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TRWAJĄ PRACE NAD KOLEJNYMI POLSKIMI MAŁYMI
SATELITAMI
W Polsce jest realizowanych obecnie kilka projektów związanych z konstruowaniem mikro- i
nanosatelitów, a dwa ze zbudowanych satelitów: polski PW-Sat2 i polsko-ﬁński ICEYE-X2 zostały
niedawno wyniesione na orbitę okołoziemską - przypomina Polska Agencja Kosmiczna w komunikacie
z poniedziałku 7 stycznia.
"Miniaturyzacja satelitów i optymalizacja kosztów wyniesienia na orbitę najmniejszych obiektów
prowadzi do zwiększenia dostępności kosmosu" - podkreśliła PAK. Według Agencji własnymi satelitami
dysponuje coraz więcej państw: do 2000 r. 40 krajów umieściło na orbicie własnego satelitę, a w 2017
r. było ich ok. 80.
"O ile wcześniej satelity posiadały jedynie państwa czy najbogatsze agencje kosmiczne, obecnie na
własne satelity mogą też sobie pozwolić mniejsze jednostki organizacyjne, w tym podmioty prywatne,
instytuty naukowo-badawcze czy uniwersytety" - wskazano.
Wraz z PW-Sat2 zaprojektowanym przez studentów Politechniki Warszawskiej, na rakiecie Falcon 9
ﬁrmy SpaceX w przestrzeń kosmiczną został wyniesiony satelita ICEYE-X2 - stworzony przez założoną
przez Polaka ﬁńską spółkę, w którego budowie znaczący udział miała polska ﬁrma Creotech
Instruments. Krajowe przedsiębiorstwo dostarczyło wybrane komponenty dla ICEYE-X2 i było
odpowiedzialne za integrację satelity w specjalnie do tego celu zbudowanych cleanroomach.
Jak przypomniała PAK, pierwszy polski satelita został wyniesiony na orbitę okołoziemską 13 lutego
2012 r. Był to CubeSat o nazwie PW-Sat zbudowany przez studentów Politechniki Warszawskiej i
naukowców z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN). PW-Sat krążył po
orbicie 2 lata, 8 miesięcy i 15 dni, a 28 października 2014 r. spłonął w atmosferze.
W roku wyniesienia w przestrzeń kosmiczną pierwszego polskiego satelity nasz kraj został
pełnoprawnym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, co "stało się impulsem do dynamicznego
rozwoju rodzimego sektora kosmicznego" - zaznaczono. Obecnie liczy on ok. 50 podmiotów, w
większości z sektora MŚP, których działalność koncentruje się na obszarze technologii satelitarnych i
kosmicznych; dla kolejnych ponad 100 podmiotów projekty z tej dziedziny stanowią fragment
prowadzonej aktywności - podkreśliła PAK.
Według przyjętej klasyﬁkacji satelity dzieli się na kategorie związane z ich masą. Duże satelity to
obiekty o masie ponad 1000 kg. Obiekty ważące od 500 do 1000 kg to satelity średnie, te o masie
100-500 kg są zaliczane do satelitów małych (minisatelitów). Kategorie satelitów o mniejszych
masach, to: mikrosatelity (10-100 kg), nanosatelity (1-10 kg) oraz pikosatelity (masa poniżej 1kg).
Polską Agencję Kosmiczną powołano ustawą z 26 września 2014 r. Jako rządowa agencja wykonawcza
uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, podejmując działania zwiększenia wykorzystania

systemów satelitarnych i przyspieszenia rozwoju technologii kosmicznych na rzecz krajowej
administracji, nauki, gospodarki i obronności.
Link do pełnej treści artykułu PAK można znaleźć pod tym adresem.
Czytaj też: Nowelizacja ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Słuszny kierunek zmian [KOMENTARZ]

