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De opdracht    
Apollo 17 heeft een plastic zak op de maan achtergelaten, en wij gaan hem 
terughalen! Om de situatie in de ruimte zo goed mogelijk te benaderen 
wordt de maanlander in het zwembad getest, hiervoor moet de 
maanlander een val van de lage duikplank overleven (schokproef). Onder 
water (gewichtloosheid) kunnen stabiliseren, vlak voor de bodem kunnen 
afremmen om “zachtjes” te landen. Voldoen aan de afmetingen 10x10x10 
cm (cubesat maat) of een veelvoud hiervan. 

Het vooronderzoek    
Er is voornamelijk onderzoek gedaan naar de cubesat. Een cubesat is kort 
gezegd een kleine satelliet. De kleinste variant is een model van 
10x10x10cm maar er zijn ook varianten die veel groter zijn zoals 30 x 20 x 
10cm. Een cubesat wordt meestal gemaakt door middelbare scholen, 
universiteiten en hobbyisten maar tegenwoordig zien de grote bedrijven 
zoals NASA, ESA en SpaceX ook het nut van een cubesat. Een cubesat is 
voordelig om te lanceren dan een grote satelliet omdat ze zo klein zijn. 
Vaak worden ze met een raket meegenomen die toch al de ruimte in gaan 
met een grotere satelliet. Het nadeel van een cubesat is wel dat ze maar 
één specifieke taak kunnen uitvoeren tegenover de velen taken die een 
normale satelliet kan uitvoeren. 

Het prototype  
Het prototype is gemaakt door onze sponsor Boelen metaalbewerking bv, 
we hebben gekozen voor een aluminium kubus want dit is stevig en licht, 
ook is het roestbestendig. Voor de stabilisatie hebben wij gekozen om 
onder in elke hoek een magneetklep, oftewel een “solenoid valve”, te 
zetten met hieraan een CO2 capsule. Deze worden aangestuurd via een 
arduino met behulp van een gyroscoop en relais. De solenoid valves zijn 
aangesloten op een accu en een relais, als de gyroscoop een hoek van meer 
dan 10° detecteert komt er stroom op de solenoid valve te staan. Dit zorgt 
ervoor dat de solenoid valve opengaat en er CO2 naar buiten gaat wat zorgt 
voor een puls. 
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