Malé družice v ČR

Pořádá Česká kosmická kancelář a
katedra měření FEL ČVUT v Praze

Úvod - doc. Kolář (10min)
czCube - Dr. Kousal (10min)
PilsenCube - Dr. Veřtát (10min)
CzechTechSat - Ing. Laifr (10min)
VZLUSAT-1 (QB50) - Dr. Dániel (10min)
UV-Brite na MU Brno - prof. Krtička (10min)
Umělý meteorit a plynový teplotní štít - Dr. Kletetschka (10min)
Využití malých družic pro biologický výzkum - Dr. Kvíderová (10min)
Kompaktní payload na družici ESA Proba-V pro monitorování a
vizualizaci radiace s vysokým rozlišením - doc. Granja (20min)
Diskuze, shrnutí možností spolupráce a další perspektivy:
Možnosti a problémy vypuštění - výzvy ESA, Čína, XCOR - Mgr. Urbář
Exponáty: Inž. model Timepix tracker pro RISESAT, CzechTechSat
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Možnosti v rámci ESA, GSTP

Element 1 - Support Technology Activities for Projects and Industry
subelement / příspěvek ČR: 3,688 M€
Element 1 - Small Missions Initiative subelement / bez příspěvku ČR
Element 2 - Competitiveness / příspěvek ČR: 0,036 M€
Element 3 - Technology Flight Opportunities / bez příspěvku ČR
Element 4 - Precise Formation Flying Demonstration (na stavbu a
vypuštění mise Proba-3) / příspěvek ČR: 1,276 M€
Způsob zapojení a současný stav:
Každý element má svá specifická pravidla zapojení a jinou situaci. Pro
aktivity hrazené z elementu 1 je v první řadě nutno získat podporu
národní delegace do Výboru pro průmyslovou politiku ESA, která se
skládá ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva
dopravy ČR.
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Možnosti v rámci ESA, GSTP

Permanentně otevřená výzva k poptávání a nabízení letových
příležitostí pro ověření technologií na oběžné dráze, nosných
raketách či suborbitálních letech.
Platí až do roku 2016, cílem provést výběr a nalézt k nim letové kapacity.
V okamžiku podání poptávky po letovém ověření by měla technologie již
dosahovat úrovně TRL 5-6, cílem letového ověření je TRL 8-9.
V případě vybrání technologie a nalezení vhodné letové příležitosti ESA
uzavře s žadatelem smlouvu na zhotovení letového kusu včetně nezbytné
úpravy pro integraci na letový nosič. Pro uzavření kontraktu je též
podmínkou závazný příslib národní delegace, že tento projekt podporuje
a že pro něj v rozpočtu GSTP zajistí finance. Česká republika v GSTP-6
elementu 3 v tuto chvíli není, ale zájem ze strany pracovišť o letové
příležitosti může být podkladem k diskusi s odpovědnými orgány ve
státní správě o možnosti do elementu 3 vstoupit.
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Možnosti v rámci ESA, GSTP

Příklad podpořený ČR: Cubesats for operational SWE monitoring
Objectives: Building on past studies, design a set of cubesats
accommodating smaller types of space weather instrumentation and
providing necessary data return performance. Promising candidates will
be manufactured and readied for flight.
highly miniaturized radiation and plasma monitors, GPS receivers,
cameras, magnetometers). This activity will perform a full design,
integration and testing of such payloads to flight readiness, and their
integration into one or more CubeSat platforms. The feasibility of
operational SWE monitoring taking into account the limited lifetime of
most cubesat missions will be analysed. The activity shall also address
the contamination and electrostatic cleanliness issues associated with the
integration of the selected payloads into off-the-shelf cubesat platforms
Activity value: 1000 K€, 18 months, Present TRL: 3, Target TRL: 8
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Čínská nabídka na vynesení malých družic
Čína se snaží o spolupráci, pro českou stranu z toho vyplývá příležitost
umístění na oběžnou dráhu za lepších, než komerčních podmínek.
Nutnost ITAR-free.
3 nabídnuté lety:
1. LM-2D 3. kvartál 2015, 600km Slunečně-synchronní dráha (SSO)
2. LM-3A na přechodovou dráhu ke geostacionární dráze (GTO), 11/2014
3. možný start LM-3C na Hohmannovu přechodovou dráhu k Měsíci (LTO,
apogeum 380000km, perigeum 200km) na konci roku 2014
Čínská strana má též velký zájem o integraci
vědeckých přístrojů, české instituce za toto tedy zaplatí
jen minimum či zcela zdarma – dle stupně zájmu čínské
strany o sdílení vědeckých výstupů těchto přístrojů.
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XCOR, malé družice a testy Cubesatů

Rychlý přístup do kosmu již od 2015
Malé experimenty již za několik tisíc dolarů
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Malé družice v ČR

Diskuze, shrnutí možností spolupráce a další perspektivy:

Jak dále?
další spolupráce
překážky, problémy... ?

Motivace z USA: vypuštění Firefly s dalšími 27 cubesaty...
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