
3RUIMTEVAART 2007 | 4

Commerciële Ruimtevaart-
diensten: COTS

Al in de Vision for Space Exploration is 
voorzien om, waar mogelijk, com-
merciële dienstenverschaffers in 
te schakelen om bemande ruimte-
vaartprogramma’s zoals naar ISS en 
de maanvluchten te ondersteunen. 
Omdat tussen de pensionering van de 
spaceshuttles in 2010, en 2014 als de 
eerste CEV gaat vliegen, er geen moge-
lijkheid is om ISS te bevoorraden met 
Amerikaanse ruimtevaartuigen, zou 
NASA capaciteit moeten inkopen bij 
andere internationale partners in het 
project. Dit is zowel vanuit politiek 
als technisch standpunt niet wense-
lijk. De beschikbare capaciteit van de 
Russische Progress, Europese ATV en 
Japanse HTV is namelijk onvoldoende 
om het potentieel van het ISS ten volle 
te kunnen benutten. 

In plaats van zelf een interim transport-
systeem te ontwikkelen en te kwalifi-
ceren, heeft NASA nu een programma 
gestart om de industrie commerciële 
oplossingen te laten ontwikkelen. Dit 
Commercial Orbital Transportation Services 
programma, kortweg COTS, defini-
eert alleen de hoofdkarakteristieken 
en –eisen waaraan de te ontwikkelen 
transportsystemen moeten voldoen. 
Zodoende heeft de industrie maximale 
vrijheid om de beste technische oplos-
sing te definiëren en deze op commer-
ciële wijze te exploiteren. NASA zal dan 

betalen per geleverde dienst, zoals een 
bevoorradingsmissie naar het ISS en 
dus niet voor het eigenlijke toestel of 
een draagraket. Primair beoogt COTS 
de realisatie van het transport van 
voorraden naar het ISS. Na het formu-
leren van een secondaire eis zou het 
systeem opgewaardeerd moeten kun-
nen worden om bemanningen van en 
naar het ISS te kunnen transporteren.

Het COTS programma verloopt in twee 
fases, waarvan de eerste fase in 2006 
is gestart.

• Ontwikkeling en testvlucht (demon-
stratie bevoorrading van het ISS) 

door de industrie (2006 tot 2010);
• Commerciële aanbesteding van 

transportdiensten naar het ISS 
(vanaf 2011), al houdt NASA zich 
het recht voor, om op willekeurige 
welke grond ook, hiervan af te kun-
nen zien. Met andere woorden, een 
succesvolle participatie in fase 1 
houdt niet noodzakelijkerwijs in 
dat dat bedrijf in fase 2 geselecteerd 
wordt.

NASA heeft een budget van 500 mil-
joen dollar beschikbaar voor de eerste 
fase. Na een openbare aanbestedings-
ronde heeft NASA vanuit de industrie 
21 offertes ontvangen. Na een zorg-
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In januari 2004 kondigde president George Bush zijn Vision for Space Exploration aan; een plan dat, als alles goed gaat, de 
Amerikaanse bemande ruimtevaart tot ver na het jaar 2020 vorm zal geven. Op zijn vroegst zal de Crew Exploration Vehicle 
(CEV) haar eerste vlucht maken in 2014 en nog voor het einde van dat decennium zullen de Amerikaanse astronauten weer 
terugkeren naar de maan, een halve eeuw nadat Neil Armstrong als eerste mens op de maan rondliep. Om de benodigde 
fondsen beschikbaar te maken voor de Visie, zullen de drie resterende spaceshuttles in 2010 buiten gebruik worden gesteld 
en zal NASA zich in 2016 terugtrekken uit het International Space Station (ISS) project. Om het ISS tussen 2010 en 2016 toch 
te kunnen bevoorraden en bemannen, wordt nu gekeken of er commerciële alternatieven ontwikkeld kunnen worden. 

De COTS diensten zoals bevoorrading en aan- en afvoer van bemanningen schematische weergegeven 
in relatie tot het International Space Station. [NASA]
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vuldige selectie bleven twee bedrijven 
over: SpaceX en Rocketplane Kistler.

SpaceX

Het voorstel van SpaceX is Dragon 
(draak) gedoopt en is een klassieke 
capsule. De Dragon wordt in de eerste 
plaats alleen voor vracht ontwikkeld, 
maar hij kan worden aangepast om 
in de toekomst maximaal zeven astro-
nauten te kunnen vervoeren.

Zoals een klassieke capsule betaamt, 
is de Dragon opgebouwd uit twee 
delen, een deel dat onder druk staat 
en een laadbak waarin lading die niet 
onder druk hoeft te staan wordt ver-
voerd. De capsule zelf bestaat uit drie 
modules. De neuskegel beschermd 
de capsule en de koppelingsadapter 
voor het ISS. Het tweede module staat 
onder druk en is dus toegankelijk voor 
astronauten. Het derde module is het 
dienstmodule waarin motoren, tanks, 
energie en andere voorzieningen zijn 
ondergebracht. Aan de onderkant zit 
een traditioneel hitteschild dat door 
zelf te verdampen de warmte afvoert. 
Onder de capsule zit de laadbak waar 
zonnepanelen en andere extra syste-
men aan en in kunnen worden onder-
gebracht, alsook vracht die niet onder 
druk hoeft te staan.

Na de lancering met een Falcon 9 zal 
de Dragon voortgestuwd door kleine 
raketjes op stikstof tetroxide en hydra-
zine naar het internationale ruimte-
station ISS vliegen. Daar aangekomen 
zal de neus openklappen en zal een 
mini robotarm voor de koppeling zor-
gen. Op deze manier kan het koppe-
lingsmechanisme relatief eenvoudig 
blijven omdat het geen harde kop-
peling hoeft op te vangen. Eenmaal 
vast aan het ruimtestation kunnen 
astronauten beginnen met het uitla-
den van de Dragon. Na het uitladen 

kunnen goederen die terugmoeten 
naar de aarde worden ingeladen. De 
Dragon kan namelijk niet alleen 2500 
kg naar het ruimtestation vervoeren, 
maar evenveel lading weer mee terug 
nemen naar de aarde. Het maximale 
volume van de lading is 14m3. Na het 
loskoppelen zal de Dragon zijn moto-
ren gebruiken om terug te keren in de 
dampkring van de aarde. Tijdens de 
terugkeer zal er een profiel worden 
gevlogen dat de vertragingskrachten 
zoveel mogelijk zal beperken. Door de 
capsule onder een kleine invalshoek 
te laten vliegen zal er een kleine hoe-
veelheid draagkracht worden ontwik-
keld waardoor de baan kan worden 
aangepast. Als er voldoende is afge-
remd zullen drie parachutes worden 
ontplooid om de Dragon zachtjes in 
het water te laten landen.

SpaceX is het bedrijf dat op commerci-
ele basis een serie draagraketten (Fal-
con 1 t/m 9) probeert te ontwikkelen en 
waar vele anderen faalden, is SpaceX 
het succes dicht genaderd. In het voor-
jaar mislukte de lancering van de Fal-
con 1 op een haar na en konden alle 
onderdelen van de raket worden uitge-
probeerd. Doordat de brandstof in de 
tanks ging klotsen, doofde de motor 
van de laatste trap echter uit voordat 

De eerste fase van het COTS programma loopt tot 2010 en zal hopelijk resulteren in een vluchtdemon-
stratie. Aan de tijdslijnen van de spaceshuttle-, ISS- en CEV-exploratieprogramma’s is te zien hoe COTS 
de periode tussen shuttle en CEV kan opvullen. [NASA]

Dragon ruimtevaartuig met uitgeklapte zonnepanelen. [SpaceX]
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de omloopbaansnelheid was bereikt. 
In november staat een derde poging 
(de allereerste Falcon-lancering mis-
lukte in 2006) op het programma. 
SpaceX lijkt dus een bedrijf dat haar 
beloftes waar kan maken.

Om de Dragon te bouwen heeft 
SpaceX een aantal onderaannemers 
in de arm genomen zoals het Cana-
dese MD Robotics. Door uit te gaan 
van bestaande en beproefde ontwer-
pen voor de gehele Dragon en voor 
belangrijke subsystemen worden 
kosten bespaard. Daardoor verwacht 
SpaceX dan ook de Dragon in relatief 
korte tijd te kunnen ontwikkelen; in 
2008 moet de eerste vlucht plaatsvin-
den en in 2009 moet de Dragon ope-
rationeel zijn. Er zijn drie proefvluch-
ten voorzien. De eerste in het derde 
kwartaal van 2008 waarbij de Dragon 
na lancering een aantalmanoeuvres 
in de ruimte zal uitvoeren en daarna 
zal terugkeren. Midden 2009 zal een 
vijfdaagse proefvlucht plaatsvinden 
waarbij de laatste trap van de Falcon 9  
dienst zal doen als simulatie ISS. Tij-
dens deze missie zal de Dragon naar 
de laatste trap toevliegen, hem bena-
deren alsof het het ISS is en daarna 
ook weer wegvliegen zoals dit bij het 

ruimtestation zal gebeuren.  In het 
derde kwartaal van 2009 zal een vol-
ledige missie met koppeling naar het 
ISS plaatsvinden.

Rocketplane Kistler K-1

De volledig herbruikbare draagraket  
K-1 is al in de jaren negentig voorge-
steld, maar door gebrek aan fondsen 
kon de ontwikkeling indertijd niet 
voortgezet worden. De K-1 was origi-
neel bedoeld om communicatiesatel-
lieten in een lage baan om de aarde 
(Iridium en Globalstar) te lanceren. Dit 
geeft Rocketplane Kistler een zekere 
voorsprong in het COTS programma, 
omdat het ontwerp en het operationele 
principe van het systeem al groten-
deels gedefinieerd was toen het COTS 
programma zich aandiende.

De K-1 is een tweetraps draagraket, 
waarbij beide trappen volledig her-
bruikbaar zijn, die op conventionele 
wijze verticaal gelanceerd wordt. De 
raket is 36,9m lang en weegt bij de 
lancering 381.300kg. De eerste trap, 
Launch Assist Platform (LAP) genaamd, 
is 18,3m lang, heeft een diameter van 
6,7m en weegt inclusief stuwstoffen 
250.500kg. Drie motoren, werkend op 
vloeibare zuurstof en kerosine, drijven 
de eerste trap aan. Deze motoren vin-
den hun ontwerphistorie terug in de 
NK33/43 motoren die de Sovjet-Unie 
eind jaren zestig in hun maanraket 
N1 toepasten. De LAP is verder uitge-
rust met een eigen set avionica, dit in 
tegenstelling tot andere draagraketten 
waar de avionica meestal in de boven-
ste trap wordt ondergebracht. Onge-
veer 140s na de start, op een hoogte van 
44km, wordt de LAP van de tweede trap 
ontkoppeld. Na de scheiding wordt de 
centrale motor van de LAP gedurende 
35s ontstoken om de eerste trap terug 
in de richting van de lanceerbasis te 
sturen. De landing vindt uiteindelijk 
plaats door middel van twee clusters 
van elk drie parachutes en een systeem 
van vier airbags om de LAP te bescher-
men tijdens de landing.

De tweede trap, die door het leven 
gaat onder de naam Orbital Vehicle 
(OV), heeft een lengte van 18,6m, een 
doorsnede van 4,3m en weegt afge-
tankt 131.800kg. Na het afstoten van 
de eerste trap werkt de enkele motor 
van de OV gedurende ongeveer 230s 
waarna een elliptische omloopbaan 
wordt bereikt. Een systeem van stuur-
raketjes, vergelijkbaar met het Orbital 
Manoeuvring System (OMS) van de shut-
tle, maakt als het apogeum bereikt 
wordt de baan cirkelvormig. De OV 
is aan de voorzijde voorzien van een 
cilindrisch laadruim (Extended Payload 
Module) met een inwendige doorsnede 
van 3,35m en een lengte van 5,3m. 
Deze cilinder wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een laaddeur. Nadat 

Liftoff van de tweede demonstratievlucht van 
FALCON 1. [SpaceX]

Dwarsdoorsnede van de Kistler K-1 raket met 
van onder naar boven de eerste trap (Launch 
Assist Platform), de tweede trap (Orbital Vehicle) 
met op de top het integrale laadruim. [Rocket-
plane Kistler]
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de nuttige lading is uitgezet, maakt de 
OV een afremmanoeuvre om terug te 
keren in de atmosfeer. Een hitteschild 
gebaseerd op thermische dekens 
beschermd de tweede trap tijdens de 
terugkeer in de atmosfeer, waarna de 
OV net als de eerste trap een parachu-
telanding maakt ondersteund door 
airbags. Beide rakettrappen worden 
zoals gezegd hergebruikt.

Voor vluchten naar het ISS kan de K-1  
een lading van 3500kg in een baan 
op 400km hoogte en een inclinatie 
van 51,6° plaatsen. In het laadruim 
kan een gesloten vrachtmodule (voor 
ladingen onder atmosferische druk), 
een open drukloze vrachtmodule of 
een bemanningscapsule met tot vijf 
ruimtevaarders geplaatst worden. De 
K-1 OV zal een rendez-vous uitvoe-
ren met het ISS, waarna de vracht-
modules of de bemanningscapsule 
met behulp van de robotarm aan het 
ISS gekoppeld worden. Na de mis-
sie zal de bemanningscapsule in de 
OV terugkeren naar de aarde, zodat 
de bemanningscapsule zelf niet over 
een hitteschild of parachutes/airbags 

hoeft te beschikken. Dit resulteert in 
een sterke optimalisatie waardoor de 
te transporteren massa gemaximali-
seerd kan worden.

Analyse

Nasa heeft bijna 500 miljoen dollar 
uitgetrokken voor beide programma’s 
waarmee beide bedrijven natuurlijk 
erg blij zijn en NASA heeft laten zien 
dat ze commerciële bedrijven graag 
wil ondersteunen. Echter, het is zeer 
de vraag of deze bedragen genoeg 
zijn voor de ontwikkeling van een 
compleet systeem. Vergeleken met de 
ontwikkeling van andere bemande en 
semi-bemande projecten is dit bedrag 
een schijntje.  Omgerekend heeft 
de ontwikkeling van bijvoorbeeld de 
Gemini capsule zo’n twee miljard Euro 
gekost [volgens het Transcost model 
van Koele] en de kosten van de Apollo 
waren nog twee keer zoveel. Zowel Kis-
tler als SpaceX moeten voor 15% van 
dat bedrag niet alleen de capsule ont-
wikkelen, maar ook nog een deel van 
het lanceervoertuig.

Natuurlijk zullen beide bedrijven 
aanvoeren dat zij veel meer ervaring 
meenemen en dat het hier in de eerste 
plaats een vrachtboot betreft, maar of 
je dan met 15% van het bedrag toe 
kunt, is de vraag. Ook het schema is 
erg optimistisch, binnen vier jaren van 
idee naar vliegen is erg kort dag, zeker 
als NASA zelf, met al haar ervaring, 
meer dan tien jaren denkt nodig te 
hebben voor de Orion. NASA zou er 
dus goed aan doen alvast een alterna-
tief achter de hand te houden.

In conclusie kunnen we dus stellen 
dat het COTS programma op zijn best 
zeer succes georiënteerd en optimis-
tisch is. Mocht het echter lukken, dan 
zitten beide bedrijven direct op de eer-
ste rang voor toekomstige ontwikke-
lingen, niet alleen voor de ISS bevoor-
rading, maar ook voor de volgende 
generatie ruimtetoerisme voertuigen. 
Waar anderen bezig zijn met ballisti-
sche vluchten, zullen SpaceX en Kis-
tler al tussen 2010 en 2015 vluchten 
naar een baan om de aarde kunnen 
aanbieden om daarmee een markt 
aan te boren die mogelijk veel lucra-
tiever is dan voor NASA ladingen en 
astronauten naar het ruimtestation te 
brengen.

De robotarm van het ISS grijpt de Kistler K-1 Orbital Vehicle vast, waarna het toestel aan een van de 
koppelpoorten van het station afgemeerd zal worden. De Orbital Vehicle kan vracht of een capsule met 
vijf ruimtevaarders vervoeren. [Rocketplane Kistler]

De Amerikaanse spaceshuttle wordt uitgefaseerd 
in 2010. [NASA]


