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Een satelliet wordt ook wel een kunstmaan genoemd. 
De maan die rond onze aarde draait is een natuurlijke 
satelliet.  
De zwaartekracht zorgt dat de maan steeds dezelfde 
baan rond de aarde draait.  
Elke rondje rond de aarde duurt precies een maand. 
De mens heeft diezelfde zwaartekracht gebruikt om 
andere voorwerpen ook in een baan rond de aarde te 
brengen.   
Satellieten zijn onmisbaar geworden voor de mens.  
Ze worden gebruikt voor het voorspellen van het weer, 
in de lucht– en scheepvaart, bij telefonie, internet, 
radio en tv. 
In dit boek lees je meer over deze satellieten of  
kunstmanen.  

Inleiding Inleiding Inleiding    



Satellieten worden voor heel veel veschillende zaken gebruikt.   
Al die satellieten zijn verschillend, maar ze hebben ook overeenkomsten.  
Op dit plaatje zie je de onderdelen die elke satelliet heeft. 

1. De bouw van een satelliet1. De bouw van een satelliet1. De bouw van een satelliet   

het chassis (6) (zeg: sjassie): 
Het is de container waarin alle apparatuur zit. 
Dit onderdeel moet tegen de krachten van de 
lancering en de ruimtetemperatuur kunnen. 

een krachtbron 
De satelliet heeft stroom 
nodig om zijn taken uit te kun-
nen voeren. 
Vaak worden hiervoor zonne-
panelen(2) met zonnecellen 
gebruikt met accu’s (3) om de 
stroom op te kunnen slaan. 

een radiosysteem (4) met 
antenne (5) 
De radio onderhoudt net 
als de boordcomputer het 
contact met de aarde. 

de baan– en standregeling (1) 
Dit onderdeel zorgt ervoor dat de satelliet in de juiste baan rond de 
aarde blijft. Ook blijft de satelliet door dit onderdeel in de juiste stand 
staan ten opzichte van de aarde, de zon of bepaalde andere sterren.  

een boordcomputer (7) 
Deze computer in het chassis 
zorgt voor het contact met de 
aarde. Via de computer wor-
den alle gegevens naar de 
aarde gezonden.  
Die gegevens kunnen zijn:  
de afstand, een camerabeeld 
of de plaats van de satelliet.  
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Je weet al dat satellieten net als onze 
maan in een baan om de aarde 
draaien. 
Je weet ook dat aan boord een 
computer, een radio en antennes zijn. 
Vanaf  de aarde kunnen mensen dus 
met de satelliet contact houden. Door  
de radio, antennes en de computer 
kan de satelliet informatie naar een 
grondstation op de aarde versturen. 
Zo wordt de satelliet een oog in de 
ruimte.  De satelliet houdt via een 
camera zicht op moeder Aarde. 

2. Hoe werkt een satelliet ?2. Hoe werkt een satelliet ?2. Hoe werkt een satelliet ?   

De beelden kunnen naar de aarde ge-
stuurd worden. Er kan natuurlijk ook 
geluid verstuurd worden.  
De satelliet kan ook een tussenstation 
worden tussen twee grondstations op 
aarde. Zo kan je via een satelliet 
bijvoorbeeld een telefoongesprek 
hebben met iemand op een andere 
plek op de wereld. 
 
 

ogen in de ruimte 

De satelliet werkt als een tussenstation 



Op dit moment worden de meeste satellieten met 
een raket in een baan om de aarde gebracht. 
Vroeger gebeurde dat ook wel met het ruimteveer 
(de space shuttle). 
Voor de lancering is een precieze berekening nodig. 
De raket vertrekt loodrecht omhoog. Zo gaat de 
raket het snelst door de dikke atmosfeer. 
Daarna laat men de raket met satelliet afbuigen met 
een besturingssysteem aan boord.  
Onderweg verliest de raket de eerste lege brand-
stoftanks.  

3. De lancering3. De lancering3. De lancering   

Op  het laatste moment wordt het bo-
venste deel van de raket, de satelliet 
met de laatste brandstof, in de juiste 
baan om de aarde gebracht. 
Om in de juiste baan te komen moet 
de raket een snelheid hebben van 
27.359 km/per uur, Een te snelle raket 
zorgt ervoor dat de satelliet in de 
ruimte zal verdwijnen in plaats van in 
een baan. Met een te trage raket zal 
de satelliet terugvallen naar de aarde. 

de lancering 

De raket moet de juiste snelheid hebben 



Een satelliet kan in drie soorten banen be-
wegen. Die banen hebben veel te maken met 
het werk wat de satelliet moet doen . 
1. Een baan waarbij de satelliet op één plek 

blijft. De satelliet beweegt met dezelfde 
snelheid mee, waarmee de aarde draait. 
De meeste “stilhangende” satellieten be-
vinden zich hoog boven de evenaar. Daar 
hangt het vol met weer-, televisie– en 
communicatiesatellieten. 

2. Een baan waarbij de satelliet niet stil-
hangt, maar juist enkele keren per dag 
voorbij bepaalde punten komt. 

3. De satelliet vliegt in een baan van noord 
naar zuid  over de polen. Deze satellieten 
hangen stil en laag. Ze kunnen een groot 
oppervlak van de aarde bekijken. Ze 
worden vooral gebruikt voor het maken 
van  kaarten en foto’s van de aarde. 

 
Door de grote hoeveelheid satellieten in de 
ruimte blijft geen enkel plekje op aarde meer 
ongezien. 

4. De baan van de satelliet4. De baan van de satelliet4. De baan van de satelliet   
satelliet rond de evenaar 

 rond de 
polen 

satelliet bestrijken de hele aarde 



Satellieten zijn er in allerlei soorten 
en maten. Ook hun taak in de ruimte 
kan heel verschillend zijn. 
 
Weersatellieten 
Deze satellieten helpen weerkun-
digen bij het voorspellen van het 
weer. Zij laten de toestand van het 
weer op een bepaald moment zien. 
 

5. Soorten satellieten5. Soorten satellieten5. Soorten satellieten   

Weersatellieten hangen op een hoog-
te van ongeveer 36.000 km boven de 
evenaar. Ze draaien precies met de 
snelheid van de aarde mee (3,07 km 
per seconde). Zo lijkt het alsof  ze stil 
hangen. 
Meteosat 5,6,7,8 en 9  zijn de bekend-
ste weersatellieten die het weer in 
Europa in de gaten houden.  
Elk kwartier wordt er een beeld 
vanuit de satelliet naar de aarde ver-
stuurd. Die foto’s verschijnen als een 
filmpje op buienradar. Veel weersatelliet rond de evenaar 

Meteoasat 

http://wolken.buienradar.nl/


Communicatiesatellieten 
Deze kunstmanen hangen net als de weersatellieten 
boven de evenaar. Ook zij lijken stil te hangen, maar 
draaien mee met de snelheid van de aarde. 
Grote schotels en antennes op aarde zijn gericht op 
deze satellieten. 
Het belangrijkste onderdeel van deze satelliet is de 
transponder. Het is een versterker die de signalen 
vanaf  aarde opvangt en ze versterkt. Daarna wordt het 
signaal weer teruggestuurd naar aarde. 

Een nadeel van satelliettelefoon 
is dat gesprekken een vertra-
ging hebben.  
Een voordeel van de satel-
liettelefoon is dat hij overal ter 

wereld, ook in afgelegen gebie-
den gebruikt kan worden. 
Gewone telefoonverbindingen gaan nu via 
glasvezelkabels. Dat is ook veel goedkoper 
dan telefoneren via een satelliet. 
Communicatiesatellieten worden ook ge-
bruikt voor internet in afgelegen gebieden. 
  een communicatiesatelliet 

de satelliettelefoon 
 



Navigatiesatellieten 
Deze satellieten helpen o.a. vliegtuigen, 
schepen en auto’s hun precieze plek te 
bepalen op aarde.  
Maar dat niet alleen: deze satellieten helpen 
deze vlieg-, voer– en vaartuigen precies naar 
hun reisdoel te brengen. 
Boven de aarde bevinden zich vele van deze 
satellieten. De reiziger met een ontvanger 
(denk aan de Tomt Tom in de auto) heeft con-
tact met deze navigatiesatellieten.  

Om de plek en de eindbestemming te 
vinden van de reiziger, moet de ontvanger 
het volgenden weten: 1. de plek van 
minstens drie satellieten om zijn eigen 
plaats te weten te komen. 2. de afstand 
tussen de ontvanger en die drie satellie-
ten. 
De ontvanger ontvangt de signalen  van de 
satellieten en zet die om in een te volgen 
route. Steeds rekening houdend met drie 
satellieten en de afstand tot de satellieten. 

Navigatie ter land, ter zee en in de lucht 

De ontvanger in 
de auto 

Drie satellieten ont-
moeten elkaar bij de 
gele stip 



Satellieten voor de wetenschap 
Deze satellieten helpen de mens de ruimte 
beter te begrijpen. Zo wordt er met behulp 
van deze satellieten met telescopen onder-
zoek gedaan naar zonnevlekken. 
Een beroemde satelliet is de Hubble ruimte-
telescoop.  Deze satelliet werd in 1990 met 
behulp van het ruimteveer Discovery in een 
baan om de aarde gebracht. 
Deze supertelescoop heeft sindsdien ons idee 
over de ruimte veranderd. Zo kon deze tele-
scoop voor het eerste zwarte gaten en ster-
vende sterren waarnemen. 

Hubble telescoop 

Het ruimteveer brengt de Hubble in een baan foto melkwegstelsel vanuit de Hubble 



Observatiesatellieten 
Er zijn ook satellieten die foto’s maken 
van de aarde die gebruikt worden voor 
onderzoek naar de aarde. 
Dat kan onderzoek zijn naar: 
 Land– en bosbouw 
 Mineralen 
 Water en oceanen 
 Milieuvervuiling 
 Klimaat 
 Smeltende ijskappen 
 
Bekende satellieten zijn Landsat 5 en 7.   
Door deze satellieten wordt elke veran-
dering op aarde gezien en gefotogra-
feerd. 
Geleerden kunnen al die foto’s naast 
elkaar leggen en precies zien waar iets 
verandert op aarde. 
Natuurlijk is daarbij de vraag waarom 
iets verandert heel belangrijk. 
 

Landsat 7 

Zandbanken in de oceaan 



Spoetnik 
In oktober 1957 bracht Rusland de eerste satelliet in 
een baan om de aarde.  De lancering wordt gezien als 
het begin van de ruimtevaart. 
Deze simpele satelliet had alleen een thermometer, 
een batterij en een radiozender aan boord. 
De Russen wilden vooral meer weten over de tempe-
ratuur in de ruimte.  De piepjes van de radiozender 
gaven de verandering in temperatuur aan. 
Na 3 maanden was de batterij leeg en de Spoetnik 
verbrandde in de atmosfeer. 
Spoetnik is het Russische woord voor reisgenoot. 

SatellietweetjesSatellietweetjesSatellietweetjes   

Snelheid en zwaartekracht 
Om een satelliet in een baan te  houden zijn twee 
krachten belangrijk. Ten eerste de zwaartekracht van 
de aarde. De satelliet wordt naar het middelpunt van 
de aarde getrokken. De tweede kracht is de snelheid 
van de satelliet. Als beide krachten even groot zijn blijft 
de satelliet in een baan rond de aarde draaien. 
Proefje: 
De ronde spiegel (aarde) en de knikker (satelliet): 
draait de knikker te snel dan vliegt  hij over de rand. 
Draait de knikker te langzaam dan rolt hij naar binnen. 

De knikker in de spiegel 
moet de juiste snelheid 
hebben. 

de spoetnik 



Afval in de ruimte 
De mens is ruim 50 jaar bezig de ruimte te ver-
kennen. Waar de mens aan de slag gaat, ontstaat 
afval. Rond de aarde vliegen ongeveer 8000 door 
mensen gemaakte objecten. Daarvan zijn er 2500 
een satelliet. 
En de rest? Dat is afval: brokstukken en stukjes 
van oude satellieten , maar ook de handschoen die 
een astronaut verloor tijdens een ruimtewandeling. 
En alles kleiner dan 1 cm is nog niet meegerekend. 
Dat zijn nog eens miljoenen objecten die met een 
snelheid van 27.400 km per uur  rondvliegen. 

Bemande satellieten 
De meeste satellieten zijn onbemand. Het ISS 
( Internationaal Ruimte Station) is een beman-
de satelliet die sinds 1998 rondvliegt met een 
wisselende bemanning van 6 leden.  
Het ISS is een labaratorium, observatiepost 
en fabriek in de ruimte. Er wordt veel geleerd 
over hoe het lichaam van de mens reageert in 
de ruimte. Ook wordt er onderzoek gedaan 
naar het weer in de ruimte. 

het Internationaal Ruimtestation 

ruimtevervuiling 



Televisie en internet 
Televisie kijken en het gebruik van internet 
gaat nu nog veel via een kabel. 
Maar het kan ook anders.  
Internet en televisiekijken kan ook via de 
satelliet. Je hebt een beeldscherm (1), een 
ontvanger (2) en een schoteltje (3)nodig. 
Het grote voordeel is dat je overal kunt 
internetten en tv kunt kijken: in de auto, op de 
boot of  in de tuin.  
Zolang je natuurlijk de schotel, de ontvanger 
en het scherm maar bij je hebt. 

Spionage 
Sommige landen gebruiken satellieten om 
andere landen te bespioneren.  
Geheime diensten en legers proberen met 
behulp van satellieten wapens van de vijand 
op te sporen. Daarbij moet je bijvoorbeeld 
denken aan raketinstallaties. 
Natuurlijk spelen satellieten ook een belang-
rijke rol in tijden van oorlog. Via een satelliet 
is duidelijk te zien waar troepen zich 
ophouden of  naar toe gaan. 

1 

2 

3 



FilmpjeFilmpjeFilmpje   

Het Klokhuis: Satelliet 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

satelliet/#q=satelliet  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-satelliet/#q=satelliet
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-satelliet/#q=satelliet






Bronnen en foto’sBronnen en foto’sBronnen en foto’s   

http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite 

http://www.howstuffworks.com/satellite.htm 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstmaan 
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