SPACE TECH
KROPPENS REAKTION PÅ VÆGTLØSHED

SPACE TECH = HIGH TECH
Udforskning af rummet fascinerer os mennesker og har gjort det siden
begyndelsen af rumalderen. En tur i rummet kræver store forberedelser
og stiller høje krav til de danske virksomheder, der leverer rumfartsteknologi til gavn for de internationale rumfartsprogrammer.
Når teknologi skal bruges til rummissioner, er der strenge krav til pålidelighed, strømforbrug, vægt og størrelse for at kunne holde til det
ekstreme miljø i rummet. Rumfart er i høj grad med til at drive den højteknologiske udvikling fremad – og nu er du inviteret med.

VIDSTE DU AT…
•
•
•

Rummet begynder kun 100 km over
jordens overflade.
Danmark har været en rumfartsnation
siden 1960’erne.
På Mars ligger Knudsen Ridge; en
bjergkam opkaldt efter afdøde professor
Jens Martin Knudsen.

Danmark er en rumfartsnation. I 2016 lancerede regeringen en rumstrategi, der er vedtaget en rumlov og vi har et rumkontor. Der er
omkring 50 danske rumfartsvirksomheder, som er blandt de bedste
i verden inden for deres områder. DAC i Odense har siden 1980erne leveret motionsudstyr til NASA og ESA.
TERMA-Space fra Lystrup ved Aarhus var med på den første
mission i 1972, og de har siden dengang leveret udstyr til missioner
i kredsløb og missioner, der er nået langt ud i solsystemet, uden at
fejle. Omatex i Viby J laver smarte tekstiler, som er tøj med elektronik og sensorer. Noget af det har ESA astronaut Andreas Mogensen haft med på hans tur i rummet i 2015.
Den danske rumfartsindustri beskæftiger mange faggrupper. Ens
for dem er, at de alle er højtuddannede og specialiserede inden for
deres felt. Lige fra personer, der har specialiseret sig i at svejse,
lodde og forarbejde metal, til læger og ingeniører.

Et samarbejde mellem

og

OPGAVE: KROPPENS
REAKTION PÅ
VÆGTLØSHED
Når
astronauter
rejser ud i rummet,
VIDSTE DU AT…
bliver deres krop
Astronauter bliver op til 15 cm højere af at
påvirket af at være
være i rummet i få måneder.
i vægtløs tilstand i
lang tid. AstronauGrunden er, at deres rygsøjle ikke trykkes
sammen, når de er i vægtløs tilstand. Så
ter på Den Internasnart, de kommer tilbage til jorden, bliver de
tionale Rumstation
presset sammen af jordens tyngdekraft og får
ISS har mange
deres normale højde igen.
forskellige opgaver, som de skal
udføre under deres ophold. En af de vigtigste opgaver er at udføre
forsøg. De fortæller os, hvordan vægtløshed påvirker menneskets
fysiologi. Den viden kan bl.a. bruges til behandling af patienter på
jorden.
Under sin tur til ISS lavede ESA astronaut Andreas Mogensen bl.a.
forsøg med at måle, hvor meget muskelstyrken falder, når kroppen er i
vægtløs tilstand. Når astronauterne lever under så ekstreme forhold,
kan det sænke deres reaktionstider markant. Derfor overvåger man
deres sundhed regelmæssigt og sender information tilbage til jorden
om, hvordan de udfører deres rutinemæssige opgaver.

Et samarbejde mellem

og

Jeres udfordring:
• Udvikl et måleapparat, der kan registrere menneskets
reaktionstid.
• Undersøg hvilke faktorer, der påvirker menneskets
reaktionstid.
Jeres måleapparat skal leve op til følgende krav. Det skal:
• kunne bruges i rummet og måle menneskets reaktionstid så
præcist som muligt.
• være digitalt, så det kan måle astronauters præcise
reaktionstid, når testen er sat i gang.
• kunne lave en vilkårlig test ved at give en stimulans, som
testpersonen skal reagere på. Dvs. at tidspunktet for
stimulansen skal variere efter, at testen er sat i gang.
• kunne betjenes af testpersonen selv.

