
Poging tot communicatie
Het Amerikaanse Pioneer-programma, een ruimte-
vaartprogramma met onbemande sondes, had tot
doel het verkennen van bepaalde delen van het
zonnestelsel. De bekendste missies zijn Pioneer 10,
gelanceerd op 3 maart 1972, en Pioneer 11, gelan-
ceerd op 6 april 1973.

Beide ruimtetuigen hadden een gouden plaat aan
boord. Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is, bestaat de
kans dat de sondes worden opgemerkt door
buitenaardse intelligente wezens. Het is de bedoeling
dat met de afbeeldingen op de gouden plaat de plaats
van verzending kan worden achterhaald.

Bovenaan staat het waterstofatoom. Een man en een vrouw
zijn schematisch afgebeeld.Achter de mensen is het silhouet
van de sonde op dezelfde schaal als de mensen weer-
gegeven. De afmetingen van de mensen kunnen hieruit dus
worden afgeleid.

De vijftien lijnen links tonen de positie van de zon ten
opzichte van enkele pulsars, waaronder de periode
gecodeerd werd.

Onderaan de plaat wordt schematisch het zonnestelsel
weergegeven. Een afbeelding van de sonde laat de baan
zien die gevolgd is bij het verlaten van ons stelsel.

De Voyagermissie van de NASA werd in het leven
geroepen om gebruik te maken van de zeldzaam
voorkomende onderlinge positie van de vier grote
buitenplaneten eind jaren '70 en jaren '80. Deze
situatie maakte het mogelijk de planeten Jupiter,
Saturnus, Uranus en Neptunus met een minimum aan
brandstof en reisduur te bereiken.

Op 20 augustus 1977 werd Voyager 2 gelanceerd,
kort daarop gevolgd door Voyager 1, op 5 september
1977.

De Voyagers hadden een voor die tijd geavanceerde
fotocamera aan boord en stuurden nog nooit eerder
geziene foto's terug naar de aarde.

De Voyager Golden Record is een grammofoonopname,
toegevoegd aan de twee Voyager-ruimtevaartuigen. De
platen bevatten geluiden en beelden die geselecteerd
werden om de diversiteit van het leven en de cultuur op aarde
zo goed mogelijk weer te geven.

De plaat is bedoeld als boodschap aan buitenaardse
levensvormen als zij de plaat vinden. De Voyagers doen er
ongeveer 40 000 jaar over om dichtbij een andere ster te
komen. Als andere wezens de plaat niet eerder vinden, zal
het minimaal die tijd duren voordat de Golden Record
gevonden kan worden.

Op 7 mei 2011 bevond Voyager 1 zich op 117 AE van de
aarde (of meer dan 17 miljard kilometer). En de tweede
sonde, Voyager2, bevindt zich op een vergelijkbare afstand.


