniska	vibrationer	–	i	
så	 fall	 finns	 stor	 risk	 att	 rymdfarkosten	 skakar	 sönder	under	uppfarten	mot	
omloppsbana.	När	raketens	olika	raketsteg	eller	dess	noskåpa	avskiljs	uppstår	
också	plötsliga	mekaniska	chocker	som	kan	skada	rymdfarkosten	i	dess	nos	om	
den	inte	är	korrekt	konstruerad.

3.3 Värmereglering

Systemet	har	till	uppgift	att	hålla	apparaters	temperaturer	inom	lämpliga	områ-
den,	t.ex.	för	elektronik	0°C–40°C	och	nickel-kadmiumbatterier	5°C–20°C.	
Rymdfarkosten	(om	den	är	på	jordens	avstånd	från	solen)	tar	emot	värme	från	
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det	direkta	solljuset	(1.36	kW/m2),	solljus	reflekterat	från	markyta	och	moln	
om	farkosten	är	i	bana	runt	en	planet	(Jorden	reflekterar	30%	av	det	direkta	
solljuset)	samt	värmestrålning	i	infrarött	från	planetytan	(237	W/m2	för	Jor-
den).	Interna	värmekällor	är	naturligtvis	elektriska	apparater	som	blir	varma	
eller	raketmotorer	som	blir	varma	av	de	heta	avgaserna.	De	allra	flesta	rymd-
farkoster	utvecklade	 i	Västerlandet	bygger	på	att	man	använder	de	”optiska”	
egenskaperna	hos	apparaters	och	skrovdelars	ytmaterial.	

Man	kan	täcka	vissa	ytor	och	delar	med	s.k.	flerlagersfiltar	(aluminiserade	
kaptonskikt)	som	fungerar	som	en	slags	termosflaska	och	hindrar	värmeflöde	
genom	dem.	Vit	färg	reflekterar	solljus	medan	svart	färg	absorberar	det.	Visa	
typer	av	kiselglasspeglar	reflekterar	solljus	och	släpper	genom	infraröd	värme-
strålning.	För	att	flytta	värme	från	känsliga	områden	till	platser	där	den	strålas	
ut	mot	kall	rymd	använder	man	s.k.	värmerör	som	är	fyllda	med	vätskor	som	
t.ex.	ammoniak	som	förgasas	i	den	varma	änden	av	röret	och	kondenseras	i	den	
kalla	änden.	På	så	sätt	transporteras	värme	mycket	effektivt.	

Man	kan	använda	bimetallstyrda	”persienner”	för	att	ändra	en	ytas	optiska	
egenskaper	och	på	så	sätt	reglera	temperaturen	på	den	yta	framför	vilken	”per-
siennen”	sitter	monterad.	En	helt	annan	princip	för	temperaturkontrollen	i	en	
rymdfarkost	är	att	göra	rymdfarkosten	som	ett	slutet	tryckkärl	med	luft	eller	
kvävgas	med	normalt	lufttryck	inuti.	En	fläkt	cirkulerar	gasen	förbi	rymdfar-
kostens	apparater	där	gasen	värms	upp.	Gasen	leds	också	förbi	en	radiator	där	
värmen	slutligen	strålas	bort	från	rymdfarkosten.

3.4 Kraftförsörjning

3.4.1	 Energilagring

När	rymdfarkosten	passerar	genom	skuggan	av	jorden	eller	annan	himlakropp	
som	farkosten	kretsar	kring	lämnar	solpanelerna	ingen	energi	och	farkostens	
elektriska	apparater	måste	drivas	med	kraft	från	batterier	ombord.	Detsamma	
gäller	om	solpanelerna	av	någon	anledning	vänds	bort	från	solen.	(Se	tabell	3.1	
på	nästa	sida.)

För	 sekundärbatterier	av	 typ	Ni-Cd	och	Ni-H2	beror	 livslängden	på	ur-
laddningsdjup	 (DOD	 =	 Depth of Discharge)	 och	 antalet	 urladdningscykler.	
Ni-Cd	 tål	 t.ex.	 bara	 DOD	=	30%	 för	 10	000	 cykler	 medan	 Ni-H2	 klarar	
DOD	=	50%.	Ni-H2	har	stor	volym	och	cellerna	består	av	tryckkärl,	men	en	
stor	 fördel	med	dessa	batterier	 är	 att	de	kan	hantera	överladdning	bättre	 än	
Ni-Cd.	Ni-H2-batterier	används	i	geostationära	telekommunikationssatelliter	
där	kraven	på	livslängd	och	driftsäkerhet	är	stora.	Ni-Cd	är	emellertid	billiga	
och	för	kortare	uppdrag	i	rymden	duger	de	fortfarande	bra,	även	om	moderna	
sekundära	litiumceller	snart	ersatt	Ni-Cd	för	mindre	rymdfarkoster.
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Tabell 3.1. Batterityper för rymdfarkoster

Kategori Batterityp Energitäthet Övrigt

Primär
(Ej laddningsbara)

Ag-Zn 100 Wh/kg Användes i den första sputniken.  
Kan i värsta fall laddas. 

Li-Thionyl-Cl 300 Wh/kg Relativt ovanliga i satelliter

LiSO2 240 Wh/kg Relativt ovanliga i satelliter

Sekundär
(Laddningsbara)

Ni-Cd 30 Wh/kg Mycket vanliga i små satelliter, ersätts 
numera av Li-Jon

Ni-H2 50 Wh/kg Numera standard i telekomsatelliter

Li-Jon 100 Wh/kg Energitäthetssiffran från månsonden 
SMART-1

3.4.2	 Kraftkällor

Rymdfarkoster	med	mer	än	några	veckors	livslängd	är	alla	utrustade	med	nå-
gon	form	av	kontinuerligt	tillgänglig	energikälla.	Inom	områden	av	rymden	ut	
till	Mars	kan	solen	användas	som	kraftkälla.	Användningen	av	solvärmemaski-
ner,	där	solen	värmer	en	gas	eller	en	vätska	som	i	en	ångmaskin	har	diskuterats	
men	aldrig	använts	 i	 rymden.	 I	 stället	är	det	den	 fotovoltaiska	effekten	som	
används.

Tabell 3.2. Celler som kraftkälla för rymdfarkoster

Celltyp η Anmärkning

Kisel (Si) 18% Kostnadseffektivast?

Galliumarsenid (GaAs) 23%

Indiumfosfid (InP) 22% Tål mycket strålning

Solceller	fogas	samman	i	långa	strängar	och	monteras	på	stora	paneler	som	
riktas	mot	solen.	De	vanligaste	solcellstyperna	och	deras	typiska	verkningsgrad	
(η)	anges	i	tabellen	ovan.	Verkningsgraden	anger	hur	stor	del	av	det	infallande	
solljuset	med	intensiteten	≈ 1.4	kW/m2	som	omvandlas	till	elektrisk	effekt.

Vid	 färder	 ut	 i	 solsystemet	 långt	 från	 solen	 eller	 när	 det	 inte	 passar	 att	
använda	 solpaneler	 behövs	 andra	 kraftkällor.	 Månfarkosten	 Apollo	 använde	
bränsleceller	vid	sin	färd	till	månen.	Flytande	syre	och	flytande	väte	omvandlas	
till	vatten	och	elektrisk	energi.	Radioaktiva	isotoper	som	sönderfaller	ger	ifrån	
sig	värme	som	på	termoelektrisk	väg	kan	omvandlas	till	elektrisk	energi.	
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Denna	 typ	 av	 kraftkälla	 används	 vid	 färder	 utanför	 Mars	 bana.	 Rena	
kärnreaktorer	har	använts	som	energikälla	i	en	typ	av	ryska	spaningssatelliter	
som	avbildade	jordytan	med	sidspanande	radar	från	ca	250	km:s	höjd	för	att		
upptäcka	 fientliga	 flotteskadrar.	 Dessa	 reaktorer	 sändes	 efter	 användning	
upp	till	en	”slutförvaringsbana”	på	1	000	km:s	höjd,	där	de	stannar	i	ungefär	
1	000	år.

3.5 Datahantering och kommunikation med marken

3.5.1	 Omborddatorer

I	en	modern	rymdfarkost	finns	oftast	datorer	i	flera	delsystem	eller	instrument,	
men	själva	farkosten	har	oftast	en	central	dator	som	sköter	om	ett	flertal	vitala	
funktioner	av	betydelse	för	hela	farkosten.	En	sådan	dator	måste	vara	mycket	
robust	konstruerad	och	inte	stanna	vid	kritiska	skeden.	Datorn	sköter	således	
bl.a.	följande	funktioner:

•	 Avkodar,	bearbetar	och	vidarebefordrar	kommandon.

•	 Samlar	in,	formaterar	och	sänder	mätdata.	Hanterar	felfunktioner	ombord,	
bl.a.	inkoppling	av	reservapparater	och	urkoppling	av	onödiga	laster.

•	 Lagrar	data	från	satellitens	instrument	i	minne	för	senare	sändning	till	jor-
den	(bandspelare	eller	halvledarminne).

•	 Verkställer	 tidigare	uppskickade	kommandon	som	lagrats	ombord	för	 se-
nare	verkställighet	(på	engelska	time-tagged commands).

•	 Sköter	den	s.k.	attitydkontrollen,	dvs.	satellitens	inriktning	i	förhållande	till	
himlen	eller	jorden.

De	mikroprocessorer	som	används	på	rymdfarkoster	är	oftast	strålningstå-
liga	sådana	som	används	som	”inbäddade”	processorer	på	jorden.	De	använder	
ofta	kommersiella	realtidsoperativsystem,	men	använder	sällan	ett	typiskt	PC-
operativsystem.	Klockfrekvensen	brukar	vara	mycket	låg	(10–15	MHz),	vilket	
beror	på	att	processorn	inte	behöver	hantera	grafik	på	någon	bildskärm.	

3.5.2	 Kommunikationssystemet

Rymdfarkosten	behöver	ha	en	tvåvägsförbindelse	med	jorden.	Den	är	därför	
utrustad	 med	 ett	 kommunikationssystem	 som	 kallas	TT&C-systemet.	 För-
kortningen	står	för	Telemetry, Tracking & Command.	TT&C-systemet	tar	emot	
signaler	 från	 jorden.	 Systemet	 låser	 på	 bärvågen	 från	 marken,	 demodulerar		
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bärvåg	 och	 eventuell	 underbärvåg	 samt	 detekterar	 den	 digitala	 seriesignalen	
som	 innehåller	 kommandoblocket	 och	 vidarebefordrar	 detta	 till	 ombordda-
torn.	TT&C-systemet	 tar	 också	 emot	 avståndsmätningssignaler	 och	 överför	
dessa	till	TT&C-systemets	sändare	för	vidarebefordran	till	jorden.	TT&C-sys-
temet	modulerar	signalen	med	mätdata	på	nedlänkens	bärvåg.	

Datatakten	på	upplänken	 är	oftast	 tämligen	 låg.	Typiskt	kan	det	 vara	 så	
låg	 takt	 som	1.2	kbps	 (Frejasatelliten).	Den	 svenska	mikrosatelliten	Astrid-1	
använde	4.8	kbps	på	kommandolänken.	Högre	datatakt	förekommer,	men	är	
ovanligt.	Om	man	måste	läsa	upp	ny	programvara	till	rymdfarkostens	ombord-
dator	kan	den	låga	datatakten	var	en	begränsning.	Vanligtvis	är	upplänken	så	
robust	att	man	inte	behöver	någon	”handskakning”	eller	”kvittens”	vid	kom-
mandosändning.	

På	nedlänken	varierar	datatakten	oerhört	beroende	på	vilken	typ	av	rymd-
farkost	det	är	fråga	om.	Satelliter	som	avbildar	jorden	genererar	data	med	en	
takt	 av	 ända	upp	 till	 300	Mbps.	Forskningssatelliter	 som	den	 svenska	Freja	
sände	data	med	500	kbps.	De	radiofrekvenser	som	numera	mest	används	för	
att	kommunicera	med	jorden	ligger	i	det	s.k.	S-bandet	(2.02–2.12	GHz	upp,	
2.3–2.3	GHz	ned).

3.6 Bankontroll, lägesstyrning och navigation

3.6.1	 Framdrivning

Rymdfarkoster	 har	 ofta	 ett	 framdrivningssystem	 som	 används	 vid	 uppdra-
gets	början	för	att	placera	in	farkosten	i	exakt	den	önskade	banan.	Bärraketen	
kanske	endast	tillhandahåller	en	”parkeringsbana”	eller	en	bana	med	otillräck-
lig	noggrannhet.	Den	 första	helt	 svenskutvecklade	 satelliten	Freja	hade	 t.ex.	
två	krutraketmotorer	för	att	höja	banan	från	ca	300	km	till	en	elliptisk	bana	
mellan	600	km	och	1	750	km.	Framdrivning	kan	också	behövas	för	att	med	
regelbundna	mellanrum	korrigera	banan	 för	att	 åstadkomma	ett	 stabiliserat,	
repeterande	banspår.	Detta	gäller	både	observationssatelliter	i	låg	bana	och	te-
lekommunikationssatelliter	i	geostationär	bana.

Framdrivning	med	raketkraft	kan	också	behövas	för	att	styra	rymdfarkos-
tens	inriktning	i	rymden.	Dessutom	används	styrraketer	för	att	minska	varvta-
let	på	de	svänghjul	som	många	rymdfarkoster	använder	för	riktningskontroll	
(attitydkontroll).	 När	 yttre	 störningar	 har	 gjort	 att	 dessa	 svänghjul	 har	 nått	
maximalt	varvtal	måste	de	”spinnas	ned”	och	det	gör	man	genom	att	”hålla	
emot”	med	t.ex.	mikroraketer	(om	inte	det	jordmagnetiska	fältet	är	tillräckligt	
stort	så	att	elektromagneter	kan	användas	för	att	”hålla	emot”	med).

Raketmotorer	med	fast	drivmedel	(”krut”)	kan	i	regel	inte	startas	på	nytt	
eller	 stängas	 av	på	något	kontrollerat	 sätt	 och	de	har	 en	noggrannhet	 i	 den	
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impuls	de	lämnar	på	i	bästa	fall	1%.	De	är	därför	endast	användbara	där	mått-
lig	noggrannhet	i	impuls	krävs.	Ett	typiskt	fast	drivmedel	utgörs	av	polybuta-
diengummi	som	bränsle	och	ammoniumperklorat	som	oxidator.

Man	 kan	 använda	 gas	 som	 lagras	 under	 tryck	 och	 släpps	 ut	 i	 ett	 mun-
stycke	via	en	styrbar	ventil	–	s.k.	kallgassystem.	Komprimerad	kvävgas	under	
högt	tryck	är	mycket	vanlig	trots	dess	låga	verkningsgrad	eftersom	det	är	en-
kelt	att	hantera.	Propan	har	också	använts	på	detta	sätt,	men	den	är	oftast	 i	
vätskeform	i	lagringsbehållaren	vilket	förorsakar	problem	med	skvalpning	och	
temperaturreglering	av	tryckkärlet.

Hetgassystem	för	framdrivning	innefattar	en	bred	grupp	av	drivmedel.	Det	
enklaste	är	de	s.k.	monopropellant-systemen.	En	vätska	 lagras	 i	en	tank	och	
sänds	genom	en	katalysatorbädd	i	raketmotorn	som	sönderdelar	vätskan	i	heta	
gaser	som	löper	ut	ur	motorns	munstycke	(dysan)	och	ger	den	nödvändiga	im-
pulsen.	De	vanligaste	drivmedlen	i	detta	sammanhang	är	hydrazin	och	vätesu-
peroxid.	Hydrazin	(N2H4)	används	t.ex.	i	mikroraketerna	på	ESA:s	månsond	
SMART-1	(som	utvecklats	i	Sverige)	för	att	”spinna	ned”	atttitydkontrollens	
svänghjul.	USA:s	 första	bemannade	rymdskepp	Mercury	använde	vätesuper-
oxid	som	drivmedel	i	attitydkontrollsystemets	mikroraketer.

En	mer	sofistikerad	och	effektivare	form	av	hetgassystem	är	de	s.k.	”bipro-
pellant”-systemen.	Ombord	på	satelliter	är	det	nästan	uteslutande	frågan	om	
monometylhydrazin	(MMH	–	CH3N2H3)	och	dikvävetroxid	(N2O4).	Dessa	
ämnen	är	båda	mycket	hälsovådliga	och	de	tänder	spontant	vid	kontakt	–	vilket	
ju	förenklar	genom	att	tändsystem	inte	behövs.	Drivmedel	av	denna	karaktär	
kallas	hypergola.

Ett	annat	tänkbart	alternativ	för	användning	ombord	på	rymdfarkoster	för	
att	 exempelvis	 ändra	banan	är	 s.k.	hybridraketmotorer.	 I	 en	 sådan	motor	är	
bränslet	 i	 fast	 form	 och	 oxidatorn	 i	 flytande	 eller	 gasform.	 Bränslet	 klär	 in	
brännkammarens	väggar	och	oxidatorn	lagras	i	en	yttre	tank.	En	sådan	motor	
kan	stängas	av	och	återstartas.	En	enkel	hybridraket	kan	använda	plexiglas	som	
bränsle	och	syrgas	som	oxidator.

Ett	raketbaserat	framdrivningssystem	levererar	ett	visst	mått	av	impuls,	vil-
ket	är	produkten	av	dragkraft	och	den	tid	dragkraften	verkar.	Sorten	är	alltså	
Newton-sekunder	(Ns).	Drivmedlets	effektivitet	räknas	i	hur	stor	impuls	det	
levererar	per	massenhet	drivmedel,	 dvs.	Ns/kg,	 vilket	 kallas	 specifik	 impuls.	
Emellertid	är	ett	mer	relevant	mått	på	ett	raketframdrivningssystems	verknings-
grad	hur	stor	impuls	det	levererar	i	förhållande	till	hur	stor	framdrivningssyste-
mets	totalmassa	är,	dvs.	inklusive	tankar,	ledningar,	ventiler,	trycksensorer	etc.	
Det	effektivitetsmåttet	kallas	”systemspecifik	impuls”.	

Tabell	3.3	på	nästa	sida	anger	båda	måtten	för	de	beskrivna	systemen.
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Tabell 3.3. Framdrivningssystem för rymdfarkoster

Drivmedel Motorns specifika impuls 
(Ns/kg)

Systemspecifik impuls 
(Ns/kg)

Kvävgas 706 289

Propan 618 486

Polybutadienamm.perklorat 2 880 2 670

Monopropellant hydrazin 2 100 1 818

Bi-propellant MMH-N2O4 2 900 2 686

3.6.2	 Attitydkontroll

Begreppet	attitydkontroll	avser	styrningen	av	satellitens	pekning	mot	en	punkt	
på	jorden	eller	i	rymden.	Genom	detta	säkerställer	man	att	nyttolastens	senso-
rer	och	kommunikationsantennerna	är	korrekt	inriktade.	Det	finns	olika	sätt	
att	 göra	detta	och	 vad	 som	är	bäst	 beror	 som	allt	 annat,	 av	uppdragets	 art.	
Tabell	3.4	visar	olika	metoder	för	attitydkontroll.	

Tabell 3.4. Metoder för attitydkontroll

Metod Pekning Styrorgan Användning

Gravitations-
gradient

I lodlinjen Satellitkroppen själv som 
ska vara avlång

Navigations- och kom-
munikationssatelliter i låg 
bana, vissa forsknings-
satelliter

Låst till jordens 
magnetfält

Utefter den lokala 
magnetfältlinjen

Permanentmagnet Tidiga forskningssatel-
liter, numera radio-
amatörsatelliter

Spinn • Valfri, t.ex. 
spinnaxeln

• Vinkelrät mot 
banplanet

• Mot solen

• Magnetspolar
• Mikroraketer

Forskningssatelliter för 
rymdfysik

Dual-spin Ofta pekar axeln 
vinkelrätt mot 
banplanet

• Magnetspolar
• Mikroraketer

”Avspunnen” plattform 
bär antenner som pekar 
mot jorden. Används för 
mindre telekommunika-
tionssatelliter

Treaxlig • Mot jorden
• Stjärnfast

• Mikroraketer
• Svänghjul (moment, 

reaktion)
• Control Moment Gyros
• Magnetspolar

Alla sorters rymdfarkoster
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Rymdfarkostens uppbyggnad

3.6.3	 Attitydsensorer

För	att	kunna	avgöra	om	satelliten	behöver	pekas	om	måste	man	känna	till	dess	
orientering.	 Ibland	kan	det	 vara	 nödvändigt	med	flera	 olika	 attitydsensorer.	
Tabell	3.5	visar	olika	sensorer	och	deras	karaktäristika:

Tabell 3.5. Attitydsensorer

Sensor Typisk noggrannhet Övrigt

Magnetometer 1° Används under 6 000 km:s höjd. Där ovanför är 
magnetfältet stört av solvinden. Ger magnetfältvek-
torns projektion på sensoraxeln. Mätningen störs 
också av rymdfarkostens eget magnetfält. 

Jordsensor 0.05°–0.1° Jordens ”värmehorisont” är otydlig. Känner av 
horisonten. Vissa sensorer kan ge riktningen till 
nadir eller vinkeln mellan nadirvektorn och någon 
av satellitens axlar.

Solsensor 0.01° Avancerade solsensorer kan prestera bättre, men 
den angivna siffran är typisk. Ger solvektorns pro-
jektion på två axlar.

Stjärnsensor 0.0005°  
(2 bågsekunder)

Stjärnsensorn har ofta litet synfält, behöver dator 
i sensorn och en omfattande stjärnkatalog. Ger 
sensoraxelns rektascension (himmelslongitud) och 
deklination (himmelslatitud). Behöver solskydd.

Gyroskop 0.001° / h Används under snabba manövrer när andra 
sensordata saknas. Behöver uppdateras med hjälp 
av andra sensordata, t.ex. stjärnsensorer, när den 
ackumulerade driften är för stor. Ger vridningsvin-
kel kring en axel. Tre gyron behövs för komplett 
attitydmätning. Gyron kan också användas för att 
mäta vinkelhastigheter som kan användas i en 
reglerkrets för att införa en dämpning.

GPS-fasmätning 1° Mäter riktningen till den inkommande vågfronten 
från ett antal GPS-satelliter. Kräver minst tre anten-
ner med ca 1 meter mellan dem.

3.7 Felhantering och autonomi

Det	finns	flera	olika	typer	av	fel	som	kan	uppstå	i	satelliten.	Några	av	de	vik-
tigare	 är:	 Strålningen	 i	 rymdmiljön	 får	 elektroniska	 bitar	 att	 slå	 om	 till	 sin	
motsats	(bit flip),	elektroniken	kan	gå	sönder,	mekaniska	fel	och	operatörsfel.	
När	fel	uppstår	måste	satelliten	kunna	hantera	dem.

Månsonden	Smart-1	är	 i	princip	helt	 redundant	och	saknar	alltså	någon	
enskild	punkt	som	kan	sänka	hela	systemet,	single point of failure.	Detta	kan	
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jämföras	med	satelliten	Astrid	som	i	princip	var	helt	utan	någon	redundans.
Exempelvis	kullagren	i	reaktionshjulen	kan	med	tiden	försämras	eller	rent	av	gå	
sönder.	Det	finns	olika	lösningar	på	detta	problem.	I	en	del	satelliter	har	man	
förutom	de	tre	man	behöver	hålla	igång,	även	ett	fjärde	i	gång,	så	kallad	hot 
standby.	På	Smart-1	har	man	i	stället	valt	att	låta	det	fjärde	stå	stilla	som	cold re-
dundant.	Om	något	av	de	tre	operativa	hjulen	går	sönder	så	kommer	satelliten	
att	helt	autonomt	identifiera	detta	och	själv	starta	det	fjärde	hjulet.

Ett	annat	exempel	från	Smart-1	är	den	helt	autonoma	process	som	kör	jon-
motorn.	Markstationen	tillhandahåller	en	ojusterad	attitydprofil	och	satelliten	
själv	korrigerar	profilen	och	styr	motorn.	Om	systemet	hamnar	i	ett	tillstånd	
där	man	inte	kan	identifiera	vad	felet	är	så	går	satelliten	in	i	s.k.	safe mode	och	
avvaktar	instruktioner	från	marken.
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4. Rymdfarkosten som kommunikations-  
och observationsplattform

4.1 Positionsbestämning

Positionsbestämning	kan	ske	i	realtid	med	hjälp	av	GPS.	Ombord	på	Odinsa-
telliten	kan	man	bestämma	positionen	i	realtid	med	en	noggrannhet	på	bättre	
än	några	hundra	meter	när	med	hjälp	av	en	rymdbaserad	variant	av	GPS-mot-
tagare.	Med	bearbetning	av	navigationsdata	(post-processing)	kan	man	komma	
ned	till	extremt	god	precision,	på	meter-	eller	decimeternivå.	

4.2 Riktningsstabilitet

Hur	noggrant	man	kan	rikta	in	satellitkroppen	påverkar	också	dess	användbar-
het	som	observationsplattform.	En	satellit	för	observation	av	jorden	är	”jord-
orienterad”,	det	vill	säga	ha	en	axel	som	vanligtvis	pekar	mot	jordens	medel-
punkt.	Satelliten	kan	också	behöva	kunna	”följa”	ett	mål	på	marken	genom	att	
rikta	spaningssensorn	mot	en	viss	punkt	på	jorden	under	en	kortare	tid.

Det	svenska	rymdobservatoriet	Odin	riktar	in	sitt	radioteleskop	genom	att	
hela	satelliten	vrids	med	hjälp	av	svänghjul.	När	hjulens	varvtal	ändras	vrider	sig	
satelliten.	Odin	använder	stjärnkameror	för	att	hitta	rätt	inriktning.	Mätningar	
i	atmosfären	sker	genom	att	radioteleskopets	”antennstråle”	kontinuerligt	sveps	
upp	och	ner	genom	atmosfärsranden	 i	höjdområdet	10	 till	100	km	–	 fyrtio	
gånger	under	det	att	satelliten	gör	ett	varv	runt	jorden	(se	figur	4.1	på	nästa	
sida).	Satelliten	”vaggar”	fram	på	sin	väg	runt	jorden.	Odins	avancerade	peksys-
tem	medger	att	antennen	sveper	genom	atmosfären	med	50	meters	stabilitet	på	
2	800	km	avstånd	från	satelliten	till	horisonten	och	motsvarar	en	förmåga	att	i	
efterhand	bestämma	satellitens	inriktning	på	≈	5	bågsekunder	när.	
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I	realtid	kan	man	veta	satellitens	inriktning	med	en	noggrannhet	på	några,	
säg	två,	bågminuter	när.	Man	kan	då	i	förväg	bestämma	var	sensorns	optiska	
axel	träffar	jordytan	med	en	noggrannhet	som	är	bättre	än	summan	av	posi-
tionsfelet	 och	 inriktningsfelet.	 Inriktningsfelet	 är	 då	 (om	 satelliten	 befinner	
sig	 på	 500	km	 höjd	 och	 sensorn	 tittar	 rakt	 ned)	 ca	 300	meter.	 Summan	 av	
positions-	och	inriktningsfel	blir	då	500	meter.	Dessa	prestanda	kan	användas	
som	ett	mått	på	hur	noggrant	en	observationssatellit	kan	rikta	in	sin	sensor	i	
förväg.	

I	efterhand	kan	positionsfelet	vara	i	meterområdet	och	inriktningsfelet	kan-
ske	50	meter.	Så	utan	att	ta	minsta	stöd	för	positionsbestämningen	från	detaljer	
i	den	observerade	terrängen	kan	man	i	efterhand	bestämma	positionen	av	före-
mål	på	marken	med	en	noggrannhet	på	runt	50	meter.

Sammanfattningsvis	 är	 en	 satellit	 en	 mycket	 stabil	 och	 välbestämd	
observationsplattform.	 Till	 skillnad	 från	 flygplan	 eller	 fartyg	 till	 sjöss	 som	
kränger	i	lufthavet	och	på	havsytan	utsätts	satelliten	inte	för	några	slumpmäs-
siga	variationer	i	sin	orientering.	En	satellit	är	således	stabilast	möjliga	farkost	
för	observation	av	jorden.

Figur 4.1. Odinsatellitens svep genom atmosfären. (Källa: Rymdbolaget)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



47

5. Militära rymdsystem

5.1 Militära rymdsystem under det kalla kriget

5.1.1	 Fotospaning

Den	 rymdtekniska	 utvecklingen	 drevs	 under	 rymdfartens	 första	 år	 mycket	
starkt	 av	 stormakternas	 behov	 under	 det	 kalla	 kriget	 att	 spana	 på	 varandra.	
Från	USA:s	sida	var	det	främst	känslan	av	att	man	halkat	efter	i	utvecklingen	
av	långdistansrobotar	som	gjorde	att	man	satsade	stort	på	fotospaningssatelliter	
för	att	kunna	bedöma	vilket	eventuellt	försprång	Sovjet	hade.	Sovjetunionen	
å	andra	sidan	kände	sig	sannolikt	inringat	och	behövde	övervaka	USA:s	bas-
system	runt	dess	gränser.	
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Senare	under	det	kalla	kriget	använde	båda	sidor	fotospaning	från	rymden	
för	att	övervaka	varandras	kärnvapenrustningar	inklusive	kartläggning	av	var	
kärnvapenrobotar	var	baserade.	Man	samlade	helt	enkelt	in	målkoordinater.

Trots	att	det	var	Sovjet	som	sände	upp	den	första	satelliten	var	det	USA	som	
snabbast	kom	igång	med	fotografisk	spaning	från	rymden,	faktiskt	ungefär	två	
år	före	Sovjet.	Figur	5.1	visar	antalet	fotospaningssatelliter	som	respektive	sida	i	
det	kalla	kriget	sänt	upp	per	år	från	1957	till	2003.	USA	nådde	redan	1962	upp	
till	25	satelliter	per	år,	dvs.	en	uppskjutning	varannan	vecka!	Dessa	satelliter	var	
kortlivade	och	använde	fotografisk	film	som	togs	ned	med	en	liten	kapsel.	

Gradvis	försågs	satelliterna	med	två	eller	flera	filmkapslar.	Satelliternas	livs-
längd	kunde	då	öka	snabbt	och	uppskjutningsfrekvensen	föll.	Så	småningom	
övergick	man	till	elektrooptiska	bildsensorer	vars	data	sändes	till	marken	med	
radio.	Satelliterna	kunde	stanna	i	rymden	i	åratal	och	fullgöra	sitt	arbete.	En-
dast	medfört	raketbränsle	för	bankorrektioner	(för	att	kunna	till	exempel	syn-
kronisera	banspåret	över	ett	intressant	område)	begränsade	livslängden.	

Man	satsade	på	större	och	större	satelliter	och	uppskjutningsfrekvensen	föll	
så	lågt	att	det	numera	går	några	år	mellan	uppskjutningar	av	stora	amerikanska	
fotospanare.	USA:s	underrättelseorganisationer	köper	dessutom	numera	bilder	
från	kommersiella	jordobservationssatelliter	med	upplösning	ned	till	0.5	meter	
vars	bilder	också	har	civil	användning.

Sovjetunionen/Ryssland	 tog	 ungefär	 fem	 år	 på	 sig	 att	 komma	 upp	 i	 en	
uppsändningsfrekvens	 på	 30–35	 satelliter	 per	 år,	 vilket	motsvarar	 en	 satellit	
var	10–12:e	dag.	Denna	frekvens	stod	sig	i	tjugo	år.	Någon	gradvis	reduktion	i	
uppsändningsfrekvensen	motsvarande	den	som	USA	uppnådde	skedde	aldrig	
för	Sovjetunionens	del	under	perioden	fram	till	1989.	

Orsaken	är	bland	annat	att	Sovjet	höll	 fast	vid	 tekniken	med	fotografisk	
film	och	bärgningsbar	kapsel	i	mycket	stor	utsträckning.	De	flesta	sovjetiska/
ryska	satelliter	hade	en	livslängd	på	8–14	dagar.	En	senare	modell	kunde	släppa	
ned	två	kapslar	under	en	trettiodagarsfärd,	men	den	fick	endast	begränsad	an-
vändning.	Under	senare	år	har	uppgifter	förekommit	att	en	variant	av	denna	
satellittyp	med	ett	tiotal	filmkapslar	förekommit.	Elektrooptiska	sensorer	med	
radioöverföring	utvecklades	också	i	Sovjet,	men	blev	tydligen	ingen	succé.	

Sovjetunionens	upplösning	innebar	en	drastisk	minskning	av	antalet	upp-
skjutningar.	Men	det	tog	fyra–fem	år	innan	man	förbrukat	”lagret”	av	satelliter	
och	planeringen	av	uppskjutningarna	”kom	ikapp”	den	politiska	verkligheten.	
Ryssland	fortsätter	att	sända	upp	lätt	moderniserade	versioner	av	de	sovjetiska	
satellitmodellerna,	 men	 den	 korta	 livslängden	 hos	 dessa	 satellittyper	 gör	 att	
man	har	mycket	dålig	kontinuitet	i	bevakningen	av	sina	intressanta	mål,	viket	
väl	torde	vara	gränsen	mot	söder.	Den	ryska	regeringen	har	därför	gett	sin	in-
dustri	i	uppdrag	att	kraftigt	modernisera	och	öka	livslängd	och	andra	prestanda	
hos	alla	sina	rymdsystem,	inklusive	spaningssatelliterna.
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Figur	5.2	 visar	hur	 stor	 andel	 av	det	 totala	 antalet	 satellituppsändningar	
som	gällt	spaningssatelliter	för	optisk	spaning.	Medan	media	skrivit	mycket	om	
spektakulära	rymdfärder	till	månen	och	rymdfarares	hjältebedrifter	pågick	en	
intensiv	spaningsverksamhet	från	rymden	som	endast	de	initierade	och	intres-
serade	brydde	sig	om.	Man	ser	att	fotospanarna	motsvarade	50%	av	trafiken	i	
rymden	när	det	kalla	kriget	var	som	mest	intensivt.	Numera	representerar	stat-
ligt	finansierade	fotospaningssatelliter	bara	någon	procent	av	rymdtrafiken.

Parallellt	med	fotografisk	spaning	utvecklades	under	rymdfartens	första	år	
rymdsystem	 för	 att	 förvarna	 för	 robotanfall,	 satelliter	 för	 signalspaning	mot	
t.ex.	 luftförsvarsradar,	 satelliter	 för	 både	 stabsradionät	 och	 för	 taktiskt	 sam-
band,	navigationssatelliter	 för	atomubåtsflottan,	och	vädersatelliter	 som	stöd	
för	fotospaningssatelliter.

År	1995	lättade	USA	på	förlåten	kring	sitt	allra	första	spaningssatellitprogram,	
CORONA,	och	publicerade	tekniska	detaljer	om	systemet.	Huvuddragen	i	sys-
temets	utformning	hade	redan	kunnat	anas,	men	i	och	med	det	kalla	krigets	
slut	var	det	möjligt	att	ge	fler	detaljer.	Fortfarande	är	emellertid	sekretessen	tät	
kring	USA:s	senare	spaningssatellitsystem.	CORONA	var	ett	projekt	som	CIA	
drev	 fram	som	ett	 slags	provisorium	 i	avvaktan	på	mer	 sofistikerade	 system,	
bl.a.	baserade	på	någon	slags	 telefotoöverföring	via	radio	av	den	exponerade	
filmen	eller	TV-teknik	som	utvecklades	av	USA:s	flygvapen.

CORONA,	som	valde	enklast	möjliga	teknik	som	var	tillgänglig	vid	1950-
talets	 slut	blev	 en	 stor	 succé,	medan	de	mer	 avancerade	 systemen	 råkade	ut	
för	 svårigheter	 och	 blev	 kraftigt	 försenade,	 nedlagda	 eller	 omdefinierade.		

Andel fotospanare i statistiken
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CORONA	byggde	på	utredningar	om	en	filmreturkapsel	 som	RAND	Cor-
poration	 gjorde	 1957	 som	 en	 del	 av	 det	 storslagna	 spaningssatellitprojektet		
WS-117L,	men	som	inte	var	detta	projekts	huvudlinje.	

När	de	mer	avancerade	planerna	råkade	ut	för	svårigheter	rekommenderade	
president	 Eisenhowers	 rådgivare	 att	 man	 skulle	 satsa	 på	 filmkapselidén	 och	
presidenten	bestämde	i	februari	1958	att	CIA	skulle	få	ansvaret	för	det	interi-
mistiska	projektet.	I	stället	för	att	bli	ett	kortlivat	provisorium	skulle	projektet	
vara	 i	14	år	och	innefatta	sex	olika	varianter	av	grundkonstruktionen.	Av	de	
145	uppskjutningarna	 i	programmet	var	120	helt	eller	delvis	 framgångsrika.	
CORONA	bidrog	 till	 att	 skingra	 USA:s	 skräck	 för	 ett	 sovjetiskt	 övertag	på	
kärnvapenrobotområdet	och	kartlade	bl.a.	Sovjets	samtliga	flottbaser.

Satelliterna	sändes	upp	från	Vandenbergflygbasen	i	Kalifornien,	några	tiotal	
mil	norr	om	Los	Angeles.	Den	bärraket	som	användes	hade	medeldistansrobo-
ten	av	typen	Thor	som	första	steg	och	raketsteget	Agena	som	övre	steg.	Senare	
versioner	av	raketen	använde	extra	hjälpraketer	med	krutdrift	för	att	höja	nyt-
tolastprestandan.

Satelliternas	kameror	hade	en	upplösning	på	ned	till	1.8	meter	(sex	fot)	även	
om	den	ursprungliga	kravspecifikationen	löd	på	7.5	meter.	De	två	kamerorna	i	
de	senare	modellerna	tog	bilder	15	grader	från	lodlinjen	och	bilder	från	de	två	
kamerorna	gav	en	stereoskopisk	vy	av	målet.	Satelliterna	tog	bilder	på	höjder	
mellan	150	och	185	kilometer.	Kamerorna	hade	61	centimeters	brännvidd.	

Filmkapslarna	lossades	från	huvudfarkosten,	sattes	i	rotation	för	stabilisering	
varefter	en	liten	krutdriven	raketmotor	antändes.	Impulsen	från	raketmotorn	
förde	ned	kapselns	bana	i	atmosfärens	yttersta	skikt	där	 luftmotståndet	fort-
satte	inbromsningen.	En	värmesköld	av	fenolplast	skyddade	fotokapseln	under	
inträdet	i	atmosfären.	På	16	kilometers	höjd	öppnades	huvudfallskärmen	och	
på	4	500	meters	höjd	fångades	kapselns	fallskärm	in	av	ett	transportflygplan	
försett	med	en	sorts	”ryssja”.	Kapseln	halades	in	i	lastrummet	och	filmen	flögs	
till	ett	laboratorium	för	framkallning	och	analys.

Ett	exempel	på	vilken	kapacitet	som	CORONA-satelliterna	hade	för	över	
trettio	år	sedan	visas	i	bild	5.4.	Det	är	en	bild	av	startplatsen	för	kinesiska	satel-
liter	i	Gobiöknen	tagen	1972	av	en	CORONA-satellit.	Man	känner	lätt	igen	
olika	detaljer	på	marken	i	de	två	bilderna.	Upplösningen	i	satellitbilden	anses	
ligga	runt	två	meter.	Emellertid	kan	man	i	satellitbilden	ana	rälsen	till	servi-
cetornet	som	kan	flyttas	mellan	de	två	startramperna.	Rälsen	är	endast	ett	ca	
50	centimeter	brett	föremål,	men	eftersom	kontrasten	mot	omgivande	detaljer	
är	stor	syns	den	ändå.

På	 den	 sovjetiska	 sidan	 hade	 man	 redan	 under	 1956	 och	 1957	 börjat	
konstruktionsarbetet	på	en	 spaningssatellit	hos	den	 legendariske	Sergej	Kor-
oljovs	konstruktionsbyrå	OKB-1.	Under	1958	fann	man	att	den	projekterade	
satelliten	 var	 för	 liten	 för	 de	 krav	man	 ställde	 på	den	och	Koroljov	 tog	det	
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Bild 5.3. Los Angeles flygplats sedd från CORONA. (Källa: National Reconnaissance Office)
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Bild 5.4. CORONA-bild från 1972 av Kinas raketbas i Gobi-öknen. (Källa: <http://www.fas.org>)
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djärva	beslutet	att	slå	ihop	spaningssatellitprojektet	med	planerna	på	en	”tung”	
rymdfarkost	för	bemannade	rymdfärder.	

Man	utvecklade	således	en	satellit	i	två	varianter;	2K	för	spaning	och	3K	
för	att	sända	upp	människor	i	rymden.	Till	det	yttre	är	det	två	typerna	mycket	
svåra	att	skilja	på,	men	skillnaderna	i	lägesstyrningssystem	är	de	viktigaste.	Spa-
ningssatelliten	2K	fick	populärnamnet	Zenit-2	och	det	bemannade	rymdskep-
pet,	3K,	kallades	i	media	Vostok	(”Öster”)	och	användes	för	att	skicka	upp	Jurij	
Gagarin	och	hans	kollegor	med.	Zenit-2	bestod	av	två	moduler.	

Kamerautrustningen	 placerades	 i	 en	 trycksatt	 sfärisk	 landningskapsel	
med	2.3	meters	diameter	som	vägde	2	400	kilo.	I	den	icke-trycksatta	”service-
modulen”	fanns	kraftförsörjning,	 lägesstyrning,	radiosystem,	system	för	styr-
ning	 av	 miljön	 i	 landningskapseln	 och	 en	 vätskedriven	 raketmotor	 för	 in-
bromsning	inför	landningen	på	jorden.	

Hela	 ekipaget	 var	 5	meter	 långt	 och	 vägde	 ca	 4	700	kilo	 i	 omloppsbana	
–	en	försvarlig	pjäs	med	andra	ord.	De	kameror	som	fanns	ombord	hade	en	
brännvidd	på	200	mm	och	1	000	mm.	Upplösningen	är	inte	känd	men	torde	
ha	varit	minst	lika	bra	som	CORONA:s.	Satelliten	hade	en	lägsta	höjd	på	un-
gefär	200	kilometer	och	de	första	modellerna	hade	en	livslängd	på	8	dagar	som	
senare	ökade	till	12	dagar	för	senare	modeller.	Det	första	exemplaret	av	Zenit-2	
sändes	upp	i	november	1961	men	uppskjutningen	misslyckades.	Under	1962	
och	1963	sändes	tio	Zenit-2-satelliter	upp	för	att	prova	ut	systemet.	Inte	förrän	
1964	ansågs	systemet	operativt.	Över	700	stycken	Zenit-satelliter	i	olika	ver-
sioner	har	sänts	upp.	Den	grundläggande	konstruktionen	används	fortfarande	
men	numera	under	namnet	Foton	som	används	för	att	sända	upp	instrument	
för	forskning	i	tyngdlös	miljö.

Fotonsatelliterna	har	bl.a.	europeiska	instrument	ombord.	För	att	underlät-
ta	kommunikationen	med	västerländska	markstationer	har	Foton	ett	kommu-
nikationssystem	som	byggts	av	Rymdbolaget	och	instrumenten	ombord	styrs	
via	detta	system	från	markstationen	på	Esrange.

En	senare	 spaningssatellitmodell	var	 Jantar	 (”Bärnsten”),	 som	i	 sin	 första	
version	medförde	två	små	kapslar	för	att	ta	ned	filmen	förutom	att	hela	den	
kapsel	i	vilken	kameran	satt	landades.	Jantar	väger	6	500	kilo	och	har	sänts	upp	
i	ungefär	150	exemplar	i	olika	versioner.	Det	ryktas	om	att	de	allra	modernaste	
versionerna	har	sju	och	t.o.m.	22	filmkapslar.	Märkligt	nog	använder	man	fort-
farande	film	–	i	digitalkamerans	tidevarv	–	även	om	man	i	liten	skala	provat	
helt	digitala	satelliter.

Jantar	 hade	 typiska	 drifttider	 på	 30–45	dagar.	 Hela	 ekipagets	 längdaxel	
pekades	mot	jorden	under	fotograferingen.	Filmen	från	kameran	matades	in	
genom	en	springa	i	var	och	en	av	de	små	landningskapslarna.	När	en	kapsel	
var	full	med	film	klipptes	filmen	av,	springan	förseglades,	kapseln	kastades	loss	
och	sattes	i	rotation	med	krutdrivna	små	raketer.	Därefter	avfyrades	en	något	
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större	krutraket	som	förde	ned	kapseln	i	atmosfären	där	en	bromsades	upp	och	
landade	med	fallskärm.

5.1.2	 Robotförvarning

Satelliter	försedda	med	infrarödkänsliga	sensorer	kan	upptäcka	den	heta	flam-
man	från	en	ballistisk	robot	mot	den	relativt	kalla	jorden	och	på	så	sätt	varna	
för	anfall	från	sådana	vapen.	Redan	1956	föreslog	flygplanstillverkaren	Lock-
heed	 ett	 sådant	 system.	Satelliten	var	 tänkt	 att	peka	med	 sin	 längdaxel	mot	
jorden	och	i	satellitens	jordpekande	spets	tänkte	man	sig	att	placera	ett	teleskop	
med	en	infrarödkänslig	detektor.

Teleskopet konstruerades	 så	att	det	hade	ett	 synfält	 som	sträckte	 sig	 från	
ett	område	nära	nadir	till	tre	grader	över	horisonten.	Teleskopet	och	detektorn	
tänktes	rotera	runt	satellitens	längdaxel	för	att	på	så	sätt	söka	av	ett	ringformat	
område	under	satelliten.	I	teleskopets	fokus	tänkte	man	sig	27	IR-detektorer	
(blysulfid)	med	filer	för	olika	våglängdsområden	i	området	2.7–4.5	µm.	

Man	tänkte	sig	att	använda	smala	våglängdsband	där	vattenångans	absor-
btionslinjer	skulle	dämpa	ut	bakgrundstrålning	och	reflexer	från	molntoppar.	
Till	en	början	tänkte	man	sig	ett	system	i	låg	bana	runt	jorden	med	8–20	sa-
telliter	i	banor	på	1	800	kilometer	eller	3	600	kilometers	höjd.	Man	valde	låg	
bana	för	att	tillräckligt	stark	optisk	signal	skulle	träffa	detektorn.	Vid	teknikens	
ståndpunkt	 vid	 sextiotalets	 början	 kunde	 man	 inte	 lägga	 satelliterna	 högre.	
Den	första	fungerande	förvarningssatelliten,	MIDAS-7,	sändes	upp	i	maj	1963	
och	förde	med	sig	ett	teleskop	med	20	centimeters	apertur	som	roterade	med	
sex	varv	per	minut	och	använde	184	IR-detektorer.

Sedan	1970	har	USA	haft	ett	system	av	robotförvarningssatelliter	i	geostatio-
när	bana	från	vilken	man	har	bättre	överblick	över	jorden.	Systemet	har	gått	
under	olika	namn	men	kallas	numera	för	DSP,	Defense Support Program.	Man	
har	tre	operativa	och	tre	reservsatelliter	i	bana	runt	jorden	parkerade	på	olika	
longituder.	DSP-satelliten	är	formad	som	cylinder	(4.2	m	i	diameter	och	8.5	m	
lång)	med	cylinderaxeln	pekande	mot	jorden.	Ett	IR-teleskop	är	monterat	på	
jordsidan	med	en	viss	vinkel	mot	satellitcylinderns	längdaxel.	

Satelliten	roterar	6	varv/minut	och	teleskopet	söker	av	jordytan	för	att	leta	
efter	 heta	 värmekällor.	 Varje	 satellit	 väger	 2	386	kilo	 och	 IR-teleskopet	 har	
6	000	detektorelement.	DSP	kom	till	stor	användning	under	det	första	Gulf-
kriget	1991	då	systemet	upptäckte	och	varnade	för	irakiska	Scud-robotar.	Un-
der	Operation	Iraqi Freedom	2003	kunde	DSP	upptäcka	26	robotavfyrningar,	
186	detonationer	av	högexplosiva	ämnen	och	1	493	”statiska	värmestrålnings-
händelser”.
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5.1.3	 Kommunikationssatelliter

USA	tog	 i	drift	 sitt	 första	operativa	militära	 satellitkommunikationssystem	 i	
juli	 1967,	 under	 Vietnamkrigets	 mest	 intensiva	 eskalationsskede.	 Systemet	
kallades	 Initial Defense Communications Satellite Program (IDSCP)	 eller	De-
fense Communications Satellite System -1	(DSCS-1	där	DSCS	uttalas	som	”dis-
cus”).	Totalt	sändes	26	satelliter	upp,	de	flesta	i	grupper	om	fyra	satelliter.	Varje	
satellit	vägde	blott	50	kilo	och	gick	i	banor	som	var	nästan	geostationära	på	en	
höjd	av	29	400	kilometer,	vilket	ska	jämföras	med	den	rent	geostationära	höj-
den	35	800	kilometer.	Satelliterna	drev	därför	österut	i	longitud	med	30	grader	
om	dagen.	Satelliterna	hade	varsin	transponder	på	X-bandet	(7–8	GHz)	med	
26	MHz	bandbredd.	Satelliterna	konstruerades	för	att	stängas	av	automatiskt	
efter	sex	år,	var	spinnstabiliserade	och	man	provade	också	en	elektroniskt	”av-
spunnen”	antenn	som	pekade	mot	jorden.	

Nästa	generation	amerikanska	militära	kommunikationssatelliter	gick	under	
benämningen	DSCS-2	och	började	sändas	upp	redan	1971.	De	var	geostatio-
nära	och	kunde	manövrera	 från	banposition	 till	 banposition.	Satelliterna	 var	
utrustade	med	en	s.k.	avspunnen	plattform,	dvs.	en	del	av	satelliten	som	inte	ro-
terade	och	som	hölls	pekande	mot	jorden.	På	den	monterades	parabolantenner	
som	tillhandahöll	både	en	mycket	 smal	antennlob	och	en	bredare.	Detta	var	
ett	sätt	att	höja	signalstyrkan	vid	utvalda	plaster	och	dessutom	skydda	sig	mot	
störsändning	från	godtyckliga	punkter	på	den	del	av	jorden	som	var	synlig	från	
satelliten.	DSCS-2-satelliterna	var	betydligt	större	än	sina	föregångare	och	vägde	

DSCS-3-satelliten

1,93 m2,07 m

Lins-
antenner

Sändarantenn med
19 olika lober för att
undvika avlyssning

UKV-antenn för
flygvapnet

Figur 5.5. DSCS-3-satelliten. (Källa: US Air Force, Illustration: Samuel Svärd)
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611	kilo,	 var	 2.7	meter	 i	 diameter,	 1.8	meter	 höga	 och	 hade	 5	års	 livslängd.	
DSCS-2-systemet	togs	troligen	ur	drift	på	1990-talet.	Redan	under	början	av	
1980-talet	började	tredje	generationens	militära	kommunikations-satelliter	att	
sändas	upp,	DSCS-3.	

Dessa	 satelliter	 utrustades	 med	 anordningar	 för	 att	 stå	 emot	 störningar	
och	 förhindra	 obehörig	 avlyssning	 av	 kommunikationerna.	 DSCS-3-satel-
literna	betjänar	markstationer	med	antennreflektorer	mellan	0.3	och	18	me-
ters	diameter	och	arbetar	dels	på	X-bandet	och	dels	i	området	225–400	MHz.	
Systemet	kan	också	sända	s.k.	Emergency Action Messages	från	presidenten	till		
USA:s	kärnvapenbestyckade	styrkor.	Skydd	mot	störningar	på	X-bandet	åstad-
koms	 genom	 att	 satellitens	 mottagarantenn	 har	 61	 separata	 lober	 som	 kan	
kombineras	på	godtyckligt	sätt.

På	så	sätt	kan	ett	täckningsområde	som	på	bästa	sätt	ansluter	till	vänskap-
ligt	sinnat	territorium	formas.	Sändarantennen	har	19	antennlober	som	också	
kan	kombineras	godtyckligt	för	att	bara	sprida	signalen	över	de	områden	där	
den	behövs.	De	första	DSCS-3-satelliterna	är	treaxligt	stabiliserade	och	väger	
1	168	kilo,	solpanelerna	har	en	spännvidd	på	nästan	12	meter	och	den	beräk-
nade	livslängden	är	tio	år.

Efter	 DSCS-satelliterna	 har	 ”bredbandssatelliter”	 –	 Wideband Gapfiller 
System –	som	arbetar	på	de	höga	frekvenserna	inom	Ka-bandet	sänts	upp	och	
under	det	kalla	krigets	sista	år	utvecklades	det	s.k.	Milstar-systemet,	kommuni-
kationssatelliter	som	skulle	kunna	överleva	ett	nukleärt	krig	mot	Sovjetunionen.		

61 mottagarlober
för att förhindra
störningar

Figur 5.6. DSCS-3, med 61 mottagarlober för att förhindra störning.  
(Källa: US Air Force, Illustration: Samuel Svärd)
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Dessutom	har	USA:s	flottstyrkor	sedan	1978	haft	sina	egna	kommunikationssa-
telliter,	främst	FLTSATCOM,	Fleet Satellite Communications System, som	arbe-
tar	på	UKV-bandet	225–400	MHz	och	som	också	används	av	andra	vapenslag	
för	kommunikation	med	rörliga	markstationer.	Ersättaren	 för	FLTSATCOM	
heter	Ultra High Frequency Follow-On	(UFO).

5.1.4	 Signalspaning

Redan	1960	sände	USA	upp	en	signalspaningssatellit	i	låg	bana	kring	jorden	
förklädd	 som	 forskningssatellit	 med	 namnet	 Solrad.	 Satelliten	 innehöll	 en	
ganska	enkel	mottagare	som	reläade	signaler	från	sovjetiska	långdistansradarsta-
tioner	som	arbetade	på	3	GHz-bandet	med	effekt	på	upp	till	2	MW.	Signalen	
reläades	av	satelliten	i	realtid	och	togs	emot	av	markstationer	utplacerade	kring	
Sovjetunionens	gräns.	

Senare	sändes	mer	sofistikerade	signalspanare	upp,	men	mycket	lite	är	känt	
om	dem.	Satelliter	i	låg	bana	användes	för	att	fortsätta	kartläggningen	av	sovje-
tiska	radarstationer	och	satelliter	i	geostationär	bana	avlyssnade	radiolänktrafik	
och	telemetri	från	prov	med	långdistansrobotar.	Signalspaningssatelliter	är	de	
mest	sekretessomgärdade	rymdsystemen.	En	konstruktionsskiss	från	1960-ta-
lets	första	år	till	en	antenn	för	radarstationsavlyssning	i	spetsen	på	ett	Agena-
raketsteg	har	släppts	fri	på	senare	år.	

En	liten	signalspaningssatellit	med	beteckningen	P-11	finns	också	avbildad	
och	den	rika	floran	av	antenner	på	dess	yta	avslöjar	uppdraget.	Denna	satellit	
sändes	upp	som	”snålskjutsåkare”	med	större	fotospaningssatelliter.

Även	 Sovjetunionen	 satsade	 på	 sig-
nalspaning	 från	 rymden.	 Ett	 av	 systemen,	
US-P	(Upravlenniye Sputnik Passivny	vilket	
översatt	betyder	”Övervakningssputnik	Pas-
siv”),	är	 i	drift	än	 i	dag	och	var	ursprung-
ligen	 avsett	 att	 arbeta	 ihop	 med	 ett	 annat	
satellitspaningssystem,	 US-A	 (Upravlen-
niye Sputnik Aktivny	vilket	betyder	”Över-
vakningssputnik	 Aktiv”),	 som	 använde	 en	
sidspanande	 radar	 för	 att	 upptäcka	 USA:s		
hangarfartygseskadrar	 på	 världshaven.	
US-P-satelliterna	 var	 under	 denna	 period	
avsedda	 att	 upptäcka	 långdistansradar-
stationer	 ombord	 på	 USA:s	 örlogsfartyg.		
US-A/P-systemets	ändamål	var	att	ge	mål-
data	för	kryssningsrobotar	avfyrade	från	pa-
trullbåtar,	undervattensbåtar	och	jagare.

Figur 5.7. Signalspaningssatelliten P-11. 
(Källa: Östtyska Armee Rundschau, 
4/1985, s. 21)
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Numera	är	US-P-systemet	troligen	avsett	även	för	mål	på	land.	US-P-satel-
literna,	liksom	en	annan	sovjetisk/rysk	signalspanare	–	Tselina-2,	som	fortfa-
rande	är	i	drift	–	har	ett	karaktäristiskt	antennsystem	i	form	av	ett	”kryss”	som	
sitter	monterat	på	den	sida	av	satelliten	som	vänds	mot	jorden.	Intressant	är	att	
de	fyra	armarna	i	spaningsantennens	”kryss”	är	parvis	likadana.	Två	”armar”	
som	står	i	90	graders	vinkel	mot	varandra	har	samma	konfiguration	av	antenn-
element	på	sin	yta.	På	så	sätt	kan	man	bestämma	riktningen	till	en	sändare	på	
marken.	Antennerna	på	den	ena	armen	ger	en	riktning	till	sändaren	i	ett	antal	
plan	vinkelrätt	mot	armens	längdriktning,	dvs.	man	får	”tvetydigheter”.	

Sändaren	ligger	i	en	riktning	som	motsvarar	skärningslinjen	mellan	två	så-
dana	plan,	men	man	får	således	flera	lösningar	på	riktningsbestämningsproble-
met.	Det	andra	”armparet”	ger	också	flera	lösningar,	men	någon	av	lösningarna	
överensstämmer	med	någon	av	lösningarna	från	det	andra	armparet.	På	så	vis	
kan	man	lösa	upp	”tvetydigheterna”	och	riktningen	till	sändaren	kan	bestäm-
mas	entydigt.

5.2 Översikt över nutidens militära rymdsystem

USA:s	flotta	av	militära	satelliter	är	endast	delvis	känd.	Stora	delar	av	den	mi-
litära	rymdverksamheten	sorterar	under	s.k.	”svarta	program”.	Öppna	projekt	
är	däremot	de	flesta	 telekommunikationssatelliter,	navigationssystemet	GPS,	
robotförvarningssystemet	DSP,	medan	alla	andra	typer	av	spaningssatelliter	är	
strängt	sekretessbelagda.	Det	antas	emellertid	att	det	finns	signalspaningssatel-
liter	i	både	hög	och	låg	bana,	samt	att	det	finns	några	stora	optiska	spanings-
satelliter	i	låg	bana	med	förmågan	att	via	reläsatelliter	föra	över	bilder	till	an-
vändaren	i	realtid.	

Signalspaning	inriktas	troligen	mot	avlyssningen	av	t.ex.	radiolänkförbin-
delser	 från	 geostationär	 bana	 och	 mot	 radarutrustade	 vapensystem	 från	 låg	
bana.	I	låg	bana	har	USA:s	flotta	sedan	lång	tid	haft	ett	signalspaningssystem	
bestående	av	ett	antal	grupper	om	tre	satelliter	i	formation.	De	formationsfly-
gande	satelliterna	kan	genom	att	mäta	skillnaden	i	gångtid	avgöra	från	vilket	
håll	en	signal	kommer.

USA	 förfogar	 också	 över	 satelliter	 ned	 högupplösande	 syntetisk	 apertur-
radar	med	populärnamnet	Lacrosse.	Detta	system	utvecklades	under	det	kalla	
kriget	 för	 att	 bl.a.	 upptäcka	 rörelser	 av	 stora	 pansarstyrkor	 i	Centraleuropa.	
Diskussioner	om	att	ersätta	Lacrosse	med	ett	system	som	har	nästan	realtidska-
pacitet	har	pågått	länge,	men	skjutits	på	framtiden.

Ryssland	behåller	fortfarande	några	av	sina	militära	rymdsystem	från	det	
kalla	kriget,	men	förmår	inte	hålla	uppe	antalet	satelliter	som	behövs	för	full-
god	täckning	av	tänkbara	oroshärdar.	Men	man	vill	ändå	ha	viss	förmåga	på	
alla	 dessa	 olika	 områden	–	 förefaller	 det	 som.	 Signalspaningssystemet	US-P,	
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som	nämndes	ovan,	liksom	signal-spaningssystemet	Tselina-2	verkar	också	vara	
i	drift,	men	i	mer	begränsad	omfattning.	

Fotospaningssatelliter	 med	 multipla	 bärgningsbara	 kapslar	 sänds	 fort-
farande	upp	och	det	 förefaller	 som	att	man	 förbereder	 en	modernisering	 av	
sina	fotospaningssatelliter	och	även	andra	viktiga	rymdsystem,	för	att	få	upp	
prestanda	och	livslängd.	Robotförvarningssystemen	Oko	(i	elliptisk	bana)	och	
Prognoz	(i	geostationär	bana)	hålls	också	igång,	fast	med	svårighet.

Navigationssatelliterna	 Glonass,	 en	 rysk	 GPS,	 drivs	 också	 vidare.	 Märk-
ligt	 nog	 hålls	 ett	 gammalt	 navigationssatellitsystem	 avsett	 för	 ubåtar	 igång.	
Troligen	har	detta	system	fler	funktioner	än	ren	navigation	–	måhända	finns	
här	 en	 kommunikationsfunktion	 för	 ”svarta”	 operationer.	 Militära/dual-use	
telekommunikationssatelliter	sänds	fortfarande	upp.

Kina	har	ända	sedan	1970-talet	med	jämna	mellanrum	sänt	upp	fotospa-
ningssatelliter	med	benämningen	FSW	(Fanhui Shi Weixing).	Satelliterna	tar	
bilder	 på	 film	 som	 tas	 ned	 i	 en	 kapsel	 som	 landar	 med	 fallskärm.	Tidigare	
versioner	av	satelliterna	landade	efter	8	dagar	och	de	hade	ingen	förmåga	att	
manövrera	så	att	banspåret	lokaliserades	rakt	över	ett	önskat	mål.	Senare	ver-
sioner	kan	manövrera	och	har	livslängder	kring	två	veckor.

Eftersom	uppsändningsfrekvensen	är	så	gles	är	ändamålet	troligen	att	över-
vaka	grannländernas	långsiktiga	intentioner	snarare	än	att	samla	in	underrät-
telser	för	något	slags	taktiskt	bruk.	Kina	har	också	börjat	utveckla	civila	jord-
observationssatelliter	–	till	att	börja	med	i	samarbete	med	Brasilien	–	och	det	
är	sannolikt	att	detta	snart	leder	till	att	man	har	egna	högupplösande	satelliter	
med	elektrooptiska	sensorer	som	sänder	ned	bilder	per	radio.

Japans	första	militära	spaningssatellitsystem	kallas	IGS	(Information Gathe-
ring Satellites).	De	 två	 första	 satelliterna	 i	 systemet	 sändes	upp	den	28	mars	
2003	 och	 kallas	 informellt	 IGS-1A	 och	 IGS-1B.	 Enligt	 uppgift	 är	 de	 verk-
liga	beteckningarna	Optisk-1	och	Radar-1.	Optisk-1	har	en	optisk	sensor	och	
satelliten	påstås	väga	850	kilo,	medan	Radar-1	är	utrustad	med	en	 syntetisk	
aperturradar	och	väger	1	200	kilo.	Den	11	september	2006	sändes	en	komplet-
terande	optisk	satellit	upp,	IGS-3A.	

Huvudändamålet	 med	 systemet	 är	 att	 övervaka	 Nordkorea	 och	 dess	
kärnvapenambitioner	och	övriga	militära	aktiviteter.	Nästan	alla	detaljer,	inklu-
sive	bandata,	är	hemliga.	USA:s	Space Command	publicerar	inte	heller	bandata	
för	dessa	satelliter.	Banorna	för	satelliterna	är	dock	väl	kända	genom	amatörer	
som	gör	optiska	observationer	av	satelliter	med	blotta	ögat	och	kikare	och	som	
med	sofistikerade	beräkningsprogram	på	persondatorer	kan	sammanställa	ob-
servationer	från	många	håll	i	världen	och	räkna	ut	mycket	noggranna	bandata.	
Man	vet	därför	att	IGS-satelliterna	går	i	solsynkrona	banor	på	490	kilometers	
höjd	och	att	de	passerar	ca	11:30	lokal	soltid.
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Frankrike	har,	 förutom	sina	civila	 satelliter	 i	SPOT-serien	och	 sina	dual 
use-satelliter	som	exempelvis	den	planerade	Pléiades,	även	ett	rent	militärt	op-
tisk	spaningssatellitprojekt	vid	namn	Helios.	Tre	satelliter	har	sänts	upp,	Helios	
1A	(7	juli	1995),	1B	(3	december	1999)	och	2A	(18	december	2004).	De	antas	
ha	en	meters	upplösning.	

Satelliterna	 bygger	 på	 SPOT-satelliten,	 men	 går	 140	kilometer	 lägre	 än	
SPOT	 –	 på	 682	kilometers	 höjd	 (bandata	 finns	 öppet	 tillgängliga	 via	 US	
Space	Command)	och	passerar	ca	kl	13	 lokal	 soltid.	Satelliterna	väger	mel-
lan	2	500	och	2	700	kilo.	En	militär	version	av	SPOT	började	 studeras	 re-
dan	kring	1980	under	namnet	SAMRO	(Satellite d’Application Militaire de 
Reconnaissance Optique).	

Frankrike	har	under	lång	tid	drivit	de	civila/militära	telekommunikations-
satellitsystemet	Telecom-2	som	numera	kompletteras	med	det	militära	systemet	
Syracuse	som	är	militära	transpondrar	på	i	övrigt	civila	satelliter.	Den	senaste	
generationen,	Syracuse	3B,	är	helt	militära	satelliter	och	innefattar	två	satelliter	
i	geostationär	bana	och	600	markstationer	till	lands	och	till	sjöss,	bland	annat	
ombord	på	hangarfartyget	Charles de Gaulle.	 Syracuse	3	kommer	 att	 sändas	
upp	med	den	europeiska	Ariane	5-raketen.	Frankrike	överväger	också	att	sända	
upp	robotförvarningssatelliter.	

Tyskland har	hittills	hållit	en	mycket	låg	profil	när	det	gäller	militära	rymd-
system,	men	planerar	nu	en	militär	telekommunikationssatellit	och	utvecklar	
ett	 system	med	 radarutrustade	 satelliter	 vid	namn	SAR-Lupe.	Fem	 satelliter	
utrustade	med	en	syntesisk	aperturradar	planeras	gå	i	tre	olika	banplan.	Satel-
literna	håller	målet	i	sikte	under	tiden	den	flyger	förbi,	vilket	ger	bättre	upp-
lösning	(spot-light mode).	

Satelliterna	är	konstruerade	för	att	vara	lätta	och	lättrörliga.	De	har	därför	
endast	kroppsfasta	solpaneler	och	varje	satellit	har	en	begränsad	förmåga	att	ta	
bilder	(30	bilder	per	dag).	Men	med	fem	satelliter	kan	ändå	alla	mål	nås	flera	
gånger	per	dag.	Intersatellitlänkar	innebär	att	styrkommandon	kan	sändas	till	
en	 satellit	 som	 reläar	 kommandona	 till	 någon	 annan	 satellit.	 Detta	 snabbar	
upp	programmeringen	av	satelliternas	bildtagning.	Systemet	har	11	timmars	
responstid	och	den	högsta	upplösningen	på	1	meter	får	man	över	ett	område	
som	är	blott	5.5	x	5.5	km.	Systemet	tas	troligen	i	drift	under	2007.	Saab	Erics-
son	Space	levererar	radarantenn	och	Rymdbolagets	markstationer	kommer	att	
medverka	vid	driftsättningen	av	systemet.

Storbritannien	 driver	 sedan	 1960-talets	 slut	 ett	 eget	 militärt	 satellit-
kommunikationssystem	vid	namn	Skynet.	Satelliterna	placeras	i	geostationära	
banor	så	att	både	Asien	och	Nord-	och	Sydamerika	täcks.	Vid	behov	har	satel-
literna	flyttats	längs	den	geostationära	banan.	Fyra	generationer	av	satelliter	har	
sänts	upp	och	en	femte,	ägd	och	skött	av	en	kommersiell	operatör,	planeras	för	
2007	och	2008.	Det	är	EADS	dotterbolag	Paradigm	Secure	Communications	
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som	numera	har	kontrakt	på	att	leverera	all	militär	satellitkommunikation	till	
brittiska	försvaret.	

Leverantören	garanterar	en	tjänst	av	en	viss	omfattning,	kvalitet	och	till	ett	
fastställt	pris.	En	viss	mängd	av	kapaciteten	är	allokerad	för	militärt	bruk	men	
om	behovet	skulle	stiga	över	prognosen	kan	man	köpa	in	sig	i	den	del	som	nu	an-
vänds	för	civila	kunder.	Det	nya	systemet,	Skynet	5,	ska	bestå	av	två	”hårdgjorda”	
satelliter	med	antennsystem	som	kan	”nolla	ut”	störsändare	och	med	”spotbeams”	
för	att	täcka	specifika	områden	samt	krypterad	TT&C-förbindelse.

Israel	inledde	1988	sitt	eget	spaningssatellitprogram	med	sin	egen	bärra-
ket.	Den	19	september	detta	år	sändes	testsatelliten	Ofeq-1	upp	med	raketen	
Shavit.	Startplatsen	ligger	vid	kusten	söder	om	Tel-Aviv.	Platsen	brukar	kallas	
Palmachim.	Den	första	satelliten	vägde	155	kilo.	Den	första	satelliten,	liksom	
alla	de	följande,	sändes	mot	väster	ut	över	Medelhavet,	mot	jordens	rotation.	

Trots	att	detta	reducerar	bärraketens	kapacitet	är	man	tvungna	att	göra	så	
för	att	undvika	att	 sända	raketen	över	 sina	arabiska	grannländer.	Den	första	
satelliten	följdes	den	3	april	1990	av	ytterligare	en	testsatellit.	I	och	med	den	
tredje	satelliten	som	sändes	upp	1995	anses	det	att	Israel	fick	sin	egen	förmåga	
att	bedriva	optisk	spaning	från	rymden.	Ofeq-3	gick	i	en	bana	mellan	366	och	
694	km	med	inklinationen	143.4	grader.	Uppskjutningen	av	Ofeq-4	misslycka-
des	1998	men	Ofeq-5	har	sedan	den	28	maj	2003	försett	Israel	med	optisk	och	
kanske	signalspaning	från	en	bana	på	369–771	km.	

Den	senaste	uppskjutningen	av	det	som	skulle	ha	blivit	Ofeq-6,	misslycka-
des	den	7	september	2004.	De	senaste	versionerna	av	Ofeq-satelliterna	liknar	
de	kommersiella	EROS-satelliterna	(se	avsnitt	5.3).	Det	anses	att	Ofeq-5	har	
0.8	meters	upplösning.	Det	amerikanska	företaget	Loral	Space	and	Communi-
cations	är	huvudägaren	bakom	företaget	XTAR	men	Spanien	har	också	stora	
intressen.	

Den	första	XTAR-noden	är	planerad	att	bestå	dels	av	en	XTAR-satellit	 i	
29ºE	och	dels	av	satelliten	SpainSat	i	30ºW	och	är	tänkt	att	enbart	vara	för	
myndighetsbruk	 av	 NATO,	 EU	 och	 partnerskapsländer.	 De	 tänker	 erbjuda	
bredbandskommunikation	på	X-band	på	kommersiella	villkor	men	kompati-
belt	med	NATO-standard.	TT&C-länken	ska	vara	krypterad	och	systemet	ska	
förutom	fixa	beamar	även	ha	ett	antal	styrbara	spotbeamar.	I	den	ursprungliga	
planen	var	ambitionen	driftsättning	under	2004.

5.3 Översikt över dagens dual-use-system

5.3.1	 Optiska	observationssatelliter

Under	slutet	av	1990-talet	och	början	av	2000-talet	inträffade	en	”revolution”	
när	det	gäller	tillgång	på	bilder	av	jorden	med	en	upplösning	på	1	meter	eller	
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strax	 därunder.	 Fyra	 kommersiella	 operatörer	 av	 satelliter	 dök	 upp	 och	 inte	
bara	civila	användare	fick	tillgång	till	data	från	dessa	operatörers	satelliter,	utan	
även	offentliga	underrättelseorgan	började	köpa	bilder	från	de	civila	leverantö-
rerna.	USA:s	underrättelsetjänster	använder	kommersiella	bilder	som	komple-
ment	till	sina	egna	extremt	högupplösande	system	där	upplösningen	är	bättre	
än	10	centimeter.

Tabell 5.1. Kommersiella leverantörer av satellitbilder

Namn Ägare (i fallande andelsordning) Ägarens 
hemland

Ägarens huvudaffär

DigitalGlobe • Ball Corporation
• Hitachi Ltd
• Morgan Stanley
• Eurimage

• USA
• Japan
• USA
• Italien

• Satelliter, elektrooptik
• Teknologikonglomerat
• Investmentbank
• Satellitdatadistributör

ImageSat • IAI (Israel Aircraft Industries)
• ELOP (Electro Optics  

Industries, Ltd)
• RadarSat International

• Israel
• Israel
• Kanada

• Flyg- och rymdsystem
• Elektrooptiska sensorer
• Distributör av satellitbil-

der

OrbImage Orbital Sciences USA Satelliter, bärraketer

Space Imaging • Lockheed Martin
• E-Systems/Raytheon
• Mitsubishi
• Eastman Kodak

• USA
• USA
• Japan
• USA

• Flyg- och rymdsystem
• Försvarselektronik
• Flyg- och rymdsystem
• Avbildande system

Just	nu	finns	det	således	fyra	företag	som	säljer	bilder	med	upplösning	runt	
1	meter.	Av	dessa	är	tre	företag	baserade	i	USA,	medan	det	fjärde,	ImageSat	In-
ternational,	har	sina	rötter	i	Israel	och	den	militära	israeliska	spaningssatelliten	
Ofeq.	De	fyra	företagen	och	deras	ägare	framgår	av	tabell	5.1.	Intressant	att	
notera	är	att	alla	företagen	har	en	huvudägare	som	utvecklar	rymdsystem,	men	
som	delägare	finns	företag	specialiserade	på	distribution	och	vidareförädling	av	
satellitbilder.	

De	högupplösande	satelliter	som	just	nu	finns	i	drift	i	rymden	framgår	av	
tabell	5.2	på	nästa	sida.	Upplösningen	som	anges	gäller	för	det	fall	satelliten	
tar	bilder	rakt	ned	mot	jorden.	Vid	”utvinkling”	av	kameran	längs/tvärs	banan	
(normalt	±45°/±45°)	blir	upplösningen	sämre	pga.	att	jordytan	lutar	i	förhål-
lande	till	optiska	axeln	och	på	grund	av	den	större	luftmängd	med	tillhörande	
luft-oro	som	ljuset	måste	gå	igenom	för	att	nå	satelliten.
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Tabell 5.2. Högupplösande dual-use-satelliter i drift 2006

Ikonos EROS A1 QuickBird OrbView-3 EROS B

Space Command 
Cat Nr

25919 26631 26953 27838 29079

Ägare Space Imaging ImageSat DigitalGlobe OrbImage ImageSat

Uppsändning 1999–09–24 2000–12–05 2001–10–18 2003–06–23 2006–04–25

Upplösning  
PAN (m)

1 1.8 (1.0)* 0.62 1 0.7

Upplösning  
MS (m)

4 - 2.44 4 -

Stråkbredd (km) 11 13.5 (9.5) 16.5 8 7

Banhöjd (km) 680 480 450 470 509

Passagetid 
(lokal soltid)

10:18 9:33 ? 10:30 10:45

Täcknings- 
intervall (dag)

1–2** 2–3** 1–3.5 <3

Tid från order  
till bildtagning

<48 tim <48 tim

Lagrings- 
kapacitet (Gbit)

64 Direkt- 
mottagning

128  
(57 scener)

32 (228 1-m 
scener)

120

Tabell 5.3. Planerade högupplösande dual-use-satelliter

EROS C Pleiades

Ägare ImageSat CNES

Uppsändning 2008? 2008

Upplösning PAN (m) 0.7 0.7

Upplösning MS (m)  - 2.8

Stråkbredd (km) ? 20

Banhöjd (km) 500 695

Passagetid (lokal soltid) ? 10:18

Tid från order till bildtagning ? 1–2

Lagringskapacitet (Gbit) - 600
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Ytterligare	satellitsystem	med	meterupplösning	planeras	 i	närtiden,	vilket	
framgår	av	tabell	5.3.	I	den	franska	rymdbyrån	CNES	satellit	Pléiades	är	Sve-
rige	delägare	och	svenska	företag	bidrar	till	vissa	ombordsystem	(Saab	Ericsson	
Space)	och	till	datamottagning	(Rymdbolaget).	Pléiades	(uppsändning	2008)	
är	tänkt	att	ingå	i	ett	större	fransk-italienskt	system	där	även	radaravbildande	
satelliter	ingår.

Även	satelliter	med	upplösning	i	intervallet	2–3	meter	kan	ha	militärt	intres-
se	och	en	hel	rad	satelliter	med	denna	kapacitet	finns,	t.ex.	den	franska	SPOT-5	
(2.5	meters	upplösning)	och	Taiwans	ROCSAT-2	(2	m),	Japans	ALOS	(2.5	m)	
och	Storbritanniens	TopSat	(2.5	m)	och	Indiens	IRS-P5	(Cartosat-1)	(2.5	m).	

Den	brittiska	TopSat	är	speciellt	intressant	eftersom	den	är	en	”demonst-
rator”	av	ett	system	med	en	mycket	liten	satellit.	Den	första	modellen	av	TopSat	
har	2.5	meters	pankromatisk	(svart-vit)	upplösning,	väger	endast	130	kilo	och	
har	utvecklats	på	4	år	med	en	”lågkostnadsprofil”.	Avsikten	är	att	få	erfarenhet	
av	att	ta	emot	bilder	med	”kommersiell	kvalitet”	direkt	på	den	operativa	skåde-
platsen	(in-theatre)	med	en	mobil	markstation	och	att	via	lagrade	bilder	avbilda	
avlägsna	platser.	Hela	satelliten	används	för	att	peka	kameran	mot	målet.	

Demonstratorsatelliten	har	inga	reservsystem	men	bygger	på	en	redan	ut-
provad	satellitkonstruktion	som	tagits	fram	av	Surrey	Satellite	Ltd.	Synfältet	är	
17	km	stort.	Multispektrala	bilder	har	ungefär	5	meters	upplösning.	Den	kan	
rikta	kameran	±30°	från	lodlinjen,	vilket	ger	stor	flexibilitet	i	val	av	mål	och	
god	återbesöksfrekvens	med	endast	en	satellit.	Den	första	satelliten	kan	endast	
lagra	fem	scener	per	dag	från	en	godtycklig	punkt	på	klotet.	Satelliten	sändes	
upp	under	den	27	oktober	2005	i	en	solsynkron	bana	på	682–706	km	höjd.	

En	 förbättrad	 version	 med	 högre	 upplösning,	 längre	 livslängd	 och	 full	
uppsättning	reservsystem	har	diskuterats,	och	brittiska	Qinetiq	 som	har	hu-
vudansvaret	för	projektet	har	angivit	att	priset	för	den	förbättrade	versionen,	
(inklusive	satelliter,	uppskjutning	och	en	markstation,	men	inga	kostnader	för	
operatörer)	uppgår	till	ca	30	miljoner	euro.

Det	 är	 också	 värt	 att	 notera	 att	 stråkbredden	 (swath width	 på	 engelska)	
för	de	högupplösande	 satelliter	 som	beskrivits	ovan	är	begränsad.	Det	beror	
naturligtvis	 på	 att	 datamängden	 i	 varje	 skulle	 bli	 enorm	 om	 man	 skulle	 ha	
större	stråkbredd	och	satelliten	skulle	ta	mycket	längre	tid	på	sig	att	sända	ned	
bilderna	och	kunna	lagra	färre	bilder	ombord.	

Det	finns	ett	tydligt	samband	mellan	upplösning	och	stråkbredd.	Ju	lägre	
upplösningen	 är,	 desto	 större	 är	 stråkbredden.	 För	 militära	 ändamål	 är	 stor	
stråkbredd	viktig	för	att	kunna	upptäcka	nya	anläggningar	eller	andra	intres-
santa	mål	där	man	 förut	 inte	 sett	 sådana.	Då	kan	 lägre	upplösning	vara	ac-
ceptabel,	 eftersom	man	senare	kan	använda	högre	upplösning	 för	att	detalj-
granska	misstänkta	”nyheter”.	Figur	5.8	(se	nästa	sida),	som	sammanställts	av	
den	franska	rymdbyrån	CNES,	visar	tydligt	sambandet	mellan	stråkbredd	och	
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upplösning.	Det	framgår	av	figuren	att	den	franska	SPOT-5-satelliten,	som	är	
en	mycket	stor	observationssatellit,	har	en	mycket	fördelaktig	kombination	av	
upplösning	och	stråkbredd.

5.3.2	 Radarsatelliter

Satellitburna	radarsystem	av	militärt	intresse	är	av	typen	SAR.	Senare	i	detta	
kapitel	finns	tabeller	som	visar	radarutrustade	satelliter	i	drift	och	i	planerings-
stadiet.	 Det	 är	 egentligen	 bara	 SAR-Lupe-systemet	 som	 planerats	 som	 ett	
primärt	militärt	system.	Alla	satelliter	i	tabellerna	utom	SAR-Lupe	går	i	sol-
synkron	bana.	De	flesta	SAR-sensorerna	i	tabellerna	kan	arbeta	i	olika	moder.	
Upplösningen	beror	av	vilken	mod	man	väljer	på	så	sätt	att	med	högre	upp-
lösning	följer	mindre	stråkbredd.	Incidensvinkeln	är	också	beroende	av	stråk-
bredd	och	polarisation.

ESA:s	ERS-2-satellit	 (European Remote Sensing satellite)	har	en	SAR	som	
huvudsensor.	Satelliten	behöver	stora	antenner	för	att	kunna	ta	emot	den	re-
flekterade	 radarsignalen.	Följaktligen	måste	 satelliterna	vara	ganska	 stora,	de	
väger	ungefär	3.3	ton.	Nyttolasten	ensam	väger	ca	1	ton	och	konsumerar	ca	
1	kW	 elektrisk	 effekt	 vid	 full	 drift.	 Antennerna	 är	 efter	 utfällning	 upp	 till	
10	meter	långa.	C-bandet	lämpar	sig	bäst	för	havstillämpningar. 
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Figur 5.8. Sambandet mellan upplösning och stråkbredd för aktuella civila och dual-use  
observationssatelliter. (Källa: Franska rymdbyrån CNES)
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Radarsat-programmet	drivs	av	CCRS	(Canada Centre for Remote Sensing).	
Radarsat-1	är	utrustad	med	ett	SAR-instrument	 som	kan	registrera	 i	ett	an-
tal	moder	med	olika	kombinationer	av	stråkbredd	och	upplösning.	Dessutom	
kan	incidensvinkeln	varieras	inom	ett	stort	intervall.	Flacka	incidensvinklar	är	
gynnsamma	då	man	vill	detektera	fartyg	och	brantare	vinklar	är	bättre	för	till	
exempel	oljedetektering.	Radarsat-1	såväl	som	den	kommande	Radarsat-2	har	
enbart	C-band	vilket	indikerar	att	havstillämpningar	har	högsta	prioritet.	

I	figur	5.10	ser	man	Radarsats	olika	moder	och	hur	hög	upplösning	mot-
svarar	smala	bildstråk.

IncidensvinkelBanhöjd

Satellit

Figur 5.9. Radarsatellit. (Källa: Rymdbolaget)

Figur 5.10. RADARSATS SAR-moder. (Källa: Radarsat, Illustration: Samuel Svärd)
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ENVISAT	är	ESA:s	stora	fjärranalyssatellit	som	väger	8.2	ton.	Den	är	ut-
rustad	med	9	stycken	instrument	och	representerar	kanske	en	utdöende	typ	av	
satelliter.	Livslängden	är	planerad	till	5	år.	ESA	har	byggt	den	och	ett	av	instru-
menten	ombord,	ASAR,	är	tänkt	att	avlösa	ERS-2:s	SAR-sensor.	

Tabell 5.4. Satelliter med SAR i drift 2004

ERS-2 Radarsat-1 Envisat

Space Command Cat Nr 23560 23710 27386

Ägare ESA CCRS, Kanada ESA

Uppsändning 1995–04–21 1995–11–04 2002–03–01

Frekvensband C C C

Incidensvinkel 23° 10°–60° 15°–45°

Upplösning (m) 30 8–100 10–1 000

Registreringstid/varv (min) 10 28 30

Stråkbredd (km) 100 50–500 5–400

Banhöjd (km) 784 792 784

Passagetid (lokal soltid) 10:18 6:18 09:48

Täckningsintervall (dag) 7 2–3 2–3

Tid från order till bildtagning ? <48 tim ?

Lagringskapacitet (Gbit) 6.5 20 min data 60

TerraSAR	planeras	av	brittisk	och	tysk	rymdindustri	och	är	ett	SAR-system	
med	två	satelliter	som	ska	ha	X-	och	L-band	samt	multipolarisation.	Ursprung-
ligen	var	TerraSAR	tänkt	som	ett	rent	kommersiellt	projekt	men	nu	försöker	
man	få	in	det	i	ESA:s	EarthWatch-program.	Det	militära	SAR-Lupe-systemet	
har	tagits	med	i	tabellen	över	planerade	system	för	att	belysa	skillnaden	mellan	
ett	system	optimerat	för	militärt	bruk	och	ett	för	primärt	civil	användning.

COSMO-Skymed	 (COSMO	står	 för	COnstellation of small Satellites for 
Mediterranean basin Observation)	innehåller	fyra	X-bands	satelliter	från	Italien	
och	är	en	del	av	ett	samarbete	med	Frankrike,	där	det	franska	bidraget	är	de	
optiska	observationssatelliterna	Pléiades.

Tabell	5.5	visar	de	viktigaste	planerade	systemen.
�

�	 Tre	banplan	med	två	satelliter	i	två	av	dem	och	en	i	det	tredje.
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Tabell 5.5. Planerade högupplösande satelliter med SAR

Radarsat-2 SAR-Lupe COSMO-Skymed TerraSar

Antal satelliter  
i systemet

1 5* 4 2

Ägare CCRS, Kanada Bundeswehr ASI, CNES DLR/EADS

Uppsändning 2007 2007 2007? 2006

Frekvensband C X X L, X

Incidensvinkel 10°–60° Varierande 20°–50° 15°–60°

Upplösning (m) 3–100 1 1–100 X:1
L:10

Registreringstid/
varv (min)

28 Kort - -

Stråkbredd (km) 20–500 5.5 × 5.5 10–200 10–60

Banhöjd (km) 798? ≈ 500 600 600

Passagetid  
(lokal soltid)

6:18 Varierande Gryning/ 
skymning

-

Täckningsintervall 2–3 dagar Medelresponstid 
11 tim

12 tim för 4 sat

Lagringskapacitet - 30 bilder/dag - -
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6. Optisk spaning

6.1 Principer för bildalstring

Principerna	 för	att	 ta	bilder	av	 jorden	 från	 rymden	är	desamma	som	vid	all	
fotografering.	Man	har	en	lins	eller	spegelanordning	som	projicerar	en	bild	av	
objektet	på	en	ljuskänslig	anordning.	I	satelliter	använder	man	numera,	precis	
som	på	 jorden,	digitalkameror	där	det	 ljuskänsliga	elementet	 t.ex.	 är	 en	 s.k.	
CCD-platta.	Den	ser	ut	som	ett	rutnät	med	ljuskänsliga	celler,	var	och	en	inte	
större	än	en	hundradels	millimeter.	Dessa	celler	bygger	upp	bilden	och	kallas	
för	pixlar,	vilket	är	en	försvenskning	av	det	engelska	picture elements.

Figur	6.1	på	nästa	sida	visar	en	skiss	av	hur	avbildningen	går	till.	Marken	
eller	det	avbildade	föremålet	ligger	längst	ned.	CCD-plattan	ligger	längst	upp.	
De	röda	konerna	visar	hur	storleken	på	bildelementet	–	pixelstorleken	–	hänger	
ihop	 med	 den	 minsta	 observerbara	 ytan	 på	 marken	 (betecknad	 a),	 den	 s.k.	
upplösningen,	när	CCD-plattan	är	placerad	vid	A.	

Om	 man	 ökar	 kamerans	 brännvidd	 och	 placerar	 CCD-plattan	 vid	 B	 så	
visar	de	gula	konerna	hur	förhållandena	ändras.	Pixelstorleken,	dvs.	konens	bas	
är	densamma	vid	A	som	vid	B,	men	upplösningen	på	marken	blir	högre,	dvs.	
den	minsta	observerbara	ytan	på	marken	motsvaras	av	cirkeln	b.	Så	ju	längre	
brännvidd	desto	skarpare	bild	får	man.	Och,	självklart,	ju	mindre	pixel,	desto	
skarpare	blir	bilden.	Man	ser	också	att	om	man	sänker	satellitens	höjd	till	C,	
så	blir	konerna,	både	den	röda	och	den	gula	smalare	vid	C,	dvs.	upplösningen	
–	skärpan	–	i	bilderna,	blir	högre.	Alltså:	liten	pixelstorlek,	lång	brännvidd	och	
låg	satellithöjd	ger	skarpa	bilder,	vilket	ju	är	ganska	naturligt.
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De	två	röda	konerna	är	likformiga	och	då	gäller	att	proportionen	mellan	
bas	och	höjd	är	densamma,	vilket	medför:

	 r/h	=	p/f		 	 	 	 	 	 (1)

eller	om	man	löser	ut	upplösningen	ur	ekvationen	r	=	h×	p/f.
Ett	realistiskt	exempel	är	att	satellitens	banhöjd	h	=	600	km,	pixelstorleken	

är	p	=	1/100	mm	och	kamerans	brännvidd	är	f	=	2.	Sambandet	ovan	ger	då	att	
vi	 får	upplösningen	på	marken	till	att	vara	r	=	3	meter.	Satelliten	rusar	 fram	
med	7	km/s	(=	27	000	km/h)	och	detta	kräver	en	mycket	kort	exponeringstid	
om	man	inte	ska	få	rörelseoskärpa.	

Figur 6.1. Geometrin vid bildalstring.  
(Källa: Rymdbolaget, Illustration: Samuel Svärd)

B

A

C

"kamerans"
brännvidd

f = 

Kameralins
eller
-spegel

h = satellitens höjd

p = "pixelstorlek"

Bildsensor, tex. CCD-platta

r = markupplösningb

a



71

Optisk spaning

Problemet	är	bara	att	om	man	kortar	ner	den	alltför	mycket,	hinner	man	
inte	få	in	tillräckligt	med	ljus	för	att	få	en	bra	bild.	När	satelliten	rör	sig	i	banan	
flyttar	sig	ett	objekt	på	jorden	på	satellitens	bildsensor.	I	räkneexemplet	blir	ex-
poneringstiden,	dvs.	den	tid	som	bilden	av	det	minsta	observerbara	föremålet	
på	marken	belyser	ett	sensorelement	(pixel)	i	satellitens	kamera	endast	400	μs	
(miljondels	sekund)	–	om	man	inte	vidtar	någon	ytterligare	åtgärd.	

Denna	korta	exponeringstid	kan	vara	otillräcklig	för	att	ge	en	bra	bild,	sär-
skilt	om	satellitens	kamera	har	en	liten	öppning	för	att	släppa	in	ljus	(apertur).	
På	en	liten	satellit	får	man	inte	plats	med	en	stor	apertur	och	exponeringstids-
problemet	måste	lösas	på	annat	sätt.

På	den	tiden	man	använde	fotografisk	film	kunde	man	låta	filmen	röra	sig	
för	att	få	rörelsekompensation.	Men	för	en	elektrooptisk	sensor	måste	man	gå	
till	väga	på	annat	sätt.	En	vanlig	metod	är	att	låta	satelliten	tippa	framåt	i	rörel-
seriktningen	med	en	vridningshastighet	som	gör	att	satellitens	kamera	nästan	
följer	 med	 ett	 markobjekts	 rörelse.	 Man	 kan	 på	 så	 sätt	 bromsa	 ned	 bildens	

Bildsensor, tex. CCD-platta

"kamerans"
brännvidd

f = 
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Figur 6.2. Bildalstring vid rörelse. (Källa: Rymdbolaget, Illustration: Samuel Svärd)
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rörelse	över	bildsensorns	yta	och	därigenom	få	upp	exponeringstiden	utan	att	
få	rörelseoskärpa.

Mer	ljus	hamnar	på	varje	bildelement	och	bilden	blir	bättre.	En	annan	me-
tod	går	ut	på	att	på	en	bildsensor	som	är	tvådimensionell	följa	ett	visst	föremåls	
bilds	rörelse	över	sensorns	yta	och	summera	signalen	från	varje	bildelement	som	
föremålets	bild	passerar.	Med	dessa	två	metoder	kan	man	ta	högupplösta	bilder	
även	med	en	mycket	liten	satellit.	Om	satellitkamerans	apertur	är	mycket	liten	
kan	man	behöva	använda	åtskilliga	sekunder	för	att	ta	en	bild.

Man	kanske	får	tillräckligt	ljus	på	bilden	men	eftersom	marken	hinner	röra	
sig	mycket	i	förhållande	till	satelliten	kan	bilden	bli	förvrängd.	Hur	man	slutli-
gen	konstruerar	sitt	system	beror	på	kraven.	För	kartering	kanske	man	ska	und-
vika	alltför	liten	apertur	och	långa	bildtagningstider,	medan	man	för	spaning	
kanske	kan	stå	ut	med	viss	bildförvrängning.

Den	absolut	minsta	apertur	som	kan	tänkas	behövas	för	att	uppnå	en	viss	
upplösning	kan	uppskattas	ur	den	s.k.	diffraktionsbegränsningen	och	beskriver	
den	minsta	apertur	som	behövs	för	att	två	närliggande	punkter	som	ligger	vin-
keln	θ	från	varandra	ska	upplösas	av	optiken:	

 θ	=	1.2	 λ
D

	 	 	 	 	 	 (2)

Denna	vinkel	kan	också	skrivas	

 θ	=	 p
f

	 	 	 	 	 	 	 (3)

Vidare	inför	vi	F-talet	som

 F	=	 f
D

	 	 	 	 	 	 	 (4)

Om	man	nu	löser	ut	D	ur	(2)	och	f	ur	(3)	och	sätter	in	i	(4)	så	får	vi	F-talet	

 F	=	f	/	D	=	
p

1.2	λ

Ett	realistiskt	exempel	är	att	om	p	=	5	µm	och	λ	=	1	µm	så	blir	f	/	D	≈	4.		
Om	f	=	1.5	m	så	blir	D	=	0.375	meter.	Men	den	verkligt	erforderliga	aperturen	
beror	på	hur	mycket	ljus	som	träffar	detektorn	och	vilket	signal-/brusförhål-
lande	man	får.	Man	finner	då	att	aperturen	antingen	måste	ökas	eller	expone-
ringstiden	ökas	som	beskrivits	ovan.	Lång	brännvidd	ger	bra	upplösning,	men	
ger	stort	F-tal,	vilket	leder	till	ljussvagare	bild	eftersom	ljusstyrkan	är	propor-
tionell	mot	1/F2.	En	kompromiss	mellan	apertur,	fokalvidd	och	exponeringstid	
måste	alltså	sökas.
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7.1 Principer för bildalstring

En	radarantenn	med	måttlig	apertur	–	upp	till	kanske	tio	meters	storlek	–	har	
en	bredd	på	loben	som	är	alldeles	för	stor	för	att	ge	bilder	av	något	som	helst	
militärt	intresse.	För	att	få	tillräcklig	upplösning	krävs	något	som	kallas	synte-
tisk	apertur	(SAR	=	syntetisk	aperturradar).	Tekniken	innebär	att	den	fysiska	
aperturen	ersätts	med	en	syntetisk	som	erhålls	genom	att	det	flygplan	eller	den	
satellit	radarn	sitter	på	förflyttar	sig	motsvarande	sträcka.	Under	förflyttningen	
registreras	alla	data	och	genom	en	bearbetning	(summering	av	amplitud	och	
fas)	kan	man	rekonstruera	en	upplösning	i	radarns	rörelseriktning	som	en	mot-
svarande	verklig	apertur	skulle	ha	gett.	Fasvariationen	i	retursignalen	från	målet	
innehåller	information	som	bidrar	till	att	höja	upplösningen.	(Se	figur	7.1	på	
nästa	sida.)

Den	aperturlängd	man	kan	åstadkomma	motsvarar	egentligen	den	sträcka	
radarn	tillryggalägger	medan	antennloben	sveper	över	målet.	En	intressant	ef-
fekt	 är	 emellertid	 att	 upplösningen	utefter	 rörelseriktningen	 endast	 är	 bero-
ende	på	antennens	utsträckning	utefter	rörelseriktningen	och	är	oberoende	av	
avståndet	till	det	avbildade	målet.	Huvudlobens	storlek	blir	dock	större	med	
större	avstånd,	vilket	ger	större	datamängd	att	bearbeta.

Förutom	att	 låta	 antennen	 svepa	 av	marken	med	konstant	 inriktning	 av	
antennen	vinkelrätt	mot	 färdriktningen	kan	man	 låta	antennen	vridas	 så	att	
ett	mindre	område	hålls	i	sikte	under	lång	tid.	Detta	ger	en	längre	historik	av	
fasvariationer	och	man	får	därför	bättre	upplösning.	Den	tyska	satelliten	SAR-
Lupe	använder	denna	spotlight-teknik.	(Se	figur	7.2	på	nästa	sida.)
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Figur 7.1. Princip för syntetisk apertur. (Källa: DLR)
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7.2 Upplösning

Vilken	metod	man	än	använder	är	en	liten	antenn	att	föredra,	ty	upplösningen	
är	proportionell	mot	antennens	storlek.	Men	en	liten	antenn	gör	att	det	blir	
svårare	att	ta	emot	retursignalen	med	tillräcklig	nivå.	Som	kompensation	måste	
man	då	öka	sändareffekten	från	satellitens	radarsändare.	Men	hög	sändareffekt	
kräver	större	solpaneler	och	batterier	ombord.	Om	man	inte	är	beredd	att	göra	
satelliten	stor	får	man	nöja	sig	med	att	köra	radarn	under	korta	stunder	med	
hög	effekt,	vilket	begränsar	hur	stora	ytor	man	kan	avbilda	under	varje	varv.	
Men	om	satelliten	betjänar	en	enda	användare	som	är	intresserad	av	ett	fåtal	
mål,	kan	man	bygga	en	liten	satellit.	

Radar	är	oberoende	av	dagsljus,	men	vädret	påverkar	bilderna.	På	samma	
sätt	som	jordbunden	väderradar	kan	”se”	regn	kan	man	med	satellitburen	radar	
på	det	kortvågiga	X-bandet	detektera	intensivt	regn.	På	det	långvågiga	L-ban-
det	ser	man	inte	regn.	Markfuktigheten	kan	försvåra	tolkningen	av	markstruk-
turer	(skrovlighet)	i	en	enskild	bild	på	C-bandet.	För	att	få	mer	information	
ur	SAR-bilder	är	det	värdefullt	med	flera	våglängder	och	flera	polarisationer	
samt	att	kunna	utnyttja	 interferometriska	metoder.	Om	man	måste	välja	en	
våglängd	så	är	L-band	mera	lämpat	för	landtillämpningar	och	C-band	mera	för	
havstillämpningar.

SAR-data	kan	användas	för	framställning	av	höjdmodeller,	detektering	av	
olja	på	vatten,	detektering	av	fartyg	på	havet.	Med	hjälp	av	interferometriska	
metoder	kan	också	förskjutningar	i	marken	på	centimetrar	uppmätas	och	bra	
höjdmodeller	(DEM)	produceras.	Interferometri	förutsätter	dock	att	man	har	
tillgång	till	bildpar	som	är	tagna	från	positioner	på	lämpligt	avstånd	från	var-
andra,	helst	satelliter	i	tandem.
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8. Observationssatelliters täckning,  
återbesök, val av banor

De	flesta	observationssatelliter	använder	banor	vars	markspår	upprepar	sig	på	
något	sätt.	För	satelliter	för	t.ex.	miljö-	och	vegetationsstudier	vill	man	att	de	
skall	gå	i	fasta	mönster	så	att	man	enkelt	kan	beställa	bilder	tagna	vid	skilda	
tidpunkter	men	över	precis	samma	område.	Markspåret	sveper	över	hela	jorden	
under	en	viss	period.	Sensorns	stråkbredd	bestämmer	hur	lång	tid	”svepet”	får	
ta.	Ju	smalare	stråkbredd	desto	längre	tid	tar	det	att	täcka	hela	jorden.	

Figur 8.1. Ett fast mönster över jordytan. (Källa: Rymdbolaget)
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För	att	det	ska	vara	möjligt	att	med	en	”utvinkling”	av	sensorn	från	lod-
linjen	observera	en	viss	punkt	oftare	än	det	tar	att	svepa	över	hela	jordytan	låter	
man	avsökningen	av	jordytan	ske	med	s.k.	”inflätning”	(på	engelska	interleaved 
coverage).	Figur	8.2	visar	hur	banspåret	för	SPOT-satelliten	upprepar	sig	över	
en	26-dagarsperiod.	Man	ser	att	banspåret	också	nästan	upprepar	sig	var	femte	
dag.	Figuren	visar	hur	markspåret	över	26	dagar	förflyttar	sig	i	avståndet	mellan	
två	konsekutiva	varv.	

Figur 8.2. SPOT-satellitens repeterande markspårsmönster. (Källa: Rymdbolaget)
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Man	 kan	 matematiskt	 beskriva	 det	 repeterande	 markspårsmönstret	 med	
fyra	parametrar:

N	 =	 Heltalsdelen	av	det	antal	varv	per	dag	som	satelliten	gör
M	 =	 Det	antal	varv	från	begynnelsevarvet	på	begynnelsedagen	som	mark-	
	 	 spåret	ska	matcha	på	den	dag	då	markspåret	ska	upprepa	sig
Q	 =		Antal	dagar	då	markspåret	ska	ha	upprepat	sig
i		 =		Banplanets	inklination

Tabell	 8.1	 visar	 några	 exempel	 på	 repeterande	 markspårsparametrar	 för	
observationssatellitsystem	nämnda	i	detta	kompendium.

Tabell 8.1. Exempel på repeterande markspårsparametrar

Satellit N M Q i Banhöjd 
(km)

Antal varv till 
repetition

Spot 14 5 26 SSO* 822 369

Pléiades 14 15 26 SSO* 695 379

COSMO-Skymed 14 13 16 SSO* 620 237

US-A 16 –1 7 65 255 111

US-P 15 1 4 65 434 61

*SSO = Sun-Synchronous Orbit, solsynkron bana

Om	man	t.ex.	sätter	(N,M,Q,i)	=	(16,1,1,65)	så	får	man	en	medelbanhöjd	
på	214.8	km	och	ett	banspår	som	upprepar	sig	precis	varenda	dag.	Under	det	
kalla	kriget	hände	det	ofta	att	sovjetiska	fotospaningssatelliter	(som	oftast	hade	
i	=	65°)	med	hjälp	av	raketmotorer	ombord	manövrerade	till	just	denna	medel-
höjd	och	stabiliserade	banspåret	över	en	politisk	eller	militär	krishärd.	På	så	sätt	
kunde	man	ta	bilder	varenda	dag	över	samma	område	utan	att	behöva	vrida	
ut	kamerorna	 från	 lodlinjen	 (vilket	 försämrar	upplösningen).	Under	kriget	 i	
Mellanöstern	 1973	 skickades	 flera	 sovjetiska	 satelliter	 upp	 med	 sitt	 banspår	
stabiliserat	över	Suezkanalen	där	striderna	ägde	rum.	Man	kunde	till	och	med	
märka	hur	de	olika	spaningssatelliterna	flyttade	sitt	markspår	för	att	följa	stri-
dernas	geografiska	förflyttning.

”Utvinkling”	av	 sensorn	 från	 lodlinjen	 (eller	annan	 fast	 inriktning	 som	 i	
fallet	med	SAR-satelliter)	 är	nödvändigt	 för	 att	med	mindre	 än	 en	handfull	
satelliter	kunna	observera	varje	punkt	på	marken	varje	dag.	De	flesta	optiska	
observationssatelliter	klarar	±45°.	Endast	radarsatelliterna	SAR-Lupe	är	kon-
struerade	för	ett	relativt	fritt	val	av	inriktningen	av	radarsensorn,	men	systemet	
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innehåller	5	satelliter	för	att	kunna	garantera	en	medelresponstid	på	11	timmar	
–	dvs.	varje	punkt	på	jorden	kan	avbildas	och	bilden	skickas	till	användaren	
inom	11	timmar.
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9. Priser för kommersiella satellitbilder

Prisbilden	för	kommersiella	satellitbildsprodukter	är	mycket	komplicerad,	speci-
ellt	när	det	gäller	bilder	beställda	med	olika	grader	av	prioritet.	Tabell	9.1	ger	en-
dast	ett	smakprov	på	bildkostnaden	och	innefattar	inte	priser	för	någon	form	av	
bearbetade	bilder.	Tyvärr	finns	inte	längre	offentliga	detaljerade	priser	för	EROS	
och	Quickbird.	Man	måste	fråga.	Så	data	för	dessa	satelliter	är	från	2004.

Tabell 9.1. Priser för kommersiella satellitbilder

Satellit Beställd bild Beställningsavgift Arkivbild Anm

EROS 
(1.8 m)

12 $/km2,  
min 100 km2  
dvs. 1200 $

Om prioritet krävs:  
1 000 $/scen

5 $/km2, min. 
25 km2 dvs. 
125 $

Beställningsav-
giften återbeta-
las ej om bilden 
är molntäckt

Ikonos 
(0.7 m)

Ca 18 $/km2 Om prioritet krävs:  
3 000 $/scen

≥ 7 $/km2 Beställningsav-
giften återbeta-
las ej

Quickbird Högsta prioritet:
42 $/km2,  
min. 100 km2  
dvs. 4 200 $

18 $/km2 
min. 25 km2 
dvs. 450 $

Radarsat 
(8 m)

3 000 $/scen  
(50 × 50 km)

”Blixt”programmering  
(29–60 timmar i förväg): 
1000 $/scen
Fast förbeställning:
500 $/scen

1 500 $/scen 
för 5 år gamla 
data

ERS-2 
(30 m)

480 $  
(100 × 100 km)

2–7 dagar i förväg:
1 280 $

480 $  
(100 × 100 km)
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10. Signalspaning

10.1 Spaningsprincip

Signalspaning	är	en	viktig	del	av	underrättelseinhämtningen.	Förekommande	
emittrar	som	exempelvis	radarstationer	avslöjar	i	stor	utsträckning	vilka	vapen-
system	som	finns.	Genom	att	följa	ett	lands	vapeninköp	kan	man	också	bilda	
sig	en	uppfattning	om	detta,	men	direkt	verifiering	är	nödvändig.	Vidare	kan	
signalbilden	från	samma	fabrikat	och	typ	av	emitter	variera	betydligt	i	världen	
beroende	på	köpt	förmåga	(moder)	och	inställningar.	För	s.k.	force protection	
utnyttjas	taktiska	Electronic Support (ES)-system.	Kunskap	om	emittrar	lagras	
i	dessa	systems	bibliotek	som	underlag	för	identifiering	i	samband	med	loka-
lisering.	

Att	försöka	avlyssna	radiokommunikation	–	fast/mobil,	data/telefoni	–	är	
också	av	intresse,	men	betydligt	svårare	att	göra	eftersom	en	satellit	i	låg	bana	
rör	sig	hela	tiden	och	chansen	att	avlyssna	längre	stycken	av	radiokommunika-
tionen	är	liten.	Från	geostationär	höjd	försvinner	detta	problem	men	satellitens	
höjd	är	sådan	att	sträckdämpningen	är	betydligt	större,	vilket	försvårar	avlyss-
ningen.	Man	kan	dock	använda	satelliter	för	att	lokalisera	var	radiosändarak-
tivitet	 förekommer.	Figur	10.1	(se	nästa	 sida),	 som	kommer	från	en	engelsk	
universitetssatellit,	visar	mottagen	signalstyrka	på	150	MHz	som	funktion	av	
satellitens	 position.	Man	 ser	 tydligt	 fartygsrutter	 på	haven,	 radiotystnaden	 i	
södra	Afrika	förutom	den	sydafrikanska	republiken	etc.	

I	all	sin	enkelhet	illustrerar	denna	figur	vad	man	skulle	kunna	göra	med	en	
satellit	utrustad	med	riktantenn	för	att	kartlägga	aktiviteten	på	en	viss	frekvens	
eller	band	av	frekvenser.
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Figur 10.1. Signalstyrka på 150 MHz detekterad från rymden med en satellit i UoSAT-serien.  
(Källa: Surrey Satellite Technology Ltd.)

Figur 10.2. En satellit på 600 km höjd befinner sig länge över horisonten 4 gånger per dygn.  
(Källa: Rymdbolaget)
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10.2 Spaning från låg bana

En	 satellit	 på	 relativt	 låg	höjd,	 säg,	 600	km,	 kretsar	 runt	 jorden	på	ungefär	
97	minuter.	Satelliten	gör	således	knappt	15	varv	runt	jorden	per	dygn.	Medan	
satelliten	kretsar	kring	jorden	i	ett	plan	som	går	genom	jordens	medelpunkt	
vrider	sig	jorden	15	grader	per	timme.	Projektionen	på	jordytan	av	satellitens	
rörelse	bildar	ett	mönster	som	kan	beskrivas	med	liknelsen	”garnnystan”.	Varje	
varv	ligger	på	denna	höjd	ca	23	grader	väster	om	det	föregående.

Som	man	ser	av	kartan	i	figur	10.2	passerar	en	satellit	på	600	km	höjd	över	
horisonten	vid	en	punkt	på	jorden	under	längre	tid	än	någon	enstaka	minut	
ungefär	fyra	gånger	på	ett	dygn.	Varje	sådan	passage	är	ungefär	8	minuter	lång.	
Total	tid	över	horisonten	under	en	dag	är	ungefär	30	minuter	och	under	en	
månad	blir	motsvarande	tid	15	timmar.	I	räkneexemplen	nedan	används	ban-
höjden	600	km.

Figur 10.3. Observationsgeometri.  
(Källa: Rymdbolaget)

Observatör

”Depression”

AvståndHöjd

Elevation

Markstation

R   = 6378 km0

Figur	 10.3	 visar	 den	 grundläggande	 geo-
metrin	 för	observationer	 från	 rymden,	 luften	
och	marknivån.

Tabell	 10.1	 visar	 avståndet	 utefter	 jordy-
tan,	mätt	från	en	punkt	rakt	under	observatö-
ren	 till	 en	punkt	på	horisonten	respektive	en	
punkt	 25	grader	 under	 horisonten,	 sett	 från	
observatören.

Tabell 10.1. Avstånd utefter jordytan för observationer från rymden

Avstånd utmed jorden från nadir Depression vid ”observatören”

Höjd (km) Motsv. horisonten Horisonten –25°

600 2 664 527

10 357 20

0.1 0 36
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Om	antennen	på	observationsplattformen	har	en	finit	lobbredd	är	bredden	
på	det	 område	på	marken	 som	kan	 avspanas	 från	 rymden,	 synfältet,	 natur-
ligtvis	extremt	mycket	större	än	från	ett	flygplan	på	10	km	eller	från	marken.	
I	gengäld	är	det	längre	avstånd	mellan	observatör	och	mål	större	vid	spaning	
från	rymden.

Begreppet	räckvidd,	dvs.	hur	långt	från	observationsplattformen	man	max-
imalt	har	 fri	 sikt	är	ett	ganska	 irrelevant	begrepp,	även	om	satelliten	har	ett	
försteg.	Ett	flygplan	kan	ju	i	princip	flyga	vart	som	helst	och	göra	observatio-
ner.	Satellitens	stora	fördel	är	att	den	utan	någons	medgivande	kan	ta	sig	till	
”utsiktspunkter”	dit	inte	ett	flygplan,	båt	eller	markfordon	kan	ta	sig.	

Det	längre	avståndet	mellan	spaningsmottagare	och	mål	gör	att	sträckdämp-
ningen	blir	högre	vid	spaning	från	rymden,	vilket	medför	att	större	antennvinst	
behövs.	Detta	påverkar	den	momentana	yttäckningen.	Det	 längre	 avståndet	
medför	naturligtvis	att	positionsbestämning	från	rymden	har	andra	förutsätt-
ningar	än	från	andra	plattformar.	Den	relativa	hastigheten	mellan	emitter	och	
observatör	 är	 naturligtvis	 betydligt	 större	 i	 satellitfallet	 än	 för	 observationer	
från	flygplan	och	marken.	Satelliten	rör	sig	med	ungefär	7	500	m/s,	flygplanet	
med	220	m/s	och	markfordonet	med,	säg,	15	m/s.	

Dopplerskiftet,	dvs.	den	vid	observatören	upplevda	förskjutningen	av	emit-
terns	frekvens	är	vid,	säg	18	GHz,	450	kHz	respektive	13	kHz	och	1	kHz.	Inte	
ens	vid	den	högsta	frekvensen	är	dopplerskiftet	tillräckligt	stort	för	att	ens	bli	
1%	av	en	typisk	mottagarbandbredd	för	radarsignaler.	

Om	man	t.ex.	ska	observera	smalbandiga	signaler	för	telefoni	är	doppler-
skiftet	betydligt	större	än	den	observerade	signalens	bandbredd	även	vid	bär-
vågsfrekvenser	i	mobiltelefonbandet.

En	satellit	för	spaning	mot	radarstationer	skulle	kunna	vara	utrustad	med:

•	 Mikrovågsantenner	 som	 täcker	 in	området	 ca	3–18	GHz.	Polarisationen	
bör	vara	valbar	och	antennvinsten	ca	25–30	dBi.

•	 Mottagare	som	täcker	önskade	band,	momentant	eller	med	hjälp	av	”scan-
ning”.	

•	 Signalbehandling	vars	främsta	funktion	är	att	mäta	egenskaper	för	radarsigna-
lerna,	t.ex.	frekvenspulslängd	etc.	

Bredbandig	datalänk	för	att	skicka	inmätt	information	till	en	markstation	
för	 fortsatt	 bearbetning.	 Satellitens	 höjd	 antas	 nedan	 vara	 600	km	 och	 spa-
ningsantennen	kan	vara	riktad	vinkelrätt	mot	satellitens	färdriktning.	Satelliten	
antas	vara	aktivt	 stabiliserad	för	att	kunna	rikta	 in	spaningsantennen.	Tabell	
10.2	visar	typvärden	för	tre	olika	markbaserade	radar.	
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Tabell 10.2. Typvärden för markbaserade radar

Radar Frekvens  
(GHz)

Toppeffekt  
(kW)

PRF 
(kHz)

Direktivitet 
(dBi)

BRI 
(s) 

Långräckviddig- 3–5 10 0.1–0.5 40 10

Medelräckviddig- 5–10 5 0.5–1 40 2

Eldlednings- 10–18 1 1–10 30 1

Normalt	sänder	en	markbaserad	radar	med	olika	typer	av	lobutbredningar,	
t.ex.	med	”pennlober”	(pencil beams),	med	olika	azimut	och	elevation	lobbred-
der	eller	med	en	lobutbredning	som	avklingar	proportionellt	mot

	 )(sin
1)(csc 2

2

elev
elev 

 

där	 θelev	 är	 elevationsvinkeln	 från	 radarstationen	 [1].	 (PRF	 =	 Pulse Repetition 
Frequency,	BRI	=	Burst Repetition Interval).	Toppeffekterna	kan	tyckas	låga	med	
dagens	mått	mätt.	De	är	dock	valda	med	hänsyn	till	dagens	trend	med	långa	
radarpulser	med	låg	toppeffekt.	Tabell	10.3	visar	indata	till	ett	räkneexempel.	

Tabell 10.3. Indata till ett radarräkneexempel

Satellit Radar

Höjd 600 km Uteffekt 1 kW

Brus temp. 273 K Frekvens 18 GHz

Direktivitet 30 dBi Direktivitet 35 dBi

Radiobandbredd 50 MHz

Hastighet 7.56km/s

Mottagarens brusfaktor 5 dB

Signal/Brus 12 dB

I	figur	10.4	på	nästa	sida	visas	hur	detekterad	effekt	förhåller	sig	till	detek-
tionsnivån	i	mottagaren,	som	funktion	av	elevationsvinkeln	mellan	radarsta-
tionen	och	satelliten.	Två	olika	effekter	är	plottade	beroende	av	vilken	lobtyp	
emittern	 sänder	 med,	 cosecantlob	 eller	 ”pennlob”.	 Effektkurvorna	 i	 figuren	
visar	tydligt	cosecantlobens	egenskaper	när	detekterad	effekt	inte	varierar	för	
större	elevationsvinklar.	För	”pennloben”	avtar	direktiviteten	hastigt	för	högre	
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elevationsvinklar.	Det	medför	att	detektion	är	möjlig	när	satelliten	befinner	sig	
på	en	elevationsvinkel	från	3–7	grader	med	ovan	antagna	systemparametrar.

Exempel	på	hur	detekterad	effekt	varierar	som	funktion	av	elevationsvin-
keln	mellan	en	radarstation	och	en	satellit.	Övre	kurvan	visar	detekterad	effekt	
från	en	emitter	som	sänder	med	”pennlob”.	Den	andra	kurvan	visar	detekterad	
effekt	från	en	emitter	som	sänder	med	en	cosecantlob.	Övriga	nivåer	beskriver	
mottagarbrus	och	detektionsnivå	för	satelliten.	

Detta	exempel	visar	att	det	går	att	detektera	radarsignalerna	från	en	radar	
med	1	kW	effekt.	Men	sedan	återstår	frågan	om	hur	stor	chansen	är	att	verk-
ligen	snappa	upp	en	eller	flera	pulser	 från	radarna	när	satelliten	flyger	förbi.	
Om	inte	 spaningsantennens	 lobbredd	är	 tillräckligt	 stor	 för	att	kunna	 fånga	
in	tillräckligt	många	pulser	från	t.ex.	en	roterande	radarantenn	så	kanske	man	
behöver	styra	satelliten	eller	dess	spaningsantenn	så	att	den	håller	målområdet	
i	sikte	under	en	längre	tid.	Trots	de	svårigheter	som	här	redovisas	används	spa-
ning	mot	radar	från	låg	bana	fortfarande	(se	s.	56).	

10.3 Spaning från geostationär bana

Från	geostationär	höjd	har	man	fördelen	av	att	kunna	avlyssna	sändare	under	
lång	tid	–	i	princip	kontinuerlig	täckning,	men	man	har	nackdelen	av	en	myck-
et	stor	sträckdämpning.	Det	antas	att	USA	placerat	parabolantenner	på	upp	
till	100	meters	diameter	i	geostationär	bana.	Rykten	säger	att	man	från	denna	
höjd	kan	avlyssna	trafik	på	radiolänkstråk	och	även	ta	emot	telemetrisignaler	
från	robotprov.	Signalspaningssatelliter,	och	särskilt	de	i	geostationär	bana,	är	
de	mest	sekretessomgärdade	rymdprojekt	som	finns.	

Figur 10.4. Detekterad effekt. (Källa: Rymdbolaget)
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Man	får	nöja	sig	med	att	använda	grundläggande	samband	för	att	utröna	
deras	förmåga.	Figur	10.5	visar	sambandet	mellan	detekterbar	datatakt,	sända-
rens	uteffekt	och	den	geostationära	satellitens	antenndiameter.	Figuren	ska	ses	
som	en	grov	indikation	på	vad	som	är	möjligt	att	göra,	ty	den	saknar	uppgift	
om	t.ex.	vilken	modulationstyp	som	har	antagits.

Figur 10.5. Signalspaning från geostationär bana. (Källa: <http://www.globalsecurity.org>)
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11. Satellitkommunikation

11.1 Fördelningen av begränsade naturtillgångar

Både	den	geostationära	banan	och	icke	geostationära	banor	används	för	satel-
liter	 med	 kommunikationstjänster.	 FOI	 har	 räknat	 ut	 att	 det	 finns	 ungefär	
330	kommersiella	kommunikationssatelliter.	Ungefär	250	av	dessa	är	geosta-
tionära.	Utöver	de	kommersiella	satelliterna	finns	även	ett	antal	militära	och	
civila	kommunikationssatelliter	i	statlig	ägo.	

Utnyttjandet	av	radiospektrum	och	av	positionerna	på	den	geostationära	
banan,	 liksom	även	de	 icke	 geostationära	 satelliternas	 aktiviteter,	 samordnas	
mellan	 jordens	 alla	 länder	 inom	 FN-organet	 Internationella	 Teleunionens	
Radioavdelning,	ITU-R.	Sveriges	talan	förs	i	dessa	sammanhang	av	Post-	och	
Telestyrelsen,	 PTS,	 men	 industrierna	 har	 också	 möjlighet	 att	 vara	 med	 och	
påverka	hur	arbetet	bedrivs.	

De	viktigaste	målen	för	arbetet	inom	ITU-R	är	att	naturtillgångarna,	alltså	
frekvenser	och	positioner,	ska	användas	på	ett	effektivt	men	samtidigt	rättvist	
sätt.	Vanligtvis	går	detta	inte	alls	att	förena.	Rättvisemålet	gör	att	man	allokerar	
såväl	positioner	som	frekvenser	för	u-länder	som	inte	har	vare	sig	pengar	eller	
förmåga	att	exploatera	tillgångarna.

Effektivitetsmålet	 å	 sin	 sida	 gör	 att	 resurserna	 hamnar	 i,	 de	 i	 rymdsam-
manhang,	stora	ländernas	händer	vilket	ju	i	sin	tur	långsiktigt	kan	hämma	ut-
vecklingen	på	andra	håll.	Resursallokeringen	i	rymdsammanhang	är	ett	tydligt	
exempel	på	en	nord-sydkonflikt.	En	annan	faktor	som	påverkar	spelet	kring	re-
gelverkets	utformning	är	synen	på	pressfrihet	och	öppenhet	i	största	allmänhet.	

De	mer	demokratiskt	 orienterade	 länderna	 är	 vanligen	mest	 intresserade	
av	att	förhindra	interferens	i	allmänhet	och	skydda	sina	industriers	 intressen	
i	synnerhet.	Mindre	demokratiska	länder	vill	förhindra	att	oönskade	budskap	
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når	befolkningen.	Saudiarabien	begär	exempelvis	konsekvent	–	och	ska	i	ärlig-
hetens	namn	tilläggas,	helt	i	enlighet	med	gällande	regler	–	att	exkluderas	från	
serviceområdet	för	i	princip	alla	planerade	satelliter.

I	slutändan	blir	effekten	av	alla	dessa	motstridiga	intressen	att	Radioregle-
mentet	är	svårt	att	förstå	och	kräver	mycket	byråkrati	i	handläggningen.	Trots	
omfattande	 insatser	 för	att	 få	bort	väntetiderna	 så	 tar	många	av	processerna	
lång	tid.	Vanligen	fungerar	systemet	trots	allt.

Tabell	 11.1	 visar	 vilka	 frekvenser	 som	 används	 till	 vilken	 typ	 av	 satellit-
kommunikation.	Tjänsten	 Fixed Satellite Service	 avser	 telekommunikations-
nätverk,	som	ett	företagsnät	eller	ett	myndighetsnät.	Broadcast Satellite Service,	
BSS	avser	normalt	TV.	Mobile Satellite Service,	MSS,	gäller	mobila	tjänster	och	
Inter-satellite Service,	ISS,	handlar	om	kommunikation	mellan	satelliter.	

Tjänsten	Space Operation Service,	SOP,	handlar	om	kommunikation	med	
vetenskapliga	satelliter	och	om	TT&C	för	olika	sorters	satelliter.	Frekvenserna	
är	inte	helt	godtyckligt	valda.	Exempelvis	har	man	medvetet	valt	ISS-frekven-
serna	så	att	de	är	speciellt	känsliga	för	dämpning	av	vatten	i	atmosfären.	Det	
betyder	att	kommunikationen	mellan	satelliter	i	princip	inte	når	jordytan	efter-
som	den	dämpas	ut	av	atmosfären.

Tabell 11.1. Frekvenser för satellitkommunikation

Tjänstens namn Frekvensband upp/ner [GHz]

FSS Fixed Satellite Service C-band 6/4
X-band 8/7
Ku-band 14/12–11
Ka-band 30/20

MSS Mobile Satellite Service L-band 1.6/1.5
Ka-band 30/20

BSS Broadcasting Satellite Service Ku-band 12

ISS Inter-Satellite Service 23
27
33

SOP Space Operation Service S-band 2.2/2.3

För	militärt	bruk	finns	separata	band	som	används	av	NATO	i	bland	annat	
i	S-band,	X-band	och	Ku-band	samt	vid	Ka-band	och	ännu	högre.
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11.2 Transpondersystemet

Ordet	transponder	är	en	avledning	av	transmitter	och	responder.	En	transpon-
der	 är	 den	 uppsättning	 elektronik	 som	 givet	 att	 den	 från	 satellitens	 antenn	
tar	emot	en	signal	på	ett	visst	frekvensband	kommer	att	filtrera,	förstärka	och	
sända	 signalen.	 Man	 kan	 beskriva	 det	 som	 att	 den	 utgör	 en	 kanal	 med	 en	
viss	 given	bandbredd.	Man	 ska	 inte	 förväxla	denna	 ”kanal”	med	 en	TV-ka-
nal	eftersom	man	med	digital	överföring	får	plats	med	flera	TV-kanaler	på	en	
transponder.

Bland	kommersiella	operatörer	av	kommunikationssatelliter	i	geostationär	
bana	är	en	bandbredd	på	36	MHz	per	transponder	vanligt	förekommande.	En	
satellit	innehåller	vanligen	flera	transpondrar.	Satellitens	uppgift	är	att	från	ett	
område	på	jordytan	samla	upp	signalen,	förstärka	den,	ändra	bärvågens	frek-
vens	och	sända	ner	den	till	ett	annat	eller	samma	specifika	område	på	jordytan.	
Flera	 sådana	 områden	 kan	 vara	 aktuella,	 man	 pratar	 om	 olika	 beamar	 som	
har	olika	täckningsområden.	Beamens	täckningsområde	kan	se	olika	ut,	både	i	
form	av	geometri	och	i	form	av	hur	snabbt	effekten	klingar	av	när	man	rör	sig	
ut	från	beamens	centrum.

Figur 11.1. Bilden visar täckningsområdet för FSS-tjänsterna i Sirius 2. Ju längre ut åt kanterna i täcknings-
området man befinner sig, desto mindre effekt finns att tillgå. (Källa: SES-Sirius 2006)
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Om	satelliten	inte	kan	skilja	på	signal	och	brus	utan	förstärker	bägge,	efter-
som	den	arbetar	på	carriern	och	inte	på	själva	basbandssignalen	talar	man	om	
en	”spegel	i	skyn”,	bent pipe eller	tranparent transponder.	För	satelliter	av	denna	
typ	gäller	att	om	man	sänder	från	ett	visst	område	på	en	viss	frekvens	kommer	
den	alltid	att	svara	med	att	skicka	ner	signalen	till	ett	annat	förutbestämt	om-
råde	och	på	en	given	frekvens.	

Ett	 annat	 alternativ	 är	 en	 s.k.	 regenerativ	 transponder	 som	 tar	 emot	 en	
digital	 signal,	 bärvågen	 de-moduleras	 så	 att	 man	 får	 fram	 den	 ursprungliga	
basbandssignalen	och	sedan	re-moduleras	den	igen.	Genom	att	man	har	bas-
bandssignalen	tillgänglig	i	satelliten	så	kan	man	utföra	signalbehandling	som	
exempelvis	att	tvätta	bort	brus.	Man	kan	också	routa	om	signalen	på	ett	mer	
flexibelt	vis	sätt.	I	en	regenerativ	transponder	är	relationen	mellan	upplänks-
frekvens	och	nedlänksfrekvens	 inte	bestämd.	 Iridium-systemet	 (se	nedan)	 är	
exempel	på	icke	geostationära,	regenerativa	satelliter.	

11.3 På marken

Figur	11.2	visar	den	generella	uppbyggnaden	av	en	markstation.	
Rymdbolagets	markstation	är	anläggningen	på	Esrange	 i	Kiruna,	där	det	

bortsett	från	en	hel	del	annan	typ	av	verksamhet	även	bedrivs	satellitkontroll	
av	Sirius-2	och	-3.	När	det	gäller	teleporttjänster	som	upp-	och	nedlänkning	
så	är	de	största	aktörerna	i	Sverige	Rymdbolagets	anläggning	i	Ågesta	utanför	
Stockholm	och	Teracoms	verksamhet	på	Kaknäs.	

Figur 11.2. Generell uppbyggnad av en markstation. (Källa: Rymdbolaget)

monitorering
och kontroll

IF modulatorRF high power
amplifier

Diplexer

RF Front End IF demodulator

trackingpower supply

basbandssignal till
användarna

basbandssignal från
användarna

antenn



�5

Satellitkommunikation

VSAT	är	ett	frekvent	förekommande	begrepp	i	dessa	sammanhang.	Det	står	
för	Very Small Aperture Terminal	och	avser	en	utrustning	för	att	sända	och	ta	
emot	med	en	liten	antenn	och	då	menar	man	oftast	en	antenn	under	4	meters	
diameter.	Vanligen	fungerar	det	då	så	att	ett	företag	eller	en	organisation	har	en	
hub	för	nätverket	på	huvudkontoret	och	VSAT-utrustning	ute	på	de	regionala	
kontoren.	För	varje	plats	måste	man	göra	en	länkbudget.

11.4 Dimensionering av nätverk över en geostationär satellit

När	man	dimensionerar	ett	nätverk	 för	 satellitkommunikation	behöver	man	
ta	hänsyn	till	en	rad	olika	faktorer.	Man	behöver	göra	en	länkbudget	där	man	
räknar	på	styrkan	i	den	signal	man	kommer	att	ta	emot	och	jämför	med	den	
mängd	brus	man	bedömer	att	man	kommer	att	behöva	ta	emot.	För	att	kunna	
tolka	signalen	måste	man	ha	en	tillräcklig	marginal.	I	det	följande	presenteras	
inledningsvis	några	begrepp.

Equivalent isotropic power	är	ett	mått	på	utstrålad	effekt,	det	beräknas	som		
EIRP	=	GTPT	[W]	där	P	står	för	effekt	och	G	för	antennens	förstärkning.	Man	
anger	ofta	mottagen	EIRP	på	kartor	med	täckningsområde.	Man	kan	ta	emot	
mest	effekt	i	täckningsområdets	centrum	och	den	avtar	sedan	mer	eller	mindre	
snabbt	när	man	rör	sig	ifrån	centrum.	

Faktorn	1/LS avser free space loss	och	är	den	dämpning	som	sker	av	signalen	
då	den	rör	sig	mellan	satelliten	och	markstationen	och	är	i	storleksordningen	
200	dB,	men	det	varierar	en	del	med	hur	markstation	och	satellit	är	placerade	
i	förhållande	till	varandra	samt	med	frekvensen.	

Faktorn	1/LA	avser	atmosfärisk	dämpning.	Vatten	i	atmosfären	–	regn	–	ut-
gör	 det	 största	 naturliga	 störningsmomentet	 vid	 satellitkommunikation	 och	
man	måste	ha	marginal	för	det	i	sin	beräkning.	Sambandet	är	inte	linjärt,	men	
grovt	sett	kan	man	säga	att	ju	högre	frekvenser,	desto	större	problem	med	vat-
tendämpning.	När	man	dimensionerar	ett	satellitnätverk	baserar	man	kalkylen	
på	ett	statistiskt	värde	för	hur	mycket	regn	som	brukar	falla	i	det	aktuella	om-
rådet.	Sedan	lägger	man	på	tillräckligt	mycket	effekt	för	att	få	den	efterfrågade	
graden	av	tillgänglighet,	som	kan	vara	typiskt	99.9%.	Regnmarginalen	i	Eu-
ropa	på	Ku-band	ligger	typiskt	på	några	dB.	

G/T	är	förhållandet	mellan	mottagarens	förstärkning	och	brustemperatur.	
Man	kallar	kvoten	för	figure of merit.	Brustemperaturen	är	en	aggregerad	stor-
het	som	mest	har	att	göra	med	brus	i	elektroniken.

Bokstaven	 k	 står	 för	 den	 fysikaliska	 konstanten	 Boltzmanns	 konstant		
K	=	1.381�10-23.

	 [J/K]	=	-228.6	[dBW/Hz�K].
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Signalbrusdensiteten	kan	med	dessa	parametrar	beräknas	som
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För	att	undvika	att	drunkna	i	nollor	så	brukar	man	räkna	i	dB.	Vi	kan	ta	
ett	 verkligt	 fall	 med	 en	 nedlänk	 från	 Sirius-2	 där	 en	 mottagande	VSAT-an-
tenn	med	en	diameter	på	3.7	m	står	i	Stockholm.	Vi	har	en	bandbredd	på	2.2	
MHz.

Av	figur	11.1	framgår	att	markstationen	står	i	täckningsområdets	centrum	
och	från	satelliten	kan	den	då	emotta	en	effekt	på	48	dBW.	Hela	transponderns	
bandbredd	utnyttjas	emellertid	inte.	

Av	den	orsaken	räknar	vi	först	ut	EIRP-densiteten	för	hela	36	MHz-trans-
pondern	och	därefter	beräknar	vi	hur	stor	andel	av	EIRPn	som	kommer	att	
finnas	tillgängligt	över	våra	2.2	MHz:	

	 (48	dB-[10�log	(36�106)]	dB)+(10�log(2.2�106))dB	=	36	dB

Satelliten	Sirius-2	befinner	sig	 i	4.8ºE	och	Stockholm	befinner	sig	på	 la-
tituden	59.33ºN	och	 longituden	18.08ºE.	Utifrån	dessa	koordinater	 kan	vi	
genom	att	tillämpa	en	del	geometri	beräkna	gångvägen	mellan	satellit	och	mot-
tagande	 markstation	 till	 att	 vara	 39	389	km.	 I	 enlighet	 med	 internationella	
överenkommelser	för	FSS-nedlänkar	så	ligger	centrumfrekvensen	för	carriern	
på	12.6	GHz.	Distansen	och	frekvensen	 leder	oss	 till	att	kunna	beräkna	 free 
space loss	på	206	dB.	Den	aktuella	mottagande	markstationen	har	ett	G/T	som	
omräknat	i	dB	blir	ca	17.	För	den	aktuella	nedlänken	gäller	följaktligen	att	vi	
får	följande	länkbudget:

EIRPdB + 36

LSdB - 206

(G-T)dB + 17

kdB + 228.6

LAdB - 1.5

[C/N0]DdB 74.1
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I	ett	verkligt	fall	skulle	man	i	de	flesta	fall	analysera	hela	länken	samtidigt,	
inte	som	ovan	att	bara	titta	på	nedlänken.	Här	har	vi	heller	inte	tagit	hänsyn	till	
att	andra	människors	aktiviteter	genererar	störningar.	Inte	minst	så	har	vi	andra	
satelliter	som	sänder	på	samma	frekvenser,	låt	vara	att	de	har	ett	något	annat	
täckningsområde.	Att	göra	denna	 störningsanalys	 är	 en	viktig	del	 av	 arbetet	
inom	 ITU-R	och	 i	 samarbetet	mellan	operatörer	när	nya	kommunikations-
satelliter	tas	i	bruk.	

Om	man	är	beredd	att	offra	en	del	av	den	önskade	bandbredden	och	an-
vända	den	 till	kodning	av	 signalen	kan	man	acceptera	 sämre	marginaler	 för	
störningar	av	olika	slag.	Typiskt	behöver	vi	i	storleksordningen	4–6	dB	för	att	
kunna	få	en	fungerande	länk	i	Europa.	Det	lägre	värdet	representerar	en	högre	
grad	av	kodning.

11.4.1	 Accessmetoder

De	grundläggande	principerna	för	att	dela	kapacitet	mellan	flera	användare	är	
att	dela	i	frekvens,	frequency division multiple access	(FDMA);	i	tid,	time divi-
sion multiple access	(TDMA)	eller	genom	att	ge	varje	carrier	sin	egen	signatur	i	
code division multiple access	(CDMA).	Vilken	metod	som	är	bäst	beror	på	hur	
trafiken	kommer	att	 se	ut.	Hur	många	användare,	hur	mycket	och	hur	pass	
konstant	mängd	trafik,	hur	pass	distribuerat	över	dygnet,	hur	höga	kraven	är	
på	korta	responstider	samt	hur	pass	mycket	störningar	man	behöver	kunna	tåla	
är	alla	olika	frågor	man	behöver	kunna	besvara	innan	man	väljer	hur	nätverket	
ska	utformas.

FDMA	används	främst	vid	analog	kommunikation.	Man	delar	upp	trans-
pondern	 i	 dedicerade	 subband	 för	 de	 olika	 användarna	 och	 de	 har	 därmed	
kontinuerlig	 access.	När	man	har	flera	 användare	parallellt	 på	 samma	kanal	
kan	man	få	problem	med	s.k.	intermodulationsprodukter	varför	man	separerar	
signalerna	med	filter.

TDMA	används	vid	digital	kommunikation	och	innebär	att	alla	användare	
använder	samma	frekvenser,	men	i	korta	stötar	vid	olika	tidpunkter.	Det	inne-
bär	att	varje	användare	har	hela	bandbredden	till	sitt	förfogande,	men	bara	en	
liten	stund	åt	gången.	Hur	man	rent	praktiskt	ska	fördela	tiden	mellan	använ-
darna	styrs	av	vilket	protokoll	man	använder,	men	generellt	så	behöver	man	
synkronisera	nätverket.	

CDMA	 används	 också	 vid	 digital	 kommunikation.	 Alla	 användare	 an-
vänder	hela	transponderns	bandbredd	hela	tiden.	Signalen	kodas	och	bara	den	
avsedda	mottagaren	kan	ur	bruset	skilja	ut	vad	som	är	den	aktuella	signalen.	
Problemet	är	att	det	är	tekniskt	komplext.
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11.5 Störningar och intrång

11.5.1	 Interfererande	sändningar	och	pirater

Interferens	från	andra	sändare	är	ett	mycket	vanligt	problem	vid	drift	av	civila	
satelliter.	Oftast	beror	det	på	att	den	störande	parten	har	fel	i	utrustningen	eller	
så	har	operatören	gjort	ett	misstag.	Mera	sällan	handlar	det	om	att	medvetet	
störa	trafiken,	även	om	det	har	förekommit	fall	där	man	starkt	kan	misstänka	
det.	Figur	11.3	visar	exempel	på	statistik	för	interferens.	

På	sina	håll	 i	världen	är	det	 frekvent	förekommande	att	pirater,	personer	
som	inte	är	kunder,	ändå	använder	satelliten	genom	att	skicka	upp	signaler	på	
rätt	frekvenser	och	därmed	få	transparenta	satelliter	att	snällt	returnera	signa-
len	till	nedlänksområdet.	Operatörernas	sätt	att	hantera	problemen	är	dels	att	
dränka	den	störande	signalen	så	man	i	varje	fall	förhindrar	att	en	eventuell	pirat	
har	någon	nytta	 av	 signalen,	dels	 att	 försöka	 identifiera	den	 skyldige	 för	 att	
kunna	kommunicera	med	vederbörande	om	problemet.	Det	senare	kan	man	
göra	genom	att	med	hjälp	från	en	intilliggande	satellit	pejla	in	den	störande	
upplänken	 och	 få	 en	 positionsangivelse	 med	 några	 kilometers	 noggrannhet.	
Vanligen	räcker	detta	för	att	räkna	ut	vem	som	är	skyldig,	men	annars	kan	man	
ge	sig	ut	till	området	och	antingen	titta	efter	paraboler	eller	flyga	över	området,	
titta	och	leta	efter	signalen.

Ett	kraftfullt	motmedel	mot	interferens	är	att	använda	CDMA	och	Spread 
Spectrum.	Ett	annat	motmedel	mot	störsändare	är	att	på	satelliten	använda	en	
så	kallad	nullig antenna.	En	sådan	kan	identifiera	varifrån	den	störande	signa-
len	är	starkast	och	rikta	in	sig	så	att	den	maximerar	den	önskade	signalen.

Figur 11.3. Interferens in i civila system, huvudsakligen in i New Skies. (Källa: Rymdbolaget)
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11.5.2	 Kapning	av	satelliter

Möjligheten	att	kapa	en	satellit	har	diskuterats	mycket.	Om	någon	illvillig	fi-
gur	kunde	kommunicera	med	satellitens	kontrollsystem	så	skulle	hon	kunna	
orsaka	mycket	skada.	För	civila	system	gäller	att	kontrollsignalen	i	sig	innehål-
ler	lösenordsskydd	och	man	håller	kommunikationsprotokollen	hemliga,	men	
man	kan	också	kryptera	kontrollsignalen.	

Teoretiskt	 kan	 man	 annars	 föreställa	 sig	 att	 någon	 avlyssnar	 upplänken,	
studerar	det	insamlade	materialet	och	lyckas	knäcka	protokoll	och	koder	för	att	
sedan	själv	kunna	sända	kommandon	som	satelliten	tar	emot.	Om	man	väl	vet	
vad	man	ska	sända,	så	krävs	det	inte	mer	än	att	signalen	man	sänder	är	starkare	
än	operatörens	signal.	För	att	garantera	att	detta	inte	sker	så	kommer	Sirius-4	
att	kunna	kryptera	telemetritrafiken	till	och	från	satelliten	om	kunderna	begär	
det.

11.5.3	 Avlyssning

Om	den	illvillige	i	stället	vill	avlyssna	signalen	så	krävs	det	bara	att	denne	har	
rätt	utrustning	och	befinner	sig	i	täckningsområdet.	Satellitkommunikation	är	
ju	alltid	i	någon	mening	i	transmissionshänseende	punkt-till-multipunkt-kom-
munikation.	För	att	motverka	detta	kan	man	kryptera	trafiken.	Det	finns	en	
del	system	som	har	små	och	snabbt	avklingande	beamar	och	det	ger	ju	ett	visst	
avlyssningsskydd.

11.5.4	 Fysisk	säkerhet

Vad	gäller	den	fysiska	säkerheten	mot	att	vår	illvillige	figur	i	stället	skulle	bryta	
sig	in	och	den	vägen	ta	över	eller	störa	satellitkontroll	eller	datamottagning,	så	
är	 säkerheten	 hos	 kommersiella	 operatörer	 varierande.	 Exempelvis	 gäller	 att	
Kaknästornet,	teleporten	i	Ågesta	och	Esrange	är	civila	skyddsobjekt.	Förutom	
myndighetskraven	så	ställer	även	kunderna	krav	och	utvecklingen	går	mot	att	
kundernas	krav	blir	allt	högre.

11.6 Några viktiga kommersiella geostationära system

Det	finns	ett	 stort	antal	civila	operatörer	av	geostationära	kommunikations-
system.	Nedan	presenteras	några	av	dem	som	ur	svenskt	perspektiv	är	viktigast.	
År	2005	övergick	Nordiska	Satellitaktiebolaget	(NSAB)	till	att	vara	SES	Sirius	
som	är	en	del	av	SES	Astra	och	det	i	sin	tur	är	en	del	av	SES	Global.	Rymd-
bolaget	har	tidigare	ägt	en	större	andel	av	NSAB	men	nu	har	man	bara	kvar	
25%	av	aktierna	i	SES	Sirius.	SES	Global	är	en	stor	aktör	men	SES	Sirius	äger	
bara	Sirius-2	och	Sirius-3.	Exempel	på	betydligt	större	spelare	i	branschen	är	
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Intelsat,	Intelsats	avknoppnings-företag	New	Skies	samt	Eutelsat	och	Inmarsat.	
Samtliga	 dessa	 stora	 företag	 började	 sin	 existens	 som	 organisationer	 men	 är	
numera	bolag.	

Det	 finns	 tre	 satelliter	 som	 använder	 svenska	 frekvensrättigheter.	 Det	 är	
de	 två	Siriussatelliterna	och	 satelliten	Astra	1A.	Den	 sistnämnda	används	 i	
dagsläget	dock	i	mindre	omfattning.	Satelliterna	Sirius-2	och	Sirius-3	ägs	vis-
serligen	av	SES	Sirius	men	driften	sköts	av	Rymdbolaget	från	dess	anläggning	
på	Esrange.	Sirius-3	används	 för	TV-utsändningar	och	Sirius-2	 för	både	TV	
och	datakommunikation.	Försvarsmakten	har	 egen	kapacitet	på	Sirius-2	 för	
användning	inom	FM	Satkom,	men	det	ensamt	räcker	inte	för	hela	behovet	
eftersom	täckningsområdet	är	begränsat	till	norra	Europa	och	Försvarsmakten	
har	verksamhet	även	i	mer	avlägsna	områden.	

Nästa	generations	Sirius-satellit	är	Sirius-4	som	planeras	sändas	upp	i	mit-
ten	av	2007.	Den	ska	ersätta	både	Sirius-2	och	-3	samt	ge	ytterligare	kapacitet.	
Sirius-4	kommer	att	ha	ett	täckningsområde	som	ligger	främst	över	Norden,	
Europa	och	över	sub-Sahariska	Afrika.	Sirius-4	kommer	att	ha	54	transpondrar	
och	arbeta	både	på	Ku-	och	på	Ka-band	i	såväl	BSS	som	FSS.	

Intelsat	bildades	1964	och	var	ursprungligen	en	organisation	för	interna-
tionell	telekommunikation.	Som	mest	hade	organisationen	180	medlemmar.	
Dess	allra	första	satellit,	tillika	den	allra	första	kommersiella	telekomsatelliten,	
var	Early Bird	(sedermera	helt	charmlöst	omdöpt	till	Intelsat	I)	som	sändes	upp	
1965.	År	1998	bildade	Intelsat	det	oberoende	aktiebolaget	New Skies.	

New	Skies	har	säte	i	Nederländerna	och	tog	bland	andra	resurser	över	fem	
av	Intelsats	operativa	satelliter	och	en	sjätte	som	ännu	inte	har	sänts	upp.	Tan-
ken	bakom	var	att	uppnå	mer	konkurrens	och	större	effektivitet.	År	2001	om-
bildades	Intelsat	från	att	vara	en	organisation	till	att	bli	ett	amerikanskt	bolag.	
Sommaren	2006	köpte	 Intelsat	upp	PanAmSat	och	är	nu	med	 sina	över	50	
satelliter	världens	största	FSS-leverantör.

År	 1977	 grundades	 Eutelsat.	 Inriktningen	 var	 att	 förse	 Västeuropa	 och	
medelhavsområdet	med	satellitkommunikation.	År	2001	ombildades	organi-
sationen	till	att	bli	ett	franskt	bolag.	Eutelsat	har	idag	ett	tjugotal	egna	geosta-
tionära	satelliter	i	serier	med	namn	som	Hot Bird,	Eurobird	och	Atlantic Bird.

Inmarsat	grundades	1979	som	en	organisation	med	inriktning	mot	ma-
ritim	och	följaktligen	mobil	kommunikation,	men	numera	erbjuder	de	också	
tjänster	 för	flyg	och	 även	 land.	År	1999	ombildades	 Inmarsat	 till	 ett	bolag.	
Numera	har	de	fyra	primära	geostationära	satelliter	och	en	femte	som	kan	tas	
in	vid	extra	kapacitetsbehov.	Vidare	finns	 fyra	äldre	satelliter	 som	också	kan	
nyttjas.	Eftersom	 satelliterna	 är	 geostationära	 så	 behöver	 användare	normalt	
inte	byta	mellan	olika	satelliter.
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11.7 Några viktiga kommersiella lågbanesystem  
för land- och sjömobil trafik

Kommunikation	behöver	 inte	 ske	bara	 via	 geostationära	 satelliter	 utan	man	
kan	också	välja	att	använda	sig	av	konstellationer	av	satelliter	i	låg	bana.	Notera	
att	 man	 för	 att	 klara	 detta	 måste	 kunna	 kommunicera	 mellan	 satelliterna	 i	
klustret	eftersom	de	rör	på	sig	relativt	användaren.

Iridium	var	Bill	Gates	och	Motorolas	storslagna	kommunikationsprojekt	
som	lanserades	kommersiellt	1998,	men	gick	i	konkurs	redan	1999.	Tanken	
var	att	uppnå	kontinuerlig	och	global	tillgänglighet,	men	när	systemet	väl	sattes	
i	drift	hade	GSM-tekniken	slagit	igenom	på	så	många	ställen	att	den	tilltänkta	
målgruppen	nu	hade	ett	billigare	och	bättre	alternativ.	Sedan	2001	är	systemet	
i	kommersiell	drift	igen	men	nu	med	en	något	annorlunda	affärsidé	och	med	
ett	långtidskontrakt	med	Pentagon	i	ryggen.	

Systemet	består	av	66	stycken	operativa	satelliter	och	13	stycken	reservsatel-
liter	i	polär	bana	i	6	banplan.	De	väger	690	kg,	ligger	på	780	km	höjd	och	har	
en	omloppstid	på	100	minuter.	Varje	satellit	har	48	spotbeamar	och	kommu-
nicerar	med	4	andra	satelliter	 i	 systemet.	De	arbetar	 i	Ka-band	och	L-band.	
Tillsammans	skapar	de	kontinuerlig	och	global	täckning.	Iridium	erbjuder	te-
lefoni,	datatjänster,	SMS,	telefax	m.m.,	men	eftersom	systemet	behöver	fri	sikt	
till	satelliten	så	kräver	det	normalt	att	man	är	utomhus	för	att	klara	realtids-
kommunikation.	De	har	lösningar	för	flygplan,	till	havs	och	till	lands.	

Globalstar	startade	1991,	de	första	satelliterna	sändes	upp	1998	och	syste-
met	sattes	i	kommersiell	drift	1999.	Huvudfinansiär	var	Loral	Space	and	Com-
munications,	andra	stora	intressenter	var	Qualcomm,	Alcatel	och	Vodaphone.	
Den	ekonomiska	situationen	har	varit	bekymmersam.

Systemet	består	idag	av	40	satellliter	och	4	reservsatelliter	i	LEO-bana	på	
ca	1	400	km:s	banhöjd.	De	arbetar	i	cirkulär	bana	i	8	banplan	med	6	satelliter	
i	 varje.	 Satelliterna	 är	 treaxligt	 stabiliserade	och	 väger	ungefär	 ett	 halvt	 ton.	
Uppskjutningarna	var	under	1998	 till	2000	och	den	 förväntade	 livslängden	
ligger	på	7.5	år.	

Satelliterna	 har	 transparenta	 transpondrar	 och	 CDMA	 används	 för	 att	
dela	resursen	mellan	olika	användare.	Systemet	har	omfattande	täckning	men	
är	långt	ifrån	globalt.	Det	finns	ingen	som	helst	täckning	över	sub-Sahariska	
Afrika,	stora	delar	av	Asien	och	stora	delar	av	haven.	Systemet	erbjuder	fix	och	
mobil	telefoni,	datatjänster,	positionering,	SMS.	Vad	gäller	anslutningsenheter	
finns	det	lösningar	för	flyg,	till	havs	och	till	lands.	
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11.8 FM Satkom

FM	Satkom	är	Försvarsmaktens	lösning	för	satellitkommunikation	och	en	del	
av	försvarets	telenät,	FTN.	Inledningsvis	provade	man	med	kommersiellt	till-
handahållna	tjänster	som	Iridium	och	Inmarsat	men	efter	ett	tag	blev	det	totalt	
sett	dyrare	än	att	ha	egen	verksamhet	och	därur	växte	SweMilSat	som	seder-
mera	blev	FM	Satkom.

Behovet	av	satellitkommunikation	kom	ur	ett	”partnerskapsmål”	där	Sve-
rige	och	Nato	beslutade	att	Sverige	inom	en	radie	av	400	mil	från	Bryssel	inte	
kunde	påräkna	något	stöd	för	satellitkapacitet	utan	måste	ordna	det	själv.	Det	
målet	har	uppfyllts	väl.	Från	att	verksamheten	kom	igång	ordentligt	2001,	har	
den	från	år	2006	utvecklats	till	att	vara	det	primära	sambandsmedlet	för	ut-
landsstyrkorna.	Behovet	av	bandbredd	ökar	hela	tiden	och	de	”barnsjukdomar”	
som	inledningsvis	fanns	i	systemet	är	i	princip	helt	borta.	
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12. Slutsatser

Rymdtekniken	erbjuder	en	lång	rad	tjänster	som	utnyttjats	och	utnyttjas	för	
militära	ändamål.	Det	rör	sig	om	kommunikation,	avbildning,	signalspaning	
och	navigationstjänster.	Det	är	heller	inte	så	konstigt	att	det	utnyttjats	för	mi-
litära	 syften	 eftersom	det	 i	 stor	utsträckning	varit	militära	behov	 som	drivit	
teknikutvecklingen,	låt	vara	att	de	vetenskapliga	tillämpningarna	har	gjort	sitt	
till	också.	Inte	minst	det	kalla	kriget	motiverade	stora	insatser.	

Idag	finns	en	 lång	 rad	 tjänster	 som	bjuds	ut	på	den	civila,	kommersiella	
marknaden	och	det	svenska	försvarets	konsumtion	av	rymdtjänster	idag	är	av	
uttalad	 dual use-karaktär.	 Uppenbarligen	 har	 kvaliteten	 uppfattats	 som	 till-
fredsställande.	 Om	 man	 däremot	 äger	 sina	 egna	 rymdresurser	 –	 oavsett	 om	
det	 rör	 sig	 om	 satellittranspondrar	 för	 kommunikation	 eller	 om	 det	 rör	 sig	
om	spaningssatelliter	–	har	man	friare	tyglar	och	kan	pressa	tekniken	betydligt	
hårdare.	Vad	man	tycker	är	ekonomiskt	motiverat	är	naturligtvis	i	slutändan	en	
fråga	om	vad	det	svenska	framtida	försvaret	ska	ha	för	uppgifter.

Förhoppningsvis	har	denna	bok	kunnat	bidra	till	att	ge	en	fördjupad	förstå-
else	för	teknikens	möjligheter	och	begränsningar	så	att	ni	–	framtidens	militära	
beslutsfattare	–	 ska	 kunna	 fatta	 initierade	 beslut	 om	 hur	 rymdtjänsterna	 på	
bästa	sätt	ska	kunna	tjäna	det	svenska	försvarets	verksamhet.	
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Vidare	har	FOI	en	intressant	produktion	på	området	rymd	och	svenska	för-
svaret.	En	rykande	färsk	rapport	är	Höstbäck,	Waldenvik	och	Winnerstigs	
Strategy for Space,	FOI-R–1264–SE,	september	2004.	En	annan	intressant	
rapport	är	Höstbeck	(red.),	Rymd och Försvar	2001,	FOI-R–0188–SE,	sep-
tember	2001.



107

Bilaga 1. Svensk rymdverksamhet

Sverige	 har	 sysslat	 med	 rymdverksamhet	 sedan	 1961,	 då	 den	 första	 svenska	
forskningsraketen	sändes	upp	från	Vidsel	i	Norrbotten.	Under	1960-talets	för-
sta	år	bedrevs	forskning	kring	s.k.	”nattlysande	moln”	med	hjälp	av	raketer	som	
sändes	upp	till	ca	100	km	höjd	från	den	provisoriska	raketbasen	i	Vidsel.	1966	
togs	den	europeiska	raketbasen	Esrange	utanför	Kiruna	i	drift	och	Sverige	gick	
med	i	det	europeiska	rymdforsknings-	och	rymdteknologisamarbetet.	

I	och	med	en	större	omorganisation	av	europeisk	rymdverksamhet	ombilda-
des	också	svensk	rymdverksamhet	1972.	En	statlig	myndighet,	numera	kallad	
Rymdstyrelsen,	bildades	för	att	 fungera	som	kontaktpunkt	för	Sveriges	delta-
gande	i	europeiskt	rymdsamarbete,	som	forskningsråd	och	som	regeringens	po-
licyorgan	för	rymdfrågor.	Riksdagen	beslöt	samtidigt	att	bilda	ett	bolag,	Rymd-
bolaget,	för	att	tekniskt	verkställa	det	svenska	rymdprogrammet	och	för	att	ta	
över	driften	av	raketbasen	Esrange	från	den	europeiska	rymdorganisationen.

Svensk rymdindustri

Bildandet	av	Rymdstyrelsen	och	Rymdbolaget	innebar	en	startpunkt	för	en	tre	
decennier	 lång	utveckling	av	 svensk	rymdverksamhet	 till	den	nivå	vi	nu	ser.	
Under	de	år	som	gått	har	svensk	rymdindustri	(bland	annat	Volvo	och	Saab	
Ericsson	Space)	etablerat	 sig	som	kvalificerade	 leverantörer	av	utrustning	till	
det	europeiska	rymdprogrammet	och	till	kommersiella	telesatelliter.	Volvo	till-
verkar	brännkammare	och	pumpar	till	den	europeiska	satellituppskjutningsra-
keten	Ariane,	medan	Saab	Ericsson	Space	tillverkar	omborddatorer	och	data-
hanteringssystem	till	Ariane	och	olika	satelliter.	Saab	Ericsson	levererar	också	
avancerad	mikrovågselektronik	till	kommersiella	telesatelliter.

Höghöjdsraketer

Det	 rent	 svenska	 rymdprogrammet	 har	 innefattat	 en	 omfattande	 forskning	
kring	atmosfärens	fysik,	magnetosfärfenomen	samt	inverkan	av	tyngdlöshet	på	
olika	materialprocesser.	Denna	forskning	bedrevs	till	en	början	med	hjälp	av	
höghöjdsraketer	(s.k.	sondraketer)	som	sänts	upp	från	Esrange	och	bärgats	med	
fallskärm	i	det	vidsträckta	skjutfältet	i	vårt	lands	nordligaste	hörn.	

Svenska satelliter

I	slutet	av	sjuttiotalet	beslöt	regeringen	att	satsa	på	ett	utvidgat	rymdprogram	
för	att	tillföra	svenskt	näringsliv	högteknologi	via	avancerade	rymdprojekt.	Det	
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första	projektet	 i	denna	 satsning	var	 forskningssatelliten	Viking,	 som	sändes	
upp	den	22	februari	1986	med	en	Arianeraket	för	att	utforska	norrskenet	från	
en	bana	mellan	822	och	13	500	kilometers	höjd	över	jordytan.	Denna	286	kilo	
tunga	satellit	bar	med	sig	instrument	från	Sverige,	USA,	Kanada	och	Danmark	
och	 sände	bilder	och	data	om	norrskenet	under	14	månader.	Saab	Ericsson	
Space	var	huvudleverantör	och	samarbetade	i	projektet	med	den	amerikanska	
flygfirman	Boeing.

Nästa	satellitprojekt	var	telekommunikationssatelliten	Tele-X,	en	1	100	kilo	
tung	satellit	för	direktsänd	TV,	datakommunikation	och	andra	teletjänster	med	
varierande	datahastighetskrav.	Satelliten	byggdes	av	franska,	tyska	och	svens-
ka	 företag	under	 ledning	av	den	 franska	 rymdfirman	Aerospatiale	 i	Cannes.	
Svensk	 industri	 (Saab,	Ericsson)	byggde	 ca	30%	av	 satelliten.	Ericsson	hade	
huvudansvaret	för	att	utveckla	de	stationer	på	marken	som	använder	satelliten.	
Satelliten	sändes	upp	med	en	Arianeraket	den	2	april	1989	från	Kourou	i	Fran-
ska	Guyana	och	har	sedan	dess	använts	för	distribution	av	TV,	fjärrtryckning	av	
tidningar,	telefonförbindelser	med	Polen	och	Baltikum,	videokonferenser	och	
TV-överföringar	från	stora	evenemang	av	olika	slag.

Sveriges	tredje	satellitprojekt,	FREJA,	genomfördes	i	samarbete	med	Tysk-
land	och	Kanada	och	syftade	också	till	forskning	kring	norrskenet.	Satellitpro-
jektet	tillkom	för	att	utnyttja	en	mycket	billig	uppskjutning	som	Rymdbolaget	
skrivit	kontrakt	på	för	ett	nedlagt	projekt.	FREJA	byggdes	av	ett	extremt	litet	
projektteam	hos	Rymdbolaget	och	FFV	Aerotech	 i	Arboga.	En	grupp	på	ca	
12	personer	hade	haft	totalansvar	för	konstruktion,	sammansättning	och	ut-
provning	av	FREJA	och	på	så	sätt	var	det	möjligt	att	 färdigställa	FREJA	för	
ett	belopp	på	ca	100	miljoner	kronor,	medan	motsvarande	belopp	för	Sveriges	
första	satellit,	Viking,	var	230	miljoner	kronor.	FREJA	sändes	upp	i	rymden	
från	raketbasen	Jiuquan	Satellite	Launch	Center	i	Gobi-öknen	i	Kina	(41oN,	
100oE)	klockan	07:20	svensk	tid	den	6	oktober	1992	och	fungerade	utmärkt	
fram	till	den	16	oktober	1996.	

Under	 1990-talet	 följde	 därefter	 tre	 små	 satelliter	 för	 rymdplasmafysik.	
Rymdbolaget	byggde	mikrosatelliterna	Astrid-1	och	Astrid-2	som	sändes	upp	
med	ryska	raketer	och	Institutet	för	Rymdfysik	i	Kiruna	byggde	nanosateliten	
Munin,	som	sändes	upp	med	en	amerikansk	raket.

Sveriges	mest	avancerade	forskningssatellit,	Odin,	 sändes	upp	den	20	fe-
bruari	2001	med	uppgift	att	undersöka	hur	stjärnor	bildas	och	hur	ozonlagrets	
fotokemi	 fungerar.	 Dessa	 uppgifter	 genomför	 satelliten	 med	 samma	 instru-
ment,	 ett	 radioteleskop	 som	 arbetar	 på	 frekvenser	 nära	 500	GHz.	 Satelliten	
konstruerades	för	att	kunna	peka	mot	bestämda	punkter	på	himlen	med	stor	
noggrannhet	–	bättre	än	10	bågsekunder.	Satelliten,	som	väger	242	kilo,	sän-
des	upp	med	en	rysk	raket	av	typen	Start-1	från	en	bas	i	ryska	fjärran	östern.	
Rymdbolaget	 var	 huvudleverantör	 för	 Odin	 och	 projektet	 finansierades	 av	
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rymdorganisationerna	i	Sverige,	Frankrike,	Kanada	och	Finland.	Markstatio-
nen	för	Odin,	liksom	för	Viking,	Freja	och	Astrid-1	är	Esrange.	

I	tabell	B1.1	(se	nästa	sida)	återfinns	några	viktiga	data	för	satelliterna.	Ef-
ter	uppsändningen	av	Tele-X	1989	togs	driften	av	satelliten	över	av	Nordiska	
Satellitaktiebolaget	(NSAB)	bland	vars	ägare	Rymdbolaget	funnits	under	mer	
än	 tio	 år.	 NSAB	 köpte	 flera	 satelliter	 för	 att	 bygga	 ut	 sin	 service	 över	 hela	
Europa,	men	främst	Nord-	och	Östeuropa.	Satelliten	Sirius	W	köptes	”i	rym-
den”	från	ett	konkursbo,	men	satelliterna	Sirius-2	och	Sirius-3	beställdes	från	
respektive	Aerospatiale	(numera	Alcatel)	och	Hughes	(numera	Boeing).	Tabell	
B1.2	(se	nästa	uppslag)	visar	fler	uppgifter	om	satelliterna.
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Bilaga 2. Hur ett rymdprojekt genomförs

Projektfaser

Valet	av	rymdfarkostens	bana	som	en	funktion	av	dess	uppdrag	görs	i	en	tidig	
projektfas	som	kallas	möjlighetsstudie	eller	feasibility study	på	engelska.	Tabell	
B2.1	beskriver	vad	de	olika	faserna	och	händelserna	i	ett	typiskt	rymdprojekt	
kallas	och	vad	som	händer	vid	dessa	tider.	Variationer	kan	förekomma	i	förhål-
lande	till	detta	schema	både	vad	beträffar	benämningar	och	fördelning	av	olika	
aktiviteter,	men	tabellen	ger	en	typisk	bild	av	projektförloppet.

Tabell B2.1. Ett typiskt rymdprojekt

Fas/ 
Händelse

Benämning Beskrivning

Fas A Feasibility Study,  
Möjlighetsstudie

Olika alternativ att genomföra projektidén provas. 
En första avvägning mellan pris och prestanda görs. 
Någon möjlig systemlösning måste finnas.

SRR System Requirements 
Review, genomgång av 
systemkraven

En alternativ utformning väljs och de slutliga system-
kraven fastställs.

Fas B Definition Phase,  
Systemdefinition

Systemkraven bryts ned till apparatnivå och bindande 
offerter tas in för alla subsystem/apparater.

PDR Preliminary Design 
Review, Preliminär kon-
struktionsgranskning

Subsystem/apparatspecifikationer samt motsvarande 
”sammanställningsritningar” granskas.

Fas C Development Phase, 
Utvecklings- och kon-
struktionsfas

Utveckling av apparater och strukturdelar. Framtag-
ning av kretslösningar och kretskort, samt tillverk-
ningsritningar för mekaniska delar.

CDR Critical Design Review, 
Kritisk konstruktions-
granskning

Granskning av elektriska och mekaniska detaljkon-
struktioner. Om allt OK: Klartecken ges för att börja 
tillverkning.

Fas D Manufacturing,  
Integration & Test Phase,  
Tillverknings-, samman-
sättnings- och prov-
ningsfas

Apparater tillverkas och provas, programvara skrivs 
och provas, rymdfarkosten sätts samman och genom-
går provning på systemnivå. Denna fas kan innehålla 
en Integration Readiness Review innan samman-
sättningen påbörjas för att förvissa sig om att alla 
apparater och delsystem är tillräckligt provade.

FRR Flight Readiness Review, 
genomgång av rymdfar-
kostens ”rymdvärdighet”

Görs innan satelliten skeppas till uppskjutningsplat-
sen

Fas E Operations Phase, 
Driftfas

Inleds före första nedräkningen med en Launch 
Readiness Review och följs av uppsändning och 
driftsättning i rymden.
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Systemkrav

Utformningen	av	rymdfarkosten	är	som	nämnts	en	kompromiss	mellan	pris	
och	prestanda.	Tabell	B2.2	är	avsedd	att	översiktligt	illustrera	vad	som	sätter	
gränsen	 för	 viktiga	 karaktäristika	 på	 systemnivå	 hos	 rymdfarkosten	 och	 hur	
dessa	systemkaraktäristika	påverkar	farkostens	pris	och	prestanda.

Tabell B2.2. Systemkrav

Faktor Begränsas av Begränsar

Volym Bärraketens noskåpa Instrumentapertur, antennstorlek → sensor-
känslighet

Massa Höjd, inklination,  
bärraketkapacitet

Nyttolastmassa, redundans, kostnad (!)

Elektrisk effekt Volym, massa Nyttolastens funktionalitet…

Datatakt Minnesstorlek, sändar-
effekt, markstationers 
egenskaper

Datamängd till slutanvändare, medför  
eveventuellt krav på datakompression 
ombord

Pekning Kostnad, massa, yttre 
inriktningsstörningar, far-
kostens flexibilitet

Geometrisk upplösning hos nyttolastens 
sensorer. Höga krav driver snabbt upp 
kostnaden.

Banhöjd Bärraket, nyttolastvikt, 
krav på sensorupplösning 
vid observation av jorden

Nyttolastvikt, datatakt, sensorupplösning vid 
observation av jorden

Driftsäkerhet Massa, kostnad Nyttolastvikt. Extrema krav driver snabbt upp 
kostnaden.

Tabellen	kan	i	korthet	läsas	på	följande	sätt.	
Farkostens	volym	bestäms	av	tillgängligt	utrymme	i	raketens	noskåpa.	Om	

detta	utrymme	är	litet	så	begränsas	storleken	på	eventuella	optiska	instrument	
eller	antenner	för	telekommunikationstjänster,	viket	sänker	farkostens	prestan-
da	 när	 det	 gäller	 geometrisk	 upplösning	 för	 ett	 avbildande	 instrument	 eller	
signalstyrka	på	marken	för	en	telekommunikationstjänst.	

Farkostens	massa	begränsas	av	bärraketens	kapacitet	och	hur	högt	upp	man	
vill	sända	rymdfarkosten.	För	en	given	raket	och	startplats	är	oftast	hög	inkli-
nationsvinkel	en	faktor	som	sänker	bärraketens	förmåga	att	leverera	stor	last	ut	
i	rymden.	Ju	mindre	totalmassa	som	rymdfarkosten	har	desto	mindre	massa	
blir	det	över	till	den	del	av	farkosten	som	ska	utföra	det	egentliga	uppdraget	
–	 den	 s.k.	 nyttolasten.	 En	 mindre	 tung	 satellit	 kan	 inte	 heller	 få	 plats	 med	
reservapparater	 (redundans).	Naturligt	nog	blir	 en	 lättare	 rymdfarkost	också	
mindre	kostsam	än	en	tyngre.
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Den	 tillgängliga	 elektriska	 effekten	ombord	begränsas	 av	hur	 stor	 volym	
och	massa	som	finns	tillgänglig	för	solpaneler	i	första	hand	och	laddningsbara	
batterier	i	andra	hand.	Den	elektriska	effekten	är	ofta	den	huvudsakligen	be-
gränsande	faktorn	för	nyttolastens	funktionalitet.	Vi	vet	ju	alla	att	datorer	med	
stor	snabbhet	drar	mycket	ström.

Den	datatakt	med	vilken	rymdfarkosten	sänder	information	till	jorden	be-
gränsas	av	hur	 stort	dataminne	det	finns	ombord,	hur	många	markstationer	
som	finns	tillgängliga	för	att	tömma	farkostens	minne	och	hur	stark	sändare	
farkosten	 har.	 En	 låg	 datatakt	 begränsar	 naturligtvis	 den	 totala	 datamängd	
som	farkostens	slutanvändare	kan	ta	emot,	och	olika	typer	av	datakompression	
kommer	att	ställas	för	att	kompensera	för	detta	informationsbortfall.	Rymdfar-
kostens	förmåga	att	peka	noggrant	är	en	viktig	egenskap	med	stor	betydelse	för	
dess	prestanda	när	det	gäller	t.ex.	hög	geometrisk	upplösning	hos	avbildande	
sensorer.	Hög	förmåga	till	noggrann	pekning	bestäms	av	hur	stora	yttre	stör-
ningar	 farkosten	 utsätts	 för,	 hur	 sofistikerade	 riktningssensorer	 den	 har	 och	
hur	svår-/lättstyrd	farkostens	inriktning	är	(en	stor	och	flexibel	farkost	är	ofta	
svår	att	styra	noggrant).	Höga	krav	på	noggrann	pekning	driver	upp	kostnaden	
genom	att	man	måste	använda	sofistikerade	riktningssensorer	och	avancerade	
styralgoritmer	som	är	dyrbara	att	prova	på	ett	tillförlitligt	sätt.	

För	att	undvika	denna	situation	behöver	man	göra	grundliga	förstudier	för	
att	utröna	kostnadseffekten	av	alla	de	varianter	av	systemet	som	användarna	
kan	tänkas	komma	på.	Den	höjd	på	vilken	rymdfarkosten	kan	placeras	begrän-
sas	uppåt	av	bärraketens	kapacitet	och	kraven	på	tillräcklig	nyttolastvikt	samt	
krav	på	sensorupplösning	vid	observation	av	jorden.	En	högre	banhöjd	försäm-
rar	den	s.k.	 länkbudgeten	 för	 förbindelsen	med	 jorden	och	begränsar	därför	
den	datatakt	som	man	kan	uppnå	för	att	överföra	data	till	slutanvändaren.

Höga	 krav	 på	 driftsäkerhet	 begränsas	 av	 brist	 på	 pengar	 eller	 tillgänglig	
massa	(som	i	sin	tur	begränsas	av	bland	annat	bana	och	bärraketkapacitet)	för	
att	förse	farkosten	med	reservapparater.	Ju	fler	reservapparater	man	tar	ombord	
desto	mindre	utrymme	för	den	nyttiga	lasten.	Extrema	krav	på	driftsäkerhet	
driver	upp	kostnaden	för	projektet.	Ett	slående	exempel	på	hur	driftsäkerhets-
kraven	påverkade	systemutformningen	är	den	första	svenska	satelliten	Viking,	
där	de	forskare	som	ställde	kraven	på	projektet	förklarade	att	det	var	viktigast	
att	få	upp	en	stor	och	komplett	vetenskaplig	nyttolast	till	så	hög	höjd	som	möj-
ligt.	Man	avstod	därför	från	alla	reservapparater	ombord	och	tolererade	där-
med	också	risken	för	att	hela	satelliten	skulle	upphöra	att	fungera	efter	kort	tid.	
Den	önskade	livslängden	var	240	dagar	och	satelliten	fungerade	i	444	dagar.
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Specifikationsträd

Figuren	nedan	är	avsedd	att	förenklat	illustrera	vilka	de	styrande	dokumenten	i	
ett	rymdprojekt	är	genom	ett	s.k.	specifikationsträd.		Förutom	några	specifika	
dokument	som	rör	marksegment	och	bärraket	kunde	detta	specifikationsträd	
gälla	för	vilket	tekniskt	system	som	helst.

Förenklat specifikationsträd. Den översta nivån (System Requirements och External Constraints förfat-
tas av den som beställer rymdfarkosten – kunden. System Specification skrivs av huvudleverantören och 
beskriver hur systemet ska utformas för att klara kundens krav. Huvudleverantören skriver också System 
Development Plan (planen för hur systemet utvecklas och Assembly, Integration & Test Plan, sammansätt-
nings- och provningsplanen. Dokumenten på subsystem- och apparatnivå kan skrivas av huvudleverantö-
ren eller av leverantörer på lägre nivå. Eventuellt kan man ha separata krav- och specifikationsdokument 
även på subsystem- och apparatnivå. Konstruktionsdokumentation och provningsplaner på apparatnivå 
skrivs av apparatleverantörerna. (Källa: Rymdbolaget)

System Requirements

External Constraints

Interface Control Documents System Specification System Development Plan
System Assembly,

Integration & Test Plan
Launch Vehicle Ground Segment Subsystem specifications S/S Development Plans

Equipment specifications

Design
documentation

(Schematics, drawings
S/W code)

Equipment test
plans

Upphandling

Anskaffningen	av	en	rymdfarkost	skiljer	sig	inte	nämnvärt	från	de	metoder	som	
används	vid	varje	anskaffning	av	komplicerade	tekniska	system,	men	det	kan	
vara	värt	att	helt	kort	rekapitulera	de	principer	som	är	vanliga	i	branschen.	På	
systemnivå	gäller	följande	kontraktsformer:

Fast	pris	används	vid	kontrakt	avseende	kommersiella	standardsatelliter,	el-
ler	satelliter	med	normal	kundanpassning	(t.ex.	telekommunikationssatelliter).	
Denna	prisform	är	oftare	dyrare	än	”bok	och	räkning”,	men	leverantören	tar	
hela	den	finansiella	risken.

Bok	och	räkning	med	tak	för	satelliter	med	extremt	mycket	nyutveckling.	
Kunden	tar	den	finansiella	risken.	En	kontraktsform	som	liknar	bok	och	räk-
ning	men	har	en	viss	riskdelning	kallas	cost plus incentive fee	och	används	ibland	
för	vissa	”icke-standard-satelliter”.	Den	första	svenska	satelliten	Viking	utveck-
lades	inom	ramen	för	ett	sådant	kontrakt.
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På	apparatnivå,	där	man	i	de	allra	flesta	fall	har	att	göra	med	standardise-
rade	komponenter,	är	det	fast	pris	som	gäller.	Små	apparatleverantörer	begär	
ofta	att	få	ett	rejält	förskott	från	kunden	(i	detta	fall	huvudleverantören)	vilket	
de	kan	få	mot	att	de	ställer	upp	med	en	bankgaranti	som	skyddar	kunden	i	det	
fall	apparatleverantören	går	i	konkurs.	Slutlig	betalning	av	hela	priset	sker	mot	
godkänd	leverans.	Vid	affärer	utanför	valutaområden	uppstår	alltid	diskussion	
viken	part	som	ska	ta	på	sig	valutarisken.	Inom	ett	valutaområde	brukar	ändå	
fördelningen	av	inflationsrisken	bli	föremål	för	förhandlingar.

Bok- och räkningskontrakt med incitament (eng. cost plus incentive fee). Om leverantören lyckas uppnå of-
fererad kostnad för sitt arbete (enligt överenskommen timtaxa och andra regler) ska denne vara berättigad 
till en viss vinst (i detta fall 10% av offererad kostnad). Om leverantören har lägre kostnader än offererat får 
denne behålla en del av besparingarna i projektet som ökad vinst. Emellertid är mycket stora kostnadsbe-
sparingar i förhållande till offerten inte trovärdig – leverantören har troligen medvetet överskattat kostnaden 
och därför tillfaller ytterligare besparingar bortom en viss kostnadsnivå (i figuren 75% av offererad kostnad) 
helt och hållet kunden. Om leverantören inte kan kontrollera kostnaderna och skjuter över offererad kost-
nad minskar dennes vinst gradvis och över en viss nivå kan denne till och med drabbas av att inte få full 
kostnadstäckning. (Källa: Rymdbolaget)

25%

75% 100% 125% 150%50%

Vinst i % av
offererad kostnad

Kostnad i förhållande
till offererad kostnad
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