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Úvod

• Miniaturizovaný rentgenový 
dalekohled

• Kompozitní materiál pro stínění 
kosmické radiace

• FIPEX vědecký přístroj QB50 

Česká technologická nanodružice 
VZLUSAT-1

Nanodružice VZLUSAT-1 je první 
česká technologická družice. 
Jejím úkolem je ověření výrobků 
a technologií na orbitě Země. 

Na palubě nese experimenty:



2011 2012 2013 PDR 2014 EQM

2016 2015 PFM

VZLUSAT-1 historie



Přehled parametrů
• Zorný úhel 3°
• Energetické pásmo 3-60 keV
• Spektrální rozlišení 5 keV 
• Mód dosimetrie
• Mód Spektrální
• Mód Fotonový
• Křemíkový pixelový detektor
• 256×256 pixelů
• Velikost pixelů 55 mikronů
• FWHM 20 arcmin @ 4.5keV
• Ohnisková vzdálenost 250 mm
• Hmotnost 800 gramů
• Velikost 2U

DALEKOHLED TOHOTO TYPU MŮŽE V BUDOUCNU SLOUŽIT PRO:

• Předpovídání kosmického počasí (pozorování 
Slunečních erupcí v reálném čase)

• Astrofyzikální pozorování (širokoúhlé pozorování a 
vyhledávání astrofyzikálních rentgenových zdrojů)

• Výzkum atmosféry (pozorování rentgenových blesků 
bouřek z oběžné dráhy)

Adolf Inneman, Ladislav Pína, Daniela Doubravová, Veronika Maršíková, Michal Platkevič, Jan Jakůbek, 
Ladislav Sieger, René Hudec, Veronika Stehlíková, Martin Blažek, Tomáš Báča

Miniaturizovaný rentgenový dalekohled



RTG optika - Račí oko „Lobster Eye“

1D LE je vhodnější pro nízké RTG 
intenzity a tvrdší rentgenové záření 
(5-20 keV). Pro tvrdé rentgenové 
záření nad 35 keV se chová LE jako 
kolimátor (směrová clona), tak, že 
zesílení je jen 1. Maximální energie 
je omezena detektorem Timepix. 
Ve spektrálním módu lze detektor 
Timepix použít i pro měření spektra 
astrofyzikálních objektů.

Miniaturizovaný rentgenový dalekohled



Hybridní polovodičový pixelový detektor • Planární senzor (Si, GaAs, CdTe) bump-
bonded na pixelový ASIC readout čip

• Pixely: 256 x 256, pitch size: 55 μm
• Plná citlivá plocha: 1.4 x 1.4 cm2 = 2 cm2

• Dark-current free + detekce ionizační dávky
• Real time zobrazování + vysoká citlivost + široký 

dynamický rozsah
• Schopnost rozlišení typu částic: 
• (a) RTG, MIPs, (b) elektrony, (c) nízkoenergetické 

(d) vysoce energetické nabité částice

Aplikace: radiation imaging & particle tracking
Phase sensitive RTG radiografie/tomografie 
Trekování energeticky nabitých částic
RTG fluorescenční zobrazování 
Neutronová radiografie/tomografie 
Zobrazování nabitých částic 
Event-by-event counting mód

Heritage:

SATRAM payload onboard ESA Proba-V satelit

Timepix detector



Richard Pavlica, Eva Straňáková, Jiří Polák, Václav Folvarčný, Lenka Mikuličková, Petr Moravec, 
Andrea Kunc, Milan Petřík, Eduard Belas, Ondřej Nentvich

Kompozitní materiál pro 
radiační stínění může 
v budoucnu sloužit pro:
• Konstrukční materiál 

družic
• Plášť kosmických lodí

s lidskou posádkou
• Konstrukce obydlí při 

osídlení Měsíce či Marsu

RHCH - Přehled parametrů
• Dobré mechanické vlastnosti

- Modul pružnosti
- Pevnost

• Nízká hmotnost
• Radiační odolnost
• Dobré tepelné vlastnosti

- Vysoké teploty
- Odrazivost v IR

Kompozitní materiál pro stínění kosmické radiace



• Deska MES - teplota, měření 
kvality radiačního stínění

• Deska HM - mechanické 
vlastnosti

• Deska Volatiles - Měření 
odpařování těkavých látek

• Solární panel postavený na 
RHCH

Health Monitoring (HM) systém 
pro měření vlastností 
kompozitního materiálu pro 
stínění kosmické radiace

RHCH HM systém



• Konstrukční materiál lehčí než 
hliníkové slitiny

• Efektivita radiačního stínění 
srovnatelná s 1 mm hliníku

• Vysoké mechanické vlastnosti 
- modul pružnosti, pevnost

Al Kompozit 
2014

Ge-GaAs PCB XRB W RHCH 
2015
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Obydlí na Měsíci nebo Marsu

Stínění kosmické radiace



Měření in-situ koncentrace kyslíku v atmosféře 

FIPEX TU Dresden (φ- (Phi = Flux) -Probe-
Experiment) je schopen rozlišit a měřit časovou 
proměnlivost atomárního a molekulárního kyslíku 
jako klíčový parametr nižší termosféry. Atomární 
kyslík je dominantním druhem v těchto regionech 
a proto je jeho měření velmi důležité pro korelaci 
a validaci atmosfických modelů. Navíc, eroze 
povrchů kosmických lodí v důsledku interakce 
s atomovým kyslíku je vážným problémem 
a zásluhy in-situ studií jsou jednoznačně důležité.

FIPEX vědecký přístroj QB50 



VZLUSAT-1



CELKEM NA PROJEKTU 
ZA 6 LET PRACOVALO: 

35 osob
8 spoluřešitelů
3 partneři

Představení týmu a spoluřešitelů projektu



Poskytovatelem startu pro nanodružici VZLUSAT-1 je 
nizozemská společnost ISIS. Start je plánováno na léto 2016 
raketou Dněpr na polární oběžnou dráhu do výšky 475 km. 
Místem startu je město Jasniy, Rusko.

Start rakety



Po vynesení na orbitu bude 
nanodružice vystřelena 
z tzv. vystřelovače (POD). 
Po 30 minutách se může 
zapnout začít první fázi 
„Uvedení do provozu“.

Součástí fáze je vyklopení 
vyklápěcích systémů, dobití 
baterií a navázání prvního 
kontaktu s pozemní stanicí.

Fáze na orbitě



Pozemní stanice - ZČU, Plzeň

Location: Pilsen, Czech Republic
GPS: 49°43'25.778"N, 13°20'58.626"E
LOC: JN69QR
400 m. n. m.

Rádio   UHF 437,240 MHz

Rotátor (azim. + elev.)

LNAs pro 145 / 435 MHz

Pozemní stanice
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