
PROBA-2

PROBA-2 (Project for Onboard Autonomy 2), de opvolger van PROBA, is een satelliet van de Europese ruimte-
vaartorganisatie ESA. Ze werd gemaakt door de Belgische firma Verhaert Space (thans QinetiQ).

De hoofdopdracht is het demonstreren van nieuwe technologie in de ruimte. Daarnaast heeft de satelliet een
wetenschappelijke missie, namelijk het observeren van de zon. Hiervoor dienen de instrumenten SWAP en LYRA. Er
gaan ook twee instrumenten mee voor het observeren van ruimteweer, DSLP en TPMU.

De instrumenten

De Koninklijke Sterrenwacht ontwierp twee instrumenten voor PROBA-2, namelijk SWAP (Sun Watcher using APS
detectors and image Processing) en LYRA(Lymann- Radiometer).

“SWAP is een pareltje wat betreft miniaturisatie: het is een volledige ruimtetelescoop in het formaat van een
schoendoos. Ondanks zijn grootte is SWAP heel ambitieus! Dit instrument zal continu alle belangrijke zonnefenomen en
in het extreme UV bestuderen, zoals zonnevlammen en coronale massasejecties,” vertelt David Berghmans,
hoofdonderzoeker voor SWAP.

LYRA is de eerste UV-radiometer in de ruimte met diamantdetectors. Het instrument werd door de Koninklijke
Sterrenwacht en PMOD/WRC in Davos (Zwitserland) gemaakt. Het instrument bestaat uit drie detectors met telkens vier
kanalen. Elk van de vier kanalen bestudeert de zon in een verschillende golflengteband. De detectors zijn ofwel UV-
silicium-diodes ofwel diamantdetectors. De combinatie van detectors en filters maakt het instrument gevoelig voor
verschillende banden in het X-stralen- en UV-gebied.

Wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht in Brussel maken dagelijks een voorspelling van het ruimteweer.
Hierbij wordt ook data van de instrumenten van PROBA-2 gebruikt.

DSLP (Dual Segmented Langmuir Probe) en Thermal Plasma Measurement Unit (TPMU) zijn twee instrumenten die
gebouwd werden door het Astronomisch Instituut in Tsjechië. Beide instrumenten zullen het plasma in de onmiddellijke
omgeving van de satelliet onderzoeken.

α

Wat brengt de toekomst?

PROBA-3 wordt een echte technologische uitdaging! Twee satellieten zullen in formatie
vliegen: de ene voor de zon om het felste licht te blokkeren, zodat de andere beelden kan
maken van de (veel lichtzwakkere) corona.


