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Abstract 
This study is about the Mars Helicopter Ingenuity that landed on Mars the 18th of February 

2021. Ingenuity was made as a technology demonstration, which was based on the theory “Can 

we fly on Mars?” And to answer that question: “Yes, we can”.  

We use the TRIN-model (an internal RUC method) in this project by studying the internal 

mechanisms, processes, technological artifacts and finally the technology as an innovation in 

order to find ways to implement it in future missions and scenarios on Mars. In correlation to 

this, it’s important to obtain an understanding of aerodynamics, IMU, types of Unmanned Aer-

ial Vehicles (UAV) and the conditions on Mars. Furthermore we look at how other UAV’s 

work on Earth, to later make a comparison with Earth and Mars. Based on our knowledge we 

therefore scrutinize and analyze how future Mars UAV’s could be implemented and function 

on Mars in the future. We suggest that a Mars UAV can be used in future missions such as the 

Mars Sample Return, ExoMars 2022, in a colonization on Mars and in mapping of possible 

lava tunnels, with the use of mapping, photography, aerial view and collecting samples. When 

all is said and done, we finally suggest a optimization of the rotorblades for making the sug-

gested uses of UAV’s on Mars possible. 
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1 Indledning 
Året er 1903. Det er den 17. december, en kold, blæsende formiddag, og vi befinder os i Kitty 

Hawk, North Carolina (Smithsonian National Air and Space Museum, u.å.-a). Dette er dagen, 

hvor brødrene Wilbur og Orville Wright med deres Wright Flyer formår at gennemføre den 

første flyvning med en motordrevet flyvemaskine, der er tungere end luft (Smithsonian 

National Air and Space Museum, u.å.-e). Bedriften var åbningen for en helt ny verden. Wright 

brødrenes flyvemaskine udgjorde et helt specielt gennembrud i den teknologiske udvikling, og 

flyvemaskinen er senere hen blevet en af de mest centrale teknologier i vores samfund 

(Smithsonian National Air and Space Museum, u.å.-d), og har åbnet op for helt nye muligheder 

for transport.  

117 år senere befinder et stykke af Wright Flyer sig på planeten Mars. Vi er i Jezero-krateret, 

hvor en lille helikopter kaldet Ingenuity og roveren Perseverance befinder sig. Det er ikke for 

ingenting, at helikopteren er navngivet Ingenuity, der på dansk betyder opfindsomhed. Det er 

nemlig på denne lille helikopter, det lille stykke af Wright brødrenes flyvemaskine sidder 

(NASA/JPL, 2021a), og er med til at sætte tyk streg under helikopterens betydning, og den nye 

historiske bedrift. Det skal vise sig den 19. april 2021 på det såkaldte Wright Brothers Field i 

Jezero-krateret, at denne lille helikopter står for den første flyvning med et motordrevet faretøj 

på en anden planet end Jorden (NASA/JPL-Caltech, 2021). Denne gang er det den amerikanske 

rumfartsadministration National Aeronautics and Space Administration, bedre kendt som 

NASA, der står bag Ingenuity og bedriften. 

Helikopteren har fået lov til at rejse med på maven af Perseverance roveren på Mars 2020 

missionen. Men Ingenuity er kun tænkt som en teknologidemonstration, et såkaldt proof-of-

concept. Den er sendt af sted med det formål at skulle teste, om det er muligt at flyve på Mars, 

og den er dermed ikke en del af Mars 2020 missionens formål; at lede efter tegn på tidligere 

liv på den røde planet (National Aeronautics and Space Administration, 2021a, 2021b). 
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Billede 1 - Ingenuity på sin anden flyvetur den 22. april set fra Perseverance roveren (NASA/JPL-
Caltech/ASU/MSSS, 2021).  

Men hvorfor sende en helikopter til Mars? Og hvorfor først nu? Rumforskningen har udviklet 

sig gennem tiden, og roverne er blevet større og større. Den første rover Sojourner1 var på 

størrelse med en stor papkasse, hvor Perseverance er på størrelse med en lille bil (Interview 

med Linden-Vørnle, 00.24.33 - 00.26.34). Tidligere har der ikke været plads på missionerne, 

og det har handlet om at prioritere, hvad der er vigtigst. Men i og med at roverne er blevet så 

store, er kapaciteten blevet større, og det har nu været muligt at medbringe en Mars helikopter 

(ibid.). 

Indtil nu har man undersøgt Mars på selve overfladen med rovers, samt langt fra overfladen 

med sonder og satellitter i kredsløbet om Mars (Interview med Linden-Vørnle, 00:06:49 - 

00:10:14). Men med Ingenuity som det første Unmanned Aerial Vehicle (UAV) på en anden 

planet end Jorden, er startskuddet for et nyt luftperspektiv på Mars sat i gang. Med rovers opstår 

der begrænsninger, i forhold til hvor stort et areal de kan afdække, samt problemer med udfor-

drende terræn som f.eks. kratere og store sten. Curiosity roveren, der landede på Mars i 2012, 

har indtil videre rejst lige over 25 km siden den landede (NASA Science Mission Directorate, 

u.å.-d). Sonder og satellitter giver gode muligheder for observation, målinger og kommunika-

tion mellem Jorden og Mars, men har ikke mulighed for at give detaljerede billeder af Mars’ 

overflade. En UAV som Ingenuity vil kunne udfylde det manglende led - være en mellemting 

mellem rover og sonde (Interview med Linden-Vørnle, 00:06:49 - 00:10:14): Den kan undgå 

                                                
1 En del af Pathfinder missionen i 1997 
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begrænsninger og forhindringer ved blot at kunne flyve i luften, og kan give detaljerede billeder 

af overfladen. Det vil åbne op for nye muligheder for udforskningen af Mars. Planetens forhold 

gør det dog ikke nemt at flyve, hvor udfordringer i forhold til atmosfære, temperaturer og energi 

opstår. Så hvorfor bruge så meget tid på at udforske planeten? 

Mars er særlig interessant på grund af to ting: Gennem udforskningen af Mars forsøges, der at 

opnå bedre forståelse for og finde svar på spørgsmål omkring vores Solsystem, samt hvad der 

er sket med planeten. Med teorien om, at der har eksisteret (og måske stadig gør) liv på Mars, 

er det yderst interessant at finde ud af, om det der er sket med Mars, måske er det, der er ved 

at ske med Jorden (European Space Agency, u.å.; Ghosh, 2021). Derudover er planeten inte-

ressant i forhold til en mulig kolonisering og et fremtidigt nyt hjem for mennesket. 

Rumrejser og rumforskning har ligesom Wright Flyer været nye teknologiske fremskridt, som 

har udvidet vores forståelse af, hvad vi som menneske er i stand til. Med Ingenuity tager vi en 

central del af vores liv, evnen til at kunne flyve, med os ud i rummet. Vi ser det som en utrolig 

spændende udvikling inden for rumforskning, at vi tager en teknologi, der spiller en central 

rolle i vores samfund på Jorden, og gør den til en del af vores liv i rummet. 

Vi finder udforskningen af rummet utroligt interessant, og de muligheder, som Ingenuitys be-

drifter åbner op for, har været dragende. Men for at forstå hvad disse muligheder kan indebære, 

har vi med et teknologisk fokus måtte undersøge Ingenuity i forhold til de teknologiske arte-

fakter og indre mekanismer, samt aerodynamikkens virke på disse. Emnet kompliceres yderli-

gere, da de forhold vi normalt bruger inden for aerodynamikken på Jorden, ændres i omgivel-

serne på Mars. Det har derfor også været centralt at sammenligne de to planeter, samt 

UAV’erne på disse. Vi vil som betegnelse i projektet benytte begrebet UAV, der omfatter luft-

fartøjer, som er ubemandede. Ofte bruges begrebet drone, og i forbindelse med Ingenuity bru-

ges begrebet helikopter, hvilket kan være misvisende. Vi tænker ofte at en helikopter har en 

pilot, hvilket ikke er tilfældet med Ingenuity. Derudover er helikopterkonfiguration ikke sva-

rende til Ingenuitys. Vi benytter derfor begrebet UAV, for at ramme en bred vifte af luftfartøjer, 

som er ubemandede. Det vil være interessant at se på de fremtidige missioner og udforskning, 

der er planlagt for Mars, og hvordan UAV’er kan implementeres i disse scenarier, for at få en 

forståelse for hvilke muligheder for anvendelse, det nye luftperspektiv åbner op for. For at 

muliggøre implementeringen af UAV’er til mere komplicerede opgaver end blot at demon-

strere evnen til at flyve på Mars, er det nødvendigt at kigge på hvilke muligheder og udfordrin-

ger, der er i forhold til videreudvikling af UAV’er i Mars’ atmosfære. 

Dette leder os videre til projektets problemformulering samt arbejdsspørgsmål.  
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1.1 Problemformulering og arbejdsspørgsmål  

Vores ønske er at undersøge teknologien bag Ingenuity nærmere. Gennem en komparativ ana-

lyse af Jorden, Mars og UAV’er på de to planeter, vil vi undersøge mulighederne for anvendel-

sen af UAV’er på Mars. Derefter vil vi se, hvordan anvendelsen af UAV’er kan implementeres 

og muliggøres i den fremtidige udforskning af Mars. Vores problemformulering lyder derfor 

således: 

Hvilke teknologier ligger bag Mars helikopteren Ingenuity, og hvilke muligheder er der 

for anvendelse af UAV’er på Mars i fremtiden?  

Vi har udarbejdet en række arbejdsspørgsmål, som skal afdække forskellige sider, medvirke til 

udvidelsen af vores viden om emnet og danne rammerne for vores arbejde, hvor arbejdsspørgs-

målene hver især vil arbejde mod en besvarelse af vores problemformulering. 

1. Hvordan fungerer UAV’er på Jorden? 

- En redegørelse for vigtige principper, herunder aerodynamik og indre mekanis-

mer, vil gøre det klart hvordan UAV’er fungerer.  

2. Hvordan bruges UAV’er på Jorden? 

- En redegørelse for anvendelsesmetoder af udvalgte UAV’er på Jorden. 

3. Hvilke udfordringer er der på Mars, her iblandt forskellene mellem Jorden og 

Mars, når man skal arbejde med UAV’er?   

- En beskrivelse af forholdene på Mars, hvor vi bl.a. trækker på viden fra et af 

vores interviews. Dette vil være med til at danne et solidt vidensgrundlag for en 

komparativ analyse af UAV’er på Jorden og Mars. Her vil det blive tydeligt, 

hvilke udfordringer, der tegner sig for udviklingen og brugen af UAV’er på 

Mars. 

4. Hvilke mål og missioner er planlagt for den fremtidige udforskning af Mars?   

- En klargørelse af hvilke mål og missioner, der er planlagt for udforskningen af 

Mars, skaber inspiration til scenarier, hvor vi kan tænke brugen af UAV’er ind 

i.  

5. Hvilke artefakter består Ingenuity af, og hvordan fungerer dens indre mekanis-

mer og processer?  

- Vi vil gennem en teknologisk analyse, udarbejdet ved hjælp af begreber fra 

TRIN-modellen, kortlægge de teknologiske artefakter, som Ingenuity består af, 

samt dens indre mekanismer og processer, som gør den i stand til at flyve. 
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Denne teknologiske analyse vil bruges videre i den førnævnte komparative ana-

lyse.  

6. Hvordan er Ingenuity på Mars og UAV’er på Jorden forskellige? 

- Her kommer den komparativ analyse til udtryk, hvor vi vil kigge på forskellene 

mellem hvordan UAV’er på Jorden kontra Ingenuity på Mars fungerer, som vil 

føre os videre til vores bud på, hvordan UAV’er kan anvendes på Mars. 

 

Desuden vil vi pointere, at rapporten også inkluderer en beskrivelse af det visuelle produkt, 

som skal medbringes til den mundtlige projekteksamen. Dette visuelle produkt er ikke færdigt 

endnu, og derfor foreligger der kun en beskrivelse af dette. 

 

1.2 Afgrænsning og udfordringer 

I løbet af projektets udfoldelse har vi måtte gøre os nogle tanker og foretage nogle til- og fra-

valg. Dette afsnit vil tydeliggøre, forklare og begrunde de valg, vi har foretaget. 

Vi er opmærksomme på, at vores projekt tager udgangspunkt i en teknologi, som er på et meget 

tidligt stadie. Da vi startede projektet vidste vi ikke engang, om Ingenuity ville kunne flyve. 

Viden omkring helikopteren og muligheden for at flyve er selv for NASA blevet produceret 

løbende. Derfor har vi være nødsaget til i stor grad at benytte os af artikler og kilder, som ikke 

er peerreviewed, og derfor ikke kan inddrages på samme måde som videnskabelige tidsskrifter 

og andre mere gennemarbejdede værker. 

Rumforskning dækker over et kæmpe omfang af emner, og en masse kan vælges at trække ind 

i et emne som dette. Brugen af UAV’er behøver ikke at være forbeholdt Mars, men kan også 

være muligt at tage i brug andre steder i vores Solsystem. Vi har dog valgt at holde vores fokus 

på Mars, for at undgå at projektet ville blive for omfangskrævende og overflødigt, og for bedre 

at kunne holde vores fokus. Det giver også mening at tage udgangspunkt i Mars, da det er netop 

der, Ingenuity befinder sig, og det netop er Mars, der er i høj grad rummer interessant forskning 

ift. Jordens udvikling og liv. Vi vil dog i en perspektivering bringe emnet om brugen af UAV’er 

andre steder i Solsystemet op. 

Vi afgrænser os også fra at gå ind i en etisk diskussion omkring udforskning af rummet og 

brugen af UAV’er, da vi ikke føler, det har relevans for projektets udgangspunkt. Projektet 

tager udgangspunkt i fokus på brugen og udarbejdelsen af teknologi, at vi benytter os af 
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UAV’er på Mars, og hvilke muligheder det åbner op for. En etisk diskussion, om brugen af 

UAV’er på Mars, vil fjerne det udgangspunkt, vi tager afsæt i. 

 

1.3 Semesterbinding  

I dette afsnit vil vi præsentere de dimensioner, vi har valgt at udarbejde rapporten i. Vores 

hoveddimension ligger i Teknologiske Systemer og Artefakter. Derudover har vi valgt at ud-

arbejde projektet i dimensionen Design & Konstruktion. 

1.3.1 Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 

I dette semesterprojekt har vi vores hovedfokus i dimensionen TSA. Vores projekt tager sit 

afsæt i en allerede eksisterende teknologi; UAV’er, der i form af Ingenuity tager skridtet videre 

fra Jorden og til Mars. Vi vil kigge på de teknologiske artefakter og indre mekanismer og pro-

cesser, som Ingenuity består af, og finde ud af hvilke muligheder Ingenuity og UAV’er åbner 

op for på Mars, og i hvilke sammenhænge de kan bruges i, i fremtiden. I den forbindelse vil vi 

benytte os af nogle trin fra TRIN-modellen, hvor vi vil have fokus på trin 1: Teknologiers indre 

mekanismer og processer, trin 2: Teknologiers artefakter, trin 5: Modeller af teknologier og 

trin 6: Teknologier som innovation. På den måde vil TSA-dimensionen blive dækket godt ind.  

1.3.2 Design & Konstruktion 

Som projektets anden dimension har vi valgt at benytte os af Design & Konstruktion (D&K). 

I projektet arbejder vi med et allerede eksisterende design af en teknologi. Vi kommer med bud 

på, hvordan anvendelsen af denne teknologi kan implementeres ind i fremtidige missioner, og 

hvordan designet kan anvendes. Heriblandt også hvordan tilføjelse af nyt ustyr kan optimere 

UAV’en. Efter analysen og vores bud på anvendelse, kommer vi med et forslag til hvordan en 

optimering af denne teknologi kunne tage form - vi trækker her på Design & Konstruktions 

dimensionens ide om redesign. 

I vores visuelle produkt vil vi forsøge at visualisere denne ide ved hjælp af et storyboard, en 

metode vi kender fra Design & Konstruktion. 
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2 Metodeafsnit 
Dette afsnit præsenterer de metoder, der er blevet benyttet i løbet af projektet. Igennem den 

teknologiske analyse, den komparative analyse og det visuelle produkt er trin fra TRIN-model-

len blevet benyttet. Vi har udført to semistrukturerede expertinterviews, der har bidraget til 

forståelsen af Ingenuity, forholdene på Mars, samt brugen af UAV’er på Jorden og på Mars. 

Ydermere har vi udviklet et roadmap, der viser helikopterens tidslinje over flyvninger siden 

dens ankomst. Vi har også lavet et mind map, der viser brugen af UAV’er på Jorden, for at 

danne overblik over mulighederne. 

 

2.1 TRIN-modellen 

TRIN-modellen, der står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk, er en 

model udarbejdet på RUC af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels Jørgensen. 

Metoden er endnu ikke en anerkendt metode blandt forskere, men bruges til undervisning på 

den Humanistisk-Teknologiske Bachelor (for første gang i 2017). Modellen kan trækkes på i 

forbindelse med analyser af teknologier, og består af disse 6 trin (Jørgensen, 2020): 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiers artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Teknologier som innovation. 

Baggrunden for udarbejdelsen af TRIN-modellen grundede i mangel på en model, der levede 

op til det ønskede formål. Modellen søger at stille dybere spørgsmål til teknologiers tekniske 

og ikke-tekniske egenskaber, til forskel fra Carl Mitchams definition af teknologi i bogen Thin-

king Through Technology, der omhandler objektet samt menneskets relation til objektet i form 

af viden, aktivitet og vilje (ibid.). På den anden side har TRIN-modellen mindre fokus på ar-

bejds- og produktionsprocesser end Jens Müllers definition af teknologi, der med teknik, viden, 

organisation og produkt har et overvejene fokus på disse. TRIN-modellen søger at have fokus 

på både teknologiers produktion, design og deres brug, samt et teknologisk-videnskabeligt fo-

kus, hvor der indgår begreber som indre mekanismer og processer (ibid.). 
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Det er vigtigt at pointere, at TRIN-modellen ikke skal betragtes som en metode, hvor alle trin 

skal gennemgås slavisk. Modellen er i stedet et værktøj, der kan trækkes på i en teknologisk 

analyse, og derfor kan trinnene benyttes, som man ønsker, og det er ikke nødvendigt at benytte 

sig af alle trin. 

Vi kan i vores arbejde benytte TRIN-modellen som en guide og støtte, samt bruge den som et 

værktøj til at undersøge og forstå teknologien bag Ingenuity. Den er dog ikke en udførlig guide, 

så vi har valgt hvilke trin, der giver bedst mening at benytte i vores arbejde.   

2.1.1 Trin 1 og trin 2  

Vi vil i vores arbejde benytte trin 2 om teknologiske artefakter samt trin 1 om indre mekanismer 

og processer til en teknologisk analyse af Ingenuity. Vi har valg at benytte trin 1 og trin 2 

samlet, da vi mener de to trin kan spille godt sammen og bidrage til en forståelse for helikop-

terens fysiske jeg, hvordan helikopteren rent teknisk fungere, herunder indre mekanismer og 

processer, og teknologiens formål. 

Trin 2 omhandler teknologiske artefakter, menneskeskabte genstande som har en teknologisk 

funktion (Jørgensen, 2020), og ved benyttelse af trin 2 forsøger vi at klarlægge de forskellige 

teknologiske artefakter, som Ingenuity består af, og som har en vigtig funktion, herunder: An-

tenner, solceller, batterier, sensorer, kameraer, rotorblade og flyelektronik.  

Trin 1 omhandler teknologiens centrale mekanismer og processer, som er med til at opfylde 

teknologiens formål; at kunne flyve og navigere på Mars. Med trin 1 vil vi klargøre formålet 

med Ingenuity og de indre mekanismer og processer, der opfylder dette formål. 

2.1.2 Trin 5 

Trin 5 i TRIN-modellen omhandler brugen af teknologier. Modeller kan bruges til overskuelig-

gørelse af en teknologi eller et design, eller de kan bruges som et værktøj til udvikling af tek-

nologier eller artefakter (Jørgensen, 2020).“Modeller af teknologier kan være numeriske (ab-

strakte), visuelle eller fysiske.” (Jørgensen, 2020, s. 10)  

Vi har ikke udarbejdet vores egne modeller, men vi har løbende inkluderet eksisterende mo-

deller fra kilder i vores formidling af viden i det substantielle afsnit samt analysen. Det har 

specielt været nyttigt at benytte os af numeriske og visuelle modeller i forbindelse med formid-

ling af aerodynamik, herunder boundary layer, vingeprofil, laminart og turbulent flow, Rey-

nolds tal osv.  
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2.1.3 Trin 6 

Et andet trin, vi vil benytte os af, er trin 6, der omhandler teknologier som innovation. I dette 

trin kigger man på, hvordan en teknologi implementeres i nye sammenhænge (Jørgensen, 

2020). 

“ Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionspro-

cesser eller organisationsformer.” (Jørgensen, 2020, s. 10) 

Vi har valgt at benytte os af trin 6 i samspil med Design & Konstruktion dimensionen. Trinnet 

vil være et overordnet tema i den komparative analyse med vores bud på anvendelsen af 

UAV’er på Mars, samt i afsnittet om videreudvikling af en Mars UAV. Trin 6 hjælper os på 

vej mod en besvarelse af vores problemstilling, da vi vil kigge på udfordringer relateret til 

forholdene på Mars og de mulige scenarier, hvori UAV’er kan implementeres. Vi vil arbejde 

med at undersøge, hvordan designet af Ingenuity kan videreudvikles, således at implemente-

ringen i de nævnte scenarier kan finde sted.  

 

2.2 Interview 

Med afsæt i Kvale og Brinkmanns bog ”Doing Interviews”, hvor interviewmetoden introduce-

res og uddybes, har vi udført to interviews. Når man udarbejder interviews, er der 3 forskellige 

grundlæggende måder at konstruere interviewet: Det strukturerede interview, det semi-struk-

turerede interview og det åbne interview. Vi har valgt at benytte os af det semi-strukturerede 

interview i begge vores interviews:   

Det semi-strukturerede interview vil indeholde forskellige temaer, der skal afdækkes og nogle 

spørgsmål udarbejdet som en guide for interviewet. Ved udarbejdelsen af et semi-struktureret 

interview skal vi ikke nødvendigvis følge vores spørgsmål i en slavisk rækkefølge, da inter-

viewet-formen tillader åbenhed overfor ændringer i rækkefølgen af spørgsmålene, og giver 

samtidig mulighed for at stille uddybende spørgsmål til de svar, der gives (Brinkmann & Kvale, 

2018). Vi har altså mulighed for at følge den retning interviewet forløber sig i, så længe de 

overordnede temaer bliver berørt. 

Vi har i projektet udført expertinterviews med henholdsvis Michael Linden-Vørnle, Ph.D. in-

denfor astrofysik og chef for DTU Space Drone Center, og Mads Hobye, Ph.D. indenfor inter-

aktivt design og lektor på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Frem-

gangsmåden for udarbejdelsen af interviewsne, der nu vil gennemgås, er lavet med afsæt i 
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Kvale og Brinkmanns beskrivelser af interviewmetoden. Vi har benyttet os af følgende punk-

ter: 

Forberedelse: Her finder vi ud af, hvem vi skal interviewe, og sætter os lidt ind i personen og 

personens omgivelser, som vi vil interviewe. Vi klæder os fagligt på til det emne, som personen 

kommer med, og vi forbereder spørgsmål. Her skal vi også gøre det klart, hvem vi selv er, så 

interviewpersonen ved hvilken målgruppe/publikum han/hun skal tale til, så han/hun selv kan 

klæde sig på i forhold til valg af sprogbrug.  

Iscenesættelse af interviewet: Her får vi som interviewer lov til at komme med vores bud på, 

hvilken retning vi ser at interviewet skal gå, så interviewpersonen får et billede af hvad inter-

viewet kommer til at omhandle.  

Briefing: Her starter vi med at definere emnet for interviewpersonen, hvor vi fortæller lidt om 

formålet med interviewet, om hvordan vi vil bruge interviewet, og til sidst spørger om godken-

delse til at optage interviewet. 

Kvalitet: Kvaliteten af interviewet er vigtigt, da interviewene helst skal forløbe sig nogenlunde 

flydende. Med et semi-struktureret interview behøver vi ikke at følge vores interviewspørgsmål 

slavisk, de er mest af alt en guideline for hvad interviewet skal dreje sig om. I stedet for at have 

gjort 30 spørgsmål klar, hvor man kan forvente at få 30 svar på præcis de spørgsmål, så er det 

bedre at korte dem ned til f.eks. 8 spørgsmål, så der er tid til længere, dybdegående svar, mu-

lighed for at få en flydende samtale, og hvor uddybende spørgsmål, som måtte opstå undervejs 

i interviewet, kan stilles.  

Debriefing: Der vil således komme en debriefing efter interviewet, hvor vi har mulighed for 

at følge op på de spørgsmål, som måske ikke blev stillet. Vi vil kunne komme med kommen-

tarer til interviewet samt de ting, der blev sagt. Til sidst kan vi komme med en gennemgang, af 

det der blev snakket om, for at få klarhed om hele interviewet.  

Begge vores interviews har været overvejene faktuelle interviews. Kvalitative interviews kan 

også udføres med fokus på at opnå faktuel information, som kan være afgørende i mange in-

terviews(Brinkmann & Kvale, 2018). Vores hovedfokus har været at opnå faktuel viden og 

forståelse, men dog har vores interviews også været udført med henblik på at få interviewper-

sonernes egne ideer og bud på udviklingen af UAV’er på Jorden og Mars. Interviews kan dif-

ferentiere i åbenhed overfor dets formål. Det er muligt at fortælle interviewpersonen om for-

målet med interviewet, men det er også muligt at vente med at afsløre formålet, til når inter-

viewet er overstået (Brinkmann & Kvale, 2018). Her har vi valgt at gøre formålet klart, da vi 
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ikke stillede spørgsmål, hvis svar kunne påvirkes i en forkert retning af interviewets formål. 

Det var vigtigt, at interviewpersonerne vidste hvad konteksten for interviewet var, og formålet 

med selve interviewet og projektet, for at kunne give de bedste svar på vores spørgsmål. 

Interviewet med Michael Linden-Vørnle, som kan findes som bilag 1, blev udført inden Inge-

nuitys første flyvning, og blev udført med henblik på at opnå bedre forståelse for og modtage 

ny viden omkring selve Ingenuity. Det er vigtigt at pointere, at vi endnu ikke var begyndt at 

bruge begrebet UAV, da vi udførte interviewet, og derfor benyttede vi begreber som drone og 

helikopter i stedet. Vi fik en masse viden og bedre forståelse for forholdene på Mars, viden 

omkring Ingenuitys orientering- og navigationssystem, samt Linden-Vørnles bud på udviklin-

gen og brugen af UAV’er på Mars og andre steder i vores Solsystem. 

Interviewet med Mads Hobye, som kan findes som bilag 2, blev udført lige efter Ingenuitys 

første flyvning. Det blev udført med henblik på at opnå forståelse for UAV’er på Jorden, hvor-

dan de fungerer og få Hobyes tanker og ideer om, hvad han tror UAV’er kan bruges til i frem-

tiden på Jorden og på Mars. Vi fik ny viden om hvordan UAV’er fungerer, forskellig slags 

konfigurationer, samt Hobyes bud på hvad han tror, at UAV’er kommer til at blive brugt til på 

Jorden i fremtiden. Vi spurgte ham også indtil hans bud på brugen af UAV’er på Mars, selvom 

dette dog ikke er hans ekspertise. Det var desuden i interviewet med Hobye, at vi kom frem til 

begrebet UAV’er, der så ud til at dække droner og helikoptere godt, i den forstand vi tænker 

dem. 

Vi har efterfølgende transskriberet de to interviews. Vi har valgt at transskribere de dele af 

interviewene, som vi har brugt i vores arbejde, som er væsentlige og noteret tiden, så det er 

tydeligt hvornår i interviewet dette bliver sagt. Da vi ikke har transskriberet hele interviewsne, 

har vi også vedhæftet lydfilerne for de to interviews. 

Begge vores interviews har grundet Covid-19 epidemien været nødsaget til at blive afholdt via. 

Zoom og Microsoft Teams. Det har altså også været computer-assisterede interviews. 

”As with all forms of interviews, computer-assisted interviews have advantages and are suita-

ble for some purposes, but will be unsuitable for other research purposes, such as when the 

bodily presence and the sound of the voice are crucial for the conversation.” (Brinkmann & 

Kvale, 2018, s. 82). 

Det kunne selvfølgelig have været rart at have haft mulighed for at afholde interviewene fysisk 

face-to-face, men heldigvis har kropssprog og mimik ikke været afgørende for vores inter-

views, og vores interviews er derfor stadig valide. Dog har problemer med internetforbindelse 
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voldet problemer. I interviewet med Linden-Vørnle oplevede vi disse problemer, der gjorde, at 

Linden-Vørnle flere gange rød ud af opkaldet. Der var desuden meget knas i lyden, hvilket 

selvfølgelig har gået ud over kvaliteten, og gjort det svært og nogle steder umuligt at transskri-

bere.  

 

2.3 Komparativ analysemetode 

Den komparative analysemetode er oprindeligt en sociologisk metodologi, som stammer fra 

det samfundsvidenskabelige område (Boje, 2021). Den komparative analysemetode bruges til 

at undersøge forskelle og ligheder af bl.a. genstande, politiske systemer, samfund m.m. på en 

videnskabelig måde. Den komparative analysemetode anvendes hovedsageligt til fremstilling 

af grupperinger, eller til afprøvninger af hypoteser om årsagsbestemte sammenhænge mellem 

sociale handlinger (ibid.). Ved en anvendelse af den komparative analysemetode, får man et 

større indblik i diversiteten af undersøgelsen, ny viden, og en bredere forståelse for det område, 

som bliver undersøgt (Systime, 2021).  

Vi har valgt at anvende den komparative analysemetode i en anden kontekst end dens original 

og foretrækkende brugbarhed. Vi har ikke fokus på de samfundsmæssige problemstillinger, 

men har fokus på forskellene af forholdene på planeterne Jorden og Mars samt de teknologiske 

forskelle i UAV’er på Jorden og Ingenuity på Mars.  

I sammenligningen af de fysiske omstændigheder/omgivelser på Mars og Jorden fokuserer vi 

på de omstændigheder, der har indflydelse på hvordan en UAV skal konstrueres for at fungere. 

Det er blandt andet i forhold til aerodynamik, energi, temperatur og udformning af rotorblade. 

At forstå de fysiske omstændigheder er vigtigt for at kunne forstå de indre mekanismer og 

processor i UAV’er, henholdsvis på Jorden og Mars. Derfor vil vores sammenligning af de 

indre mekanismer og processer være tæt forbundet med analysen af de fysiske omgivelser. Med 

disse to fokuspunkter får vi en bedre forståelse for hvilke udfordringer og muligheder, der er 

ved at skulle konstruere en UAV på Mars. 

Til sidst i vores komparative analyse kigger vi på de anvendelsesmetoder, der er af UAV’er 

her på Jorden og de mulige anvendelsesmetoder, der er i forbindelse med udforskning og ko-

lonisering af Mars. Formålet med denne sammenligning er at klargøre i hvilken sammenhæng 

UAV’er kan implementeres på Mars, samt at drage inspiration fra hvordan de bruges her på 

Jorden. 
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2.4 Roadmap 

Roadmap er et planlægnings- samt kommunikationsværktøj, som fremviser fremtidige planer 

(missioner) og ønsker. Nogle roadmaps viser desuden vejen til at opnå målene, herunder ens 

milepæle, og definerer de stratetiske planer. Hvad der er relevant at pointere er, at et roadmap 

viser de overordnede planer og går ikke ned i detaljer (ProductPlan, u.å.). 

Det er vigtigt, når man arbejder med roadmap, at der kigges oppefra og ned, så der ses over-

ordnet på hele projektet, og ikke på de små detaljer. I et roadmap skal de strategiske mål samt 

succeskriterier, der er planlagt for at målet kan opfyldes, beskrives. Det er vigtigt, at de strate-

giske mål bliver kommunikeret som en sammenhængende og sammenfattende historie, der vi-

ser hvordan, alle funktionerne hænger sammen, og at de tilsammen skaber det ønskede resultat 

(ibid.). 

Eftersom at vores hovedfokus ligger på Ingenuity, har vi valgt at beskrive Ingenuitys milepæle. 

Som der tidligere er nævnt og beskrevet, er Ingenuity en teknologidemonstration, men den er 

stadig under Mars Exploration Program, selvom at Ingenuity ikke har nogle forskningsmæssig 

indflydelse på programmet, endnu. 

Vi har valgt at udarbejde et roadmap for Ingenuity. Roadmappet kan findes i figur 1, samt i en 

større version i bilag 5. Starten på roadmappet omhandler teknologidemonstrationen, og under 

dette første step, har vi beskrevet Ingenuitys milepæle, altså dens testflyvninger, som bl.a. om-

handler hvor højt den har fløjet, hvor mange minutter har den fløjet, hvor langt har den fløjet, 

og hvor mange gange Ingenuity har fløjet m.m. 

 

2.5 Mind map 

Den originale grundlægger af mind map-værktøjet er britiske Tony Buzan (1942-2019). Han 

brugte begrebet første gang i 1970’erne, under en BBC serie ”Use Your Head” og i en bog, 

”Modern Mind Mapping for Smarter Thinking”. Han står yderligere bag flere bøger om for-

skellige teknikker indenfor mind map (Luchidchart, u.å.). 

Mind map er en videreudvikling af en normal brainstorm, da det er konkrete ideer, som er 

skrevet ned og er blevet kategoriseret. Det skaber derfor et overblik over de tanker, man har 

gjort sig, udformet som et visuelt design. Et mind map går ikke ned i alle detaljer, men viser en 

helhed af ens tanker. Der kan skelnes mellem en brainstorm og et mind map, er at i en brain-
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storm bliver alle ideer skrevet ned, dog ikke i rækkefølge og til dels heller ikke med en sam-

menhæng. Mind map skiller sig derfor ud, da struktureringen indebærer tanker og ideer, samt 

hvor disse hører hjemme (Clarke et al., 2018). 

Vores mind map tager udgangspunkt i UAV’er på Jorden, og kan findes som figur 9 eller som 

større version i bilag 6. Vi bruger det til at danne overblik over anvendelsen på Jorden, som 

kan hjælpe med udarbejdelsen af den komparative analyse. Mind mappet viser forskellige an-

vendelsesmetoder af UAV’er på Jorden. Senere vil vi analysere og vurdere, hvilke anvendel-

sesmetoder der kan drages inspiration fra i anvendelsen på Mars. Mind mappet er inddelt i 

forskellige kategorier, der strukturerer og giver overblik. Vores mind map er udarbejdet på 

baggrund af en YouTube-video, der opremser 31 bud på hvordan UAV’er bruges på Jorden 

(Lovegrove, 2017).  
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3 Substantielt afsnit 
Dette afsnit indeholder grundlæggende viden, der danner et vigtigt vidensgrundlag for analy-

sen. Afsnittet vil først bestå af en præsentation af Ingenuity, og der efter vil 

vigtige principper for UAV’er præsenteres, herunder aerodynamik, konfiguration, styring og 

IMU samt anvendelse på Jorden. Efter dette forelægger en præsentation af forholdene på Mars, 

samt udvalgte missioner og udforskning af Mars. 

 

3.1 Præsentation af Ingenuity  

“NASA has invested about $85 million to build the Ingenuity Mars Helicopter, accom-

modate it on Perseverance, and operate the helicopter on Mars.” (National 

Aeronautics and Space Administration, 2021a, s. 14) 

 
Billede 2 – Ingenuity Mars helikopteren (NASA Science Mission Directorate, u.å.-a)  

Ingenuity Mars helikopteren blev sendt af sted sammen med Perseverance roveren den 30. juli 

2020 i Cape Canaveral, Florida(National Aeronautics and Space Administration, 2021a). Per-

severance, se billede 2, er en del af Mars Exploration Program. I programmet ønskes der for-

ståelse af udvikling af planeten Mars, herunder geologiske- og klimaprocesser, der gennem 

tiden har gjort Mars til hvad den er i dag, og om der kan have været (eller er) liv på planeten 

(NASA Science Mission Directorate, u.å.-b). Perseverances mission, også kaldet Mars 2020 

missionen, handler om astrobiologi2, hvor den skal søge efter på tegn af tidligere mikrobielt 

liv. Desuden skal Perseverance være med til at samle mere viden om Mars, og teste metoder 

                                                
2 Forskning om livets oprindelse og muligheden for liv i Universet uden for Jorden. 
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for at producere ilt fra Mars’ atmosfære (NASA Science Mission Directorate, 2021a). Ingenu-

ity har siddet beskyttet under Perseverance roveren på dens rejse til Mars, og har som sådan 

ikke noget at gøre med roveren, udover at bruge den som kommunikationsværktøj (National 

Aeronautics and Space Administration, 2021a). Ingenuity er en teknologidemonstration. Det 

vil sige, at formålet med Ingenuity er at demonstrere og teste om, vi har teknologien til at kunne 

flyve på Mars (Golombek et al., 2020). Den har dermed ikke noget forskningsmæssigt formål. 

 
Billede 3 – Perseverance selfie med Ingenuity, taget den 6. april 2021 på Sol 46 af missionen (Sol er 
dage på Mars, 37 minutter længere end en dag på Jorden) (NASA Science Mission Directorate, 
2021b). 

Den 18. februar 2021 landede Perseverance med Ingenuity på maven i Jezero-krateret på Mars. 

Forløbet kan ses i det roadmap, vi har udarbejdet for Ingenuity, se figur 1. Først handlede det 

om, om Ingenuity kunne overleve på Mars. Derefter blev Ingenuity sat ned på Mars’ overflade, 

uden mulighed for at kunne blive samlet op af roveren igen (Interview med Linden-Vørnle, 

00:59:39-01:00:38). Herefter fulgte en række test der bl.a. omhandlede at lade batterierne op, 

låse rotorbladene op og få dem til at rotere i visse hastigheder. Nu var tiden kommet til at flyve, 

og i første omgang var 5 flyvninger planlagt. Men da Ingenuity har været så stor en succes, er 

helikopteren efter de 5 flyvninger gået over i en operationel demonstrationsfase, hvor en sjette 

flyvning har fundet sted (NASA/JPL, 2021d). 
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Figur 1 – vores eget udarbejdet roadmap for Ingenuitys flyvninger. Kan findes som større version i 
bilag 5. 

Alt er dog ikke gået fuldstændigt fejlfrit og uden små bump på vejen. Ingenuity var planlagt til 

at skulle flyve første gang den 11. april, men da helikopteren skulle gå fra pre-flight mode til 

flight mode, skete der en fejl. Det gjorde at helikopterens første flyvetur blev udskudt til den 

14. april (NASA/JPL, 2021b), og derefter til den 19. april, hvor den fløj for første gang. Fejlen 

blev løst ved at tilføje et par kommandoer til flyveoperationssekvensen. Dette gav mulighed 

for at skifte til flight mode 85% af gangene (Aung, 2021). Fjerde flyvning var planlagt den 29. 

april, men helikopteren udførte ikke flyvningen i forlængelse af den fejl, man oplevede tidli-

gere. Flyvningen blev derfor forsøgt igen dagen efter hvor det lykkedes (NASA/JPL, 2021c). 

Ved sjette flyvning, en del af den operationelle fase, opstod der 54 sekunder inde i flyvningen 

et glitch i den serie af billeder, som navigationskameraet tager. Dette resulterede i at helikop-

teren svingede fra side til side, men landede sikkert på Mars’ overflade kun 5 meter fra det 

planlagte landingssted (Grip, 2021). 
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3.2 UAV’er på Jorden 

I dette afsnit vil vi præsentere grundlæggende viden for UAV’er og hvordan de fungere. Der-

udover vil vi også kigge på anvendelsesmetoderne her på Jorden. 

3.2.1 Aerodynamik 

En UAV er påvirket af fire aerodynamiske kræfter: Thrust, drag, lift og weight (se figur 2) 

(Federal Aviation Administration, 2000) 

• Thrust er det vi på dansk vil kunne kalde trækkraften, og er den fremadrettede kraft der 

produceres af propeller eller rotorbladene. Den er ofte parallel med længdeaksen, men 

det er ikke altid tilfældet. 

• Drag er modstanden forårsaget af luftfartøjets forstyrrelse af luftstrømmen, altså luft-

modstanden. Denne kraft er bagudgående og parallel med vinden. 

• Weight er den samlede vægt af luftfartøjet, brændstof, og andet bagage. Denne kraft 

påvirker i vertikal nedadgående retning gennem center of gravity.  

• Lift er opdrift og produceres af den dynamiske effekt af luften, der virker på vingepro-

filen. Opdriftskraften er vinkelret på flyveruten gennem center of lift (ibid.). 

 
Figur 2 - viser de fire aerodynamiske kræfter thrust, drag, weight og lifts retninger på en helikopter 
(Federal Aviation Administration, 2000). 

Luft er ikke bare ingenting. Luften består af molekyler, der hele tiden bevæger sig (Smithsonian 

National Air and Space Museum, u.å.-b). Opdrift dannes, når et objekt ændrer luftstrømmens 

retningen, eller når luften tvinges til at bevæge sig pga. det objekt, der passerer gennem. Når 
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objektet og luften bevæger sig i forhold til hinanden, og objektet drejer luftstrømmen i en ret-

ning vinkelret til strømmen, så skaber den kraft, der kræves til at udføre dette arbejde, en til-

svarende, modsatrettet kraft som er opdrift (Federal Aviation Administration, 2000).  

De aerodynamiske kræfter opstår mellem luften og vingen. Når en vinge bevæger sig gennem 

atmosfæren bliver luftmolekylerne forstyrret og bevæger sig omkring vingen. Kræfterne af-

hænger bl.a. af formen og hastigheden på UAV’ens vinger, massen af luften samt viskositet 

(Hall, 2021). 

Når en vinge eller et rotorblad bevæger sig gennem luften, så hænger luftmolekylerne tættest 

på vingen fast på overfladen. Luftmolekylerne lige over disse vil blive bremset, da de kolliderer 

med molekylerne, der har sat sig fast på vingeoverfladen, og disse vil så bremse luftmoleky-

lerne lige oppe over osv. Dette laver et tyndt luftlag, der kaldes boundary layer, se figur 3. Jo 

længere molekylerne er fra vingeoverfladen, jo mindre bliver de bremset, og der hvor boundary 

layeret stopper bevæger molekylerne sig i free-stream, hvilket betyder at de bevæger sig upå-

virket af objektet (Hall, 2021). Dette lag ændrer på formen af vingen, og fungerer som en ny 

fysisk overflade på vingen. Dette boundary layer er vigtigt i forbindelse med modstandskraften.  

 
Figur 3 – Viser boundary layer på vingeprofilen, og der ses hvordan hastigheden af luften i boundary 
layer stiger jo længere væk man kommer fra vingen (Smithsonian National Air and Space Museum, 
u.å.-c). 

I forhold til luftens viskositet, så er Reynolds tal vigtigt at kigge på. Viskositet handler om en 

væskes eller gas’ træghed. Ser vi eksempelvis på honning og vand, så har honning højere vi-

skositet end vand; det er mere tyktflydende. Reynolds tal er et udtryk for forholdet mellem de 

fiktive og viskøse kræfter (Hall, 2021). Reynolds tal er et enhedsløst tal og udregnes således: 
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𝑅𝑒 =
𝑟 · 𝑉 · 𝐿
𝑚𝑢 =

𝑉 · 𝐿
𝑛𝑢  

𝑅𝑒 =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 · ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 · 𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒

𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘	𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =
ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 · 𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒
𝑘𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘	𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 

Re = Reynolds tal 

r = luftens densitet 

V = hastigheden mellem luften og vingen 

L = længen af vingen 

mu = dynamisk viskositet 

nu = kinematisk viskositet 

Med Reynolds tal kan man forudse om flowet i boundary layeret bliver laminart eller turbulent. 

Høje Reynolds tal giver turbulente flow, og lave Reynolds tal giver laminart flow. Laminart 

flow opfører sig forudsigeligt, hvorimod turbulent flow opfører sig uforudsigeligt, hvilket vil 

sige at hastigheden og retningen af luften ændrer sig hele tiden (Birkelind, u.å.) 

 
Figur 4 – Her ses laminart flow (a) og turbulent flow (b) (Wikipedia, 2019). 

I lang tid har man undersøgt og optimeret runde og glatte vingeprofiler, som er mest effektive 

i høje Reynolds tal. Men når man kommer ned i lave Reynolds tal nedsænkes effektiviteten af 

de konventionelle vingeprofiler i forhold opdrifts-modstand forholdet. På grund af overvægten 

af modstand på de konventionelle vingeprofiler, når de opererer i lave Reynolds tal, kræves der 

en større energitilførsel (Winslow et al., 2018). 
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For at forstå effekten af vingeprofilens parametre på aerodynamikken, er det vigtigt at forstå 

separation physics. Det kan ske, at boundary layeret separeres fra objektets overflade, og der-

ved kan der skabes en ny overflade som kan resultere i dårligere opdrift. Ved lave Reynolds 

tal, er der en tendens for at dette sker (Moschetta & Namuduri, 2017).  

Ved høje Reynolds tal (Re > 500.000) for konventionelle vingeprofiler kan det også ske at 

boundary layeret separeres og skaber et shear layer. Men på grund af pres fra free-stream vil 

dette shear layer genkobles til overfladen og skabe en laminar separation bubble, se figur 5. Da 

dette boundary layer er skabt af momentum fra free-stream er det mindre tilbøjeligt til at skille 

igen, og holder sig oftest intakt ind til enden af vingeprofilen (Winslow et al., 2018).  

 
Figur 5 – Her ses hvordan en laminar separation bubble opstår. Shear layeret der skabes når boundary 
layeret separeres fra vingeprofilen presses ned af free-stream og boblen skabes (Winslow et al., 2018)  

Ved meget lave Reynolds tal (10.000 < Re > 50.000) for konventionelle vingeprofiler sker 

separationen på et senere punkt på vingeprofilen - selv med meget lav angle of attack, som er 

vingeprofilens vinkel i forhold til luftstrømmen (Winslow et al., 2018). Dette skyldes stabilitet 

af boundary layeret i det laminare flow. Hvis angle of attack øges rykkes separationspunktet 

tættere på snuden af vingeprofilen. Ved lave Reynolds tal vil der i modsætning til ved de høje 

Reynolds tal ikke skabes en genkobling og derved en laminar separation bubble. Dette resulte-

rer i en høj modstand og en lav opdrifts generering. Når der ikke sker en genkobling, kaldes 

det for en trailing edge separation som ses på figur 6 (ibid.). 
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Figur 6 - Her ses hvordan en trailing edge separation opstår. Ved det lave Reynolds tal opstår separati-
onen sent på vingeprofilen, og der bliver ikke skabt en boble (Winslow et al., 2018). 

 

3.2.2 UAV-typer og konfiguration  

Der findes forskellige måder at konstruere UAV’er på. Ofte er konstruktionen tæt forbundet 

med UAV’ens mission eller formål. Typisk er UAV’er inddelt i tre forskellige kategorier: Fi-

xed wing, flapping wing og rotary wing (Moschetta & Namuduri, 2017). Derudover findes 

typer, der er lettere end luft, se billede 4, men disse vil vi ikke gennemgå.  

Billede 4 – oversigt over forskellige UAV konfigurationstyper (Drone Industry Insights, 2016). 
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Fixed Wing 
Fixed wing, på dansk fastvinget, rangerer i størrelse fra mikro UAV’er kaldet micro air vehicles 

(MAVs) til UAV’er, der næsten er større end eksisterende konventionelle luftfartøjer 

(Moschetta & Namuduri, 2017). Der i forbindelse med fixed winged UAV’er blevet benyttet 

solcellepaneller på vingerne, som i teorien burde kunne gøre UAV’en i stand til at flyvekon-

stant. Fixed wing teknikken er dog for mikro-UAV’er dårligt dokumenteret på grund af de lave 

Reynolds-effekter. En måde at forbedre mini-UAV’ers udholdenhed, er ved at udvinde energi 

fra atmosfæren fra vinde, der dannes pga. forskelle i temperaturer. Det er noget som svævefly 

gør brug af, og der kan drages paralleller til albatrossens flyvning. Fixed winged UAV’er mø-

der generelt udfordringer, når de skal være stilstående i luften, og de egner sig bedst til længere 

distancer og perioder i luften. UAV’erne er derfor blevet foreslået til at kunne bruges til over-

vågning, eftersøgnings- og redningsmissioner over havet (ibid.).    

Flapping Wing 
Nogle forfattere har argumenteret for, at ingeniører skal søge inspiration hos eksisterende, fly-

vende dyr, da dyr igennem århundrede har udviklet sig og blevet optimeret (Moschetta & 

Namuduri, 2017) Et dyr der gør brug af flapping wings, og som der kan drages paralleller til, 

er eksempelvis kolibrien. De aerodynamiske egenskaber ved flapping wings, klaprende winger, 

er dog stadig et åbent spørgsmål, og den store begrænsning ved flapping wings er den tekno-

logisk kompleksitet: Vingerne skal give løft, stød og også bidrage til kontrol i forhold til de tre 

akser pitch, roll og yaw, se evt. figur 8 længere nede. Det gør en autopilot meget vanskelig at 

udvikle. Ydermere har det vist sig, at dyr ikke altid viser en effektiv måde at svæve stilstående 

i luften sammenlignet med rotorer. Flapping wings kan rent faktisk være mindre effektive for 

nogle dyr, end man tidligere har antaget, da start- og slutpositionen for flapping wings har 

begrænset aerodynamisk effektivitet. Rotorer, ja faktisk selv hjulet, er ikke kommet ud af en 

naturlig, biologisk udvikling, og bør måske heller ikke forhindre ingeniører i at gøre brug at 

disse artefakter. Dog kan flapping wings UAV’er være nyttige i særlige missioner, der kræver 

at UAV’en kan holde sig skjult ved at efterligne fugle og insekter (ibid.). 

Rotary Wing 
Rotary Wing konfigurationen er baseret på rotorblade. Med rotorblade er det muligt for 

UAV’en at opnå stilstand, når den er i luften. Derfor egner Rotary Wings sig til opgaver hvor 

der kræves præcis inspektion (Moschetta & Namuduri, 2017). Modsat fixed wings konfigura-

tionen så egner rotary wings sig ikke til længerevarende opgaver. Dette skyldes at fixed wings 

bruger mindre energi på at holde sig i luften end en rotordrevet UAV (Interview med Hobye, 
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00:10:23-00:12:15). Derudover er det også lettere at lette og lande uden landingsbane og spe-

cifikke landings værktøjer (Moschetta & Namuduri, 2017).  

UAV’er med rotary wings kan bestå af mange forskellige konfigurationer, men er ofte konstru-

eret som multi-rotors (Moschetta & Namuduri, 2017). Det kan være som tri-rotor, quad-rotors, 

hexa-rotors, octo-rotors eller coaxial-rotors, se billede 4. Coaxial-rotors er en konfiguration, 

hvor to par rotorblade placeres oven på men på samme akse, heraf navnet coaxial. 

 

3.2.3 IMU 

En intertial measurement unit, forkortet IMU, er en essentiel komponent for UAV’er. IMU’en 

indsamler data om UAV’ens bevægelse og retning, og er en del af Flight Controlleren. Som 

minimum indeholder en IMU to måleenheder; et accelerometer og et gyroskop. Derudover kan 

IMU’en også indeholde en tredje måleenhed: Et magnetometer. IMU’en modtager data fra må-

leenhederne og videregiver disse data til Flight Controlleren, se figur 7 (Bjoern, 2019; Scout 

Robotics, 2017).  

 
Figur 7 - viser inputs fra måleenhederne gyroskop, accelerometer og magnetometer som sendes til 
IMU’en, der videresender data til Flight Controlleren (Bjoern, 2019). 

Accelerometeret måler retning og acceleration, altså en ændring i hastigheden, og er placeret 

midt på UAV’en i punktet der kaldes center of gravity. Det kan måle, når der accelerereres 

eller deaccelereres i en retning ud af en af de 3 akser, x, y eller z (også kaldet pitch, roll og 

yaw). Det vil sige frem eller tilbage, fra side til side, op eller ned (Bjoern, 2019; Scout Robotics, 

2017). 
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Figur 8 – Viser flyets Center of Gravity, samt de tre akser med roll, pitch og yaw (Hall & National 
Aeronautics and Space Administration, 2015) 

Gyroskopet måler UAV’ens hældningen/rotation i forhold til en prædefineret tilstand, der op-

nås ved kalibrering af IMU´en. Hældningen måles ud fra 3 akser pitch, roll og yaw som vist på 

figur 8 (Bjoern, 2019; Scout Robotics, 2017). Forestiller man sig eksempelvis flyet på figur 8, 

så vil det sige, at vipper flyets næse nedad, så sker der en rotation om pitch-aksen, og det er 

denne hældning gyroskopet måler. Drejer flyet eksempelvis således, at den ene vinge peger lidt 

op i luften og den anden lidt ned, så sker der en rotation om roll-aksen. Gyroskopet er enormt 

vigtigt for forståelsen af UAV’ens bevægelser, da det er det eneste, der kan måle rotationen om 

egen akse (Bjoern, 2019).  

Som den tredje måleenhed kan IMU’en også indeholde et magnetometer, der måler magne-

tisme. Magnetometeret kan måle Jordens magnetfelt og kan derfor bruges som kompas. Mag-

netometerets opgave er at fortælle, hvad der er op og ned. Dette har de andre måleenheder ikke 

mulighed for at vide. De kan fortælle om bevægelser og retning på de forskellige akser men 

ejer ingen forståelse for, hvad der er op og ned (ibid.). 

De tre måleenheder leverer hver især forskellige data om bevægelse og retning. Tilsammen 

støtter de op om en fælles beregnet definition af UAV’ens bevægelser og retning, som kan 

bruges til navigation (ibid.). 
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3.2.4 Anvendelse af UAV´er på Jorden  

Det kommende afsnit vil være en gennemgang af hvordan UAV’er anvendes på Jorden. For-

målet med afsnittet er at udvide vores viden om potentialet for UAV’er og få inspiration til, 

hvordan de kan anvendes på Mars. Formålet er ikke at lave en dybdegående redegørelse for de 

forskellige anvendelsesmetoder, men i stedet at danne et overblik over alle mulighederne. Til 

dette har vi udarbejdet et mind map, som viser mange af de forskellige måder, vi anvender 

UAV’er på Jorden i dag, se figur 9. En større version af mind mappet kan findes i bilag 6. 

 

Figur 9 – vores eget mind map over anvendelsen af UAV’er på Jorden udarbejdet på baggrund af 
(Lovegrove, 2017).  

Levering af dagligvarer – Last Mile delivery 
Inden for Last Mile delivery arbejdes der med potentialet for brug af droner til levering af varer. 

E-handels firmaet JD.com har siden 2015 arbejdet på at kunne udnytte droner til levering 

(JD.com, 2017). Levering med droner er specielt nyttigt i områder, hvor der er dårlig infra-

struktur eller svært terræn. I 2020 gennemførte JD.com sammen med Rakuten Inc. tests af 

levering med droner i landsbyen Hakuba, som er en populær vintersportsdestination i Japan. 

Grundet det svære terræn er varer enten blevet transporteret til fods eller med helikopter. En 

test blev lavet på en 5 km lang rute ved Mount Shirouma fra Sarukuraso, 1250 m over havets 

overflade, til Hakuba Sanso hytten, 2832 m over havets overflade, og Hakubadake Chojo-

shukusha hytten, 2370 m over havets overflade. Leveringen bestod af varer med en vægt på 5 

kg og tog 15 minutter. Til sammenligning tog ruten normal 7 timer til fods (JD.com, 2019). 
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Transport af tunge varer 
Kaman Aerospace og Lockheed Martin har sammen transformeret Kamans K-MAX helikopter 

til et Unmaned Aircraft System, hvilket vi medregner som en del af kategorien UAV. K-MAX 

helikopteren kan bruges til at transportere op til 2700 kg last sikkert frem med automatisk flyve 

evne (Kaman Aerospace Corporation & Lockheed Martin Corporation, 2010). 

Kaman annoncerede den 21. april 2021, at de havde foretaget deres første flyvning med deres 

K-MAX TITAN helikopter. K-MAX TITAN helikopteren er den første ”heavy-lift unmanned 

helicopter” til det kommercielle marked. I annoncering udtalte Darlene Smith (President, Air 

Vehicles and Precision Products Divisions) således:  

“Kaman leads the way with innovative solutions for our customers that are reliable, affordable 

and sustainable. K-MAX TITAN™ is no exception, whether the mission calls for firefighting, 

humanitarian assistance, or distributed logistics,”(Wasmuth & Samson, 2021). 

Inspektion 
Indenfor inspektion benyttes UAV’er til forskellige formål. UAV’er bruges til at komme hen 

til steder, som er uhensigtsmæssig for mennesker, f.eks. broer (Interview med Hobye, 00:06:00 

– 00:09:03). Det kan også indebære små og lukkede områder, som vi ikke har mobilitet til at 

undersøge, og som kan være risikofyldte. En UAV bliver brugt som en mere sikker metode for 

mennesker, da den kan give mere præcise og tættere inspicering af diverse områder, ved at 

indsamle visuelt data (Flyability, u.å.). UAV’erne kan have forskellige teknologier på sig, alt 

efter hvilke opgaver de skal løse. Det kan f.eks. være kamera eller forskellige sensorer, der 

genererer data. Når UAV’en bruges til inspektion er det primært for at forberede og analysere, 

hvilke indgreb der er brug for. Med data UAV’en indsamler er det muligt at have en digital 

database, som kan bruges til at kigge på tidligere indgreb. Ofte er UAV’en ikke i stand til at 

udføre selve indgrebet, og derfor bliver menneskelig arbejdskraft nødt til at tage over. Udover 

at UAV’er er en hjælpende hånd ift. sikkerhed, kan det også være et effektiviserende og om-

kostningsbesparende værktøj. Med UAV’er kan man f.eks. undgå at menneskelig arbejdskraft 

skal ud på længerevarende opgaver i farlige områder hvis man på baggrund af UAV’ens in-

spektion kan konkludere at det ikke er nødvendigt med indgreb på konstruktionen (ibid.).  
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Luftfotografering 
Luftfotografering bruges for at kunne tage billeder med et luftperspektiv. Det kan være brug-

bart i forskellige sammenhænge: Til fotografering/film af f.eks. boliger, videomateriale til re-

klame og film, fotografering til privatbrug og events som eksempelvis bryllupper (Interview 

med Hobye, 00:39:36-00:40:30; Tikkanen, u.å.)   

Luftkortlægning 
Luftkortlægning kan brugs til udarbejdelse af 3D-kort, ortofotos, højdemodeller m.m.. 3D-kort 

bruges bl.a. til at kortlægninger bygninger og seværdigheder i et 3D-format, hvor præcise be-

regninger af volumen foretages, for at få nøjagtige mål og forhold (Dronie.dk, u.å.). 

For at lave ortofotos benyttes billeder i høj opløsning. Ortofotos bruges til at lave præcise kort 

som er korrigeret således at man får de korrekte afstande. De er dermed målfaste, og størrel-

sesforholdet er ens over alt på hele billedet. Disse billeder er nødvendige når der arbejdes med 

bl.a. bygninger og veje (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, u.å.)  

Når der laves højdemodeller, bruges de til at skabe overblik over terrænforskelle og højdekur-

ver af natur, eller hvis man f.eks. skal volumenberegne jordbunker med stor nøjagtighed 

(Dronie.dk, u.å.).  

Indenfor kortlægning kan man også benytte sig af UAV’er udstyret med LiDAR kameraer. 

(Interview med Linden-Vørnle, 00:14:24 - 00:17:29 og 00:49:52 - 00:51:50). Med LiDAR ka-

meraerne kan man lave præcise 3D-kort. LiDAR står for Light Detection and Ranging, og be-

nytter sig af lys fra en laser, der scanner området og måler alle afstandene. På den måde kan en 

3D model genereres (PrecisionHawk, u.å.). 

Redningsaktioner 
I redningsaktioner bliver UAV’er brugt til at lokalisere folk i forbindelse med ulykker som 

jordskælv, stenskred, havulykker osv. UAV’erne styres af operatører og med hjælp fra termiske 

kameraer, som måler temperaturer, kan de lettere observere og lokalisere forsvundne eller til-

skadekomne personer (Wheeler, u.å.). Når operatøren med hjælp fra UAV’en har lokaliseret 

de forsvundne eller tilskadekomne, kan en redningsaktion sættes i gang. I større sammenhænge, 

hvor flere mennesker er involveret, kan termiske kameraer værre svære at bruge, da kameraet 

opfanger flere temperaturer – og derfor flere mennesker. Her vil et kamera med zoom funktion, 

være mere optimalt at bruge, da det lettere kan spore hvor den tilskadekomne person befinder 

sig i en større samling (ibid.).  
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Overvågningsværktøj  
Ligesom under redningsaktioner, kan UAV’er også bruges til overvågningsværktøj. Det kan 

være ved at følge processer af f.eks. bebyggelse af bygninger, hvor der kontrolleres hvor langt 

man er nået og tager billeder undervejs, som oversigt for hele byggeriet. Ydermere kan 

UAV’erne sørge for at sikkerheden er i orden, at der ingen fare er for menneskerne på bygge-

pladsen. Hvis UAV’erne observere, at noget ikke er som det plejer, vil menneskerne blive ad-

varet om faren (Global Infrastructure Hub, 2020).  

 

3.3 Forholdene på Mars 

I dette afsnit vil vi præsentere nogle af de mest væsentlige forhold på Mars, som har betydning 

for Ingenuitys teknologiske artefakter, indre mekanismer og processer, og for hvordan UAV’er 

kan fungere på Mars.  

Mars er den næstmindste planet i vores solsystem, samt den fjerde planet fra Solen, hvilket 

betyder, at Mars ligger længere væk fra Solen end Jorden gør. Mars’ distance til Solen er på 

228,53 mio. km mod Jordens 149,67 mio. km Mars ligger altså yderligere 78,86 km væk fra 

Solen, og dette er samtidig afstanden mellem Jorden og Mars (NASA Science Mission 

Directorate, u.å.-c). Afstanden fra Jorden og til Mars har stor betydning for kommunikationen 

mellem Ingenuity og Jorden. Det tager omkring 5 til 20 minutter at kommunikere fra Mars til 

Jorden. Grunden til de store tidsforskelle er at begge planeter roterer rundt, og dermed kan 

Ingenuity være på den side af Mars som er længere væk fra Jorden. Når Ingenuity skal kom-

munikere med mennesker på Jorden, sker det via nogle kredsløbsantenner, som roterer rundt 

om Mars’ kredsløb. Informationen går fra Ingenuity op til de store kredsløbsantennerne, som 

sender informationen videre til Jorden (NASA Science, u.å.). 

Distancen fra Solen til Mars har også stor betydning for temperaturen på Mars. Generelt er 

temperaturen på Mars lavere end på Jorden. Gennemsnitstemperaturen på Mars er minus -

63°C, hvor gennemsnitstemperaturen på Jordens er 14°C. Den laveste temperatur målt på hen-

holdsvis Mars og Jorden er -140°C på Mars, og -88°C på Jorden. Den højeste temperatur, der 

er målt, er 30°C på Mars og 58°C på Jorden, det vil sige at temperaturforskellene på Mars er 

større end dem, der er målt på Jorden (NASA Science Mission Directorate, u.å.-c). Fordi Mars 

ikke har det såkaldte termiske tæppe, kan Mars ikke holde på varmen, så derfor er en daglig-

dagstemperatur generelt under 0°C (Sharp, 2018), og nætterne på Mars er ekstremt kolde ift. 

Jorden, da de kan komme helt ned på -96°C (NASA, u.å.).  
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Figur 10 - viser en sammenligning af gasserne i Mars’ og Jordens atmosfære (European Space 
Agency, 2018). 

En af de vigtigste faktorer for at forstå forholdene på Mars er atmosfæren. Atmosfæren er de 

gasser, som er omkringliggende planeten (Wild, 2021). Atmosfæren på Mars er mindre end 1% 

tættere end atmosfæren på Jorden, med en densitet på 0,02 kg/m3 mod Jordens atmosfære med 

en densitet på 1,217 kg/m3 (Williams & Grayzeck, 2020). Jordens atmosfære består af 78% 

nitrogen, 20,9% oxygen og cirka 1% andet. Atmosfæren på Mars består derimod hovedsageligt 

af 96% carbondioxid (CO2) samt 1,9% argon, 1,9% nitrogen og en restdel af andre gasser 

(European Space Agency, 2018). Mars’ atmosfære indeholder ikke den mængde ilt, der gør det 

muligt for mennesker at kunne trække vejret, og muligheden for at have liv på samme måde 

som vi kender til det på Jorden. 

Tyngdekraften er endnu et vigtigt element i forståelsen af forholdene på Mars. Mars’ tyngde-

kraft er på 3,71 m/s2 (Williams & Grayzeck, 2020) På Mars er tyngdekraften 62,5 % mindre 

end tyngdekraften på Jorden (NASA Science Mission Directorate, u.å.-c). Jordens tyngekraft 

er 9,80 m/s2. Den svagere tyngdekraft på Mars er grunden til at genstande vejer mindre på Mars 

end på Jorden. Hvis en genstand vejer 100 kg på Jorden, vil den selv samme genstand veje 

omkring 38 kg på Mars. Den svagere tyngdekraft betyder mindre tiltrækningskraft, og vil gøre 

at mennesker har mulighed for at hoppe højere på Mars end på Jorden, ligesom det ses med 

astronauter på Månen (ibid.) 
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Jorden har et magnetfelt, der er blevet dannet af de elektriske strømme fra Jordens yderste 

flydende kerne, som består af jern (Olsen, 2010). Magnetfeltet er med til at beskytter Jorden 

mod partiker fra rummet (Jensen, 2016) og det bevæger sig hele tiden i takt med den flydende 

masse i kernen (Videnskab.dk, 2019). Mars har ikke et magnetfelt ligesom Jorden, men plane-

ten har en magnetosfære. Denne er dog mindre end Jordens. Mars’ magnetosfære er en form 

for skjold, som beskytter planeten mod solvindens elektriske partikler. Mars’ magnetosfære 

består af magnetfeltslinjer fra Solen, som har samlet sig rundt om planeten (Andersen, 2019).  

 

3.4 Fremtidig udforskning af Mars 

Dette afsnit præsenterer forskellige fremtidige missioner på Mars, samt interessant udforskning 

og kolonisering af Mars, som vi tænker er relevante i forhold til anvendelsen af UAV’er på 

Mars. Her præsenteres de blot, og i analysen vil vi forsøge at tænke anvendelsen af UAV’er 

ind i disse missioner og udforskninger. 

3.4.1 Mars Sample Return 

Mars Sample Return er et samarbejde mellem NASA og den europæiske sammenslutning for 

rumfart og rumforskning European Space Agency (ESA) om en fremtidig mission, om at kunne 

bringe prøver af Marsklipper og jord tilbage til Jorden. Materialet vil derefter blive studeret i 

forskellige jordbasseret laboratorier bl.a. kemiske og fysiske undersøgelser rundt omkring i 

verden. Undersøgelserne skal give et indblik i om, der tidligere har været tegn på liv på den 

røde planet Mars. Missionen vil træde i kraft i 2026, hvor ESA’s robot vil lande på Mars i 2028 

(NASA Science Mission Directorate, 2020a).  

3 missioner skal der til for at udføre Mars Sample Return: En landing, indsamling og lagring 

af prøveeksemplaret, hvorefter det skal leveres tilbage på Jorden (European Space Agency, 

2019b). Mars Sample Return missionen vil samarbejde med den nuværende Mars 2020 mis-

sion. Mars 2020 missionens rover Perseverance har bl.a. til opgave at indsamle en masse ma-

teriale i form af klippestykker og jord, og gemme dem et sted på Mars’ overflade. NASA vil 

sende en Sample Retrieval Lander ned på Mars, som bl.a. er en platform, hvor roveren Sample 

Fetch Rover, som er udarbejdet af ESA, vil køre ud og indsamle de forskellige prøveeksem-

plarer op. Derefter vil roveren køre tilbage til platformen og overføre prøveeksemplerne til et 

forseglet beholdningssystem som skal ud i kredsløbet som kredser om Mars, som derefter over-

føres til en raket, som skal tilbage til Jorden (ibid.). Derudover er det første gang at en raket 

skal opsendes fra en anden planet og sendes ud i Mars’ kredsløb (NASA Science Mission 

Directorate, 2020a). 
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Figur 11 – visualisering af Mars Sample Return (European Space Agency, 2019a).  

 

3.4.2 ExoMars Mission 2022 

ExoMars programmet er et samarbejde mellem European Space Agency (ESA) og det russiske 

Roscosmos State Corporation. Programmet skal lede efter tegn på eksisterende liv,  på Mars, 

og er sammensat af to missioner, hvor den første mission fandt sted i 2016, og den anden er 

planlagt i 2022 (European Space Agency, 2020b). ExoMars 2022 består af en rover kaldet 

Rosalind Franklin, leveret af ESA, samt en russisk overfladeplatform kaldet Kazachok til at 

gennemføre videnskabelige eksperimenter (ibid.). Missionen er planlagt til at skulle opsendes 

mellem august og oktober 2022 i Kazakhstan og lander derefter på Mars 9 måneder senere 

(NASA Science Mission Directorate, 2020b). 

Roveren har et bor på sig, der kan tage prøver i ned til 2 meters dybde. Roveren vil tage prøver 

hovedsageligt fra undergrunden, da disse har større chance for at indeholde biomarkører pga. 

Mars’ tynde atmosfære, der giver dårlig beskyttelse mod stråling og fotokemi på overfladen 

(European Space Agency, 2020b).  
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”ExoMars will be the first mission to combine the capability to move across the surface and to 

study Mars at depth.” (European Space Agency, 2020b)  

Det største af roverens instrumenter er Mars Organic Molecule Analyzer (MOMA), der skal 

studere og påvise organiske molekyler for at hjælpe med at svare på spørgsmålet, om der eksi-

sterer liv på Mars, samt dets potentielle oprindelse, udvikling og udbredelse (European Space 

Agency, 2020c).  

Mens roveren vil køre af sted over Mars’ overflade, så vil overfladeplatformen forblive statio-

nær. Den vil her på landingsstedet tage billeder af landingsstedet, foretage langsigtet klima-

overvågning og undersøge atmosfæren. Generelt skal platformen foretage en masse målinger 

af atmosfæren og jorden, og undersøge hvad der sker på planten løbende over tid (European 

Space Agency, 2020a).  

 

3.4.3 Kolonisering af Mars - herunder drivhuse 

Elon Musk, CEO og grundlægger af Space Exploration Technologies Corporation, også kendt 

som SpaceX, har været kendt for at sige, at han gerne vil kolonisere Mars. Artiklen Elon Musk 

says SpaceX will get humans to Mars in 2026 af Kate Duffy i Business Insider South Africa 

kommer bl.a. ind på Musks planlagte tidslinje af koloniseringen, og hvad han ser af fremtids-

muligheder for koloniseringen af Mars. Musks plan er at transportere de første mennesker til 

Mars i 2026 (Duffy, 2021).  

SpaceX har en forhåbning om en kolonisering på Mars i 2050, hvor Interplanetary Transport 

System er et skridt på vejen mod denne kolonisering (Brown, 2019). Starship er den raket, der 

skal fragte mennesker til Mars, og er en del af Interplanetary Transport System. Starship skal 

opsendes sammen Starship Heavy Booster, og når Starship og Starship Heavy Booster er kom-

met op i kredsløbet om Jorden, bliver Starship tanket op, hvorefter Starship Heavy Booster 

flyver tilbage til Jorden, og Starship fortsætter kursen mod Mars. Når Starship er landet på 

Mars, og igen er blevet tanket op, nu på den røde planet, vil den sætte kursen hjem mod Jorden 

(SpaceX, u.å.). 

Hvis en kolonisering af Mars skal lykkes, skal en produktion af fødevarer være til stede. Det 

er dog ikke bare sådan lige at skulle producere mad på en anden planet. Det er umuligt at dyrke 

mad på Mars’ overflade, da der hverken er flydende vand, et ozonlag til at beskytte Jorden mod 

Solens UV-stråler, iltkoncentrationen i Mars atmosfære er alt for lav (Worup, 2018), og man 

kan opleve stor sving i temperaturen (Sørensen, 2018).  
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Den frugtbare jord, som vi kender til her på Jorden, er helt anderledes på Mars. Jorden på Mars 

er ikke rigtig jord, men klipper med formentligt giftigt støv (Worup, 2018), så derfor skal al-

ternative løsninger tages i brug. En mulig løsning på produktionen af fødevare på Mars, er 

drivhuse. Et drivhus på Mars skal højst sandsynligt foregå under jorden grundet strålingen fra 

rummet. Dr. Ray Wheeler fra Kennedy Space Center har haft succes med produktionen af plan-

ter i LED lys i stedet for normalt sollys (Granath, 2017). Hvis man skal dyrke afgrøder og 

planter i et miljø hvor der er et lavere atmosfærisk tryk, vil afgrøderne og planterne tørre hur-

tigere ud, da et lavt tryk trækker vandet hurtigere ud af planternes blade, og derfor er vand helt 

essentielt, hvis der skal kunne dyrkes afgrøder og planter (Phillips, 2004). Forskere har allerede 

fundet frem til at visse fødevare godt kan produceres i et rum-drivhus, disse afgrøder er: salat, 

spinat, gulerødder, kål, tomater, løg, radiser, peberfrugter, jordbær og friske urter (Vestergaard, 

2012). 

 

3.4.4 Undersøgelse af lavatunneller og bjerge 

På baggrund af billeder taget af satellitter, der kredser om Mars, antages det af forskere, at der 

findes lavatunneller under Mars’ overflade (Daga et al., 2009). Grunden til, at det er interessant 

at undersøge lavatunneller på Mars, er bl.a. for geologerne at undersøge grundfjeld/fundament, 

og det potentielle materiale som ikke befinder sig på overfalden af Mars. Undersøgelser af 

lavatunneller har stor betydning for forskningen angående tidligere liv på Mars, men også at 

undersøge om nuværende liv i form af organismer lever under Mars’ overflade, da de højst 

sandsynligt vil leve her. Her vil det mulige liv blive beskyttet mod den ultraviolette stråling. 

Det vulkanske materiale kan måske bevise kemosyntetiske organismer, og grundet temperatur-

forskelle i lavatunnellerne vil der derudover være mulighed for at flydende vand vil kunne 

befinde sig i tunnellerne (ibid.).  

Olympus Mons, med en diameter på 624 km og en højde på omkring 25 km, er ikke kun Mars’ 

største vulkan, men også Solsystemets største vulkan (Mouginis-Mark, 1993). Olympus Mons 

er interessant at undersøge nærmere, grundet vulkanens sammenhæng med hypotesen om tid-

ligere oceaner i de nordlige områder på Mars. Det er ikke kun Olympus Mons, som er interes-

sant at undersøge; det er Apollinaris Patera og Hecates Tholus også. De 3 vulkaner er interes-

sante at undersøge i en sammenhæng med hinanden, da de alle tre støder op til en afledt kyst-

line, som igen understøtter hypotesen om tidligere oceaner på Mars (ibid.). 
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4 Analyse 
Vores analyse består først af en teknologisk analyse af Ingenuity med fokus på de teknologiske 

artefakter samt indre mekanismer og processer. Derefter følger den komparative analyse, hvor 

vi i en sammenligning af Jorden og Mars, udpensler de væsentlige forskelle, der har indflydelse 

på konstruktionen af UAV’er på Jorden og Mars. Til sidst i den komparative analyse kigger vi 

på fremtidige planer for udforskningen af Mars og forsøger at tænke anvendelsen af UAV’er 

ind i disse. 

 

4.1 Teknologisk analyse af Ingenuity 

Ved at trække på begreber og inspiration fra TRIN-modellens trin 1 og trin 2, har vi udarbejdet 

denne teknologiske analyse af Ingenuity. 

Ingenuity har en masse på godt 1,8 kg, svarende til dens vægt på Jorden, hvorimod den på Mars 

vejer omkring 0,7 kg (NASA Science Mission Directorate, u.å.-c). Det er planeternes forskel-

lige tyngdekraft, der er skyld i vægtforskellene. Den lette vægt har betydning i forhold til at 

kunne danne nok opdriftskraft, der gør helikopteren i stand til at lette. Den tynde atmosfære på 

Mars er en udfordring, men da den modsatrettede kraft, tyngdekraften, kun er 1/3 af hvad den 

er på Jorden, opvejer den til dels den ellers tynde atmosfære.  

Helikopteren består af diverse teknologiske artefakter, der hver bidrager med sin del til at op-

fylde helikopterens formål; at kunne flyve og navigere på Mars. Grundet de store afstande 

mellem Jorden og Mars, og dermed forsinkelser i kommunikationen, er helikopteren nødt til at 

besidde høj autonomi. Det betyder, at den er nødt til at kunne navigere selv, da man ikke har 

mulighed for at kunne styre den fra Jorden (Interview med Linden-Vørnle, 00:49:52-00:51:50). 

Det har selvfølgelig betydning for helikopterens opbygning, de teknologiske artefakter samt 

indre mekanismer og processer. 

Helikopteren har 4 rotorblade lavet ud af kulfiber skumplader. Bladene sidder sammen to og 

to over hinanden på samme akse, er modsat roterende og har et spænd på lige under 1,2 m 

(Golombek et al., 2020; NASA Science Mission Directorate, u.å.-a). Rotorbladene opererer i 

lave Reynolds tal, og bladenes længde og twist er udformet efter dette (Bob Balaram et al., 

2018). Ingenuity er ikke en helikopter, som vi kender dem i daglig tale med rotorblade på 

toppen og en propel på halen. Det er nærmere en coaxial single rotor UAV. Men da NASA 

kalder den en helikopter, vælger vi også at kalde den dette for at undgå forvirring. Det er dog 
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vigtigt at pointere, at det er en autonom helikopter uden pilot, og derfor kan kategoriseres som 

en UAV. 

Øverst på helikopteren sidder der antenner, der bruges til at kommunikere med Jorden ved 

hjælp af Perseverance roveren og objekter i kredsløb om Mars. Ingenuity har et firkantet sol-

cellepanel, der bruges til at oplade batteriet, som driver helikopteren (NASA Science Mission 

Directorate, u.å.-a). Solcellepanelet er et vigtig teknologisk artefakt for omdannelsen af sol-

energi til både strøm og ikke mindst varme - en indre proces, der er essentiel for at beskytte 

Ingenuitys elektronik mod Mars’ kolde temperaturer. Dog er solenergi på Mars svagere end på 

Jorden - lidt over halvt så stærk, som hvad vi kan opleve på Jorden på en solskinsdag. Men det 

er nok til, at Ingenuity kan lade sine batterier op. For at holde varmen har Ingenuity et termo-

statstyret varmelegeme, som holder interiøret på -15°C (Balaram, 2021a). Efter den kolde nat 

har Ingenuitys batterier ikke meget energi tilbage, så helikopteren har brug for at stå i solen og 

få ladet batterierne op. Det betyder, at Ingenuity ikke kan flyve for tidligt om morgenen. Men 

det må heller ikke foregår for sent på dagen. En lang flyvetur kan aflade batterierne, og sker 

det om eftermiddagen, har Solen ikke mulighed for at nå at oplade batterierne igen inden den 

kolde nat (Balaram, 2021b). 

Batterierne leverer strøm til motoren, som omdanner strømmen til bevægelsesenergi, der får 

rotorbladene til at rotere de cirka 2400 rpm (revolutions per minute), der er krævet, for at danne 

den opdrift, der gør helikopteren i stand til at kunne flyve i den tynde atmosfære (National 

Aeronautics and Space Administration, 2021a). Når Ingenuity flyver, bruger den en masse 

strøm, og som vi også har beskrevet tidligere, kræver rotary wings meget energi. Batterierne 

skal desuden kunne håndtere strømstød, da Ingenuity bekæmper enhver vind og vindstød 

(Balaram, 2021b). Ingenuity er blevet testet i simulatorer her på Jorden, men man har ikke 

kunnet teste alle de vindforhold, der kan opleves på Mars. Helikopteren står over for den største 

risiko ved start og landing, hvor et uheldigt vindpust kan forårsage problemer (ibid.).  

Ingenuity har 4 ben med fødder, som den kan lande på. Disse er 38,4 cm lange og lavet af 

kulfiberrør, der gør dem utroligt lette (NASA Science Mission Directorate, u.å.-a; National 

Aeronautics and Space Administration, 2021a). Dets ben er udstyret med et affjedringssystem, 

der gør Ingenuity egnet til hårde landinger. Affjedringssystemet består af en bøjle, hvor neder-

ste halvdel er en titaniumfjeder, der kan bøje op til 17 grader, og hvor øverste halvdel er en 

blød aluminiumsbøjning, der fungerer som støddæmper. Aluminiumsdæmperen vil blive sva-

gere og svagere, og vil efter et par hundrede hårde landinger bryde sammen. Det er derfor ikke 
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et problem for Ingenuity, da man kun har planlagt få flyvninger (Balaram & Tyler, 2021), men 

det er værd at bide mærke i ift. fremtidige UAV’er.  

I selve kroppen, med dimensionerne 13,6 cm, 19,5 cm og 16,3 cm (National Aeronautics and 

Space Administration, 2021a), sidder flyelektronikken, sensorer og kameraer. Disse beskyttes 

af isolering og varmelegemer mod de kolde temperaturer. Flyelektronikken sørger for at heli-

kopteren fungerer og kan navigere (NASA Science Mission Directorate, u.å.-a). I flyelektro-

nikken befinder Ingenuitys IMU, der får inputs fra sensorer som accelerometer, gyroskoper, 

inklinometer, som måler hældning i forhold til tyngdekraften (Wikipedia, 2020) og et laser 

altimeter (laser højdemåler) (Golombek et al., 2020). IMU’en måler rotation og acceleration 

og kan estimere Ingenuitys position, hastighed og orienting (Grip, 2021) - en del af helikopte-

rens indre mekanismer og processer. Inklinometeret bruges inden flyvning til at kalibrere 

IMU’ens accelerometre. Men Ingenuity benytter sig ikke kun af IMU’ens resultater for position 

til at navigere efter. Helikopteren har også et navigations kamera (NAV), et sort-hvid, 0,3-

megapixels vidvinkels kamera, som peger ned mod Mars’ overflade for at kunne måle helikop-

terens position og højde i luften, og som korrigerer IMU’ens estimater (Golombek et al., 2020; 

Grip, 2021). NAV-kameraet tager cirka 30 billeder i sekundet, og sender det til navigationssy-

stemet, som analyserer tidskoden på billedet samt hvad der ses, for at korrigere estimaterne af 

position, hastighed og orientering (Grip, 2021). Dette gør dog også, at Ingenuity ikke kan flyve 

om natten. Havde det ikke været for navigationskameraet, ville natten dog være et godt tids-

punkt at flyve, da atmosfæretætheden er højere og dermed gør det nemmere for helikopteren 

at flyve (Balaram, 2021b). 

Derudover har helikopteren et 13-megapixel, højopløsnings farvekamera på sig, der kaldes Re-

turn-to-Earth kamera (RTE). Kameraet peger mod horisonten og er mest for show og flotte 

billeder, men det har ikke en særlig teknologisk funktion for selve helikopterens indre meka-

nismer og processer (Bob Balaram et al., 2018; Golombek et al., 2020) 
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4.2 Komparativ analyse 

4.2.1 Jorden vs. Mars 

Der er en del forskelle på Jorden og Mars, der har betydning for, hvordan UAV’er fungerer på 

de to planeter. Først og fremmest er atmosfæren på de to planeter meget forskellige.  Atmo-

sfæretætheden på Mars er 0,02 kg/m3, cirka 100 gange tyndere end Jordens atmosfære, der er 

1,217 kg/m3, se tabel 1. Jorden er en del tættere på Solen end Mars er, og oplever derfor også 

mere solenergi end Mars gør. Der er desuden meget forskel i temperaturerne på de to planeter. 

På Jorden er gennemsnitstemperaturen 15°C, hvor den derimod på Mars er isnende -63°C. 

Tyngdekraften er også en væsentlig forskel, hvor tyngdekraften på Mars kun er blot en tredjedel 

af det, den er her på Jorden. 

Luftens dynamiske viskositet på Jorden er 1,79 *10-5 N*s/m2, og på Mars er den 9,82*10-6 

N*s/m2. Dette er relevant i forhold til udregning af Reynolds tallet: 

𝑅𝑒 =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 · ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 · 𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒

𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘	𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =
ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 · 𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒
𝑘𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘	𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 

 Jorden Mars 

Afstand til Solen 149,67 mio. km. 228,53 mio. km. 

Atmosfæretæthed ved overfladen 1,217 kg/m3 0,02 kg/m3 

Tyngdekraft ved overfladen 9,80 m/s2 3,71 m/s2 

Laveste temperatur  - 88°C   - 140°C  

Højeste temperatur 58°C 30°C 

Gennemsnitstemperatur  15°C - 63°C 

Luftens dynamiske viskositet 1,79 *10-5 N*s/m2 9,82*10-6 N*s/m2 

Luftens kinematisk viskositet 

atmosfæretæthed
dynamisk	viskositet 

1,46*10-5 m2/s 5,17*10-4 m2/s 

Har et magnetfelt? 
(Produceret af planetens indre) 

Ja Nej 

Tabel 1 - oversigt over forskelle på Jorden og Mars (Bardera et al., 2020; NASA Science Mission 

Directorate, u.å.-c; Williams & Grayzeck, 2020)  
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4.2.2 UAV’er på Jorden vs. Ingenuity på Mars 

Grundlæggende set er principperne bag de indre mekanismer og processer de samme hos 

UAV’er på Jorden og på Mars. Der er rotorer som skaber opdrift, IMU’en der indsamler infor-

mationer til flightcontrolleren, motorer og batterier. De primære forskelle i forhold til de indre 

mekanismer og processor ligger i, hvordan man indretter UAV-teknologien i de nye omgivelser 

på Mars. Det er specielt i forhold til aerodynamik, at det er nødvendigt at ændre i konstruktio-

nen af UAV’en. 

Vægt 
Ingenuity er designet til at være meget let, i forhold til hvis den skulle flyve på Jorden. Det er 

naturligvis på grund af den tynde atmosfære på Mars, så den har mulighed for at danne nok 

opdrift i forhold til vægten. Til alt held for Ingenuity er tyngdekraften på Mars cirka en tredjedel 

af, hvad den er på Jorden. Det betyder mindre kraft, der trækker helikopteren nedad, og det er 

en fordel for UAV’er, da opdriftskraften så kan være tilsvarende mindre. Det vejer altså en lille 

smule op for den tynde atmosfære på Mars. 

IMU 
På Jorden kan man benytte sig af et magnetometer til at sende signaler til IMU’en. Magneto-

meterets data bruges til at fortælle UAV’en, hvad er op og ned. På Mars er det ikke muligt at 

benytte sig af et magnetometer, da Mars ikke har et magnetfelt. I stedet benytter Ingenuity sig 

af et inklinometer, der måler hældningen ift. tyngdekraften inden den letter. Når den er oppe i 

luften, benytter Ingenuity sig af navigationskameraet, til at vurdere hvad der er op og ned. 

Ellers er IMU’en i en UAV på Jorden og Ingenuity både bygget op af gyroskoper og accelero-

meter. 

Batterier og energi 
På Jorden bruges der solceller i nogle typer af UAV’er, som f.eks. fixed wings. Fixed wings 

bruger mindre energi, og derfor kan de benytte sig af energi fra solceller, imens de er i luften. 

Da rotary wings bruger mere energi kan man ikke bruge solceller på sammen måde, når man 

er i luften. Solenergi kan stadig bruges som energikilde til at oplade batteriet før flyvning, men 

med adgang til diverse energikilder på Jorden, er det ikke sikkert at det er den mest optimale 

løsning. 

Ingenuity går under kategorien rotary wings og bruger derfor også meget energi på kort tid. Til 

forskel fra Jorden, så har man ikke adgang til diverse energikilder, og er derfor afhængig af 

brugen af solceller til at oplade batterierne før flyvning.   
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Temperaturen og afhængigheden af Solen, som energikilde skaber også en anden udfordring 

på Mars, som man ikke oplever på Jorden. De kolde temperaturer om natten gør, at Ingenuity 

skal bruge energi på at holde elektronikken på en tilstrækkelig temperatur. Derfor vil der ved 

flyvning sent om aftenen og om natten ikke være mulighed for at genoplade batterierne med 

Solens energi, således at Ingenuity kan opretholde den rette temperatur gennem natten.  

Kontrol og styring 
Da Mars har en stor afstand til Jorden, er det ikke muligt at styre Ingenuity manuelt. Det skyl-

des, at der er forsinkelse på signalerne, der sendes mellem Jorden og Mars. Derfor bliver man 

nødt til at programmere Ingenuitys flyvninger på forhånd, og sørge for at den ejer en vis grad 

af autonomi. På Jorden er det muligt at styre en UAV manuelt med en controller. Her er man 

dog også begrænset af, hvis man flyver ind i en grotte eller en tunnel, at signalerne kan blive 

stoppet (Interview med Linden-Vørnle, 00.49.52 - 00.51.50).  

Rotorer og vingeprofil 
På Jorden er en konventionel form for vingeprofil rund og glat. På Jorden opererer disse vin-

geprofiler i høje Reynolds tal. Men den lave atmosfæriske densitet på Mars medfører, at en 

vingeprofil kommer til at operere i lave Reynolds tal. Dér er det essentielt at have fokus på 

Reynolds tallet i forhold til at designe en UAV til Mars (Winslow et al., 2018). I et studie fra 

1930 lavet af F. W. Schmitz (ibid.) blev tre forskellige vingeprofiler testet i Reynolds tal mel-

lem 2*104 og 2*105: En tynd og flad vingeprofil, en tynd og krum vingeprofil og en tyk kon-

ventionel vingeprofil. Studiet viste, at de tynde vingeprofiler præsterede bedre i Reynolds tal 

lavere end 105. I et andet studie lavet af Sighard F. Hoerner, blev det vist, at i de lave Reynolds 

tal faldt opdriftskoefficienten i højere grad hos de konventionelle vingeprofiler end ved de 

tynde vingeprofiler (Patel, 2021). Dog var opdriftskoefficient større hos den konventionelle 

vingeprofil ved højere Reynolds tal. På figur 11 ses det, at ved Re = 1.000.000 er vingeprofilen 

med den højeste opdriftskoefficient den tykke og runde Clark-Y vingeprofil. Det ses også, at 

opdriftskoefficient falder mere hos begge de tykke og runde vingeprofiler, samtidigt med at de 

tynde vingeprofiler næsten er upåvirkede af ændringen i Reynolds tallet. Andre eksperimenter 

lavet af Selig et al., Mueller og Batill viste, at opdriftskoefficienten konsistent øges i takt med 

højere Reynolds tal (Winslow et al., 2018). 
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Figur 11 - På figuren ses forholdet mellem opdrift (lift) og modstand (drag) hos 4 forskellige 

vingeprofiler i 4 forskellige Reynolds tal (Winslow et al., 2018). 

Da den tynde atmosfære på Mars medfører, at vingeprofiler kommer til at operere i lave Rey-

nolds tal, vil en optimal vingeprofil på Mars være tynd. Selvom opdriftskoefficienten ikke for-

mindskes lige så meget hos de tynde vingeprofiler, så er opdriftskoefficienten stadig lav sam-

menlignet med opdriftskoefficienten hos de konventionelle vingeprofiler i høje Reynolds tal. 

Ud fra dette har vi en teori om, at de tynde vingeprofiller ikke danner tilstrækkelig opdrift. 

Derfor tror vi, at det er nødvendigt med Ingenuitys høje rotationshastighed, som er 4-5 gange 

højere end hastigheden på en typisk helikopter-drone på Jorden (Interview med Linden-Vørnle, 

00.00.34 - 00.03.50), for at kunne danne tilstrækkelig opdrift på Mars. Da opdriftskoefficienten 

hos de tykke konventionelle vingeprofiler er større ved højere Reynolds tal, vil de derfor være 

de mest optimale vingeprofiler på Jorden.  

 

4.2.3 Udforskningen af Mars vs. anvendelse af UAV’er på Jorden 

I denne del af analysen vil vi forsøge at tænke anvendelsen af UAV’er ind i den udforskning 

af Mars, vi præsenterede i det substantielle afsnit. Vi vil samtidig forsøge at drage nogle paral-

leller mellem disse bud på anvendelsen af UAV’er på Mars, og hvordan UAV’er anvendes på 

Jorden. 

Generelt set kan UAV’er bruges til at tage detaljerede billeder af Mars’ overflade. De kan bru-

ges i samspil med rovere, hvor UAV’er vil kunne flyve ud og hjælpe med at finde områder, der 

kan være interessante for roverne at køre hen til, undersøge nærmere og tage prøver af. UAV’er 
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kan også operere selvstændigt i kortlægning af planeten, samt undersøgelse af nye områder, 

kratere, tunneller og bjerge m.m., der kan være potentielle udforskningsmuligheder. Ydermere 

ville kortlægningen af overfladen kunne bidrage til planlægning af nye missioner, og placerin-

gen af en mulig fremtidig koloni. 

Mars Sample Return 
Vi har forskellige scenarier hvori vi forestiller os at en UAV vil være nyttig på denne mission. 

Det første vil være i forbindelse med indsamling af prøver, som Perserverance har efterladt på 

Mars’ overflade. Enten ved at bruges til selve indsamlingen af prøverne, eller til kortlægning 

af den mest optimale rute for “Sample Fetch Roveren”, der som udgangspunkt skal indsamle 

prøverne. 

Brugen af UAV’er til indsamling af prøver, er inspireret af Last Mile delivery, som specielt 

egner sig godt til kuperet og kompliceret terræn, hvor det er svært for en rover at færdes. Ved 

at bruge en UAV som erstatning for Sample Fetch Rover til indsamling af prøverne, vil det 

være muligt at forkorte ruten. Det vil spare tid og man vil undgå de risici, der er ved at bruge 

en rover i svært terræn. Vi forestiller os dog, at der kan være en udfordring ved denne anven-

delsesmetode, i forhold til at vægten af prøverne, som vil kræve en større opdriftskraft, som 

kan være svær at opnå på Mars. 

Hvis ikke UAV´en er i stand til at indsamle prøverne, kan man benytte sig af Sample Fetch 

roveren, og i stedet benytte UAV´en til at planlægge den mest optimale og risikofrie rute for 

roveren. Dette er inspireret af, hvordan UAV´er bruges til inspektion af broer, hvor de inspice-

rer dele af broen således at man kan planlægge reparation af broen, der kræver menneskelige 

arbejdskræft. I dette tilfælde svarer den menneskelige arbejdskræft til Sample Fetch Roveren, 

der skal udføre et arbejde som UAV´en ikke er stand til løse.  

ExoMars Mission 2022  
På ExoMars Mission 2022 vil det være mere kompliceret at konstruere en UAV, der skal kunne 

udføre roverens opgave. I Mars Sample Return missionen er Sample Fetch Roverens opgave 

at indsamle prøveresultater og transportere dem. På ExoMars Missionen 2022 kræves der en 

række instrumenter for at udføre roverens opgaver. Det største instrument MOMA vejer 11,5 

kg - ca. 6 gange så meget som de 1,8 kg Ingenuity vejer. Vi vurderer, at det bliver en stor 

udfordring at konstruere en UAV, der kan flyve med den ekstra nyttelast, der tilføjes med flere 

instrumenter. 
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Som Linden-Vørnle fortæller i interviewet (00:14:24 - 00:17:29), kunne det tænkes at UAV’er 

kunne tage prøver af atmosfæren og støvet i luften. Det er bl.a. noget af det den russiske over-

fladeplatform Kazachok måler på og undersøger. UAV’en kunne måske tage prøver af atmo-

sfæren og støvet i højder platformen ikke har mulighed for, og levere dem til platformen, der 

derefter kan analysere prøverne. 

Kolonisering af Mars  
I scenariet med kolonisering af Mars vurderer vi, at der kan drages mere direkte inspiration af 

anvendelsesmetoderne af UAV´er på Jorden. I modsætning til missioner og udforskning af 

Mars, vil en kolonisering i højere grad minde om livet på Jorden og dermed gøre brugen af 

UAV´er mere relevant for beboerne i en koloni. Generelt set kan UAV’er på Mars blive en stor 

del af en mulig koloni, bl.a. indenfor inspektion, hvor de ville kunne inspicere bopælsstationer, 

raketter og drivhuse med mere, ligesom vi ser det på Jorden med inspektion af tage, tagrender, 

rør og ledninger - dvs. opgaver der er uhensigtsmæssige for mennesker. Desuden kunne 

UAV’erne tænkes som et overvågningsværktøj i opbygningsprocessen af en fremtidig koloni. 

I tilfælde af at der på en fremtidig kolonisering vil være forskellige baser med distancer imellem 

sig kunne det også vise sig at være nyttigt at benytte sig af droner til levering, inspireret af 

JD.com og Rakuten Incs brug af droner i de Japanske bjerge. Ligesom at det i de Japanske 

bjerge er et besværligt terræn er det også muligt at terrænet på Mars vil give problemer i forhold 

til transport. Begrænsninger i forhold til maksimal nyttelast giver dog en begrænsning for hvor 

meget der kan transporteres af den enkelte drone, dette ses også i vis grad på Jorden hvor 

JD.com dronen havde en nyttelast på 5 kg.   

Lavatunneller og bjerge 
På Mars formoder eksperter, at der eksisterer lavatunneller, og disse lavatunneller er både in-

teressante ift. at finde tidligere eller eksisterende liv, da dette mulige liv i tunnellerne vil være 

beskyttet mod Solens UV-stråling. Lavatunnellerne kan også være interessante, som et muligt 

sted at opbygge en koloni for mennesker. En rover, som vi kender den i dag, vil her møde store 

udfordringer ift. at skulle ned og undersøge en sådan mulig lavatunnel, og en UAV vil derfor 

være oplagt at bruge. Her vil det dog være nødvendigt at UAV’en kan flyve autonomt, da 

signaler formentligt vil blive blokeret (Interview med Linden-Vørnle, 00.49.52 - 00.51.50). 

Man vil kunne bruge droner med LiDAR-kameraer til at opfange og præcist kortlægge hvordan 

tunnellerne ser ud. Dette vil kunne hjælpe med at finde ud af hvordan man kan komme ind og 

undersøge tunnellerne. Når mennesker ikke selv har mulighed for at undersøge tunnellerne, vil 

UAV’en være det bedste alternativ, da den er mindre. Et problem kan opstå hvis UAV’en skulle 
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5 Videreudvikling af en Mars UAV 
I dette afsnit vil vi forsøge at give bud på, hvordan der kan videreudvikles på designet af en 

mere avanceret version af en Mars UAV, der vil kunne muliggøre vores bud på anvendelses-

metoder fra analysen. 

I vores komparative analyse kom vi med bud på, hvordan UAV’er kan anvendes i en række 

forskellige scenarier. Fælles for de forskellige anvendelsesmetoder er, at de alle er afhængige 

af forbedringer og videreudvikling af Ingenuity - det nuværende stadie for UAV’er på Mars. 

Da Ingenuity, som nævnt tidligere, kun har haft til formål at teste, om flyvning på Mars er 

mulig, er den ikke designet til at kunne yde andre opgaver. Ingenuitys design tillader derfor 

kun meget korte flyveture med en nyttelast på 0 kg (Withrow et al., 2020). For at de forskellige 

bud på anvendelsesmetoder skal kunne realiseres, kræves det, at der sker forbedringer på det 

nuværende stadie for UAV’er på Mars.  

Budene i vores komparative analyse er alle sammen afhængige af, at størrelsen af UAV’ens 

nyttelast øges. Dette skyldes, at UAV’en i de forskellige anvendelsesmetoder fungerer i sam-

menspil med andre instrumenter, eller at den skal indsamle prøveresultater. I takt med at nyt-

telast øges, så øges den nedadvirkende aerodynamiske kraft for vægt også. Når vægten øges, 

er det også nødvendigt, at opdriften øges i samme eller større grad for at kunne flyve.  

Da rotorbladene er kilden til opdrift, er det inden for designet af disse, at der kan skabes for-

bedringer, der tillader større nyttelast på UAV’en. 

I det substantielle afsnit er Reynolds tal, boundary layer og separation physics blevet beskrevet.  

I vores komparative analyse har vi redegjort for, at tynde vingeprofiler egner sig bedst til at 

flyve i lave Reynolds tal end tykke. Grunden til, at de tyndere vingeprofiler performer bedre, 

skyldes, at de har en sharp leading edge. Den skarpe forkant på de tynde vingeprofiler giver et 

fast separationspunkt tidligt på vingeprofilen, modsat et variabelt separationspunkt hos kon-

ventionelle vingeprofiler (Koning et al., 2019, 2020). Den tidlige separation skaber efterføl-

gende et fænomen som kaldes vortex shedding, hvilket har vist sig at resultere i en øget per-

formance. Sammenlignet med Ingenuity kan man opnå en forøgelse på 41% i opdrift-mod-

stands forholdet ved brug af tynde (Withrow et al., 2020). 
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6 Diskussion  
Problemfeltet vi har beskæftiget os med, har generelt været svært at navigere i. Ny viden er 

kommet løbende, da teknologidemonstrationen er sket sideløbende med vores projektarbejde. 

Vi har ikke på forhånd vidst, hvad der ville ske. Dette har også været med til at give os et åbent 

sind, i forhold til hvilken retning projektet skulle tage. Derfor har vi i starten af projektet fore-

taget en bred research, som har givet os en god forståelse for problemfeltet, i stedet for at lave 

en målrettet søgen efter information direkte forbundet til en enkelt idé. Det har ikke mindst 

været spændende, men også en udfordring.  

Vi har igennem hele projektet haft en stærk TSA-semesterbinding. Men vi har kæmpet med at 

opnå en tilstrækkelig, fyldestgørende Design & Konstruktions dimension, hvilket måske også 

er projektets svageste del. Vores fokus har ligget meget på selve teknologien - forståelse og 

anvendelsen af teknologien. Vi har igennem vores komparative analyse kigget på scenarier, 

hvor en UAV ville kunne inddrages, og i den forbindelse givet vores bud, der lægger op til en 

optimering eller redesign, samt en muliggørelse af disse bud i form af optimering af rotorbla-

dene. Men dette er ikke endt ud i et fyldestgørende designforslag, og grunder måske også i 

projektets sværhedsgrad.  

Vi har haft svært ved at finde grænsen, for hvornår vores redegørelse af eksempelvis aerody-

namik har været dybdegående nok. Eftersom at vi ikke er fysik-studerende, har det været et 

svært emne at tage hånd om, og vurderingen af hvilke fænomener og teorier, der har været 

essentielle og nødvendige i forhold til formidling af emnet, har været vanskelig.  

Derudover har det komplicerede emne også medført tvivl om formålet med vores projekt, da 

det har været et kompliceret emne med fysik på højt niveau. Projektet har ikke haft til formål 

at udarbejde ny viden, som reelt kunne bruges af relevante aktører som f.eks. NASA eller andre 

rumorganisationer. Meget af vores indsamlede viden er baseret på kilder fra NASA selv. Pro-

jektet har i større grad været med til at give os selv en bedre forståelse for en ny teknologi. Det 

kan også diskuteres, om vi har haft en tilstrækkelig forståelse af teknologien og den relevante 

fysik inden for aerodynamik i forhold til at udarbejde et reelt design på en UAV til anvendelse 

på Mars. 

Vi har gået ind til projektet med gode men ambitiøse intentioner. Det har betydet, at vi nogle 

gange har gabt over mere, end hvad vi har kunnet klare og nå. Det har været svært for os at 

finde og fastlægge fokus, da interessen har været stor og arbejdstilgangen har været åben - vi 

har ikke vidst, hvor vi ville ende. Vi har ofte brugt meget tid på at undersøge og læse empiri, 
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uden at vide hvad formålet med den nyindsamlede viden var. Fokus har været bredt, og vi har 

dermed ikke på forhånd vidst, hvad der ville være relevant og nødvendigt. Det har måske også 

medvirket til, at det endelig arbejde ikke er blevet så dybdegående, som hvis vi for eksempel 

havde valgt kun at have fokus på én Mars mission i vores bud på anvendelse af UAV’er. Sam-

tidig har vores ønske dog også været at afdække flere forskellige anvendelsesmuligheder og 

give et overordnet billede af disse, hvilket vi også føler, at vi er nået i mål med. 
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7 Konklusion 
For at konkludere vil vi kaste blik på vores problemformulering, som lyder:  

Hvilke teknologier ligger bag Mars helikopteren Ingenuity, og hvilke muligheder er der 

for anvendelse af UAV’er på Mars i fremtiden?   

Grundlæggende er teknologien i Ingenuity baseret på de samme principper som en UAV på 

Jorden. Der er en IMU, et batteri, en motor og rotorblade. Forskelle mellem Jorden og Mars’ 

medfører dog, at Ingenuity har en række ændringer/tilføjelser. Der er temperaturforskelle, for-

skellig atmosfærisk tæthed, forskellige viskositeter af luften og forskellig tyngdekraft. Pga. de 

lave temperaturer, som forekommer om natten på Mars, er Ingenuity nødt til at benytte varme-

legemer således, at elektronikken kan holdes på et tilstrækkeligt niveau. Energien, der bruges 

på at opvarme varmelegemerne, kommer fra solcellepaneler som ellers ikke at typisk for rotor 

drevne UAV´er. Solcellepanellerne bruges også til at oplade motorens batterier. Dette medfø-

rer, at Ingenuity ikke kan flyve lige efter solopgang og lige inden. Efter solopgang skal Inge-

nuity lade op, efter at have brugt energi på varmelegemerne. Hvis Ingenuity har været ude og 

flyve, skal den have tid til at genere nok strøm til at kunne overleve natten. Derfor kan den 

heller ikke flyve inden solnedgang. Da Mars ikke har et magnetfelt, bruger Ingenuity ikke et 

magnetometer til at afgøre, hvad der er op og ned. I stedet bruges et inklinometer og et naviga-

tionskamera.   

Vi ser potentiale i at implementere UAV’er på Mars. Eksempler på missioner og scenarier hvor 

UAV kan inddrages er: Mars Sample Return, ExoMars mission 2022, en kolonisering af Mars 

eller til udforskning af lavatunneller.   

Anvendelsesmetoder kunne være til i forbindelse med udforskning, hvor UAV’er kan bruges 

til kortlægning af Mars’ overflade eller lavatunneller, indsamling af prøver, eller indsamling af 

data. Ved en fremtidig kolonisering af Mars, er det også muligt at UAV’er kan have mere 

hverdagsagtige anvendelsesmetoder. F.eks. som inspektionsværktøj af enten konstruktioner og 

mulige drivhuse eller til levering mellem baser, inspireret af JD.coms last mile delivery i de 

japanske bjerge.  

Hvis Ingenuity, eller andre UAV’er, skal kunne implementeres i disse scenarier, vil det kræve 

en forbedring i forhold til nyttelasten. Lige nu har Ingenuity en nyttelast på 0 kg. For at øge 

nyttelasten kan man kigge på forbedringer i forhold til design af rotorbladenes vingeprofil. I 

Mars’ atmosfære kommer vingeprofiller til at operere i lave Reynolds tal i modsætning til på 
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Jorden, hvor de fleste vingeprofiller opererer i høje Reynolds tal. Ved lave Reynolds tal per-

fomer tynde og flade vingeprofiler med en skarp forkant bedst. En tynd og flad vingeprofil med 

en skarp forkant, kan forbedre Ingenuitys opdrifts-modstands forhold med op til 41% og derved 

øge nyttelasten.   

 

8 Beskrivelse af visuelt produkt 
Til den mundtlige projekteksamen skal vi fremvise et visuelt produkt, og derfor vedlægger vi 

her i rapporten en beskrivelse af dette visuelle produkt.   

Vi vil udarbejde et storyboard, som både skal inkludere en anvendelsesmetode af en UAV på 

Mars samt optimering af rotorbladene. Vi vil tegne en hypotetisk Mars UAV, der er i færd med 

at kortlægge lavatunneller på Mars ved hjælp af LiDAR-teknologi. Storyboardet vil hjælpe 

med at videreformidle vores resultater af projektarbejdet. 

Der vil blive zoomet ind på rotorbladene for at fremhæve den kantede og tynde vingeprofil. Vi 

vil se UAV’en være i stand til at lette med udstyret på sig, og flyve ned i en lavatunnel. Her vil 

den mappe en del af tunnelen for derefter at flyve ud i sikkerhed, og igen kunne lade sine 

batterier op. Til sidst ser vi NASA modtage informationerne, som UAV’en har indsamlet. 

 

9 Perspektivering 
Det er ikke kun på Jorden og Mars, at muligheden for anvendelse af UAV’er eksisterer. Som 

en del af vores perspektivering vil vi komme ind på, hvordan UAV’er kan anvendes i udforsk-

ningen af andre himmellegemer og planeter i vores solsystem. 

“NASA has selected two new missions to Venus, Earth’s nearest planetary neighbor. Part of 

NASA’s Discovery Program, the missions aim to understand how Venus became an inferno-

like world when it has so many other characteristics similar to ours – and may have been the 

first habitable world in the solar system, complete with an ocean and Earth-like climate.” 

(Potter, 2021).  

NASA har planlagt to fremtidige missioner til planeten Venus og vil forløbe sig i årene 2028-

2030, for at undersøge og opnå forståelse for planetens udvikling (Potter, 2021). De to missio-

ner hedder DAVINCI+ og VERITAS. DAVINCI+ missionen skal måle atmosfærens sammen-

sættelse, for at søge svar på forandringen af atmosfæren, og om oceaner har eksisteret på pla-
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neten. Der skal tages billeder af Venus’ unikke geologiske karakteristika, som måske kan for-

tælle om Venus har tektoniske plader ligesom Jorden. En UAV vil her måske kunne hjælpe 

DAVINCI+-missionen i billedetagningen (ibid.). 

VERITAS skal kortlægge Venus’ overflade, for at klargøre planetens geologiske historie og 

hermed fortælle os, hvorfor planten har udviklet sig anderledes end Jorden har (ibid.). 

Linden-Vørnle nævner, at der har været diskussion om opdagelse af fosfin i Venus’ atmosfære 

“[...]en gas der her på Jorden frembringes af bakterier der lever i iltfrie miljøer altså for eksem-

pel i sumpe[...]” (Interview med Linden-Vørnle, 00:26:33 – 00:29:17), der måske kan afsløre 

liv i form af bakterier i planetens atmosfære. 

Vi synes, at det kunne være interessant at undersøge mulighederne for at inkorporere UAV’er 

i udforskning af Venus, ligesom vi har gjort med Mars. 

Udover Venus, så kan vi også se et interessant perspektiv i at inkludere UAV’er i udforsknin-

gen af Titan og Europa. Titan er Saturns største måne, og forskere mener, at Titan er det eneste 

sted i universet udover Jorden, som har flydende væsker på overfladen i form af søer, åer og 

have (Nasa, 2019), som består af kulbrinter såsom metan og ethan (Nasa, 2021). Under Titans 

overflade befinder der sig et flydende ocean af vand, som indeholder salte og ammoniak (ibid.). 

Derudover har Titan en atmosfære, hvor hovedparten består af nitrogen ligesom atmosfæren 

på Jorden (Nasa, 2019). Titan er interessant at undersøge grundet dens miljøer, som kan danne 

grobund for muligt liv. 

Europa er en af Jupiters 79 måner. Europas overfalde består af hård is, men under den hårde 

overflade, flyder der et ocean af saltvand. Forskere mener, at Europa er det mest lovende sted 

i Solsystemet hvor liv, som vi kender til det, ville kunne eksisterer (NASA Science Mission 

Directorate, 2019). 

I interviewet med Linden-Vørnle fremsætter han ideen om at udvikle UAV’er, som kan operere 

i flydende væsker såsom vand.  I en undersøgelse af månen Europa, kunne der udarbejdes en 

mission, hvor noget af Europas øverste lag, som består af is, blev smeltet, så de nyudviklede 

UAV’er kunne undersøge Europas ocean, og måske finde tegn på makroskopisk liv (Interview 

med Linden-Vørnle, 00:26:33 - 00:29:17). Det er dog vigtigt at pointere, at når vi snakker om 

brugen af UAV’er under vand, så kan det ikke længere betegnes som en UAV, da A står for 

aerial. Det vil så kunne blive betegnet som en Unmanned Underwater Vehicle (UUV) 

(Wikipedia, 2021). 
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10 Bilags oversigt 
Bilag 1: Interview med Linden-Vørnle 

Bilag 2: Interview med Hobye 

Bilag 3: Lydfil af Interview med Linden-Vørnle 

Bilag 4: Lydfil af interview med Hobye 

Bilag 5: Roadmap af Ingenuity 

Bilag 6: Mindmap over anvendelsen af UAV’er på Jorden 
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