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Streszczenie

Praca zwiera przegląd niewielkich rakiet sondujących rozwijanych na Politechnice

Warszawskiej przy współpracy z Instytutem Lotnictwa. Omówiony jest rys historyczny oraz

główny cel programu. Wszystkie prezentowane rakiety napędzane są silnikami na stały materiał

pędny. Jednostki napędowe są wytwarzane wykorzystując innowacyjną technologię nawijania

kompozytowych komór spalania, co pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych parametrów

masowych konstrukcji. Część z nich jest wielokrotnego użytku. Zaprezentowano dwa główne

elementy programu rakietowego – konstrukcje z rodziny lotnych platform badawczych „Amelia”

oraz rodziny „H” (profesjonalnego zastosowania). W pracy wspomniana jest także rozwojowa

wersja rakiety, umożliwiająca wynoszenie eksperymentów na wysokości około 100 kilometrów.

Głównym celem programu jest budowa mobilnego systemu umożliwiającego wynoszenie eks-

perymentów naukowych w niskie partie atmosfery przy relatywnie niskich kosztach operacyj-

nych i prostocie eksploatacji. Szczególny nacisk położono w pracy na ukazanie możliwego

wykorzystania nabytej wiedzy oraz wybranych rozwiązań w ramach kolejnych projektów.

Budowane rakiety mają umożliwić wykonanie kolejnego kroku w kierunku rozwoju niewielkich

rakiet nośnych w Polsce.

Słowa kluczowe: Rakiety badawcze, polski program kosmiczny, rakiety sondujące, Amelia 1,

Amelia 2, H1, rakiety, H2.

WSTĘP

Niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej stanowi w dzisiejszych czasach ważny atut
nie tylko ze względów strategicznych, ale także gospodarczych. Możliwość wynoszenia ładunków
na orbitę ziemską umożliwia znaczne zwiększenie współpracy międzynarodowej, jednocześnie
łącząc wysiłki naukowców z rozwojem krajowego przemysłu. Oprócz finalnych komercyjnych
korzyści takich projektów, ich rozwój pozwala na udział w wielu programach międzynarodowych,
zwiększając know-how i zaplecze technologiczne danych państw. By być liczącym się techno-
logicznie krajem, należy stawiać na postępy w branży technologii kosmicznych, które zaczynają
dominować w wielu dziedzinach codziennego życia. co więcej, rozwój dużych platform satelitar-
nych wymaga przeprowadzania licznych testów ich komponentów podczas mniejszych



projektów. Wraz z rosnącą liczbą potrzebnych satelitów, koszty te stają się istotne i kolejne
państwa decydują się na rozwój własnych rakiet kosmicznych. już niemal 60-letnia historia
światowego rozwoju rakiet nośnych pokazuje, że naturalnym krokiem ku realizacji programu
lotów kosmicznych jest rozwój mniejszych konstrukcji sondujących, które umożliwiają realiza-
cję lotów po krzywych balistycznych na pułapach od kilku do nawet 6400 kilometrów �1�. Na za-
prezentowanym schemacie (rys. 1) początek strzałki pokazuje rok startu pierwszej rakiety
sondującej danego państwa, koniec to rok startu rakiety kosmicznej. W przypadku strzałek
przerywanych, nie znana jest data rozpoczęcia programu.

rys. 1. rozwój programów kosmicznych w wybranych krajach, a. Okniński

kraje, które już stworzyły międzynarodowe rakiety nośne:
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Wybrane kraje obecnie pracujące nad własnymi systemami rakiet nośnych:

każde z państw mających obecnie własne rakiety nośne zaczęło od budowy mniejszych
konstrukcji, które poza możliwością testowania nowych technologii umożliwiły liczne badania
atmosfery oraz realizację eksperymentów naukowych z szerokiego zakresu nauk ścisłych.
Przedstawiony powyżej schemat dobrze ukazuje rozwój programów kosmicznych po-
szczególnych krajów. jak widać każde państwo rozpoczynało swoją drogę od budowy mniej-
szych rakiet sondujących by na ich bazie rozwijać swoją wiedzę i technologię. Warto również
zwrócić uwagę na fakt iż niezależnie od kraju ścieżka ta wygląda tak samo pomimo, że początek
miał miejsce w bardzo różnych okresach.

co istotne, Polska już w latach 50. ubiegłego wieku realizowała wstępne prace nad rakietami
pod kierunkiem prof. Wójcickiego, a ponad 50 lat temu rozpoczęła pierwsze próby prostych
konstrukcji (m. in. rd, rM, rP, raSkO) realizowane pod okiem prof. dr hab. inż. jacka
Walczewskiego (na początku programu – mgr inż.) [2]. Po serii startów mniejszych rakiet rozwinięto
rodzinę rakiet Meteor, których największa wersja, Meteor 2k, prawdopodobnie przekroczyła
umowną granicę kosmosu (100 km) na początku lat 70 [3, 4]. jej budowa była na tyle zaawan-
sowana i znacząca ze strategicznego punktu widzenia Polski, że związek radziecki postanowił
zakończyć ten program i politycznie zablokował rozwój programu kosmicznego nad Wisłą.

NOWa SzaNSa

znaczącym krokiem w kierunku kontynuacji rozwoju technologii rakietowych w Polsce było
zwiększenie aktywności instytutów, uczelni oraz przedsiębiorstw związanych z branżą zbro-
jeniową po roku 1989. kolejnym etapem było utworzenie w 2007 roku, w Instytucie lotnictwa,
w Warszawie Pracowni Technologii kosmicznych, zajmującej się przede wszystkim napędami
rakietowymi pod kątem ich wykorzystania do lotów orbitalnych. rozwinięto technologię
otrzymywania wysoko stężonego (powyżej 98%) nadtlenku wodoru stanowiącego per-
spektywiczny utleniacz pod kątem wykorzystania w silnikach rakietowych. działania
podejmowane we współpracy między innymi z europejską agencją kosmiczną pozwoliły na
wzrost doświadczenia zespołu i powiększenie zaplecza technicznego. W Pracowni budowane
są silniki na dwuskładnikowy materiał pędny do napędzania między innymi niewielkich
satelitów. Ponadto, rozwijana jest także konstrukcja jednostki hybrydowej mogącej służyć jako
napęd do realizacji transferów orbitalnych. Od kilku lat powstają pierwsze koncepcje rakiet
nośnych, które mogłyby wynosić ładunki o masie ok. 200 kilogramów na niską orbitę ziemską [5].
Tej klasy rakieta doskonale wpisałaby się w panujące obecnie światowe trendy. co istotne,
w przypadku relatywnie niewielkiego pojazdu, możliwe jest wykonanie znaczącej części jego
komponentów wykorzystując istniejące już zaplecze powstałe w ramach działalności
przemysłu obronnego. W szczególności wybrane elementy strukturalne mogłyby być
wykonane w istniejących zakładach. również zespoły napędowe nie wymagające systemów
zasilania, mogłyby być wyprodukowane wykorzystując istniejące zaplecze. Mowa tu oczywiście
o silnikach relatywnie małej wielkości, ale wystarczającej w przypadku pomocniczych silników
na stałe materiały pędne, gdyby taka konfiguracja została wybrana. We wszystkich dotych-
czasowych projektach wstępnych, główne stopnie wykorzystują silniki na hybrydowe [6]
i ciekłe materiały pędne [7], które są rozwijane w Instytucie lotnictwa.

Poza przemysłem obronnym i instytutami naukowymi, ważną rolę na mapie Polski od niedawna
odgrywa Sekcja rakietowa Studenckiego koła astronautycznego (Sr Ska), która powstała
z inicjatywy prof. dr hab. inż. Piotra Wolańskiego. jej głównym celem jest tworzenie niezbędnego
zaplecza intelektualnego dla przyszłych profesjonalnych projektów rakietowych realizowanych
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w Polsce. Najważniejszym aspektem działalności Sr Ska jest edukacja w dziedzinie inżynierii
rakietowej i wykorzystywanie tej samej metodologii projektowania rakiet, co w projektach
profesjonalnych. jednak w ramach realizowanych projektów planuje się osiągnąć, w ramach
współpracy między innymi z Instytutem lotnictwa, jak i przemysłem obronnym, pułapy
komercyjnych rakiet sondujących [8]. W swoim dorobku Sekcja rakietowa ma już kilkukrotne
starty dwóch różnych konstrukcji oraz rozwój zaplecza technicznego pozwalającego na budowę
i badania kompozytowych silników rakietowych wielokrotnego użytku [9, 10]. Przeprowadzane
są badania aerodynamiki rakiet (zarówno konwencjonalne – tunelowe, jak i numeryczne) [11],
obliczenia dotyczące wytrzymałości konstrukcji [12] oraz liczne prace związane z symulowaniem
i optymalizacją lotu [13, 14, 15, 16]. W ramach programu SSrP [8](ang. Small Soundng rocket Program)
stworzono liczne programy i solvery związane z projektowaniem silników rakietowych [13, 17].

Rakiety typu ,,Amelia”
jest to rodzina rakiet doświadczalnych, budowanych jako demonstratory technologii.

Ich głównym celem jest przebadanie w locie różnych rozwiązań konstrukcyjnych przy
minimalizacji kosztów produkcyjnych. kolejne rakiety typu ,,amelia” umożliwiły wykonanie
przez zespół projektowy kroków milowych umożliwiających opracowanie konfiguracji
głównych podsystemów do wykorzystania w konstrukcjach docelowych.

rys. 2. rakieta amelia 1, fot. P. jagiełło

rakieta ta (rys. 2) zbudowana została jako pierwsza konstrukcja Sekcji rakietowej i jej
głównym celem było wdrożenie młodych konstruktorów w proces projektowania rakiet.
Posiadała ona na swoim pokładzie podstawowe jednostki pomiarowe pozwalające mierzyć
parametry podczas swojego lotu. jako jej napęd zastosowano silnik kompozytowy, który stał
się bazą do rozwoju bardziej zaawansowanych konstrukcji tego typu. rakieta odbyła dwa loty,
które pozwoliły na przebadanie spadochronowego systemu realizacji powrotu rakiety na
ziemię oraz komputera pokładowego.

amelia 2 (rys. 3) to konstrukcja dwustopniowa i jej głównym zagadnieniem było
rozwiązanie kwestii rozdzielania członów rakiety. jej dwukrotne testy lotne pozwoliły na
wykazanie 100% poprawności działania systemu separacji członów. jest to ważne zagadnienie
w odniesieniu do uzyskiwania wyższych pułapów gdyż nie da się ich osiągać bez zastosowania
rakiet wielostopniowych, wobec wymagania minimalizacji masy startowej, obniżając przy tym
koszty eksploatacji. zastosowana jednostka napędowa to rozwinięta konstrukcja z amelii 1
o zdecydowanie wyższych osiągach. Silnik ten wykorzystuje klasyczny niejednorodny stały
materiał pędny oparty nadchloranie amonu, glinie i systemie hTPB, wytwarzany przez Mesko
S.a. Polskiego holdingu Obronnego. Impuls właściwy uzyskiwany podczas badań wyniósł
ponad 2200 Ns/kg. Masa materiału pędnego stanowi blisko 45% masy startowej silnika,
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przy jego impulsie całkowitym na poziomie 950 Ns. W stosunku do amelii 1 wykorzystano
bardziej zaawansowaną elektronikę pokładową i uzyskano zapis wideo z lotu rejestrowany
z pokładu rakiety. loty amelii 2 pozwoliły również pozytywną na weryfikację oprogramowania
do symulowania trajektorii lotu rakiet [8].

rys. 3. rakieta amelia 2, fot. P. jagiełło

Rakiety typu „h”
jest to rodzina rakiet badawczych, które bazują na rozwiązaniach przebadanych w rakietach

z serii amelia. Ich głównym celem jest wykonywanie badań w niższych warstwach atmosfery
oraz wynoszenie niewielkich eksperymentów na swoim pokładzie. Pierwszą rozwijaną rakietą
z tej serii jest konstrukcja h1 (rys. 4). jej maksymalny pułap lotu (w zależności od konfiguracji)
sięga nawet do około 10 kilometrów a maksymalna prędkość lotu wynosi ponad 3 Machy.
zespół napędowy składa się z jednego silnika wykorzystującego stały materiał pędny,
wykonanego w technologii sprawdzonej podczas projektów rakiety typu amelia.

rys. 4. rakieta h1, render: a. Okniński
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lotem rakiety zarządzają dwa komputery pokładowe. Wyposażone są one w czujniki
przyspieszenia w trzech osiach (maksymalny pomiar do 70 g), ciśnienia statycznego oraz
ciśnienia spiętrzenia jak i również posiadają giroskopy (w każdej z trzech osi). Wszystkie dane
zapisywane są na kartach pamięci a część z nich wysyłana jest również w czasie rzeczywistym
do stacji naziemnej. Pozwala to na wyznaczenie dokładnego toru lotu, jak i również pozostałych
parametrów lotu rakiety. elektronika pokładowa zawiera kamerę nagrywającą w jakości hd.
W rozwojowych wersjach konstrukcji przewidziana jest również transmisja sygnału wideo do
bazy. Ponadto rakieta ta wyposażona jest w radiowy system aPrS (ang. automatic Packet
reporting System) umożliwiający zlokalizowanie jej po wylądowaniu na spadochronie.
dodatkowo moduł ten wysyła pozycję konstrukcji (wyznaczaną w oparciu o dane z systemu
gPS) do bazy z częstotliwością 1 hz.

znaczącą rolę w rakiecie odgrywa system odpowiedzialny za bezpieczny powrót konstrukcji
na ziemię po wykonaniu jej misji. Bazuje on na pirotechnicznym wyzwalaniu spadochronu. gdy
rakieta osiągnie odpowiednią prędkość podczas swobodnego spadku (około 120 m/s),
komputer pokładowy uruchamia procedurę i z pokładu rakiety wyrzucany jest spadochron
o powierzchni około 5 m2 wyhamowując konstrukcję w przeciągu kilku sekund do prędkości
6 m/s [19]. Taka realizacja tego zadania pozwala na zminimalizowanie znoszenia rakiety od
miejsca startu.

Silnik rakietowy napędzający konstrukcję posiada blisko 7 kg jednorodnego stałego materiału
pędnego pozwalającego na wygenerowanie impulsu całkowitego w granicach 14 kNs. rakieta
w trakcie startu poddana będzie przeciążeniu ponad 55 g co pozwoli na osiągnięcie prędkości
1 Macha już na wysokości 150 m.

Przygotowywana jest również zmodyfikowana wersja rakiety h1 służąca do wynoszenia
niewielkich eksperymentów naukowych w standardzie canSat (o wielkości puszki do napojów
o objętości 0,33l).

Rakieta h2 i przyszłe wersje rozwojowe
Na bazie przedstawionej wcześniej konstrukcji powstają plany bardziej zaawansowanej

rakiety h2, która byłaby w stanie osiągać pułapy w granicach 30 km. rozważane jest za-
stosowanie klastrów silników od rakiety h1, jak również budowa większej jednostki napędowej
i zastosowanie jej jako pierwszy stopień rakiety. Ta konstrukcja byłaby kolejnym ważnym
krokiem w rozwoju programu niewielkich rakiet sondujących. docelowa rakieta ma na celu
przekroczenie umownej granicy kosmosu i umożliwienie realizacji szerszego zakresu badań
oraz komponentów rakiet oraz satelitów [8].

POdSuMOWaNIe

rozwój programów niewielkich rakiet sondujących wciąż trwa, mimo coraz większej liczby
inicjatyw związanych z budową samolotów suborbitalnych. Mimo, że technologia znacząco się
zmieniła od momentu startów pierwszych rakiet, a dostęp do wiedzy istotnie się zwiększył,
niezwykle ważne jest inwestowanie w projekty tego typu, ponieważ przynoszą one wymierny
skutek w postaci doświadczenia, rozwoju w zakresie dziedzin pokrewnych oraz wzrostu bez-
pieczeństwa kraju. W szczególności wartościowe są inicjatywy badawczo-rozwojowe realizowane
na tle edukacyjnym. Stworzone zaplecze oraz istniejące już rakiety pokazują, że można,
korzystając z wypracowanych już rozwiązań, rozpocząć projekty na większą skalę. zarówno
prace studentów na Politechnice Warszawskiej, jak i pracowników naukowych Instytutu lotnictwa
pozwalają mieć nadzieję, że przy sprzyjających okolicznościach już w niedalekiej przyszłości
Polska będzie posiadać regularny dostęp do przestrzeni kosmicznej a co za tym idzie być
jednym ze znaczących krajów na tym rynku.
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POdzIĘkOWaNIe

Praca ta powstała w ramach programu SSrP realizowanego przez Sekcję rakietową
Studenckiego koła astronautycznego Wydziału Mechanicznego energetyki i lotnictwa
Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Pracownią Technologii kosmicznych z centrum
Technologii kosmicznych Instytutu lotnictwa w Warszawie. jest oparta na bazie kilkuletniej
pracy całego zespołu kadry naukowej i studentów. autorzy chcieliby serdecznie podziękować
prof. dr hab. inż. Piotrowi Wolańskiemu, który wspiera projekt, jak również dyrektorowi
dr inż. leszkowi lorochowi, który umożliwia współpracę grupy z centrum Technologii
kosmicznych, a także dr inż. janowi kindrackiemu, jako Opiekunowi Sekcji rakietowej.
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SOUNdiNg ROCkET dEvELOPmENT iN POLANd

Abstract

This paper presents an overview of small sounding rockets developed at Warsaw University

of Technology with support from the Institute of Aviation. The history of Polish rocketry is

discussed and the resulting Small Sounding Rocket Program ultimate goals are presented. All

of the rockets are propelled using solid rocket motors. They are built using an innovative technology

of composite combustion chamber manufacturing, what allows achieving very high propellant

mass fractions of the developed motors. Some of them are reusable. Two main program elements

are presented – the simple in-flight-experimentation platforms named “Amelia” and the „H”

family of rockets dedicated to professional use. A sounding rocket capable of flying to altitudes

of about 100 kilometres is also mentioned. The ultimate aim of the program is to develop a mobile

system enabling launches of small experimentation modules, while maintaining relatively low

costs and easy system utilization. In this paper, the possibility of using the knowledge gained

and selected technical solutions is emphasized. The program is to enable future development

of small satellite launchers in Poland.

Keywords: Sounding rockets, Polish space program, Small Sounding Rocket Program, Amelia 1,

Amelia 2, H1, Rocketry Group.
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