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1. INLEIDING 

De Energetic Particle Telescope (EPT) is een instrument voor toepassing in de 

ruimtevaart. De ontwikkeling van dit instrument is gebaseerd op een nieuw concept 

met mogelijkheid tot deeltjesdiscriminatie tijdens de vlucht, modulariteit, compactheid 

en nauwkeurige geometrische definitie. Het instrument is flexibel ontworpen zodat het 

kan gebruikt worden voor verschillende ruimtemissies en om verschillende soorten 

energetische deeltjes te identificeren en hun energiespectra en hoekdistributies te 

bepalen. 

Het instrument wordt ontwikkeld door een consortium bestaande uit volgende leden: 

CSR (Centre for Space Radiations) in Louvain-la-Neuve, Qinetiq Space in Kruibeke, 

ASRO in Finland en het BIRA-IASB in Ukkel. Het Belgisch Instituut voor Ruimte

Aeronomie staat o.a. in voor de mechanische ontwerp en ontwikkeling van het 

instrument. 

Hoewel het functionele principe van EPT volledig gevalideerd werd aan de hand van 

GEANT4 simulaties, een haalbaarheidsstudie, het ontwerp en constructie van kritische 

onderdelen tijdens de fazen A en B van het EPT Project, worden er typisch ook enkele 

modellen gebouwd van een ruimtevaartinstrument. 

Eens een ruimtevaartinstrument is ontworpen met de CAD (Computer Aided Design)

software zijn er nog een aantal stappen af te leggen en hindernissen te nemen tot een 

vluchtmodel op een satelliet wordt geplaatst: fabricatie, oppervlaktebehandeling, 

functionele en omgevingstesten, ... 
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2. ENGINEERING MODEL 

Het EFT-instrument bestaat uit twee "deeltjestelescopen" achter elkaar geplaatst om 

respectievelijk de lagere en de hogere energiegebieden te onderzoeken. De lage 

energiesectie bestaat uit twee analoge silicium detectoren. De hoge energiesectie 

bestaat uit een reeks van absorbers en digitale detectoren die achter elkaar geplaatst 

warden. De radius van de meetopening is bepaald op 35mm en de maximale hoek van 

het zichtveld is 48°. 

Orn de gewenste flexibiliteit te bereiken is het EFT-instrument opgevat als een 

modulair instrument bestaande uit een reeks van uitwisselbare sensoren en absorbers 

die gemakkelijk kunnen aangepast warden aan de specifieke noden van een bepaalde 

missie. Het geheel bestaat uit de twee analoge sensoren vooraan, een collimator en de 

serie van digitale absorbermodules (DAMs). Alle DAMs hebben identieke silicium

detectoren. Elke DAM kan een absorber met een maximale dikte van 5mm huisvesten. 

Voor deze absorber kunnen allerlei materialen ( o.a. aluminium of wolfram) warden 

gekozen. 

Alle DAMs hebben dezelfde afmetingen ongeacht de aard en dikte van hun 

respectievelijke absorbers. De digitale sensoren hebben een dikte van 0,2mm terwijl 

tenminste een van de analoge sensoren dikker (0,3-0,4mm) is. 

Een Engineering Model (EM) wordt gebouwd om het ontwerp, wat tot dan enkel uit 

elektronische bestanden bestond, te bouwen en te testen (functionele testen, 

vibratietesten, thermisch vacuum en life testen van DAMs). Op deze manier wordt 

aangetoond dat het instrument te bouwen is en voldoet aan de vooropgestelde 

wetenschappelijke en technische eisen. 

Binnen het project werd besloten dat de mechanische onderdelen voor het EM van 

EQM kwaliteit zouden gemaakt warden zodat deze kunnen hergebruikt warden in het 

EQM (Engineering Qualification Model). Elektronica, sensoren, bekabeling en 

dergelijke warden gebouwd met commerciele componenten en zijn voor het EM niet 

van ruimtevaartkwaliteit. 
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Voor de hoge energiesectie heeft het instrument de volgende opeenvolging van DAMs 

inhetEM: 

- DAM0l: geen absorber 

- DAM02: 3.0 mm aluminium absorber 

- DAM03: 2.5 mm wolfram absorber 

- DAM04: 3.5 mm wolfram absorber 

- DAM05 tot en met DAMlO: 5.0 mm wolfram absorbers 

Pulse Sh,1pe Amplifier Bo,u·d (PSA) 

DAM sensors 

w ith C...-SA hoard 

(10 mli.ts) 

S2 ,malog sensor 

with CSA ho,u-d 

• 
• 

bo,ud 

Figuur 1 : Ontwerp van EPT zonder cover 

Figuur 2 : EPT EM zonder cover 

Mylc1r 

Holder 

Module 

(ivIHM) 
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2.1 FABRICATIE 

Binnen het consortium zijn de partners verantwoordelijk voor een verschillend deel 
van het instrument: 

o CSR: Front End Electronics (PSA en CSA), GEANT4 simulaties; 
o Qinetiq Space: Digital Processing Unit, Electrical Interface Board, Power 

Conditioning Unit; 
o ASRO: silicium sensoren; 
o BIRA-IASB: mechanische onderdelen. 

In dit document wordt voornamelijk het werk uitgevoerd door BIRA-IASB besproken. 

Op het moment dat aan het bouwen van een EM begonnen wordt, is het ontwerp al 

zodanig vergevorderd dat de mechanische onderdelen van het instrument kunnen 

hergebruikt worden voor het EQM, mits misschien enkele aanpassingen indien zou 

blijken dat het EM niet volledig perfect ontworpen is. Hierdoor worden voor het EM 

reeds de materialen gebruikt die voor het EQM zouden gebruikt worden en aangezien 

het EQM representatief client te zijn voor het FM, dus ook de materialen die voor het 

FM gebruikt zouden worden. Een uitzondering hierop zijn de 'mechanical parts' zoals 

de bouten die voor FM van ruimtevaartkwaliteit moeten zijn en voor het EM en EQM 

niet. Voor deze modellen worden de standaard roestvrijstalen bouten gebruikt. 

In de ruimtevaart moeten alle onderdelen en processen die op de onderdelen gebeurd 

zijn, traceerbaar zijn. Hierdoor zullen veel attesten en certificaten geleverd worden bij 

de goederen. Voor mechanische onderdelen zijn dit: 

o conformiteitsattesten van de gekochte materialen (met samenstelling en 

eigenschappen van het materiaal die gemeten zijn); 

o conforrniteitsattesten van de leverancier van de stukken (het onderdeel 

voldoet aan de eisen en toleranties vermeld op de tekening); 

o meetrapport van de belangrijkste onderdelen (bijvoorbeeld basisplaat) 

waarin aangetoond wordt dat het onderdeel volgens de toleranties op de 

tekening gemaakt is. 
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In de standaarden van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA wordt beschreven 

welke informatie in deze attesten moet terug te vinden zijn. 

De materialen gebruikt in EPT zijn: 

o aluminium 7075 - T7351; 

o wolfram; 

o titanium Ti-6Al-4V; 

o roestvrijstaal AISI304; 

o POM; 

o PEEK; 

o BeCu. 

2.2 0PPERVLAKTEBEHANDELING 

In de ruimtevaart moeten alle mechanische onderdelen voorzien zijn van een 

oppervlaktebehandeling. Deze kan door middel van een coating of chemisch proces 

aangebracht worden. Er zijn verschillende redenen waarom deze oppervlakte

behandelingen gewenst zijn, zoals bescherming tegen corrosie, tegen strooilicht, tegen 

atomische zuurstof, en omwille van elektrische of thermische geleidbaarheid. 

De voorwaarden waaraan de oppervlaktebehandelingen moeten voldoen, worden 

tevens beschreven in de standaarden van ESA. Hieruit volgt dat niet alle leveranciers 

van oppervlaktebehandelingen geschikt zijn om ruimtevaartgekwalificeerde producten 

af te leveren. 

Aangezien voor EPT de mechanische onderdelen van het EM hergebruikt worden voor 

het EQM en dus representatief moeten zijn voor het FM, zijn ook de 

oppervlaktebehandelingen representatief voor het vluchtmodel. 
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De leverancier van de behandelde onderdelen levert ook een conformiteitsattest waarin 

hij verklaart de oppervlaktebehandeling uitgevoerd te hebben volgens de gevraagde 

standaard. 

De oppervlaktebehandelingen gebruikt in EPT zijn: 

o alodine 1200 op aluminium; 

o zwart anodiseren op aluminium; 

o passivatie op roestvrijstaal; 

o blauw anodiseren op titanium; 

o nickelsulfaat op wolfram; 

o goud op BeCu. 

Voor EPT werd de leverancier Protection des Metaux te Parijs gecontacteerd om voor 

de oppervlaktebehandelingen te zorgen gezien hun goede reputatie inzake 

behandelingen volgens ruimtevaartspecificaties. 

Figuur 3: Foto van DAM: blauw anodisatie van titanium en nickelsulfaat op wolfram 
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Figuur 4: Integratie EM 

2.3 METROLOGIE 

Na het ontvangen van de bestelde onderdelen worden een aantal verificaties 
uitgevoerd om na te gaan of de onderdelen voldoen aan de gevraagde specificaties. 
Deze verificaties zijn o.a.: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

visuele inspectie van de onderdelen op bramen, correct afwerken, breken 
van de hoeken, ... ; 
nagaan van de getapte gaten met draadkalibers zodat de bouten in het 
stuk zullen gaan zonder problemen; 
eventueel nameten van stukken om na te gaan of de afmetingen van het 
stuk binnen tolerantie zijn. Kan zowel voor als na de 
oppervlaktebehandeling gebeuren aangezien sommige behandelingen 
een laagje op het stuk leggen zodat de afmetingen wijzigen; 
massa van de stukken opmeten; 
integratiecontrole voor oppervlaktebehandeling zodat er nog 
aanpassingen aan de onderdelen kunnen gebeuren indien nodig zonder 
de oppervlaktebehandeling te moeten herhalen; 
dye penetrant onderzoek van de structurele onderdelen zoals de 
basisplaat om met een fluorescerende vloeistof na te gaan of er scheuren 
in het stuk aanwezig zijn. 
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Figuur 5: Mechanische 'fit check' voor oppervlaktebehandeling 

Figuur 6: Mechanische 'fit check' met de elektronica 
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Vanaf het ontvangen van de onderdelen van de leverancier worden al deze verificaties 
en integraties genoteerd in een logboek. Dit logboek wordt verder aangevuld tijdens 
EQM en FM en blijft gedurende het hele project bestaan. 

Voor EPT werden volgende metingen op de DAM frames uitgevoerd: 

A. Afmetingencontrole: frames en collimator housing na oppervlaktebehandeling en voor DAM 

integratie (dikte 10 mm en 60 mm) 

- Fabricatietoleranties: tekeningnummer 06-3004-IS7: Frame 

tekeningnummer 06-3012-IS4: Collimator Housing 

- Controlepunten: de 4 hoekvlakken die raken aan de DAMs en Collimator aangeduid 

als 1 tot 4 op figuur 3 

Figuur 7: Frame en Collimator Housing 

- Controle instrument: Frames: MAHR - MICROMAR 40EXL 

Collimator Housing: TESA 50-75mm 

Balance DENVER INSTRUMENT DL-3 

- Controle ruimte: BIRA-IASB Clean Room (room n° LOA 3) Class 1000 

- Condities: Start: Temperatuur: 18.9°C; Relatieve Vochtigheid: 70% 
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Einde: Temperatuur: 19.5°C; Relatieve Vochtigheid: 68% 

Status Massa 
Frame nr Hoek 1 Hoek2 Hoek3 Hoek4 

(g) 

40 10.002 10.004 10.000 10.002 OK 38 

41 10.013 10.020 10.014 10.018 OK 38 

42 10.000 10.015 10.014 10.008 OK 38 

43 10.000 10.011 10.025 10.017 38 

44 10.013 10.015 10.017 10.018 OK 38 

45 10.006 10.014 10.014 10.016 OK 38 

46 10.001 10.015 10.018 10.018 OK 39 

47 10.002 10.015 10.014 10.016 OK 38 

48 10.000 9.961 9.966 9.967 38 

49 10.014 10.020 10.011 10.008 OK 38 

50 10.002 10.001 10.008 10.018 OK 39 

51 10.008 10.003 10.010 10.011 OK 39 

Collimator 
Hoek 1 Hoek2 Hoek3 Hoek4 Status Massa (g) 

Housing 

60mm 59.973 59.973 59.960 59.950 OK 162 

B. Massacontrole: mechanische componenten na oppervlaktebehandeling en voor integratie 

- Controle instrument: Balance DENVER INSTRUMENT DL-3 

- Controle ruimte: BIRA-IASB Clean Room (room n° LOA 3) Class 1000 

- Condities: Start: Temperatuur: 18.9°C; Relatieve Vochtigheid: 70% 
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Einde: Temperatuur: 19.5°C; Relatieve Vochtigheid: 68% 

Massa 
Component 

(g) 

Ring A 38 

RingB 64 

RingC 33 

TI Module Fastener (elk) 16 

Absorber Wolfram 5 84 

Absorber Wolfram 3.5 59 

Absorber Wolfram 2.5 42 

Absorber Alu 5 12 

Absorber Alu 3 7 

Absorber Houder 16 

4 bouten Collimator 11 

CSA pcb + detector 350µm + Omnetics connector 10 

CSA pcb + detector 200µm + Omnetics connector 9 

8 bouten CSA pcb en Frame 3.4 

4 bouten M3x6 Absorber Houder en Frame 2.7 
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Figuur 8: Massa controle van EM 
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3.EQM 

Het Engineering Qualification Model (EQM) is volledig representatief voor het Flight 

Model (FM), zowel voor alle hardware als software. Alle materialen, processen, 

verlijmingen en mechanische 'parts' (bouten e.d.) zijn 'flight qualified' of equivalent. 

Het EQM wordt gebouwd om alle functionele en omgevingstesten uit te voeren die 

aantonen dat het instrument de lancering zal overleven en zal werken in de ruimte. 

3.1 REFURBISHMENT 

Na fabricatie, oppervlaktebehandeling en integratie van het EM warden nog kleine 

ontwerpwijzigingen ingevoerd. Dit is voornamelijk ter voorbereiding van de 

kwalificatietesten (toegankelijkheid en bevestiging vibratiesensoren), bekabeling, flight 

elektronische componenten, ... 

Deze kleine aanpassingen warden uitgevoerd waarna de oppervlaktebehandeling 

wordt bijgewerkt. Dit is voor het EQM geen enkel probleem gezien reeds rekening 

werd gehouden met de kwaliteit van materiaal, afwerking en oppervlaktebehandeling 

bij het EM. 

3.2 KWALIFICATIETESTEN 

Alvorens kwalificatietesten uit te voeren, warden testprocedures geschreven die in 

overeenstemming zijn met de testspecificaties en die alle vereisten van het project 

omvatten. Deze testprocedures maken deel uit van een overkoepelend testplan waarin 

ook de belangrijke inspectiemomenten zijn opgenomen zoals MIP (Mandatory 

Inspection Point) en KIP (Key Inspection Point). Dit testplan omvat ook alle 

functionele, performantie- en omgevingstesten. 

Functionele testen van het EQM warden uitgevoerd voor en na elke kwalificatietest en 

na elke vibratie-as om te verzekeren dat het instrument geen mechanische of 

elektronische schade heeft opgelopen tijdens de test. Na elke omgevingstest wordt een 

snelle operationele test uitgevoerd aan de hand van een elektronen stimulibox. 
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De omgevingstesten worden uitgevoerd bij gespecialiseerde bedrijven zoals ESTEC 

(European Space Research and Technology Centre) in Noordwijk. Het EQM ondergaat 

volgende omgevingstesten: 

o thermisch vacuum (TV) test: deze test wordt uitgevoerd in een 'TV 

chamber'. Het doel van deze TV test is aan te tonen dat het instrument in 

staat is om in de omstandigheden van de missie, zoals vacuum en 

thermische condities, aan de vereisten te voldoen van zijn operationele 

modes; 

Figuur 9: Testopstelling voor de TV-test in de 'TV chamber' 

o thermische balanstest: deze test wordt ook in de 'TV chamber' 

uitgevoerd. Het hoofddoel van deze test is aan te tonen dat het 

thermische controlesysteem van het instrument er voor zorgt dat het 

instrument binnen de operationele limieten blijft. Bovendien wordt deze 

test ook gebruikt om het analytische thermische model te verifieren; 

o EMC: het doel van deze test is kwantitatief en kwalitatief na te gaan of het 

instrument tegen straling en conductieve ElectroMagnetische 

Interferentie (EMI) bestand is en andersom of het instrument niet als 

stoorzender werkt; 

o vibratie: tijdens deze test wordt het EQM gekwalificeerd voor de 

mechanische krachten die zullen optreden tijdens de lancering en 
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transportfazen. De test wordt ook gebruikt om het dynamische gedrag 

van de structuur en de resultaten van het eindige elementenmodel te 

verifieren. Het instrument wordt op een elektromagnetische shaker 

geplaatst voor vibratie in drie richtingen (X, Y, Z). Volgende testen zijn 

voorzien: 

• sinus 'sweep' om de eigenfrequentie van het instrument te 

bepalen; 

• lineaire versnelling; 

• sinus aan lage frequentie; 

• willekeurige (' random') vibratie; 

• sinus 'sweep' om de eigenfrequentie gemeten aan het begin van de 

test te controleren. 

Figuur 10: Testopstelling voor de vibratietest volgens de X-as 
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Figuur 11: Testopstelling voor de vibratietest volgens de Y-as 

Figuur 12: Testopstelling voor de vibratietest volgens de Z-as 
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Figuur 13: Testopstelling in het labo voor de vibratietest van een reeks DAMs 

volgens de Z-as 

EPTX EPTZ EPTY 

Freq [Hz] PSD Freq [Hz] PSD Freq [Hz] PSD 

[g2/Hz] [g2/Hz] [g2/Hz] 

20 0.053 20 0.053 20 0.053 

100 0.263 200 0.5 100 0.263 

300 0.263 400 0.5 400 0.263 

2000 0.011 2000 0.011 2000 0.025 

Overall 12.24 1.1 16.73 1.2 14.53 

level grms grms grms 

Testduur : 2.5 min per as 

Figuur 14: 'Random' vibratieniveaus voor de EPT vibratietest 
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Figuur 15: DAM met accelerometers 
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4.FM 

Het Flight Model (FM) of Vluchtmodel is het eigenlijke instrument dat gelanceerd zal 

worden. Vaak wordt ook een Spare Model of Reservemodel gebouwd, dat een exacte 

kopie is van het FM, in geval van onbeschikbaar zijn van het FM bij levering voor de 

lancering of voor testen van allerlei aard terwijl het FM zich in de ruimte bevindt. 

4.1 NIEUW MODEL 

Na succesvolle kwalificatietesten met het EQM, waardoor het ontwerp bewezen heeft 

in overeenstemming te zijn met de vooropgestelde vereisten, kan aan de fabricatie van 

het FM gestart worden. 

Voor het FM worden nieuwe hardware, software, componenten, parts, ... gekocht die 

allemaal ruimtevaartgekwalificeerd zijn en een certificaat bezitten. De elektronica 

wordt gebouwd volgens de toepasbare standaarden, inclusief solderingen voor 

ruimtev aarttoepassingen. 

4.2 ACCEPTANCE TESTEN 

Het FM wordt onderworpen aan acceptance testen. Deze testen omvatten functionele, 

performantie en omgevingstesten. 

Functionele testen worden herhaald om te verifieren of het instrument na fabricatie 

behoorlijk werkt. Deze testen omvatten het functioneel testen van: 

o de sensoren; 

0 

0 

de elektronische borden; 

de FPGA firmware. 

Op systeemniveau wordt het volledige instrument geverifieerd aan de top level 

vereisten. 
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De performantie van het instrument wordt geverifieerd door stralingstesten. 

Testresultaten worden vergeleken met berekeningen, simulatieresultaten met GEANT4 

en testresultaten van de kwalificatietesten. 

Figuur 16 :EPT met elektronenbron 

De omgevingstesten zijn vergelijkbaar met de kwalificatietesten, maar met lagere 

kwalificatielimieten. Op deze manier wordt de kundigheid getest zonder het 

instrument te overtesten. De omgevingstesten omvatten: 

o vibratie; 

o thermisch vacuum; 

o EMC en auto-compatibility testen. 

De testsequentie voor de vibratietest is (voor elke richting X, Y en Z): 

o functionele test; 

o resonantie of eigenfrequentie zoeken; 
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0.5 
5 to 2000Hz 
2 oct/min 
One swee u 

Figuur 17: Resonantie of eigenfrequentie 

De eigenfrequentie van het instrument moet onder 170Hz liggen en de 

eigenfrequenties voor en na een vibratietest mogen niet meer dan 5 % 

verschillen. 

o sinus aan lage frequentie; 

De sinus aan lage frequentie toont aan dat het instrument die omgeving 

aankan zonder structurele degradatie. De niveaus voor alle assen zijn: 

Level 20g 
Frequency 5 to 100Hz 
Sweep rate 2 oct/min during 

qualification tests 
4 oct/min during 
acceptance tests 

Figuur 18 : Sinus testniveaus aan lage frequentie 

o resonantie of eigenfrequentie zoeken; 

o willekeurige ('random') vibratie; 

Deze test toont aan dat het instrument de willekeurige vibratie-omgeving 

zonder structurele of functionele degradatie kan overleven. 

Het vibratiespectrum volgens alle assen is gegeven in Figuur 19. 
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PSD 
Freq (Hz) (g2/Hz) 

2( 0.053 
20( 0.263 
40( 0.263 

200( 0.011 
Pverall leve 

18 grms 

Figuur 19 : Testniveaus voor willekeurige vibratie. Deze niveaus zijn 

voor de kwalificatietesten, de acceptance testniveaus waren op het 

moment van schrijven nog niet bekend. 

o resonantie of eigenfrequentie zoeken; 

o functionele test; 

o schokspectrum (optioneel); 

0 

De bedoeling van een schoktest is aan te tonen dat het instrument 

schokken geYnduceerd door allerlei pyrotechnische gebeurtenissen zoals 

het verwijderen van een trap, het losmaken van de nuttige lading van de 

raket, . .. kan weerstaan. Er moet worden bewezen dat EPT schokken 

volgens onderstaand spectrum kan weerstaan. 

In Plane of panel sllo,;k SRS (Q=lO) 
F""'ttency (Hz) g-v8lue (g) 
100 100 
600 840 
1000 1700 
10000 1700 

Out of Plane of panel, $h0<;k SRS {Q=lO) 
Fro:iuenc:y (Hz) g ·v8lue (g) 
100 100 
200 320 
600 +IO 
1000 800 
10000 800 

Figuur 20 : Schoktestniveaus 

Voor de kwalificatietesten worden drie schokken per richting uitgevoerd, 

voor de acceptance testen een schok per richting. 

functionele test. 

Bij de thermisch vacuum testen zijn de positieve temperaturen 10°C lager dan bij de 

kwalificatietesten, de negatieve temperaturen zijn 10°C hoger. 
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Figuur 21 : EPT EQM thermisch vacuum cycli - acceptance 
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Figuur 22: Testopstelling met DAMs in thermisch vacuum 'chamber' 
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5. CONCLUSIE 

Eens een concept voor een ruimtevaartinstrument is uitgewerkt, is er nog een lange weg 

af te leggen eer het instrument de ruimte ingezonden wordt. Een eerste stap is het 

ontwerp met een CAD software tot in alle details. Op dat moment bestaat een volledig 

ontwerp op de computer. Met dit ontwerp worden allerlei analyses, zoals thermische en 

structurele analyses, uitgevoerd. Dit is werk dat valt onder de fazen A en B van een 

project. 

In faze C van het EPT project worden een Engineering Model en Engineering 

Qualification Model gebouwd om te testen of het instrument bouwbaar is, correct meet, 

de omgeving van de lancering en satelliet in de ruimte zal aankunnen, . . . Hiervoor 

worden allerlei testen uitgevoerd tijdens een kwalificatietestcampagne. Deze 

testcampagne omvat o.a. thermisch vacuum, vibratie en EMC testen. 

Tijdens faze D wordt het eigenlijke Flight Model gebouwd. Dit FM ondergaat ook een 

aantal vibratie, thermisch vacuum en EMC testen die acceptance testen worden 

genoemd. Bedoeling is na te gaan of het instrument de lancering en ruimte zal 

overleven zonder te overtesten waardoor het instrument zou falen tijdens de vlucht. 
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