De landing op Mars …………ZX ronde 28 februari 2021
Op 18 februari 2021 landde de Amerikaanse robotwagen Perseverance
probleemloos op het oppervlak van de planeet Mars. Na een reis van zeven
maanden landde Perseverance in de Jezero krater op Mars waarvan
wetenschappers vermoeden dat dit gebied ooit een meer is geweest.
De meer dan één ton zware Marsrover werd uitgerust met maar liefst 23
camera's en tal van instrumenten waarmee men op zoek wil gaan naar sporen
van leven op Mars.
Mars is een vrij kleine planeet. Hij heeft een middellijn van 6.794 kilometer. Dat
is slechts iets groter dan de helft van de middellijn van de aarde. De
zwaartekracht aan het oppervlak van de planeet bedraagt 0,38. Iemand die op
aarde 40 kilogram weegt, zou op Mars 0,38 x 40 = ruim 15 kilogram wegen.
De planeet Mars heeft altijd erg tot de verbeelding van de mensen gesproken.
Door zijn rode kleur, de kleur van bloed, werd hij bijna altijd in verband
gebracht met oorlogen en rampen. De Babyloniërs noemden de planeet de
«ster des doods».
De afstand tussen de Aarde en Mars wisselt sterk. De kortste afstand tussen
beide planeten kan 56 miljoen kilometer bedragen. Dat was het geval in 1956
en 1971. Op 13 oktober 2020 was deze afstand 62,07 miljoen kilometer.
Als Mars zó dichtbij de aarde staat is de planeet een opvallende verschijning
aan de avondhemel. Op de maan en Venus na is Mars dan het helderste
hemellichaam. Veel helderder dan de helderste ster aan de hemel.
Onderzoek met onbemande ruimtevoertuigen heeft ons geleerd dat Mars
geweldige vulkanen, diepe kraters en dalen met steile wanden bezit. De
donkere gebieden zijn geen vlakten. Sommige van die gebieden zijn
hoogvlakten. Zoals de beroemde Syrtis Major, een donkere vlek die op 28
november 1659 door onze landgenoot Christiaan Huygens als eerste werd waar
genomen. Huygens merkte op dat de vlek zich 150 minuten later had
verplaatst. Zo ontdekte hij als eerste dat Mars om zijn as draaide. Hij bepaalde
de aswentelingstijd op ongeveer 24 uur. De rotatietijd is tegenwoordig bepaald
op 24 uur 37 minuten en 22,66 seconden.
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De rotatie-as van Mars staat ongeveer even schuin als de rotatie-as van de
aarde. Daarom komen er ook op Mars seizoenen voor. De polen op de planeet
hebben een ijskap die tijdens de winter groter wordt en in de zomer inkrimpt.
De gemiddelde luchtdruk op Mars bedraagt 5 tot 6 hpa.
Eén Marsjaar telt 669 aardse dagen. Op Mars is het meestal vreselijk koud. Dat
komt natuurlijk doordat de planeet wat verder van de zon staat dan de aarde.
Daardoor ontvangt Mars ook minder licht en warmte van de zon dan de aarde.
In het begin van de middag, kort nadat de zon zijn hoogste stand heeft bereikt,
wijst de thermometer aan de evenaar ongeveer 20 graden aan. Dat valt best
mee! Maar korte tijd later begint de temperatuur al snel te dalen.
De gemiddelde temperatuur op Mars is -63 graden.

De plek waar Perseverance is geland is een 45 kilometer groot gebied iets ten
noorden van de Martiaanse evenaar. Onderzoekers denken dat zo’n 3,5 miljard
jaar geleden de Jezero-krater gevuld was met water dat door rivieren naar de
krater werd gevoerd.
Wetenschappers vermoeden dat de rivieren die in en uit het meer stroomden
organische moleculen, andere potentiële tekenen van microbieel leven of zelfs
micro-organismen bevatten. Sporen hiervan liggen mogelijk nog in afzettingen
van de rivierdelta of in de sedimenten van het meer opgeslagen.

2

Perseverance gaat verschillende bodemstalen nemen en in doosjes
achterlaten, zeker 20 en mogelijk 30 tot 40. Later kunnen die dan worden
opgepikt bij een nieuwe missie, mogelijk eentje van de NASA in samenwerking
met het Europees ruimteagentschap ESA (Europa zou het voertuig bouwen dat
de stalen komt oppikken en ook meewerken aan de terugvlucht). Ten vroegste
in 2031 zouden de stalen op aarde kunnen aankomen.
De Jezero-krater is daarom één van de oudste en wetenschappelijk één van de
meest interessante landschappen die Mars te bieden heeft.
Terwijl eerdere rovers onthulden dat de tegenwoordig vrij ongastvrije rode
planeet in het verleden waarschijnlijk wel leefbaar is geweest, kan
Perseverance in theorie werkelijk gaan aantonen of Mars ook bewoond is
geweest. En als er leven op Mars is (geweest), dan zal Perseverance daar
hoogstwaarschijnlijk op stuiten.
Dat komt omdat Perseverance – in tegenstelling tot zijn voorgangers Spirit,
Opportunity en Curiosity – over instrumenten beschikt waarmee hij sporen van
leven kan detecteren. Met behulp van het Planetary Instrument for X-ray
Lithochemistry (kortweg PIXL) zal de rover actief op zoek gaan naar sporen van
dode aliens.
PIXL stuurt een röntgenstraal uit en analyseert vervolgens het licht dat
terugkaatst. Dat teruggekaatste licht kan vertellen wat voor materiaal er in
gesteente en Marsgrond zit. En wat onderzoekers dan hopen te vinden, is een
biofilm.
Dat is eigenlijk niets anders dan afval dat bacteriën achter hebben gelaten.
Sporen van die biofilms zijn wellicht miljarden jaren geleden door Martiaanse
bacteriën op stenen en ander oppervlaktemateriaal achtergelaten. Als er
natuurlijk ooit bacteriën op Mars hebben geleefd…
Geluiden
Hoewel de zoektocht naar leven natuurlijk het hoofddoel van Perseverance is,
is het niet het enige doel. Perseverance is namelijk ook uitgerust met
microfoons om de omgevingsgeluiden vast te leggen. Deze microfoons hebben
ook de zenuwslopende landing van Perseverance vereeuwigd. Tevens zullen we
mogelijk de rover aan het werk horen, de wind horen waaien en wie weet wat
de rover nog meer weet vast te leggen? Met het opnemen van
omgevingsgeluiden heeft Perseverance een primeur in handen. Bovendien
krijgen we hopelijk een idee van hoe het op de rode planeet precies klinkt.
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Communicatie met de Aarde
De Mars 2020-rover, Perseverance, heeft drie antennes die zowel voor zenden
als ontvangen zijn. Ze bevinden zich op het rover-uitrustingsdek (de
"achterkant"). Het hebben van meerdere antennes biedt operationele
flexibiliteit en back-upopties voor het geval ze nodig zijn. Antennes op het
roverdek: Ultrahoge frequentie-antenne 400 MHz. X-band high-gain antenne
7/8 GHz en een X-band Low-Gain-antenne 7/8 GHz
De Mars 2020-missie maakt gebruik van de ultrahoge frequentie (UHF)
transceiver van L3Harris

Orbiters rond Mars zoals MRO en MAVEN, of Mars Atmosphere and Volatile
EvolutioN helpen de signalen van Perseverance door te sturen naar het Deep
Space Network.
De datarate die verzonden en ontvangen wordt is 160/500 bits per seconde of
sneller van en naar de 34 meter diameter antennes van het Deep Space
Network.
Of zelfs 800/3000 bits per seconde of sneller van en naar de 70 meter diameter
antennes van het Deep Space Network.
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Het Deep Space Network is een wereldwijd netwerk van zeer krachtige
radiozenders en zeer gevoelige ontvangers dat wordt gebruikt voor
communicatie met ver van de aarde verwijderde ruimtevaartuigen. Dit netwerk
bestaat uit drie centra: één in Spanje, één in de Verenigde Staten en één in
Australië.
Het Deep Space Network - of DSN - is NASA's internationale reeks gigantische
radioantennes die interplanetaire ruimtevaartmissies ondersteunen, plus een
paar radioantennes die in een baan om de aarde draaien. De DSN biedt ook
radar- en radioastronomische waarnemingen die ons begrip van het
zonnestelsel en het grotere universum moeten verbeteren.
Het duurt doorgaans ongeveer 5 tot 20 minuten voordat een radiosignaal de
afstand tussen Mars en de aarde aflegt, afhankelijk van de positie van de
planeet. Het gebruik van orbiters om berichten door te geven is gunstig omdat
ze veel dichter bij de Marslander staan dan de Deep Space Network (DSN) antennes op aarde.
De massa- en krachtbeperkte rover kan hoge gegevenssnelheden tot 2 megabit
per seconde bereiken op de relatief korte afstandsrelaisverbinding met de
bovenliggende orbiters. De orbiters gebruiken hun veel grotere antennes en
zenders om die gegevens over de langeafstandsverbinding terug te sturen naar
de aarde.
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Power voorziening van Perseverance
De Perseverance-rover heeft elektrische stroom nodig om te werken. De
betrouwbare stroom van elektriciteit voor de rover is afkomstig van een
energiesysteem dat bekend staat als een Multi-Mission Radioisotope
Thermoelectric Generator (MMRTG) en dat door het Amerikaanse Department
of Energy (DOE) aan NASA wordt geleverd.
Eem MMRTG werkt in wezen als een nucleaire batterij. De MMRTG zet warmte
van het natuurlijke radioactieve verval van plutonium-238 om in een gestage
stroom elektriciteit. Het voedingssysteem zal betrouwbaar ongeveer 110 watt
(vergelijkbaar met een gloeilamp) produceren aan het begin van de missie van
Perseverance, en elk jaar op een zeer voorspelbare manier een paar procent
afnemen.
De MMRTG drijft niet alleen de rover aan; overtollige warmte houdt de
gereedschappen en systemen van de rover op de juiste bedrijfstemperaturen.
De MMRTG laadt ook twee lithium-ionbatterijen op, die worden gebruikt
tijdens het dagelijkse gebruik en wanneer de vraag tijdelijk de gebruikelijke
elektrische uitgangsniveaus overschrijdt.
De stroombehoefte kan oplopen tot 900 watt tijdens wetenschappelijke
activiteiten. De MMRTG, die zich aan de achterkant van de rover bevindt,
weegt in totaal ongeveer 99 pond (45 kilogram). Het bevat 10,6 pond (4,8
kilogram) plutoniumdioxide als warmtebron.
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Deep Space Station 56, or DSS-56, is a powerful 34-meter-wide (112-foot-wide) antenna that
was added to the Deep Space Network’s Madrid Deep Space Communications Complex in
Spain in early 2021.
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