
Příležitosti pro česká pracoviště v rámci 
SSA Evropské kosmické agentury (ESA):

kosmické počasí, kosmické smetí a   
blízkozemní objekty   

Jaroslav
 Urbář

Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

17. května 2016



Členské státy ESA
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22 členských států

ČR (od 2008)

Rumunsko (od 2011)

Polsko (od 2012)

Estonsko  (od 2015)

Maďarsko (od 2015)

kooperuje v rámci PECS:
 
Slovinsko (od r. 2010)

Slovensko (od r. 2010)

Lotyšsko

další kooperující:
Kanada, Bulharsko, Kypr, Malta a Litva



• 1996 – Cooperation agreement
• 2000 – PRODEX programme member, first projects with ESA
• 2003 – European Cooperating State agreement (ECS)
• 2004 – PECS member (Plan for European Cooperating States)
• 2008 – 18th ESA full member state
• 2011 – 54 finished or running projects
•       30 intended
• 2016 – ESA Living Planet Symposium in the CZECH REPUBLIC

ESA – Czech Republic cooperation
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• Ministry of Transport 
• GNSS, Galileo, Czech cooperation with ESA - head of committee 

(KRKA)
• funding of ESA programmes (2015 – 3 MEUR)

• Ministry of Education, Youth and Sports
• R&D related to space, funding of ESA program. (2015 – 11MEUR)
• Advisory board on the space research activities 

• Ministry of Environment 
• EUMETSAT, GEO, GEOSS, GMES

• Ministry of Industry and Trade
• Industry and space applications

• Ministry of Foreign Affairs 
• COPUOS and international  agreements

• Parliament
• Subcommittee for Aviation and Space in Committee for Economics

• Czech Space Office
• National information and advisory centre for space activities

National institutions involved in space 
programmatics
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Overview of Czech space projects and 
capacities

5

Space science 
payload and data 

analysis

Experiments on 
International 
Space Station

Ground segment 
development

Technology design, 
manufacturing and 

testing

Earth sciences 
research

Earth observation 
services and 

research

Navigation and 
communication

Student activities



Space science
Payload development
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Dual-segmented Langmuir Probe 
& Thermal Plasma Measurement 
Unit for Proba-2 (2009)

Electron Spectrometer for
Bepi Colombo (2014)

Four scientific instruments  for
Solar Orbiter mission (2017)



ESA Space science spacecraft missions
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• Cluster II
• Integral
• SOHO
• XMM Newton
• Gaia
• Bepi Colombo
• Solar Orbiter
• and other…



Experiments on International Space Station
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Experimental radio transmitter 
and antenna for communication 
experiments

Development of a standard 
dosimeter method  to measure 
accurately the absorbed doses for 
biological experiments (DOBIES)

Laser time measurements for new 
generation  of atomic clock (ELT, 
Under preparation)



Technology (1)
Design, manufacturing and testing
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Structural / thermal analysis 
and design

Carbon composite materials 
and nanofibers

Electronics design and development

Microaccelerometers for ESA Swarm 
satellites



Technology (2)
Design, manufacturing and testing
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Precise machining and casting

Engineering services

X-ray and special optics

Optical and optoelectronical 
systems

Base 
frame

Movin
g 
frame

Rotation 
I/F plate

S/C 
adapter



Ground segment development
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• Flight control systems 
• ESA SCOS 2000
• Mission Control System (MCS) Demonstrator

• Ground Station Software 
• Satellite Checkout / Test Equipment

• Galileo programme
• Data processing

• ESA G-POD



Earth sciences research
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• ESA GOCE mission
• Novel geodetic computational methodologies
• Detection of hidden geologic impact 

structures
• Orbit choice and tuning for GOCE measuring 

phases
• Development of geodetic unified height 

system

• ESA SWARM mission
• 3D modelling of the geomagnetic field in 

Earth’s mantle
• Measurement and modelling of 

non-/gravitational forces’ applications on 
satellites



Earth observation services and 
research
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• Land-use/land-cover monitoring
• GSE Land
• RESPOND
• Agricultural monitoring for 

EEA

• Biomass retrievel algorithm and 
carbon cycle modelling
• Hyperspectral data (PROBA-

CHRIS)
• Sentinel-2
• FLEX (under negotiation)



Navigation and communication
GNSS system tools and modelling
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• EGNOS system
• Development of SISNeT tools, 

server and user application SW 
• First Central European EGNOS 

monitoring station in Prague
• GNSS simulation and visualisation
• software for education

• SatCom building penetration
• Measurement and modelling of 

penetration of satellite 
communication L/S/C band signal 
into buildings



Geofyzika
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• ESA GOCE mission
• Novel geodetic computational methodologies
• Detection of hidden geologic impact structures
• Orbit choice and tuning for GOCE measuring phases
• Development of geodetic unified height system

• ESA SWARM mission
• 3D modelling of the geomagnetic field in Earth’s 

mantle
• Measurement and modelling of non-/gravitational 

forces’ applications on satellites
• EOEP/ Swarm+Innovation, EOEP/ Swarm+Space 

Weather.



ESA EO (Pozorování Země)
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•       Předchozí projekty monitorování vegetace:
• GSE Land, RESPOND, EK EEA, FLEX
• Volný přístup k ESA EO datům, vědecké využití družicových misí 

http://seom.esa.int
• European Space Agency Living Planet Symposium http://lps16.esa.int v 

Praze (1x za 3 roky), 9.-13. květen 2016 (rozsáhlý seznam témat)
• Biomass EarthExplorer-7, Research and Development Studies for advanced 

methods and algorithms, utilizing new modes and capabilities, relying on 
existing ESA/National/TPM data for emulation of Sentinels data.

• S2-4SCI Land & Water (Radiometric Validation, Atmospheric Corr. & Cloud, 
Classification, Multi-temporal Analysis, Coastal & Inland Water, Coral reefs);

• S5P-4SCI Atmosphere (Volcanoes, Synergies UV-IR, Fluorescence & Cloud 
properties, Air Quality, primary focus on applications to monitoring of global 
change, sustainable development, environmental and scientific programs.

• Ground-based atmospheric sounding over remote locations based on GNSS 
and integrated sensors in support of weather and space weather forecast.

• Technology and Atmospheric Mission Platform (TAMP)
• Calibration&evaluation of multipath and atmos.GNSS error sources
• BIOMASS EXTERNAL CALIBRATION STUDY - Ionospheric correction algorithm



Navigation and communication
GNSS system tools and modelling
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• EGNOS system
• Development of SISNeT tools, 

server and user application SW 
• First Central European EGNOS 

monitoring station in Prague
• GNSS simulation and visualisation
• software for education

• SatCom building penetration
• Measurement and modelling of 

penetration of satellite 
communication L/S/C band signal 
into buildings

HIGH FIDELITY CHANNEL MODELLING 
FOR GNSS RECEIVER PERFORMANCE 
CHARACTERIZATION



Kosmické počasí

SOHO/NASA



Efekty kosmického počasí



Elektrony   Částice v okolí Země



Toky ionizujícího záření v meziplan. prostoru
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Sluneční vítr - SW: tok protonů a alfa ~1-10 keV
Sluneční energetické částice - SEP: 10keV ~GeV, >40MeV mutagenní
Kosmické záření-CR GeV ~ EeV (1021 eV)



Toky ionizujícího záření v meziplan. prostoru
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Sluneční vítr - SW: 
tok protonů a alfa 
~1-10 keV

Sluneční energetické 
částice - SEP:
10keV ~GeV, 
>40MeV mutagenní

Kosmické záření-CR 
GeV ~ EeV (1021 eV)



Van Allenovy radiační pásy

J. A. Van Allen, L. A. Frank, Nature, 1959

“Objev” radiačních pásů ~ 1895 Kristian Birkeland

1958 N. Christofilos, „projekt Argus” (navržen 1957), rakety s 3 malými atomovými bombami, 
vznik velkého množství energetických elektronů -> vznik umělé polární záře + radiačního pásu

elektronyprotony

Vnitřní radiační pás:  urychlené částice původem z 
ionosféry či  částice pocházející z rozpadu neutronů KZ, 
protony > 100 MeV, elektrony ~ 100 keV
Vnější radiační pás: elektrony pocházející z tailu urychlené 
díky procesům v magnetosféře, elektrony ~ 0.1 – 10 MeV, 
energetické protony, velmi variabilní  - energetizace díky: i) 
radiální difuzi ii) vlnově-částicovým interakcím
Slot:  oblast se sníženým výskytem energetických částic 
vzniká díky vlnově-částicovým interakcím.  Neex.  v aktivních obdobích, vnitřní a vnější pás překryjí



Van Allenovy sondy ukázaly třetí radiační pás. third radiation belt around 
Earth. Oranžové a červené, zeleně vyprázdněné oblasti mezi vnějšími.

Radiační pásy



ESA-SSA (Space situational 
awareness)
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Program sledování stavu kosmického prostoru
Doba trvání programu: 2009 - 2016 (SSA - fáze 1 a 2)

Příspěvky členů fáze 2 (2013 - 2016): 75,5 mil. €
Příspěvek ČR: 0,7 mil. €

Cílem programu ESA/SSA je vybudovat evropské systémy pro předpovědi 
stavu blízkozemního prostoru a systémy varování před hrozbami pro moderní 
zařízení a společnost, které mohou způsobit původci v kosmickém prostoru.

Program ESA/SSA je dělen podle 3 hlavních domén: kosmické počasí - SWE 
(Space Weather), Zemi blízké asteroidy - NEO (Near Earth objects) a 
sledování umělých objektů SST (Space Surveillance and Tracking).

Monitorování stavu kosmického prostoru (SSA - Space situational awareness) 
ESA realizuje relevantní služby poskytovan0 v reálném čase.

Sledování a předpovědi kosmického počasí chrání především družicové 
systémy. Zajištěn nepřetržitý provoz, přesnost a spolehlivost veřejných i 
komerčních informačních služeb a aplikací využívajících družicový segment. V 
programu je však řešena i ochrana pozemního segmentu, vzhledem k tomu, 
že kosmické počasí má vliv na elektrické rozvodné sítě. Dalšími úkoly jsou 
objevování nových blízkozemních planetek, které by se mohly potenciálně 
vyskytnout na srážkové dráze se Zemí a monitorování a upřesňování drah, 
tvarů a dalších parametrů pro odhad efektu při dopadu. 



ESA-SSA 
(Space situational awareness)
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Hlavními úkoly SWE jsou řízení datových a koordinačních center, integrace 
stávající evropské infrastruktury vytvořením řady Expert Service Centres, 
vývoj senzorů, aplikací a uživatelských rozhraní, dedikované mise a umístění 
dodatečných senzorů pro sledování kosmického počasí na hostitelské družice 
a využívání dat z družic na oběžné dráze (např. Proba-2, SOHO, Gaia).

V segmentu NEO se plánuje vedle zapojení stávajících observatoří (v ČR např. 
Kleť) také vývoj teleskopu “FlyEye” typu wide-field-of-view, využití potenciálu 
družic (např. Gaia) při objevování asteroidů v blízkosti Země jako jejich 
vedlejšího cíle. Evropský segment NEO má rovněž provádět noční kontrolu 
celého viditelného nebe s cílem detekce objektů, které jsou viditelné pouze 
tehdy, když jsou v blízkosti Země. Takový "široký průzkum" je 
komplementární k "hlubokému průzkumu" prováděného americkou NASA, 
která si klade za cíl odhalit všechny NEO větší než dané velikosti.

V rámci SST se ESA soustředí na vytvoření prototypů a otestování dvou 
zkušebních radarů (monostatického a bistatického), ve Španělsku a Francii. 
Dále segment zahrnuje vývoj SST systémů, jejich testování a validaci metod 
radarové detekce, výzkum a vývoj v oblasti laserového měření vzdáleností 
družic a optických pozorování. (Teplická observatoř a FJFI ČVUT ESC). 



ESA-SSA 
(Space situational awareness)

České zapojení v NEO
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V segmentu NEO je vedle zapojení stávající observatoře (v ČR Kleť) také 
vývoj optických elementů teleskopu “FlyEye” wide-field-of-view (IPP TOPTEC)

Kleť ESA poskytuje (na 2.5 roku, do konce roku 2016, do konce SSA-2) 
astrometrii NEO bez světelných křivek (i když o ty zájem ESA taktéž měla), 
navíc oproti současné veřejné distribuci pouze poskytovat obrázky/fits do 
neo.ssa.esa.int, které jinak do minor planet centra neposílají. Zůstává vše 
jako intellectual property Kleti a 60kEUR projekt zahrnuje též cesty na 
workshopy v rámci ESA/NEO - tj. především do Frascati.
(Zřejmě též zajistí provoz observatoře a planetária-hvězdárny, které má 
návštěvnost solidní??? a Jihočeský kraj přispívá relativně málo, prý měli 
pouze jedinkrát GAČR na první CCD).

CGS (cgspace.it) “FlyEye” vede ESA projekt, kde TOPTEC dodal prototypy 
optických elementů a vyrobí i 20ks pro první funkční NEO Fly-Eye teleskop.



ESA-SSA (Space situational 
awareness)

28

www.ssa.esa.it  (České zapojení ve 2 ESC)
Architectural design studies (ADR) of the SWE segments:
The System Requirements Document includes 1,502 requirements, of which 
303 are specific to space weather products, i.e. measurements, and nowcast 
and forecast products to be generated by the SWE segment.
Service Level Agreements with the ground-based data providers.

OHB studie ADR SWE ground based sensors 
GNSS receivers, and GNSS ionospheric scintillation receivers, 
Ionosondes/Digisonde, All-sky camera, Magnetometers, Vector magnetograph 
full-disk telescope, White light and Hydrogen-alpha full-disk telescopes, Solar 
radio flux receiver, Radio-spectrograph, Riometers, meteor radars, Fabry-
Perot interferometer, Neutron monitors and Muon monitors

AIRBUS studie ADR SWE ground based sensors:
GNSS ionospheric scintillation receivers, Ionosondes, All-sky camera, 
Magnetometers, Vector magnetograph full-disk telescope, White-light 
continuum full-disk telescope, Hydrogen-alpha full-disk telescope, Solar radio 
flux receiver, Radio-heliograph, GNSS receivers, Riometers, Incoherent 
scatter radar, Tracking radar, Coherent scatter radar, Fabry-Perot 
interferometer, Neutron monitors and Muon monitors.

Expertní centra služeb kosmického počasí



ESA-SSA (Space situational 
awareness)

29

For the sensors in space, five space mission categories have been identified:
• One spacecraft in Lagrange 1 point (L1) with optical imagers, optical 
flux meters, radio telescope, magnetometer, charged particle instruments 
and solar plasma analyser. EUV Imager, X-ray Imager, Lyman-alpha Camera, 
Coronagraph, Radio Telescope, X-ray Flux Monitor, EUV Flux Monitor, UV Flux 
Monitor, 1 MeV to >10 MeV Protons and Ions detector, 30 keV-to-1 MeV Ions 
detector, 50 MeV Electrons det., 30 keV-8 MeV Electrons det., 3 Mag, SWP. .
• One spacecraft in Lagrange 5 point (L5) with optical imagers and 
charged particle instruments. EUV multilayer reflective telescope, 
Heliospheric imager, Coronagraph instrument suite, High-energy electrons 
and High-energy protons detector.)
• Two identical spacecraft (launch to GEO, but a small drift in the 
inclination is allowed to save propellant in station-keeping), magnetometer, 
charged particle and plasma instruments. The two spacecraft would be 
separated by ~ 180° in longitude.
• Two identical spacecraft for medium-height orbit MEO (inclination ~ 
50-60°), magnetometer, particle and plasma instruments on two spacecraft.
• Two identical spacecraft for polar LEO (inclination~89°) with a wide-
field Auroral UV imager, magnetometer, GPS/GNSS receiver, accelerometer, 
particle and plasma instruments and radio spectrum analyser

Architectural design studies (ADR) of the SWE ORBITAL seg.



INSTANT will provide:
 Novel coronal/heliospheric imaging and in situ data, during 
     solar maximum, at a key off-Sun-earth line vantage point
 Synergy with observations at Earth and inner heliosphere missions 
    (Solar Orbiter, Solar Probe + and Bepi-Colombo)
 Unprecedented space weather capabilities as bonus

Limitations of L1 observations:
- Rough solar observations (halo CMEs …)
- 1-hour delay for in situ observations

Limitations of STEREO:
- During solar minimum (low CME statistics)
- Only drifted through L5: not continuous 
-  
Limitations of Solar Orbiter and Solar Probe +:
- Solar Orbiter imagers off at aphelion
- Orbits rarely appropriate

Limitations of past and future missions

SEP

CME



ESA-SSA (Space situational 
awareness)
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Advanced SWE service prototypes, 1200kEUR (reduced to 350),  
Utilisation of the advanced scientific service prototypes developed in the 
framework of the FP7 programme to a level that allows integration into the 
SSA SWE system. The candidate prototypes to be evaluated include, as a 
minimum, results of the PLASMON, SWIFF, SPACECAST, AFFECTS, ATMOP, 
COMESEP, EURISGIC, MAARBLE and SHOCK.
Magnetometer for solar monitoring missions   
Nevyšly HP na Galileo, jen EDRS a magnetometr na korejské družici.
Enhanced Space Weather Monitoring System 
Two parallel studies covering both L1 and L5 missions have been awarded 
based on the recommendation of the Tender Evaluation Board.
Virtual Space Weather Modelling Centre Part 2 
SWARM utilisation analysis, Identify affiliate Level 2 – like products in the 
field of ionosphere physics and aurora physics
Proba 2 mission extension, 1200kEUR, ale ne na provoz přístrojů z ČR
Advanced geomagnetic services, 450kEUR, BUDE JIŽ BRZY ZVEŘEJNĚNO. 
Operational SWE system cost/benefit analysis for Europe, 300kEUR
Hot plasma monitor PFM development, 450kEUR.
MODELING OF SHORT AND LONG TERM CHARACTERISTICS OF IONOSPHERIC 
DISTURBANCES DURING ACTIVE YEARS již uzavřený

Ukázky kontraktů v ESA - ITT EMITS:



• Komplex instrumentů pro měření vlastností meziplanetárního prostředí
• Parametery slunečního větru (BMSW) – koncentrace, rychlost a teplota
(MFF UK – prof. Němeček, prof. Šafránková, doc. Přech)
• Měření magnet. pole – vektorový magnetometr (IKI Rusko)
Energetické částice (MEP) e-:20-300 keV, p+:20-3000 keV (prof. Kudela, Košice)

MEP – detektor energetických částic BMSW – rychlý monitor slunečního větru

Spectr-R - Radioastron
Vypuštěn 18.7.2011 raketou Zenith-3M z kosmodromu Baikonur

• Apogeum ~ 360 000 km (téměř k Měsíci)
• Perigeum ~ 5 000 - 10 000 km
• Orbitální perioda ~ 8.5 dní  



http://aurora.troja.mff.cuni.cz/spektr-r/project/



Voyager 1 jako první opustil heliosféru ve 122 AU 



Meteoroidy, Mikrometeoroidy, kosmický prach

Ač čistě náhodné (/met. roj) Frekvence srážek planetek různých velikostí se Zemí (tlustá červená 
přímka) a frekvence jejich průletů v různých vzdálenostech od Země (všechny ostatní přímky).



NASA LDEF efekty kosmického prostředí
57 experimentů, 2076 dní (~6 let), 32422 oběhů ve výšce 480km téměř kruhové dráhy.

Meteoroidy - ty nejmenší byly
spolehlivě zastaveny fólií 
tepelné ochrany. Kde poškozena,
UV poškodilo a odbarvilo dále.
Synergetické efekty = 
mikrometeorit poškodí thermal 
blanket => UV naruší povrch =>  
atomární kyslík poškozuje více. 
Solarni panely

Tenoučké povlaky kontaminace křemíkem byly distribuovány všude po LDEF. Na povrchu přední 
stěny, křemík byl oxidován na silikáty atomárním kyslíkem. Molekulární křemíkový povrch 
nereagoval s atomárním kyslíkem po uložení do STS. Z přední strany to již nebylo možné z LDEF, 
ten už všechen křemík odplynil. 


