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The scientific research group of space physics is oriented 
to experimental investigations of the space environment, 
the Sun-Earth relationships and predictions of space 
weather conditions. Members of the group participate in a 
development of space plasma instruments, processing and 
interpretation of data collected during many international 
projects and are involved in a laboratory research as 
well. Design and development of scientific instruments 
for international projects is predominantly focused on 
studies of plasma parameters, charged particles and 
wave processes, development of diagnostic methods 
and sensors for these studies. Laboratory simulations of 
processes in the solar wind and Earth’s magnetosphere 
are extended to investigations of the Moon and Mercury 
environment.

The BMSW instrument was designed and built at the Faculty of 
Mathemathics and Physics at Charles University in Prague by 
professor Němeček, professor Šafránková and assistant professor 
Přech, as a part of the plasma complex for the Russian astrophysical 
satellite Spektr-R (Radioastron). The satellite was successfully 
launched from Baikonur on 18th July 2011 into the elliptic orbit, 
which is suitable for measurements of processes in the solar wind. 
Every 8.5 days, the Spektr-R spacecraft approaches Earth to 10 000 
km, while the farthest point from the Earth reaches 390 000 km, 
roughly the distance of the Moon.

While electric and magnetic fields in space are commonly mea-
sured in the order of kHz or MHz, the technical obstacles limited 
the measurements of solar wind parameters to several seconds, 
fractions of Hz. For determining the parameters of the solar wind, 
it is necessary to find out, how many particles are moving in a 
given direction and their velocity. It is important to speed up the 
measurement, because around 1 Hz the processes involved in 
dissipation of the solar wind energy change completely. Although it 
is possible to describe the slower processes by a magneto-hydrody-
namic modeling, faster processes require a full kinetic description 
of moving particles.

The method used by a BMSW device is based on a simultaneous 
measurement of solar wind ion flux by six Faraday cups fixed to 
solar panels of the spacecraft, hence oriented approximately but 

permanently in the solar wind direction. Three of the detectors, 
which are diverted from the Sun – Earth line, determine the direc-
tion in which particles move. The other three detectors measure 
their density and temperature. The parameters are determined 
by two methods. In the first case, the instrument measures with 
frequency of 2 Hz the full ion distribution. Assuming that this 
distribution is Maxwellian, it is possible to speed up the measu-
rement time down to 32 ms, which is about hundred times faster 
than provides any other instrument currently in orbit.

What would you name as main benefits?

“With high time resolution data, we are able to 
perform the space plasma research in conditions 
known as plasma kinetic scale. Such conditions 
have not been achieved by any previous spacecraft 
and they were known only theoretically. The 
unprecedented resolution enables us to determine 
the structure of interplanetary shocks, the Sun influ-
ence of our planet, eg. puts under risk the terrestrial 
powerline networks or satellites in orbit.”

SPaCe reSearCh

INSTrUMeNT FOr FaST MeaSUreMeNT OF The SOLar WIND
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Comparison of density (n) and velocity (v) of particles measured by BMSW compared to identical 
measurements by 3DP instrument on US satellite Wind. Due to high time resolution of BMSW 
measurements, the spectrum of density and velocity fluctuation vary significantly. Source: MFF UK
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Přístroj BMSW byl navržen a realizován na Matematicko-fyzikální 
fakultě (MFF) Univerzity Karlovy v Praze profesorem Němečkem, 
profesorkou Šafránkovou a docentem Přechem, jako součást sady 
měřících přístrojů kosmického plazmatu pro Ruskou astrofyzikální 
družici Spektr-R (Radioastron). Dne 18. července 2011 byla družice 
úspěšně vynesena z kazachstánského Bajkonuru na eliptickou 
oběžnou dráhu, která je vhodná pro měření procesů v zemské 
magnetosféře. Každých 8,5 dní se Spektr-R přiblíží k Zemi na 10 000 
km, zatímco v nejzazším bodě se od Země vzdálí až 390 000 km, 
zhruba na vzdálenost Měsíce.

Zatímco elektrické a magnetické pole je na družicích běžně měřeno 
s frekvencemi řádu kHz nebo i MHz, technické problémy doposud 
limitovaly měření parametrů slunečního větru na několik sekund, 
tedy zlomky Hz. Pro určení parametrů slunečního větru je třeba 
zjistit, kolik částic se pohybuje v daném směru s jakou rychlostí. 
Urychlit vlastní měření je důležité, protože právě kolem 1 Hz se 
zcela mění charakter procesů určujících disipaci energie unášené 
slunečním větrem. Zatímco pomalejší jevy je možno popsat magne-
tohydrodynamickým přiblížením, rychlejší vyžadují úplný kinetický 
popis pohybu jednotlivých částic. 

Metoda použitá v přístroji BMSW je založena na současném 
měření toku iontů slunečního větru šesti detektory na principu 
Faradayových válců a využívá umístění na slunečních panelech, 
kde nedochází k rotaci. Tři z detektorů, které jsou odkloněny od osy 
Slunce-Země, slouží k určení směru a zbylé tři k určení rychlosti, 
koncentrace a teploty částic slunečního větru. Parametry jsou 

určovány dvěma metodami. V prvním případě je přístroj naměří 
s frekvencí 2 Hz. Za zjednodušených podmínek lze měření zrychlit 
ještě více než desetkrát a jedna úplná sada parametrů je naměře-
na za 32 ms, tedy stokrát rychleji, než bylo doposud možné. 

Co vám účast v projektu přinesla?

„Již jeden rok úspěšných měření s unikátním 
časovým rozlišením umožňuje pozorovat 
turbulentní procesy v plazmatu, které zatím byly 
popsány pouze teoreticky. Vysoké časové rozlišení 
dovoluje přesněji měřit strukturu meziplanetárních 
rázových vln, kterými Slunce ovlivňuje Zemi, 
ohrožuje rozvodné sítě elektřiny a provoz družic na 
oběžné dráze.“

PŘíSTrOJ PrO rYChLÁ MĚŘeNí SLUNeČNíhO vĚTrU

Fotografie přístroje BMSW. Foto: MFF UK

Přístroj BMSW je na družici Spektr-R připevněn k podpůrné konstrukci solárních panelů a přikrytý 
vícevrstvou izolační fólií. Foto: MFF UK

Skupina kosmické fyziky MFF Uk

 je orientovaná na výzkum kosmického plazmatu a kos-
mického prachu, návrh a vývoj vědeckých přístrojů pro 
mezinárodní projekty kosmického výzkumu magnetosféry 
Země, s tím spojený rozvoj nových měřících metod 
a detektorů na studium toků plazmatu a měření energe-
tického rozdělení nabitých částic. Zkoumá se fyzika vztahů 
Slunce - Země, jejíž hlavní součástí je výzkum zemské 
magnetosféry ovlivňované slunečním větrem. Výzkum jak 
rázových vln vznikajících v důsledku interakce slunečního 
větru s magnetickým polem Země, tak i meziplanetárních 
rázových vln, se stává středem pozornosti fyziků zkouma-
jících kosmické počasí. Skupina se dále zabývá laborator-
ními simulacemi nabíjení prachových částic v plazmatu se 
zaměřením na magnetosféru Země a v prostředí Měsíce 
a Merkuru.


