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Hallo creatief persoon, 
Wij zijn team OSCAR-QUBE, een interdisciplinaire groep van UHasselt-studenten en          
het onderzoekscentrum IMO-IMOMEC. We mogen dan wel uit heel verschillende disciplines           
komen: bachelors, masters en PhD's, ingenieurs en fysici, het is onze missie om kwantum              
sensing rechtstreeks vanuit het labo naar de ruimte te brengen, die ons verbindt. 

Momenteel werken we aan de derde iteratie van het OSCAR project. Hierbij leggen we onze               
focus op het ontwikkelen van de nieuwste generatie diamant-gebaseerde kwantum          
magneetveld sensoren. Een hele mond vol, we weten het. Momenteel worden de hardware             
ontwerpen van elk subsysteem geoptimaliseerd en vastgelegd. Wij zullen de eerste           
diamant gebaseerde magnetometer ooit de ruimte in sturen! 

De kubus, waar onze sensor in zit, heeft een volume van één liter, met afmetingen van tien                 
centimeter aan elke zijde. Dit is een formaat dat opgelegd wordt door de ESA, hieraan               
moeten we ons houden. Onze werkelijke setup in de kubus is echter veel kleiner. Zeker               
indien we naar de sensor zelf kijken. De diamant is bijvoorbeeld slechts 3x3x0,5 mm groot.               
De volledige setup weegt slechts 420 gram.  

De opportuniteit? 
Zoals je al kon lezen, hebben we een kubus met zijden van 10 bij 10 centimeter. Op één van                   
deze zijdes willen we een kunstwerk van een student. Daarom organiseren we een             
wedstrijd! Jouw kunst in het ISS, hoe cool is dat!?! 

Wat willen wij?  
Wij willen dus jouw kunst op onze kubus, daarbij moet je wel enkele richtlijnen volgen: 

● Het vlak is slechts 10 bij 10 centimeter, houd hier dus rekening mee. In het vlak zitten
ook nog gaten en schroeven! Dus effectief heb je iets minder ruimte. Exacte
afmetingen kan je verder in het document vinden.

● Je ontwerp komt op een zwarte geanodiseerde aluminium plaat, houd hier dus
rekening mee in je design.

● We zullen je kunst op deze zwarte aluminium plaat graveren, dus je hebt een
gelimiteerd pallet aan tinten. (zie technische details beneden - figuur 6)

● De sleutelwoorden voor het kunstwerk zijn: Technologie, Techniek, Laser, Diamant,
Microgolf, Magnetometer, Ruimteweer, Kompas (Voor meer details kan je even de
achtergrondinformatie verderop bekijken of stuur ons een bericht met je vragen)

Hoe dien ik mijn ontwerp in? 
Je mailt je werk met een kort woordje uitleg (max. 10 zinnen) naar oscar-qube@uhasselt.be. 
Je maakt ons heel blij met een vectorbestand. Als je op papier of canvas werkt kan je 
ons best een hoge resolutie foto of digitale scan bezorgen. De deadline is zondag 21 
maart 2021, 23.59 u. 
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Hoe win ik? 
We posten de ingezonden ontwerpen (die voldoen aan de richtlijnen) op maandag 15 maart              
in een album op facebook.com/uhasselt. De inzendingen met de meeste likes komen op een              
shortlist, waaruit een jury de winnaar kiest. Dát ontwerp gaat de ruimte in! 
 
Achtergrondinformatie 
Het project kan worden vergeleken met een kompas. Het detecteert namelijk magnetische            
velden. Waarom dan onze sensor en niet gewoon een kompas? Wel, ons project doet              
hetzelfde, maar in drie dimensies en met een hele hoge resolutie en groot dynamisch bereik. 
 
De technologie werkt op basis van twee technieken. We kunnen een optische en een              
elektronische manier van metingen gebruiken. 
 
Optisch: 
We schijnen met een groene laser op de diamant. Deze geeft ons dan een rood licht terug.                 
We detecteren hiervan de helderheid, terwijl we onze diamant onderwerpen aan           
microgolven. De veranderingen in helderheid die hierdoor optreden, zijn cruciaal voor de            
bepaling van het magnetisch veld dat de sensor omgeeft. 
 
Elektronisch: 
Ook hier schijnt de groene laser op de diamant, die nog steeds wordt blootgesteld aan               
microgolven. Bij deze techniek gaan we echter niet optisch kijken hoe helder het rode licht is                
dat de diamant produceert. Nu kijken we naar stroomverschillen die er over de diamant heen               
te meten zijn. Hier is de stroom dus cruciaal voor ons experiment en kunnen we hieruit het                 
magneetveld afleiden.. 
 
Onze kubus zal naar het internationaal ruimtestation (ISS) vliegen, waar die vier maanden             
lang zal blijven om metingen uit te voeren. Astronauten zullen hem installeren en er een               
aantal selfies mee nemen! Ideaal dus als jij je kunst naar grotere hoogtes wilt tillen.  
 
Hieronder zie je enkele afbeeldingen ter inspiratie: 
 
↓↓↓ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/uhasselt


 
 

OSCAR QUBE Project: 
Brief aan creatieve studenten 

email: oscar-qube@uhasselt.be 
 

 

 
Figuur 1: Blueprint art

 
Figuur 2: Datavisualisatie 
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Figuur 3: Aan het werk 

 

 
Figuur 4: Achtergrond zal zwart zijn aangezien de kubus gemaakt wordt van zwart 

geanodiseerd aluminium. 
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Afmetingen in detail: 

 
Figuur 5: Exacte afmetingen (millimeter) 
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Resultaten van het laser graveren: 
 
De resultaten die je kan verwachten kan je zien in Figuur 6. Als je in je ontwerp verschillende                  
tinten wilt gebruiken, dan raden we aan om maximaal 6 tinten te gebruiken om het               
onderscheid zo duidelijk mogelijk te maken. Dit is dan zwart, wit, en 4 tinten hier tussen in.                 
De tinten worden gemaakt door kleine stipjes te laseren, houd hier dus rekening mee. Voor               
de lijnen raden we aan om een lijndikte van 0.1 mm en groter te gebruiken. 
 

 
Figuur 6: Resultaten van de test van het laser graveren 

 
 

Meer info op onze social media: 
 
Instagram: https://www.instagram.com/oscar_qube/ 
Facebook: https://www.facebook.com/BEXUSOSCAR 
 
 
VEEL SUCCES! 

https://www.instagram.com/oscar_qube/
https://www.facebook.com/BEXUSOSCAR

