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De Descarteszaal wordt echt te klein. We zaten er zowat als haringen in een 

ton, wat betekent dat we nog steeds op de goede weg zijn. Daniël verjaarde en 

trakteerde: proficiat! 

Wetenschappelijke ruimtevaartplannen voor 2018 

Op jaarbasis worden tientallen lanceringen uitgevoerd van allerlei tuigen die de 

ruimte ingaan. Hier volgt een beknopt overzicht van ruimtemissies met een 

wetenschappelijk doel. Veel andere ruimtevaart-gerelateerde activiteiten zijn 

onder andere tests van raketten en lanceersystemen, lanceringen van 

satellieten voor communicatie, aardobservatie, navigatie, vluchten ten 

behoeve van het ISS, enzovoort. Hier het overzicht van de belangrijkste 

wetenschappelijke plannen: 

 

Maart 2018, NASA – Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Een satelliet 

die gaat speuren naar exoplaneten, in een gebied 400x groter dan waar de 

Kepler heeft gezocht. Bovendien met nauwkeuriger instrumenten zodat ook 

kleinere exoplaneten gevonden kunnen worden. Wel met dezelfde techniek als 

de Kepler: planeetovergangen die dipjes veroorzaken in de lichtcurves. 

 

Maart 2018, ISRO (India) – Chandryaan-2. Een onbemande maanmissie door 

het Indiase ruimtevaartagentschap. Er zal een orbiter in een baan om de maan 

gebracht worden en een lander met rover neergezet op het maanoppervlak. 

 

Mei 2018, NASA – Mars InSight. Missie naar Mars met als hoofddoel 

bodemonderzoek, zowel boringen als seismologie. Men hoopt meer te weten 

te komen over het inwendige van de planeet. Met een lancering in mei is de 

aankomst voorzien voor november 2018. 

 

Zomer 2018. Twee verschillende asteroïden missies zullen elk bij hun 

bestemming aankomen. De Osiris-Rex van de NASA bij Bennu, en de Hayabusa-

2 van JAXA bij Ryugu. Beide zijn zogenaamde sample-return missies, wat wil 

zeggen dat ze een staal of monster zullen nemen van de asteroiden en dat 

materiaal naar de Aarde terugbrengen. 



 

Juli 2018, NASA – Parker Solar Probe. Een instrument voor zonneonderzoek dat 

de zon zal naderen tot op 8,5 keer de straal van de zon. Bedoeling is een studie 

van het magnetische veld om hopelijk meer inzicht te krijgen in het tot nu toe 

mysterieuze fenomeen van ‘coronal heating’: het snel oplopen van de 

temperatuur met de afstand vanaf de fotosfeer. 

 

Oktober 2018, ESA & JAXA – BepiColombo. Lancering van een sonde naar 

Mercurius om deze planeet te gaan onderzoeken. Doordat de sonde in een 

permanente baan rond Mercurius gebracht moet worden is het cruciaal daar 

met de juiste snelheid en in de juiste richting aan te komen. Om dat voor elkaar 

te krijgen is een ingewikkeld traject bedacht waardoor de reis zal duren tot in 

2025. 

 

Eind 2018, ESA en Zwitserland – CHEOPS: CHaracterising ExOPlanets Satellite. 

Een kleine ruimtetelescoop die reeds bekende exoplaneten gaat bestuderen. 

Namelijk beter massa en omvang proberen te bepalen, en aan de hand van 

spectraalmetingen ook atmosferen bij exoplaneten bestuderen. 

 

Eind 2018, CNSA (China) – Chang’e 4. Maanmissie door het Chinese 

ruimtevaartagentschap. Ambitieus, want men gaat voor het eerst een lander 

en rover op de achterkant van de maan brengen. De Chinese missie heeft een 

Nederlandse lading mee: een radiotelescoop gebouwd aan de Radboud 

universiteit (Nijmegen) voor kosmologisch onderzoek. 

 

De presentatie, waaruit hieronder twee dia’s staan, is online beschikbaar: 

https://speakerdeck.com/bbuelens/wetenschappelijke-ruimtevaartplannen-

2018 

13-1-2018, Bart Buelens 



 

 

 

 

 

 Ruben presenteerde zijn film van een half uur over de trip naar de VS voor de 

zonsverduistering van augustus 2017. Met Guido, Roel en Maarten reisden zij 

van Washington, over Denver naar Wyoming voor de eclips. Hierna gingen ze 

verder de toeristische toer op naar onder meer Las Vegas en Los Angeles. Een 

film die de moeite waard was. 



 

Enkele astronomische verjaardagen 

1. Voyager 1 en 2 reeds 40 jaar onderweg. 

In 1964 kwam Gary Flandro op het idee van een Grand Tour In de late 

jaren 1970 zouden de grote planeten zodanig gepositioneerd zijn dat 

ruimtetuigen Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus zouden kunnen 

bereiken en dit via zwaartekrachtslingers. Zo’n situatie doet zich eenmaal 

in de 175 jaar voor. Men voorzag in totaal vier satellieten, maar kosten 

en concurrentie met de opstartende Space Shuttle waren de oorzaak dat 

het idee werd afgeblazen. 

NASA 

Men besloot dan twee ruimtetuigen te sturen, met elk een beperktere 

opdracht: Pioneer 10 en 11. Hoofddoel was de verkenning van de 

interplanetaire ruimte en foto’s maken was bijkomstig. Pioneer 10 zou 

langs Jupiter gaan, Pioneer 11 langs Jupiter en Saturnus. 

Pioneer 10 vertrok op 3 maart 1972 en Pioneer 11 op 6april 1973. 

Vervolgens werden de Voyagers klaargestoomd. 

Voyager 1 zou langs Jupiter, Saturnus en Titan gaan, Voyager 2 zou een 

groot deel van de Grand Tour afwerken: Jupiter, Saturnus, Uranus en 

Neptunus.  Voyager 1 vertrok op 5 september 1977 en Voyager 2 op 20 

augustus 1977. 



NASA 

 

Voyager 1 heeft het zonnestelsel verlaten en bevond zich op 5 

september 2017 op 139,4 AE van de zon. De communicatietijd  met de 

aarde bedraagt meer dan 19 uur. De satelliet vliegt over 40 000 jaar op 

een 18 lichtjaar voorbij de rode dwergster Gliese 445. 

Voyager 2 bevindt zich nabij de grens van het zonnestelsel op 115,4 AE 

van de zon (20 augustus 2017), en vliegt over 40 000 jaar op 1,7 lichtjaar 

voorbij de rode dwergster Ross 245. 

 

2. Zestig jaar geleden werd Sputnik 1 gelanceerd. 

Op 4 oktober 1957 vertrok om 19:28:34 UTC Sputnik 1 vanop de 

lanceerbasis Baikonoer. 

 
Een bol van 83,6 kg met een radiozender van 1 W. De Amerikanen 

dachten eerst dat de Sovjets een komma verkeerd hadden geplaatst. Zij 

waren op dat ogenblik niet in staat om zulk een massa de ruimte in te 

krijgen. 

Baanelementen: perigeum 215 km en apogeum 939 km (e = 0,052). Na 

1440 omlopen verbrandde het tuig in de atmosfeer op 4 januari 1958. De 



biepjes van de Sputnik 1 konden door radio-amateurs over de hele 

wereld gehoord worden 

Toch enig wetenschappelijk resultaat: dichtheid in de allerbovenste lagen 

van de atmosfeer en eigenschappen van de ionisfeer. 

 

3. Pulsars werden toevallig 50 jaar geleden ontdekt. 

 
Jocelyn Bell werkte voor haar doctoraat aan de studie van quasars via 

interplanetaire scintillatie. Het is nl. zo dat de sterkte van het 

radiosignaal dat de heliosfeer passeert,varieert door het wisselende 

plasma van de zonnewind.  

Zij bouwde, met andere studenten, een radiotelescoop bestaande uit 

meer dan 2000 dipoolantennes, verbonden met ca. 200 km draad en 

kabels. Elke dag moest er nagenoeg 300 m papier uitgelezen worden. De 

waarnemingen begonnen in 1967. 

Na enkele weken noteerde Bell een nogal opvallend signaal: een serie 

snelle pulsen elke 1,3 seconden die steeds van dezelfde plek aan de 

hemel kwamen. Grondig onderzoek sloot menselijk interferentie uit, 

alsook een gewone ster. Men noemde die bron dan maar voorlopig  

LGM-1. 

Snel volgde een tweede reeks pulsen om de 1,2 s uit een andere streek 

aan de hemel. Rond Kerstmis 1967 waren er reeds vier van die bronnen 

gekend. 

Thomas Gold (1920-2004) toonde aan dat het ging om snel roterende 

neutronensterren met een sterk magnetisch veld. Het bestaan van dit 



soort sterren was reeds voorspeld in 1933 door Walter Baade en Fritz 

Zwicky. 

 

 
De promotor van Joselyn Bell, Antony Hewish, deelde in 1974 de 

Nobelprijs fysica met Martin Ryle. Van Joselyn Bell was er helemaal geen 

sprake! 

 

4. Explorer 1 en de Sovjet misser met Sputnik 2. 

 
 

Op 31 januari 1958 werd Explorer 1 gelanceerd met een 

wetenschappelijke lading van 4,8 kg: een geigerteller voor de kosmische 

straling en een microfoon die “luisterde” naar inslagen van 

micrometeorieten. Men wilde zich een idee vormen hoeveel 

micrometeorieten er zich in de buurt van de aarde bevonden. 

De geigerteller kon 30 deeltjes kosmische straling per seconde tellen. Op 

1100 km hoogte werd het maximum bereikt en daar boven registreerde 

de teller niets meer. 



Later bleek dat de teller oververzadigd werd en de eerste die zich dit 

realiseerde was Van Allen, vandaar de Van Allen gordels. 

 

 
 

Nu over naar Sputnik 2  die met aan boord de hond Laika en o.a. tellers 

voor het opsporen van kosmische straling werd gelanceerd op 3 

november 1957. 

 
Baanelementen: perigeum 362 km, apogeum 2566 km en maakte een 

hoek van 33°,3 met de evenaar. Sputnik 2 ontdekte de buitenste 

stralingsgordel maar de satelliet passeerde veel te ver voor de Sovjet 

volgstations. 

In Australië en Zuid-Amerika werden deze signalen wel opgevangen. De 

Sovjets weigerden de code voor het ontcijferen vrij te geven. Anders 

zouden deze gordels wel de Vernov gordels genoemd zijn naar S.N. 

Vernov, de verantwoordelijke voor de stralingsmeters. 

 

         TONY 




