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Kommunikation i rummet 
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Indledning 

Vi talte sammen i klassen om hvad vi ville komme til at savne hvis vi var oppe i 

rummet. 

Vi blev alle enige om at vi ville komme til at savne vores kæledyr meget. 

Derfor kom vi i tanke om at det ville være et godt emne.  

Alle i klassen blev så straks enige om at det var et godt emne. 

Vi startede med kommunikation i rummet, og fandt ud af man allerede kunne bruge 

sin mobil i rummet, det havde vi ellers også tænkt at vi skulle lave. 

Vi tænkte at måske kunne astronauter godt savne deres kæledyr. Man arbejder 

måske bedre, hvis man ikke hele tiden savner sit kæledyr. 

Problemstilling 

Vi vil undersøge om man kan sætte en chip i en levende hund på jorden der via 

chippen kan overføre sine følelser til en robothund på rumstationen. 

ARBEJDSGANGE 

Vi talte samme og lavede alle mulige opgaver om rummet og læste artikler fra 

aviser. 

Alle i klassen prøvede at programmere en robot til at danse og køre frem og tilbage. 

Vi samlede robotterne og samlede ekstra klodser til robotten så den kunne løse 

opgaverne nemmere.  

Bagefter begyndte vi at prøve at programere roboten til at danse og alle mulige andre tossede ting. 

Interview med dyrelæge 

Vi ringede til en dyrlæge for at få en masse viden så vi til sidst vidste at dyrene ikke lider af smerte 

eller dør eller andre hændelser. En anden ting vi blev lettet over var at vi faktisk kunne udføre vores 

ide om en APP. 

Først fortalte vi om vores ide.  

Hvad syntes du om ideen? 

Da vi spurgte dyrelægen sagde hun det var en sjov og god ide. 
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Kan man måle dyrs humør med en chip eller NANOBOTTER? 

Dyrlægen svarede at man ikke kunne måle deres humør lige nu, men 

måske i fremtiden. 

Kan dyrene dø af det? 

Hun svarede at de ikke vil kunne dø af det. 

Hvor mange forskellige humør har en hund? 

Da vi spurgte dyrelægen om hvor mange humør en hund har, sagde hun 

at de havde så mange humør som vi har. 

Er det det samme med andre dyr som hunde? 

Da vi spurgte dyrlægen om det var det samme som andre sagde hun ja 

det er det.  

Kan dyrene få nogle bivirkninger? 

Da vi spurgte om det vil give dyret bivirkninger, sagde hun at det ikke 

ville give nogle bivirkninger. 

 

APP 

APP-en handler om at man ville kunne kommunikere med sit kæledyr hvis man fx er 

på den internationale rumstation ISS og savner sit kæledyr. Så har rumstationen et 

robotkæledyr. Astronauten skal logge ind med sit ansigt på sin mobil. Den sender et 

signal til en chip der sidder i ens kæledyr derhjemme. Vores APP skal kunne 

modtage et direkte signal fra den chip, der sidder i ens kæledyr så man ved hvilket 

humør ens kæledyr er i.  

Vores APP´S forside er et billede af to kæledyr og en astronaut, og så står der hvad 

APP-en hedder. APP-en hedder ”the SPACE”.  Du skal logge ind med dit ansigt, det 

fungere således at APP-en skal scanne dit ansigt, så du kan komme ind. Når du har 

logget ind kommer der en liste med kæledyr. Så trykker du på det kæledyr som du 

har. Så skal du skrive hvad kæledyret hedder, hvor gammel den er og hvilken race. 

Når fx hunden nede på jorden har det godt/dårligt eller er ked af det, så får man et 

signal fra chippen igennem en sendemast til en satellit videre til en phone-sat og så i 
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APP-en og fra APP-en til robothunden. Du downloader APP-en, der hvor du 

downloader dine andre APP´S.  

Hvilke følser får man af den? 

Glad. Kærlig. Overaskede. Trist. Smirene. Alene. Udulig. Rolig. Livlig. 

Underholdt.lyksalig. glædesfyldt. Henrykt. Overstadig. Lystig. Taknemlig. Festlig. 

Ekstatisk. Tilfreds. Opmuntrende. Opløftet. God. Utvungen. Komfortabel. Fornøjet. 

Opmuntret. Overrasket. Tilfreds. Stille. Sikker. Afslappet. Afklaret. Klar. Velsignet.  

 

NODES software kan hjælpe os med at lave APP-en. Der står på deres hjemmeside at 

det koster cirka 20.000 kr. men det er nok mere for den skal jo kunne fungere i 

rummet. 

Interview 

Vi har stillet et APP firma nogen spørgsmål om den APP vi har tænkt på. 

Det første spørgsmål var, kan i hjælpe med at lave en APP som kan fungere i 

rummet. 

Det andet spørgsmål var, koster det mere at lave en APP der fungere i rummet end 

på jorden. 

Det tredje spørgsmål, kan man lave en APP der virker i rummet som sender signal til 

APP-en. Så man kan se sit kæledyr. 

Det fjerde spørgsmål er, vil denne APP kunne fungere. 

Interview Svar 

1. De ville godt kunne hjælpe os med APP-en. 

2. Det koster mere i rummet end det ville gøre på jorden. 

3. Man ville godt kunne se sit kæledyr igennem APP-en. 

4. APP-en ville godt kunne fungere. 
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 KONKLUSION 

Det var ret svært at skulle starte op efter en lang periode uden lego space.Og det 

nye emne vi har fået i det her år har været meget inspirrende. Vi synes at det var 

godt at vi ville kunne hjælpe andre astronauter med probler fx de savner deres 

kæledyr så de arbejder dårligere for de de er nervøse over for deres kæledyr. Vi kan 

måske få vores APP udviklet i fremtiden. 

 

Kilder: 

https://www.thinglink.com/scene/957158408627159041 

https://www.nodes.dk/contact/ 

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

http://www.rummet.dk/rumfart/rumraketter                          

http://www.endocrinology.dk/ 

https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Internationale_Rumsta

tion 

http://www.rummet.dk/solsystemet/jorden 

http://www.universet.biz/ 

https://www.thinglink.com/scene/957158408627159041 

http://thework.com/sites/thework/dansk/downloads/Emo

tions_and_reactions_list_%20danish_A4.pdf 

http://www.rudedyreklinik.dk/?gclid=EAIaIQobChMI5ofA_I

7N2QIVG-AZCh2-yQrMEAAYASAAEgKYvvD_BwE 

https://www.thinglink.com/scene/957158408627159041
https://www.nodes.dk/contact/
http://www.rummet.dk/universet/liv-i-rummet/seti
http://www.rummet.dk/rumfart/rumraketter
http://www.endocrinology.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Internationale_Rumstation
https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Internationale_Rumstation
http://www.rummet.dk/solsystemet/jorden
http://www.universet.biz/
https://www.thinglink.com/scene/957158408627159041
http://thework.com/sites/thework/dansk/downloads/Emotions_and_reactions_list_%20danish_A4.pdf
http://thework.com/sites/thework/dansk/downloads/Emotions_and_reactions_list_%20danish_A4.pdf

