bility of state of art planetary instrumentation is an opportunity for European institutions, industries
agencies because only the best instruments with the strongest science returns are justifying scientific
missions. The INSIGHT NASA mission is a good example of this matter of fact. NASA selected a
consortium to build the main instrument of its mission (SEIS) because he had the best performances and the
L level. The scientific teams supporting such instruments are usually large and science return benefit to
munity of researchers and laboratories.
bility of such high performance and innovative instruments in Europe will allow European space agencies
nternational collaborations on space mission projects involving landers on planetary surfaces. In order to
se collaboration opportunities as much as possible, and to ensure European non-dependence, we will follow
ment strategy targeting an ITAR free instrument.

1.4. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS

ng of Near Earth Objects internal structure is a key to ensure planetary defence against this threat.
ment may allow to reveal the internal structure of asteroids with enough precision to ensure that mitigation
n be properly simulated, as well as understand the interaction of objects landing at the surface of asteroids.

edge of the internal structure of asteroids is, so far, indirect – relying entirely on inferences from remote
servations of the surface, and theoretical modelling. What are the properties of the regolith and deep
nd what are the physical processes that shape their internal structures? In the former case, what is the size
n of constituent blocks, and the spatial distribution of voids?

VACANTE POSITIE

De Koninklijke Sterrenwacht van België zoekt een postdoctoraal onderzoeker voor het EU Horizon
for an iNnovative

nd dynamical properties of an asteroid such as the mass, rotation state and surface strength are necessary
2020 project PIONEERS (Planetary Instruments based on Optical technologies
ur ability to understand and model the mechanisms driving NEO deflection and other risk mitigation
European Exploration Using Rotational Seismology).
s.

Dankzij financiering van de Europese Commissie is er een
doctorale of postdoctorale positie vacant in het kader van het
EU Horizon 2020 project PIONEERS. Rotatie en zwaartekracht
zijn belangrijke parameters voor de studie van de interne
structuur van planetaire objecten. Deze studies kaderen in de
meer
algemene
en
fundamentele
wetenschappelijke
objectieven over de vorming van planeetsystemen en hun
levensvatbaarheid ('habitability'). In het project PIONEERS zal
een nieuw instrument ontwikkeld worden voor de verkenning
van het zonnestelsel en in het bijzonder van de “Near Earth
Objects” (NEO). Het instrument zal bodemvervormingen en de
rotatie van kleinere hemellichamen, d.w.z. asteroïden, NEO,
kometen en manen, kunnen meten. Accommodatie op een klein
platform dat compatibel is met CubeSat-normen zal ook worden
overwogen. De kandidaat zal voornamelijk werken aan het
Figure 19 : Artist
view of a CubeSat
implementing the PFM payload landed
on an asteroid.
modelleren
van oppervlakteversnellingen
en rotaties
voor een veelheid aan missiescenarios om het nodige
meetbereik van het instrument te bepalen, belangrijk voor de design van de sensor, en om het wetenschappelijk
eness of the proposed concept is that it may be the first of its kind to utilize the Interplanetary CubeSats for
teaonderzoeken.
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Ook
data analyse methoden en het
n-situ geophysical exploration of an asteroid using seismic, rotational and gravimetric measurements.
testen van de instrumenten behoren tot de taken. De kandidaat zal meewerken aan de communicatie van
n, the capabilityprojectresultaten
of our instruments to
determine
the sub-surface mechanical
properties
is of
great naar niet-experten.
naar
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asteroid.
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Brussel (Ukkel).
Het section
initieel
12 maanden (weddeschalen SW1). De KSB hanteert een beleid van
flexibele werkomstandigheden.

WE VRAGEN
De ideale kandidaat heeft een MSc of PhD in wetenschappen of ingenieurswetenschappen en combineert veel
van volgende kenmerken:
-

Goede kennis van basisfysica,
Goede kennis van numeriek modelleren,
Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Engels
Ervaring in instrumenten voor landingstoestellen en cubesats is een bijkomend voordeel
Ervaring in het opstellen van experimentele testprocedures en kennis van data analysemethoden zijn een
bijkomend pluspunt

KANDIDATUURSTELLING
Om te solliciteren zendt u een motivatiebrief, een volledig CV (in PDF formaat) en namen / coördinaten van
twee referenties voor 20 september 2020 naar ozgur.karatekin@oma.be. De tewerkstelling is mogelijk vanaf 1
november 2020.

