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in samenwerking met ir. W.J. Ubbels ISISPACE

Er is een toenemende belangstelling om met behulp van
in de ruimte gepositioneerde middelen grote gebieden
op aarde te voorzien van media en communicatie. We
maken er dagelijks gebruik van. Ook voor defensietoepassingen is satellietcommunicatie (SATCOM) inmiddels niet meer weg te denken. Radiozendamateurs
hebben in het verleden aan de basis gestaan van vele
ontwikkelingen in de radiocommunicatie, en satellietcommunicatie in het bijzonder. Dit is tegenwoordig niet
anders, het gebeurt regelmatig dat er nieuwe ontwikkelingen vanuit de radiozendamateurgemeenschap hun
weg vinden naar het professionele domein.
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Al sinds de jaren ’60 lanceren radiozendamateurs satellieten
die ‘meeliften’ met de lancering van andere (grotere) satellieten, naar een lage aardbaan (tussen de 500 en 1000 km)
en een handjevol satellieten in een hoge zogenaamde elliptische baan. Deze satellieten worden OSCARs genoemd, wat
staat voor Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio. Elke
OSCAR krijgt een volgnummer, op dit moment zijn er al ruim
100 gelanceerd.

Sat-project een grote vlucht genomen. Het CubeSat-principe
heeft zijn weg gevonden naar de professionele ruimtevaartwereld. Er worden vandaag de dag veel CubeSats gebruikt
voor commerciële toepassingen alsook defensietoepassingen. Wereldwijd is een hele nieuwe ruimtevaartindustrie
ontstaan die zich richt op het bouwen, lanceren en opereren
van kleine satellieten. In Nederland is sinds 2006 het Delftse
bedrijf ISISPACE actief in deze markt.

CubeSats

BRIK-II

Een mooi voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling die zijn oorsprong deels heeft in de radiozendamateurgemeenschap is
die van de zogenaamde CubeSats. CubeSats zijn net na de
eeuwwisseling bedacht door Bob Twiggs van de Amerikaanse Stanford universiteit, en Jordi Puig-Suari van de Cal Poly
hogeschool in Californië. Het idee was om een standaard
op te stellen om zodoende studenten in staat te stellen een
satelliet te bouwen om zodoende hands-on ervaring te krijgen
voor hun latere werk in de ruimtevaart.
En CubeSat is een zogenaamde nanosatelliet, gebaseerd op
kubussen van 10x10x10 cm, die in een gestandaardiseerde
lanceercontainer met een raket kan meeliften. Natuurlijk werd
er vanaf het begin nauw samengewerkt met radiozendamateurs, die al ervaring hadden in het bouwen van kleine satellieten en ook meehielpen in de wereldwijde communicatie met
de satellieten zodra ze in de ruimte waren. De eerste CubeSats zijn gelanceerd in 2003, en sindsdien heeft het Cube-

De Nederlandse Defensie heeft sinds kort ook een CubeSat in
de ruimte. Deze eerste nanosatelliet van de Koninklijke Luchtmacht is woensdag 30 juni 2021 gelanceerd, en maakte kort
daarna voor het eerst contact met het grondstation bij het
Logistiek Centrum Woensdrecht, locatie Dongen. De data
werd in goede orde ontvangen; missie geslaagd!
De BRIK-II werd boven zee ter hoogte van Los Angeles van
onder de vleugel van een aangepaste Boeing 747 door een airto-orbit tweetrapsraket de ruimte ingeschoten. Hier zweeft hij
nu op 500 kilometer hoogte in een baan om de aarde.
De naam BRIK-II is een verwijzing naar het eerste vliegtuig
van de luchtmacht, genaamd De Brik. De BRIK-II is een zogenaamde 6-unit CubeSat, met een afmeting van 10x20x30 cm.
De satelliet heeft een aantal payloads aan boord. Allereerst een
zogenaamde store and forward transponder die als een soort
elektronische brievenbus werkt. Deze transponder is ontwikkeld door KLu 982SQN. Daarnaast een scintillatie monitor, die

De BRIK-II satelliet, zie: https://www.isispace.nl/news/brik-ii-first-signals-received
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Vertegenwoordigers van Es’HailSat en Mitsubishi Electric Space Systems (MELCO) voor de Es’hail 2 satelliet
Zie ook: https://amsat-dl.org/wp-content/uploads/2019/10/EsHail2-AMSAT-DL-latest.pdf

metingen doet aan scintillatie effecten
in de ionosfeer die radiocommunicatie
kunnen verstoren. Deze sensor is ontwikkeld door de universiteit van Oslo.
Tot slot bevat de satelliet een ESM-sensor die is ontwikkeld door het National
Luchtvaart en Ruimtevaartlaboratorium
(NLR). De Technische Universiteit Delft
was betrokken bij het project in een
adviserende rol. Het samenbouwen van
de BRIK-II satelliet is door ISISPACE
verzorgd.

QO-100

En de radiozendamateurs? Die hebben
sinds 2019 twee transponders beschikbaar op een commerciële geostationaire satelliet, de Es’hail 2.
Deze satelliet staat precies boven Qatar
en een heeft een footprint die strekt
van Zuid-Amerika tot Zuidoost-Azië.
De satelliet is eigendom van het bedrijf
Es’hailSat uit Qatar en is gebouwd in
Japan door Mitsubishi Electric Space
Systems (MELCO). Het is zeer bijzonder
en niet eerder vertoond dat er op een
dergelijke commerciële satelliet een

De footprint van QO-100

amateur transponder meevliegt! Het
amateurgedeelte op deze satelliet wordt
in lijn met de eerdergenoemde traditie
met QO-100 aangeduid, wat staat voor
Qatar Oscar 100. De transponders op
deze satelliet worden gebruikt voor
communicatie in allerhande vormen
(analoge telefonie, digitale communicatie) maar vooral ook voor het doen van
experimenten op het gebied van satellietcommunicatie. Zo wordt een van de

twee transponders gebruikt voor digitale amateurtelevisie, met diverse vormen
van kanaalcodering waaronder DVB-S2
zoals wordt gebruikt op commerciële
communicatiesatellieten.
Er wordt volop geëxperimenteerd met
het doen van uitzendingen met een zo
laag mogelijke bandbreedte, aan de
grens van wat natuurkundig mogelijk
is. Het is zeer waarschijnlijk dat deze
experimenten leiden tot nieuwe ontwikkelingen die professioneel gebruikt
gaan worden.
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