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Czech Technical University in Prague

is the oldest technical university in the Czech republic.  
The Faculty of electrical engineering provides complete 
education in electrical and information technologies  
in bachelor, master and doctoral study programs. The  
faculty solves various practical problems for industrial  
segment as well as works on projects of fundamental and 
applied science with domestic and foreign financial sup-
port. Department of measurement is one of the seventeen 
departments of the faculty. It covers several groups with 
a specific focus, e.g. sensors generally, magnetic sensors, 
metrology, embedded systems, videometry, non-destruc-
tive testing, aircraft and space technologies and others. 

There were several topics solved in the scope of the In Space 
Propulsion - 1 project (ISP-1), covering the cryogenic space rock-
et propulsion – burning of the cryogenic propellants, material com-
patibility, tribology and embrittlement, heat accumulators and pro-
pellant electric pumps. Our group was responsible for sensor  
instrumentation for online and offline diagnostics of the propellant 
electric pump. The maximum power of the developed pump was 
around two kilowatts and it was designed for operation with liquid 
hydrogen and methane. However, the testing has been done with 
liquid nitrogen for security and economic reasons. Over 10 000 li-
ters of liquid nitrogen were pumped during numerous tests of the 
pump. Specific electric motor, contact-less foil bearing, ball bear-
ings, miniature sensors and pump hydraulics were the main  
topics of the development. 

Complete test bench has been projected and built at the University 
of Liege in Belgium, it provided source and sink for all media, test 
control and monitoring. The task for CTU was to deliver all the  
sensors for the pump as well as the associated signal conditioning 
and provide high frequency data acquisition with online visualiza-
tion and data storage for post-test inspection. Already proven con-
trol system at the University of Liege was modified and extended in 
order to provide all low frequency data acquisition (temperatures, 
pressures, flows) and overall test control. 

The sensors on pump consist of several temperature sensors, pres-
sure sensors for inlet and outlet pressure and internal pressures, 
shaft angular position and displacement sensors, vibration sen-
sors, motor current feeding sensors and others. CTU in Prague de-
veloped and delivered complete analog signal processing modules 

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

“Direct cooperation with company Snecma, the final 
assembler of rocket motors for Ariane program, manufac-
turer of satellite electric ion propulsion and thus a leader 
in the field of rocket propulsion, was the main benefit. We 
got familiar with various technologies, procedures and 
project management typical for this industrial segment, 
so the acquired experience is invaluable. Project meetings 
led us to various companies and institutions where they 

run the state of the art development in the space related hardware. Extreme 
requirements on quality and reliability of the deliverables as well as tight 
schedule and project administration were a big challenge for the team 
members. The acquired experience is used in the teaching of regular subjects, 
student supervision and while solving other projects at the Czech technical 
university in Prague.”
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Part of the sensor signal conditioning and digitalization.

customized to project requirements as well as system for data 
digitization and visualization based on NI platform (LabView, 
LabWindows).
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České vysoké učení technické v Praze

je nejstarší technickou univerzitou v České republice, 
Fakulta elektrotechnická poskytuje skrze své bakalářské, 
magisterské a doktorské studijní programy kompletní  
vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky. 
Spolupracuje s průmyslem na řešení konkrétních problé-
mů, řeší projekty základního a aplikovaného výzkumu 
s domácím i zahraničním financováním. Katedra měření 
je jednou ze sedmnácti kateder FEL, v jejím rámci pracu-
je mnoho skupin se specifickým zaměřením, např. senzori-
ka obecná a zaměřená na magnetické pole, metrologie, ve-
stavné systémy, videometrie, nedestruktivní diagnostika, 
letecká a kosmická technika a další.

V rámci projektu In Space Propulsion -1 (ISP-1) se řešilo několik 
témat spadajících do oblasti kryogenních raketových motorů -  
spalování kryogenních pohonných hmot, kompatibilita, tribologie 
a křehnutí materiálů, akumulátory tepla a také elektrická palivo-
vá čerpadla. Naše skupina řešila instrumentaci pro on-line a off-line 
diagnostiku elektrického palivového čerpadla. Vyvíjené čerpadlo 
mělo maximální výkon přibližně dva kilowaty, přičemž při návrhu 
byla uvažována použitelnost pro čerpání kapalného vodíku nebo 
kapalného methanu, vlastní testování probíhalo z bezpečnostních 
a ekonomických důvodů s použitím kapalného dusíku. Celkem bylo 
přečerpáno přes 10 000 litrů LN

2
 v průběhu mnoha testů. Při vývo-

ji čerpadla byly vyvíjeny a ověřovány mimo jiné tyto technologie: 
specifický elektrický motor, speciální bezkontaktní fóliové ložisko, 
kuličkové ložisko, miniaturní senzorické vybavení a hydraulika čer-
padla. Pro provedení testů bylo na Universitě v Lutychu vytvořeno 
kompletní testovací pracoviště zajištující dodávku a odvod médií,  
řízení a monitorování testu. 

ČVUT mělo za úkol vývoj a dodávku senzorického vybavení pro 
modul čerpadla, vysokofrekvenční záznam dat, jejich online vizuali-
zaci, zpracování a vyhodnocení po ukončení testu. Pro celkové  
řízení testů a monitorování „nízkofrekvenčních“ veličin (teploty, 
tlaky, průtoky) byl rozšířen a upraven již existující ověřený systém 
Lutyšské univerzity.

Na čerpadle se monitorovala teplota v několika bodech (plášť kulič-
kového ložiska, prostor motoru, pláště, senzorického modulu), tlaky 
na vstupu, výstupu a uvnitř konstrukce čerpadla, vibrace, házení ro-
toru, úhlová poloha (otáčky) rotoru, proudy motorem a další. ČVUT 
dodalo kompletní vybavení pro zpracování analogových signálů 

Co vám účast v projektu přinesla?

„Při řešení projektu jsme přímo spolupracovali s firmou 
Snecma - dodavatelem raketových motorů pro nosiče 
Ariane a elektrických iontových motorů pro družice, tedy 
špičkou v daném oboru. Díky tomu jsme měli možnost 
poznat mnohé technologie, procedury, projektové řízení 
typické pro tento segment průmyslu, což bylo v mnoha 
ohledech neocenitelné. V rámci projektových schůzek 
jsme navštívili několik pracovišť, kde probíhá špičkový 

výzkum v dané oblasti. Důraz na vysokou kvalitu odvedené práce, dodržení 
termínů i administrativa projektu kladly na tým velké nároky. Zkušenosti 
získané při řešení projektu dále uplatňujeme při výuce, vedení studentů 
a řešení dalších projektů na ČVUT.“

vývoj novýCh TeChnologií Pro kryogenní rakeTové moTory  
nízkého výkonU

Vibrace pumpy v osách X a Y versus čas, obarveno daty osy Z, v polovině průběhu nastala závada 
na ložisku.

Palivová elektrická pumpa během testování.

vlastní konstrukce zohledňující specifické požadavky daného pro-
jektu a zařízení pro digitalizaci a prezentaci naměřených dat včet-
ně software založené na platformě NI (LabView, LabWindows).


