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Af Michael Linden-Vørnle

 Klokken 15:57 dansk tid 
den 8. april i år skød en Dnepr-
raket op af sin underjordiske 
silo på Baikonur-rumcentret 
i Kazakh stan og allerede 16 
minutter senere havde den afl e-
veret sin dyrebare last i rummet. 
Nytte lasten var den europæiske 
issatellit CryoSat-2, der nu er 
sikkert på plads i sin bane godt 
700 km over jordoverfl aden. 

CryoSat-2 erstatter den oprin-
delige CryoSat-mission, der gik 
tabt under opsendelsen i 2005. 
Starten gik den 8. oktober fra 
det russiske rumcenter i Plesetsk, 
der ligger ca. 800 km nord for 

Moskva, men på grund af pro-
blemer med løfteraketten lykke-
des det ikke at få CryoSat bragt i 
kredsløb om Jorden. I stedet faldt 
satellitten og dele af raketten 
ned i et område nord for Grøn-
land tæt på nordpolen. Allerede i 
februar 2006 besluttede det euro-
pæiske rumagentur (ESA) dog, at 
CryoSats videnskabelige mission 
er så vigtig, at en ny satellit skulle 
bygges og opsendes. 

Nu godt fi re år senere er afl ø-
seren så på plads i rummet og 
snart klar til at tage fat på arbej-
det. CryoSat-2 skal i mindst tre 
år lave de hidtil mest nøjagtige 

målinger af polarisens tykkelse – 
både til lands og til vands. Med 
disse målinger håber forskerne, 
at det vil være muligt at lære 
mere om, hvordan isen reagerer 
på de globale klimaforandrin-
ger. Som konsekvens vil vi få 
større indsigt i samspillet mel-
lem isen og klimaet. Da isen på 
fl ere områder spiller en central 
rolle for klimaet er denne viden 
meget vigtig.

Isens klima-roller
Isen har bl.a. betydning for, 
hvor stor en del af Solens lys, 
der kastes tilbage ud i rummet. 

Is har nemlig en meget større 
albedo (evne til at refl ektere lys) 
end f.eks. landområder. Isen 
kaster omkring 80 % af det ind-
kommende lys tilbage hvilket 
betyder, at når is først er dannet, 
har den en tendens til at blive 
liggende. Men hvis mængden af 
is reduceres – f.eks. som resultat 
af global opvarmning – vil min-
dre sollys blive refl ekteret, så 
jordoverfl aden varmes op. Det 
vil føre til positiv feedback, idet 
mere is vil smelte, så mere sollys 
kan komme ned og varme jor-
den op osv.

I både Arktis og Antarktis 

Credit: ESA – P. Carril 

Det iskolde 
overblik
I 2005 gik den europæiske issatellit CryoSat tabt ved opsendelsen. 

Nu er dens afl øser på plads i rummet og snart klar til at lave 

nøjagtige målinger af polarisens tykkelse.
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sker der hvert år en nydannelse 
og senere smeltning af meget 
store mængder af havis. Ved 
nordpolen er det et område på 
størrelse med Europa, der hver 
sommer smelter og fryser igen 
den følgende vinter. Tykkelsen 
af havisen er vigtig for polar-
klimaet, fordi den afgør, hvor 
effektivt havet er isoleret fra den 
kolde polarluft.

Havisens årstidsbestemte 
forandringer påvirker også 
visse globale strømningsmøn-
stre i havene. Når isen smelter 
tilføres ferskvand til havet, så 
saltindholdet falder. Det giver 
vandet en lavere massefylde. 
Modsat når isen fryser, stiger 
vandets saltindhold og der-
med massefylden. I den sidst-
nævnte situation vil vand fra 
overfl aden synke og effektivt 
set virke som en pumpe, der 
driver dybe havstrømme fra 
polarområderne mod ækva-
tor. Samtidigt vil varmere vand 
med en mindre massefylde 
strømme fra ækvatoregnene 
til polarhavet. Dette er netop 
mekanismen bag Golfstrøm-
men, der leverer varmt over-
fl adevand fra den Mexicanske 
havbugt op til havet øst for 
Grønland. Denne strøm af 
varmt havvand har meget stor 
betydning for klimaet i Europa. 
På grund af Golfstrømmen er 
temperaturen i vores kystnære 
farvande 4 ºC højere end ved 
tilsvarende breddegrader i Stil-

lehavet. Når mængden af havis 
reduceres, kan Golfstrømmens 
cirkulationsmønster muligvis 
forstyrres. Undersøgelser af den 
arktiske havis er derfor af stor 
betydning for forudsigelserne 
af Europas klima.

Endelig spiller iskapperne en 
rolle for vandstanden i havene. 
Iskapperne, der dækker Grøn-
land og Antarktis, er på i alt 
ca. 28 millioner km3. Hvis hele 
denne ismængde smelter, vil 
vandstanden i verdenshavene 
stige rundt regnet 65 meter. 
Indtil for nylig viste satellit-
observationer, at iskapperne 
på både Grønland og Antark-
tis var ganske stabile. Men i de 
seneste år har der været tegn 
på forandring – især i randzo-
nerne. Detaljerede undersøgel-
ser af isranden er derfor vigtige 
for at få mere information om, 
hvordan afsmeltningen foregår. 
I denne forbindelse er det dog 
vigtigt at bemærke, at afsmelt-
ningen ved randen ikke ude-
lukkende er en konsekvens af 
global opvarmning. Fordi isen 
meget langsomt bevæger sig fra 
midten af iskappen og ud til 
kanten, er den aktuelle afsmelt-
ning også et vidnesbyrd om kli-
matiske forhold, der herskede 
for længe siden.

Avanceret radar
CryoSat-2s nøjagtige målinger 
af hav- og indlandsisens tyk-
kelse står derfor naturligt nok 

højt på ønskesedlen hos for-
skerne. Det er imidlertid ikke 
nogen simpel sag, at måle tyk-
kelsen af disse i bund og grund 
forskellige typer af is. Havisen 
er forholdsvis tynd – typisk 
kun nogle få meter tyk – mens 

iskapperne er et kilometertykt 
panser af is. Satellitobservatio-
ner af isranden – der er det mest 
interessante område – er også de 
vanskeligste at gennemføre.

For at kunne løse denne 
krævende opgave, er Cryo-

← Illustration af CryoSat-2 i kreds-
løb om Jorden. CryoSat-2s navn har 
rod i betegnelsen for den del af Jor-
den, hvor vand fi ndes i fast form – 
altså som is: kryosfæren.

I S ,  K L I M A  O G  S A T E L L I T T E R

Cirkulationen i Atlanterhavet. Varmt vand strømmer op fra området nær ækvator. I havet ud for Grønlands østkyst 
afkøles vandet, der så synker ned. Herfra strømmer det kolde vand mod syd, mens varmt vand nær overfl aden strømmer 
mod nord. Denne cirkulation påvirkes af havisen. Selvom mængden af havis varierer med årstiden, så har den alligevel 

en stabiliserende virkning på havstrømmene. En betydelig reduktion i mængden af havis som følge af global opvarm-
ning kan derfor påvirke denne balance. 

Illustration: ESA

Fordi CryoSat-2 bevæger sig hen over jordoverfl aden, vil de radar-
ekkoer, der ligger foran satellitten have en lidt højere frekvens (vist 
med blå farve), mens ekkoerne bag satellitten vil have en lidt lavere 
frekvens (rød farve). Ved at udsende og analysere en byge af meget 
korte radarpulser, kan ekkoet deles op i en række striber, der ligger på 
tværs af satellittens bevægelsesretning.
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Sat-2 udstyret med et avance-
ret radarsystem, der grundlæg-
gende set fungerer som høj-
demåler (altimeter). Systemet 
kaldes SIRAL, hvilket er en 
forkortelse for SAR/Interfero-
metric Radar Altimeter. Her 
står SAR for Synthetic Aperture 
Radar. SIRAL fungerer ved at 
sende en byge af meget korte 
radarpulser ned mod overfl a-
den. Når ekkoerne kommer 
tilbage bliver hele bygen analy-
seret samlet. Det muliggør en 
opdeling af det samlede ekko 
i striber, der ligger på tværs af 
CryoSat-2s bevægelsesretning. 
Her udnyttes det forhold, at de 
ekkoer, der ligger foran satellit-
ten, har en lidt højere frekvens, 
mens de bagvedliggende ekkoer 
har en lidt lavere frekvens. Det 
skyldes den såkaldte Doppler-
effekt, der også kendes i for-
bindelse med lydudbredelse 

– f.eks. fra en ambulance, der 
kører forbi. Når ambulancen 

nærmer sig, er tonehøjden (fre-
kvensen) lidt højere, mens den 
er lavere, når ambulancen atter 
fjerner sig.

For at bestemme den vinkel 
langs striben, som et ekko mod-
tages i, har SIRAL to antenner. 
Når et ekko ankommer fra et 
punkt, der ikke ligger direkte 
under CryoSat-2, vil der være 
en lille forskel i den vejlængde 
som ekkoet skal tilbagelægge 
(vist med rød farve). Ved at 
måle denne forskel, kan vinklen 
fastlægges. Det kræver dog, at 
orienteringen af forbindelses-
linien mellem de to antenner 
er godt bestemt. Til det formål 
er CryoSat-2 udstyret med tre 
stjernekameraer, der fastlægger 
satellittens og dermed anten-
nernes orientering med stor 
nøjagtighed. Det gøres ved, at 
stjernekameraerne hele tiden 
tager billeder af en del af stjer-
nehimlen og sammenligner med 
et stjernekatalog i kameraernes 

Over indlandsisen måles isoverfl adens højde. Med sin avancerede 
radar, SIRAL, er CryoSat-2 også i stand til at lave nøjagtige højde-
målinger selv om isoverfl aden hælder meget. Det er især relevant i det 
mest interessante område: i randzonen, hvor isen smelter.

Ved at bestemme forskellen i vejlængde for radarekkoet set med de to 
antenner, er det muligt at beregne, hvilken vinkel ekkoet kommer fra.

CryoSat-2 måler højden af den del af havisen, der ligger over havover-
fl aden. Ud fra disse målinger kan istykkelsen så beregnes.
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computer. Stjernekameraerne 
på CryoSat-2 er udviklet og 
bygget af den danske virksom-
hed Terma A/S.

Svært at måle hældende is
Det er dog ikke kun satellittens 
orientering i rummet, der skal 
kendes. SIRAL måler afstanden 
mellem CryoSat-2 og overfl a-
den, men uden kendskab til 
satellittens position, kan denne 
måling ikke omsættes til en 
brugbar bestemmelse af over-
fl adens højde. For at fastlægge 
dens position er CryoSat-2 
forsynet med en radiomodta-
ger ved navn DORIS (Doppler 
Orbit and Radio positioning 
Integration by Satellite), der 
modtager signaler fra et ver-
densomspændende netværk 
af mere end 50 radiosendere. 
Ved at måle Doppler-frekvens-
forskydningen af disse signa-
ler, kan CryoSat-2s position 
bestemmes. CryoSat-2 er også 
udstyret med en lille laserre-
fl ektor, der kan anvendes af et 
globalt net af sporingsstationer. 
Ved at skyde en puls af laserlys 
op på CryoSat-2 og måle pul-
sens rejsetid frem og tilbage, fås 

Videre læsning:
www.esa.int/esaLP/
LPcryosat.html

www.esa.int/cryosat

DTU Space (Institut for Rum-
forskning og -teknologi): 
www.space.dtu.dk

Om forfatteren

Michael Linden-Vørnle er 
astrofysiker ph.d.
Tycho Brahe Planetarium
Tlf.: 3318 1997
E-mail: mykal@tycho.dk

Grønlands østkyst optaget af ESAs miljøsatellit Envisat i juni 2008.

Forberedelser til CryoSat-
missionen er bl.a. foregået 
direkte på isen – her med en 
lille iskerneboring.

Forberedelser til CryoSat-

en uafhængig bestemmelse af 
satellittens position.

Når CryoSat-2 i praksis skal 
måle tykkelsen af havisen, så 
er det kun den del af isen, der 
ligger over havoverfl aden, som 
bliver målt. Med denne måling 
kan tykkelsen af isen beregnes. 
For iskappernes vedkommende 
måles simpelthen højden af 
isoverfl aden. Midt på iskappen 
er det en forholdsvis overkom-
melig opgave, men i randzo-
nen er nøjagtige målinger som 
nævnt en stor udfordring. Pro-
blemet er, at overfl aderne ved 
isranden typisk hælder meget, 
hvilket umuliggør målinger 
med traditionelle radar-alti-
metre. Med SIRAL bør det 
dog være muligt at bestemme 
isoverfl adens højde, uanset hvor 
meget isen hælder.

Grundig forberedelse
Selvom CryoSat-2 således bør 
kunne klare alle de udfordrin-
ger kryosfæren har at byde på, 
kan den dog ikke stå helt på 
egne ben. For at kunne forstå 
og fortolke CryoSat-2s data 
kræves direkte undersøgelser af 
isen. F.eks. kræves kendskab til 

isens massefylde for at kunne 
omregne havisens højde over 
havoverfl aden til en tykkelse. 
Den eneste måde nøjagtige vær-
dier for massefylden kan tilveje-
bringes er ved at udtage prøver 
af havisen.  Som en uundværlig 
støtte til CryoSat-2s radarmå-
linger er der derfor blevet gen-
nemført ekspeditioner for at 
undersøge isen på stedet. Bl.a. 
danske forskere fra Institut 
for Rumforskning og –tekno-
logi ved Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU Space) har 
ydet betydelige bidrag til dette 
arbejde, der har omfattet udbo-
ring af iskerner, opmåling med 
fl y- og helikopterbaserede radar-
systemer og undersøgelser med 
sonar-udstyr.

Både herhjemme og i udlan-
det venter forskere med spæn-
ding på, at CryoSat-2s under-
søgelser af klodens is skal gå 
i gang. Inden CryoSat-2 for 
alvor tager fat, skal den dog 
først gennemgå en seks måned-
ers periode med afprøvninger 
og justeringer. Indtil videre ser 
satellitten og dens instrumenter 
heldigvis ud til at fungere helt 
efter planen. 

Fo
to

: 
ES

A 
– 

AO
ES

 M
ed

ia
la

b

Ill
us

tr
at

io
n:

 E
S

A




