
Správa o pobyte vo Vision Space Technologies, Nemecko

Počas letných prázdnin a.r. 2019/20 som strávil tri mesiace ako stážista v spolkovom
štáte Hessen, Nemecko. V meste Darmstadt, kúsok of Frankfurtu nad Mohanom sa
nachádza  Európske  Stredisko  Kozmických  Operácii  ESA  (ESOC)  a  Európska
Organizácia  Pre  Výskum  Meteorologickými  Satelitmi  (EUMETSAT).  Kvôli  ich
prítomnosti  je  mesto  plné  menších  a  stredne  veľkých  spoločností  zameraných  na
vesmírny  priemysel.  Ja  som bol  stážistom práve  v  jednej  s  nich  –  Vision  Space
Technologies.  Je  to  softvérová  spoločnosť  zaoberajúca  sa  vývojom a  integráciou
riešení podnikovej úrovne pre satelitné misie. Ich hlavnou špecializáciou je oblasť
satelitného  a  pozemného  monitorovania.  Vyvíjané  systémy  používajú  umelú
inteligenciu  a  automatizáciu  na  správu  zložitých  riadiacich  systémov,  čo  vedie  k
úspešným a efektívnym misiám. Medzi tie najznámejšie európske misie, na ktorých
pracovali, patria Gaia, Earthcare, Cluster, Lisa-Pathfinder, IXV a Sentinel-2.

Mojim pracoviskom bolo práve založené oddelenie hardvérového vývoja. Projekt na
ktorom som pracoval bol zameraný na vývoj rodiny elektroniky vo formáte PC104
určenej  pre  použitie v satelitoch triedy CubeSat.  Mojim priamym supervisorom v
spoločnosti bol technický riaditeľ José Feiteirinha a supervisorom na ČVUT doktor
Vojtech Petrucha. Práve s ním som počas vývoja konzultoval technické aspekty mojej
práce a som mu veľmi vďačný za odborné vedenie. Celý výstup moje stáže je pod
open-source  licenciou  a  voľne  prístupný  na  nasledujúcom  GitHub  úložisku:
https://github.com/visionspacetec/VST104 Počas  leta  sa  mi  podarilo  navrhnúť
univerzálny  palubný  modul,  dva  palubné  počítače  (jednoduchý  a  dvojito
redundantný) a pomocný vývojový set pre 4 moduly s externým napájaním (flatsat).
Týmto sa mi podarilo predčiť plán stáže, a podľa ich vlastných slov, aj očakávania
majiteľov  spoločnosti.  Celý  projekt  je  zároveň  mojou  bakalárskou  prácou  pod
vedením  doktora  Petruchu.  V  nadchádzajúcich  dvoch  semestroch  plánujem
pokračovať  v  testovaní  a  dokumentovaní  hardvéru  s  krátkou  zastávkou  späť   do
Nemecka.  O  výsledky  mojej  práce  prejavila  záujem  aj  Rumusnká  spoločnosť
zaoberajúca sa testovaním GSM modulov vo vesmírnom prostredí. Chcú použiť náš
redundantný  palubný  počítač  na  správu  časti  ich  užitočného  nákladu.  Štartovacie
okno plánujú v priebehu budúceho roka. Počas mojej stáže som dostal  príležitosť
pripraviť proposaly dvoch našich nápadov na stránky ESA. S oboma prihláškami bol
supervisor spokojný a bez väčších úprav sme ich odoslali do systému. Oba nápady
prešli prvým kolom hlasovania a momentálne sa rozhoduje o ich finálnom schválení.

Mesto  Darmstadt  sa  nachádza  iba  20  minút  od  Frankfurtu,  ktorý  je  významnou
Nemeckou dopravnou tepnou. Spojenie medzi týmito mestami je vynikajúce a vďaka
tomu  je  Darmstadt  ideálny  štartovný  bod  pre  spoznávanie  okolitého  regiónu,
Nemecka  a  technicky  celého  sveta.  Neďaleké  povodie  rieky  Rýn  je  jedným  z
najkrajších regiónov strednej Európy a rozhodne sa ho oplatí vidieť. Počas môjho
pobytu  som  využil  skoro  každý  víkend  a  precestoval  prakticky  celé  Nemecko,
spoločne s dvoma výletmi do Rakúskych Álp. Podarilo sa mi tak cez toto leto nielen
pracovať na svojej bakalárskej práci ale aj zrelaxovať a vidieť kus Európy.
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