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Department of telecommunication and multimedia  
technics at the Faculty of Electrical Engineering, 
University of West Bohemia

guarantee the preparation of bachelor, master and doc-
toral students in several specialized fields of study, cover-
ing the areas of audio and visual technics, radio and tele-
communication technics, antenna technics, digital signal 
processing or design and simulation of low and high fre-
quency circuits with CAD software. Since 2008 the group 
of young department workers has been focused on the re-
search and development of specialized technologies for 
small satellites and on the supervision of students’ thesis in 
this field of study.

The idea of university satellite development originated from two 
members of the department, who cooperated on the radioamateur 
satellite czCube. In 2008, there was the research project “Power  
efficient space probe for experimental research based on picosat-
ellite” prepared and from 2009 to 2011 it was funded by the Czech 
Science Foundation agency.

Identification of all fundamental weaknesses of standardized small 
satellites, called CubeSats, and the development of new solutions 
were the main goals of our project. The project focused on efficien-
cy and reliability of solar power generation and accumulation, radi-
ation susceptibility of electronics systems and sufficient radio trans-
mission data throughput toward the ground control station.

During the project, there were proposed and verified several in-
teresting technical ideas. These ideas cover the highly parallelized 
structure of fixed and deployable solar panels with small area solar 
cell strings or usage of the supercapacitors with carbon nanopar-
ticles as complement to the fast degraded common accumulators. 
Furthermore, the work focused on redundant design of the inner 
supply and communication bus with safety bus drivers and discon-
nectors, design of the main doubled control computers with the 
ability of software upgrade during orbit operations, autonomous 
satellite position and attitude determination systems for better op-
eration planning or software defined radio transceiver with adapta-
tion to the current radio channel conditions.

The satellite launching hasn´t been realized yet due to the financial 
situation and short time of the project, however the work on devel-
opment of the PilsenCUBE has been continued after 2011.  

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

“This project helped us to establish background for the 

group of young researchers and students, who could 

work in the prestige area of space technology develop-

ment and to get necessary know-how step by step. There 

are still created many interesting bachelor, master and 

doctoral thesis, prototypes of satellite systems and nec-

essary test beds. The results were published at the inter-

national conferences and in the international magazines. Last but not least, 

during the project we built the ground control station with own hands, where 

we are analyzing the radio transmission of current small satellites. This station 

will be also used in several following projects such as QB50 or VZLUSat.”
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1. Vnitřní struktura se systémem pro určení prostorové orientace, kombinovaným blokem se 
superkapacitory a akumulátory a deskami s elektronickými systémy. Zdroj: FEL ZČU,  
Inner structure with attitude control system, with combinated block of supercapacitors and accumulators 
and with stacked boards of electronic systems. Source: FEE UWB
2. Zdvojené řídící počítače se schopností upgradu softwaru při činnosti na oběžné dráze. Foto: FEL ZČU,
Doubled control computers with the ability of software upgrade during orbit operations. Photo: FEE UWB

The development focused on alternative mechanical structure 
with modular multi-layer shielding, m-ary chirp modulation and 
cross parity check codes. The solutions enable also other coopera-
tion on next projects. For example, the experimental autonomous  
attitude determination system creates basis of the trigger system 
for X-ray imaging of the Sun on the VZLUSat. The ground control 
station will also offer radio connection service for the VZLUSat. 
Currently, it is also negotiated the future cooperation on the  
UV-Brite project for Masaryk University, where the services  
of satellite radio communication would be provided by the 
department.
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oddělení telekomunikační a multimediální techniky 
Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity 
v plzni 

zajišťuje odbornou přípravu studentů bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programů  
v několika specializovaných oblastech zahrnujících  
obrazovou a zvukovou techniku, radiotechniku  
a telekomunikační techniku, anténní techniku, číslicové  
zpracování signálů nebo návrh a simulace nízkofre-
kvenčních a vysokofrekvenčních obvodů s podporou 
návrhových systémů. Od roku 2008 se skupina mladých 
pracovníků oddělení zaměřuje na výzkum a vývoj speci-
fických technologií vhodných pro malé družice a na  
vedení odborných prací studentů v tomto oboru.

Myšlenky na realizaci družice v univerzitním prostředí pochází od 
dvou pracovníků Fakulty elektrotechnické, kteří se dříve podíleli  
na vývoji radioamaterské družice czCube. V roce 2008 byl proto  
připraven projekt výzkumu a vývoje pod názvem „Energeticky 
úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů“  
a od roku 2009 do roku 2011 byl s podporou Grantové agentury 
České republiky řešen. 

Cílem projektu bylo identifikovat nedostatky malých družic typu 
CubeSat, jejichž spolehlivost a využitelnost pro reálné vědecké  
experimenty byla omezená, a navrhnout vhodnější řešení. Náplní  
projektu bylo zejména zajištění dostatku elektrické energie pro  
napájení systémů družice, zabezpečení spolehlivosti elektronických 
systémů vystavených radiačnímu záření ve vesmíru a zajištění  
dostatečné komunikační rychlosti palubních radiostanic pro přenos 
vědeckých dat z družice do pozemního střediska.

V rámci projektu bylo rozpracováno a ověřeno několik zajímavých 
technických myšlenek. Jednalo se například o pevné a vyklápěcí  
solární stěny s vysokým stupněm paralelizace malých řezů solár-
ních článků nebo využití superkapacitorů s uhlíkovými nanočásti-
cemi jako doplňku rychle stárnoucích akumulátorů. Dále probíhaly 
práce na redundantním řešení napájecích a komunikačních sběrnic 
s bezpečnými odpojovacími obvody, na řešení řídících procesorů se 
schopností upgradu softwaru při činnosti družice na oběžné dráze 
a také na experimentálních systémech autonomního určení pozice 
a prostorové orientace družice na oběžné dráze za účelem plánová-
ní režimu činnosti. V neposlední řadě byl rozpracován koncept soft-
warově definované radiostanice adaptující se na proměnlivé pod-
mínky v rádiovém kanálu.

co vám účast v projektu přinesla? 

„Účast na projektu nám umožnila vytvořit zázemí pro 
skupinu začínajících vědeckých pracovníků a pro řadu 
studentů, kteří se mohli věnovat činnosti v prestižní 
oblasti vývoje kosmických technologií a postupně 
získávat potřebné know-how. Vznikla tak a stále dosud 
vzniká celá řada zajímavých bakalářských, diplomových 
a doktorských prací, funkčních vzorků, prototypů 
subsystémů družice, testovacích systémů a přípravků. 

Výsledky jsou publikovány na mezinárodních konferencích a v meziná-
rodních časopisech. Nedílnou součástí projektu se také stala vlastnoručně 
vybudovaná stanice pro družicovou komunikaci, na které nyní přijímáme 
a analyzujeme signály stávajících družic a budeme ji využívat i v pokračujících 
projektech jako jsou QB50 nebo VZLUSat.“

EnErgEticky úsporná platForma pro ExpErimEntální výZkUm  
na BáZi pikosatElitů

Vyklápěcí solární stěna s vysokým stupněm paralelizace. Foto: FEL ZČU,
Highly parallelized structure of deployable solar panel. Photo: FEE UWB

Ačkoliv se nepodařilo z finančních a časových důvodů během 
krátké doby řešení projektu zajistit vypuštění družice, práce na vý-
voji PilsenCUBE pokračovala i po roce 2011. Jednalo se zejména 
o alternativní mechanické konstrukce s modulárním víceúrovňo-
vým stíněním, vícestavové frekvenčně rozmítané modulace a pro-
tichybové zabezpečení přenosu dat kříženými paritními kódy. 
Projekt se stal základem také pro další spolupráci. Experimentální 
systém autonomního určení prostorové orientace se stává zákla-
dem pro spouštění snímkování Slunce v rentgenové oblasti na 
vyvíjené družici VZLUSat, pro kterou budou pracovníci Fakulty 
elektrotechnické také dodávat služby vybudované pozemní ko-
munikační stanice. Nyní pracoviště jedná o zapojení do projek-
tu UV-Brite, který je řešen na Masarykově univerzitě, pro kterou by 
zajišťoval služby související s radiovou komunikací s družicí.
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