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Institute of Atmospheric Physics (IAP) CAS

has a long experience with development and building of 
scientific instruments dedicated to investigations of the 
Earth ionosphere and magnetosphere. Space activities at 
IAP started by participation in the INTERKOSMOS program. 
A series of five MAGION microsatellites were successfully 
developed, built and operated by a team of scientists 
and engineers at IAP. Recently, IAP has developed a 
broadband receiver for the upcoming TARANIS mission of 
the French space agency, CNES a time domain sampling 
analyzer for the ESA Solar Orbiter project. The prototype 
of the multicomponent analyzer for the ESA JUICE project 
is being prepared. IAP operates a spacecraft telemetry 
station which is now used to receive data from the ESA 
Cluster mission. IAP also participates in analysis and 
scientific interpretation of data from several spacecraft 
missions (DEMETER, Cluster, Double Star, STEREO, ThEMIS, 
Cassini, and Van Allen Probes). IAP is active in research of 
space plasmas in the Earth ionosphere and magnetosphe-
re, in the vicinity of planets of the Solar system, and in the 
solar wind.

TARANIS (Tool for the Analysis of RAdiations from lightNIng and 
Sprites) is a scientific micro-satellite of the French space agency 
CNES based on the MYRIADE series spacecraft platform. Its launch 
on a Sun synchronous polar orbit at 700 km altitude is planned for 
the end of 2017. TARANIS will study radiation from atmospheric 
lightning discharges and from optical phenomena (Transient 
Luminous Events) observed between the Earth troposphere 
and ionosphere (blue jets, red sprites, halos, elves). TARANIS will 
also investigate terrestrial gamma ray flashes (TGF) which are 
probably related to the acceleration of electrons to high energies. 
Simultaneous measurements of the electromagnetic radiation 
from very low frequencies up to 37 Mhz, optical radiation, X-rays, 
and energetic electrons will extend our knowledge about these 
processes which are still not fully understood.  

The IME-hF instrument (Instrument de Mesure du Champ 
Electrique haute Fréquence) will record detailed waveform 
measurements of fluctuating electric fields in the frequency range 
from a few khz up to 37 Mhz. The instrument consists of two parts. 
The sensors - deployable electric antennas with preamplifiers - are 
developed in the LPC2E laboratory (Laboratoire de Physique et 
Chimie de l‘Environnement et de l‘Espace) in Orléans, France. These 
sensors are connected to a broadband analyzer which has been 

developed at IAP since the beginning of the project since 2006. 
The analyzer processes received signals at a sampling frequency 
of 80 Mhz, controls operational modes of the instrument, and 
communicates with spacecraft telemetry system. The instrument 
will be able to trigger and record interesting intervals of data 
using a flexible event detection algorithm.

What would you name as main benefits?

“Our participation in the project induced a new 
topic of our scientific research: investigation of elec-
tromagnetic radiation from lightning discharges. 
Another important aspect of this project is  
the continuation of international cooperation with 
the scientific laboratory LPC2E, as well as coopera-
tion with new scientific and industrial subjects. We 
also closely cooperate with a team at MFF UK led by 
Assoc. Prof. Přech, developing electron spectrometer 
IDEE in cooperation with IRAP (Institut de Recherche 
en Astrophysique et Planétologie). In the frame of 

the project, we have installed prototypes of the IME-HF analyzer on Plateau 
d’Albion in southern France and on the northern cap of the Corsica Island. 
These fast ground based measurements allow us to investigate processes 
occurring inside thunderclouds which accessible to optical observations. We 
have already obtained interesting results on lighting initiation processes.  
The data are also useful for long-term tests of our spacecraft instrumentation 
with signals generated by natural lightning discharges. After the launch of 
the TARANIS spacecraft these measurements will be used as a ground-based 
counterpart to our satellite data.”
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hlavním posláním francouzské družice TARANIS (Tool for  
the Analysis of Radiation from lighNIng and Sprites) bude studium 
atmosférických výbojů mezi troposférou a ionosférou, zejména 
tzv. výbojů typu sprite a pozemních gama záblesků, které nejsou 
dosud uspokojivě vysvětleny a souvisí s urychlováním elektronů na 
vysoké energie. Na základě současného měření v oblasti nízkofre-
kvenčních vln, rádiových vln, v oblasti infračerveného, optického, 
ultrafialového, rentgenového a gama záření a měření energetických 
elektronů se předpokládá rozšíření našich poznatků o těchto dosud 
jen částečně prozkoumaných jevech.

Družice TARANIS bude další družicí ze série mikrodružic MYRIADE 
financované francouzskou kosmickou agenturou, CNES. Vypuštění 
na nízkou polární dráhu ve výšce 700 km je plánováno na konec 
roku 2017. 

Přístroj IME-hF (Instrument de Mesure du champ Electrique - haute 
Fréquence) bude zaměřen na širokopásmové měření elektromag-
netických vln o kmitočtech od několika khz až do 37 Mhz. Skládá 
se ze dvou částí: výklopných elektrických antén s předzesilovači, 
které jsou vyvíjeny v laboratoři LPC2E (Le Laboratoire de Physique 
et Chimie de l’Environnement et de l’Espace) v Orléans ve Francii 

a z elektronického analyzátoru pro řízení měření a zpracování 
dat, který je od počátku prací na projektu v roce 2006 vyvíjen na 
Ústavu fyziky atmosféry AVČR. Tento analyzátor má za úkol velmi 
rychle digitálně zpracovat analogové signály z předzesilovačů 
(digitalizace probíhá na vzorkovacím kmitočtu 80 Mhz), přijímat 
povely pro různé režimy práce přístroje, detekovat měřené 
události, sestavovat výsledný datový tok a komunikovat s telemet-
rickým systémem družice.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Naše účast v projektu nám přinesla především 
nové zaměření vědeckého výzkumu, pokračování 
zahraniční spolupráce s vědeckou laboratoří LPC2E 
a spolupráci s novými vědeckými a průmyslovými 
subjekty. Úzce též spolupracujeme s týmem MFF 
UK vedeným Doc. Přechem, který v součinnosti 
s IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et 
Planétologie) připravuje elektronový spektrometr 
IDEE. V rámci projektu jsme instalovali prototypy 
analyzátoru IME-HF na Plateau d‘Albion v jižní 
Francii a na severní cíp ostrova Korsika. Tato 

pozemní měření slouží jednak k testování družicového přístroje pomocí 
signálů generovaných přírodními bleskovými výboji, jednak k výzkumu málo 
prozkoumaných procesů odehrávajících se uvnitř bouřkového oblaku, který 
již přinesl zajímavé výsledky týkající se prvotních fází bleskového výboje. Po 
startu družice TARANIS budou tato měření používána pro porovnání s jejími 
daty.“
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Letový model analyzátoru IME-HV pro družici TARANIS. Zdroj: ÚFA AVČR

Ústav fyziky atmosféry (ÚFA) Av Čr

má dlouholeté zkušenosti s vývojem a využíváním přístro-
jů pro vědecký výzkum kosmického prostoru, zejména 
ionosféry a magnetosféry Země. Počátky kosmických 
aktivit jsou spojeny s programem INTERKOSMOS. Kromě 
řady vědeckých přístrojů bylo na pracovišti vyvinuto, 
postaveno a provozováno 5 družic MAGION. V současné 
době byl dokončen vývoj analyzátoru IME-hF pro družici 
TARANIS. ÚFA dále vyvinul analyzátor TDS pro projekt  
Solar Orbiter. A obdobné přístroje pro projekty Resonance 
a Luna-Glob. Analyzátor LFR pro projekt JUICE Evropské 
kosmické agentury je ve stadiu přípravy prototypu. 
Další oblastí aktivit ÚFA je příjem, zpracování a vědecká 
interpretace družicových dat. Probíhá zde analýza dat 
z projektů DEMETER, Cluster, Double Star, STEREO, 
ThEMIS, Cassini a Van Allen Probes. Ústav též disponuje 
vlastní telemetrickou družicovou stanicí v Panské Vsi, 
kde v současné době probíhá příjem dat z družic Cluster 
Evropské kosmické agentury. Vědecká oddělení ústavu 
využívají získaná družicová data pro základní výzkum 
ionosféry a magnetosféry Země, planet sluneční soustavy 
a slunečního větru.
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