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Wizualizacja 3D mechanizmu otwierania żagla
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PW-Sat2: eksperymentyPW-Sat2

Stanowisko do testowania Czujnika Słońca, które było 
pracą inżynierską jednego z członków zespołu

 

Rozkładane panele słoneczne

Żagiel deorbitacyjny

Mechanizm otwierania 
paneli słonecznych

Żagiel deorbitacyjny

W PW-Sacie2 systemem deorbitującym jest kwa-
dratowy żagiel otwierany za satelitą. Jego zada-

niem będzie zwiększenie oporu aerodynamicznego, 
który na niskich orbitach jest wciąż znaczącym czyn-
nikiem powodującym degradację orbity. Dzięki temu 
satelita po przeprowadzeniu pozostałych ekspery-
mentów i otrzymaniu sygnału z Ziemi rozłoży struk-
turę przypominającą żagiel i zacznie obniżać orbitę, 
by docelowo spłonąć w atmosferze.

W 2014 roku przeprowadzono prace koncepcyjne 
nad różnymi metodami otwierania żagla. Ostatecznie 
wybrano rozwiązanie polegające na wysuwaniu kwa-
dratowego żagla o boku 2 m na odległość ok. 20 cen-
tymetrów za satelitę.  Przymocowany do specjalnego 
trzpienia żagiel po przepaleniu linki Dyneema zosta-
nie odblokowany, a następnie otwarty za pomocą 

czterech rozkręcających się ramion (sprężyn płaskich 
podobnych do tych wykorzystywanych w metalo-
wych miarach).� ■

Czujnik Słońca

Jednym z dodatkowych eksperymentów PW-Sata2 
jest czujnik słoneczny służący do zebrania infor-

macji o pozycji i orientacji satelity w przestrzeni.

Większość satelitów na orbicie musi być zoriento-
wana w określonym kierunku w zależności od rodzaju 
misji. By obrócić satelitę potrzebne są odpowiednie 
silniki lub koła zamachowe, które ten obrót umożliwią 
oraz zestaw czujników i kompasów, które wskażą kie-
runek obrotu.

Czujnik Słoneczny jest właśnie przykładem satelitar-
nego kompasu, który dostarczy informacji potrzeb-
nych do prawidłowego ustawienia paneli słonecznych 
PW-Sata2. System ten składał się będzie z czterech 
małych ogniw słonecznych ułożonych pod optymal-
nym kątem oraz mikrokontrolera zarządzającego 
zbieraniem i analizą danych. Naszą ambicją jest stwo-
rzenie czujnika, którego wielkość, masa i dokładność 
będą porównywalne z rozwiązaniami komercyjnymi. 

Star Tracker

Nieskomplikowana konstrukcja sprawi, że będzie 
prostszy i tańszy w produkcji. Pozwoli to na wykorzy-
stywanie go przez inne zespoły z całego świata.� ■

Projekt polskich studentów

Drugi satelita Studenckiego Koła Astronautycznego  
- PW-Sat2 - podobnie jak jego poprzednik będzie 

demonstratorem innowacyjnej technologii deorbi-
tacji. Nowy zespół złożony ze studentów różnych 
wydziałów Politechniki Warszawskiej, korzystając 
z  doświadczenia swoich starszych kolegów, rozpo-
czął w 2013 roku prace nad dwukrotnie większym 
satelitą wyposażonym w  znacznie bardziej zaawan-
sowane podzespoły. 

W pracach nad PW-Satem2 cele edukacyjne są prio-
rytetem. Oprócz możliwości zebrania doświadcze-
nia przy projektowaniu satelity istnieją również inne 
okazje do rozwoju, takie jak prace przejściowe, inży-
nierskie i magisterskie na tematy związane z satelitą 
i eksperymentami.

W kolejnej odsłonie wróciliśmy do idei żagla deor-
bitacyjnego rozwijanego na konstrukcji ze sprężyn 
płaskich. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie stan-
dardu CubeSat 2U (20x10x10 cm). Problem coraz 
większej ilości tzw. śmieci kosmicznych zyskuje na 
znaczeniu i uważamy, że to najlepszy czas na tego 
typu eksperymenty (zob. str. 9).

Mamy nadzieję, że PW-Sat2 znajdzie się na orbicie 
jeszcze w 2016 roku, jednak nie będzie to możliwe 
bez znacznej pomocy finansowej.� ■

Czujnik Słońca

Zasobnik żagla 
deorbitacyjnego



Kamery

Zdecydowaliśmy się na umieszczenie na pokładzie 
satelity dwóch kamer.

Za pomocą niedużej kamery z nieskomplikowanym 
układem optycznym mamy zamiar obserwować frag-
ment powierzchni żagla deorbitacyjnego. Chcemy 
zarejestrować proces otwierania żagla, aby móc 
później dokładnie zweryfikować  zarówno działanie 
zastosowanych mechanizmów, jak i samą skutecz-
ność naszego rozwiązania.

W ostatnich miesiącach rozpoczęliśmy także współ-
pracę z firmą Creotech Instruments S.A., która zaofe-
rowała umieszczenie na pokładzie drugiej kamery,  
mogącej wykonywać zdjęcia Ziemi, a głównie pracu-
jącej jako tzw. Star Tracker czyli instrument służący 

Pierwsze polskie zdjęcia z  kosmosu wykonał 
gen. Mirosław Hermaszewski, w trakcie swojego 
lotu kosmicznego w 1978 r.

Podsumowanie

PW-Sat2 jest projektem wyjąt-
kowym także ze względu na 

ludzi, którzy nad nim pracują. W 
przedsięwzięciu biorą udział stu-
denci z wielu wydziałów Politechniki 
Warszawskiej, a pomocą służą 
naukowcy z Uczelni i ośrodków prze-
mysłowych. Większość podsystemów 
satelity to nasze oryginalne pomysły, 
realizowane także jako prace dyplo-
mowe na Uczelni. Dzięki doświadczeniu 
zdobytemu w projektach edukacyjnych 
Europejskiej Agencji Kosmicznej nasze roz-
wiązania techniczne spełniają rygorystyczne 
wymagania stawiane profesjonalnym 
misjom kosmicznym.

Przewidywany czas trwania projektu to 
około 4  lata poczynając od 4 stycznia 
2013. Przez ten czas chcemy wykształcić 
ponad 30 inżynierów w dziedzinie technologii 

Szacowane koszty

PW-Sat2

Platforma Komputer pokładowy
Moduł zasilania
Ogniwa fotowoltaiczne
Moduł komunikacji
System kontroli orientacji
Struktura mechaniczna

€ 5 000
€ 4 500
€ 9 000

€ 12 000
€ 8 000
€ 3 500

Razem
€ 42 000

Eksperyment Żagiel deorbitacyjny
Czujnik słoneczny
Otwierane panele słoneczne
Kamera

€ 4 000
€ 5 500
€ 1 500
€ 1 000

Razem
€ 12 000

Start Kampania testowa
Miejsce na rakiecie i start

€ 44 000
€ 200 000

Razem
€ 244 000

Przewidywany koszt projektu € 298 000
ok. 1 245 000 zł

Otwierane panele słoneczne

Nasz satelita wyposażony będzie także w rozkła-
dane panele słoneczne, , które poprawią efektyw-

ność zbierania energii niezbędnej do zasilania sate-
lity. Pomysł ten jest jednocześnie pracą inżynierską 
jednego z członków zespołu.

Oba panele mają wielkość ok. 10 x 20 cm i są umiesz-
czone symetrycznie na przeciwległych ściankach 
satelity. W trakcie startu satelita pozostaje w stanie 
złożonym - panele utrzymywane są za pomocą bar-
dzo wytrzymałej linki Dyneema. Po umieszczeniu 
PW-Sata2 na orbicie linka zostanie przepalona i 
nastąpi otwarcie paneli. Na podstawie pomiarów z 
Czujnika Słońca oraz Systemu Kontroli Orientacji 
(ADCS) satelita za pomocą aktuatorów magnetycz-
nych zostanie ustawiony panelami w stronę Słońca. 
Dzięki temu zapewnimy energię niezbędną do działa-
nia wszystkich podsystemów.

W razie niepowodzenia zamknięte panele słoneczne 
będą w stanie zapewnić energię dla podstawowych 
podsystemów, a misja zostanie wykonana. ■
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do określania orientacji satelity w przestrzeni na pod-
stawie obserwacji gwiazd.

Przesyłanie do stacji naziemnej dosyć dużej ilości 
danych, jakimi są zdjęcia, będzie dla nas wyzwaniem 
ze względu na niezbyt duże możliwości łączności z 
satelitą, jednak mamy zamiar odpowiednio się do 
tego przygotować. Ważnym założeniem jest również 
automatyzacja działań satelity, dzięki czemu w przy-
padku problemów w komunikacji z  Ziemią satelita 
samodzielnie wykona swoją misję po upływie ustalo-
nego czasu. ■

kosmicznych. Aktualnie kilku studentów pisze prace 
dyplomowe i przechodzi praktyki powiązane z pro-

jektowaniem ładunków użytecznych i  pod-
systemów PW-Sata2. Nasze nadzieje, 

że udział w tym projekcie pomoże 
studentom zdobyć miejsca 

pracy w polskiej branży 
kosmicznej już się 

spełniają.� ■



PW-Sat był pierwszym polskim satelitą studenckim. 
Znalazł się na orbicie 13 lutego 2012 r. i przebywał na 
niej 2 lata, 8 miesięcy i 15 dni.

Od 1957 roku ludzkość wysyła obiekty kosmiczne 
na orbitę wokółziemską. Obecnie nad naszymi 

głowami znajduje się ok. 3600 satelitów z czego 
tylko 1000 aktywnych. Dotychczas skatalogowano 
ok. 20  000 obiektów o średnicy większej niż 5 cm 
wytworzonych przez człowieka. Szacunki mówią o 
300 000 śmieciach mniejszych niż 1 cm. Na tę liczbę 
składają się m.in. części rakiet wielostopniowych, 
nieużywane satelity, satelitów i pozostałości eksplo-

atacyjne, które są np. wynikiem satelitarnych zderzeń. 
Są to tzw. kosmiczne śmieci. Zagrażają one istnieją-
cym systemom satelitarnym oraz astronautom na 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Należy pamię-
tać, że mimo niewielkich rozmiarów tego typu obiek-
tów, poruszają się one z prędkościami rzędu 36000 
km/h i mogą wyrządzić naprawdę duże szkody kosz-
tujące miliardy dolarów lub nawet ludzkie życie.

Sprzątanie orbity
Zazwyczaj nikt nie sprawuje kon-
troli nad śmieciami kosmicznymi, 
dlatego stanowią spore zagrożenie 
dla wciąż funkcjonujących satelitów 
i misji załogowych. Każdy z  takich 
obiektów musi być monitorowany, 
by można było go bezpiecznie 
ominąć, natomiast rosnąca liczba 
śmieci sprawia, że coraz więcej 
zasobów trzeba poświęcać na ich 
śledzenie. Z  każdym rokiem ich 
usuwanie staje się coraz poważ-
niejszym problemem, który w przy-
szłości może znacząco wpłynąć np. 
na misje załogowe. Najprostszym 
i  najpopularniejszym sposobem 
pozbywania się kosmicznych śmieci jest ich spalanie 
w atmosferze.

Przyszłość
Dopiero niedawno świat zaczął zdawać sobie 
sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwo niosą śmieci 
kosmiczne. Niestety z większością obiektów obecnie 
krążących na orbicie okołoziemskiej nie jesteśmy 
w stanie nic zrobić. Musimy czekać, aż pod wpływem 
szczątkowego oporu atmosferycznego, sił grawitacji 
i promieniowania słonecznego, powoli zmienią swoją 
orbitę i ostatecznie spalą się w ziemskiej atmosferze. 
Możemy jednakże zadbać o naszą przyszłość i dopil-
nować, aby kolejne wystrzeliwane satelity na orbitę 
okołoziemską były wyposażone w systemy, które 
zapewnią bezpieczną deorbitację satelity po skoń-
czonym okresie jego użytkowania.

Takie zadanie ma postawione przed sobą PW-Sat2, 
który będzie demonstratorem jednej z technologii 
deorbitacji - obniżania orbity z wykorzystaniem oporu 
aerodynamicznego obecnego na niskich orbitach 
okołoziemskich. ■

 Wykres za: NASA Orbital Debris Quarterly News

Kosmiczne śmieci zagrażają np. Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej, co w nieco przejaskrawiony sposób 
pokazano w filmie „Gravity”. Nasz zespół konsultował 
tłumaczenie dialogów do filmu. (fot. Warner Bros.)
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Kosmiczne śmieciPW-Sat

Trzy lata temu - 13 lutego 2012 roku - na orbicie 
okołoziemskiej znalazł się pierwszy polski sate-

lita studencki - PW-Sat. Urządzenie, którego pomysł 
stworzenia zrodził się w 2004 r. wśród studentów 
Politechniki Warszawskiej po ponad 7 latach zostało 
skonstruowane wspólnymi siłami studentów i współ-
pracujących z nimi naukowców z Centrum Badań 
Kosmicznych PAN.

PW-Sat miał przetestować nowatorską koncepcję 
walki z problemem kosmicznych śmieci. Wyposażono 
go w rozkładany ogon, który miał zadziałać niczym 
„kosmiczny hamulec” zwiększając powierzchnię i 
opór aerodynamiczny satelity. Przyśpieszyłoby to 
proces deorbitacji, czyli zejścia z orbity w  atmos-
ferę i całkowitego spalenia się w niej. Eksperyment 
miał być demonstratorem technologii sprowadzania 
nieużytecznych obiektów kosmicznych z orbity do 
atmosfery ziemskiej. Dodatkowo na ogonie zostały 
zamontowane elastyczne panele fotowoltaiczne. 
PW-Sat miał przetestować ich zastosowanie w prze-
strzeni kosmicznej. 

Polski zespół, wraz z sześcioma innymi z całej 
Europy, zdobył miejsce dla swojego satelity na euro-
pejskiej rakiecie VEGA w ramach konkursu zorgani-
zowanego dla studentów przez Europejską Agencję 
Kosmiczną. Po spełnieniu rygorystycznych wymagań 
i pomyślnym przejściu wszystkich testów specjaliści 

z ESA dopuścili PW-Sata do lotu na ich nowej rakie-
cie. Udany start 13 lutego 2012 r., umieszczenie urzą-
dzenia na orbicie Ziemi, rozłożenie anten i odebranie 
sygnału z satelity było już znaczącym sukcesem. To 
osiągnięcie udało się tylko 3 z 7 studenckich satelitów 
wyniesionych na tej samej rakiecie.

Aktywny kontakt z satelitą trwał kilka miesięcy od 
momentu umieszczenia go na orbicie. Misje tego 
typu nie różnią się od profesjonalnych, realizowanych 
przez agencje kosmiczne, jednak najczęściej użyte 
komponenty są o wiele tańsze, co  oznacza  niższą  
jakość  i  krótszy  czas działania na orbicie. Podobnie 
było w przypadku PW-Sata, jego misja  była bardzo 
krótka i satelita przeszedł w stan całkowitej hibernacji 
ponad pół roku po wystrzeleniu. Zawiódł wtedy jeden 
z podsystemów zakupionych od zewnętrznej firmy. 
Przyczyniło się to do trudności z odebraniem przez 
satelitę komendy otworzenia ogona. Nasz nowy sate-
lita PW-Sat2 będzie gotów zmierzyć się z taką awarią 
i wykona misję automatycznie, nawet w razie utraty 
kontaktu z satelitą.

PW-Sat zszedł z orbity 28 października 2014 roku - 
z tego dnia pochodzi ostatni wpis w bazie danych TLE 
amerykańskiej agencji NORAD. ■

Model inżynieryjny PW-Sata (fot. A. Kotarba)

Ogon deorbitacyjny PW-Sata podczas integracji 
z panelami fotowoltaicznymi (fot. A. Kotarba)



Studenckie Koło Astronautyczne (SKA) działa na 
Politechnice Warszawskiej od 1996 roku. Pomaga 

studentom rozwijać swoje zainteresowania i zdolno-
ści związanie z szeroko pojętą kosmonautyką. Daje 
możliwość uczestnictwa w projektach organizowa-
nych m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną 
(ESA) oraz współpracy z doświadczonymi inżynie-
rami z Centrum  Badań Kosmicznych.

W SKA aktywnie działa przeszło 100 studentów z róż-
nych wydziałów Uczelni. Jest to jedno z największych 
i najprężniej działających kół naukowych Politechniki 
Warszawskiej i od wielu lat jest rozpoznawalne 
i doceniane w całej Polsce. Dużo uwagi poświęcamy 
szkoleniom oraz promocji kosmonautyki na piknikach 
naukowych, konferencjach oraz wykładach, starając 
się szerzyć wiedzę z zakresu przemysłu kosmicznego 
i nowych technologii.

Aktualne projekty SKA
• PW-Sat2 - drugi satelita studencki, którego główną 

misją będzie przetestowanie systemu deorbitacji 
w postaci rozkładanego żagla.

• ERIS Project z łazikiem „Ares” biorącym udział 
w University Rover Challenge i Badawczym 
Robotem Głębinowym (projekt CHEMSEA)

• Sekcja Rakietowa z rakietami Amelia 2 i H1

• Sekcja Balonowa, która między innymi prze-
prowadziła udany lot stratosferyczny w misji 
Światowid 2

Najważniejsze osiągnięcia SKA
• PW-Sat - pierwszy polski satelita studencki. Został 

pomyślnie umieszczony na orbicie 13 lutego 2012 
roku. 

• Amelia - trzy starty rakiety zakończone sukcesem.

• SSETI EXPRESS – europejski satelita studencki, 
wystrzelony w październiku 2005 roku, mający za 
zadanie przetestowanie podzespołów na poczet 
przyszłego projektu ESEO, nasza drużyna zajmo-
wała się sterowaniem oraz konfiguracją mecha-
niczną satelity

• „Skarabeusz” - zrobotyzowany łazik marsjański, 
który wziął udział w University Rover Challenge 
2009 w Utah (USA) organizowany przez Mars 
Society

• SCOPE (Stabilized Camera Observation Platform 
Experiment) - system sterowania i stabilizacji 
kamery, który zamontowany na gondoli balonu 
pozwala na obserwację wybranych punktów na 
powierzchni Ziemi. Projekt ten brał udział w kam-
panii REXUS/BEXUS

• ESEO (European Student Earth Orbiter) - program 
ESA oraz Carlo Gavazzi Space związany z budową 
satelity przez studentów; SKA zajmowało się kon-
figuracją i sterowaniem satelity

• ESMO (European Student Moon Orbiter) - projekt 
ESA, pierwszy studencki satelita księżycowy, SKA 
zajmowało się konfiguracją i wymianą ciepła

• Kampania Lotów Parabolicznych - konkurs NASA, 
od pewnego czasu również Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, na studenckie projekty ciekawych 
eksperymentów przeprowadzanych w warunkach 
mikrograwitacji, głównie eksperymenty związane 
ze spalaniem.

• YES2 - Young Engineers Satellite 2, projekt z 2007 
roku finansowany przez ESA. Jego celem było 
zbudowanie przez europejskich studentów sate-
lity, który zobrazowałby możliwości sprowadza-
nia na Ziemię niewielkich ładunków z orbity przy 
użyciu metody „wahadła”. ■

Co możemy zaproponować

Wspieranie ambitnego zespołu studentów jest 
niewątpliwie świetnym sposobem nie tylko 

na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, ale 
także na stworzenie dobrze wykwalifikowanej 
kadry inżynierów, którzy mogą w przyszłości zasilić 
sektor kosmiczny. Jednym z celów statutowych 
Studenckiego Koła Astronautycznego jest populary-
zacja kosmonautyki. Dzielnie stawiamy czoła temu 
wyzwaniu, na co wskazują statystyki – w zeszłym 
roku do Koła dołączyło przeszło sześćdziesiąt osób, 
a w samym projekcie PW-Sat2 działa aktualnie około 
trzydziestu studentów.

Studenckie Koło Astronautyczne jest jedną z naj-
bardziej rozpoznawalnych organizacji związanych 
z kosmosem i astronautyką w Polsce. Przez Internet 
docieramy do kilku tysięcy osób, głównie studentów 
i przedstawicieli tzw. branży kosmicznej, a podczas 
różnego rodzaju konferencji, pikników czy festiwali 
promujemy swoje projekty oraz kosmonautykę 
wśród młodzieży,  zwykłych ludzi, parlamentarzystów 
i naukowców.

Codziennie nasze witryny odwiedza kilkadziesiąt 
osób, a przy okazji wydarzeń takich jak start PW-Sata, 
występy na konkursach łazików czy misje balonowe 
informacje o nas pojawiają się w najważniejszych 
mediach w kraju. Informacje o starcie PW-Sata 
w  2012 roku dotarły do co najmniej kilku milionów 
ludzi i przez wiele dni znajdowały się na czołówkach 
serwisów informacyjnych. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy naukowe 
i promocyjne, zapraszamy do kontaktu. Na początek 
możemy zaproponować:

• rekomendację wśród przedsiębiorstw sektora 
kosmicznego

• obecność na stronie internetowej, gadżetach i w 
mediach społecznościowych

• umieszczenie znaku firmowego lub nazwy na 
żaglu deorbitacyjnym lub innym elemencie sate-
lity (np. widocznym z pokładowej kamery)

Czego potrzebujemy
Pomoc merytoryczna i naukowa

Jednym z głównych celów projektu PW-Sat2 jest 
wyedukowanie silnego grona inżynierów dobrze 

zorientowanych w realiach przemysłu kosmicznego. 
Z tego powodu liczymy na merytoryczną pomoc 
organizacji i przedsiębiorstw działających już w 
tym sektorze. Mamy nadzieję na współpracę, która 
pozwoli naszemu zespołowi korzystać z wiedzy i 
doświadczenia, nowoczesnego oprogramowania 
czy stanowisk do testów podczas realizacji projektu. 
Jesteśmy otwarci na wszelkie konsultacje i rady.

Pokrycie części kosztów budowy i wyniesienia 
PW-Sata2 na orbitę

Poprzedni projekt - PW-Sat - był finansowany 
w ramach programu Plan for European Cooperating 

State (PECS), który był pierwszym etapem przygo-
towań przyłączenia Polski do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej. Wyniesienie pierwszego polskiego sate-
lity odbyło się w ramach konkursu ESA oferującej 
miejsce na rakiecie Vega, więc nie ponieśliśmy kosz-
tów umieszczenia na niej naszego satelity. 

PW-Sat2 jest w dużej mierze kontynuacją poprzed-
niego projektu. Została nam pewna kwota z PECS-u. 
Pieniędzy wystarczy prawdopodobnie na budowę 
podstawowej wersji satelity. Za start PW-Sata2 
trzeba będzie jednak zapłacić. Koszty wyniesienia 
mniejszych ładunków są wbrew pozorom większe 
niż w przypadku dużych satelitów. Do kosztów startu 
dochodzą również koszty przygotowania satelity 
i wykonania testów kwalifikacyjnych do lotu. W zależ-
ności od państwa, w którym zarejestrowany jest orga-
nizator startu koszty te będą się różniły i zależały od 
przepisów celnych bądź wymagań dostawcy rakiety.

Szacowany koszt całej kampanii startowej to około 
250 000 euro. ■
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