
DSSS

The Institute of Atmospheric Physics (IAP),  
Academy of Sciences of the Czech Republic

was established in 1964. The IAP is oriented towards basic 
research of the atmosphere from the boundary layer up  
to the ionosphere, magnetosphere, and interplanetary 
space. The space research and space technology originate 
from scientists and engineers who designed, built, and  
operated the first Czechoslovak scientific spacecraft, 
Magion 1, launched in 1978. The series of Magion space-
craft was continuing until the end of the Magion 5 mission 
in 2002. Based on this tradition, the scientific and tech-
nical personnel of IAP continues to work in experimental 
and theoretical research areas of the upper atmosphere, 
participating in projects and spacecraft missions of the 
European Space Agency (ESA) and other space agencies, 
and on ground-based measurements related to ionospher-
ic and atmospheric research.

The Sun sensors used in the past, e.g. on Magion satellites, were an-
alogue cosine law sensors. These sensors were sensitive to the light 
reflected from the Earth, which reduced their accuracy. In addi-
tion, the measured angle partly depended on the absolute sensitiv-
ities of the photosensitive elements that gradually changed owing 
to background radiation. These disadvantages are overcome by the 
digital slit sun sensor (DSSS) that measures the position (angles) of 
the Sun with respect to its axes. Principle of the measurement and 
the construction of the DSSS is schematically shown in figure. A thin 
opaque layer with a narrow slit is placed above the CMOS linear 
image array. The Sun illuminates different pixels in dependence on 
the angle to the sensor axis. The distance between the linear array 
and the slit defines the field of view (FOV) of the DSSS. There is a 
set of two identical mutually perpendicular linear image arrays with 
two corresponding slits. Thus, two angles between Sun and sensor 
axis are measured in two perpendicular planes, and the position of 
the Sun is fully determined.

The FOV of the developed DSSS is usually 80° (±40°) and the accura-
cy is ~0.1°. If needed, the sensor with narrower FOV and higher ac-
curacy and resolution can be provided. The sensor communicates 
via RS485/422 interface (optionally RS232). It returns two measured 
angles and its temperature on request. Optionally, the signal from 
all pixels can be read. The mass of the sensor is approximately  
0.12 kg, its size ~52x52x26 mm.

The sensor mainly consists from COTS and industrial components 
and is therefore relatively cheap. It was tested on radiation by 

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

“The development of the DSSS made it possible to utilize our previous ex-

perience with the sun sensor design and calibration that our team got from 

Magion missions. The new sensor also opened a possibility to participate in 

several recent and future satellite projects like Spektr-R, Chibis-M, Luna-Glob 

and to verify the existing ideas and technology in practise. In the frame of the 

last project, a calibrating device for sensors with higher accuracy is being de-

veloped. Jaroslav Chum, Jaroslav Vojta, František Hruška and Jiří Baše are the 

key persons involved in the DSSS development.”
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Principle of the DSSS. The cross section of the sensor with simplified math tan α = s/d; s = k(p
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 is the most illuminated pixel by the Sun for the measured angle α,  

and k is constant representing pixel spacing.

Three pieces of Digital Slit Sun Sensor.

exposure to 30 MeV protons with the beam flux ~1.5×109 par-
ticles per cm2/s for 200 s. No change in function was observed. 
The sensor has successfully operated on Spektr-R satellite of 
RadioAstron project, and on Chibis-M satellite.
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Ústav fyziky atmosféry (ÚFA), 
Akademie věd České republiky

byl založen v roce 1964. ÚFA AV ČR se zaměřuje na  
základní výzkum atmosféry od jejích nejnižších vrstev 
vzhůru přes ionosféru, magnetosféru až po meziplane-
tární prostor. Rozvoj kosmického výzkumu a technolo-
gií začal v době, kdy vědci a inženýři z ústavu navrhli, 
postavili a následně provozovali první československou 
družici Magion 1, která byla vypuštěna v roce 1978.  
Řada družic Magion úspěšně pokračovala až do ukon-
čení mise Magionu 5 v roce 2002. Na základě této tradi-
ce vědci a technici ÚFA AV ČR pokračovali v oblasti  
teoretického i experimentálního výzkumu horní atmo-
sféry. Podílejí se na projektech a kosmických misích 
Evropské kosmické agentury (ESA) a dalších světových 
kosmických agentur a na pozemních měřeních oriento-
vaných na výzkum ionosféry a atmosféry Země.

Sluneční senzory využívané v minulosti, například na družicích 
Magion, byly analogové kosinové senzory. Ty byly citlivé na světlo  
odražené od Země, které snižovalo jejich přesnost. Kromě toho byl 
naměřený úhel částečně závislý na absolutní citlivosti fotocitlivého 
prvku, jež se postupně měnila vzhledem k záření pozadí. Tyto nevý-
hody jsou překonány digitálním štěrbinovým slunečním senzorem 
(DSSS), který měří pozici (úhly) Slunce vzhledem k osám detektoru. 
Princip měření a konstrukce DSSS je schematicky zobrazen na ob-
rázku. Tenká neprůhledná vrstva s úzkou štěrbinou je umístěna nad 
lineárním obrazovým polem CMOS. Slunce osvětluje rozdílné pixe-
ly v závislosti na jeho úhlu k ose senzoru. Vzdálenost mezi lineárním 
polem a štěrbinou definuje zorné pole slunečního senzoru DSSS. 
K dispozici jsou dvě stejná, vzájemně kolmo umístěná, lineární ob-
razová pole se dvěma odpovídajícími štěrbinami. Pak lze tedy se 
znalostí dvou úhlů mezi Sluncem a osou senzoru měřených ve dvou 
navzájem kolmých rovinách určit polohu Slunce.

Zorné pole vyvinutého DSSS je obvykle 80 ° (±40 °) a přesnost  
je ~0,1 °. V případě potřeby může být poskytnut senzor s užším 
zorným polem a vyšší přesností a rozlišením. Senzor komunikuje 
přes rozhraní RS485/422 (volitelně přes RS232) a na vyžádání ode-
sílá hodnotu dvou naměřených úhlů a teplotu senzoru. Pokud je 
zapotřebí, je možné číst signál také ze všech jednotlivých pixelů. 
Hmotnost senzoru je přibližně 0,12 kg a rozměry ~52x52x26 mm.

Senzor je postaven z běžných komerčně vyráběných součástek 
a průmyslových dílů a je tak relativně levný. Při testování byl po 

Co vám účast v projektu přinesla? 

„Vývoj DSSS nám umožnil využít předchozí zkušenosti z návrhu a kalibrace 
slunečních senzorů, které získal náš tým na družicích Magion. S novým 
senzorem se nám otevřela možnost účastnit se na několika probíhajících 
či plánovaných misích jako je Spektr-R, Čibis-M nebo Luna-Glob a ověřit 
tak stávající myšlenky a technologii v praxi. V rámci posledního projektu je 
vyvíjeno kalibrační zařízení pro senzory s vyšší přesností. Jaroslav Chum, 
Jaroslav Vojta, František Hruška a Jiří Baše jsou klíčové osoby podílející se na 
vývoji DSSS.“

DIgITální šTěRbInový SluneČní SenzoR

Popis principu DSSS zobrazující průřez snímačem a zjednodušený matematický popis. tg α = s/d;  
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 je pixel nejvíce osvětlený Sluncem pro měřený 

úhel α a k je konstanta reprezentující vzájemnou vzdálenost pixelů.

Digitální štěrbinový sluneční senzor.

dobu 200 s vystaven proudu protonů o energii 30 MeV a tokem 
1,5x109 částic na cm2. Nebyla pozorována žádná změna ve funkci 
senzoru, který nyní úspěšně pracuje na družicích Spektr-R projek-
tu RadioAstron a Čibis-M.
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