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korter dan 5 s. De gewichtloze periode die
hierop volgt is ongeveer 20 s lang. Daarna is
het vliegtuig zover gedaald dat de piloot weer
moet optrekken. Na een overgang van enkele
seconden is het toestel hierdoor weer 20 s
onderhevig aan hyperzwaartekracht.

Le Barzic: ‘Het vergt veel precisie om een
goede parabool te vliegen. Het is zelfs onmo-
gelijk om dit met één piloot te doen, daarom
zijn we met zijn drieën. Eén regelt de pitch, de
draaibeweging om de vleugelas.’ De stuur-
knuppel van deze piloot is voorzien van een
beugel, waardoor het mogelijk is om op te
trekken en te dalen zonder een lichte afwij-
king naar links of rechts te riskeren. ‘Tijdens
het vliegen heeft deze piloot hulp van twee 
g-meters. Eén met een grove verdeling van -2
tot +2 g.’

Tijdens de gewichtsloze fase maakt hij ech-
ter gebruik van een fijnere schaalverdeling.
Voor het gewenste effect moet de meter tus-
sen de -0,05 en +0,05 g blijven. De ervaring
leert dat het makkelijker is om de knuppel
iets te duwen dan te trekken, met als gevolg
dat de afwijking zich meestal tussen de 0 en 
-0,05 g bevindt. Dit is een ruime marge. Een

goede piloot kan een parabool vliegen met
een afwijking van 0,002 g.’

De tweede piloot is verantwoordelijk voor
de roll van het toestel. Tijdens de vlucht rou-
leren de piloten van positie. Alle drie de pilo-
ten zijn dus een aantal parabolen min of
meer ‘vrij’.

KABOOM
Het gaat uiteindelijk niet om de piloten

maar om de studenten en hun experimenten.
‘Een gravity gradient boom is een uitschuifba-
re balk van
een satelliet
met aan het
uiteinde een
massa, die
zich tientallen
meters dich-
ter bij de aarde bevindt. De zwaartekracht
heeft hier meer effect op, zodat de satelliet
altijd met dezelfde kant naar de aarde blijft
gericht’, zegt Caluwaerts. ‘Met een opblaas-
bare variant is het mogelijk om ruimte en
gewicht te besparen. Via een docent kwamen
we op het idee om het opblazen van een boom

veranderd aan het toestel. De Zero-G is de laat-
ste in een driedelige serie prototypen van de
A300.’ Er is dan ook, in tegenstelling tot een
gewone A300, geen toestemming om er lijn-
vluchten mee uit te voeren. ‘Het eerste prototy-
pe van de Airbus 300 heeft overigens nooit
gevlogen. Het tweede is allang gesloopt.’

KOGELBAAN
Bij het vliegen van een parabool trekt de

piloot het toestel vanuit horizontale vlucht op
tot een hoek van 47°, dat hierdoor een last van
1,8 g (g staat voor gravitatieconstante of valver-
snelling en bedraagt 9,81 m/s2) ondervindt.
Dit betekent voor de passagiers dat de zwaar-
tekracht gedurende 20 s bijna twee keer zo
hard aan ze lijkt te trekken (hypergravitatie).
Ze voelen zich dan dus twee keer zo zwaar als
normaal. Vervolgens vermindert de piloot de
voortstuwing van de motoren aanzienlijk; het
toestel legt hierdoor de kogelbaan of parabool
bijna geheel in vrije val af. De overgangsfase
tussen het optrekken in 1,8 g en de (bijna)
gewichtloze (microgravitatie) fase tijdens de
parabool heet injection: het in een baan bren-
gen van een voorwerp. Deze tussenfase duurt
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‘In een mum van tijd
zweefde de booms los
door het vliegtuig’

Gewichtloos rondzweven zonder

astronaut te zijn. Dit overkwam de 120
Europese studenten die mee mochten met de
Student Parabolic Flight Campaign (SPFC),
die de European Space Agency (ESA) vorige
maand voor de zevende keer organiseerde in
samenwerking met Novespace. Met deze
vluchten hoopt de organisatie de interesse in
wetenschap, en vooral wetenschap gerelateerd
aan ruimtevaart, te stimuleren. Uiteraard was
er veel belangstelling: ongeveer 130 teams van

vier personen meldden zich aan. Uiteindelijk
werden er dertig geselecteerd, waaronder het
KaBoom-team van de TU Delft (Lucht- &
Ruimtevaart), dat bestaat uit Dries
Caluwaerts, Inge Vanschoenbeek, Frank
Michaux en Peter van Marion. ‘De SPFC is
eigenlijk een soort wedstrijd voor studenten.
Het is de bedoeling een experiment te beden-
ken en te ontwerpen dat enkel in gewichtloos-
heid getest kan worden. De geselecteerde
teams krijgen de kans om hun proef uit te

voeren in gesimuleerde gewichtloosheid’, zegt
Caluwaerts.

De simulatie waar hij op doelt, vindt plaats
in een Airbus 300. ‘Wat betreft het gebruik
voor paraboolvluchten is dit het grootste toe-
stel ter wereld’, vertelt piloot Gilles Le Barzic.
‘Er zijn wereldwijd slechts twee andere toestel-
len die dit soort vluchten uitvoeren.’ Dit heeft
echter weinig te maken met de eisen die aan
het vliegtuig voor deze speciale toepassing
worden gesteld. ‘Er is niets noemenswaardigs
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De Airbus 300 Zero-G heeft
onder de studenten de bij-

naam: vomit comet.

Gelukkig heeft het
KaBoom-team ook

nog tijd om vrij rond
te zweven.

STUDENTEN DOEN GEWICHTLOOS EXPERIMENTEN TIJDENS  PARABOOLVLUCHT IN A300

Zwevenin de
‘kotskomeet’

tekst en foto’s

ing. sander terbruggen

‘Je ziet duidelijk
wat er gebeurt,

alleen begrijpen je
hersenen het niet’

DE EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) ORGANISEERDE DEZE ZOMER VOOR DE ZEVENDE KEER PARABOOLVLUCHTEN VOOR STUDENTEN. DEZE

‘ERVARING DIE JE LEVEN VERANDERT’ WINT AAN BEKENDHEID: HET AANTAL DEELNEMERS GROEIT EN DE PROEVEN WORDEN TECHNISCHER.

HET KABOOM-TEAM VAN DE TU DELFT VLOOG ALS ENIGE GROEP UIT NEDERLAND MEE. ‘VEEL VAN DE TEAMS ZIJN EEN JAAR LANG FULLTIME

MET HUN EXPERIMENT BEZIG GEWEEST.’



en hang ik ondersteboven. Maar het maakt niet
uit, want het voelt geweldig. En om me heen
kijkend en luisterend ben ik niet de enige die
het zo ervaart. ‘20, 30 pull out’, klinkt het door
het toestel. Binnen een paar seconden neemt
de zwaartekracht weer toe tot 1,8 g. Maar er is
niet veel tijd voor gejuich en napraten. Zo gauw
er weer sprake is van ‘gewone’ zwaartekracht,
moeten de studenten aan de slag.

De KaBoom-leden hebben, net als hun colle-
ga’s de dag ervoor, twintig booms klaarliggen
om te experimenteren tijdens dertig parabolen.
Het experiment loopt lekker. Af en toe moet
een boom iets op weg geholpen worden door
bijvoorbeeld het klittenband waarmee hij geze-

kerd is los te maken, maar
alles gaat volgens schema. Dit
betekent dat Caluwaerts en
Vanschoenbeek ook nog tijd
hebben om vrij rond te zwe-
ven. De 31 parabolen blijken
echter snel voorbij te gaan.
Voor we het weten is het toe-
stel weer geland. Onderweg
zijn ‘slechts’ vier passagiers
onwel geworden.

STUDIEPUNTEN
Naderhand geeft het team

aan tevreden te zijn met de
resultaten. ‘Met name de
gevolgen tussen opvouwen en

oprollen zijn duidelijk geworden’, zegt Van
Marion. ‘De opgerolde booms ontrollen zich
eerst een heel stuk, daarna blazen ze zich pas
op.’ Een duidelijk verschil met de bekende
papieren ‘feesttoeters’, die zich tegelijk uitrol-
len en opbla-
zen.
Caluwaerts:
‘De Z-fold
booms ont-
vouwen zich
ook meer
schoksgewijs. Ze wijken ook minder uit door-
dat ze segment voor segment uitklappen.’ Het
effect van de drukvariatie is minder duidelijk.
‘De boom vult zich waarschijnlijk vooral sneller
bij een hogere druk.’

Opvallend bij deze laatste vluchten was het
hightech-gehalte van veel proeven. ‘Er zijn veel
experimenten die technischer zijn dan die van
ons. Dit heeft te maken met het feit dat bij
ons de studie duidelijk voorgaat. We hebben
dit project ernaast gedaan. De universiteit
beloont ons hier ook niet voor met studiepun-
ten. Veel van de teams zijn echter een jaar
lang fulltime met een experiment bezig
geweest, dat wel een onderdeel is van hun stu-
die. Maar het draait ons vooral om de onver-
getelijke ervaring, niet om de punten. Het
eigen initiatief is ook wat waard.’
www.estec.esa.nl/outreach/parabolic
www.zero-g.tudelft.nl

keer zal het toestel echter geen koers zetten
richting Engeland, maar richting Corsica.

Na een lange ochtend wachten is het dan
zover. Na een veilige start nadert de eerste para-
bool. ‘3,2,1, pull up!’, klinkt het door de spea-
kers. Iedereen houdt gehoorzaam zijn hoofd
stil. Sommige studenten liggen languit op de
grond om zo comfortabel mogelijk door de 1,8
g fase te komen. Door de speakers klinkt de
hellingshoek van het vliegtuig: ‘30, 40, injecti-
on.’ Nu moet het gebeuren. De enorme hyper-
zwaartekracht laat onze lichamen los. Zelf
houd ik me vast aan een riem, terwijl ik op de
grond zit. Blijkbaar zet ik me toch enigszins af;
voordat ik het weet ‘vallen’ mijn voeten omhoog
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gegevens direct te koppelen aan een laptop.
‘Het programmeren van de software kostte
echter te veel tijd. Zodoende is dit onderdeel
vervallen’, zegt Caluwaerts. Dit maakt het ana-
lyseren van de data achteraf lastiger. ‘Het is
nu moeilijk om de link tussen de twee came-
ra’s en de druk te leggen. Volledig synchroni-
seren zal niet meer lukken.’

BEWEGINGSZIEKTE
Na een jaar voorbereiding was het op

maandag 5 juli eindelijk zover: alle geselec-
teerde studenten gingen mee met een soort
‘oefenvlucht’ van vijf parabolen en ervoeren
voor het eerst gewichtloosheid. Extra span-
nend als je weet dat er bij iedere vlucht een
aantal mensen luchtziek wordt. Het vliegtuig
heeft onder de studenten dan ook de bijnaam
vomit comet. ‘Bij de bewegingsziekte ontstaat
er een neuro-sensorieel conflict tussen de
informatie die afkomstig is van je evenwichts-
organen, je motorisch apparaat en je gezichts-
vermogen’, vertelt een dokter tijdens een
bijeenkomst die aan de vluchten vooraf gaat.
‘Het komt erop neer dat je duidelijk ziet wat
er gebeurt, alleen begrijpen je hersenen dat
niet.’ De studenten krijgen daarom ScopDax,
een pillenmengsel van Scopolamine (tegen
motion sickness) en Dexamphetamine (een
soort pepmiddel om het verdovende en hyp-
notische effect van Scopolamine tegen te
gaan). Daarnaast is het aan te raden om goed

te slapen en te eten en misschien wel het
belangrijkste: je hoofd niet te bewegen tijdens
de 1,8 g fase. Voor zowel de leden als de con-
structie van het KaBoom-team bleek de
gewichtloze ervaring gelukkig geen probleem.

Peter van Marion en Frank Michaux, bei-
den met studierichting Aërodynamica, vielen
de volgende dag de eer te beurt om als eerste
namens KaBoom te experimenteren. ‘Op een
klein incident na ging alles goed’, meldt Van
Marion na de vlucht. ‘De doos met losse
booms bleek niet goed afgesloten. In een mum
van tijd zweefden ze los door het vliegtuig.’
Echt grote problemen leverde dit gelukkig
niet op. ‘Het veiligheidspersoneel was vrijwel
direct ter plekke om het probleem zo snel
mogelijk te verhelpen’, zegt Michaux. ‘En ver-
der was het een geweldige ervaring. Je hebt bij
gewichtloosheid echt geen idee meer wat
boven en onder is.’

WEERBERICHT
Bij de volgende vlucht zijn de Astro-

dynamica-studenten Dries Caluwaerts en
Inge Vanschoenbeek van KaBoom aan de
beurt. Ook ondergetekende mocht als journa-
list meevliegen. Aangekomen op het vliegveld
wacht ons echter een tegenslag: de huidige
weersomstandigheden laten een parabool-
vlucht niet toe. Gelukkig beslist ESA na het
raadplegen van een uitgebreid weerbericht dat
we ’s middags alsnog kunnen vliegen. Dit

in gewichtloze toestand te testen.’
Voor het experiment maakte het team zelf

booms. ‘Hiervoor gebruikten we standaard
polyetheenslang, die we op de universiteit van
de rol haalden’, zegt Vanschoenbeek. ‘Elk
exemplaar is 130 cm lang en heeft een diame-
ter van 4 cm. Het uiteinde is afgesloten met
een schuimprop die met het polyetheen is
verlijmd.’ Aan het andere uiteinde is de boom
verbonden aan een plaatje met een pneumati-
sche snelkoppeling zodat het makkelijk aan te
sluiten is op de luchtpomp.

De plaatjes, die vast zitten met vleugelmoe-
ren, zijn door de teamleden gemakkelijk te

verwisselen tus-
sen de afzonder-
lijke parabolen.
‘Door het uit-
vouwen van de
booms van twee
kanten vast te
leggen met vide-
ocamera’s kun-

nen we achteraf de uitwijkingen in drie
vlakken meten dankzij een op perspexplaten
aangebracht raster’, zegt Caluwaerts.

Tijdens het experiment varieerden de
jonge onderzoekers twee dingen: de opvouw-
methode van de booms (opgerold als een
‘feesttoeter’ en met een zigzag-vouw of Z-fold)
en de druk om ze op te blazen (0,1 en 0,2
bar). Aanvankelijk was het de bedoeling deze
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‘Voordat ik het weet
‘vallen’ mijn voeten
omhoog en hang ik

ondersteboven’

Een Spaanse
deelneemster
ondergaat haar
eerste zweef-
ervaring. 
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‘Onderweg zijn ‘slechts’
vier passagiers onwel
geworden’

Het KaBoom-team kijkt
hoe een van de 'booms'
zich ontrolt.




