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Aeronautical Research and Test Institute (VZLÚ)
is a national centre for research, development and testing
in aeronautics and astronautics. The main mission of VZLÚ
is to generate new knowledge, transfer it into industrial practice and to provide its partners with the maximum
support in the development of new products. As a multidiscipline research organisation, VZLÚ exploits synergic effects and also contributes to progress of automotive, rail,
defence, security and power industry and civil engineering. The major multidisciplinary fields of VZLÚ include:
aerodynamics, structure strength and durability, material
and corrosion engineering, composite materials and technologies, accredited testing and space instruments for satellites. VZLÚ collaborates closely with similar organisations
throughout Europe to provide feedback necessary for its
continuous development.

The goal of Czech participation on Swarm project was to upgrade
the accelerometer used in national space projects for ESA program. The instrument was modified by project Swarm requirements
and three models were manufactured in accordance with ESA applicable standards. The accelerometers are used for non-gravitational forces detection during Swarm precise Earth magnetic field
measurements.
The instrument is based on detection of relative motion of test
mass (inserted in measurement cavity) and satellite body. The satellite surface force is derived from the position change and magnitude of force needed for test mass holding in the cavity center. For
precise position detection the capacitance principle is used and
electrostatic force controls test mass position.
The accelerometer consists of two main blocks: acceleration detector and electronic block. Sensor contains cubic cavity and tightly fitting cube of about three centimeters size. This assembly is inserted
into metallic cage fixing components position with micrometer accuracy during lift-off and space environment operation.
Electronic block provides all instrument electrical, communication and
software functions. It contains 10 printed circuit boards of 150 x 150
mm size. The accelerometer has its own 12 W power source, control
unit based on 80C32 processor and operational software of 64KiB
size. All electronic components are of space quality – highest operation temperature range, vacuum and radiation hardiness.

Microaccelerometer - assembled flight model

Visualisation of Earth´s magnetic field together with constelation of Swarm satellites

The instrument is designed to measure accelerations less than 10-4
ms-2 with accuracy below 10-8 ms-2 and in bandwidth 10-1 to 10-4
Hz. The unit dimensions are 180 x 210 x 360 mm and mass 6,5 kg.
Instrument is designed for 4,5 year operation lifetime.

What would you name as main benefits of the project to you
and your company?
“The participation in Swarm project enabled us to apply
and expand our knowledge gained in development of
previous accelerometers. The project helped us to train
a team of specialists in space engineering disciplines
and capable to work on demanding ESA space projects.
We have gained necessary skills for participation in
European space program during the cooperation with
EADS Astrium.”
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Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (VZLÚ)
je národním centrem pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v letectví a kosmonautice. Hlavním posláním VZLÚ je rozvíjet
nové znalosti, transferovat je do průmyslové praxe a poskytovat svým partnerům maximální podporu při vývoji nových produktů. Jako multidisciplinární výzkumná organizace využívá VZLÚ synergických efektů a podporuje také
rozvoj automobilového, železničního, obranného, bezpečnostního a energetického průmyslu a stavebnictví. Mezi
hlavní multioborové oblasti působení VZLÚ patří aerodynamika, pevnost a životnost konstrukcí, materiálové a korozní
inženýrství, kompozitní materiály a technologie, akreditované zkušebnictví a přístroje pro umělé družice. VZLÚ úzce
spolupracuje s obdobnými organizacemi v Evropě a zajišťuje si tak zpětnou vazbu potřebnou pro neustálý rozvoj.

Testování mikroakcelerometru ve vakuové komoře

Cílem projektu Swarm byla modifikace akcelerometru, který byl
úspěšně použit v dřívějších národních kosmických projektech
a jeho nasazení v rámci programu ESA. Přístroj byl upraven podle
konkrétních potřeb projektu Swarm a zhotoven v počtu tří kusů
podle požadavků kosmických standardů Evropské kosmické agentury. Akcelerometry jsou určeny k měření negravitačních vlivů,
ovlivňujících polohu družice na oběžné dráze v průběhu velmi přesných měření magnetického pole Země.
Rozložení teplot na napájecím zdroji

Přístroj je založen na vyhodnocování relativního pohybu tělesa družice a testovací hmoty, vložené do měřicí dutiny přístroje. Z rozdílu polohy a ze silového účinku, který vychýlenou testovací hmotu
vrací do výchozí polohy, je pak určena velikost zrychlení působící na
povrch družice. Pro detekci přesné pozice se využívá kapacitní sensor a pro regulaci polohy elektrostatická síla.
Akcelerometr se skládá ze dvou hlavních bloků: čidla zrychlení
a bloku elektroniky. Čidlo je tvořeno krychlovou dutinou o hraně asi
tři centimetry a krychlí, která velmi těsně do dutiny zapadá. Tato sestava je uzavřena v soustavě kovových rámů zajišťujících s mikronovou přesností polohu dílů detektoru během startu nosné rakety
i během měření v kosmických podmínkách.
Blok elektroniky zajišťuje všechny elektrické, komunikační a softwarové funkce přístroje a je tvořen 10 deskami plošných spojů o rozměrech asi 150 x 150 mm. Přístroj je vybaven vlastním napájecím zdrojem
(12 W), řídicí jednotkou na bázi procesoru typu 80C32 a softwarem
o velikosti 64KiB. Všechny použité elektronické komponenty jsou

v nejvyšší možné kvalitě, tedy v extrémním teplotním rozsahu
a odolné vakuu i radiaci.
Akcelerometr je určen k měření zrychlení menších než 10-4 ms-2,
očekávaná přesnost je minimálně 10-8 ms-2 a to ve frekvenčním rozsahu od 10-1 až 10-4 Hz. Přístroj jako celek má rozměry
180 x 210 x 360 mm a jeho hmotnost je 6,5 kg. Plánovaná životnost zařízení je 4,5 roku.
Co vám účast v projektu přinesla?
„Naše účast v projektu Swarm nám umožnila uplatnit
a rozšířit zkušenosti z předchozího vývoje akcelerometrů
a především vybudovat a vyškolit tým odborníků v oblasti
kosmické techniky, schopných řešit náročné projekty
pro ESA. Při spolupráci s realizačním týmem firmy EADS
Astrium jsme získali praktické dovednosti potřebné pro
účast v evropském kosmickém programu.“

