cosine
20 jaar meettechnologie voor ruimtevaart
en aardse toepassingen
Marco Beijersbergen en Karin Liang, cosine measurement systems
Het Nederlandse bedrijf cosine viert in 2018 haar 20-jarig bestaan.
In die tijd heeft het een unieke positie opgebouwd in geavanceerde
meetinstrumenten voor zowel de ruimtevaart als aardse toepassingen.
Op 2 februari 2018 werd dit bekroond met de succesvolle lancering van
HyperScout, een geminiaturiseerde spectrale camera op een nanosatelliet. Het lanceerfeest voor HyperScout opende de festiviteiten van dit
jubileumjaar in stijl. Lees meer over dit bijzondere bedrijf...

André Kuipers met het NightPod camerasysteem in de koepel van het ISS. [cosine, ESA]
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cosine is gevestigd in Warmond. [cosine]

HyperScout
Op 2 februari 2018 is de eerste HyperScout
succesvol de ruimte in gelanceerd. Eind
maart ontving cosine via GomSpace het
eerste beeld, first light, dat HyperScout
heeft opgenomen. HyperScout is met een
volume van 1,5 liter de eerste geminiaturiseerde hyperspectrale camera voor de
ruimtevaart. Een hyperspectrale camera
meet niet alleen in iedere pixel de hoeveelheid licht in rood, groen en blauw zoals
het menselijk oog, maar splitst het licht
in iedere pixel op in veel meer kleuren van
de regenboog. HyperScout meet zo het
licht in 45 banden, waardoor je niet alleen
vormen kunt onderscheiden, maar ook
iets over de samenstelling kan zeggen,
bijvoorbeeld over de kans op bosbranden,
de groei en verdroging van gewassen,
overstromingen,
luchtverontreiniging
en algengroei. En omdat HyperScout zo
klein en licht is kun je een veel kleinere
satelliet gebruiken en er meerdere tegelijk lanceren. Dat maakt het mogelijk om
meerdere HyperScouts in de ruimte te
brengen, zodat je veel vaker gegevens
verzamelt over het te inspecteren gebied.
Met 5 van dergelijke instrumenten in een
baan om de aarde kun je een groot deel
van de aarde meerdere keren per dag
bemeten.
Al die gegevens naar beneden halen,
vergt veel meer datatransport dan op een
kleine satelliet beschikbaar is. HyperScout
doet daarom serieuze dataverwerking
aan boord en biedt de unieke mogelijkheid om applicatiesoftware naar boven
te zenden. Dit biedt de mogelijkheid om

na lancering op maat gemaakte software
toe te voegen om specifieke toepassingen
voor de gebruikers mogelijk te maken.
Met als resultaat veel interesse van klanten om een eigen HyperScout te kopen.
HyperScout is ontwikkeld door cosine met
bijdragen van S&T, TU Delft, VDL en VITO.
Het project om de eerste HyperScout te
ontwikkelen, bouwen en lanceren, werd
door ESA gefinancierd, met steun van het
Netherlands Space Office, BELSPO (België) en Norsk Romsenter (Noorwegen).

Kleine instrumenten
HyperScout kwam voor cosine overigens
niet uit de lucht vallen. In 2002 werkte
cosine al aan het miniaturiseren van
wetenschappelijke instrumenten voor de
ruimtevaart. Mars Express in a Shoebox
was één van de eerste projecten waarin
cosine ontwerpen maakte en technologie
ontwikkelde om instrumenten kleiner te
maken en samen te voegen om zoveel
mogelijk wetenschap uit een missie te
kunnen halen. Ook voor Venus Expres
en BepiColombo is hieraan gewerkt. De
ontwikkelde concepten zijn door ESA
gebruikt om de instrumenten op deze
missies te verbeteren. Helaas was er op
dat moment in Nederland geen ruimte
voor planetair onderzoek en heeft cosine
niet direct aan deze missies deel kunnen
nemen. Voor cosine heeft het wel tot een
belangrijke nieuwe ontwikkeling geleid:
de ontwikkeling van kleine instrumenten
voor aardobservatie. Waar de missies net
zoals in het planetair onderzoek almaar
groter en duurder werden, kwamen er te-

gelijk steeds kleinere satellieten beschikbaar. Met de jarenlange ervaring in het
ontwikkelen van instrumentconcepten
voor planetair onderzoek startte cosine
de ontwikkeling van eigen geminiaturiseerde instrumenten voor aardobservatie
vanuit de ruimte, gesteund door ESA en
het Netherlands Space Office en samen
met vele partners in Nederland en daar
buiten. HyperScout is één van de resultaten hiervan, maar cosine ontwikkelt ook
een infraroodinstrument voor het meten
van bodemvocht voor de landbouw en
een laserafstandsmeter voor onder andere het inspecteren van bebouwing, gewassen en erosie. In samenwerking met
andere partijen in Nederland werkt cosine
ook aan instrumenten om de polarisatie
van het licht in een afbeelding te meten
en om heel nauwkeurig licht van een specifieke golflengte te kunnen detecteren,
bijvoorbeeld om specifieke gassen in de
atmosfeer te meten.
Met de lancering en het in gebruik nemen
van HyperScout is de volgende fase van
deze ontwikkelingen aangebroken. De
komende jaren zal cosine op basis van
HyperScout ook de andere instrumenten
uitontwikkelen en te koop aanbieden.
"Met deze instrumenten verwacht cosine
een belangrijke rol te kunnen spelen in de
grote verandering in de ruimtevaart van
vooral wetenschappelijke, institutionele
projecten naar operationele en commerciële initiatieven," aldus Boudewijn Zeijlmans, bij cosine verantwoordelijk voor
het opzetten van nieuwe bedrijvigheid en
bedrijven.
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Max Collon en Marco Beijersbergen, directeur en oprichter-directeur van cosine. [cosine]

Silicon Pore Optics - unieke
spiegels voor röntgenastronomie
Maar cosine is niet alleen groot in kleine
instrumenten. Het bedrijf zet wereldwijd
de toon op het gebied van hoogwaardige
lichtgewicht spiegels voor röntgenstraling. Deze spiegels worden gebruikt om
een telescoop te maken voor röntgenstraling uit het heelal, bijvoorbeeld afkomstig van hete gassen waarin stervorming plaatsvindt, supernovae en zwarte
gaten. Zo spelen röntgentelescopen een
belangrijke rol in het identificeren van de
bronnen van zwaartekrachtgolven. Omdat de röntgenstraling uit het heelal door
de aardatmosfeer wordt tegengehouden,
moet je een röntgentelescoop in de
ruimte brengen. Voor een grote telescoop
is het daarom belangrijk dat de optieken
zo licht mogelijk zijn. De Silicon Pore Optics die cosine ontwikkelt zijn relatief licht
omdat ze van dunne siliciumplaten zijn
gemaakt. Deze siliciumplaten komen van
oorsprong uit de halfgeleiderindustrie,
waar er elektronische chips op gemaakt
worden. Door de grote investeringen
van de halfgeleiderindustrie zijn deze
siliciumplaten perfect vlak en glad en
daarmee uitermate geschikt als röntgenspiegel. cosine is het enige bedrijf ter
wereld dat deze siliciumplaten in de juiste
vorm kan buigen en vastzetten om er een
telescoop van te maken.
De afgelopen jaren heeft cosine deze
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technologie in opdracht van ESA met een
consortium van Nederlandse en Europese
instellingen en bedrijven ontwikkeld. Dit
jaar start cosine de voorbereidingen om
de optieken voor ATHENA te gaan maken, een van de komende grote missies
van ESA met een lancering voorzien in
2030. Maar misschien komt er voor die tijd
al een kans om de optieken op de kleinere
missie ARCUS van NASA te vliegen. Het
doel is in beide gevallen om meer informatie over ons heelal te vergaren, onder
andere over superzware zwarte gaten.
“In de begintijd van cosine werkte ik
op ESTEC veel aan XMM-Newton, de
huidige röntgentelescoop van ESA,”
vertelt Marco Beijersbergen, oprichter en
algemeen directeur van cosine. “Tegelijk
werkten we ook aan een opvolger, en samen met de mensen van ESA bedachten
we hiervoor deze nieuwe technologie.”
Sinds die tijd heeft cosine deze technologie ontwikkeld, met als resultaat deze
unieke technologie voor de toekomstige
röntgenastronomie. Giuseppe Vacanti,
principal scientist en eerste werknemer
van cosine: “Het is daarbij essentieel om
niet alleen de hardware te maken, maar
deze ook nauwkeurig te meten, onder andere bij BESSY, de synchrotron in Berlijn,
en er goede computermodellen van te
maken. Daarmee kunnen we niet alleen
een betere telescoop maken, maar ook
de astronomie optimaliseren.”
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International Space Station
Maar ruimtevaartprojecten hoeven niet
altijd zo lang te duren. cosine heeft in
de loop der tijd een aantal spannende
projecten voor het International Space
Station (ISS) in recordtijd volbracht. In
2006 maakte cosine de eerste versie
van de European Recording Binocular,
ERB1. In 2009 volgde ERB2, de tweede
versie van deze stereocamera. Beide zijn
stereoscopische camera’s, die bestaan
uit 2 camera's die op de afstand van de
menselijke ogen staan. Daarmee kun je
stereoscopische filmopnames maken
voor een 3D-televisie of -bioscoop of
een virtual-realitybril. Om te zorgen dat
je niet misselijk wordt moeten beide camera's nauwkeurig aan elkaar aangepast
zijn, ook als je scherpstelt of inzoomt.
Dat betekent dus dat de camera's in
tegenstelling tot een gewone film- of fotocamera goed gecalibreerd moeten zijn.
De draagbare ERB2 kan ook nog met het
Space Station verbonden worden om live
videobeelden naar beneden te sturen
zodat je in 3D mee kunt kijken aan boord.
“We moesten door de veiligheidskeuring
van zowel ESA als NASA komen,” vertelt
Marco Esposito, hoofd van de afdeling
Remote Sensing van cosine. “Dat lukte
alleen zo snel door met het hele ontwikkelteam er heen te gaan, zodat we ter
plekke alle antwoorden konden geven.”
De ontwikkeling en bouw van NightPod

Paolo Nespoli met de ERB2 camera aan boord van het ISS. [cosine, ESA]

voor André Kuipers ging nog veel sneller. In 2011 presenteerde hij met trots de
eerste nachtfoto’s van de aarde gemaakt
met NightPod. Dit systeem roteert nauwkeurig een erop gemonteerde camera,
zodat een punt op aarde precies in beeld
van de camera blijft. Gemonteerd in de
koepel van de Space Station kun je daarmee foto’s met een lange belichtingstijd
van de aarde maken zonder dat het beeld
bewogen is door de grote snelheid van
de Space Station over de aarde. Het is
daarmee het eerste bekende instrument
dat goede opnames van de donkere kant
van de aarde kan maken. Andere ruimtevaartinstrumenten komen te snel over
om de benodigde lange belichtingstijd
te realiseren. Het is cosine gelukt om dit
systeem in de beschikbare 7 maanden tot
de lancering te ontwikkelen en bouwen,
waarna André er heel veel foto's van de
nachtkant van de aarde mee heeft gemaakt.

Aardse toepassingen van
ruimtevaarttechnologie
De ruimtevaart is voor cosine een belangrijke en spannende markt, maar blijft in
volume zeer beperkt met een grote overheidsinvloed. Technologie die ontwikkeld
is voor de ruimtevaart blijkt ook op aarde
goede toepassingen te vinden. Remote
sensing, detectie op afstand, is niet alleen vanuit de ruimte zinvol, maar ook

vanuit de lucht met bemande en onbemande vliegtuigen, in het veld op allerlei
voertuigen, en in de fabriek of kas als inspectiesysteem, eventueel geïntegreerd
in het productieproces. cosine heeft in de
loop van de jaren een groot aantal klanten geholpen met het realiseren van een
oplossing voor hun meetprobleem met
behulp van beschikbare technologie uit
de ruimtevaart en andere takken van wetenschap. Door deze combinatie lukt het
vaak om in plaats van een doorlooptijd
van 20 jaar, een nieuwe technologie al
binnen een paar jaar na het ontwikkelen
in te zetten om een concreet probleem
van een klant op te lossen.
cosine doet dat overigens op projectbasis, op basis van een opdracht van een
klant. Maar in twee gevallen heeft het
bedrijf voor een veelbelovende productmarktcombinatie een dochteronderneming opgericht: 3D-one en condi food.
Deze ontwikkelen zich inmiddels verder
op eigen benen, met ondersteuning van
en in samenwerking met cosine.
3D-one richt zich op het produceren en
verkopen van camera's als componenten
voor leveranciers van beeldsystemen
zoals teleconferentieapparatuur, fotofinishcamera's en spoorinspectieapparatuur. Max Collon, directeur en medeeigenaar van cosine, vertelt waarom
cosine 3D-one verkocht heeft aan partner Entner Electronics: “Het maken en

verkopen van standaard onderdelen uit
een catalogus is een andere tak van sport
dan het ontwikkelen van volledig nieuwe
systemen. Entner verzorgt dat nu voor de
bestaande oplossingen van 3D-one (zie
ook Ruimtevaart 2012-4) en cosine gaat
verder met het ontwikkelen van nieuwe
systemen.”
condi food richt zich op non-destructieve
inspectie van voedingsproducten in de
voedingsverwerkende industrie met behulp van spectrale camera’s en geavanceerde modellen voor de optische eigenschappen van voedingsproducten. Deze
inspectie richt zich op het detecteren van
kwaliteit, gebreken/beschadigingen en
verontreinigingen. Een voorbeeld hiervan is de visversheidsmeter, waarmee
met een nauwkeurigheid van 6 uur bepaald kan worden hoe lang geleden een
vis is gevangen. Met hulp van externe
investeerders is condi food hard op weg
om een aantal nieuwe oplossingen in de
markt te zetten.

Samenwerking vanaf de start
In de high-techwereld is het niet meer
gebruikelijk om als bedrijf alles zelf te
willen doen. cosine is dan ook een goed
voorbeeld van een netwerkbedrijf. In
alle projecten wordt samengewerkt met
meerdere partners, zowel nationaal als
internationaal. Aan sommige grotere
projecten van cosine werken wel 12 par-
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tijen als onderaannemer mee, waaronder
ook grote bedrijven, universiteiten en
instituten. Het is dan ook een passie van
oprichter Marco Beijersbergen om de
publiek-wetenschappelijke partijen en
bedrijven zo dicht mogelijk bij elkaar te
brengen en daarmee de toepassing van
de ontwikkelde kennis te versnellen. “Ik
ben dan ook heel blij dat ik gevraagd ben
om hoogleraar natuurkunde in Leiden te
worden,” vertelt Marco, “en dat ik vanuit
mijn dubbelrol een bijdrage mag leveren
aan geavanceerde instrumentatie binnen
de Topsector High Tech, maar ook aan de
route Meten en Detecteren, in de Nationale Wetenschapsagenda. Want het is belangrijk dat we veel ontdekken, maar het
is nog veel beter als we er ook wat mee
doen.” Marco pleit dan ook om bij kennisen technologieontwikkeling in een vroeg
stadium samen te werken. “Daar waar
innovatie voorheen vaak serieel ingericht
was, de ene partij start en draagt zijn
kennis als hij klaar is over, moeten we dit
snel parallel maken: terwijl de ene partij
nog uitzoekt hoe het werkt is de andere
al bezig om de markt te verkennen en een
positie op te bouwen.”
SPO röntgenoptiek voor toekomstige röntgentelescopen en aardse toepassingen. [cosine]
Het HyperScout-instrument dat in februari 2018 gelanceerd is. [cosine]
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Toekomst
Wat de toekomst voor een innovatief
bedrijf als cosine brengt is lastig te
voorspellen. In 2018 wordt in ieder geval
verwacht dat de Duitse lander MASCOT
aan boord van het Japanse Hayabusa2ruimtevaartuig landt op asteroïde 162173
Ryugu. Deze is al 3 jaar onderweg en zal
landen met behulp van de naderingssensoren die door cosine destijds in 7
maanden zijn ontwikkeld en gebouwd.
Ook verwacht cosine meerdere HyperScouts te bouwen en verkopen en de
productie van de röntgenoptieken op te
starten. Hiervoor zal cosine een nieuwe
cleanroom gaan opbouwen. De komende jaren zullen instrumenten die nu
nog in ontwikkeling zijn hun eerste vlucht
gaan beleven. Het toepassen van deze
technologie op aarde zal nieuwe klanten
en oplossingen opleveren, bijvoorbeeld
medische toepassingen van de röntgenlenzen. En misschien leidt een van deze
oplossingen tot het oprichten van een
nieuwe onderneming. Maar wat er ook
gebeurt, cosine zal met plezier met zijn
klanten blijven samenwerken om met
beschikbare technologie nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor toepassing in
de ruimte en op aarde.

