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ROK REKORDOWYCH DOSTAW OD ASTRI POLSKA
DLA ESA
W 2018 roku, Astri Polska dostarczy aż 10 gotowych produktów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Jest to rekordowy rok pod tym względem, jednocześnie wyróżniający Astri Polska w Polsce i w
regionie. Pod koniec kwietnia ﬁrma przekazała drugie urządzenie testowe dla europejskich satelitów
meteorologicznych. Do końca roku dostarczy m.in.: rozwiązania dla sondy, która zbada Jowisza,
kolejne systemy do testowania satelitów oraz środowiska testowe dla kosmicznych odbiorników
nawigacyjnych.
Urządzenie przekazane ESA pod koniec kwietnia będzie wykorzystywane głównie dla potrzeb testów
awioniki europejskich satelitów meteorologicznych MetOp-SG. To drugie z docelowych 4 urządzeń dla
tego programu. W lutym, ﬁrma z Warszawy przekazała drugie urządzenie dla europejskich satelitów
telekomunikacyjnych Eurostar Neo. Na tym jednak, nie kończą się plany ﬁrmy na ten rok.

Bieżący rok zapowiada się dla nas bardzo owocnie, ponieważ
planujemy dostarczyć najwięcej produktów dla Europejskiej Agencji
Kosmicznej w historii naszej ośmioletniej działalności. W planie mamy
przekazanie urządzeń testowych dla m.in.: sondy JUICE, która zbada
Jowisza, kolejne urządzenia dla satelitów Eurostar Neo i MetOp-SG oraz
system do walidacji optycznej głównego sensora misji Sentinel-5.
Cieszymy się, że możemy realizować dla ESA coraz więcej projektów.
Jacek Mandas, Prezes Astri Polska
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W tym roku, ﬁrma dostarczy ESA także rozwiązania z dziedziny nawigacji i aplikacji satelitarnych.

Obecnie jesteśmy w trakcie testów radiacyjnych układu scalonego
AGGA-4, który będzie wykorzystywany w odbiornikach nawigacyjnych na
satelitach i rakietach nośnych. Testy planujemy zakończyć w przeciągu
kilku miesięcy. Do końca roku przekażemy ESA także środowisko testowe
dla odbiorników nawigacji satelitarnej przeznaczonych do zastosowań
kosmicznych. W dziedzinie aplikacji satelitarnych, ﬁnalizujemy projekt
EO4EP, w ramach którego dostarczymy serwisy do zdalnego monitoringu
lodu na głównych rzekach w Polsce.
Karol Brzostowski, Kierownik działu Aplikacji i Usług Satelitarnych Astri Polska

Każdy z produktów dostarczanych ESA jest wynikiem wielomiesięcznej pracy wysoko
wykwaliﬁkowanych inżynierów, pracujących dla polskiej ﬁrmy. Rozwiązania Astri Polska znajdują
zastosowanie w wiodących misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Czytaj też: Polscy inżynierowie testują zaawansowany układ scalony dla Europejskiej Agencji
Kosmicznej

