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Na lancering: Zon acquisitie 
 

• Na loskomen van raket:  de tol beweging kwijt raken 

• Vervolgens resterende tuimeling stoppen 

• Dan  zon opzoeken en ANS er naar toe wentelen 

• ANS nauwkeurig op de zon richten 
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Sterren kijken 

 

• ANS draaien met de Horizon Sensor  
naar vereiste hoek met lokale verticaal 

 

• ANS kijkt met Starsensor naar de hemel  
in afwachting van de twee leidsterren 

 

• Leidster verplaatsen zodat meetster op telescoopas 
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12 uurs-ritme 

 

• Vanuit ESOC in Darmstadt 

• Boven het ESOC-grondstation Redu in België een 
nieuwe ‘boodschappenlijst’ (SOP)  

• Dumpen van de experimentele gegevens 

• Klein geheugen (56 kB) 

• Snelle response op waarnemingen 
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NASA grondstations 

• geheugen te klein voor twaalf uur 

• extra dumpen boven NASA grondstations 

• overdag vanuit Operations Control Room in 
Darmstadt 

• ‘s nachts ‘isolated dumps’ 
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Netwerk van Grondstations 
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Wat deden wij? 
 

• Voorbereiding 

• In-Orbit-Checkout  

• ‘Routine’ 

• Rerun 
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Het moet tussen AOS en LOS 

 

• Acquisition-Of-Signal en Loss-Of-Signal 

 

• passageduur 4 min in perigeum 

 

• minimaal benodigde tijd: 3 min 10 sec netto 

 

• plus: stevig signaal, inspectie satelliet, extra commando’s 
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Het Plan: Routine operaties 

• Na vertrek van de experts nemen wij het over, 
op weg naar de verveling 

 

• En toen werd alles anders, 
………. want wat gebeurde er? 
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Op 27 augustus 1974, WTR 

gebeurde niks: 

 

• “T- 10 seconds-8-7-6-5-4-3-2-1”  

• “We do not have ignition” 

 

11 



Op 30 augustus 1974, WTR 

Gebeurde het wel: 

 

• “T-10 seconds      5-4-3-2-1-0”  

• “We have igniton. We have liftoff” 

 

Evenwel:  
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Op 30 augustus 1974, WTR 

• “T+145 ..... We have a stage 3 ignition. The           
Altitude versus Downrange is slightly lower than 
nominal. 

• “T+190, ……. Altitude versus Downrange shows 
the vehicle is low of nominal track” 

• Zes herhalingen op T+225, T+250, T+360, T+390,  
T+425, T+470.   

En dan: 

• “T+645 ……., however the Downrange versus 
Altitude showed a continuous plot which was 
significantly below the nominal” 
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Tananarive, orbit 1, YOYO succes 

 

 

• “ 1.5 rpm” 
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Redu, orbit 1, SuitCaseModel drama 

27-1 

• “Darmstadt-Redu:  We have lock in High Speed”    

• “Say again ??!!” 
27-2 

• “Do you see that we have Fine Control?”   
“ I see,   but I can’t believe it.” 

• “It looks like a different spacecraft.” 

• “It looks like SuitCaseModel data, the same 
bloody zero one hundred in the COWO.”  
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Alaska, orbit 2, Detumble 

29-1 

• “Alaska-Darmstadt: We have PCM-lock on your data” 

• “We have Magnetic Detumble at the moment” 

 
29-30 

• “We have switched back to Solar Detumble again” 

• “ You can give Start Search command now” 

 

 
slide 30 “Alaska-SD 
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Alaska, orbit 2, Search 

• “Alaska-SD: Prepare commandsequence 259” 
“Critical command 259 is set.”  

• “Release command”     “Critical command 259 
is released”  

• “On my mark, 3-2-1-Mark”   “259 is uplinked”  

• “Copy that.   Switch to Search, it has executed. 
Thank you very much Alaska”    “Roger” 

• “MD-SD: We’re in Intermediate Control, we 
have Solar Panel deployment also” 
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Alaska, orbit 2, Fine Control 
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• “We have Fine Control now!” 
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Invloed van verkeerde baan 

 
• laagste punt 250 km i.p.v. 450 km 

• meer afremming door restatmosfeer: 

• probleem voor kwaliteit van baan voorspellingen 

• op de voorspelde tijd bevond de satelliet zich niet 
in de voorspelde plaats in de baan 

• kortere duur van grondstationpassage 

• in de Van Allen belts terechtkomen 

• decommutatie problemen 

• eerder optreden van eclips 
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Wat deden we er aan 

• Bekomen van de schrik 

• Het “Flight Operation Plan” ‘opnieuw’ schrijven  

• Perigeum passes doorstaan 

• High Voltage van experimenten uitschakelen in 
Radiation Belts 

• Vaker baanvoorspellingen maken 

• ∆Tstpt ‘ontdekken’ 

• Ons niet vervelen 
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Zes computers aaneen 
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 Samenhang 
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OBC-taken 

• Decoderen van SOP 
• Bepalen van de standregelmode 
• Configureren van de drie experimenten 
• Kiezen van de uit te lezen experimentregisters 
• En van de wijze van uitlezing van de registers 
• Opslaan van de uitlezingen 
• Opslaan van ‘Event Related Data’ 
• Verzamelen en opslaan van housekeeping 

gegevens 
• Uitgeven van ‘time-tagged’ commando’s 

 
 

23 



24 

  



 

Off-line werkzaamheden 
 

• SOP’s produceren 
• Pass Briefing Messages opstellen 
• PostPass eXperiment Data produceren 
• NASA-grondstations aanvragen 
• Pass planbord bijhouden 
• Pass Summary Reports verwerken 
• Data Tapes converteren voor verwerking  tot PPXD 
• ANS Pass Performance Report opstellen en rondsturen  

 
• Software onderhoud 
• Uitbreiding software: ons onverwachte leven leefbaarder maken 
• Problemen verhelpen en voorkomen van herhaling 
• Liaison met ESOC, onze gastheren 
• Liaison met Experimenters Processing Center 
• Contact met Fokker en Philips, en NLR 
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Online werkzaamheden 
 

• Voorbereiden op passage 

• Tijdig positie in Control Room innemen 

• Wachten op AOS 

• Redu: verloop van passage monitoren, tenzij ... 

• NASA stations overdag: passief monitoren, tenzij ... 

• Spacecraft Director shiftboek bijhouden 

• Shift overdracht 

• Nachtelijke NASA stations: niets 
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Aanvragen NASA grondstations 

• per week 10 ipv 2 telexen 

 

• impact op ETL: veel aangepaste versies 

 

• slechts enkele keren een verwarringsfout 
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Synchroniseren van het SOP 
 
 • geen TomTom: sturen op tijd, ipv plaats  

• slecht voorspelbare invloed van lagere baan 

• voorspelling van plaats in baan tientallen 
seconden fout  

• SOP 100: 100% mislukking 

• tweemaal per week baan predicties door ESOC 

• update starttijd van klaarliggende SOP’s 

• bij laden van SOP: update met ∆Tstpt 
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Ad hoc grondstation passages 
 

• ter compensatie van een ‘afgenomen’ grondstation 

 

• herkansing om SOP te laden 

 

• grondstation probleem 

 

• probleem met ANS 
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Dumpen van geheugen 

 

• zeven geheugenblokken, elk afzonderlijk gedumpt 

 

• korte passage: dumpcommando’s dicht na elkaar 

 

• als veel fouten tijdens transmissie: herhaling van 
dumps  (CNOEF) 
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Storingsbronnen 

• Hardware 

• Software 

• Weersomstandigheden 

• Menselijke fouten 

• Ontbrekende ‘boodschappenlijst’ 

• Grondstation scheduling 

• Baanvoorspelling 

• ANS zelf 
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Storingsbronnen in detail 
• Hardware 

– Fout in traject van raket 

– Uitval van computers op aarde 

– Weigerende grondstation antennes 

– Antenne op ‘side-band’ 

– Stroomstoring op grondstation 

– Niet werkende tape recorder op grondstation (isolated pass) 

– Vastzittende grondstation antenne 

– Voice via public telephone 

– Geen Data Line en/of Geen Voice Line 

– Te veel satellieten voor één Operations Control Room 

– Storing door breuk in hoogspanninsleiding in Zuid Duitsland 
die zich uitbreidde 

• Software 

– ‘Zomaar’ afknappende programmatuur 

– Niet bestand tegen onvoorziene ‘nieuwigheden’ 

– Gebruik van te oude software 

– Decommutatie van datadumps die vastliep vanwege 
stralingsgebiden 

• Weersomstandigheden 

– Blikseminslag op Redu grondstation, op de tweede dag dat we 
er alleen voor stonden 

– “propagation errors” 

• Menselijke fouten 

– Incomplete SOP-update van nieuwe baangegevens 

– Grondstation dat AOS niet meldt 

– Dump commando’s te vlug op elkaar 

– Antenne grondstation in contact met niet uitgeschakelde 
SuitCase Model van ANS in plaats van de echte ANS 

– EPC in Utrecht dat zijn meetgegevens niet ‘ophaalt’ in 
Darmstadt computer. 

– Gebruik van te oude baan voorspellingen 

– Grondstation verkeerd gericht wachtend op satelliet 

– Verkeerde AOS tijd in Pass Briefing Message naar station 

– Onbemande positie in Control Room 

– Niet goed opletten wat op display verschijnt 

– Configuratie problemen ??? 
 

• Ontbrekende ‘boodschappenlijst’ 

– Tekort aan ETL’s 

– Geen SOP beschikbaar 

– SOP load failures 

– SOP nummer > 511 (> 111111111) 

– Grondstation niet in (niet aangepast) SOP 

• Grondstationscheduling 

– Benodigde grondstation niet aangevraagd 

– Grondstation op laat moment gecanceled 

– Grondstation gecanceled zonder waarschuwing 

– Beschikbare grondstation niet in SOP 

– Andere satellieten in nood: hogere prioriteit (prioriteit van 
ANS op den duur: 25) 

– Satelliet te laag boven de horizon 

– Grondstation in ongerede 

• Baanvoorspelling 

– Te laag laagste punt 

– Satelliet te vroeg bij het station 

– Satelliet te laat bij het station 

– Manco in baanvoorspellingsprogramma (frontaal oppervlak) 

• ANS zelf 

– Kortsluiting in ANS 

– Kapot detectorvenster SXX 

– Experiment dat zijn Hoogspanning niet verlaagt in 
Stralingsgordels 
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SOP 100, een 100% mislukking 

• SOP 66-82:  85 % succesvolle starpointings  

 

• SOP   98:      70 % succesvolle starpointings 

 

• SOP   99:      25 % succesvolle starpointings 

 

• SOP 100:        0 % succesvolle starpointings 

 

• SOP 101:        0 % succesvolle starpointings 
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’s Avonds scheuren over de Autobahn 

 
• Paniek vanwege fout in programmageheugen 

 

• CNOEF: Cumulative Number Of Erroneous Frames 

 

• Display verbetering  
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FFF 

• ERD: Event Related Data woord 

• o.a. voor markering start van opslag van meting 

• Beginnend met FFF (hexadecimaal): robuust  

• Maar niet in verkeerde, te hoge, baan 

• Daardoor in stralingsgebieden waar de registers 
van X-ray experimenten volliepen met FF’en 
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Eternal SOP  
 

12 December 1975 

 

Last time seen, in the vincinity of Redu: 

ANS, Weight 129,3 kg, Height 123 cm 

It ran away during orbit 6906, loaded with the 

Eternal SOP, will be chased by NASA-STDN 
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Rerun 

• 1800 Tapes van alle passages opnieuw door de 
molen halen, november 1975 tot begin februari 1976 

 

• Om te profiteren van de vele verbeteringen in onze 
verwerkingssoftware 
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Rerun 



Getallen 
• Banen:          6906 

• Routine-operatie dagen:             450 

• SOP’s: SOP 42 –SOP 946:       904 

• SOP load failures:             21 (2,5%) 

• Grondstation passages:     1808 

• Ad hoc passages:            55 

• Starpointings totaal:      25 000 (typisch 25/12 uur) 

• Starpointing succes: 4,5% Loss Of Pointing; 4% No Pointing 

• Wijzigingen in OBC-programma:   50  

• Rerun tapes:          1773 

• NADH-dagen:         71 (15%) 
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Terugkijkend 

• Jonge mensen kunnen alles, ook al weten ze nog niks 
van satellieten en ruimtevaart 

• Jonge mensen kunnen alleen hun eer verliezen niet 
ook hun status 

• Ook al zit de climax van je loopbaan in het begin, 
daarna hoeft geen neergang te volgen 

• Na tientallen jaren lijkt het wonder nog groter 
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Een mirakel 

• ANS was zijn tijd ver vooruit, en dat hadden wij 
(gelukkig?) zelf nauwelijks door 

• NASA bekende achteraf er nooit in te hebben 
geloofd, dat kon niet 

• 50 waarnemingen in een dag, in plaats van 1 per 
week 

• Immers: toen een standverandering tijdens een 
passage: niet genoeg passages en niet voldoende 
lang om een ‘spinner’ om te duwen 
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Innovaties 

• Toen nog ongekende computer 
hardware/software infra 

– Zes computers aan een touw 

– Tiental batch- en realtime programma’s met 
evenzoveel interfaces  

• Specificaties opstellen in plaats van 
programmeren 

• Kantoortuin avant-la-lettre 
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De succesfactoren 

• harmonie Project Manager, Willy Bloemendal, 
en Chief Engineer, Cees Kramer 

 

• jonge bevolking, een familie vormend, van 
Philips en Fokker, geselecteerd op intellect en 
samenwerkingsvermogen 

 

• consultant General Electric 
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Dienstverlening 
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