SPACE TECH
SATELLITTER

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: SATELLITTER

SÅDAN LAVER DU EN ANIMATION

Satellitter er kommet for at blive. De er blevet en uundværlig del af
vores liv. Satellitter kan observere jordens natur fra rummet og
sende information over lange afstande.
Jeres udfordring
Lav en animationsvideo om satellitter. Animationen skal komme
omkring følgende elementer:
•
•
•
•

1. IDÈ
Skitsér og præsentér jeres ideer
på små sedler og udvælg derefter
den bedste ide.

2. STORYBOARD
Lav skitser af forskellige
scener for jeres film – brug
sceneskift og zoom.

Hvad er en satellit?
Hvordan sendes satellitten i kredsløb?
Hvilke kredsløb kan bruges til hvilke formål?
Hvad kan data fra satellitter, der ser ned på jorden, bruges
til?

I kan eventuelt søge viden om satellitter her. NASA – What is a
Satellite?

3. DESIGN
Lav de figurer, som I vil bruge i
filmen – klip figurerne ud i pap,
som en sprællemand med led.

4. ANIMATION
Animér jeres film ved at tage
billeder af hver enkelt
bevægelse.

TIP
Som software til smartphone eller tablets kan anbefales Stop
Motion Studio. Appen har de nødvendige funktioner og en
meget intuitiv brugerflade.

5. LYD
Indtal lyd på jeres film
– tal højt og tydeligt.
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6. POPCORN
Læn jer tilbage og nyd jeres
film.

