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Forord 
 
Rapporten giver en dokumentation af festarrangement den 23. februar 2009 på Tycho 
Brahe Planetarium og Restaurant Cassiopeia samt udstilling på Planetariet i tiden mellem 
23. februar og 31. marts 2009 i anledning af Ørstedsatellittens 10 års jubilæum i rummet. 
Fest og udstilling blev arrangeret gennem et samarbejde mellem Tycho Brahe Planetariet, 
Terma A/S, DTU Space og Danmarks Meteorologiske Institut. Dokumentationen i rappor-
ten tjener tillige som oversigt over den eksisterende beholdning af instrumenter og 
plancher mv. for eventuelle anvendelser ved efterfølgende arrangementer. 
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1.  Festarrangement 
 

Ørsted Festforestilling, Reception 
og Jubilæumsfestmiddag 

 

Mandag den 23. Februar 2009 
 

kl. 15:00 - 21:00 
 
Ved Ørstedsatellittens 10-års jubilæum i rummet inviterede jubilæumsfestkomitéen alle 
medlemmer af Ørsted Styregruppe, projektledere og medarbejdere i Ørstedsatellitprojek-
tet, repræsentanter for de involverede ministerier, institutioner, organisationer og virk-
somheder samt repræsentanter fra de internationale rumagenturer til en festforestilling 
og reception på Tycho Brahe Planetariet i København.  Programmet omfattede: 
 
14:00 – 15:00  Pressemøde 

- Pressemeddelelse 
- Dansk rumforskning og små satellitter (Per Lundahl Thomsen) 
- Ørstedsatellitten og dansk rumpolitik (Peter Stauning, DMI) 

 
15:00-16:30   Festforestilling: Rummet - fra Ørsted til Swarm 
 -  Velkomst (Michael Linden-Vørnle, Tycho Brahe Planetarium) 
 -  Ørsteds vanskelige start  (Peter Hoffmeyer, Terma A/S) 
 -  Ørsteds tekniske og videnskabelige successer (Fritz Primdahl, DTU Space) 
 -  Magnetfeltmodellering i verdensklasse (Nils Olsen, DTU Space) 
 -  Ørsted ser under isen (Cathrine Fox Maule, DMI) 
 -  Ørsted og rumvejret  (Peter Stauning, DMI) 
 -  Swarm - Ørsteds efterfølger  (Eigil Friis-Christensen, DTU Space) 
 
17:00     Åbning af Ørsted udstilling med 
 -  Ørsted satellitmodel (ophængt  i størrelse 1:1) 
 -  Instrumenter til Ørsted (i montrer og plancher) 
 -  Ørsteds fremragende resultater (i plancher og video) 
 -  Ørsted og Dansk rumindustri 
 -  Fra Ørsted til Swarm 
 -  Ørsted og klima 
 
17:00-18:30   Reception og festtaler 
 -  Vin, øl, vand, pindemadder og frugt 
 -  Ørstedsatellitten i europæisk perspektiv (Lars P. Prahm, EUMETSAT) 
 -  Uformelle festtaler (højst 5 min) 
 
19:00-21:00  Jubilæumsfestmiddag i Restaurant Cassiopeia 
 -  3-retters jubilæumsfestmenu 
 -  Ørstedsatellittens baggrund og historie (Eigil Friis-Christensen, DTUSpace) 
 -  Forskellige indslag om Ørsteds dramaer og succeser 
 -  Uformelle middagstaler (højst 3 min) 
  
Foruden Ørsted styregruppe og projektlederne fra Ørsted satellitprojektet var repræsen-
tanter for de involverede ministerier og ledelsen af de deltagende institutioner og virk-
somheder samt internationale rumagenturer inviteret til den efterfølgende jubilæums-
festmiddag på Restaurant "Cassiopeia" (i Planetariebygningen). 
 

www.dmi.dk/dmi/tr09-09 



 3

 
2.  Ørsted 10 år i Rummet. 

 
2.1.   Pressemeddelelse udsendt af Terma A/S, DTU Space og DMI:  

 
Ørstedsatellitten fejrer 10 år i Rummet og er stadig i arbejde. 

 
Pressemøde og festarrangement på Tycho Brahe Planetariet 

 den 23. februar 2009. 
 
Den 23. februar kl. 11:29:55 har den lille danske Ørstedsatellit opholdt sig i Rummet i 10 
år. Ørsted fungerer endnu og leverer stadig præcise magnetiske målinger til løsningen af 
satellittens hovedopgave: kortlægning af Jordens magnetfelt. Satellittens 10-års jubilæ-
um i Rummet fejres ved et særligt festarrangement på Tycho Brahe Planetariet i Køben-
havn. Arrangementerne starter med et pressemøde kl. 14:00 - 15:00, hvor en række af 
Ørsteds projektledere og forskere stiller op. 
 
Ørstedsatellitten er en enestående succes. De største landvindinger kan sammenfattes i 
følgende punkter: 

•  Ørsteds præcise magnetiske målinger er grundlaget for de mest nøjagtige modeller af 
Jordens magnetfelt og bliver anvendt såvel til udforskning af bevægelser i Jordens kerne 
som til kortlægning af anomalier i jordskorpen. 

•  Ørstedsatellittens magnetiske målinger er anvendt ved kortlægning af strømsystemer i 
rummet og i studier af solvindens kobling med Jordens øvre atmosfære. 

•  Ørsteds målinger af den energirige partikelstråling har givet ny viden om strå-
lings-problemer for computere på satellitter i Jordens strålingsbælter eller over polarom-
råderne under soludbrud.    

•  Målinger med Ørsteds GPS-instrumentering har bidraget til udvikling af GPS-baserede 
atmosfære-sonderinger for meteorologiske anvendelser. 

•  Med basis i Ørsteds målinger er der udgivet over 300 videnskabelige, tekniske og 
andre faglige publikationer og proceedings-artikler  i internationale tidsskrifter.  

•  Der blev til Ørsted udviklet og anvendt nye software teknologier, som i dag benyttes til 
de fleste rummissioner. Ørsted flyttede grænserne mht. software-funtionalitet, -
korrekthed, og –kompakthed. 

•  Ørsted blev startpunktet for en helt ny teknologi til kompakt montage af effektkompo-
nenter, en montageteknologi som resulterer i, at satellitters kraftcenter - strømforsynin-
gen -  får mindre vægt og volumen. 
 
Ørstedsatellitten er en betydelig teknisk bedrift - satellitten blev kåret af Ingeniørforenin-
gen til en ærefuld 4. plads i konkurrencen om "Det 20. århundredes største danske 
tekniske bedrift" (efter Valdemar Paulsens radiosender, Storebælts-forbindelsen og den 
Transiranske jernbane).  
 
Men satellitprojektet kan også fremhæves som en organisatorisk bedrift. Det er på 
enestående vis lykkedes at tilvejebringe et tæt samarbejde om et stort rumprojekt 
mellem industri, universiteter og andre offentlige institutioner. 
 
Det nationale samarbejde har omfattet seks universiteter og forskningsinstitutioner  
(Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Ingeniør-
højskolen Københavns Teknikum, Dansk Rumforskningsinstitut, og Danmarks Meteorolo-
giske Institut) og otte industrivirksomheder (Terma A/S, CRI, Copenhagen Optical Com-
pany Aps, DCC International, Innovision, Per Udsen Co, Rescom og Ticra).  
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Det internationale samarbejde omfatter de store rumfartsorganisationerne NASA, ESA, 
CNES (Frankrig) og DLR (Tyskland) samt mere end 40 universiteter og forskningsinstitu-
tioner verden over.  
 
Ørsted gav kimen til  udvikling af ny teknologi inden for effekt-elektronik som i dag 
anvendes på Mars-, Venus- og komet-missioner og som i fremtiden skal anvendes på 
missioner til bl.a. Merkur. På Ørsted blev satellittens check-out og mission-control funkti-
oner kombineret på en måde som man på daværende tidspunkt ellers kun talte om. 
Samme princip bruges nu af ESA på f.eks deres mest avancerede videnskablige mission, 
Herchel/Planck.  
 
Som en yderligere gevinst ved projektet, bygger ESA en ny ambitiøs satellitmission, 
Swarm, baseret på den videnskabelige ekspertise, der er opbygget gennem Ørsted-
missionen. Konceptet er udviklet af danske forskere og består af tre ens satellitter, der 
skal måle magnetfeltet i tidsrummet mellem 2011 og 2014 med endnu større nøjagtig-
hed. 
 
På pressemødet den 23. februar kl. 14:00 - 15:00 på Tycho Brahe Planetariet forud for 
fest-arrangementerne vil der være repræsentanter til stede fra danske forskningsinstitu-
tioner og industri-virksomheder involveret i Ørstedsatellitten og i de kommende store 
rumprojekter. 
 
 
København den 18. februar 2009 
Ørstedprojektets Jubilæumsfestkomite 
Terma A/S, DTU Space, DMI og Tycho Brahe Planetarium 
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2.2.  Dansk rumforskning og små satellitter (notat i pressekit) 
 (af Per Lundahl Thomsen, DTU Space.) 
 
Små satellitter har vist sig at være et område, hvor det i Danmark er lykkedes – starten-
de med ØRSTED - at etablere et meget intensivt og frugtbart samarbejde mellem forsk-
ningsinstitutioner, universiteter og danske erhvervsvirksomheder. Dette samarbejde er 
groet frem på baggrund af de erfaringer, der er opnået gennem deltagelse i program-
merne inden for Den Europæiske Rumorganisation ESA.  
 
Forskningsmæssigt har ØRSTED projektet bragt Danmark i en central position inden for 
udforskningen af jordens magnetfelt. Magnetfeltet spiller en meget væsentlig rolle for 
Jordens omgivelser bl.a. gennem beskyttelse mod højenergetiske partikler fra solen og 
fra universet. Teknologisk har ØRSTED markeret sig som banebrydende inden for kon-
struktion af små satellitter. De danske teknologiske koncepter har demonstreret, at små, 
dedikerede satellitter kan levere data af stor videnskabelig værdi, og de har dannet basis 
for fortsat udvikling på de tekniske universiteter og i dansk industri. Undervisningsmæs-
sigt har aktiviteterne omkring små satellitter resulteret i stor søgning på kurserne på 
Danmarks Tekniske Universitet og på Aalborg Universitet. Fællesskabet om ØRSTED 
satellitten og de efterfølgende projekter har haft en meget høj profil, hvilket også har 
resulteret i en stor interesse blandt unge i gymnasierne og folkeskolen. Det har dermed 
været med til at modvirke den dalende interesse for de naturvidenskabelige uddannelser, 
som er en væsentlig forhindring for at Danmark kan fastholde og udvikle sin position som 
et højteknologisk og viden-baseret samfund.  
 
Udvikling af små satellitter i Danmark begyndte i 1992 med ØRSTED projektet, og kulmi-
nerede med en vellykket opsendelse den 23. februar 1999. Efterfølgende har ØRSTED 
leveret verdens hidtil bedste målinger af Jordens magnetfelt, som har givet meget væ-
sentlige resultater til en bred kreds af internationale forskergrupper. Blandt andet er den 
internationale geo-magnetiske referencemodel baseret på målingerne fra ØRSTED i dens 
første leveår.  
 
De nye magnetiske måleinstrumenter og stjernekameraet til meget nøjagtig retningsbe-
stemmelse i rummet har givet Danmarks Tekniske Universitet en førerstilling indenfor 
disse områder, således at DTU Space nu er med i adskillige andre internationale satellit-
projekter. Desuden har Aalborg Universitet udviklet ekspertise i autonome styre syste-
mer. Konstruktionen af ØRSTED’s markante bom til instrumenterne, anvendelsen af nye 
komponenttyper i de elektroniske moduler og udvikling af softwaresystemer til styring af 
satellitten har alle medvirket til at forøge konkurrenceevnen i dansk industri.  
 
Men først og fremmest har ØRSTED projektet skabt et nyt miljø for intensivt tværgående 
samarbejde mellem alle de deltagende parter uden sidestykke i Danmark. Danmark har 
med ØRSTED markeret sig som det eneste af de mindre lande i Den Europæiske Rumor-
ganisation ESA foruden Sverige, der har fuldført udviklingen af en hel mission med en 
lille satellit, hvis primære formål har været at opnå videnskabelige resultater. Resultater-
ne har været så gode, at Danmark nu er centralt placeret i den internationale forskning 
om jordens magnetfelt og dets indflydelse på elektromagnetiske fænomener i Jordens 
omgivelser.  
 
I det hele taget har ØRSTED-projektet skabt en meget stor offentlig bevågenhed og 
interesse. Alene i perioden fra oktober 1998 til april 1999 blev ØRSTED genstand for 850 
registrerede omtaler i de danske skrevne medier, hvortil kommer mange indslag i TV og i 
radio. Interessen fra gymnasierne og folkeskolerne har været overvældende og en del 
undervisningsmateriale om projekterne er allerede udfærdiget - også internetbaseret.  
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På Forskningsministeriets populærvidenskabelige hjemme-side www.rummet.dk, opleve-
de man bl.a., at mere end 250.000 sider blev nedtaget i perioden omkring ØRSTED’s 
opsendelse. I årevis strømmede det ind med spørgsmål fra skole-elever om projektet. 
Virksomheder og forskningsinstitutioner fra ØRSTED-projektet beretter om markant 
stigende antal henvendelser fra skoleelever, der ønskede at skrive opgaver, bestille 
foredrag eller interviewe forskere og ingeniører.  
 
Ørsted-satellitten er i offentligheden blevet et kendt flagskib inden for dansk teknologi og 
forskning og dette har medvirket til at styrke interessen for naturvidenskabelige uddan-
nelser blandt unge studerende. ØRSTED blev også af Ingeniørforeningens medlemmer 
udvalgt som nr.4 af århundredets største danske ingeniørmæssige bedrifter.  
 
De positive resultater i ØRSTED motiverede i 1998 opbygningen af af et fireårigt Dansk 
SmåSatellit Program med en samlet bevilling på 50 MDkr, Og indenfor rammerne af dette 
program er der etableret en fortsættelse af ØRSTED missionen gennem bygning af en ny 
udgave - ØRSTED-2 - af instrumentpakken, som blev leveret til den argentinsk-
amerikanske mission SAC-C. Denne satellit blev sendt op i november 2000. Sammen 
med den tyske satellit CHAMP, som også bærer en videreudviklet dansk instrumentpakke, 
er der dermed skabt den enestående situation, at tre satelliter nu giver samtidige målin-
ger af jordens magnetfelt og dets variationer baseret på instrumenter udviklet og frem-
stillet i Danmark. Forslaget til SWARM satellitkonstellationen blev også udarbejdet i regi 
af småsatellitprogrammet og er således direkte nedarvet fra Ørsted.  
 
Ud over at varetage den teknologiske forskning har de tekniske universiteter i de første 
par år efter Ørsted blev sendt op periode uddannet ca. 40 ingeniører med specialer i 
konstruktion og styring af små satellitter, og yderligere ca. 20 studerende har afsluttet 
deres uddannelse med en PhD grad med udgangspunkt i ØRSTED. Dette har dannet 
grundlaget for at udvikle nye kurser i konstruktion af satellitter, som har tiltrukket flere 
hundrede studerende i København, Aalborg og Århus. Et flagskib som unge kan identifi-
cere fysik og ingeniørkunst med. Et teknologisk projekt som har skabt stolthed over 
dansk kunnen. Dette har medvirket til at styrke interessen for naturvidenskab blandt 
unge.  
 
 ØRSTED har desuden medvirket til at bringe de danske industrideltagere ind i den 
snævre kreds af virksomheder i Europa, som har kapacitet til at definere, designe og 
gennemføre et helt satellitprojekt. ØRSTED projektet har således også været med til at 
hæve industriens profil indenfor samarbejdet i den Europæiske Rumorganisation ESA og 
andre rumagenturer.  
 
 Projekter som Ørstedsatellitten medvirker derfor til:  
- at give teknik og naturvidenskab et bedre image og fokus blandt ungdommen  
- at give de studerende klare tværfaglige og pædagogiske udfordringer med synligt og 
målbart resultat  
- at samarbejde på tværs af universiteter/ industri til fælles gavn  
- at opfylde industriens behov for kandidater med en bred teknisk viden og holdning til 
deres arbejde  
- at hæve industriens kompetence og dermed øge konkurrenceevnen.  
- og ikke mindst at skabe opmærksomhed blandt skole- og gymnasieungdom og dermed 
bidrage til rekrutteringen til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.  
 
 
 København den 18.2.2009  Per Lundahl Thomsen, DTU Space
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2.3.  Ørsted og dansk rumpolitik (jubilæumskronik i ”Ingeniøren”)  
 (af Peter Stauning, Danmarks Meteorologiske Institut.) 
 
Den 23. februar i år fejres Ørstedsatellittens 10 år i rummet. Satellitten er stadig aktiv 
trods skrammer fra mange solstorme og fra den hårde stråling i Jordens strålingsbælter. 
Ørstedprojektets største landvindinger kan sammenfattes således: 

- Ørsteds præcise magnetiske målinger har leveret basis for Internationale Geomagne-
tiske Referencefeltmodeller, som anvendes såvel til udvikling af modeller for den selvvir-
kende magnetiske dynamomekanisme  i Jordens indre som til kortlægning af geomagne-
tiske anomalier i jordskorpen. 

- Ørstedsatellittens magnetiske målinger er anvendt ved kortlægning af strømsystemer i 
rummet og i studier af solvindens kobling med Jordens øvre atmosfære. 

- Ørsteds målinger af den energirige partikelstråling har bidraget til modeller for Jordens 
strålingsbælter og har givet ny viden om strålings-problemer for computere på satellitter.    

- Målinger med Ørsteds GPS-instrumentering har bidraget til udvikling af GPS-baserede 
atmosfære-sonderinger for meteorologiske og klimatologiske anvendelser. 

- Med basis i Ørsteds målinger er der udgivet over 300 videnskabelige, tekniske og andre 
faglige publikationer og proceedings-artikler i internationale tidsskrifter.  
 
Helt berettiget blev Ørstedsatellitten kåret af Ingeniørforeningen til en ærefuld 4. plads i 
konkurrencen om "Det 20. århundredes største danske tekniske bedrift" (efter Valdemar 
Paulsens radiosender, Storebæltforbindelsen og den Transiranske jernbane), og dens 
forskningsmæssige resultater er enestående. Men satellitprojektet er også en organisato-
risk bedrift. Det lykkedes at tilvejebringe et tæt samarbejde om et stort rumprojekt 
mellem danske universiteter og andre offentlige institutioner og et antal private virksom-
heder samt en række internationale organisationer og institutioner, herunder de store 
rumforskningsorganisationer NASA, ESA, CNES og DLR samt mere end 40 universiteter 
og forskningsinstitutioner verden over. 
 
Rumforskningen i Danmark startede i 1960 med dansk deltagelse i norske raketmålinger. 
Siden blev det til dansk indsats i mange raketforsøg, bl.a. fra Grønland, men også til 
deltagelse i internationale satelliteksperimenter, først ESRO-1, der blev opsendt i 1967, 
og siden levering af instrumentering eller behandling af data ved en lang række satellit-
missioner.  
 
Men i begyndelsen af 1990’erne var dansk rumforskning ved at ende i en dødsspiral. 
Dansk Rumforskningsinstitut (DSRI) havde i midten af 1980’erne påtaget sig en væsent-
lig rolle i et stort anlagt rumeksperiment for udforskning af den kosmiske røntgen- og 
gammastråling (Spectrum-Roentgen-Gamma) med instrumenter på en sovjetisk satellit-
platform. Da Sovjetunionen brød sammen i 1990-91, forsvandt hele basis for eksperi-
mentet, men DSRI fastholdt projektet. Først med ny ledelse af Rumforskningsinstituttet i 
1997 blev SRG projektet endeligt opgivet efter at have kostet omtrent det samme som to 
Ørstedsatellitter.  
  
I 1991 fandt en gruppe forskere sammen udenfor DSRI’s regi for at formulere et alterna-
tivt dansk satellitprojekt baseret på den forfinede magnetometer teknologi udviklet ved 
DMI og DTU gennem mange dekader og med baggrund i mange videnskabelige aktivite-
ter på området. Da industrien samtidigt var interesseret i samarbejde med forskerne for i 
fællesskab at fremme den teknologiske udvikling gennem rumforskningsopgaver, var der 
skabt en bæredygtig basis for investeringerne i Ørstedsatellitten. Det skal nævnes, at 2/3 
af udgifterne til Ørstedprojektet kommer fra Erhvervsministeriet, erhvervsrelaterede 
fonde og virksomhedernes egenfinansiering. 
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Succes’en med Ørsteds fine måleinstrumenter (især magnetometer og stjernekamera) 
blev umiddelbart fulgt op med levering af en tilsvarende instrumentpakke (også kaldet 
Ørsted-2) til en argentinsk satellit, SAC-C, og instrumenter til den tyske CHAMP satellit. 
Nu var det danske småsatellitprogram i rivende udvikling. Der blev indkaldt forslag til 
Danmarks næste nationale satellitmission. Blandt 8 forslag valgtes i 1999 Rømer satellit-
projektet, som med ”MONS” (Measuring Oscillations in Nearby Stars) eksperimentet 
skulle måle små svingninger i lysudsendelsen fra nogle af de nærmeste stjerner for at 
undersøge deres indre struktur og dynamik. Men de tekniske og økonomiske krav var for 
høje, og da et tilsvarende fransk satellitprojekt, COROT, var under opbygning, blev 
projektet opgivet i 2002. Og så døde det danske småsatellitprogram, mens COROT nu 
udfører målinger, som også de danske forskere bag Rømer anvender. 
 
Ørsted og CHAMP missionernes succes gav høj international prestige, og med chancen 
for en ”Earth Explorer” mission i ESA’s ”Living Planet Programme” valgte man fra dansk 
side at satse på videreførelse af Ørsteds målinger. Det blev projektet ”Swarm”, som 
omfatter 3 ESA satellitter for yderligere forbedring af nøjagtigheden og opløsningen i de 
magnetiske målinger. De tre satellitter opsendes i 2010 udstyret med danskbyggede 
instrumenter (som Ørsteds) og med dansk videnskabelig ledelse. 
 
Det hører med til billedet, at indsatsen i Rummet har en væsentlig erhvervsmæssig side. 
Danske virksomheder har således i de seneste 10 år haft kontrakter på over 4 mia kr for 
levering af instrumenter og andre ydelser i forbindelse med internationale rumprogram-
mer. En nylig evaluering viser en høj nyttevirkning af investeringerne i rumforskning. 
Hver krone investeret i rumforskning i ESA giver et udbytte på over 4 kr. i form af kon-
trakter til dansk industri. Hertil kommer den teknologiske udvikling i virksomhederne og 
udbygning af kompetencer til de krævende opgaver. 
 
Det er klart, at dygtige danske forskere kan tage del i de store internationale rumprojek-
ter. Ligeledes er der mange instrumenteringsmæssige opgaver at løse for danske rum-
forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder f.eks. i ESA missioner. Men Ørstedpro-
jektet ramte plet med en kombination af de tre vitale faktorer: et originalt og velmotive-
ret forskningsprojekt fra en kompetent gruppe, instrumenteringsmæssig dygtighed og 
ikke mindst erhvervslivets interesse og opbakning. Det er nok også i fremtiden betingel-
serne for nye danske satelliteventyr. Men så skal man fra politisk hold og i forskningssty-
relserne støtte det lange seje træk, der er nødvendigt for at udvikle og fastholde interna-
tional kompetence på udvalgte rumforskningsområder. Og forskerne skal acceptere et 
vidtgående samarbejde med erhvervslivet.  
    
 
 
København den 5.2.2009   Peter Stauning, DMI 
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3.  Ørsted udstilling. Udstillingsplan og fotos. 
 

 
 
 
 
Udstillingen omfattede 10 instrumentenheder og 20 
posters, heraf 14 fra DMI, 4 fra DTU Space og 2 fra 
Terma. Desuden havde Terma leveret 4 indram-
mede billeder, og  DTU Space havde opstillet et 
display til PowerPoint og video præsentationer på 
en 42” plasmaskærm styret af Planetariets PC. 
 
Ovenstående foto og planen til højre viser opstillin-
gen i Planetariets buegang.  
 
Instrumenterne var opstillet i 3 solide montrer fra 
Planetariet, mens posterne var opstillet i Porsa 
posterstandere udlånt af DMI. DTU Space, Terma 
og senest DMI havde tillige opstillet logo-standere. 
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3.1. Udstillingsmontre med CPD instrument, PCU og CDH computer 
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3.2. Udstillingsmontre med CSC magnetometer sensor i gondol 

 
 
3.3. Udstillingsmontre med stjernekamera sensor og elektronikbox 
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3.4. Fotos af posterstandere 
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Fotos af posterstandere 
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Fotos af posterstandere 
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4.  Ørsted Instrumenter. 
 
Denne sektion gennemgår og viser fotos af de test- eller reserveenheder, der er bygget 
som led i fremstillingen af Ørstedsatellitten, og som forefindes ved de virksomheder eller 
institutioner, der har medvirket.  
 
I nedenstående liste er der anført hvor enhederne er fremstillet, og tillige hvor de findes 
mere eller mindre permanent udstillet eller opbevaret pr. 1.4.2009. Desuden er anført en 
kontaktperson, der kan assistere med at finde enhederne frem ved eventuelle fremtidige 
udstillinger mv. Det drejer sig om følgende: 
 

-    1 m. demonstrationsudgave af Ørsteds 6 + 2 m. sammenrullelige mast. 
Fremstillet af Per Udsen Co.  Udstillet i montre på DMI 
Kontaktperson: Peter Stauning (pst@dmi.dk) 
 

- Ørsted Power Control Unit (PCU) 
Fremstillet af Terma, Lystrup.  Opbevaret ved Terma, Lystrup 
Kontaktperson: Kasper Rasmussen (kar@terma.com) 
 

- Battery package med Ni-Cd elementer 
Fremstillet af Terma, Lystrup.  Opbevaret ved Terma, Lystrup 
Kontaktperson: Kasper Rasmussen (kar@terma.com) 
 

- Control and Data Handling (CDH) computer (# 01) 
Fremstillet af Terma, Lystrup.  Opbevaret ved Terma, Lystrup 
Kontaktperson: Kasper Rasmussen (kar@terma.com) 
 

- Control and Data Handling (CDH) computer (# 03) 
Fremstillet af Terma, Lystrup.  Udstillet i montre ved DMI 
Kontaktperson: Peter Stauning (pst@dmi.dk) 
 

- CSC magnetometer monteret på optisk bænk i acryl-demonstrationsgondol 
Fremstillet af Ørsted DTU.  Opbevaret ved Ørsted DTU (nu DTU Space) 
Kontaktperson: Fritz Primdahl (fpr@space.dtu.dk) 
 

- CSC elektronik box 
Fremstillet af Ørsted DTU.  Opbevaret ved Ørsted DTU (nu DTU Space) 
Kontaktperson: Fritz Primdahl (fpr@space.dtu.dk) 
 

- Star Imager (SI) med printkort 
Fremstillet af Ørsted DTU.  Opbevaret ved Ørsted DTU (nu DTU Space) 
Kontaktperson: John Leif Jørgensen (jlj@space.dtu.dk 
 

- Star Imager elektronik box 
Fremstillet af Ørsted DTU.  Opbevaret ved Ørsted DTU (nu DTU Space) 
Kontaktperson: John Leif Jørgensen (jlj@space.dtu.dk) 
 

- Charged Particle Detector (CPD) instrument 
Fremstillet af DMI.  Udstillet i montre på DMI.  
Kontaktperson: Peter Stauning (pst@dmi.dk)  
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4.1.  Demo-sektion af Ørsted mast. 

1-m. mastestykke  
 Sammenrullet 6 m. mast  
 

Nærbillede af mast (uden kabler) 
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4.2.  Ørsted Power Control Unit (PCU) 249721-001 
 
 

 
 
 
4.3.  Batteripakke med Ni-Cd elementer 
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4.4. Control and Data Handling (CDH) Computer 
       (OBC 243541-004 ser.01) 
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4.5.  Control and Data Handling Computer  
        (OBC 243541-001 ser.03) 
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4.6.  Compact Spherical Coil (CSC) magnetometer. 
 

 

CSC sensor CSC sensor i gondol 

 
 
 
 
 
 

CSC magnetometer elektronikbox 
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4.7.  Star Imager (SI) 
 
 
 Star Imager sensor 
 

 
 
 
 Star Imager elektronikbox 
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4.8.  Charged Particle Detector (CPD) instrument 
        (Spare Flight Unit) 
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5.  Posters ”Fra Ørsted til Swarm” 
 
I denne sektion gengives posters leveret fra hhv. DMI, DTU Space og Terma til udstillingen. 
Desuden anføres forfatternavn(e) for hver gruppe af posters.  
 
 

DMI Posters (Peter Stauning, DMI) 

5.1.  Ørsted 10 år i Rummet. Grafik: Jan Erik Rasmussen, DTU Space. 

5.2.  ”Vi (ingeniører) konstruerede Ørstedsatellitten”. Foto fra Midterm Review. 

5.3.  ”…og jeg (H. C. Ørsted) lagde navn til jeres lille satellit” 

5.4.  ”…ja, men det var nu os (mekanikere og teknikere), der byggede satellitten” 

5.5.  Ørstedsatellittens fantastiske mast. 

5.6.  Ørsteds Instrumentering. 

5.7.  Ørstedsatellitten opsendt den 23.2.1999 kl. 11:29:55. Forberedelser og opsendelse.  

5.8.  Ørstedsatellitten i 10 år.  Indsatsområder og eksempler på resultater. 

5.9.  Ørsteds resultater gennem 10 år. Kortlægning af Jordens evigt foranderlige magnetfelt 

5.10. Ørsted måler elektriske strømme i Rummet 

5.11. Ørsteds CPD instrument måler strålingen i Rummet (a. instrumentering) 

5.12. Ørsteds CPD instrument måler strålingen i Rummet (b. strålingskilder) 

 

 

DMI Posters (Cathrine Fox Maule og Gudfinna Adalgeirsdottir, DMI) 

5.13.  Magnetfeltet fra jordskorpen og varme fra Jordens indre. I 

5.14.  Magnetfeltet fra jordskorpen og varme fra Jordens indre. II 

 

 

DMI Posters (F. Rubek, H. Gleisner, K. B. Lauritsen, S. Syndergaard, M. B. Sørensen, DMI) 

5.15.  Klimaundersøgelser med GPS målinger  

 

 

DTU Space Posters (Per Lundahl Thomsen, DTU Space) 

5.16.  Magnetfeltet. Hvorfor er det så spændende? 

5.17.  Efter Ørsted – Swarm.  Satellitterne. 

5.18.  Efter Ørsted – Swarm.  Hvorfor skal vi blive ved med at måle ? 

5.19.  Efter Ørsted – ASIM. Danmarks næste store nationale rumprojekt. 

 

 

Terma Posters (Carsten Jørgensen, Terma A/S) 

5.20.  Microsatellite projects 

5.21.  Experience in Space 

5.22.  Terma satellitprojekter 
 

www.dmi.dk/dmi/tr09-09 



 

24

 
Poster #1.  
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Poster #2. 
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Poster #3. 
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Poster #4. 
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Poster #5. 
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Poster #6. 
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Poster #7. 
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Poster #8. 
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Poster #9. 
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Poster #10. 
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Poster #11. 
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Poster #12. 
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Poster #13. 
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Poster #14. 
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Poster #15. 
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Poster #16. 
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Poster #17. 
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Poster #18. 
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Poster #19. 
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Poster #20. 
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Poster #21. 
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Poster 22. 
 

  

  

www.dmi.dk/dmi/tr09-09 



 

46

 

www.dmi.dk/dmi/tr09-09 


	Omslag.pdf
	Kolofon.pdf
	Indhold.pdf
	Kap1.pdf
	Kap2.pdf
	Kap3.pdf
	Kap4.pdf
	Kap5.pdf

