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Kommunikation på jorden 
 

Internettet er et system af 

forbindelser mellem 

forskellige enheder. Det gør 

det muligt at snakke sammen 

mellem flere computere, 

tablets og telefoner. Man har 

brug for mikrofon og højttaler 

for at kunne optage og høre 

tale. Man skal have et kamera 

og en skærm for at kunne sende billeder og videoer. 

For at kunne tale sammen over meget store afstande, bruger man telefon Skype og 

face time. Man kan også ringe til hinanden. Disse måder at tale sammen på kræver 

at man har en internetforbindelse.  

En internetforbindelse kan være både trådløs og med et kabel.  

En anden måde at snakke sammen på er ved at bruge mobilnettet. Her foregår de 

almindelige telefonsamtaler. Man har tidligere brugt telefonnettet til at 

transportere data, men det foregår mest på internettet nu. 

  



  

 

Kommunikation i rummet 
 

I 1950’erne fandt to videnskabsmænd 

ud af at forskelige skabninger ville 

kunne udsende radio signaler lige 

som os 

I 1960 har amerikanerne lavet et 

projekt hvor amerikanerne leder efter 

liv i rummet projektet som blev kaldt Ozma lederen hed Frank Drake og brugte en 

parabolantenne den var 26 m i diameter det virkede ikke. Det lod ikke til at tale på 

de frekvenser som Frank Drake undersøgte.   

Man har stort set altid brugt radiosignaler til at sende og modtage. Men 

radiosignaler har en begrænsning, da de ikke kan gå igennem alle materialer. Derfor 

er man begyndt at bruge lasersignaler til at undersøge rummet for andre livsformer.  

Det er det amerikanske rumforskningsprogram - SETI - der forsker mest i dette 

emne. 

 

Kilde: http://www.rummet.dk/universet/liv-i-rummet/seti 

  



  

 

Problem  
Hastigheden på internettet og mobilnettet 

bliver hele tiden hurtigere og hurtigere. 

Men det er stadig en udfordring at have 

gode forbindelser til kommunikation i 

rummet. Mobilnettet og internettet 

rækker ikke ud i rummet, og derfor er man 

nødt til at finde andre måder at 

kommunikere på.  

Det er nødvendigt, at astronauter og folk 

på jorden kan snakke sammen, hvis der opstår problemer. Det er også nødvendigt at 

kunne sende oplysninger frem og tilbage med instruktioner og hvad man oplever 

ude i rummet. Forbindelsen er ofte dårlig, og det kan være svært at høre hvad der 

bliver sagt. Det er et stort problem, hvis man misforstår hinanden eller ikke kan høre 

hvad der bliver sagt. Når rumfarten bliver mere og mere udbredt, skal man også 

kunne udbygge hastigheden på informationer i rummet.   

 

  

  



  

 

Interplanetarisk netværk 
En mand der hedder Vint Cerf er i gang 

med udtænke en løsning på et 

interplanetarisk netværk. Han mener at 

for at vi kan snakke sammen ude i 

rummet og over meget store afstande, så 

skal der gøres noget ved mulighederne 

for at sende signaler rundt ude i rummet. 

Vint Cerf forestiller sig, at man kan bruge udtjente rumsonder og sattelitter som 

knudepunkter i et kommende rum-net. Lidt ligesom accespoints i et trådløst 

netværk.  

Der er ingen tvivl om, at hvis mennesket i fremtiden skal kunne tage længere og 

længere ud i rummet, så vil det være nødvendigt at kunne kommunikere over større 

og større afstande.      

  

Kilde: Computerworld 17. november 2009  



  

 

Løsning 

 

Vi sender satellitter med master på. De svæver over planeterne så vis der 

er en satellit ved jorden og en raket ved Jupiter så sender den signal til 

Mars så til Venus så til Saturn så de kan høre os. På den måde skabes et 

enormt netværk, der kan dække over et meget stort område. 

  


