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Krafft Ehrickes Rumstation fra 1958,  

»til gavn for videnskab og menneskehed« 

10. december 2015 – Tre år før Yuri Gagarin blev det 

første menneske, der rejste ud i rummet, arbejdede den 

visionære Krafft Ehricke på at designe den infrastruktur, 

som en astronaut i kredsløb ville behøve for at leve og 

arbejde i rummet. Den russisk-amerikanske videnskabs-

skribent Anatoly Zak, der sædvanligvis forklarer udvik-

linger i det russiske rumprogram, har en artikel den 9. 

dec. i Popular Mechanics med overskriften, »Dette er 

NASA’s allerførste idé til en rumstation«. Ideen var 

Krafft Ehrickes 1958-forslag om at anvende Atlas-

raketten, som han arbejdede på, til at opsende Amerikas 

første rumstation. Stationen ville have haft til huse i 

brændstoftanken, der ville være tom, efter at raketten var 

i kredsløb. Dette kunne yde astronauterne beboelsesfor-

hold snarere end at lade den brugte tank brænde op i Jor-

dens atmosfære. 

Artiklen inkluderer et smukt billede af Krafft Ehricke, 

der aflægger vidnesbyrd for Kongressen og forklarer en 

model af sin rumstation. Zak citerer Ehricke, der udtaler, 

at rumstationen »kunne blive en realitet inden for fem år 

… Dette ville forstærke nationens operationelle rumka-

paciteter og fremskaffe ukendte, gavnlige effekter for 

videnskaben og menneskeheden.« Som historien viser, så 

valgte præsident Kennedy i 1961 månelandingen i stedet 

for en rumstation. 

Artiklen kan læses på:  
www.popularmechanics.com/space/rocket/a18469/nasa-

first-space-station/ 

 

 

 

Rusland opstarter verdens største  

hurtige neutron formeringsreaktor 

10. december 2015 – I går meddelte Rusland stolt, at 

dets BN-800 hurtige neutron formeringsreaktor nu leve-

rer elektricitet til elnettet. Den er designet til at demon-

strere teknologien som en indledning til en familie af 

større reaktorer i kommerciel størrelse. Reaktoren kører 

nu på 35 % ’s kapacitet og vil blive kørt op til maksimal 

ydelse i løbet af de næste par måneder. Selv om flere 

lande, inklusive USA, udviklede formeringsteknologi i 

fortiden (USA lukkede sit program ned i 1980’erne), er 

BN-800 verdens største, hurtige reaktor i drift. 

Hurtige neutron-reaktorer har to fordele frem for den 

nuværende kommercielle teknologi: de kan formere mere 

brændsel, end de forbruger, hvilket udvider ressource-

grundlaget for fissionskraftværker; og de kan forbrænde 

blandet oxid-brændsel (MOX), der indeholder våben-

grad plutonium. Dette vil gøre det muligt for Rusland at 

bruge sit store lager af plutonium, der er tilbage fra dets 

atomvåbenprogram, til at producere elektricitet, snarere 

end simplet hen at opbevare det. Rusland har arbejdet på 

at udvikle denne teknologi i årtier. Den mindre, B-600, 

blev kommissioneret for 35 år siden, og dette program 

blev for nylig genoplivet. 

Som RT gennemgår, så opererede den franske 1.200 

MW Superphénix aldrig fuldt ud, og blev lukket ned i 

1997. I øjeblikket, rapporterer de, arbejder Kina, Indien, 

Japan og Sydkorea på mindre, eksperimentelle, hurtige 

neutron-reaktorer. 

 

 

 

 

http://www.popularmechanics.com/space/rocket/a18469/nasa-first-space-station/
http://www.popularmechanics.com/space/rocket/a18469/nasa-first-space-station/
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Tysklands Wendelstein 7-X Stellerator  

tager næste skridt hen imod fusion 

14. december 2015 – Efter fuldførelsen af en ni år 

lang opgradering af verdens største stellerator-type mag-

netisk fusionsenhed, meddelte Max Planck Institut for 

Plasmafysik den 10. dec., at Wendelstein 7-X-maskinen 

havde produceret sit første heliumplasma, ved at opvar-

me helium til 1 million grader ved hjælp af en kort mi-

krobølgeimpuls. Plasmaet i maskinen havde en varighed 

af en tiendedel sekund, og efter denne milepæl vil det 

næste skridt blive at forlænge varigheden af plasmafrigø-

relsen, på vej til en vedvarende fusionsreaktion, der vil 

kræve en 100 million grader plasma. Projektleder prof. 

Thomas Klinger forklarede, at de begyndte med den ædle 

gas helium til de første prøvekørsler, og til næste år vil 

skifte over til hydrogenplasma, der vil blive det brændsel, 

der bruges til fusionsreaktionen. 

Målet for forskningen med Wendelstein 7-X, rappor-

terer forskerne, er at bringe stellerator-ydeevnen op til 

det, som tokamak-systemet har nået, og med et plasma, 

der varer 30 minutter, demonstrere fordelen ved dette 

design. Produktionen af det første magnetiske felt til at 

indeslutte et plasma i den opgraderede stellerator blev 

meddelt i juli, og det videnskabelige samfund har med 

spænding set frem til plasmaeksperimenterne. 

 

Indien planlægger opkoblingsmuligheder over land 

med Sri Lanka og andre sydasiatiske nationer 

17. december 2015 – I en tale i dag til parlaments-

medlemmerne i Lok Sabha, Indiens underhus, sagde mi-

nister for vejtransport og hovedveje Nitin Gadkari, at 

landet vil bygge en bro og tunnel med forbindelse til Sri 

Lanka, mens man har underskrevet en pagt med Bangla-

desh, Bhutan og Nepal om en ensartet strøm for trafik og 

passagerkøretøjer, rapporterede The Hindu. 

Gadkari sagde til medlemmerne, at »den Asiatiske 

Udviklingsbank er rede til fuldt ud at finansiere et projekt 

om bygning af en bro, der vil forbinde« Rameshwaram 

på Tamil Nadus kyst i Indien, med Sri Lanka. »Projektet 

blev også diskuteret af premierminister Narendra Modi 

og hans modpart«, premierminister Ranil Wickremesing-

he, »under sidstnævntes nylige besøg«. Han sagde også, 

at Indien nu er »proaktivt engageret i at opbygge effekti-

ve og troværdige forbindelser mellem Sydasien og Syd-

østasien gennem forstærket regionale opkoblingsmulig-

heder«, bemærkede The Hindu. En betydningsfuld mile-

pæl var underskrivelsen af Bangladesh Bhutan Indien 

Nepal (BBIN) Aftalen om Motorkøretøjer (MVA) i 

Thimphu, Bhutans hovedstad, for at fremme ensartet 

trafik af passager- og fragtkøretøjer i regionen, og Gad-

kari påpegede, at en prøvekørsel var blevet gennemført 

på den 640-km lange Kolkata-Dhaka-Agartala-rute i 

november, hvilket var en betydningsfuld reduktion i 

sammenligning med den nuværende 1.550-km lange 

transitrute fra Kolkata til Agartala via Siliguri-Guwahati-

Silchar. 

Broen og tunnelen mellem den sydindiske stat Tamil 

Nadu og det nordlige Sri Lanka vil blive bygget hhv. 

over og under Palkstrædet, der er 35 mil bredt på det 

sted, hvor man foreslår at bygge. Man havde forestillet 

sig en vej- og jernbanebro, der forbandt Sri Lanka, i mid-

ten af sidste århundrede som en del af et pan-asiatisk 

netværk af hovedveje. Den planlagte bro ligger mellem 

Dhanushkodi i Indien og Sri Lankas Mannar-ø, hvor man 

mener, der for tusinder af år siden har været en landtan-

ge.  

 

Kina lancerer sin første rumforskningsmission  

for at lede efter mørk materie 

18. december 2016 – Kinas Mørk Materie Partikel 

Explorer (DAMPE) satellit blev sendt op i går morges, 

lokal tid, for at indlede en treårig mission for at observere 

højenergi-partikler i rummet. Alt imens der har været 

andre detektorer, der har haft en lignende mission, såsom 

Alpha Magnetic Spectrometer, designet af den kinesisk-

fødte Nobelprismodtager Samuel Ting og fæstnet til den 

Internationale Rumstation, så er DAMPE designet til, i 

en højere opløsning end noget andet opererende instru-

ment, at detektere højenergi-fotoner og elektroner, som 

forskere mener, er resultatet, når partikler af mørk mate-

rie annihileres. Den vil også fremskaffe data om galakti-

ske kosmiske stråler og gammastråler. 

DAMPE er den første i en række af fire specielle rum-

forskningssatellitter, som Kina vil opsende i løbet af det 

kommende år. Rumforskning er, ud over månemissioner, 

et område, hvor Kinas rumprogram er sakket bag efter 

andre rumfartsnationer. I 2010 begyndte kinesiske for-

skere at bedrive lobbyvirksomhed for øget støtte fra rege-

ringen og anbefalede en satellit, der skulle undersøge 

mørk materie. »Dette ville være et betydningsfuldt gen-

nembrud inden for grundforskning«, sagde Wu Ji fra 

Videnskabernes Akademi på dette tidspunkt, »der har 

ligget i dvale, siden Einsteins relativitetsteori«. Det er 

blevet fremsat, at det er »mørk materie«, der er årsag til 

uforklarlige, kosmologiske tyngdekraft-effekter. 

Det $100 mio. dyre rumfartøj er designet til en treårig 

mission, der kunne blive forlænget. Ud over tre kinesiske 

videnskabsinstitutter deltager også institutter i Italien og 

Schweiz. 

 

Japan er i færd med at udgrave en 25 km lang tunnel 

under sine sydlige alper til et maglev-tog  

fra Tokyo til Nagoya 

19. december 2015 – Central Japan Railway Co. har 

påbegyndt borearbejdet på en 25 km lang tunnel under 

Japans sydlige alper, som vil blive en del af maglev-

forbindelsen mellem Tokyo og Nagoya, rapporterede 

Yomiuru Shimbun i går. Det vil tage omkring ti år at fær-

diggøre byggeriet, der konfronteres med alvorlige risici 

fra de komplicerede lag af sedimentære bjergarter i den 

centrale del af den japanske skærgård og fra under-

grundsvand under højt tryk, rapporterer de. 

Tunnelens beliggenhed på det dybeste sted under 

overfladen, som vil have indflydelse på trykket på tunne-

len, er 1.400 meter, som vil være det dybeste i landet. For 

at forhindre kollaps forårsaget af jordtrykket vil tunnelen 

blive forstærket med stålbuer, indersiden vil blive over-

sprøjtet med beton, og dernæst vil stålet blive fæstnet til 

den solide klippe med bolte. 
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Projektet vil involvere den vanskeligste konstruktion i 

Japans historie for tunneler gennem bjerge, sagde Atsushi 

Koizumi, en tunnelingeniør-professor ved Waseda Uni-

versitetet.    

 

Kina går frem med atomkraft-Silkevejen 

19. december 2015 – Alt imens der er en lind strøm af 

nye rapporter om de individuelle atomkraftprojekter og 

ditto aftaler, som Kina er involveret i at igangsætte og 

støtte, så sætter kommentatorer dem i stigende grad i 

sammenhæng med paraply-projektet Ét bælte, én vej. 

»Kina har netop gennemført sin første, store indsats 

for Silkevejen, i uran«, rapporterer websiden oilpri-

ce.com. Dette referer til den gruppe af kinesiske selska-

ber, der har annonceret aftaler med Kasakhstans uranin-

dustri. Kasakhstan har verdens næststørste reserver af 

uran, og lå i 2013 som nummer ét for uranproduktion 

med mere end 22.000 tons, eller 37,8 % af verdenstota-

len. Aftalen inkluderer bygningen i Kasakhstan af en 

fabrik til atombrændselsproduktion og samling, for at 

støtte Kinas spirende fabrikker til produktion af civile 

atomkraftværker. 

Ud over at købe en minoritetsinteresse i Kasakhstans 

uranudvindingsselskaber, vil Kina også investere i lan-

dets olie- og gasindustri, inklusive KazMunyGaz, der 

opererer olieraffinaderier og gasstationer, samt kunst-

gødningsfabrikker, i hele Europa. Overordnet set, rappor-

terer de, vil energiaftalerne være omkring $4 mia. værd, 

og »en del af finansieringen for foretagenderne vil kom-

me fra Kinas nyligt skabte, $40 mia. store Silkevejs-

infrastrukturfond. Det ville gøre disse initiativer i Ka-

sakhstan til den mest betydningsfulde investering, Kina 

hidtil har præsteret, under initiativet med Silkevejen.« 

På lignende måde er den seneste tids aftaler, som Chi-

na General Nuclear Power Corp. har indgået med Malay-

sia, Bangladesh, Egypten, Rumænien og andre »et mål 

for den kinesiske regerings initiativ, Ét bælte, én vej«, 

siger magasinet for lastskibstransport Breakbulk. Aftaler-

ne om atomkraft er en integreret del af Kinas Nye Silke-

vej.   

 

Et russisk forskerhold er ankommet til Antarktis  

på en ekspedition til indsamling af meteorritter 

22. december 2015 – Et russisk forskerhold er an-

kommet til Antarktis på en ekspedition til indsamling af 

meteoritter. Mange af de stykker, de finder, vil være me-

get små, forklarede Rusian Kolunin, der er leder af ek-

speditionen, og de håber at kunne hjemtage så mange 

som muligt. Flere end 20.000 meteoritter er blevet ind-

samlet af hold, der blev sponsoreret af U.S. National 

Science Foundation, inklusive stykker af Månen og Mars, 

der har fundet vej til Jorden og har givet os vores første 

in situ syn ind i disse himmellegemer. Mange af disse 

eksemplarer, inklusive et stykke af Mars, kan ses på 

Smithsonian Naturhistoriske Nationalmuseum i USA. 

 

Rusland påbegynder arbejde på  

atomkraftværker i Iran 

23. december 2015 – I næste uge påbegynder Rusland 

arbejde på konstruktionen af to atomkraftværker i Iran, 

sagde vicechef for Irans Atomenergiorganisation, 

Behrouz Kamalvandi, rapporterer Al Jazeera, der citere-

de iransk fjernsyn, den 22. dec. Teheran underskrev sid-

ste år en kontrakt med Moskva om bygningen af endnu to 

atomkraftværker på det eksisterende areal Bushehr i det 

sydlige Iran, hvor der allerede er to russisk byggede vær-

ker. 

 

Kinas Yutu-månerobot opdager klipper  

med en anden kemisk sammensætning end dem,  

besætningen på Apollo eller Luna bragte hjem 

22. december 2015 – I en artikel, der blev udgivet i 

dag i Nature Communications, rapporterer forskere, der 

har været i gang med at analysere data, sendt hjem af 

Kinas Yutu-månerobot, at den basaltklippe, som Yutu 

landede på, og som er blevet bragt op til overfladen af 

vulkanudbrud, rent kemisk er meget anderledes i forhold 

til de måneprøver, som Apollo-astronauterne og Sovjet-

unionens ubemandede Luna-rumfartøj indsamlede i 

1970’erne. Når materiale fra kappen opvarmes og gøres 

flydende af nedslag på overfladen, kan det skabe vulka-

ner, hvor lava fylder de kratere op, som nedslagene har 

skabt, og således skaber små, glatte sletter, eller maria. 

Det vulkanske klippemateriale, som Yutu analyserede, 

blev aflejret på overfladen for omkring tre milliarder år 

siden, hvilket anses for at være et af de yngre områder for 

denne geologiske aktivitet. 

Der er to hold forskere, der analyserer data fra Yutu – 

det ene fra flere kinesiske institutioner, og det andet fra et 

mangeårigt uddannelsespartnerskab mellem Shandong 

Universitet i Weihai, Kina, og Washington Universitet i 

St. Louis, USA. Dr. Bradley Joliffe fra Washington Uni-

versitet forklarede, at disse resultater indikerer, at Må-

nens yderste kappe er mindre ensartet end den på Jorden. 

Der er bred enighed om, at Månen blev dannet af materi-

ale, der blev propelleret ind i Jordens kredsløb, da Jor-

den, i sin tidlige historie, var udsat for et nedslag fra en 

genstand på størrelse med Mars. Men Månens evolution 

synes på et tidspunkt at have afveget fra denne fælles 

oprindelse. 

Disse nye data indikerer, at »ved sammenligning mel-

lem kemi og alder kan vi se, hvordan Månens vulkanske 

aktivitet har forandret sig over tid«, sagde dr. Joliffe. Det 

er tydeligt, sagde han, at data [atter] »afslører en mere 

forskelligartet Måne end den, der fremkom af undersø-

gelserne i kølvandet på Apollo- og Lunamissionerne«. 

 

Forskere fra NASA og Peru vil dyrke kartofler  

i en kulstofrig, Marslignende atmosfære 

22. december 2015 – I filmen »Marsmanden« overle-

ver den strandede astronaut sin vanskelige situation ved 

at dyrke og spise kartofler. I realiteten er kartofler en 

værdifuld grundfødevare, og Peru er hjemsted for det 

Internationale Kartoffelcenter. Forskere fra centret arbej-

der sammen med forskere fra NASA om at anvende jord 

fra Perus Pampas de La Joya-ørkenen til at dyrke kartof-

ler, fordi denne jord rent kemisk er lig Mars’ jord. Holdet 

vil genskabe en Marslignende atmosfære i laboratoriet til 

eksperimentet. 
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»Atmosfæren på Mars indeholder næsten 95 % kuldi-

oxyd«, forklarer de. »De forhøjede niveauer af CO2 

[sammenlignet med Jordens atmosfære] vil gavne afgrø-

den«, siger Kartoffelcentret i en pressemeddelelse. »… 

afkastet er to til fire gange større end en sædvanlig korn-

afgrøde under normale Jordbetingelser« (bemærk dette, 

alle anti-CO2 klimasvindlere). 

»Holdets ekstraordinære indsats har sat standarden for 

udenjordisk landbrug«, siger NASA Ames Forsknings-

centers planetforsker Chris McKay. »Ideen om at dyrke 

mad til menneskelige kolonier i rummet kunne blive til 

virkelighed meget snart.« 

Centrets kommunikationschef, Joel Ranck, bemærke-

de, at kartoffeldyrkning anbefales af agronomer i områ-

der med fejlernæring, fattigdom og mangel på græsmar-

ker, og tilføjede: »Vi må få folk til at forstå, at, hvis vi 

kan dyrke kartofler under ekstreme betingelser, som dem 

på Mars, så kan vi redde liv på Jorden.« 

 

Kina opsender en ny, Gaofen-4 satellit i stor højde,  

til store billeder med høj opløsning 

29. december 2015 – Her til morgen opsendte Kina 

sin nye Gaofen-4 satellit, der medfører et kamera, der kan 

tage billeder på størrelse med et område som Grækenland 

med den højeste opløsning, som noget aktuelt tilgænge-

ligt, lignende billedbehandlingsapparat i rummet kan 

tage. (Gao fen betyder høj opløsning.) Satellitten blev 

opsendt fra Xichang Satellitopsendelsescentret i Vestki-

na. Den vil operere i en højde af 36.000 km over havni-

veau, i modsætning til de fleste observationssatellitter, 

der er i kredsløb et par hundrede km over Jorden. Det er 

designet til at have en levetid på 8 år. 

EOPortal.com rapporterer, at hovedmålet med serien 

HDEOS (Jordobservationssatellitter med høj opløsning), 

som Gaofen-4 er en del af, er at fremskaffe NRT (Near-

Real-Time) observationer til brug for forebyggelse af 

katastrofer og til nødhjælp, overvågning af klimaforan-

dring, geografisk kortlægning, studie af miljø og ressour-

cer og støtte til stedsspecifik landbrugsstyring. De største 

brugere af observationsdataene vil blive Ministerierne for 

Land og Ressourcer, Miljøbeskyttelse og Landbrug.  

I 2010 godkendte den kinesiske regering gennemfø-

relsen af CHEOS (Kinas Jordobservationssystem for høj 

opløsning), der er en udvidelse af HDEOS-programmet. 

CHEOS-serien vil bestå af syv optiske-/mikrobølge-

satellitter. EOSDC-CNSA (Jordobservationssystem- og -

datacenter – Kinas Nationale Rumadministration) er an-

svarlig for at organisere opbygningen af CHEOS-

programmet. CHEOS-programmet omfatter elementerne 

fra det satellitbårne system, det suborbitale system, luft-

bårne system, jordsystemet og applikationssystemer som 

helhed for at virkeliggøre observation af Jorden med en 

høj tids-, rum- og spektral-dimensionel opløsning. 

Den sidste satellit i serien skal efter planen opsendes 

til næste år. 

 

Kina bygger high-tech-zone i Belarus 

28. december 2016 – Ifølge en rapport i China Daily 

har China National Machinery Industry Corp. (Sino-

mach) og China Merchants Group, som de kinesiske 

hovedaktionærer, fremskyndet bygningen af et gigantisk, 

højteknologisk område med 150.000 jobs i totalt set 200 

højteknologi-selskaber, over 25 år. Projektet er den stør-

ste industripark, som Kina er involveret i, i udlandet, den 

største i Belarus og endda i hele Europa.  

»Det er et hovedprojekt i Kinas Ét bælte, én vej-

programmet«, sagde Luo Yan, formand for Kina-Belarus 

Industripark-udvikling Co. Ltd., der er ansvarligt for den 

omfattende udvikling af industriparken. »Det er et fælles 

foretagende, hvor Kina har en andel på 68 % og Belarus 

32 %. Den kinesiske præsident Xi Jinping kalder parken 

for ’en perle i initiativet for den økonomiske Silkevej’. 

’Vi må bygge parken som et eksemplarisk win-win-

projekt mellem Kina og Belarus’, sagde Xi under et 

statsbesøg i Belarus i maj måned.« 

Parken, med kælenavnet »Store Sten«, vil blive byg-

get 25 km øst for Minsk, i nærheden af Minsk Nationale 

Lufthavn. Den er strategisk placeret på to eurasiske 

transportruter, ikke langt fra den Transsibiriske Jernbane, 

der passerer Minsk i retning mod Brest-Litovsk, hvor den 

mødes med det europæiske net med større sporbredde, og 

fortsætter direkte mod den internationale hovedvej M1, 

der løber 700 km mod nord til Moskva og 1.000 km mod 

syd til Berlin. Den dækker et område på 91,5 km2, af 

hvilket halvdelen er skov (foreløbig af potentiel ’gree-

nie’-interesse). 

Ifølge masterplanen vil området bestå af logistiske ba-

ser for fremstilling og kommerciel aktivitet og områder 

for teknologisk forskning og service-outsourcing. Parken 

vil blive hjemsted for foretagender fra sektorer som elek-

tronik, informationsteknologi, maskinfremstilling, bio-

medicin, finkemisk ingeniørvirksomhed, nye materialer, 

lagervirksomhed og logistik.  

Eftersom Belarus er medlem af den Eurasiske Øko-

nomiske Union kan parkens produkter eksporteres direk-

te til Rusland, Kasakhstan, Armenien og Kirgisistan, et 

marked med over 170 millioner mennesker, uden import-

told. 

 

Rusland og Kina bygger Innovativt  

Samarbejdscenter i Sibirien 

29. december 2015 – Rusland og Kina vil etablere et 

center for innovativt samarbejde i Sibirien, ifølge det 

Russiske Ministerium for Økonomisk Udvikling, rappor-

terer Sputnik. 

Med støtte fra den Russiske Handelsdelegation i Kina 

blev en firpartsaftale underskrevet mellem Tomskregio-

nens Udviklingsselskab, Innovativ Farmakologisk Forsk-

ning, Kinas Center for International Teknologioverførsel 

og Huafu Medicinske Teknologigruppe, under en kon-

gres i Tomsk-Jiangsu. Centret vil sandsynligvis blive 

bygget i Tomsk, en universitetsby i Sibirien. 

Rusland og Kina indgik aftale om at øge samarbejdet 

inden for forskning og udvikling under Dmitry Medved-

evs besøg i Beijing i begyndelen af december måned. 

  

      

 


