redaktör: Cornelia Ekvall

INSLAG FRÅN ASTRONOMISK UNGDOM

Mer från Astronomisk Ungdom hittar du på www.astronomiskungdom.se

44 POPULÄR ASTRONOMI NR 4 2020

FOTO: A NTO N IA G R ETH E N- B U S S M A N N

R

ymdingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet bygger
sin egen satellit – i form av en
liten kub! I projektet APTAS
har de sedan en tid tillbaka
utvecklat en så kallad CubeSat i ett
projekt som gett studenterna möjligheten att applicera de kunskaper
de fått genom studierna på ett riktigt
rymdprojekt.
Redaktionen har intervjuat Theresia Hestad, en av projektledarna
för satellitprojektet APTAS. Hon har
tidigare varit förbundskommunikatör för Astronomisk Ungdom och läser nu sitt sista år på Luleå Tekniska
Universitet (LTU), på rymdcampus i
Kiruna. Theresia pluggar till civilingenjör i rymdteknik, med inriktning
atmosfärs- och rymdfysik, och är
samtidigt en av APTAS-projektets
fyra projektledare. Tillsammans
leder de ett team på 31 studenter
och har ansvar för olika subsystem
på satelliten.
Studentsatellitprojektet APTAS är
LTU:s första studentsatellitprojekt.
Förkortningen står för Atmospheric Polar Transmission Alignment
Satellite. Satelliten ska utföra atmosfärsfysikmätningar från rymden
och tillhandahålla data till forskare.
Projektet startade hösten 2018 och
studenterna siktar på uppskjutning i
slutet av 2021.
Under tiden som gått sedan
projektstart har studenterna jobbat
hårt med att få sin systemdesign på
plats. Snart är det dags för den etapp
i utvecklingen som kallas för kritisk
designutvärdering, eller ”CDR” efter
engelskans critical design review. Vid
CDR spikas den slutgiltiga designen
för satelliten. Sedan är det dags att
börja montera ihop och testa den.
Satelliten blir ”1U” i storlek, vilket i
CubeSat-sammanhang betyder måtten 10 cm × 10 cm × 10 cm.
Satelliten har två huvudsakliga
”payloads”, det vill säga instrument
som ska utföra uppdrag i rymden.
Det ena heter ECAT och är en antenn
som ska användas för kalibrering av

Med koll på både elektroniken på bordet och programmet i datorn: läraren Jill Rhoads
och Astronomisk Ungdoms Albin Ask jobbar med CanSat.
Theresia Hestad och Martin Elfvelin
presenterade APTAS-projektet
på konferensen Finnish Satellite
Workshop i januari
ett annat forskningsprojekt vid namn
EISCAT 3D. Detta är ett svensktfinskt-norskt samarbetsprojekt
centrerat kring ett ”phased-array”
antennsystem. Det andra instrumentet som ska flyga på APTAS-satelliten
är en norrskenskamera som ska fotografera norrskenet (och sydskenet)
när satelliten passerar över polerna.
CAM heter den, och har utvecklats
tillsammans med Institutet för rymdfysik (IRF).
Theresia berättar att studenterna
tjänar in högskolepoäng genom att
delta i satellitprojektet. Deltagandet
sker i form av två projektkurser på
vardera 7,5 högskolepoäng. Detta betyder också att studenterna som deltar
i projektet med jämna mellanrum byts
ut. En del av studenterna har precis
påbörjat sitt arbete med satelliten nu,
höstterminen 2020. Å andra sidan gör

denna genomströmning av studenter in i och ut ur projektet att fler
studenter får möjlighet att ta del av
den praktiska arbetserfarenheten som
satellitprojektet innebär.
Studenterna är indelade i olika
grupper inom projektet, där grupperna har ansvar över olika områden
såsom strömförsörjning, telemetri och
kommandon, omborddator och
datahantering, utveckling av CAM,
utveckling av ECAT, osv.
Projektgruppen har även haft
möjlighet att åka ut på konferenser
för att presentera projektet. Tidigare
i år, precis innan coronapandemin
pausade världen, åkte Theresia tillsammans med projektledarkollegan
Martin Elfvelin till Finnish Satellite
Workshop-konferensen vid Aaltouniversitetet utanför Helsingfors och
fick presentera projektet där.

Under intervjun får Theresia
frågan om en så stor konferens med
så många människor närvarande
känns som att det var en helt annan
värld eller en helt annan tid. ”Jo”,
skrattar Theresia och berättar att
studenterna på Kirunas rymdcampus också hann med ytterligare en
rymdkonferens på campus, Satellite
Innovation Forum i mars, innan
pandemin anlände och allt umgänge
blev digitalt.
Som tidigare förbundskommunikatör för Astronomisk Ungdom har
Theresia tagit med sig den kommunikativa erfarenheten in i APTAS-projektet. Projektet är väldigt aktivt på
sociala medier. Varje tisdag postar de
exempelvis information om vad olika
delar av teknikutvecklingen inom projektet går ut på – detta under rubriken
”Tech Tuesdays”. För den som vill veta
mer om projektet APTAS rekommen
deras alltså en extra titt på sociala
medier varje tisdag. 
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av Sakke Teerikoski

Theresia studerar till civilingenjör i rymdteknik i Kiruna och
är en av projektledarna för APTAS.
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STUDENTER I LULEÅ BYGGER EGEN
BURKSATELLIT

Gruppbild på studenter som utvecklar satelliten.
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Konferensmiddag under Lundkonferensen.
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arje år anordnar Astronomisk
Ungdom en konferens med syftet
att engagera förbundets medlemmar och utveckla verksamheter. I
coronatider behövdes ett nytt upplägg,
med lokala konferenser, ett upplägg
som skapade nya möjligheter för
framtiden.
Vi har pratat med förbundets ordförande, Louise Drevinger, för att kolla
läget efter årets konferenser.
PA: Varför anordnar AU en konferens varje år?
– Konferensen hålls varje år för att
utveckla kunskapen om föreningsliv
och stärka relationer mellan medlemmar, föreningar, distrikten och förbundet. Genom att tillsammans umgås,
ha roligt och utveckla våra kunskaper
bidrar konferensen till många nya vänskaper och en fantastisk internkultur.
PA: Vad är det viktigaste med en
konferens enligt dig?
– En konferens ska vara lärorik och
rolig! Det är garanterat det viktigaste
enligt mig.
PA: Kan du berätta mer om årets
upplägg?
– Efter att coronapandemin bröt ut
fick vi ställa in samtliga evenemang
under hela våren och sommaren,
något som givetvis var väldigt tråkigt
men nödvändigt. Den årliga konferensen är en höjdpunkt för våra medlemmar där vi träffas och har väldigt
roligt tillsammans. Givetvis ville
förbundsstyrelsen ha möjligheten att
ge dem denna glädjen även i år.

Förbundsordförande Louise berättar om
årets coronaanpassade konferenser.
Upplägget med årets AU-konferenser blev därför att anordna flera små
lokala konferenser där våra medlemmar fortfarande kan bo hemma,
enkelt ta sig till konferensen, undvika
långa transporter och hålla nere
smittorisken. Just idén om att anordna
mindre konferenser har faktiskt varit
uppe för diskussion tidigare år och nu
fick vi möjligheten att testa den idén.
Önskan om att utveckla våra
distrikt har funnits länge och dessa
konferenser fungerade väldigt bra
som ”kick-off ” för att starta upp dessa.
Efter konferenserna har vi idag en
aktiv styrelse, både i Skånedistriktet
och Stockholmsdistriktet!
PA: Hur såg dagarna ut?
– Dagarna på konferenserna såg
i princip likadana ut för båda upplagorna som vi fick möjlighet att

genomföra. Lördagen inleddes med
introduktionen Get to know your
galaxy där medlemmarna fick lära
känna varandra ordentligt. Därefter
hölls workshops med stort fokus på
distriktsverksamheten.
–Vi hade äran att få besök av gästföreläsare, Daniel Mikkola föreläste i
Lund och Theresia Hestad föreläste i
Stockholm. Lördagen avslutades med
firande och trerätters middag på fina
restauranger! Söndagen bjöd på två
workshops, en om hur man planerar
ett exceptionellt evenemang och en
om hur man bygger upp en exceptionell förening. Efter att ha fått feedback
från deltagare visade det sig att passet
om hur ett exceptionellt evenemang
planeras var mest uppskattat. Kul!
PA: Hur kommer AU jobba med
frågor och punkter som tas upp på
konferenserna?
– Förbundsstyrelsen ser alla sammankomster som fantastiska möjligheter att få ta del av medlemmars
önskemål, feedback och idéer. Under
konferenserna har vi fått många
fantastiska idéer och vi är otroligt
imponerade och stolta över våra engagerade och drivna medlemmar. Wow!
PA: Om jag som medlem vill påverka AUs verksamhet, hur gör jag?
– Som medlem i AU har du många
möjligheter att påverka verksamheten.
Detta kan du göra genom att engagera
dig i en förening, ditt distrikt eller

på nationell nivå. Kontakten med
förbundsstyrelsen och kansliet är
också en viktig del i att vara med och
påverka verksamheten. Givetvis är du
som medlem alltid välkommen att
skriva till oss i förbundsstyrelsen. Vi
välkomnar alla idéer och tycker att det
är fantastiskt roligt att prata med våra
medlemmar!
PA: Vad är AU idag och vad kommer AU att vara om ett år tror du?
– Idag är AU ett förbund som
växer för varje år. Detta har gett oss
lite växtvärk som är normalt för ett
förbund med en sådan otrolig medlemsökning. Jag kan stolt säga att
vi under hösten har anställt tre nya
kolleger på kansliet som kommer
göra det möjligt för AU att växa och
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Några
av deltagarna
presenterar sina idéer under Stockholmskonferensen.
Hela gänget
(och raketerna).
Fr.v: Allan Edh, Filippa Karlsson, Sara Madison och Alicia Dalström.
utvecklas ännu mer, något som jag
är nyfiken och ivrig att få uppleva!
Därför tror jag att vi om ett år har
uppnått ett nytt medlemsrekord
och arrangerar fler verksamheter än

UTMÄRKELSE TILL
FRÅGVIS PODCAST

någonsin tillsammans med våra kära
medlemmar och samarbetspartners.
Det finns enorma möjligheter för
AU och detta är bara början på en
lång rymdresa! 

av Cornelia Ekvall

V

arje år delar Astronomisk Ungdom ut ett hedersstipendium till
en (eller i detta fall till två personer) som genom särskilda insatser har
främjat intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi och rymdfart
hos barn och ungdomar i Sverige.
Årets hedersstipendium tilldelades
Susanna Lewenhaupt och Marcus Petterson, personerna bakom den spännande och inte minst intresseväckande podcasten Har Vi Åkt Till Mars
Än?(HVÅTMÄ), med motiveringen:
”Susanna Lewenhaupt och Marcus
Pettersson har som initiativtagare,
producenter samt programledare för
podcasten ’Har vi åkt till Mars än?’
engagerat och inspirerat ungdomar att
blicka upp mot stjärnorna och ställa
in siktet på vår röda grannplanet,
Mars. Med intressanta ämnen och en
tydlig röd tråd fångar de lyssnare av
olika kunskapsnivåer över generationsgränser. Deras brinnande intresse
för rymdfart återspeglas starkt i de
avsnitt som produceras. Med sin podcast har de på ett populärvetenskap-
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INSPIRERANDE KONFERENSER
SKAPADE NYA IDÉER

Podcasthjältarna med hedersstipendiet utanför Gamla observatoriet i Stockholm.
F. v: Louise Drevinger, Susanna Lewenhaupt, Marcus Pettersson och Gabriel Delerin.
ligt och lättillgängligt vis bidragit till
kunskap och intresse för rymden.”
Med stipendiet vill förbundet uppmärksamma och belöna betydelsefulla
insatser som influerat ungas intresse
inom rymd-Sverige. HVÅTMÄ är en
lättillgänglig podcast som finns att
lyssna på där poddar finns, helt gratis!
Du kan alltså från din cykel på väg
till skolan utforska rymden, direkt från
din mobil!
Sedan år 2000 har den internatio-

nella rymdstationen ISS varit bemannad. Mycket forskning har bedrivits
på stationen, ett faktum som Susanna
Lewenhaupt och Marcus Petterson
utforskar tillsammans med Rymdstyrelsen just nu i rykande färska avsnitt.
Men har du också undrat över vilka lagar som finns i rymden egentligen, när
återvänder vi till månen och hur skulle
kroppen påverkas av en rymdresa?
Detta och mycket mer kan du ta
reda på i HVÅTMÄ. 
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