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DIE Curiosity-karretjie is een van  
Nasa se mobiele robot-labora-
toriums wat Mars help verken 
en probeer vasstel of Mars lewe 
kan ondersteun.

Die voertuigie het in 2012 op die Rooi Pla-
neet geland. Dit ontleed grond- en klip-
monsters en soek chemiese boustene wat 
belangrik is vir lewe, soos stikstof en suur-
stof. 

Sowat 90 mense is per dag nodig om ’n 
Marskarretjie soos Curiosity of Opportunity 
(die ander karretjie op Mars) te laat werk. 

 Die Curiosity het sy naam gekry by Clara 
Ma, ’n gr. 6-leerder van Lenexa in die Ameri-
kaanse deelstaat Kansas, wat ’n naamgee-
kompetisie gewen het.  
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Die manipulerende arm kan 
tot 2,2 m ver reik sodat 
wetenskaplikes rotse en 
grond van naderby kan 
bekyk. Die Mars-handlens-
skandeerder (MAHLI) kan 
foto’s van rotse en grond 
neem en besonderhede 
kleiner as ’n haarbreedte 
wys. Die arm is buigbaar 
danksy drie skarniere by die 
“skouer”, “elmboog” en “pols” 
– byna soos ’n mens se arm. 

Die ChemCam-infrarooilaser kan ’n klein 
stukkie van ’n rots op ’n afstand van tot 7 m  
in gas verander. Die spektrum van die lig wat 
deur die verdampte stof vrygestel word, word 
bestudeer sodat die klip se samestelling 
bepaal kan word. 

Die ChemCam kan klippe van 7 m ver 
uitken, vasstel wat die samestelling van 
die grond is, die chemiese elemente in ’n 
klip meet, na die aanwesigheid van ys of 
watermolekules soek en visuele bystand  
vir driloperasies verleen.

SAM 
Curiosity bevat ’n 
instrument wat Mon-
steranalise op Mars 
(SAM)  genoem word. Dit 
ontleed die organiese 
stowwe en gasse van 
atmosferiese en soliede 
monsters.  

Kameras is 
gemonteer om 
3D-foto’s en 
video’s te neem.

REMS
Curiosity se 
omgewingmonitor-
stelsel (Rems) 
neem  lugmonsters 
en monitor die 
klimaat.

CHEMCAM
Behalwe vir die lasergeïnduseerde ontleding-
spektroskopie (LIBS) bestaan dit ook uit die 
Afstandsmikroskandeerder-  (RMI-) teleskoop 
wat hoëresolusiebeelde van LIBS-teikens neem. 

NEUTRON-
DETEKTOR 
Die toestel wys 
water in klippe 
en grond aan.  

PLUTONIUM- 
KRAGBRON
’n Kernbattery 
skakel hitte in 
elektrisiteit om. 

CURIOSITY SE SANDPUT:  
DIE GALE-KRATER 
Die karretjie ry in dié laagte van 144,8 km rond. Die 
gebied is deur Nasa gekies hoofsaaklik weens die 
berglaagmateriaal in die middel, wat ’n goeie bron is 
van rots en grond waarop toetse uitgevoer kan word.
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CURIOSITY IN ’N NEUTEDOP

R368 BN

KOSTE

899
KG

MASSASPOED

3,8 CM PER 
SEKONDE

WIELE 
Die ses wiele met ’n deursnee 
van 50 cm elk kan onafhanklik 
gestuur word en oor hindernisse 
van tot 64 cm hoog ry.  Die twee 
voor- en twee agterwiele het 
individuele stuurmeganismes 
wat die kar ’n volle 360 grade 
kan laat draai. 

Rotasie na 
links en regs

Die Curiosity 
is effens kleiner  
as ’n bakkie.

Manipule-
rende arm

Curiosity is op  
26 November 
2011 op ’n Atlas 
V-vuurpyl  ge- 
lanseer en het op 
6 Augustus 2012 
in Mars se Gale- 
krater geland.

KABELS LAAT 
KARRETJIE DAAL

Die kabels 
 kom los. Die 
dalingfase (’n 
platform wat  
bo die karretjie 
was) stort daar 
naby neer.

SO HET CURIOSITY GELAND

UHF-ANTENNA 
Die ultrahoëfrekwensie-
antenna is die  hoof-
antenna vir oorseining.

Isuzu 4x4

3 m lank

9

VALSKERM 
GAAN OOP
Hoogte: 11 km
Spoed: 1 450 km/h

4GAAN MARS SE 
ATMOSFEER BINNE
Hoogte: 125 km
Spoed: 21 240 km/h

3 HITTESKILD
VAL AF
Hoogte: 8 km

5REISFASE  
Brandstof- en 
vuurpylenjins 
val af.

VERWYDERING 
VAN LOONVRAG
38 minute ná 
lansering

1 2 AGTERSKILD 
VAL AF 
Hoogte: 1,6 km
Spoed: 290 km/h

6

KARRETJIE BEGIN 
LOSKOM
Hoogte: 20 m

8

AGT VUURPYL-
ENJINS ONTBRAND7

Curiosity-arm se 
reikwydte 2,2 m

2,75 m breed

2,
2 

m CURIOSITY land in 
Augustus 2012 in 
die Gale-krater.

SO GROOT IS HY

Spoed: 2,7 km/h 
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Kyk na ’n animasie-
video van hoe  
Curiosity op Mars 
neergelaat is.

VOORWAARTS MARS


