
The Institute of Experimental and Applied Physics (IEAP)

is the research center of the Czech Technical University  
in Prague (CTU) for applied and fundamental research in  
experimental physics of the microworld. R&D focuses on 
advanced instrumentation and new methods with novel 
applications in biomedical imaging and space. The IEAP 
CTU has presently over 80 staff members with one fifth of 
foreigners and many Ph.D. students and young research-
ers. The institute is equipped with modern facilities such 
as high-resolution micro-tomography units and wide-
range gamma-ray source facilities designed and construct-
ed by IEAP teams. The latter facilities serve for calibration 
of spacecraft instruments including a transportable station 
for remote onsite measurements at ESA Test Centers. The 
institute operates also a Van de Graaff accelerator which 
provides light ion and mono-energetic fast neutron sourc-
es for space-related research.

A customized lightweight and low-power radiation micro-tracker 
has been constructed for the satellite RISESAT (Rapid International 
Scientific Experiment Satellite) which will be launched in 2016. 
RISESAT is a 50 kg class scientific microsatellite developed by a  
consortium of leading Japanese universities (Tohoku,Tokyo, Kyoto, 
and Hokkaido) within the frame of a Japanese Funding Program for 
World-Leading Innovative R&D on Science and Technology (FIRST).

The Czech instrument is equipped with state-of-the-art hybrid  
semiconductor pixel detector technology developed by the 
Medipix Collaboration. Two independent detector layers operate  
as a particle micro-telescope and provide high angular resolution 
and high sensitivity tracking for directional detection of energet-
ic charged particles (light and heavy charged particles). Also X-rays 
and even neutrons, with limited efficiency, can be detected. The 
pixel detectors provide noiseless detection of single radiation quan-
ta, measure their energy loss, position, direction of trajectory and 
time of interaction. Different types of particles and interactions can 
be identified and distinguished thanks to the detector’s high spatial 
granularity and quantum counting sensitivity.

The Timepix payload is highly integrated, lightweight and low-pow-
er and will provide characterization of the mixed radiation field in 
the outer space environment of the satellite path. The particle mi-
cro-telescope capability will provide the sky mapping of energet-
ic charged particles in low Earth orbit (800 km). The Prague team 
will be in charge of all data, including its processing, evaluation and 
publication of results.

What would you name as main benefits of the project to you 
and your company? 

“The main benefit was the possibility to develop 

our own space hardware joining a new internation-

al project led by Japanese universities. The experi-

mental character of the satellite enabled us to pro-

pose and construct an innovative instrument with 

expanded features following the development and 

experience gained with our current spacecraft pay-

load SATRAM which was built by CSRC Brno and 

which is successfully operating in LEO orbit since 

May 2013 onboard ESA Proba-V satellite.”
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Engineering model of the payload and accommodation in the RISESAT satellite. Source: IEAP

Illustration of high resolution sky mapping of energetic space radiation by the Timepix-based radiation 
micro-telescope in low Earth orbit. Source: IEAP
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Ústav technické a experimentální fyziky (ÚTEf)

je výzkumným centrem Českého vysokého učení  
technického v Praze (ČVUT) pro oblasti základního 
a aplikovaného výzkumu ve fyzice mikrosvěta. Výzkum 
se zaměřuje na vývoj pokročilé instrumentace a nové 
metodiky včetně inovativních aplikací např. v medicí-
ně či kosmonautice. Ústav má dnes přes 80 zaměstnan-
ců, z nichž pětinu tvoří cizinci. Zároveň jsou podstat-
nou částí týmu odborných pracovníků Ph.D. studenti 
a mladí vědci. Pracoviště je vybaveno moderními ex-
perimentálními přístroji, jako jsou pokročilé rentgeno-
vé mikro-radiografické a tomografické zobrazující sta-
nice vlastní výroby. Součástí vybavení je rovněž Van de 
Graaffův urychlovač, který slouží i jako laditelný zdroj 
mono-energetických rychlých neutronů pro kosmický 
výzkum. Dále byly v ústavu sestaveny kompaktní zdroje 
gama záření určené pro kalibraci družicových přístrojů 
včetně přenosné stanice pro měření v laboratořích ESA.

Na Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT byla navrže-
na a kompletně vyvinuta radiační kamera pro japonskou vědec-
kou mikrodružici RISESAT (Rapid International Scientific Experiment 
Satellite), která bude vypuštěna v roce 2016. Tým z ÚTEF zvítězil 
v mezinárodní soutěži pro dodání inovativních vědeckých  
přístrojů na tuto experimentální družici, která je budována konsor-
ciem předních japonských univerzit (Univerzity v Tohoku, Tokiu, 
Kjótu a Hokkaidu) s podporou japonské vlády v rámci svého ná-
rodního programu  World-Leading Innovative R&D on Science and 
Technology (FIRST). Projekt je zaměřen na vývoj, vypuštění a provoz 
kompaktní mikrodružice o hmotnosti 50 kg, která umožní efektivně 
implementovat nové špičkové technologie ve vesmírném  
výzkumu a zjednodušit vývojové a výrobní procesy. 

České zařízení nazvané Space radiation mikro-tracker je založeno 
na dvou polohově citlivých pixelových detektorech Timepix s vyso-
ce integrovanou mikroelektronikou na úrovni jednotlivých  
pixelů, na jejichž vývoji se ÚTEF dlouhodobě podílí spolu s přibliž-
ně dvaceti univerzitami a institucemi především z Evropy (včetně 
Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN) v rámci mezinárod-
ního vědeckého konsorcia pověřeného vývojem detektoru Medipix. 
Výhodou dané technologie je schopnost rozpoznat jediným kom-
paktním zařízením jednotlivé typy částic (např. rentgenové záře-
ní, protony, elektrony, lehké a těžké ionty), zaznamenat jejich toky 
se širokým dynamickým rozsahem, měřit energii, čas a polohu in-
terakce a při tom určit s vysokým úhlovým rozlišením směr jejich 

co vám účast v projektu přinesla? 

„Přínosem tohoto projektu bylo zapojení do nového 
mezinárodního konsorcia vedeného japonskými 
univerzitami, díky kterému se nám podařilo zcela 
samostatně vyvinout vlastní letový hardware 
a umístit jej na družici RISESAT. Experimentální 
charakter celé mise nám umožnil navrhnout 
inovativní zařízení s rozšířenými funkcemi, přičemž 
jsme využili zkušenosti s naším předchozím 
zařízením SATRAM, který byl sestrojen firmou CSRC 
Brno, a který úspěšně měří na oběžné dráze od 
května 2013 na palubě družice ESA Proba-V.“

TElEskoP Pro dETEkcI EnErgETIckých čásTIc nA bázI dETEkTorů 
TImEPIx nA jAPonské vědEcké mIkrodružIcI rIsEsAT 

<– Ilustrace zobrazující precizní mapování energetického kosmického záření mikroteleskopem na bázi 
detektoru Timepix na nízké oběžné dráze Země. Zdroj: ÚTEF
–> Inženýrský model zařízení a ilustrace jeho umístění na družici RISESAT. Zdroj: ÚTEF

Mezinárodní tým s vědci z ÚTEF ČVUT v Praze (M.P. a C.G.) při integraci jednotlivých vědeckých zařízení 
na družici RISESAT na Univerzitě Tohoku v Japonsku. Foto: Konsorcium RISESAT

letu. ÚTEF poskytuje také implementaci specifického hardwarové-
ho rozhraní a softwarovou podporu vyžadovanou pro provoz a ří-
zení přístroje na družici RISESAT. Pozorování kosmického záření ra-
diační kamerou bude zaměřeno především na precizní měření drah 
letu energetických částic, a to podél dráhy družice ve výšce 800 km. 
Tým z ÚTEF bude mít v plné kompetenci veškerá data, včetně jejich 
zpracování, vyhodnocování a publikování výsledků.
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