SPACE TECH
OVERVÅGNING AF JORDEN

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: OVERVÅGNING
AF JORDEN
Satellitter ”ser” ned på jorden hele tiden. De giver os billeder af jorden,
som den ser ud her og nu. Overvågning af bl.a. vandstanden i have og
floder eller indlandsisen kan give forskere ny viden, der f.eks. kan bruges til rådgivning af myndigheder eller til fordel for erhvervslivet.
Satellitterne kan tage billeder med forskellige filtre, der gør det muligt
at se efter bestemte ting. F.eks. bestemte luftarter i atmosfæren et bestemt sted, om en mark har fået nok gødning eller om der er olieforurening i et havområde.
Hvor det tidligere tog mange år at bygge en stor satellit, har den teknologiske udvikling gjort det muligt at producere mindre satellitter. Flere
satellitdata er blevet tilgængelige, og det har øget udnyttelsesmulighederne. Det gør det muligt at reagere på ændringer i økosystemer
øjeblikkeligt i stedet for på bagkant.

VIDSTE DU AT…
Studerende fra Aalborg Universitet har lavet
små satellitter, der er sat i kredsløb om
jorden. De hedder CubeSat’s, er kun 10 x 10
x 10 cm og vejer 1 kg. Den største satellit sat
i kredsløb vejer næsten 7 ton.

Et samarbejde mellem

og

Jeres udfordring
Undersøg, hvordan jordens vandressourcer er fordelt, og hvordan
vandmasserne har ændret sig gennem tiden. I kan vælge en af følgende områder at lægge fokus på:
•
•
•

Undersøg, hvordan vandmanglen i Afrika udvikler sig.
Undersøg, hvordan og med hvilken hastighed indlandsis på
Antarktis smelter som følge af klimaforandringerne.
Undersøg, hvordan kystlinjen ændrer sig, og hvordan
oversvømmelser påvirker forskellige steder i verden.

