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De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
(NVR) werd in 1951 opgericht met als doel belangstellenden te informeren over ruimteonderzoek en
ruimtetechniek en hen met elkaar in contact te
brengen. Nog altijd geldt:

De NVR stelt zich tot doel de kennis van
en de belangstelling voor de ruimtevaart te
bevorderen in de ruimste zin.
De NVR richt zich zowel op belangstellenden als
op professioneel bij de ruimtevaart betrokkenen en
biedt haar leden en stakeholders een platform voor
informatie, communicatie en activiteiten. De NVR
vindt het van belang dat educatieve activiteiten op
ruimtevaartgebied een vast onderdeel zijn van haar
programma. De NVR representeert haar leden en
streeft na een gerespecteerde partij zijn in discussies
over ruimtevaart met betrekking tot beleid, onderzoek, onderwijs en industrie zowel in Nederlands
kader als in internationaal verband. De NVR is daarom aangesloten bij de International Aeronautical
Federation. Ook gaat de NVR strategische allianties
aan met zusterverenigingen en andere belanghebbenden. Leden van de NVR ontvangen gemiddeld
zes keer per jaar een informatiebulletin waarin
georganiseerde activiteiten worden aangekondigd
zoals lezingen en symposia. Alle leden ontvangen
het blad “Ruimtevaart”. Hierin wordt hoofdzakelijk
achtergrondinformatie gegeven over lopende en
toekomstige ruimtevaartprojecten en over ontwikkelingen in ruimteonderzoek en ruimtetechnologie.
Zo veel mogelijk wordt aandacht geschonken aan
de Nederlandse inbreng daarbij. Het merendeel van
de auteurs in “Ruimtevaart” is betrokken bij Nederlandse ruimtevaartactiviteiten als wetenschapper,
technicus of gebruiker. “Ruimtevaart” verschijnt
vijf keer per jaar. Per jaar wordt een themanummer uitgegeven. Het lidmaatschap kost voor individuele leden € 29,75 per jaar. Voor institutioneel
lidmaatschap én combinatielidmaatschap met een
zustervereniging: zie website.
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Er ligt tussen het voorgaande (thema)nummer over 50 jaar ruimtevaart en dit nummer
een langere tijd dan gebruikelijk. De oorzaak
daarvan ligt in persoonlijke omstandigheden
bij het aanvaarden van de rol als Hoofdredacteur. In die rol past allereerst een woord van
dank aan de leden en belangstellenden van
onze Vereniging voor hun ondersteuning, voor
de scheidend Hoofdredacteur Henk Smid aan
wie we heel veel dank verschuldigd zijn, en
aan de redactie. Met het aantreden van een
nieuwe Hoofdredacteur, en met het gegeven
dat de Vereniging inmiddels ‘institutionele

leden’ kent, verandert ook in zekere zin de
uitstraling van ons verenigingsorgaan. Het
voorliggende nummer is in verschillende
opzichten een ‘overgangsnummer’ en werd
geproduceerd met bereidwillige medewerking
van onze (nieuwe) zustervereniging de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) en in
bijzonder Esger Brunner en Noortje de Graaf.
In het volgende nummer staan we uitgebreider
stil bij de verdere ontwikkeling van ons blad.

Niek
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Hoofdredacteur
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Ruimtevaart
voor ons allen
Daan de Hoop

Ruimtevaart is van belang voor vele dagelijkse zaken: weerbericht,
communicatie, navigatie, onderzoek, enz. In 2008 staat er veel te
gebeuren. Genoeg redenen om weer eens goed aandacht te schenken
aan de baten van ruimtevaart voor veiligheid en welzijn, zodat het jaar
2008 is uitgeroepen tot het ruimtevaartjaar 2008. Een viertal belangrijke lanceringen vinden plaats van satellieten en ruimtesystemen. Op
7 februari is al het Columbus laboratorium door de Shuttle gelanceerd.
Eind 2008 vindt een belangwekkende ruimtevaartconferentie in Den
Haag plaats. Vandaar dat er bijzondere evenementen plaatsvinden met
ook een fraaie rondreizende ruimtevaarttentoonstelling, die begin 2008
formeel is geopend door de Minister van Economische Zaken samen
met André Kuipers. Hierbij is op audiovisuele wijze duidelijk gemaakt
wat het grote belang van ruimtevaart is voor onze samenleving.

Ruimtevaart

steeds meer
van belang voor onze
samenleving; veel in 2008

4

Ruimtevaart is al lang een belangrijk
onderdeel van onze samenleving:
we kunnen geen dag zonder ruimtevaart. Denk maar aan de dagelijkse
weersvoorspellingen op de TV met
satellietbeelden van orkanen en
stormen, communicatie met een
ieder op bergen of olieplatforms.
Burgers en bedrijven gebruiken
satellietnavigatiesystemen in auto’s,
schepen en vliegtuigen. Toch wordt
ruimtevaart vaak vereenzelvigd met
dure missies naar de maan en mars.
Daar is vaak niets mis mee daar de
mens steeds grenzen wil verleggen
en er nog steeds grote bewondering
is voor de prestaties van het Apollo-

project, maar ruimtevaart is veel
meer. Dat moet nu juist beter
worden bekend gemaakt en daarom
is besloten in 2008 extra aandacht
te schenken aan ruimtevaart.
Bij de vier belangrijke lanceringen
in 2008 worden evenementen
gelanceerd. De lancering van het
Europese ruimtelaboratorium Columbus, dat aan ISS is gekoppeld,
is uitbundig bij ESTEC gevierd op
7 februari. Er is een rondreizende
ruimtevaarttentoonstelling
gemaakt die overal in Nederland te
zien is. Zodoende zullen burgers
en vooral politici het belang van
ruimtevaart hopelijk nog beter
kunnen onderkennen, waardoor
vooral de Europese ruimtevaart
organisatie ESA (met grote ESTEC
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vestiging in Noordwijk) nog beter
financieel wordt ondersteund.
Nederland dient voldoende aan
nieuwe ESA-programma’s bij te
dragen. ESTEC met meer dan 2000
personeelsleden voor onze economie van groot belang
In 2008 gebeurt er behoorlijk veel
in Europa op het gebied van ruimtevaart, waarbij de rol van ESTEC in
Noordwijk en Nederlandse onderzoekers, bedrijven en gebruikers
groot is. Er worden twee grote
satellieten gelanceerd en twee
ruimtevaartsystemen koppelen aan
het ruimtestation ISS. Voor Nederlandse astronomen is de lancering
van de ruimtetelescoop Herschel
in hopelijk oktober 2008 van groot
belang daar zich hierop een groot

HIFI, foto SRON.

innovatief Nederlands astrofysisch plaats zoals onderzoek aan nieuwe tuigontwikkeling en Ruimtevaart)
instrument HIFI (Heterodyne In- aardobservatiesatellieten bedoeld besloten een rondreizende tenstrument for the Far Infrared) be- voor onder meer klimaatonder- toonstelling over de baten van de
vindt. Nederland is voor Herschel zoek. Als klap op de vuurpijl, vindt ruimtevaart te maken. Deze nieuwe
zelfs “Principal Investigator”: een in november in Den Haag een grote expositie is geopend op 23 januari
belangrijke rol.Verder wordt in mei conferentie van ESA (European door de Minister van Economische
de aardobservatiesatelliet GOCE Space Agency) plaats op minis- Zaken Mevr. van der Hoeven samen
voor
zwaartekrachtonderzoek tersniveau, waarbij belangrijke met André Kuipers, waardoor het
gelanceerd, waarbij Nederlandse beslissingen voor de toekomst ruimtevaartjaar is begonnen. Op
16 monitoren van de drie capsules
wetenschappers actief zijn.
worden genomen.
is op een mooie audioOp 7 februari is het
visuele wijze duidelijk
grote Europese laboratorium Columbus Gegevens van satellieten zijn onontbeerlijk gemaakt wat het grote
belang van ruimtevaart
met de Space Shuttle
gelanceerd en daarna voor het volgen van weersvoorspellingen, is voor onze samenleving, waarmee onze
aan ISS gekoppeld. Begin 2008 zal vanaf de klimaatonderzoek en de verkenning van het veiligheid, welzijn en
welvaart op alle gebieEuropese lanceerbasis
heelal
den van onder meer
Kourou in Frans Guyweerkunde, commuana het vrachtvoertuig
nicatie, navigatie en
ATV (Automatic Transklimaatonderzoek wordt vergroot.
fer Vehicle) met een grote Ariane-5 De rondreizende ruimteElke monitor vertelt een bepaald
raket voor het eerst worden gelan- vaarttentoonstelling
ceerd. Daarna koppelt ATV tijdelijk Ruimtevaart is toch nog steeds 50 verhaal zoals waarom ruimtevaart,
aan ISS om nieuwe instrumenten en jaar na de lancering van de eerste de historie, hoe navigatie met satelsatelliet Spoetnik een beetje on- lieten en wat zijn de resultaten van
voorraden hierin te brengen.
Verder vinden in 2008 ook andere bekend. Daarom heeft het NIVR astronomisch ruimteonderzoek. De
belangrijke ruimtevaartactiviteiten (Nederlands Instituut voor Vlieg- films met video’s, tekst en foto’s
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van elk ca. 3 minuten geven ook
een goed beeld van de hoogwaardige Nederlandse industriële en
wetenschappelijke ruimtevaartinspanningen. Deze capsules komen
overal in Nederland te staan: bij
evenementen (zoals KNVWS symposia), universiteiten, Aviodrome,
SE Noordwijk en uiteraard bij de
Ministersconferentie in Den Haag.
Begin 2008 stonden ze lang in de
grote hal bij het Ministerie van
Economische Zaken: straks ook bij
een ieder in de buurt.
Alle aspecten van de ruimtevaart
komen aan de orde op de monitoren. We kunnen hierbij zien dat
een ieder in Nederland (burgers,
instellingen, bedrijven: kortom wij
allen) profiteert van de ruimtevaart.
Mobiele communicatie en navigatietoepassingen in auto’s, vliegtuigen,

schepen, enzovoort gebeurt via
satellieten. Gegevens van satellieten
zijn onontbeerlijk voor het volgen
van orkanen, weersvoorspellingen,
klimaatonderzoek en de verkenning
van het heelal. Eigenlijk weten velen
dit wel, maar we beseffen niet altijd
dat het ook ons voordeel is. Vooral
wordt aandacht geschonken aan de
betrokkenheid van Nederland aan
projecten, waarbij vele Nederlandse
instellingen en bedrijven als NIVR,
SRON, KNMI, Dutch Space, TNO,
NLR , enz worden genoemd.

Belangwekkende
gen in 2008

lancerin-

Na jarenlange voorbereidingen zijn
twee heel grote Europese ruimtesystemen klaar om bij het ruimtestation ISS te worden benut. Het
grote Columbus laboratorium bevat

Columbus laboratorium, impressie ESA.

6

Ruimtevaart 2008 | 1

veel instrumenten voor onder meer
fysisch en biologisch onderzoek. In
de grote faciliteit Biolab bevindt
zich ook een handschoenendoos
(glovebox) waarin astronauten
veilig hun werk kunnen doen
zonder de biologische materialen
te vervuilen. Dit instrument is
ontwikkeld en gemaakt door het
Nederlandse bedrijf Bradford. Nu
Columbus aan ISS is gekoppeld zullen wetenschappers (ook uit Nederland) dit laboratorium nog jaren
willen benutten.
Een ander groot Europees deel van
ISS is het vrachtvoertuig ATV. Hiermee worden allerlei faciliteiten
naar ISS gebracht en door sterke
motoren kan ATV het ruimtestation
ook naar een hogere baan brengen.
Nederland heeft voor ATV veel systemen en componenten gemaakt.

Zo leverde Dutch Space de grote nel wordt nu gedefinieerd. Nieuwe satellieten van ESA als van NASA.
zonnepanelen. ATOS-Origin en weersatellieten (derde generatie) Nederlandse astronomen hebben
Dutch Space speelden een grote wordt nu ontwikkeld. Op de vele zelfs een wereldnaam. Nu 25 jaar
rol bij de testen en de simulatie aardse gebieden van communicatie, na de lancering worden nog steeds
van de koppeling van ATV aan ISS. weerkunde, wetenschap, navigatie, gegevens van de satelliet IRAS
Bradford maakte veel systemen en fysica en nog veel meer speelt (meer dan 50% gefinancierd door
componenten voor ATV voor onder ruimtevaart een rol. Ruimtevaart is Nederland), door Nederlandse
meer de thermische huishouding.
niet een aparte discipline. Ruimte- astronomen verwerkt. Nederland
Nederlandse astronomen spelen vaart vult veel aardse communi- is momenteel ook actief op het
een belangrijke rol bij de ESA satel- catie aan, zoals communicatie met gebied van klimaatonderzoek en
liet Herschel. SRON, wetenschap- olieplatforms en TV-uitzendingen het monitoren van ozon in onze atmosfeer. Hiervoor zijn al drie innopelijke instellingen en bedrijven waar dan ook.
hebben hieraan veel gedaan, zoals Kort iets over een mooie historie, vatieve instrumenten met een groot
de ontwikkeling en bouw van het waar we vaak met genoegen naar Nederlands aandeel gebouwd, die
grote Nederlandse HIFI instrument. om kijken, vooral naar de Spoet- nu vliegen op satellieten van ESA,
HIFI gaat ongekend gedetailleerde nik en de eerste stap op de maan. NASA en Eumetsat.
moleculaire analyses uitvoeren van De eerste communicatiesatelliet Nederlandse bedrijven en instelgebieden in het heelal waar ster- Spoetnik werd in 1957 gelanceerd. lingen leveren belangwekkende
ren en planeten gevormd worden. In 1961 ging de Rus Gagarin de systemen en producten aan ESA,
Er worden waarnemingen gedaan ruimte in. In de afgelopen 50 NASA, Boeing, Astrium en vele anin het nagenoeg onverkende over- jaar zijn duizenden satellieten en deren. Het gaat dan om onder meer
gangsgebied van infraroodstraling ruimtesondes gelanceerd voor navi- instrumenten voor astronomisch
en radiostraling, het zogenoemde gatie, ruimteonderzoek, meteoro- onderzoek en remote sensing, zonsubmillimetergebied. Herschel zal logie, enzovoort. Ook werden vele nepanelen, gloveboxen, structuren,
z’n waarnemingen gaan doen vanaf bemande ruimtecapsules en ruim- ontstekers voor raketten, compoeen punt dat anderhalf miljoen testations in de ruimte gebracht, nenten en sensoren.
kilometer van de aarde is verwij- waarbij astronauten als Wubbo Ook ESA is belangrijk voor Nederland, zowel politiek (Nederd.
derland steunt natuurlijk
De ESA satelliet GOCE
Europa), als industrieel/
(Gravity field and steady
We
state Ocean Circulation Nu, 25 jaar na de lancering worden nog wetenschappelijk.
Explorer) gaat onder- steeds gegevens van de satelliet IRAS hebben een zeer nauwe
goede relatie met ESTEC
zoek doen aan het gravidoor Nederlandse astronomen verwerkt in Noordwijk, waar meer
tatieveld van de aarde.
dan 2000 internationale
GOCE gaat de zgn.
en Nederlandse experts
geoïde in kaart brengen.
werken.
Nederlandse
De kennis van de exacte
vorm hiervan is van belang voor Ockels (in 1985) en André Kuipers bedrijven leveren veel aan ESTEC,
onderzoek aan de oceaancirculatie proeven deden in ook Nederlandse zodat ook om deze redenen ruimteen oceaanstromingen. Ook zijn de instrumenten, waaronder in glove- vaart goed is voor onze economie.
gegevens verkregen met GOCE boxen. Er staan tientallen nieuwe Ons bedrijfsleven doet het goed bij
van belang voor onderzoek aan satellieten gepland voor nog veel de tientallen ruimtevaartprojecten
ijskappen en inzakkingen van de beter onderzoek aan ons klimaat en door het leveren van hoogwaardige
onze eigen aarde. Als ook de 30 Eu- producten. De vele componenten
aardkorst.
ropese Galileo navigatiesatellieten zoals zonnepanelen, sensoren en
Historie en toekomst
in 2012 operationeel zijn, dan zullen instrumenten worden niet alleen
Ruimtevaart is eigenlijk nog maar de toepassingen hiervan aanzienlijk aan ESA geleverd maar ook aan
50 jaar jong. ER is veel bereikt en groeien. Ook worden plannen voor internationale bedrijven als Boeieder vindt gelukkig ruimtevaart al terugkeer naar de maan uitgewerkt ing. We hopen dat een ieder na het
heel gewoon, maar er kan nog zoveel en er zullen nog vele missies naar lezen van verhalen en het bezoeken
meer.Vooral op de gebieden van kli- Mars plaats vinden. Ruimtetoe- van zowel SE Noordwijk (naast ESmaatonderzoek en navigatie valt nog risme zal er zeker komen. Zo staat TEC) en het bekijken van de films
veel te doen en overigens telt ons er nog veel te gebeuren op het ge- op ruimtevaartcapsules tenminste
heelal nog vele geheimen, zodat we bied van ruimtevaart.
dit onthoudt: ruimtevaart werkt;
nog veel moeten verkennen. Ook
ruimtevaart is voor ons allen;
ESA heeft grootse plannen, waarbij Nederland steeds actief
ruimtevaart verhoogd ons welzijn,
ook de Europese Unie is betrokken. Nederlandse wetenschappers zijn veiligheid en welvaart. We kunnen
Een vijftal satelliet in de serie Senti- erg actief betrokken bij zowel geen dag zonder ruimtevaart.
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Op zoek naar het
eerste licht

Ruimtetelescoop duikt 14.000.000.000 jaar in
het verleden
Sander Koenen

Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Het lijken
diep filosofische vragen, maar voor ESA’s nieuwe ruimtetelescoop Planck is het keiharde wetenschap. Planck gaat
terug in de tijd, op zoek naar de toekomst... van het heelal!

Planck is zo’n ruimtemissie die je
voorstellingsvermogen laat duizelen.
Het is een extreme vrieskist die anderhalf miljoen kilometer van de aarde op
zoek gaat naar minieme temperatuurverschillen in veertien miljard jaar oud
licht. En alsof dat nog niet genoeg is,
moet het resultaat van deze hachelijke
onderneming ons iets vertellen over
de toekomst van het heelal. Voer voor
amateur-astronomen en raswetenschappers, zou je denken. Maar met
een beetje zinsontleding komt ook de
leek een heel eind.

We beginnen met ‘veertien miljard
jaar oud licht’. Om en nabij, want
met zulke getallen hoef je niet op een
paar miljoen jaar meer of minder te
kijken. Ongeveer veertien miljard
jaar geleden ontstond het heelal met
een knal, de oerknal. Wat er precies
gebeurde, weet nog steeds niemand,
maar heftig was het zeker. Sneller
dan iemand met zijn ogen kan knipperen, veranderde de ‘singulariteit’
(nagenoeg niets) ineens een bloedheet heelal met enorme potentie.
Drie minuten later was 98 procent

8
Behalve een stroom van wetenschappelijke data, levert Planck ook mooie
plaatjes. Dit is een simulatie van de plattegrond zoals Planck die kan
produceren.
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van alle materie die we vandaag de
dag in het heelal vinden al aanwezig.
De trein die evolutie heet reed in
volle vaart en was niet meer te stoppen.
In de vroege jaren van het heelal
waren materie en licht hutjemutje
op elkaar gepakt. ‘Net een dichte
mistwolk, waar je met de auto
doorheen rijdt’, zegt Planck projectwetenschapper Jan Tauber. ‘Het
licht van je koplampen kan maar
een klein stukje reizen, voordat het
verstrooid wordt door de waterdruppels van de wolk.’ Jammer voor
astronomen, want zonder ‘ontsnapt’
licht is er helemaal niets te zien en
dus ook geen oerknal. In de 300.000
jaar die volgde zette de mistwolk
met ongekende snelheid uit en
koelde hij af van tien miljard graden
Celsius naar een magere 2700
graden, de oppervlaktetemperatuur
van een koude ster. Eindelijk was
het heelal koud genoeg voor licht
om te ontsnappen aan de materie en
voorgoed vrij rond te reizen door
de ruimte. Ook daarna bleef het
heelal uitdijen en afkoelen. Na één
miljard jaar was het vijf keer kleiner

Satelliet aan het spit
Zoals elke satelliet moet ook Planck door en door getest worden voordat hij in 2008
in een raket naar de ruimte geschoten wordt. Testleiders kijken met een triltafel en
akoestische kamer of de elektronica is opgewassen tegen het geluid en de trillingen die
vrijkomen bij de lancering. Vervolgens wordt alle elektrische apparatuur getest in een
stralingabsorberende kamer. En tot slot gaat de satelliet als een varken aan het spit in een
grote ruimtesimulator. Daar wordt gekeken of hij kan werken in een vacuüm waar het in
de zon 150 graden boven nul kan zijn en in de schaduw 150 graden kan vriezen.
Bij Planck worden de duimschroeven nog iets strakker aangedraaid. In de ruimte wordt
de telescoop gekoeld tot ver onder het vriespunt. Door die extreme kou vervormen de
spiegels en dat kan de waarnemingen onscherp of zelfs onbruikbaar maken. ‘We moeten
de telescoop met een opzettelijke afwijking bouwen, zodat hij in de ruimte precies de juiste
vorm krijgt om waarnemingen te kunnen doen’, aldus Thomas Passvogel, projectmanager
van Planck. ‘De telescoop ondergaat zes tests. Drie zijn al gedaan, de vierde volgt
binnenkort, de vijfde is vlak voor de lancering. De zesde test is de belangrijkste: zijn
missie in de ruimte.’

dan nu en vol met sterren en sterrenstelsels ontstaan uit grote dichte
gas- en stofwolken. Nog eens acht
miljard jaar later ontstond onze zon
uit zo’n zelfde gaswolk. Het ‘afval’
dat hierbij vrijkwam, klonterde aan
elkaar tot planetoïden, kometen
en acht planeten, waaronder onze
eigen aarde.
Inmiddels schrijven we veertien
miljard jaar na de oerknal. De aarde
is bevolkt, de mens loopt rechtop en
het heelal is afgekoeld tot een magere -270,4 graden, nét iets boven
het ‘absolute nulpunt’ van -273,15
graden Celsius (0 graden Kelvin).
Al die tijd – zelfs tot vandaag de
dag – is het allereerst ontsnapte
licht door het heelal blijven reizen.

Alleen is het door de uitdijing
en afkoeling van heelal wel een
beetje van gedaante veranderd. In
plaats van warm zichtbaar licht,
bestaat de zogenaamde kosmische
achtergrondstraling nu uit ijskoude
microgolven. We vinden het overal
om ons heen. Om het te ‘zien’ heb
je speciale, supergevoelige meetapparatuur nodig. Meetapparatuur
die de ruimtetelescoop Planck aan
boord heeft (zie kader: de ogen van
Planck).

Afwijkingen

zijn we aangekomen bij het zinsdeel
‘minieme
temperatuursverschillen’. De gemiddelde temperatuur
van kosmische achtergrondstraling
is -270,4 graden Celsius. Maar niet
overal is die temperatuur gelijk. In
1992 ontdekte de NASA-satelliet
COBE al kleine afwijkingen. En laat
dat nou nét de afwijkingen zijn die
iets vertellen over het de ontstaansgeschiedenis van ons heelal, zegt
Tauber: ‘In de gebieden met een
afwijkende temperatuur was meer
materie aanwezig met meer aan-

Met kosmische
achtergrondstraling duidelijk
op het netvlies,

Feiten en cijfers

•
•
•
•

600.000.000 euro – kost de
ontwikkeling en bouw van de
ruimtemissie Planck.
100.000.000.000 graden – was de
temperatuur van het heelal een
seconde na de oerknal.
1000.000.000 jaar na de oerknal
– bestonden al sterren en
sterrenstelsels.
150 x 1021 kilometer ver weg – ligt de
grens van het waarneembare heelal.

9
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trekkingskracht: de
in dit geval met
zaadjes voor de ge- Wat veroorzaakte de oerknal? Wanneer was die pre- een zonnepaneel
boorte van sterren
dat tegelijkertijd
en sterrenstelsels.’
cies? En welke materie vinden we allemaal om ons de telescoop van
Planck zoekt in de
stroom voorziet.
heen in het heelal?
kosmische achterSterrenstelsels raak
grondstraling naar
je minder makkelijk
temperatuurvariakwijt.
Gelukkig
ties kleiner dan een miljoenste omdat het écht niet anders kan. staan ze ver weg en zijn ze heel klein.
graad. Dat is onmogelijk met in- Probeer vanaf de aarde maar eens te Ze worden simpelweg gewist uit de
strumenten op kamertemperatuur. zoeken naar de kleinste verschillen waarnemingen. Net als de band van
Ze zouden met hun warmte elke in een heel specifiek soort micro- straling die ons sterrenstelsel verwaarneming verstoren. Daarom is golfstraling, terwijl je er van alle oorzaakt. Omdat de instrumenten
de ruimtetelescoop een ‘extreme kanten mee gebombardeerd wordt. ook hier geen onderscheid kunnen
vrieskist’, met als koudste stand Onze eigen zon zendt het uit, we maken tussen de kosmische achtereen ijzingwekkende -273,05 graden gebruiken het om tv-zenders door grondstraling en de microgolfstraCelsius. Een continue stroom van te geven en alle mobiele telefoons
vloeibare waterstof loopt vanuit de werken met microgolven die bijna
service-module langs de meetinstru- exact overeenkomen met kosmische
menten om die te koelen tot -253 achtergrondstraling. Daarom reist
graden. Het laatste stukje komt Planck vier maanden door de ruimte
voor rekening van een koelsysteem naar het Lagrange-2 punt, een plekje
dat draait op helium. Aan boord is anderhalf miljoen kilometer van de
genoeg koelvloeistof voor minimaal aarde waar de satelliet nauwelijks
15 maanden observatietijd, precies verstoord wordt door straling van
genoeg om de kosmische achter- de aarde, de maan en de zon.
grondstraling vanuit alle kanten Zelfs op deze parkeerplaats ver buiten onze multimediale maatschappij
twee keer in kaart te brengen.
Laatste zinsdeel: anderhalf miljoen moet Planck rekening houden met
kilometer van de aarde. Dat is alleen ruis. De zon is makkelijk te blokken,

Toevalstreffer
De ontdekking van kosmische achtergrondstraling verliep als zoveel ontdekkingen per
ongeluk. Twee jonge astronomen, Arno Penzias en Robert Wilson, deden in de zestiger
jaren onderzoek met de schotelantenne van de Bell laboratoria in New Jersey. Ze werden
gek van de achtergrondruis die elke waarneming verstoorde. Het kwam constant van
alle kanten en was niet toe te schrijven aan één bepaalde stralingsbron. Een jaar lang
probeerden Penzias en Wilson de straling weg te krijgen door instrumenten te herbouwen,
duct tape over de naden van de schotel te plakken en zelfs vogelpoep te verwijderen.
Toen niets bleek te werken, gingen de twee te rade bij astronoom Robert Dicke, die aan
de Princeton universiteit juist op zoek was naar de achtergrondstraling die de twee wilden
wegpoetsen. Dicke wist dat de straling het overblijfsel was van de oerknal, miljarden
jaren afgekoeld en uitgerekt, zodat het zich nu in microgolven aan ons openbaart. Hij
had het bewijs alleen nog niet gevonden. Dickes theorie die ons beeld van het heelal
voorgoed veranderde werd beloond met een bedankje, geluksvogels Penzias en Wilson
kregen voor hun toevalstreffer de Nobelprijs voor de natuurkunde.

Tijdmachine

10

De zoektocht naar kosmische achtergrondstraling is niet een kwestie van wáár, maar van
wanneer. Planck scant de hemel af naar licht dat veertien miljard jaar door de ruimte
heeft gereisd met een constante lichtsnelheid van 300.000 kilometer per seconde (ruim
één miljard kilometer per uur). Planck is een tijdmachine, die reconstrueert hoe het heelal
er in zijn vroege jaren uit zag.
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tives zoeken ze naar aanwijzingen in
de temperatuurvariaties; de prenatale vingerafdrukken van de allereerste sterrenstelsels. Misschien
geven ze iets van het antwoord weg
Donkere energie
op de grote astronomische vragen.
Ruim tien jaar van ontwikkelen, bou- Wat veroorzaakte de oerknal? Wanwen, bijschaven, testen en waarne- neer was die precies? En welke
men met Planck resulteert in 2010 materie vinden we allemaal om ons
in een nauwkeurige plattegrond heen in het heelal?
van kosmische achtergrondstraling. Tauber hoopt met ‘zijn’ ruimteteMissie geslaagd? Integendeel. Pas lescoop vooral het mysterie rond
als die plattegrond klaar is, kunnen donkere energie te kunnen ontraastronomen aan het werk. Als detec- felen: ‘Tien jaar geleden wisten we

ling van al die miljarden sterren zou
het zijn alsof je zoekt naar iemand
die vanaf de zon met een zaklamp
naar je schijnt...

niet dat donkere energie bestaat.
Toen was ons beeld van de toekomst
heel eenvoudig: het heelal blijft
altijd uitdijen, of het krimpt weer
in elkaar en eindigt in een big
crunch. Vier jaar geleden vonden
we aanwijzingen dat het heelal
niet alleen uitdijt, maar ook steeds
sneller uitdijt. Misschien is er iets
dat dingen wegduwt, een soort antizwaartekracht. Planck kan ons meer
vertellen over dit raadsel door één
essentiële vraag te beantwoorden:
waaruit bestaat ons heelal?’

Weetje
Trek de kabel uit je televisie en geniet van
de show. Een derde van de ‘sneeuw’ wordt
veroorzaakt door de vingerafdruk van de
oerknal: kosmische achtergrondstraling.

De ogen van Planck
Ruimtetelescoop Planck heeft twee
meetinstrumenten aan boord om
de kosmische achtergrondstraling in
kaart te brengen. Het hoge frequentie
instrument (HFI) verzamelt licht met
behulp van een soort trechter. In het
verzamelpunt zit een bolometer, een
thermometer die de energie van het
verzamelde licht meet. Het gaat om de
allerkleinste variaties in temperatuur.
Daarom wordt de bolometer zelf gekoeld
tot een tiende boven het absolute
nulpunt (-273,05 graden Celsius). Het
lage frequentie instrument (LFI) bestaat
uit 22 nauwkeurig afgestemde radioontvangers die gekoeld zijn tot -253
graden. De ontvangers werken ongeveer
als een transistorradio, alleen geven ze
het verzamelde en versterkte signaal
niet door aan een speaker, maar aan een
apparaat dat de energie van de straling
meet.

Schematisch weergave van het hoge frequentie
instrument (HFI).

11
Schematisch weergave van het lage frequentie
instrument (LFI).
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Ruimteschroot
of archeologisch
object?
Michel van Pelt

Oude kunstmanen worden vooral gezien als lastig puin; een
gevaar voor actieve satellieten. Maar wat we in de ruimte hebben achtergelaten vormt ook een rijke verzameling historische en
unieke objecten die het verhaal vertellen van 50 jaar ruimtevaart.

12

Sinds 1957 lanceren we satellieten, moois rond tussen de 10,000 rond- worden teruggebracht, om bewaard
sondes en bemande voertuigen de vliegende rakettrappen en satellieten te blijven als historisch erfgoed?
ruimte in. De meesten daarvan komen die rond onze planeet draaien. Slechts Zoiets is natuurlijk nogal moeilijk en
niet terug naar de aarde, althans niet ongeveer vier procent daarvan bestaat duur. Het is daarom maar een paar
intact; terugvallende satellieten ver- uit nog actieve satellieten; de rest keer gebeurd, en niet om archeologibranden in de atmosfeer, kunstmanen vormt potentieel museummateriaal. sche redenen. Zo werd de camera van
in hoge en interplanetaire banen Daaronder bevindt zich bijvoorbeeld de Surveyor 3 maanlander door de
blijven daar tot in
Apollo 12 astronaude eeuwigheid. Aften, die er vlakbij
gezien van bemande
waren geland, met
ruimtecapsules die Nu, 25 jaar na de lancering worden nog een grote betonnoodzakelijkerwijs
schaar van de sonde
gegevens
van
de
satelliet
IRAS gesloopt. Dat is niet
heelhuids terugko- steeds
men zijn er in door
Nederlandse
astronomen
verwerkt hoe een moderne
ruimtevaartmusea
archeoloog te werk
eigenlijk
maar
zou gaan, maar
weinig “echte” satelhistorie had niets
lieten te zien; als het geen nagemaakte nog steeds the Vanguard 1, het oudste te maken met deze operatie. NASA
modellen zijn gaat het meestal om door mensen gemaakte object in de wilde de camera graag terughebprototypes of reservetoestellen die ruimte. Hij werd in 1958 gelanceerd, ben om te kunnen onderzoeken hoe
niet gevlogen hebben.Veel historische was de vierde satelliet ooit, en de deze een paar jaar op de Maan had
machines zijn voor altijd verdwenen. eerste die zonnecellen gebruikte. doorstaan. In het laboratorium op
Spoetnik 1, Explorer 1, Luna 2, Pio- Verder staan er op de maan natuurlijk aarde vonden onderzoekers binnen
neer 10 & 11, de Voyagers; ze zijn in nog vele restanten van de maanrace, de goed afgesloten camera tot hun
de atmosfeer teruggevallen, op de zoals de Surveyor en Luna landers, en verbazing een streptococcus bacterie
Maan neergestort of hebben ons zon- de spullen die de Apollo astronauten die de kou, hitte en straling van de
nestelsel verlaten.
achterlieten.
ruimte had overleefd. Een verkouden
Er zweeft echter nog wel een hoop Zouden deze eigenlijk niet moeten technicus moet het organisme tijdens
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De beschadigde Vanguard satelliet die werd teruggevonden na
de dramatisch mislukte eerste
lanceerpoging. Een soortgelijke
satelliet, Vanguard 1, is de oudst
nog ronddraaiende kunstmaan ter
wereld. [NASA]

de bouw van Surveyor 3 in de camera
geniest hebben. De camera is nu te
zien in het beroemde Smithsonian Air
& Space Museum in Washington.

Space Telescope

Twee andere interessante objecten
die werden teruggebracht waren
de originele zonnepanelen van de
Hubble Space Telescope. Na vervanging door modernere versies tijdens
een onderhoudsbeurt door een Space
Shuttle bemanning werden ze in het
vrachtruim van de Orbiter mee terug

genomen. Ook deze keer ging het
erom te zien hoe het materiaal de
ruimte overleefd had. De zonnecellen
bleken vol te zitten met kleine kratertjes van micrometeoriet-inslagen.
Voor het ongeluk met de Space
Shuttle Columbia ging er binnen
ESA het gerucht dat NASA van plan
was de hele Hubble Space Telescope
aan het einde van zijn loopbaan uit
de ruimte te plukken en naar aarde
terug te brengen. De belangrijkste
reden was deze keer wel dat het
om een historisch apparaat ging; de
Hubble heeft onze blik op het heelal
enorm uitgebreid en zijn foto’s van
allerlei spectaculaire nevels en sterrenstelsels hebben het tot een van
de meest beroemde satellieten ooit
gemaakt. De ruimtetelescoop is met
de Shuttle gelanceerd, en past dus in
een al bestaande “wieg” in het Shuttle
laadruim. Bij terugkomst zou het na
onderzoek in het Smithsonian worden
gehangen. Na het verloren gaan van
Columbia werden echter alle veiligheidsregels en vluchtschema’s voor
Shuttlevluchten drastisch herzien en
werd de reddingsoperatie afgeblazen.
Behalve dat het een dure operatie
zou zijn geworden, was er ook flink
wat gevaar te verwachten. Het in het
laadruim plaatsen van een satelliet ter
grootte van een stadsbus is al niet niks,
maar daar komt nog bij dat niemand

Astronaut Pete Conrad bezoekt de Surveyor 3 lander. Op de achtergrond is de
Apollo 12 maanlander te zien. [NASA]

kan garanderen dat er tijdens de
terugvlucht geen onderdelen afvallen
die de Shuttle kunnen beschadigen.
De krachten die het te voorduren zou
krijgen bij terugkeer in de atmosfeer
zouden wel eens teveel kunnen zijn
voor de oude telescoop.
Het terugbrengen van historische
aardsatellieten heeft eigenlijk dezelfde problemen als die van allerlei
plannen voor het opruimen van
lastig ruimtepuin. Satellieten draaien
in veel verschillende banen rond,
waardoor het niet mogelijk om met
een bergingsruimteschip de ene na
de andere op te pikken als ware het
vuilniszakken die langs de straatkant
staan. Elke bergingsoperatie vergt
waarschijnlijk een aparte missie en
dus een aparte lancering. Het terughalen van een satelliet is daarom
verschrikkelijk duur. Daarnaast zijn
er niet veel satellieten hetzelfde; ze
variëren van de minuscule, ronde
Vanguard tot rechthoekige reuzen
als Envisat. Hierdoor is het niet
mogelijk een standaardcontainer en
koppelstuk te ontwerpen dat voor
alle soorten kunstmanen geschikt is.
Verder speelt ook het probleem dat
oude satellieten uit elkaar kunnen
vallen of nog ontplofbare stuwstoffen
aan boord hebben.

World Heritage

Als we in de toekomst al in staat zouden
zijn om satellieten efficiënt, veilig en
heelhuids terug te brengen, dan zal het
waarschijnlijk toch ondoenlijk blijven
om alles van historische waarde op
te halen. We kunnen wel voorkomen
dat belangrijke satellieten opgeruimd
worden, bijvoorbeeld door afremming met krachtige lasers zoals
sommige anti-ruimtepuin plannen
momenteel voorstellen. Er zou een
register kunnen worden gemaakt van
wat “de mensheid” als echt belangrijk
beschouwt; een soort UNESCO lijst
voor ruimtemonumenten. Vanguard
1 zou daar zeker op staan, maar ook
bijvoorbeeld de eerste generatie geostationaire communicatiesatellieten
heeft duidelijk historische waarde.
Satellieten die wetenschappelijke
doorbraken hebben gegenereerd
(zoals de Hubble) of technologische
vooruitgang symboliseren zouden
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Neil Armstrong liet bij zijn eerste stap op de maan deze historische afdruk
achter. In het luchtledige kan hij nog miljoenen jaren zichtbaar blijven, maar
ook gemakkelijk door een onvoorzichtige robotrover of astronaut uitgewist
worden. [NASA]
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een plaats op zo’n lijst moeten
hebben. Nederland zou waarschijnlijk de nationale satelliet IRAS willen
veiligstellen (de eerste Nederlandse
kunstmaan ANS is door zijn lage baan
verloren gegaan). Dr. Alice Gorman,
een Australische archeologe, voert
momenteel campagne om cultureel
waardevolle satellieten het predicaat
“World Heritage” te geven.
Waarschijnlijk horen alle interplanetaire sondes op die monumentenlijst,
hoewel die voorlopig natuurlijk wel
veilig zijn voor eventuele ruimtepuinopruimactiviteiten. De meeste zijn
ook nogal moeilijk op te halen, maar
er zijn uitzonderingen. NASA’s Deep
Space 1 bijvoorbeeld draait in een
baan rond de zon die voortdurend
verandert onder invloed van zonnestralingsdruk en de zwaartekracht van
de aarde en Mars. JPL heeft uitgerekend dat in het jaar 3002 de eccentriciteit, perihelion en inclinatie van
die baan zo zijn dat de sonde zonder
al teveel moeite door een ruimteschip van aarde opgepikt kan worden.
Archeologen kunnen dan een duizend
jaar oude ruimtesonde onderzoeken,
en wel de eerste die ooit elektrische
voortstuwing gebruikte. Daarom
heeft Deep Space 1 een CD aan boord

met daarop informatie over de missie,
persoonlijke berichtjes van teamleden
van het project, en 800 kindertekeningen met daarop hun voorstellingen
van hoe de wereld er over duizend
jaar uitziet. De satelliet is hiermee
dus ook een tijdscapsule. De Phoenix
sonde die dit jaar op Mars zal landen
heeft ook een CD aan boord, vol met
sciencefiction verhalen en tekeningen
over Mars. Mocht er iets dramatisch
misgaan met onze beschaving en alle
bibliotheken verloren gaan, dan kunnen toekomstige onderzoekers op de
rode planeet dus toch nog “The Sands
of Mars” van Arthur C. Clarke uit
1951 lezen.

allerlei nieuwe voetafdrukken achterlaten. Misschien zou die vlag daar
in ieder geval moeten blijven, als onderdeel van het historisch monument
“Apollo 11 Landingsplaats”. Aan de
andere kant is hij waarschijnlijk snel
aan het vergaan onder de invloed van
straling, en zou het beter zijn hem te
redden voor hij volledig verteerd is.
Misschien dat er in de toekomst een
beschermende koepel over de hele
landingsplaats gezet kan worden,
compleet met bezoekerscentrum
voor ruimtetoeristen. Momenteel
is het wettelijk echter niet mogelijk
om landingsplaatsen op de Maan
en Mars te beschermen, aangezien
niemand stukken van andere planeten
als eigendom kan claimen. Er zouden
internationale afspraken moeten
worden gemaakt om te voorkomen
dat iemand ooit stukjes van de Apollo
11 landingsmodule van de maan haalt
om voor veel geld aan verzamelaars
te verkopen.

Toeristengevaar

Het lijkt misschien vroeg om nu al
over de bescherming van dit soort
plaatsen en objecten na te denken,
maar met alle maanverkenningsplannen van de laatste tijd is verstoring in
de nabije toekomst niet onmogelijk.
De Google organisatie, die van de
beroemde zoekmachine op Internet, heeft bijvoorbeeld een prijs
beschikbaar gesteld voor de eerste,
particuliere organisatie die een robotwagentje op de Maan laat rondrijden.
Extra geld is te verdienen met het
fotograferen van historisch materiaal
zoals onderdelen van de Apollo-expedities. Zo’n karretje zou best per ongeluk over de eerste voetstap van Neil
Context
Armstrong kunnen rijden en eeuwig
Archeologie op aarde kijkt tegen- blijvende verstoringen in de vorm van
woordig niet alleen meer naar object- wielsporen achterlaten. Toekomstige
en, maar vooral ook naar de context; ruimtetoeristen kunnen een nog veel
waar is het object gevonden, en wat groter gevaar vormen (denk aan het
vertelt dat over de rol ervan en de door bezoekers uitgepeurde kogelgat
relatie die het had met andere objec- van de aanslag op Willem van Oranje
ten.Vaak zijn mede daarom niet alleen in Delft, of de afgesleten trappen van
objecten, maar ook het gebied waarin populaire Mayatempels). Net na de
ze liggen van historische waarde. Bij 50ste verjaardag van de Spoetnik lande landingsplaats van Apollo 11 is cering is het dus al tijd geworden om
dat hetzelfde; het zou ondenkbaar na te denken over het bewaren van
zijn dat bij het weghalen van de vlag historisch materiaal in de ruimte, nu
die de bemanning daar plaatste we het nog niet te laat is.

Ruimtevaart 2008 | 1

Verenigingsnieuws
Johannes van Es en Erik Laan
Nacht van GAIA

De ESA satelliet GAIA gaat vanaf 2011 de ruimte in om een
driedimensionale kaart van vele sterrenstelsels te maken.
Op donderdag 14 februari 2008 besteedde de NVR in
samenwerking met de Planetary Society hier aandacht aan
in de vorm van een avondsymposium bij TNO Science &
Industry in Delft. GAIA zal met ongeëvenaarde precisie de
positie en beweging van een miljard sterren in beeld brengen. Het doel is onder andere om meer te weten te komen
over het ontstaan van de Melkweg.Tevens is de verwachting
dat, door de zeer gedetailleerde astrometrische metingen,
zo'n 15.000 nieuwe exoplaneten zullen worden ontdekt.
Sprekers van ESA (Alessandro Atzei) enTNO (Ellart Meijer)
gingen tijdens deze avond in op de belangrijkste aspecten
en verwachtingen van de GAIA-missie. TNO lichtte het
ontwerp toe van belangrijke opto-mechanische delen van
de instrumenten aan boord van GAIA. Meta de Hoon, studente luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische
Universiteit Delft, gaf aansluitend een presentatie over de
ontdekking van een mogelijke exoplaneet OGLE2-TR-L9.
Deze ontdekking deed zij samen met haar medestudenten
Remco van der Burg en Francis Vuijsje. Een interessante
avond waardoor we met nog meer spanning uitkijken naar
de lancering van GAIA in 2011.

Thema-middag “2025 Ruimtevaart in
Nederland”

Op donderdag 24 januari was er in de Space Expo te
Noordwijk de themamiddag “2025 Ruimtevaart in Nederland”. Na de inleiding door onze voorzitter Marc
Heppener gaven vier sprekers hun visie op de toekomst
van de ruimtevaart en de positie van Nederland. Marco
Beijersbergen van Cosine BV opende met de te verwachten ontwikkelingen in wetenschappelijke missies, zoals
meer simultaan opererende kleinere sensoren als opvolgers van de huidige grote complexe satellieten. Sytze
Kampen van TNO zette de ontwikkelingen in een interessante historische context. Duidelijk is dat de ruimtevaart
na een ideologische geïnspireerde piek tijdens de koude
oorlog nu ook weer een gestaag stijgend aantal lanceringen laat zien. De ruimtevaart is niet meer uit ons leven
weg te denken en zal steeds verder in ons leven worden
geïntegreerd. Erik Kroesbergen van Mecon BV bekeek

de toekomst vanuit het technisch MKB perspectief. Hij
verwacht veel van miniaturisering en dat er meer informatie uit minder signaal kan worden verkregen, tot zelfs
op het niveau van individuele fotonen. Na de beschouwingen over nieuwe sensoren en missies was het de beurt aan
Hans van Leeuwen van Geomatics Business Park om het
toekomstperspectief van het gebruik van satellietdata te
schetsen. Combinatie van satellietdata en bedrijfsinformatie zal in de toekomst veel interessante mogelijkheden
bieden. Olievlekdetectie op zee en het monitoren van
illegale houtkap ziet hij als eerste voorbeelden van deze
ontwikkelingen. Na de presentaties was er aansluitend
een forumdiscussie onder de inspirerende leiding van
moderator Kaat Exterbille, strategisch futuroloog bij Kate
Thomas & Kleyn. Het panel bestond uit Rolf de Groot
(SRON Programmabureau Ruimteonderzoek), Nico van
Putten (NIVR), Flip Zijdemans (Dutch Space) en Joost
Wouters (Spaceport Partners).Tijdens de discussie was er
onder andere aandacht voor de commerciële toeristische
ruimtevaart en werden er interessante vergelijkingen met
medische ontwikkelingen gemaakt. Kortom, een inspirerende middag die voor herhaling vatbaar is.

NVR Lezingenprogramma

De NVR is vernieuwd en dat betekent niet alleen
bedrijfsleden, kennisdagen, en een vernieuwde website
maar ook meer lezingen. Voor 2008 is er onder leiding
van Ir. Ruud Roos een lezingenprogramma opgesteld.
Het lezingenprogramma start in februari met een lezing
over Herschel. Meer informatie over de lezingen kunt u
vinden op onze website www.ruimtevaart-nvr.nl.

Uw NVR-informatie per e-mail

Om u op de hoogte te houden van de allerlaatste details
van NVR-activiteiten is de NVR bezig om het mogelijk
te maken u per e-mail te informeren. Daarvoor is het
nodig dat u uw e-mailadres doorgeeft. Dat kan door de
link www.ruimtevaart-nvr.nl/email/ in uw webbrowser
in te tikken en het invulformulier in te vullen. U kunt
ook uw naam en e-mailadres per post opsturen naar
NVR, Postbus 277, 2299 AG in Noordwijk. Binnenkort
is het dan mogelijk om informatiebulletins en andere
NVR-informatie per e-mail te ontvangen.
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Column
Arno Wielders

Het is 50 jaar geleden dat de ruimtevaart werd gestart. Je kunt je
afvragen wat we met zijn allen de afgelopen 50 jaar in de ruimtevaart hebben gedaan. Natuurlijk, in het begin leek het allemaal
prima te gaan. Denk aan Yuri Gagarin, de eerste mens in de ruimte,
en nog geen 20 jaar later de eerste mens op de Maan. Ook satellieten en sondes hebben ons erg veel kennis opgeleverd over onze
aarde en onze plaats in het zonnestelsel, maar daar houdt het bij op.
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We zitten met de Space Shuttle
en de Soyuz vast in een lage baan
om de Aarde. Bij elke euro, dollar of roebel die in de ruimtevaart
wordt uitgegeven horen we steevast
wat er allemaal wel niet op aarde
voor datzelfde geld gedaan kan
worden. Alsof als we stoppen met
ruimtevaart de wereldproblemen
opgelost zijn. En toch zijn we in
de ruimtevaartwereld niet in staat
om de mensen er buiten uit te leggen wat we doen en waarom het
zo belangrijk is.
Als we nog wat dieper kijken
zien we dat Europa eigenlijk het
slechtste er aan toe is. In de VS
worden nieuwe reguleringen
opgesteld die kleine bedrijven de
kans geven om met privé kapitaal
een nieuwe ruimtetoeristenmarkt
open te breken. NASA heeft het
COTS programma opgezet waarbij 2 bedrijven (SpaceX en Orbital
Sciences) elk rond 250 miljoen
euro hebben gewonnen om een
commerciële dienst naar het ISS te
creëren.
Hier in Europa is er helemaal niets.
Sterker nog, van het Lissabon 2010
plan van de EU om Europa in 2010
tot de technologische wereldtop
te laten behoren werd niets meer
gehoord nadat de kosten voor het
plan bekend werden. India en China
zullen ons in 2010 juist hebben
ingehaald.

Ook in Nederland zien we de
effecten. De Nederlandse overheid
is helemaal niet geïnteresseerd in
ruimtevaart en hoogwaardige technologie. Dienstverlening en “importexport” zijn zaken waar we goed in
moeten zijn. Nieuwe technologieën
ontwerpen en ontwikkelen, dat

Hier in Europa is er helemaal niets. Sterker nog,
van het Lissabon 2010 plan
van de EU om Europa in
2010 tot de technologische
wereldtop te laten behoren
werd niets meer gehoord
nadat

de

kosten

voor

het plan bekend werden.
doen ze in het buitenland wel, lijkt
de gedachte te zijn.
Ligt dat nou aan de ruimtevaartwereld
zelf? Voor een gedeelte wel natuurlijk. Alleen al het feit dat de ESA-top
denkt dat de naam en betekenis van
ESA binnen Europa bij 80% bekend
is, terwijl we allemaal weten dat de
eerste gedachte van de man op de
straat bij het ESA-logo ETOS is.
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Zijn de projecten die we in Europa
doen dan niet spannend? Jawel, maar
zo worden ze niet gebracht. Laat
enthousiaste mensen in de media de
projecten beschrijven en niet een
minister.
Ook de industrie zelf is niet instaat
om commerciële initiatieven succesvol op te starten en af te maken.
Ga maar na, alle “NewSpace”
bedrijven zijn Amerikaans. Het
ontbreekt de Europeaan over het
algemeen aan durf om iets te doen
wat kan mislukken. Ik wil Amerika
niet ophemelen, maar aan de andere kant van de oceaan heerst wel
een gezond en dynamisch ondernemersklimaat waarin mislukkingen
geen blokkade opwerpen voor een
nieuwe poging.
Ook ik heb natuurlijk geen directe
oplossing voor het probleem
waarin de Europese ruimtevaart,
en specifiek de Nederlandse, zich
in bevind, maar ik kan wel een
aantal punten ter overdenking
geven.
- We huren specialistische lobbyisten in die voortdurend bij politici te
vinden zijn om allerlei ruimtevaartinitiatieven aan te prijzen. Hoe meer
ze erover horen, hoe meer kans je
hebt op een verbeterde bijdrage
- Per project wordt 5% besteedt
aan goede en duidelijke PR uitgevoerd door PR-professionals
- ESA start samen met de Eu-

ropese Unie een X-prize-achtige
constructie (ik geef het toe, niet
origineel maar wel effectief) voor
twee ontwikkelingen;
		 1.		 een nieuwe raket voor
goedkopere toegang tot de ruimte,
kosten per kg payload 1000 euro,
		 2.		 een toestel voor de
menselijke exploratie van de Maan
en Mars.
- Gezien de steeds complexere
missies wordt het ESA budget door
de Europese Unie verdubbeld. De
makkelijke projecten zijn al gedaan.
- Het ISS wordt per direct overgedaan aan een commerciële partij

voor het symbolische bedrag van 1
euro en zo start de echte commercialisering van het ISS.
Het is echt van belang dat we met
alle mensen die de ruimtevaart een
nuttige en spannende onderneming
vinden in staat zijn en de tijd nemen
om dit aan andere mensen uit te
leggen. Probeer niet het beroemde
geval van de Tefal pan aan te dragen,
maar vertel over de ontdekkingen
die de huidige satellieten en astronauten door de jaren heen gedaan
zijn. Leg ook uit dat ruimtevaart
niet altijd direct nuttig hoeft te zijn;
het voldoet ook aan onze wil om

onze nabije en vergelegen omgeving
beter te leren kennen en het geeft
onze kinderen hoop dat ze in hun
leven een bijdrage kunnen leveren
aan nieuwe ontdekkingen op Aarde
en ‘beyond’.
Alleen als we in staat zijn om ruimtevaart bekend te maken bij politiek,
overheid en publiek met een duidelijk
en uitdagend doel gekoppeld aan
een juiste manier van werken en een
gezonde financiering, zullen we de
komende 50 jaar wellicht dezelfde
snelheid van ruimtevaartontwikkelingen zien zoals in de tijd van het
Maan programma in de jaren ‘60.

Ruimtevaart
Kroniek
Ir. G.D. Hazebroek en Henk H.F. Smid

2007-09-05

22:43 UTC

2007-####

JCSat-11

Baikonur SLC

Proton M/Briz-M

Twee minuten na lift-off stortte de Proton M van Khrunichev, met aan boord de Japanse communicatiesatelliet
JCSAT-11, terug op aarde. Op dat moment bevond de draagraket zich op een hoogte van ongeveer 44 km en een
afstand van 70 km van lanceerbasis Baikonur. De 272 ton zware raket had 220 ton giftige brandstof aan boord, die
terecht is gekomen op het grondgebied van Kazachstan. De oorzaak ligt volgens International Launch Services (ILS),
de uitvoerder van de lancering, in een probleem met de tweede trap van de raket. Hoewel de raketmotoren van
de tweede trap leken te ontbranden, faalde het voortstuwingsysteem kort na de separatie van de eerste trap. Door
het ongeval zullen de geplande lanceringen van Sirius 4 en Americom 14 voorlopig worden uitgesteld. JCSat-11
was gebaseerd op het veelgebruikte A2100 platform van Lockheed Martin Commercial Space Systems en woog 4 ton. De
geostationaire communicatiesatelliet was uitgerust met 30 Ku- en 12 C-band transponders, en zou functioneren als
een back-up satelliet in het JCSat-netwerk.
2007-09-11

13:05 UTC

2007-038A

Cosmos-2429

Plesetsk

Kosmos 3M

Russisch militair ruimtevaartuig. Parus navigatiesatelliet. De voorlaatste Parus werd gelanceerd in januari 2005
(Cosmos-2414).
De initiële baanparameters waren 955 * 1010 km | i=82,98°

Ruimtevaart 2008 | 1

17

2007-09-14

01:31 UTC

2007-039A

Kaguya

Tanegashima SLC

H 2A

2007-039B

Okina

Maanomloop

Kaguya

2007-039C

Ouna

Maanomloop

Kaguya

Kaguya, ook bekend onder de naam SELENE, is een Japanse (JAXA) satelliet die na de lancering sinds 3 oktober
rond de maan cirkelt. Het 2,9 ton wegende ruimtevaartuig heeft veel instrumenten aan boord die de kennis van de
maantopografie en de minerale samenstelling daarvan moet verbeteren. Nadat de maanomloop was bereikt, stootte
Kaguya twee kleine (50 kg) satellietjes uit die de maan in een hogere omloop dan Kaguya (100 km) omcirkelen.
Okina (R-SAT) is bedoeld om ongestoorde communicatie te verzorgen tussen de aarde
en Kaguya vanuit een polaire maanomloopbaan van 100 * 2400 km.
Ouna (VRAD) maakt nauwkeurige bepaling van de maangravitatie mogelijk door zich
‘voor te doen’ als een radio-ster die door vijf op aarde geplaatste VLBI stations (Very Long
Baseline Interferometer) wordt gevolgd. De polaire maanomloop van VRAD is 100 * 800 km.
Voor uitgebreide informatie zie ondermeer: http://www.selene.jaxa.jp/en/index.htm
2007-09-14

11:00 UTC

2007-040A

Foton M-3

Baikonur SLC

Soyuz U

Foton M-3 is een Europese missie (ESA) met een ruimtevaartuig (6,4 t) voor levenswetenschappen en technologie
experimenten in de ruimte met een terugkeercapsule (2,5 t). Aan boord was een door studenten gebouwd, 35 kg
wegend, experiment genaamd YES2 (Young Engineers Satellite 2). Dit experiment behelsde het afrollen van een 30
km lange en 0,5 mm dikke tuidraad waaraan een 6 kg zware picosatelliet Fotino was bevestigd. Ofschoon sommige
bronnen claimen dat de tuidraad niet volledig is afgewonden, bericht http://www.yes2.info/ (zie daar voor veel
bruikbare links) dat het experiment volledig geslaagd is.
Aan boord van de het Foton ruimtevaartuig/terugkeercapsule waren experimenten op het gebied van microzwaartekracht vloeistoffenfysica, kristal groei en stralingstesten op levende wezens (ondermeer tien woestijnratjes).
De terugkeercapsule maakte een geslaagde landing op 26 september vlak bij de Russisch-Kazachstaanse grens.
De initiële baanparameters waren 258 * 280 km | i=63°
2007-09-18

18:35 UTC

2007-041A

WorldView 1

Vandenberg AFB

Delta 2

Amerikaans commerciële satelliet voor remote sensing/aardobservatie. Het 2,5 ton
wegende ruimtevaartuig heeft een camera aan boord die 50 cm resolutie panchromatische foto’s en 2 m resolutie meervoudige kleurenfoto’s kan maken. Het Amerikaanse
gouvernementele NIMA (National Imagery and Mapping Agency) en het NGA (National
Geospatial Intelligence Agency) behoren tot de primaire klanten.
De initiële baanparameters waren 493 * 495 km | i=97,5°
2007-09-19

03:26 UTC

2007-042A

CBERS 2B

Taiyuan SLC

CZ 4B

China-Brazil Earth Resources Satellite 2B, ook bekend als Zi Yuan 2B, is de derde Chinees-Braziliaanse gemeenschappelijke satelliet voor aardobservatie. Het ruimtevaartuig weegt ongeveer 1,5 ton, meet 1,8 * 2,0 * 2,2 m3 en is drieassig gestabiliseerd. Aan boord zijn een lage resolutie (20 m) en een hoge resolutie (2,5 m) camera. De gegevens
van deze aardobservatiesatelliet worden gebruikt voor oogstverwachtingen, stedelijke planning, watermanagement
en militaire inlichtingen.
De initiële baanparameters waren 773 * 774 km | i=98,6
2007-09-27

18

12:34 UTC

2007-043A

CBERS 2B

Cape Canaveral AFS

CZ 4B

Dawn is een Amerikaanse (NASA) planetaire missie (9e Discovery missie) om twee dichtbij vliegende asteroïden,
Vesta en Ceres, te bezoeken, meervoudige kleurenfoto’s daarvan te maken en deze weer naar de aarde te zenden.
Vesta lijkt op een bolvormige rots, zwaar beschadigd door een botsing met een ander hemellichaam en zal als eerste
van augustus 2011 tot mei 2012 worden aangedaan. Daarna zal Dawn verder reizen en Ceres van februari tot juli
2015 aandoen. Daarna is de missie ten einde. Ceres is de grootste van de asteroïden en heeft mogelijk een ijslaag
onder het harde, ronde, rotsige oppervlak. Het 1818 kg wegende ruimtevaartuig heeft drie hoofdinstrumenten aan
boord.
Voor uitgebreide informatie, zie ondermeer: http://www.nasa.gov/dawn.
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2007-10-05

22:02 UTC

2007-044A

Optus D2

2007-044B

Intelsat 11

Kourou SLC

Ariane 5

Optus D2 is een Australische geostationaire communicatiesatelliet van ongeveer 2,4 ton. De satelliet heeft 24 Kuband transponders aan boord voor direct-to-home (DTH) televisie voor ontvangers in Australië en Nieuw-Zeeland.
Optus D2 wordt op 152° oosterlengte op de geostationaire omloopbaan gepositioneerd.
De initiële baanparameters waren 35776 * 35798 km | i=0,04°
Intelsat 11, ook wel PAS 11 genaamd, is een internationale geostationaire communicatiesatelliet (het bedrijf is
gevestigd in Bermuda). De satelliet heeft 25 C-band en 18 Ku-band transponders aan boord voor DTH televisie en
spraak voor ontvangers in Latijns-Amerika. De satelliet zal mettertijd de Intelsat 6B en -3R vervangen.
Intelsat 11 wordt op 317° oosterlengte op de geostationaire omloopbaan gepositioneerd.
De initiële baanparameters waren 35777 * 35798 km | i=0,04°
Beide satellieten zijn Star 2 communicatiesatellieten van het bedrijf Orbital.
2007-10-10

13:22 UTC

2007-045A

Soyuz TMA-11

Baikonur SLC

Soyuz FG

Russisch bemand ruimtevaartuig met drie astronauten (Rusland:Yuriy Malenchenko die de commandant is; Amerika:
Peggy Whitson; Maleisie: Sheik Muszaphar Shukor Al Masrie) voor het intenationale ruimtestation ISS. Malencheko
en Whitson vormen de Expeditie 16 bemanning, Al Masrie de EP-13 bezoekers bemanning. Het ruimtevaartuig
koppelde aan het Zarya module op 12 oktober. Aan boord van het ISS wordt Whitson de commandant en vormen
Malenchenko, samen met Clay Anderson die al sinds augustus aan boord is, het technische deel van de bemanning.
Expeditie 15 bemanning Fyodor Yurchikin en Oleg Kotov zijn samen met Al Masrie met de Soyuz TMA-10 op 21
oktober op de aarde teruggekeerd.
De initiële baanparameters waren 340 * 344 km | i=51,64°
2007-10-11

00:22 UTC

2007-046A

WGS F1

Cape Canaveral AFS

Atlas 5

Wideband Global Satcom F1, ook bekend als USA-195, is een Amerikaanse geostationaire militaire
communicatiesatelliet. Deze nieuwe satellieten gaan de DSCS militaire communicatiesatellieten
vervangen en hebben X-band en Ka-band communicatie transponders aan boord. De satelliet
gebruikt een Boeing 702 satellietframe.
De initiële baanparameters waren 35783 * 35788 km | i=0,04°

2007-10-17

12:23 UTC

2007-047A

Navstar 60

Cape Canaveral AFS

Delta 7952

Amerikaanse navigatiesatelliet, ook bekend onder de namen GPS 2R-17 en USA 196 voor het GPS navigatiesysteem. Deze satelliet zal de oude GPS 2A-14 satelliet vervangen.
De initiële baanparameters waren 20152 * 20211 km | i=54,86°
2007-10-20

20:12 UTC

2007-048A

Globalstar A

2007-048B

Globalstar B

2007-048C

Globalstar C

2007-048D

Globalstar D

Baikonur SLC

Soyuz

Aanvulling van de Amerikaanse Globalstar communicatie satellietvloot. Hiermee zijn de laatste satellieten van de
eerste generatie in de ruimte gebracht. De satellieten hebben een massa van 420 kg en zijn voor mobiele telefoons
(spraak) en vaste zenders (data) en gebruiken C-band transponders.
De initiële baanparameters voor alle vier satellieten waren 914 * 930 km | i=51,98°
2007-10-23

04:39 UTC

2007-049A

Cosmos-2430

Plesetsk

Molniya M

Russische militaire satelliet voor vroege waarschuwing van lanceringen van intercontinentale ballistische raketten.
Deze groep van satellieten staat bekend onder de naam Oko en worden gebouwd door NPO Lavochkin. De
waarschuwing volgt na de detectie van de infraroodsignatuur van een gelanceerde raket.
De initiële baanparameters waren 522 * 39170 km | i=62,8°

Ruimtevaart 2008 | 1

19

2007-10-23

15:38 UTC

2007-050A

OV-103 Discovery

Kennedy SC

STS-120

Amerikaans ruimteveer naar het ISS (vlucht 10A), met zeven astronauten en vracht aan boord. In het laadruim
was het knooppunt 2 (Harmony) dat met behulp van de Canadarm-2 uit het ruim werd getild en aan knooppunt 1
(Unity) werd gekoppeld. Op 7 november keerde het ruimteveer weer terug op aarde.
De initiële baanparameters waren 340 * 344 km | i=51,6°
Zie http://www.vanderlist.nl/ voor goede Nederlandstalige beschrijvingen over bemande ruimtevaart. Daar kan
men zich ook abonneren op de nieuwsbrief Bericht uit de Ruimte.
2007-10-24

10:05 UTC

2007-051A

Chang’e 1

Xichang SLC

CZ 3A

Chang’e, genoemd naar een Chinese godin die naar de maan vloog, is een Chinese maanomloop missie en China’s
eerste ruimtevaartuig richting ruimte. Op 5 november kwam Chang’e in een polaire maanomloop. Het 2,3 ton wegende vaartuig heeft verschillende instrumenten aan boord zoals stereo camera’s en spectrometer beeldopnemers,
een laser hoogtemeter, gamma- en röntgenstraling spectrometers, microgolf radiometer, hoge energie deeltjesdetector en zonnewinddetector.
Voor uitgebreide details zie: http://210.82.31.82/index.asp?modelname=eng\ennews.
De initiële baanparameters waren 221 * 50602 km | i=31,0°
2007-10-26

07:35 UTC

2007-052A

Cosmos-2431

2007-052B

Cosmos-2432

2007-052C

Cosmos-2433

Baikonur

Proton K

Drie Urugan M navigatiesatellieten voor het Russische GLONASS systeem. De lancering was vertraagd totdat Kazakhstan de stop op Proton lanceringen had opgeheven die het gevolg was van de explosie van een Proton draagraket
op 6 september die verspreiding van 219 ton giftige heptyl brandstof over Kazakhstaans gebied tot gevolg had. De
planning is dat de GLONASS constellatie in 2008 volledig is gevuld (24 satellieten) en daarmee 24/7 beschikbaar is
De initiële baanparameters waren 19101 * 19165 km | i=64,89°
2007-10-24

00:51 UTC

2007-053A

SarLupe 3

Plesetsk SLC

Kosmos 3M

Duitse militaire radarverkenningsatelliet. Het 720 kg wegende ruimtevaartuig heeft een X-band SAR (Synthetic
Aperture Radar) voor 0,5 tot 1 meter resolutie radarbeelden. Deze satelliet is de derde in een serie van vijf die samen
de constellatie zullen vormen.
Zie Ruimtevaart 2007 | 1 voor een uitgebreide beschrijving.
De initiële baanparameters waren 466 * 495 km | i=98,2°
2007-11-11

01:50 UTC

2007-054A

DSP 23

Cape Canaveral AFS

Delta 4H

Amerikaanse geostationaire militaire satelliet, ook USA 197 genaamd, voor vroege waarschuwing van lanceringen
van intercontinentale ballistische raketten (DSP = Defense Support Program). Het ongeveer 2,4 ton zware ruimtevaartuig wordt vervaardigd door Northrop Grumman en heeft een infrarood telescoop om gelanceerde raketten te
kunnen detecteren.
Deze lancering is de eerste geslaagde Delta 4 Heavy. De eerste lancering (december 2004), met een demonstratiesatelliet, had een te vroege motorstop van de Common Booster Core Stages. Dit vertraagde de volgende lancering tot
die van 11 november 2007.
De initiële baanparameters waren 217 * 1576 km | i=29,0°
2007-11-11

20

22:48 UTC

2007-055A

Yaogan 3

Taiyuan SLC

CZ 4C

China lanceerde de Yaogan 3 radarsatelliet met een nieuwe variant van de Lange Mars
(Chang Zheng) draagraket. De CZ 4C is feitelijk een CZ 4B maar heeft een nieuwe
koppelingsconstructie tussen de eerste en tweede trap en heeft de mogelijkheid de
bovenste trap te herstarten. Het is echter niet duidelijk of het herstarten bij deze missie
is gebruik. De radarsatelliet zal worden gebruikt voor het schatten van oogstverwachtingen en het monitoren van potentiële natuurlijke rampen.
De initiële baanparameters waren 628 * 629 km | i=97,8°
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2007-11-14

22:06 UTC

2007-056A

Star One C1

2007-056B

Skynet 5B

Kourou SLC

Ariane 5 ECA

Star One C1 (voorheen de Brasilsat C1) is een gezamenlijk project tussen een groep van vijf Zuid-Amerikaanse
landen, aangevoerd door de Braziliaanse Embratel telecommunicatie organisatie. Start One is de naam van een
dochterorganisatie van Embratel dat het Brasilsat systeem in bedrijf heeft. De satelliet is een Thales Alenia Frame.
De 4,1 ton wegende, geostationaire, satelliet heeft 28 C-band en 16 Ku-band transponders voor DTH spraak, video
en internetdiensten naar Brazilië en omliggende landen. Ook heeft het één X-band transponder voor militair gebruik.
Star One C1 zal de oude Brazilsat B2 gaan vervangen op 65° westerlengte op de geostationaire omloopbaan.
De initiële baanparameters waren 35777 * 35798 km | i=0,06°
Skynet 5B is een Astrium Eurostar E3000 frame en is eigendom van EADS’ Paradigm Company dat SHF en UHF
communicatie verzorgt voor het Ministerie van Defensie van het VK. De 4,7 ton wegende satelliet zal ook NAVO
communicatie verzorgen via X-band transponders.
De initiële baanparameters waren 35591 * 35711 km | i=0,07°
2007-11-17

22:40 UTC

2007-057A

Sirius 4

Baikonur

Proton M

De Zweedse Sirius 4 geostationaire communicatiesatelliet werd gelanceerd voor rekening van SES Sirius AB (voorheen Nordiska Satellit AB). Het 4400 kg wegende ruimtevaartuig heeft 52 Ku-band en 2 Ka-band transponders voor
DTH televisie en internetdiensten, vanaf 5° oosterlengte op de geostationaire omloopbaan, naar Noorse, Baltische
en Oost-Europese landen en sub-Sahara Afrikaanse landen.
De initiële baanparameters waren 35690 * 35805 km | i=0,01°
2007-12-09

00:16 UTC

2007-058A

Cosmos-2434

Baikonur

Proton M Briz-M

Russische militaire geostationaire communicatiesatelliet Globus, gebouwd door
NPO PM. Voormalige Globus satellieten kregen de naam Raduga 1 of 17F15 en zijn
een verbeterde versie van de Gran satellieten. Er is niet veel bekend van deze militaire
satellieten. Ze werken samen in het zogenaamde geostationaire YeSSS-2 Unified Satellite
Communication System. De verbindingen gaan via zes Tor C-band transponders naar vaste
en mobiele platformen. Aan de hand van vervangingsprofielen wordt de levensduur op
drie jaren geschat. Het gewicht kan (bij deze draagraket) ongeveer 2300 kg bedragen.
De initiële baanparameters waren 35776 * 35798 km | i=0,1°
2007-12-09

02:31 UTC

2007-059A

COSMO-SkyMed 2

Vandenberg AFB

Delta 7420-10

Italiaanse (militair/civiel) aardobservatiesatelliet met een X-band SAR. De namen Cosmo en Skymed worden door
elkaar gebruikt.
Zie ook Ruimtevaart Kroniek in 2007 | 4 voor informatie over deze satelliet.
De initiële baanparameters waren 622 * 624 km | i=97,9°
2007-12-10

22:05 UTC

2007-060A

NROL 24

Cape Canaveral AFS

Atlas 5

24e lancering voor het NRO (National Reconnaissance Office). De satelliet kreeg de (militaire) aanduiding USA-198.
Algemeen wordt aangenomen dat het hier een SDS (Satellite Data System) gegevens relaissatelliet betreft die spionagebeelden van observatiesatellieten en gegevens van NRO satellieten in lage polaire omlopen relayeert. Er zijn
officieel geen gegevens bekend gemaakt, maar onafhankelijke bronnen, gebaseerd op visuele observaties, stellen
dat de satelliet in een 261 * 16776 km | i=60,0° omloop is gelanceerd en dat komt overeen met SDS satellieten in
eerdere missies. De satelliet zal zijn eigen voortstuwing gebruiken om in een uiteindelijke omloop van 1000 * 39400
km | 63° te komen (Molniya omloop).
Het moet niet uitgesloten worden geacht dat deze satelliet testladingen aan boord heeft voor toekomstige Amerikaanse militaire satellieten.
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2007-12-14

13:17 UTC

2007-061A

Radarsat 2

Baikonur

Soyuz Fregat

Verbeterde versie van de Radarsat 1 aardobservatiesatelliet van CSA (Canadian Space
Agency). Resolutie van de radarbeelden is minimaal 3 meter. Het 2,2 ton wegende
ruimtevaartuig heeft zenders en ontvangers die werken op 5,405 GHz via een rechthoekige antenne van 15 m * 1,7 m.
Zie voor uitgebreide informatie: www.space.gc.ca/asc/eng/satellites/radarsat2/
De initiële baanparameters waren 792 * 799 km | i=98,6°
2007-12-20

20:04 UTC

2007-062A

Navstar 61

Cape Canaveral

Delta 7952

Amerikaanse navigatiesatelliet, ook bekend onder de namen GPS 2R-M en USA 199 voor het GPS navigatiesysteem.
Deze satelliet zal de GPS 2A-24 satelliet vervangen die op zijn beurt weer de sukkelende GPS 2A-20 zal vervangen.
De initiële baanparameters waren 20150 * 20310 km | i=55
2007-12-21

21:42 UTC

2007-063A

RASCOM-QAF 1

2007-063B

Horizons 2

Kourou SLC

Ariane 5 GS

RASCOM-QAF is een Thales satellietframe (4000B3) met een hybride 12 Ku-band en 8 C-band transponderset
voor RascomStar QAF (Mauritius), een onderdeel van de regionale Afrikaanse communicatiesatellietorganisatie uit
de Ivoorkust. Het is een Pan-Afrikaanse geostationaire communicatiesatelliet. De controlecentra bevinden zich in
Kameroen en Libië. De satelliet verzorgt goedkope spraak-, gegevens- en internetdiensten in Afrika.
RASCOM-QAF wordt op 2,9° oosterlengte op de geostationaire omloopbaan gepositioneerd.
Horizons 2 is een Orbital Star 2 satellietframe, Ku-band satelliet voor Horizons Satellites Holdings LCC, een
samenwerkingsverband tussen Intelsat en het Japanse JSAT bedrijf. De 2,3 ton zware satelliet heeft 20 Ku-band
transponders voor HDTV en breedband internetdiensten naar de VS, Canada en Japan.
Horizons 2 wordt op 74° westerlengte op de geostationaire omloopbaan gepositioneerd en zal daar de 17 jaar oude
SBS-6 vervangen.
2007-12-23

07:12 UTC

2007-064A

Progress M-62

Baikonur

Soyuz U

Russisch automatisch vrachtruimtevaartuig dat 2,5 ton aan voedsel, brandstoffen, water en apparatuur naar het ISS
bracht. Het koppelde automatisch met het PIRS module van de ISS op 26 december. Om plaats te maken was op 22
december de Progress M-61 losgekoppeld van de module, waarna hij een maand onafhankelijk in de ruimte bleef
voor technische experimenten waarna hij omlaag werd gehaald en in de dampkring verbrandde.
De initiële baanparameters waren 334 * 337 km | i=51,6°
2007-12-25

19:32 UTC

2007-065A

Cosmos-2435

2007-065B

Cosmos-2436

2007-065C

Cosmos-2437

Baikonur

Proton M

Deze drie Glonass M of Urugan M satellieten brengen het Russische totaal van 2007 op 65 geslaagde satellieten
in de ruimte en het totale aantal operationele Glonass ruimtevaartuigen op 18.
De initiële baanparameters waren 19100 * 19200 km | i=64,66°

Laatste Nieuws: Phoenix staat op Mars!
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In de vroege ochtend van 26 mei 2008 om 01.38 uur MEZT landde de
Phoenix op Mars. Het automatisch werkende laboratorium zal zich de
komende maanden richten op bodem (en wellicht ook ijs-) onderzoek.
De eerste beelden van het oppervlak tonen een tamelijk vlak landschap
waarin enkele onregelmatigheden voorkomen die met periodieke ijsbedekking te maken kunnen hebben. In een later nummer meer over deze
missie. Foto: NASA.
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2008-01-15

11:49 UTC

2008-001A

Thuraya-3

Odyssey Platform

Zenit 3SL/Block DM

Geostationaire communicatie satelliet voor de Thuraya Satellite Telecommunications Company
Ltd. (TSTC) uit Abu Dhabi (VAE). Hoog vermogen Thuraya satellieten worden gebouwd door
Boeing en verzorgen cellulaire spraak- en datadiensten in een groot geografisch gebied (2,3
miljard mensen in het Midden-Oosten, Noord- en Centraal-Afrika, Europa, Centraal-Azië en
het Indiase subcontinent. De antennereflectoren van de satelliet meten 12,25 m in doorsnee
waardoor direct verkeer van en naar cellulaire telefoons mogelijk is via meer dan 500 stralenbundels. De satelliet weegt 5250 kg, heeft een verwachte levensduur van 12,5 jaar en zal op
98,5° oosterlengte op de geostationaire omloopbaan worden gepositioneerd. De lading bestaat uit 126 L-band
elementen en 2 x 2 C-band TWTAs. De lengte van de satelliet met uitgeklapte zonnepanelen is 40,4 meter.
De initiële baanparameters waren 35756 * 35820 km | i=6,19°
2008-01-21

03:45 UTC

2008-002A

TECSAR

Sriharikota SLC PSLV-C10

Onder een commercieel contract tussen Israel Aerospace Industries (IAI) en de ANTRIX
Corporation uit India, werd deze SAR technologie demonstratiesatelliet door ISRO
(Indian Space Research Organisation) in de ruimte gebracht. Dit was de 25e lancering
vanaf Satish Dhawan Space Center (Sriharikota). TECSAR is een radar (X-band) aardobservatiesatelliet en is ontwikkeld en gebouwd door MBT Space, een divisie van IAI, in
samenwerking met bedrijven als ELTA, Tadiran Spectralink en Rafael. De satelliet weegt 260 kg.
De PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) is het werkpaard van ISRO met tot dusver 11 succesvolle lanceringen.
Sinds 1994 heeft de PSLV voor India acht remote sensing satellieten, een radioamateursatelliet (HAMSAT), en een
teruggehaalde capsule (SRE-1) gelanceerd. Verder werden twee primaire en zes kleine satellieten voor buitenlandse
klanten in de ruimte gebracht. Bovendien werd India’s meteorologische satelliet KALPANA-1 in een geostationaire
omloopbaan gelanceerd en zal Chandrayaan-1 in 2008 door een PSLV in een baan naar de maan worden gebracht.
De initiële baanparameters waren 405 * 580 km | i=41,03
2008-01-28

00:18 UTC

2008-003A

Ekspress-AM 33

Baikonur SLC

Proton-M / Briz-M

Russische civiele geostationaire telecommunicatiesatelliet voor de Russian Satellite Communications Co (RSCC). De ongeveer 2500 kg zware satelliet verzorgt moderne internet-, video-, radio- en gegevensdiensten en heeft een geschatte levensduur van 12 jaar.
Volgens de eigenaar zal de satelliet ook mobiele communicatiediensten verzorgen voor
de president van Rusland en hoge functionarissen. Het satellietframe is gebouwd door NPO-PM, de elektronica
(16 Ku-, 10 C- en 1 L-band transponder) door Thales Alenia Space. De satelliet wordt gepositioneerd op 96,5°
oosterlengte.
De initiële baanparameters waren 277 * 4999 km | i=48,83°

Bronnen:

Jonathan’s Space Report
Nieuwsdiensten en persberichten
ribs SC&I Databases
Space Track
SpaceWarn Bulletin (NASA)
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