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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 researchers. The institute is equipped with modern facilities such
as high-resolution micro-tomography units and widerange gamma-ray source facilities designed and constructed 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 sources for space-related research.

SATRAM is a highly compact low-mass and low-power spacecraft
payload operating in open space in low Earth orbit (LEO) at 820 km
altitude onboard ESA’s Proba-V satellite launched 7th May 2013. It
is a new technology platform for spacecraft providing integrated
high-sensitivity (quantum counting) wide-dynamic range radiation
monitoring and characterization of mixed radiation fields. The instrument is equipped with state-of-the-art position-sensitive hybrid
semiconductor pixel technology Timepix developed by the Medipix
Collaboration based at CERN to which the IEAP is member. Data
products include particle fluxes (total, particle type – light charged
particles, protons, ions, X-rays; partially low-energy gamma-ray;
neutron sensitivity is possible by additional converters), energy loss
spectra and directional information for energetic charged particles.
Following commissioning SATRAM went through a process of finetuning of its operation configuration and measurement settings
while successfully taking data which presently is at the rate of 6000
frames per day. The instrument is being operated continuously
and it takes a significant amount of the spacecraft CPU and memory allocation as well as of the data downlink capacity. Data are retrieved to the ESA's Redu satellite center in Belgium from where
they are relayed directly to the IEAP on a daily basis. The continuous and high frame rate operation allows for complete mapping of the space radiation and of the satellite environment with
quantum-counting sensitivity and high spatial resolution provided by the embedded Timepix detector chip. Results and data products have the form of particle fluxes, dose rate, directional distributions of energetic charged particles as well as mixed radiation field
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composition and spectral (energy loss) distribution according particle types between light and heavy charged particles (electrons,
protons, ions) and X-rays. First results are being published (article has been submitted to ASR journal) and are made available to
ESA. Comparison with conventional instruments such as the EPT
onboard of Proba-V has been ongoing since 2014. Inclusion of
SATRAM evaluated data into ESA space weather system database
is also underway.
The SATRAM/Timepix spacecraft payload is the first deployment
of Timepix/Medipix technology in open space. The instrument
was proposed and is operated by the IEAP CTU Prague. It was constructed and space-qualified by CSRC Brno in close cooperation
with ESA. The research is performed in frame of the CERN Medipix
Collaboration to which the IEAP CTU is long-term member.
Project was funded by the European Space Agency, Grant
No. 4000105089/11/NL/CBi. Response testing and calibration
verification measurements of Timepix chips were performed at
the Van de Graaff light ion accelerator of the IEAP CTU in Prague
in frame of the Grant Research Infrastructure No. LM2011030
of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic.

Map of total particle flux (all particle components omnidirectional) at 820 km LEO orbit measured by
SATRAM/Timepix payload on board ESA Proba-V satellite. Results shown for a 26 day period (1st to 26th
November 2014). The data product displayed (total particle flux, given in counts/cm2/min) spans over
6 orders of magnitude (color bar displayed in log scale). Source: IAEP

What would you name as main benefits of the project to you
and your company?
“The project brought the possibility to deploy our core
technology of advanced position-sensitive quantumcounting radiation detectors into space. We got access
to the high-tech space sector as well as new applications
and subjects of research such as space radiation physics and space weather. The new technology platform for
spacecraft payloads created a new market product of a
Czech high-tech company (CSRC). Last but not least, we
had the possibility to exploit and transfer our know-how and experience in radiation detection, imaging and spectrometry acquired in ground-based facilities and applications into space.”
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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 medicíně či kosmonautice. Ústav má dnes přes 80 zaměstnanců, z nichž pětinu tvoří cizinci. Zároveň jsou podstatnou částí týmu odborných pracovníků Ph.D. studenti
a mladí vědci. Pracoviště je vybaveno moderními experimentálními přístroji, jako jsou pokročilé rentgenové mikro-radiografické a tomografické zobrazující stanice 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.

SATRAM je kompaktní družicový přístroj pro precizní měření, vizualizaci a charakterizaci radiace v otevřeném kosmickém prostoru. Letový model byl 7. května 2013 vypuštěn na oběžnou dráhu ve
výšce 820 km na palubě družice Evropské kosmické agentury (ESA)
Proba-V, vynesené raketou Vega-2 z kosmodromu v Kourou. Přístroj
SATRAM je vybaven vysoce integrovaným detektorovým čipem
Timepix, který byl vyvinut mezinárodním vědeckým konsorciem
pověřeným vývojem detektoru Medipix, jehož členem je, mimo
jiné, Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN. Přístroj byl
navržen v ÚTEF a konstrukce včetně kvalifikace pro využití ve vesmíru byla provedena firmou CSRC v Brně. Nadále je provozován
týmem z ÚTEF, který se stará o stahování a zpracování dat z družice.
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První výsledky jsou již publikovány (článek byl zaslán do vědeckého časopisu ASR) a jsou dány k dispozici ESA. Od roku 2014 probíhá porovnávání výsledků s měřeními standardních přístrojů, jako je
energetický spektrometr EPT Proba-V. Pracuje se rovněž na využití
vyhodnocených dat z přístroje SATRAM v databázových systémech
ESA pro kosmické počasí.
V zařízení SATRAM byla poprvé využita technologie Timepix v otevřeném kosmickém prostoru a je prvním modelem této nové technologické platformy na družicích pro precizní monitorování radiace
včetně její charakterizace a to jediným kompaktním vysoce integrovaným zařízením.
Výzkum je realizován v rámci vědecké spolupráce Medipix. Projekt
byl podpořen grantem ESA No. 4000105089/11/NL/Cbi. Testování
a kalibrace detektorů Timepix byly realizovány v ÚTEF a na urychlovači VdG, jehož provoz je podpořen grantem MŠMT vědecké infrastruktury č. LM2011030.

Inženýrský model družicového přístroje SATRAM (a) a kvalifikovaný letový model připojený k družici
Proba-V (b). Velikost přístroje SATRAM: 55,5 mm (výška), 62,1 mm (šířka) a 107,1 mm (délka); celková
hmotnost včetně ochranné krabičky: 380 g. Velikost družice Proba-V: 80 cm × 80 cm × 100 cm; hmotnost
138 kg (ochranné plastové boční panely byly odstraněny před startem). Foto: ÚTEF, ESA

Co vám účast v projektu přinesla?
Po uvedení do provozu prošel SATRAM na oběžné dráze procesem
dolaďování konfigurace a nastavení měření. V současné době produkuje díky nepřetržitému provozu 6000 snímků denně, a využívá tak velkou část kapacity CPU i paměti družice Proba-V. Zásadní
část datového toku je z centra ESA Redu v Belgii každodenně předávána přímo na ÚTEF. Nepřetržitý provoz a vysoká frekvence snímků umožňuje kompletní mapování záření na oběžné dráze družice
s citlivostí na jednotlivá kvanta, a to s vysokým prostorovým rozlišením detektoru s čipem Timepix. Výsledky a datové produkty mají
formu toků částic, dávky záření, směrového rozdělení energetických
nabitých částic smíšeného radiačního pole a spektrálního rozdělení
energetických ztrát částic podle jejich typů, od lehkých a těžkých
nabitých částic (elektrony, protony, ionty) a rentgenového záření.

„Projekt přinesl především možnost nasadit pro
kosmické aplikace naši špičkovou technologii
v detektorech záření. Získali jsme přístup k high-tech
sektoru kosmického výzkumu, čímž se nám otevřely
možnosti nových oblastí zkoumání, jako je spektrometrie záření ve vesmíru a kosmické počasí. Díky nové
technologické družicové platformě se rovněž podařilo
vytvořit komerční produkt pro českou firmu CSRC Brno.
V neposlední řadě jsme zde měli možnost uplatnit naše
know-how a zkušenosti v oblasti detekce záření, zobrazování a spektrometrie,
získané v pozemních laboratořích a vesmírných aplikacích.“

