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På DTU Space overvåger vi Kongeriget Dan-
mark, herunder de enorme territorier i Arktis. 
Med satellitter kan vi monitere afsmeltnin-
gen af indlandsisen i Grønland, havisens ud-
bredelse, miljøet, skibe, isbjerge, oliespild, 
skovbrande, og meget andet. Vi overvåger 
også skibstrafikken globalt og leder efter pi-
rater ved Afrikas Horn eller i Guineabugten.
Mange af vores studerende skriver bache-
lor– og masterprojekter i disse emner. 

Vi henter store mængder satellitdata ned og ana-
lyserer dem med intelligente og automatiserede 
analysemetoder også kaldet kunstig intelligens.
På www.seaice.dk kan man fx se løbende op-
dateringer af haviskort i Arktis. Vi bruger også 
kunstig intelligens til at skelne åbent hav fra 
ny–, førsteårs–, og multiårs–is, hvilket er vig-
tig for skibstrafikken og klimaovervågning.

Alle større skibe skal udsende et AIS radiosignal, 
der fortæller deres navn, position, rute, last, mv., 
men nogle skibe slukker for AIS’en. Disse kaldes 
mørke skibe og har vores særlige interesse. De 
kan være i havsnød, fiske illegalt, dumpe olie el-
ler kemikalier, smugle, overtræde territorialgræn-
ser eller beskyttede områder, transportere illegale 
immigranter i middelhavet, bedrive pirateri, – el-
ler de har bare glemt at tænde for deres AIS.

Men vi kan se dem i optiske– og radarbilleder 
oppe fra satellitter. ESA har de seneste år sendt 
en række Sentinel–satellitter op med avancerede 
sensorer til jordobservation, som vi henter frit 
tilgængelig data ned fra dagligt. Især billeder 
fra Sentinel–1 Syntetisk Apertur Radar (SAR) 
er nyttige, da de kan se gennem skyer – også 
om natten. SAR’en udsender og modtager ra-
diobølger med en bølgelængde omkring 6 cm, 
hvormed den scanner jordoverfladen vinkelret 
på flyveretningen, mens satellitten omkredser 
Jorden. Den modtager kun én radiofrekvens, 
hvor optiske kameraer optager tre (rød, grøn og 
blå), og Sentinel–2 optager 13 multispektrale 
bølgelængder. Til gengæld optager SAR’en to 
polarisationer, dvs. den har ”polaroid”–briller på.

Ved at (anti–)korrelere skibspositionerne i 
SAR–billeder med AIS finder vi de mørke skibe. 
Desværre følger der også falske alarmer med 

Mørke skibe
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Figur 1
Sentinel–1 scan fra Thule skråt hen over Grønland mod 
Island. Satellittens rundtur tager godt halvanden time og 
imens drejer Jorden 20 grader.

Figur 2
AIS satellitter til at monitere skibstrafikken. 
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Figur 3
Sentinel–1 SAR billede af Diskobugten i Grønland. 
Den røde firkant angiver verdens største isbræ Ilulissat 
Isfjord. Nederst ses inspektionsfartøjet HDMS Ejnar 
Mikkelsen.

fx fra de tusindvis af isbjerge i Arktis, og det er 
dem vi skal kunne skelne fra skibe og gerne også 
skær, oliespild, o.a. Vi udvikler også algoritmer 
trænet på AIS data, der kan forudsige skibenes 
ruter, anløbshavne og –tider, og finde anomalier.

Forsvaret har mange af ovennævnte civile 
opgaver i Arktis, og vi hjælper Arktisk Kom-
mando med at monitere, finde og skelne skibe 
fra isbjerge. Herved reduceres antallet af fal-
ske alarmer, som de ellers skal rykke ud til. 
Især gletcherne i NV Grønland kælver tusindvis 
af isbjerge og isflager, hvoraf nogle ligner skibe, 
når de ses oppe fra 800 km højde. Nok er ud-
sigten fint deroppe fra 90 gange Mount Everests 
højde, men opløsningen er begrænset. Men 
vores toptrænede maskinlæringsalgoritmer kan 
finde og genkende skibe og isbjerge i billederne 
langt bedre, end vi kan med øjet og hjernen.

Figur 4
SAR–billeder af et isbjerg og et skib, HDMS Triton, som 
ses til højre.

Forskningen kan også bruges i mange andre 
sammenhænge og steder på Jorden, fx efter-
søge armadaer af trawlere på illegal fangst af 
hammerhajer ved Galapagosøerne eller blæk-
sprutter ved Nordkorea, tracking af krigsskibe, 
oliespild, ruteoptimering, afgrøders vækst, 
skovbrande, oversvømmelser og meget andet. 
De gratis og let tilgængelige Sentinel–data har 
skabt et boom i nye anvendelser inden for forsk-
ning på universiteter, privat og kommercielt.

Forskningen indgår direkte i undervisning, 
myndighedsbetjening og udviklingsprojekter 
med industrien, hvor vores ingeniørstude-
rende får interessante og lukrative jobs.
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Figur 5
Sketch af et simpelt neuralt net med tre input– billeder 
(rød, grøn, blå), mønstergenkendelse, og output af en 
sandsynlighed mellem 0 (skib) og 1 (isbjerg).

Kunstig intelligens dækker bl.a. over neurale net 
og maskinlæring. De algoritmer, vi laver til da-
taanalysen, ligner på mange måde de netværk, 
som hjernens neuroner bruger – derfor navnet 
neurale net. De elektrokemiske signaler mellem 
hjernens neuroner er principielt meget lig dem 
i computerens CPU (”hjerne”), bortset fra at de 
foregår med lysets hast i CPU’en. Menneskehjer-
nen er langsom med begrænset rumfang, kan 
ikke kapere ret megen data og bliver hurtig træt.

Billedgenkendelse er et godt eksempel på hjer-
nens og kunstig intelligens ens virkemåder. 
Nethinden bombarderes hele tiden med billeder, 
men hvor mange kan du lige huske fra i går el-
ler sidste år? Det lidt du kan mindes, er nogle 
få simple mønstre. De neurale net i hjernen og 
CPU’en behandler intensiteten på nethinden 
eller i pixels, finder karakteristiske træk i bil-

ledet, sammenligner med din hukommelse eller 
CPU’ens database af indlærte billedobjekter, og 
ud kommer en genkendelse af f.eks. skib eller 
isbjerg. Af de gigabyte informationer, der rammer 
nethinden eller ligger i billeddatabasen, gem-
mes kun et eneste bit: 0 (skib) eller 1 (isbjerg). 
I dine drømme behandles, komprimeres og 
lagres disse bits i langtidshukommelsesdisken. 
GoogLeNet kan genkende tusindvis af forskellig 
objekter, og det er trænet på millioner af billeder. 
De neurale net trænes ved at justere millioner 
af parametre, så de minimiserer fejlraten ud 
fra en database/hukommelse med kendt facit. 
Ligeledes trænes elever gennem en masse op-
gaver og prøver og optimeres efter 7-skalaen. 
Men hvor hjernen skal optrænes i skolen i åre-
vis, behøver CPU’en kun få minutter. Omvendt 
kan den kunstige intelligens stort set kun den 
opgave, som vi har givet den – endnu da.

Kunstig Intelligens og Big Data

    Sammenfletning                      Delprøve                   Sammenfletning                    Delprøve

          Output

Sammen-
fletning

0

       1
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Tidsserier er en anden vigtig anvendelse af 
neurale net. Det kan være AIS skibsruter over 
tid, stjerners lysvariation grundet omkredsende 
exoplaneter, aktiekurser, tekstbehandling og 
chatbot sætninger, etc. Algoritmerne træ-
nes i at huske og lære fra tidligere erfaringer, 
forudsige, og finde anomalier.  Før du selv 
er klar over, hvad du ønsker, så finder Ama-
zon din bog, Netflix din film, Facebook dine 
sociale net, Google hvad du søger, osv. 

Vi planlægger også at teste brugen af kunstig 
intelligens i rummet ved at forudanalysere data 
på satelliter, så kun de vigtigste data beames 
ned. Herved spares datamængder og strøm. 
Den alvidende IBM Watson har allerede en 
fætter på den Internationale Rumstation.

Figur 6
Hjernen er et neuralt netværk til mønstergenkendelse
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Websøgning

Kunstig intelligens er en hastigt voksende industri 
nødvendiggjort af Big Data og Internet-of-things 
med mange kommercielle og samfundsnyttige 
anvendelser. Derfor tager de fleste studerende 
på DTU et eller flere maskinlæringskurser, og vi 
har startet en ny bachelor i kunstigt intelligens.
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