space research
TARANIS IDEE-A
Data Processing Unit for the Energetic Electron Spectrometer

Space Physics Laboratory
Department of Surface and Plasma Science
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8 Czech Republic
http://aurora.troja.mff.cuni.cz/taranis
The Space Physics Laboratory
of Charles University in Prague
is oriented to experimental investigations of the space
plasma and dust environment, design and development
of space plasma instruments and diagnostic methods for
solar wind, magnetospheric, and ionospheric international
research projects. The research is predominantly focused
on Sun-Earth relationships and space weather by studying
parameters of plasma, charged particles, and waves
mainly in the solar wind and its discontinuities (incl.
interplanetary shocks), and related processes in the Earth‘s
magnetosphere. Further research areas are laboratory
simulations of dust charging in space and investigations of
the turbulence and electromagnetic waves in
the geospace.

In cooperation with the French Research Institute in Astrophysics
and Planetology (Institut de Recherche en Astrophysique et
Planétologie, IRAP) the Space Physics Laboratory develops the
spectrometer of energetic electrons (Instrument Détecteur
d‘Electrons Energétiques, IDEE), for the TARANIS (Tool for the
Analysis of Radiations from lightning and Sprites) scientific
satellite, which is planned to be launched in 2017 by the French
Space Agency, CNES. Partners from IRAP are providing a specialized
sensor unit IDEE-S with Si and CdTe semiconductor detectors
to register electrons in the energy range 70 - 4000 keV with high
time resolution, high sensitivity, directional resolution, and variable
geometric factor. The Space Physics Laboratory is designing
the IDEE-A analyzer unit for the measurement control, storage and
processing of the measured data and their pipelining to
the scientific telemetry MEXIC (Multi Experiment Interface
Controller). The IDEE spectrometer constitutes two sensor-analyzer
pairs oriented at nadir and zenith, both allowing to measure fluxes
of up to 1 million electrons per second with resolution of up to
64 energetic intervals, in 5 directional sectors, and spectra time
resolution up to 12.5 ms. For selected events, time-tagged electron
data with 1 µs resolution will be directly downlinked for ground
processing. The IDEE analyzers are designed to perform nominally
even in harsh radiation environment on orbit during multiple years
of the TARANIS designed lifetime and they mitigate single event
effects due to energetic particles.
The TARANIS satellite will be placed at a circular sun-synchronous
orbit at 600 km altitude. Its scientific goal is the long-term search
and complex study of the Transient Luminous Events (TLE) and
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Terrestrial Gamma-ray Flashes (TGF) phenomena which demonstrate an impulsive energy transfer from the Earth’s atmosphere
to the ionosphere usually in relation with thunderstorms. Multiple
space projects have been devoted to the study of this topic
already, but none of them provided such complex diagnostics
as the TARANIS payload (coordinated measurements of electric
and magnetic fields in a wide spectral range, photometers
and high-speed cameras, a Langmuir probe for monitoring of
ionospheric plasma, fast measurements of X-ray/gamma-ray, and
energetic electrons fluxes). The satellite data will be supported by
measurements from the extensive ground network, being further
enlarged in the scope of the TARANIS project.

TARANIS IDEE flight model functional subsystem test: Czech IDEE-A analyser with French IDEE-S detector
at IRAP, Toulouse. Source: MFF UK

What would you name as main benefits?
“This project opened us a new topic of scientific
research, direct membership in a big scientific and
technological consortium, collaboration with new
foreign and national scientific laboratories and
industrial subjects as well as working experience
with development of space instrumentation
according to CNES-ESA standards, application of
state-of-the-art technology in space instrument
design and sharing know-how with international
partners. From the very beginning of the instrument
development we have been collaborating with
Prof. Santolik’s team from the Institute of Atmospheric Physics Czech Academy
of Sciences, which prepares another part of the TARANIS payload, the HF-A
analyzer for analysis of high-frequency spectra of electric field in cooperation
with the French space research laboratory LPC2E (Laboratoire de Physique et
Chimie de l’Environnement et de l’Espace). Thanks to this project we were also
invited to work on other forthcoming space projects. ”

výzkum vesmíru
TARANIS IDEE-A
Spektrometr energetických elektronů – jednotka zpracování dat
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Skupina kosmické fyziky,
Univerzity Karlovy v Praze
je orientovaná na výzkum kosmického plazmatu a kosmického prachu, návrh a vývoj vědeckých přístrojů pro
mezinárodní projekty kosmického výzkumu slunečního
větru, magnetosféry a ionosféry Země, s tím spojený
rozvoj nových měřících metod a detektorů pro studium
toků plazmatu a měření energetického rozdělení nabitých
částic. Skupina zkoumá fyziku vztahů Slunce - Země,
jejíž hlavní součástí je výzkum slunečního větru a jeho
diskontinuit, mj. meziplanetárních rázových vln, a dále
zemské magnetosféry ovlivňované slunečním větrem.
Dalším tématem výzkumů skupiny jsou turbulence a vlnové procesy v kosmickém plazmatu, studium ionosféry
a laboratorní simulace nabíjení kosmického prachu.

Ve spolupráci s francouzským Ústavem pro astrofyzikální a planetární výzkum (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie,
IRAP) vyvíjí skupina kosmické fyziky MFF UK spektrometr energetických elektronů (Instrument Détecteur d‘Electrons Energétiques,
IDEE), pro vědeckou družici TARANIS (Tool for the Analysis of
Radiations from lightning and Sprites), kterou v roce 2017 vypustí
francouzská kosmická agentura, CNES. Partneři z IRAP konstruují
speciální senzorový blok IDEE-S s polovodičovými detektory (Si
a CdTe) k registraci elektronů s energiemi v rozsahu 70 - 4000 keV,
vysokým časovým rozlišením, velkou citlivostí, směrovým rozlišením a řiditelným geometrickým faktorem. Ve skupině kosmické
fyziky MFF UK je vyvíjena jednotka IDEE-A (analyzátor) pro řízení
měření, ukládání a zpracování registrovaných dat a jejich zasílání do
vědecké telemetrie MEXIC (Multi Experiment Interface Controller).
Spektrometr IDEE se skládá ze dvou párů senzor-analyzátor
orientovaných na nadir a zenit, které umožňují studovat toky až
jednoho milionu elektronů za sekundu s rozlišením až 64 energetických intervalů, 5 směrů příchodu a časovým rozlišením spekter
až 12,5 ms. Vybrané události s časovým rozlišením až 1 µs budou
přímo odeslány k dalšímu pozemnímu zpracování. Analyzátor je
navržen tak, aby spolehlivě pracoval i v prostředí zvýšené radiace
na oběžné dráze po dobu několika let plánované životnosti družice
a kompenzoval efekty působené jednotlivými energetickými
částicemi.
Úlohou družice TARANIS na polární kruhové dráze ve výšce cca
600 km bude vyhledávat a komplexně studovat po dobu několika
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let krátkodobé světelné jevy (TLE, Transient Luminous Events)
a pozemní záblesky gama (Terrestrial Gamma-ray Flashes, TGF)
jako projevy impulzního přenosu energie z atmosféry do zemské
ionosféry, obvykle v souvislosti s bouřkovou činností u povrchu
Země. Tomuto tématu se dosud věnovalo několik kosmických
projektů, žádný ale nezahrnoval komplexní diagnostiku, jakou
poskytnou přístroje družice TARANIS (širokospektrální měření
elektrického a magnetického pole, fotometry a rychlé kamery,
rychlé měření toku rtg/gama záření a energetických elektronů
a Langmuirova sonda pro monitorování ionosférického plazmatu).
Získaná družicová data budou doplněna o údaje ze široké
pozemní pozorovací sítě, speciálně rozšiřované v rámci projektu
TARANIS.

Detail elektroniky jednoho z letových kusů IDEE-A. Zdroj: MFF UK

Co vám účast v projektu přinesla?
„Projekt nám přinesl nové zaměření vědeckého
výzkumu, přímou účast ve velkém vědecko-technickém konsorciu, spolupráci s novými zahraničními
i tuzemskými vědeckými laboratořemi a průmyslovými subjekty, práci na vývoji kosmických
přístrojů dle standardů CNES-ESA, uplatnění
nových technologií v návrhu kosmických přístrojů
a sdílení know-how se zahraničními partnery. Již
v době vývoje přístroje také úzce spolupracujeme
s týmem Ústavu fyziky atmosféry AV ČR vedeným
Prof. Santolíkem, který v součinnosti s francouzskou
výzkumnou laboratoří LPC2E (Laboratoire de Physique et Chimie de
l’Environnement et de l‘Espace) připravuje pro projekt TARANIS obdobný
analyzátor HF-A pro zpracování vysokofrekvenčních spekter elektrického
pole. V neposlední řadě jsme získali pozvání k účasti na dalších kosmických
projektech.“

