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Deze publicatie wordt gerealiseerd met de steun van het
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VRI heeft van het IWT een goed rapport gekregen. Voor de tweede keer al. Ons TIS-project 
(Thematische Innovatiestimulering) liep eind 2005 af en wij dienden een voorstel voor een 
nieuwe termijn van 4 jaar in. Dit werd (zéér) goed bevonden. VRI zal haar werking kunnen 
voortzetten met de steun van de Vlaamse overheid.

Onze aanpak is van bij de start zeer ambitieus geweest maar tezelfdertijd realistisch. Wij 
willen van de Vlaamse ruimtevaartindustrie een competitieve groeisector maken en daar 
zijn de leden van VRI in geslaagd. Daarbij zijn we vertrokken van onze situatie als kleine 
speler op de Europese en wereldmarkt en hebben we getracht door samenwerkings-
verbanden binnen VRI deze te versterken. Met succes.

Ook de aanpak van de interne organisatie van VRI bleef misschien bescheiden maar toch 
wel effi ciënt en, maar dat is dan meegenomen, past duidelijk als gegoten in het opzet van 
het IWT.

Toch hebben we dat ook aangepast. Sinds de start van dat project hebben we ook intern 
gewerkt aan een meer technologische kennis en is onze focus verruimd van ESA naar de 
EU, een steeds belangrijker speler.

Maar belangrijker dan de erkenning van de eigen werking van VRI is de impliciete steun 
aan het belang dat ruimtevaartonderzoek en -industrie voor de Vlaamse economie heeft. 
In weinig sectoren zijn technologische vernieuwing en succes op de markt zo verweven en 
daarom vinden we ons wat een laboratorium voor geslaagde innovatie. 

Zijn we nu té bescheiden? Ik denk het niet, want eigenlijk is heel dat editoriaal een niet-
Vlaamse manier om zichzelf in het zonnetje te plaatsen. ■

Dirk Breynaert, 
voorzitter
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CANBERRA Semiconductor is gelegen in Olen, België en behoort tot de AREVA Nuclear 
Measurements Business Unit, de wereldleider voor de productie van instrumenten en 
systemen voor stralingsdetectie en -analyse (alpha, beta, gamma) gebaseerd op pasklare 
oplossingen. In België ontwikkelt en produceert CANBERRA Semiconductor silicium 
detectoren voor de detectie van geladen deeltjes, X-stralen en licht.

CANBERRA heeft een lange traditie in het leveren van detectoren aan de ruimtevaartsector, 
vooral de PIPS®–detectoren (Passivated Implanted Planar Silicon) gebaseerd op moderne 
halfgeleidertechnologie, kennen hier een grote bijval.
Gezien het zeer dunne (20 tot 30 nm) ingangsvenster (dead layer), werden de PIPS®-
detectoren geselecteerd voor de succesvolle CASSINI-missie naar Saturnus.
Twee van de drie instrumenten van het MIMI-instrument (Magnetosphere Imaging) aan 
boord van CASSINI, zijn uitgerust met PIPS®-detectoren ontwikkeld door CANBERRA.
De CHEMS-spectrometer(Charge Energy Mass), gebouwd door de Universiteit van 
Maryland in de US, gebruikt PIPS®-detectoren voor de meting van de lading, de 
samenstelling en de energie van de ionen in het energiegebied van 3 tot 320 keV/e.
Het LEMMS-systeem (Low Energy Magnetosperic Measurement) werd ontwikkeld door het 
Max Planck Institute in Lindau, Duitsland, en kan de intensiteit van lage energie-ionen en 
van elektronen afzonderlijk meten. Het LEMMS-instrument, dat 11 verschillende PIPS®-
detectoren bevat, dient voor de studie van de magnetosfeer en van de stralingsgordels 
rond de aarde. Onlangs nog werden PIPS®-detectoren van Canberra geïntegreerd in 
instrumenten aan boord van de in 2004 gelanceerde satellieten “Double STAR “ en 
“MESSENGER”. Ook de “IMPACT- STEREO” satelliet, die dit jaar gelanceerd wordt, zal 
PIPS®-sensoren aan boord hebben. ■

CANBERRA ONTWIKKELT PIPS®-
DETECTOREN VOOR SATELLIETEN

PromISS wordt door een astronaut in de Microgravity Science Glovebox (MSG) geplaatst, 
en wordt dan verder vanop de grond beheerd.

“PromISS-2”, een verbeterde versie van PromISS, werd in 2003 voor de missie met de 
Spanjaard Pedro Duque naar het ISS gebracht. “PromISS-3” kreeg tijdens Increment 8 een 
nieuwe reeks reactoren te verwerken. Bij al deze vluchten werd PromISS vanuit B.USOC in 
Ukkel en ESA in Noordwijk beheerd.
PromISS-4 verschilt met de vorige uitvoeringen in die zin dat het ESA-grondsegment tijdens 
PromISS-4 niet actief was. Daardoor was B.USOC alleen verantwoordelijk voor PromISS-4, 
en werd er rechtstreeks samengewerkt met MSG TSC bij NASA, het controlecentrum voor 
de Microgravity Science Glovebox.  

SPACE APPLICATIONS SERVICES 
EN B.USOC BEHEREN PROMISS-4 
IN HET ISS

Voor de ruimtevlucht van Frank De Winne in 2002 
werden verscheidene instrumenten van Belgische makelij 
aan boord van het ISS gebracht. Tijdens het tiendaagse 
bezoek van de Belgische astronaut werden met deze 
instrumenten experimenten uitgevoerd. Een van deze 
instrumenten was “PromISS”. Zonet werd onder leiding 
van B.USOC en Space Applications Services een nieuw 
PromISS experiment afgerond, PromISS-4.

PromISS is een holografi sche microscoop, door het 
Microgravity Research Center (MRC) aan de ULB 
ontworpen en gebouwd om kristallisatie van proteïnen 
waar te nemen. 6 Reactoren met een proteïne-oplossing 
en een precipitant worden op een wiel geplaatst, dat traag 
ronddraait in het toestel. Om het uur komt elke reactor 
in het pad van een ‘phase shift’ interferometer. Het 
wiel stopt op een zestal posities in de reactor, en door 
middel van een videocamera worden telkens een aantal 
interferogrammen geregistreerd. Deze beelden worden
op digitale videocassettes opgenomen, en samen met 
de kristallen zelf met een Sojoez terug naar de aarde 
gebracht. Op basis van deze beelden en kristallen kunnen 
de wetenschappers de groei van de kristallen en de 
depletiezones errond nauwkeurig onderzoeken. 

De PromISS-microscoop in de MSG glovebox (links), en het PromISS-wiel met de 6 
reactoren (rechts).

Veld- en deeltjesdetectie met CHEMS en LEMMS.
INCA sensor.
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De lancering van de reactoren gebeurde op 21 december 
2005 vanop Bajkonoer met Progress 20P. Verhaert 
Space en de VUB waren ter plekke om de laatste hand 
te leggen aan de hardware. Het experiment startte op 19 
januari 2006 na de installatie van PromISS in MSG door 
de gedreven Amerikaanse astrounaut Bill McArthur. Het 
toestel presteerde erg goed, en de operaties verliepen 
vlot. Elke dag werden aan boord van het ISS een uur 
lang videobeelden opgenomen, waarmee het grondteam 
het verloop van het experiment kon evalueren, om het 
eventueel door middel van een telecommando bij te 
sturen. Ondertussen verving Bill McArthur aan boord 
regelmatig de videocassettes met de beelden van de 
groeiende kristallen, en bracht hij af en toe verslag uit, of 
stelde hij vragen over het experiment. 
De kristallen worden op 8 april met Sojoez 11S terug 
op aarde verwacht. Dan begint het echte werk voor de 
wetenschappers. Space Applications Services en B.USOC 
kunnen ondertussen terugblikken op een boeiende 
ervaring, en kunnen nu verder werken aan de uitbouw 
van B.USOC tot een volwaardig controlecentrum voor
het beheer van de PCDF- en SOLAR-instrumenten aan 
boord van Columbus.
Zowel het PromISS-4-project als de B.USOC werden 
gefi nancierd door het het Federaal Wetenschapsbeleid in 
het kader van het ESA PRODEX-programma (Programme 
for the Development of scientifi c Experiments). ■
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Op experimenteel vlak is het belangrijkste verschil dat Verhaert Space (eerder verant-
woordelijk voor de elektronica en software van PromISS) een nieuw type reactoren heeft 
gebouwd. Het is nu mogelijk om actief de start van het experiment te bepalen door middel 
van een miniatuur ‘valve’ die de precipitant en de proteïne-oplossing vóór de activatie 
gescheiden houdt.

   

Space Applications Services werd door B.USOC gevraagd om de operaties rond PromISS-
4 te leiden, en hiervoor ook operatoren te leveren. Een team van 8 operatoren werd 
samengesteld, drie van B.USOC en vijf van Space Applications Services, om gedurende 
2 weken zestien uur per dag de functies van “B.USOC Ops” (leiding van de operaties) 
en “B.USOC GC” (technische ondersteuning) in te vullen. Daarnaast zorgde B.USOC zelf 
nog voor “Science Support” en was er op de ULB een “User Home Base” met vertegen-
woordigers van de wetenschappers. Het wetenschappelijk team werd vertegenwoordigd 
door Ingrid Zegers en Mike Sleutel van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

VRI NIEUWSBRIEF • MAART 2006

De operations activiteiten door Space Applications Services en B.USOC in de controle-
ruimte van B.USOC.

Umicore is een relatieve nieuwkomer in de ruimtevaart. 
Maar in de korte tijd dat de Umicore-producten worden 
gebruikt voor het opwekken van elektrische energie in de 

ruimte hebben ze het toch al tot op Mars geschopt.
Het startpunt van Umicore in de ruimtevaart was de plotse toename van satelliet com-
municatie in het midden van de jaren ’90. De steeds groeiende vraag naar bandbreedte 
deed een nood aan meer elektrisch vermogen aan boord van satellieten ontstaan. Om 
aan deze vereisten te voldoen bleek het gebruik van op silicium gebaseerde zonnepanelen 
voor problemen te zorgen omwille van hun relatief kleine verhouding tussen energie en 
massa. De omschakeling naar samengestelde halfgeleider zonnecellen was de oplossing. 
De technologie voor deze III-V zonnepanelen werd ontwikkeld als deel van een overheids-
project in de Verenigde Staten sinds het midden van de jaren ’80. Tijdens dit ontwikkelings-
werk werden germanium wafers als substraat verkozen voor de depositie van de III-V 
epitaxiale structuur. De commerciële markt stelde haar eisen op het vlak van kosten en om 
die doelstelling te bereiken werden dislocatievrije gemanium wafers van 100 mm diameter 
noodzakelijk geacht. Umicore, dat in die tijd nog Union Minière heette, was de enige 
leverancier van germanium wafers die aan deze hoge normen voldeden. Umicore had over 
een periode van 40 jaar een unieke technologie voor de groei van kristallen ontwikkeld 
voor toepassingen in de micro-elektronica in de jaren ’50 en ’60 en voor infra-rood- en 
gammastraaldetectie. Deze technische kennis in combinatie met een snelle respons op de 
noden van de markt zorgde ervoor dat Umicore zich kon plaatsen als toonaangevende 
leverancier voor deze toepassing.

In de loop van de jaren is Umicore erin geslaagd zijn leiderschap te bewaren door zijn 
klanten te ondersteunen in de ontwikkeling van verdere generaties van multi-junction 
zonnecellen, waarin germanium een actieve rol speelt als onderste (lange golfl engte) cel. 
Om in de behoeften van de markt te kunnen voorzien werd de capaciteit van de productie 
opgetrokken in de Umicore-afdeling in Olen. Voor het ogenblik bereikt de jaarlijkse 
productiecapaciteit een niveau van 400 000 wafers van 100 mm diameter. Figuur 1 toont 
een 100 mm diameter germanium wafer geproduceerd door Umicore en de bijhorende 
zonnecellen.

UMICORE IN DE RUIMTE

Figuur 1: germanium wafer van 100 mm diameter.

Ondertussen ontwikkelt Umicore zijn productie techno-
logie steeds verder en kunnen nu wafers tot een diameter 
van 300 mm geleverd worden.

Hoewel de allernieuwste triple junction III-V zonnecellen 
beduidend duurder zijn dan silicium zonnecellen, kan hun 
excellente conversie-effi ciëntie eventueel leiden tot een 
ruimer gebruik voor aardse toepassingen. Recent werk 
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SABOCO SATELLIETEN IN GRENS-
OVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

SABOCO draagt bij tot de veiligheid en socio-econo-
mische ontwikkeling in grensoverschrijdende regio’s door 
het leveren van een portfolio met aangepaste geodata 
producten. Het is een project binnen het EOMD (Earth 
Observation Market Development) programma van 
de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), uitgevoerd 
exclusief door Eurosense. Een praktische test (2005- 2006) 
werd uitgevoerd op de grensstreek Bulgarije-Macedonië.

In de context van de uitbreiding van de EU en de 
resulterende uitbreiding van de buitengrenzen, heeft de 
EU van grensoverschrijdende samenwerking een prioriteit 
gemaakt (vb. ENPI: European Neighbourhood and 
Partnership Instrument). Volgende relevante objectieven 
zijn vastgelegd: 

• Promoten van duurzame sociale en economische ontwikkeling in grensgebieden
• Samenwerken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken op het vlak van 

milieu, gezondheid en preventie/bestrijding van georganiseerde misdaad
• Het verzekeren van effi ciënte en veilige grenzen
Daarnaast is grensoverschrijdende veiligheid, samenwerking en hulp eveneens van 
primordiaal belang buiten de EU (vb. crisismanagement).
Goede geo-informatie is fundamenteel voor het uitvoeren van succesvolle grensactiviteiten. 
Het is de basis waarop iedere grensoverschrijdende GIS of geospatiale service is gebouwd. 
Desondanks ontbreekt het in vele grensgebieden aan zulke kwaliteitsvolle dataset (oud, niet 
geharmoniseerd of simpelweg onbestaande). SABOCO wil hier een bijdrage toe leveren.
Door een oplossing aan te bieden voor bovenvermelde problemen in de huidige context 
van de EU (en daarbuiten) tracht SABOCO de interesse, de aanvaarding en het gebruik 
van satellietdata te stimuleren bij een brede waaier van gebruikers en marktsegmenten, 
betrokken bij grensoverschrijdende samenwerking en veiligheid. 
Ondanks de diverse gebruiksdomeinen is de nood voor geodata opvallend gelijkend qua 
basisinformatie (zijnde georthorectifi ceerde satellietbeelden, digitale hoogtemodellen, land  -
gebruiks kaarten en topografi sche kaarten). De Eurosense SABOCO aanpak benadert het 
geodata aspect van grensoverschrijdende problemen door middel van een geharmo ni-
seerde, op meerdere gebruikers gerichte aanpak!
Het portfolio werd gebruikt door en voorgesteld aan een breed gamma van gebruikers 
op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau (vb. Bulgaarse Grenspolitie, 
Bulgaars Ministerie van Milieu & Water (West-Aegean Region Basin Directorate), World 
Conservation Union (IUCN)). Op basis van hun positieve gebruikersrespons gaat Eurosense 
in de nabije toekomst deze markt verder exploreren. 
Eurosense (www.eurosense.com) is een prominent Vlaams bedrijf op het vlak van remote 
sensing. Naast diepgaande ervaring in ‘aerial’ fotogrammetrie, cartografi e, hydrografi e, GIS 
en andere producten en diensten in een breed toepassingsgebied, heeft Eurosense een 
grote geloofwaardigheid opgebouwd in het verwerken van satellietbeelden. Bovendien is 
Eurosense gevestigd in een tiental Europese landen, waarvan er een aantal de huidige en 
toekomstige buitengrens van Europa vormen. ■

IKONOS satellietbeeld met de daarop gebaseerde landgebruiksclassifi catie.

met concentrator cellen toont een effi ciëntie tot 40% en een nieuw project in de Verenigde 
Staten heeft de ambitie om binnen de 5 jaar een effi ciëntie van 50% te bereiken. Een
spin-off naar mainstream PV markten is zeer geloofwaardig in dat geval. De eerste centrales 
gebaseerd op III-V concentrator cellen zijn reeds in werking in Australië (zie foto 2, met 
dank aan Solar Systems Ltd.). Umicore ondersteunt deze inspanningen en bevindt zich in 
een goede positie om een belangrijk marktaandeel te verwerven indien deze toepassing 
zich verder concretiseert .

De verovering door Umicore van de ruimte zou daarom ook op aarde kunnen renderen. ■
Figuur 2: Hburg Palm Valley, © Solar Systems Ltd.
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