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Wstęp

Chcemy stworzyć projekt wielofunkcyjnego 
satelity, który mógłby w przyszłości posłużyć 
do serwisowania innych satelitów i ich 
naprawy. Oprócz tego mamy zamiar wyposażyć 
go w dodatkowe funkcje pozwalające na 
prowadzenie obserwacji oraz pozyskiwanie 
potrzebnych  naukowcom danych badawczych.
Wierzymy, że nasz satelita mógłby okazać się 
bardzo użyteczny i innowacyjny właśnie ze 
względu na swoją wielofunkcjonalność, ale 
oprócz tego mógłby on zaradzić problemowi 
kosmicznych śmieci...



Motywacje

Naszą główną motywacją i problemem, 
który chcielibyśmy, aby nasz projekt 
rozwiązał jest problem tak zwanych 
„kosmicznych śmieci” - pozostawionych 
w przestrzeni kosmicznej części 
zniszczonych lub uszkodzonych 
satelitów orbitujących dzisiaj wokół 
naszej planety. Tymczasem do kosmosu 
wysyłanych jest coraz więcej obiektów, 
a do 2030 roku na ziemskiej orbicie ma 
znaleźć się już około 60 tysięcy 
aktywnych satelitów.



Dzisiaj na ziemskiej orbicie znajduje się 
już ponad 6 tysięcy sztucznych satelitów 
z czego ponad połowę stanowią satelity 
nieaktywne, które uznaje się za 
kosmiczne śmieci. Patrząc na te 
statystyki zauważyć można, że 
powstające w przyszłości kosmiczne 
śmieci będą stanowić znaczne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
eksplorowania kosmosu i możliwych    
w przyszłości podróży kosmicznych. 
Chcemy, by nasz satelita nie tylko 
zapobiegał tworzeniu się kolejnych 
kosmicznych śmieci ale również 
zastąpił inne dzisiaj używane satelity 
poprzez swoją wielufunkcyjność.



Realizacja projektu

W zakresie wcześniejszych założeń co do 
naszego projektu, dotąd udało nam się 
przygotować pierwsze szkice satelity, które 
zamierzamy poszerzyć o kolejne bardziej 
szczegółowe plany jej konstrukcji, w których 
znajdzie się cały opis budowy satelity oraz 
urządzeń, które miałyby zostać w nich 
umieszczone, by mogła ona pełnić swoje 
funkcję, tzn. wspomniane wcześniej naprawę 
oraz serwisowanie satelitów oraz 
prowadzenie obserwacji badawczych



Wyposażenie satelity

By pełnić swoje zamierzone funkcje: naprawę oraz 
serwis satelitów, chcemy wyposażyć nasz obiekt 
w mechaniczne ramiona, urządzenia naprawcze 
oraz ze schowkami na części zamienne, potrzebne 
do funkcjonowania satelitów.
Jeśli chodzi o badania i obserwacje, satelita 
wyposażony miałby być w specjalnie 
przystosowane do wykonywania zdjęć z kosmosu 
kamery oraz sensory, w celu pozyskania  
materiałów badawczych dla naukowców.
Oprócz tego satelita wyposażony ma być w napęd 
jonowy, który pozwoliłby na dotarcie satelity na 
ustaloną pozycję i sprawny serwis.
Obok przedstawiony jest satelita dokonujący 
serwisu za pomocą ramion mechanicznych.



Dalsze plany i realizacja projektu

W dalszym ciągu zamierzamy udoskonalać nasz 
projekt. Wiążemy z nim duże nadzieje, ponieważ 
naukowcy oraz agencje kosmiczne szukają 
dzisiaj sposobu na rozwiązanie problemu 
kosmicznych śmieci, gdzie nasz satelita mógłby 
znaleźć zastosowanie. Oprócz tego wiele 
prywatnych firm rozpoczyna swoją działalność 
w przestrzeni kosmicznej jak chociażby 
dostawa internetu poprzez satelity, gdzie nasz 
projekt również mógłby się przydać do serwisu 
tych satelitów. Zapotrzebowanie na satelity 
serwisowe i potrzeba „sprzątania” kosmosu       
i zapobieganie tworzeniu się kolejnych śmieci 
będą zapewne rosły w najbliższym 
dziesięcioleciu, dzięki czemu nasz projekt może 
okazać się bardzo potrzebny.



Wnioski i zastosowania naszego projektu

Jak zostało wspomniane wcześniej, nasz projekt może 
okazać się bardzo potrzebny w wielu istotnych dziedzinach: 
serwisowaniu i naprawianiu satelitów, pozyskiwanie 
danych badawczych potrzebnych naukowcom w postaci 
zdjęć satelitarnych. Ta wielofunkcyjność na pewno 
wyróżnia nasz projekt na tle innych obecnie używanych 
satelitów serwisowych, czy badawczych. Zaawansowane 
narzędzia badawcze pozwoliłyby satelicie na śledzenie 
pożarów, wiatrów lub innych katastrof naturalnych oraz 
przewidywanie tych skutków. Mogłyby one też wykonywać 
pomiary temperatury, czy rejestrować przemieszczanie się 
wiatrów i prądów morskich. Wielofunkcyjność naszego 
projektu będziemy dalej poszerzać oraz znajdować dla 
niego zastosowanie w innych dziedzinach, tak aby mógł on 
w przyszłości być może zastąpić obecnie używane satelity.
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