
 



Waren wij nou 
zo slim of….. 

Dit verhaal gaat over wat er vernieuwend 
was aan de ANS. 
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Want wie hadden er al een satelliet in de ruimte 

Natuurlijk de Soviet Unie en de USA, en verder:  
 
• UK  1962  Ariel 1 spin; tape recorder   Thor delta 
• Italie   1964  San Marco geen ACS  Scout 
• Frankrijk  1965  Asterix  test massa voor  Veronique 
• UK   1967 Ariel 2 gebouwd in UK   Scout 
• ESRO  1968  ESRO 2B spin; tape recorder failed 
• ESRO   1968  HEOS 1 spin; gasjet 
• ESRO   1968  ESRO 1A spin 
• Duitsland  1969  Azur spin    Scout 
• ESRO  1972 TD-1A 3 axis; gasjet 

 
• Nederland  1974  ANS     Scout 

 
• 1983 26 May. Launch of Exosat………one of the first unmanned satellites to 

feature an onboard computer 
• 500 kg, 3-assig gestabiliseerd, geen data geheugen 



• alle vroege satellieten waren spin gestabiliseerd 

• soms werden gasjets gebruikt om de spinas te besturen 

• de eerste 3-assig gestabiliseerde satelliet was veel 
zwaarder 

• als geheugen werd een tape recorder gebruikt. Dat is 
enkele keren mis gegaan 

Allemaal simpele satellieten 



• Nederland was vanaf het begin lid van ELDO en ESRO 
• Belangstelling was er genoeg  

– Fokker, NLR, Philips, TUD voor het platform,  
– de astronomen voor de payload 

• Toch was het nooit gelukt een opdracht te verwerven 
• Reden:→ geen ervaring → geen opdracht → geen…. 
• Om dat te doorbreken verleent de overheid opdracht tot een studie en 

later de bouw van wat de ANS gaat heten. 
• Werkverdeling: 

– Fokker structuur, thermische regeling, zonnepanelen 
– Philips vermogenselectronica, telemetrie,                    

  telecommand,standregeling,boordcomputer 
– NLR operaties 
– TU/D  baanberekeningen 

Situatie in Nederland 



Wat bepaalde de keuze voor ANS 

• Financiering door de overheid 

• Gratis lancering door NASA → Scout 

– Dus geen commerciële missie 

– Lancering vanaf de Western Test Range 

• Wetenschappelijke missie op een terrein waar 
Nederland een goede naam heeft en ruimtevaart 
relevant is: Astronomie 

• Waarnemen in de ruimte geeft toegang tot delen 
van het spectrum die niet door de atmosfeer worden 
doorgelaten: het Ultra Violet en Röntgen gebied. 



Mede door de toen nog beperkte kennis van 
stralingsbronnen in dit golflengte gebied is het een 
missie geworden die een overzicht van de hele 
hemel maakt.   

 

Voor dit soort waarnemingen is een spinnende 
satelliet onbruikbaar. 

Zonsynchrone  polaire baan, dat wil zeggen hooguit 
2 x 10 minuten contact per dag. 

 

Om te weten wat waar aan de hemel staat is een 
richtnauwkeurigheid van 1 boogminuut gewenst. 



Daarmee werd een deel van de specificatie van ANS 
duidelijk 
• 3-assig gestabiliseerd 

– Reactiewielen 
• Met magneetspoelen (dicht bij de aarde) 

– Geen gasjets, Gas kan neerslaan op de optiek 

• Zon-, aard-, en stersensoren; rate gyro niet nodig, 
magnetometer wel natuurlijk 

• Solid state datageheugen 
• Maar ook een opdrachten geheugen want 2 x per dag 

een nieuwe opdracht is niet erg interessant 



De neuskegel van de raket bepaalt de 
vorm van de satelliet. 
 
De zonsynchrone baan maakt het mogelijk 
altijd energie uit de zonnepanelen te 
halen → kleine accu nodig. 
Tevens komt de satelliet hierdoor elke 12 
uur over het grondstation → up en 
downlink voor zowel opdrachten als 
resulaten 
Gebruik ESRO faciliteiten: ESOC en Redu 
ANS 1 x per 12 uur zichtbaar gedurende 10 minuten 

 
Nu kan dus een grove opstelling geschetst 
worden en gewicht en vermogen geschat. 
Eerst de experimenten die zijn het grootst. 



UV experiment 

Waarneming in 5 
banden rond 
1550 Å  
1800 Å 
2200 Å  
2500 Å  
3295 Å 



UV experiment 



Eisen tgv UVX 
• Effectieve openingshoek UVX 2,5‘ vierkant 
• Max. richtingsfout 1,25’ 
• Leidster min. 8ste magnitude (meetster 11de) 
• Hoek tussen lokale verticaal en x-as max. 75° (strooilicht) 
• Lokale verticaal draait 360° per 90 minuten → 4°/min. 
• Rotatie ANS om z-as moet dus aanmerkelijk groter zijn 
• Praktisch max. meettijd 30 min. per omloop 
• Langere meettijden verdelen over meerdere omlopen Draaiing 

z-as 1°/dag, 1/16° per orbit, ~10 orbits per offset, zowel links- als 
rechtsom, dus max. waarneemtijd 20 x 30 min. 

• dus max. offset z-as 0,7° 
 
• Alles realiseerbaar met een sampletijd van 1 sec voor het 

regelsysteem 
• Klokfrequentie OBC 100 kHz 



Zachte Röntgenstraling (~50 Å) 
laat zich niet normaal 
spiegelen. 
Alleen bij scherende inval, 
(kleine invalshoek) lukt het de 
straling te bundelen. 
Voor hardere Röntgenstraling 
wordt een collimator gebruikt 



1,5 – 44 Å    44 – 70 Å 

Het Utrechtse Röntgen experiment 



Het Amerikaanse Röntgen experiment 

1,2 – 0,03 Å              1 – 40 keV 

AS&E 
Giacconi, Gursky, Rossi 



Opbouw van de satelliet 

Alle experimenten en de sensoren van de 
standregeling moeten zorgvuldig uitgelijnd 
worden en blijven. 

Er is daarom gekozen voor een H vormige 
structuur die grote stijfheid combineert met veel 
plaatsen om iets te monteren.  

Bovendien maakt de SSE deel uit van het UVX en 
is de FSS daar dicht tegenaan gebouwd 

 





ANS data flow 



Werkverdeling binnen Philips 

• Vanaf het begin was het duidelijk dat het NatLab 
niet alle taken op zich kon nemen 

• De vermogensvoorziening was daarom 
ondergebracht bij van der Heem, telecommunicatie 
bij PTI en Telemetry en Telecommand units bij HSA 

• De meest kritische onderdelen OBC en ACS gingen 
naar het NatLab 



Uitgangspunten NatLab 

• Doel: vak leren, dus veel zelf ontwikkelen 
• Geen bandrecorder voor data opslag 
• Opslag nodig voor meetprogramma 
• Solid state geheugen, geen plated wire, maar ringkern, 

dat is uitontwikkeld 
• Computer nodig voor data handling, maar niet vol 

bezet daarmee. Die kan dan ook de standregeling doen 
• 3 assige standregeling: geen analoge units met een 

ADC, maar rechtstreeks digitale uitlezing 
• NatLab groep regeltechniek was volledig digitaal bezig 
• NatLab had rekenmachine ontwikkeld Pascal 



Het was niet onze eerste poging om iets in de ruimte 
te krijgen: 

De ruimtevaart groep van het NatLab werd 
opgericht om een ontwerp te maken voor een 
experiment voor prof. dr. van de Hulst ( 1ste helft 1967, advies 

van GE) 

Een hodoscope voor  

OSO-H 

Dit experiment kreeg  

geen plek in de satelliet 

 



Opdracht van Consortione Italiana Aerospaziale (2de 

helft 1967 tot eind 1968) 

– Ontwerp van de standregeling van de ELDO-PAS, spin 
stabilisatie, gas jets (zonsensoren, IR sensor, digitale 
electronica) 

– De hele ELDO ontwikkeling werd gestopt 

– De Italianen hebben ons ontwerp een op een 
overgenomen voor hun eerste communicatiesatelliet 
SIRIO 

 



ACS 
OBC 
Electrische 
integratie en 
test 

Nat Lab taken 



Enkele specifieke kenmerken van ANS: 
 
• Eerste volledig digitaal bestuurde satelliet met 

herprogrammeerbare boordcomputer 
• Geen data opslag in een bandrecorder 
• Geen gas voor standregeling,  

• detumbling met yo-yo,  
• standregeling met reactiewielen en 

magneetsysteem 
• Droge smering van alle kogellagers, open naar 

het vacuum. 
• Veel magnesium constructies 
• Naar huidige begrippen veel single point failures 



Bestonden er dan geen space qualified 
computers? 

Apollo Guidance Computer   Augustus 1966 
 
Woordlengte  16 bits waarvan 1 parity 
Kloksnelheid     2 Mhz 
Geheugen  2048 words RAM (magnetic core memory),  
  36,864 words ROM (core rope memory) 
Consumptie 55 W 
Gewicht  32 kg 
Afmetingen 61 x 32 x 17 cm 

Gebruik alleen off line 

https://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_core_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_core_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_core_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_core_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_core_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Read-only_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Core_rope_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Core_rope_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Core_rope_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Core_rope_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Core_rope_memory


Een digitale computer leek haalbaar 

Betrouwbaarheid? Zo min mogelijk connectors. 
 
NB: de eerste microprocessor, de 4004 van Intel, 
kwam op de markt in 1971 



Blokschema OBC 
 
• Woordlengte 16 

bits 
• Vaste komma 
• Negatief  getal 2-

complement 
• Data transport in 

serie 
• Geheugenuitlezing 

parallel 
• A-,D- en M-reg 16 

bits 
• Serie optelling 
• 21 verschillende 

opdrachten 



Schema programmatuur 
• Machine taal 
• SOP Satelliet Operations 

Programme 
• OEM Operation Execution 

Monitor 
• ACA Attitude Control 

Algorithm 
• EDH Experiment Data 

Handling 
• HDH Housekeeping Data 

Handling 



1 blok rekenorgaan;7 blokken geheugen, 4k16 elk 



Matrix kerngeheugen 

• buiten diameter kern 0,5 mm 
• per print zijde (10x10 cm) 4 matrices 

van 4096 kernen (64x64) 
• 4 prints geeft 4x4=16 matrices van 4 k 
• non volatile 4 k16 per blok 
• 7 geheugenblokken 28 k16 

 



geheugenmodule 
 
              rekenmodule 



Standregeling. 
 
Het doel van ANS was, zeker voor het Nat.Lab., om ervaring op te 
doen in ruimtevaart. Dus was het vanaf het begin de bedoeling alles 
zelf te maken.  
Uiteindelijk is alleen de magnetometer als unit ingekocht. Verder 
alleen losse space qualified componenten, zoals lagers, en filters. 
Voor de stersensor is eerst getracht met een Philips Plumbicon te 
werken. Dat is niet gelukt. In plaats daarvan is een image dissector 
gekocht. 
De consequentie was wel dat we onderdelen zelf hebben moeten 
qualificeren. Zo zijn er 1000 detectoren gemaakt voor de FSS, terwijl 
er uiteindelijk twee gevlogen hebben. 
Er zijn twee modes van de ACS: 
• Zonacquisitie en grove pointing  ACL 
• Fine pointing        OBC 





Er zijn twee modes van de ACS: 
• Zonacquisitie en grove pointing  ACL 
• Fine pointing         OBC 



Details van de verschillende regelmodes 



Precisievizering =  fine pointing 
 
 Opgedeeld in subfasen 



Fasediagram van de standzwaai 

Om zo snel mogelijk van de ene naar de andere stand te draaien is een minimum tijd 
regeling toegepast. 
Om het effect van gyroscopische koppeling tussen de acties van de RWL te beperken 
mag de hoeksnelheid niet buiten de streeplijnen komen 



Het zal duidelijk zijn dat de veelheid aan 
regelmodes op analoge wijze lastig te 
realiseren zou zijn geweest. 
 
Uit redundancy overwegingen wordt de 
zonacquisitie en grove pointing uitgevoerd 
door gescheiden, eveneens digitale 
electronica: de Attitude Control Logic. 
 
Alle sensoren en actuatoren moesten dus een 
digitaal interface hebben 



Zonsensor 
analoog     digitaal 



coarse solar sensor 



intermediate 
solar sensor 



fine solar sensor 



horizon 
sensor 





werking ster sensor 
NB: de te meten ster kan zelf niet als leidster dienen 

De stersensor is geïntegreerd met het UV    
experiment 



Ster sensor 



 
Actuator despin 
yo-yo 



Actuatoren 
standregeling 
 
 
magneetspoel 





Het gaat natuurlijk niet allemaal vanzelf 

Er moet over gepraat worden 



testtafel 
standregeling 

……en getest. 





en nog meer 
getest. 

 
Testapparatuur, maar ook 
procedures werden in de 
loop van het project 
ontwikkeld en gebouwd 



Uiteindelijk zijn alle onderdelen rond augustus 1973 afgeleverd voor integratie. 
Het team in Geldrop is daarna ontbonden. 
 
De Philips RvB legt de verantwoordelijkheid voor ruimtevaart bij Hollandse 
Signaalapparaten. 
 

Lancering en operaties 

Martin Lamers 
Resultaten 

Paul Wesselius 




