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Kernactiviteiten 

 De European Space Research and Technology Centre (ESTEC) is het  technische hart van de 

Europeese ruimtervaart Organisatie ESA (European Space Agency) 

 ESTEC, gevestigt in Noordwijk, beschikt over teams voor : 

 Het ontwerpen van satelliet units, subsystemen tot complete satelliet systemen 

 Engineering laboratoriums voor ondersteuning en testen van de ontwerp afdeling 

 Een groot Test Centrum om de satellieten te testen op de omgeving waar de satelliet aan wordt 

onderworpen tijdens zijn missie  

 ETS is gecontracteerd door ESA om het Test centrum te onderhouden, promoten en te 

exploreren 

 ETS verstrekking van testdiensten aan 

 ruimtevaartindustrie 

 spoorwegindustrie 

 schip -industrie 

 elektro -industrie 

 Test -gerelateerde technische ondersteuning en consultancy aan satelliet projecten en klanten 



ESA Test Centre Overzicht 



Multishaker & QUAD Shaker 

 Sine, random and transient vibration tests up to 2000 Hz 

 Horizontal force 320 kN, vertical force 640 kN 

 Maximum test article mass 10,000 kg 

 Size of mounting table ca. 3 m x 3 m 



HYDRA Multi-axis Vibration Facility 

 Excitation of the test object in 3 vibration directions 

 Sine, random and transient vibration from 0.1 Hz to 100 Hz 

 8 actuators of 630 kN force each 

 5.5 m octagonal test table 

 Largest mass tested so far: 23 tons 

 



80kN Shaker 

 Vibration tests on smaller test articles 

 Sine, random or transient vibrations modes 

 Frequency range from 3 to 2500 Hz 

 Size of mounting table ca. 1.2 m x 1.4 m / Ø 0.5 m 

 



Physical Properties 

 Test article mass from 0.1 kg to 7000 kg 

 Centre of Gravity measurements at +/- 0.3 mm 

 Moment of Inertia measurements at +/-0.1% 

 Mass measurements at +/- 0.003% 



Large European Acoustic Facility (LEAF) 

 Europe's largest acoustic test facility to perform survey 
tests on large structures 

 Chamber dimensions 11 m x 9 m x 16.4 m 

 Overall sound pressure level 154.5 dB 



Large Space Simulator (LSS) 

 Thermal vacuum & balance tests with sun illumination 

 Test Volume: Diameter 10 m, height 15 m 

 Shrouds temperature range from 100 K to 350 K 

 6 m to 2.7 m sun beam from 2,000 W/m2 to 11,000 W/m2 



Phenix Thermal Vacuum facility 

 Thermal vacuum & balance tests for medium sized test 

articles 

 Test volume: 4.2 m x 2.5 m x 3.0 m 

 Shrouds temperature range from 100 K to 350 K 

 Independent shroud temperature control 



VTC 1.5 Thermal vacuum & sun simulation facility 

 Thermal vacuum & balance tests with sun illumination 

 Test volume: Diameter 1.5 m, length of 3.0 m 

 Temperature range from 85 K to 393 K 

 Sun illumination intensity up to 20,000 W/m2 



MAXWELL EMC Kamer 

Test Ruimte : 

Afmetingen           :17x12.5x12 

Volume tussen absorbers   : 5x10.5x11 

Effectief test volume          : 10x6x9 

Deur opening          : 6x11 

Controle Kamer           : 5.4x2.7x2.4 

Klant Ruimte         : 7x2.7x2.4 

  Alle afmetingen in meters (LxWxH)   

    

RF Attenuation  : 100 to 120 dB 

RF reflectivity   : -20@ 100 MHz 

          : -50@ 1 GHz 

High Power Wall 

Afmetingen  : 9.8x8.5 meter 

Max vermogen : 3 W/cm2 

 



MAXWELL EMC Kamer 

 

 Alle ruimte zijn ISO class 8 schoon. 
Plafond absorbers zijn behandeld 
met een polyuretene coating. 

 

 Volledig anachoische ruimte. 
De vloer is uitgelegd met ferriet. 
(eventueel in combinatie met vloer 
absorbers) 

 

 Volledig houten hover platform van 
5x5 meter. 
(voor sateliet testen) 



EMC Metingen 

 

 Frequentie gebied voor emissie metingen  
 
Electrisch veld emissies 
10 kHz tot 110 GHz. 
(Van 40 to 110 GHz met external mixers) 
 
AC Magnetisch veld emissies  
20 Hz tot 30 MHz. 
 
Geleide storingen  van 20-Hz tot 100 MHz. 
(bij uitzondering tot 400 MHz) 
 

 Frequentie gebied voor immuniteit.susceptibilitie testen 
 
Electrisch veld  van 10 kHz tot 67 GHz 
Veldsterkte  @1 m : 20 V/meter  van 10 kHz tot 200 MHz 
      150 v/meter van 200 MHz tot1 GHz 
       200 V/meter van 1 GHz tot 40 GHz  
       5 V/meter boven 40 GHz 
 
Magnetische veld van 10 Hz tot 300 kHz (180 dBpT @ 5 cm) 
 
Geleide storingen  van 20-Hz tot 400 MHz. 



EMC Metingen 

 

 Test specifcaties  
 
Als basis word aangehouden :      MIL STD 461 
          ECSS-E-ST-20-07C  
 
 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld CE / Automotive of  
Luchtvaart worden voor onze ruimtevaart projecten de in 
deze standaards voorgeschreven test levels en frequentie 
gebieden per project aangepast. 

 

 
 

 

 

 



EMC Metingen 

 

Spacestation  radiated emissie levels        Solar orbiter  radiated  emissie  levels 
 
Een verschil van  60 dBμV/m  en  0 to -25 dBμV/m in project eisen. 
 

 

 

 

 Gestraalde storingen  
 
 
 

 

 

 



EMC Metingen 

 

Specifieke eisen voor communicatie frequencies  
 
 
  
 
 

 

 

 

 Gestraalde storingen  
 
 
 

 

 

 

 

Zeer lage niveaus in een relatief grote band 
Wat betekend kleine band breedte en dus lange meettijden voor de 

conventionele ontvangers / spectrum analyzers. 

(In de toekomst sneller door FFT in meet systemen) 
  
 
 

 

 



EMC Metingen 

 

Mil STD en ECSS vragen metingen in tijd en frequentie domein  
  
 
 
  
 
 

 

 

 

 Geleide storingen  
 

 

Basis test opstelling.  
Het LISN netwerk is gespecificeerd per project en simuleerd de power 
bus impedantie. 
 
 

 

 



EMC Metingen 

 

Aanschakel verschijnselen (transienten) 
 
 
  
 
 

 

 

 

 Geleide storingen  
 

 

Basis test opstelling.  
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Aanloop stroom en spanning variaties tijdens verandering van 
instrument condities.  
 
 

 

 



EMC Metingen 

 

Aanschakel verschijnselen (transienten) 
 
 
  
 
 

 

 

 

 Geleide storingen  
 

Voorbeeld van een aanloopstoom meeting  

 

Het onderste deel laat de totaal gemeten 

transient zien.  

 

 Het bovenste deel is een vergrooting van 

het geselecteerde gebied om de stijgtijd en 

amplitude te kunnen beoordelen. 

. 

 



EMC Metingen 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 Geleide storingen  
 

 Frequentie domein emission test 

set-up. Met break-out box voor 

toegang tot individuele draden.  

 Tijd domein aanloopstroom test 

set-up. Met FET switch . 



EMC Metingen 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 Passive Inter Modulation PIM  
 

 Passive Inter-Modulation ontstaat als twee of meer signalen aanwezig zijn in 

een passive component (kabel, connector, isolator, switch, etc.) met een niet 

linear character . De non lineariteit kan worden veroorzaakt door  ongelijke 

materialen vuile contacten e.d. 

 Losse connectors / verbindingen zijn een andere bron van PIM.  

De PIM is vaak alleen aanwezig / meetbaar bij hoge RF 

 Een PIM vrije test omgeving can alleen worden gegarandeerd als alle 

componten in de meetopstelling PIM vrij zijn 

  

  



EMC Metingen 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 Passive Inter Modulation PIM  
 

Voor het Galileo project is de facility gekwalificeerd voor PIM in de L en S band. 

 Houten antenna support for L-band zend 

antennas en S-band ontvang antenna. 
 PIM Generator. 

Een prop aluminium foil 

tussen de absorbers 



EMC Metingen 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 Passive Inter Modulation PIM  
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 filter
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Ontvang opstelling. 



EMC Metingen 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 Passive Inter Modulation PIM  
 

Plot 9 - 2 tone setup measuring 3 order PIM with different frequency With Source
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Plot 10 - 2 tone setup measuring 3 order PIM with different frequency No Source
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 Om de gewenste gevoeligheid te halen is een bandbreedte van 10 Hz nodig. 

Om dan als nog een acceptabele sweeptijd te hebben is de span slechts 500 Hz. 

 PIM signaal met PIM kunstmatige 

PIM source 

 Zelfde meeting zonder de PIM 

source 



EMC Projecten 

Van kleine druk sensors         tot systemen voor het ISS 

 

 Test Objecten  (voornamelijk ruimtevaart gerelateerd) 
 

Varieerend van enginering model units getest op de koperen tafel. 
Tot complete satelieten die elk uitdagingen zijn met betrekking to de facility configuratie.  
 



EMC Projecten 

Tot complete lanceer klare units die elk hun eigen  specifieke eisen m.b.t de facility 
configuratie. 

 

 Test Objecten  (voornamelijk ruimtevaart gerelateerd) 
 

ATV bij naar binnen brengen in facility 

Radiated Immunity op 11 meter hoogte 



EMC Projecten 
 

 Test Objecten  (voornamelijk ruimtevaart gerelateerd) 
 

Herschel 

AMS Super geleidende magneet voor het 

space station 



EMC Projecten 
 

 Test Objecten  (voornamelijk ruimtevaart gerelateerd) 
 

SMOS met antenas op kunstof supports 

Galileo proto type op speciaal ontworpen 

houten support 



EMC Projecten 
 

 Test Objecten  (voornamelijk ruimtevaart gerelateerd) 
 

Bepi colombo (MPO deel)  

Met speciaal ontworpen mast om de Ka 

band high gain antenne te positioneren. 

Bepi colombo (MPO deel)  

Het stalen support frame bedekt met absorbers. 



Aanspreekpunten 

 Dr. Jörg Selle, Managing Director 

email joerg.selle@esa.int 

Phone +31 71 565 4290 

Fax+31 71 565 5659 

 

 Alexander Kübler, Marketing & Sales Manager 

email alexander.kuebler@esa.int 

Phone +31 71 565 8831 

Fax +31 71 565 5659 

 

 Internet www.ets-bv.net 
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