
SAE Aero Design East

Przyszedł czas na rywalizację w zawodach SAE Aero
Design East w Lakeland na Florydzie w dniach 13-
15 marca 2015r. Od kilku dni przebywamy w USA,
Jet Lag minął, zadomowiliśmy się w domu, który
będzie stanowić nasze centrum dowodzenia w
czasie zawodów. Brakuje tylko jednego … modeli,
które w skrzyni, niemal tydzień, pomimo naszych
rozpaczliwych wysiłków, spędziły w Cincinnati
oczekując na odprawę celną. W tym czasie
odbyliśmy dziesiątki rozmów telefonicznych z
oddziałami DHL w USA i Polsce, spędziliśmy
godziny na redakcję e-maili i analizę dokumentów
celnych.
Paradoksalnie modele wysłaliśmy aż 10 dni przed
zawodami (termin przesłania gwarantowany: 2 dni)
– w poprzednich edycjach każdorazowo modele
wysyłaliśmy później i docierały one w wymaganych
terminach do USA.
O naszej desperacji niech świadczy fakt, iż jeszcze w
czwartek rano rozważaliśmy opcję spędzenia przez
2 kierowców 26 godzin w samochodzie na trasie
Lakeland – Cincinnati – Lakeland (po tym jak
skrzynia przeszła odprawę, ale nie zdążyła załapać
się na jedyny, poranny lot do Orlando).
Dzięki wielkiemu wsparciu Juliana Oziemkowskiego
i Urszuli Bijoch z DHL Polska, dotarciu aż do
wiceprezydenta operacji międzynarodowych w
DHL USA, w nocy z 12 na 13 marca skrzynia
wędruje do nas na pokładzie indywidualnego
samochodu kurierskiego, który powinien być u nas
o godz. 8:00. To już naprawdę „za pięć dwunasta”. W
piątek przewidziane są prezentacje i inspekcje
techniczne modeli. Mamy też nadzieję na
przeprowadzenie ostatnich oblotów. Trzymajcie za
nas kciuki. „No risk - no fun”. Jeśli wszystko się uda
będzie co wspominać. Bliskość przylądka Cape
Canaveral nakazuje nam zacytować maksymę NASA
związaną z misją Apollo XIII: „Failure is not an
option”.

Często nasza działalność jest postrzegana jedynie z
perspektywy pobytu w USA. Jednak Aero Design to
przede wszystkim wiele miesięcy spędzonych na
analizach regulaminu, opracowaniu koncepcji i
projektów modeli, następnie ich czasochłonnej
budowie. Wielokrotnie prace w modelarni,
codziennie kilku osób, trwają po kilkanaście godzin i
kończą się w godzinach porannych. Przykładem
niech będzie zdjęcie z monitoringu z przedednia
wysłania skrzyni do USA - 10 osób w modelarni o
godz. 4:00 (nad ranem - rzecz jasna).

Największa intensywność prac nad modelem
przypada w czasie sesji i okresie bezpośrednio ją
poprzedzającym – to dla nas dodatkowa trudność –
tym bardziej liczymy na wyrozumiałość naszych
Wykładowców.
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Ekipa 2015

Ekipę na zawody SAE USA stanowią studenci PP, w
większości finansowani przez program Generacja
Przyszłości. Ze środków zewnętrznych (m.in.
dofinansowanie ze strony Miasta Poznań, firmy
Hamilton Sundstrand, dziekanów WBMiZ oraz
WMRiT) finansowane są osoby, które z racji
kryterium wieku nie mogły zostać zakwalifikowane
do programu GP (Wojciech Gruźliński i Wojciech

Batog) oraz piloci naszych samolotów (Maciej

Wnuk i Bartosz Szymkowiak - regulamin nie
wymaga, aby byli oni studentami). W ramach GP
ekipę tworzą Krzysztof Graczyk, Maciej Haufa,
Michał Próchnicki, Mateusz Podziński, Izabela

Moćko, Karolina Szelejewska. Opiekunem
naukowym jest dr inż. Radosław Górzeński.

W ramach ekipy działają jeszcze aktywnie Adrian

Struski, Kamil Dombek i Jakub Jakubowski.
Prace wspierają także Marcin Gajewski i Jakub

Mitulski z poprzedniej ekipy SAE Aero Design.

Forma niniejszego biuletynu uniemożliwia
zamieszczenie szczegółowego opisu konstrukcji,
które do tej pory reprezentowały PP na zawodach
SAE. Dla uzmysłowienia skali samolotów w klasie
Regular warto dodać, iż przy rozpiętości skrzydeł ok.
3 m i masie własnej 3÷4 kg, uzyskiwały one udźwig
do 15 kg. Najlepszym naszym wynikiem było 1
miejsce w klasyfikacji lotów i 2 w klasyfikacji
generalnej zajęte w 2012r.

Modele klasy Regular
2008÷2013 i 2015
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Cytat dnia

Konkursy typu SAE Aero Design przekształcają 

kształcenie z wykładowo-podręcznikowego (learning 

by reading) na projektowe (learning by doing).

prof. Jerzy Nawrocki



Ewolucja samolotów Micro

Z modelami w klasie Micro rywalizujemy od 2010r.
W tym okresie najlepszy wynik uzyskaliśmy w
2011r. plasując się na miejscu 2 w klasyfikacji
generalnej i 1 klasyfikacji lotów.

Modele klasy Micro
2010÷2015

W latach 2008÷2014 reprezentacja Politechniki
Poznańskiej 7-krotnie rywalizowała w konkursach
SAE Aero Design. W roku 2015 planowane są dwa
starty (East 13-15 marca i West 24-26 kwietnia).

Możemy poszczycić się następującymi wynikami
(podane miejsca w klasyfikacji generalnej oraz
czołowe w poszczególnych kategoriach):
2008 Regular 25
2009 Regular 8
2010 Regular 6

Micro 4 3 prezentacja techniczna
2011 Regular 16 3 prezentacja techniczna

Micro 2 1 klasyfikacja lotów
2012 Regular 2 1 klasyfikacja lotów

3 prezentacja techniczna
Micro 5 3 klasyfikacja lotów

2013 Regular 5
Micro 6

2014 Micro 16
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Osiągnięcia
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Zdjęcie dnia

Gen. Hermaszewski ogląda nasze modele podczas 
konferencji RTL na PP 17 września 2012r.
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Najlepszy samolot Historia
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Pomysł startu reprezentacji Politechniki Poznańskiej
w zawodach SAE Aero Design został sformułowany
przez opiekuna naukowego AKL dr inż. Radosława

Górzeńskiego na spotkaniu AKL PP na lotnisku
Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnica 29 listopada
2007r. Życzliwe słowa prorektora prof. Tomasza

Łodygowskiego nt. ew. startu odniosły swój skutek
w postaci kiełkowania pomysłu w głowach
przyszłych członków ekipy. W ciągu lat działalności
SAE Aero Design na Politechnice Poznańskiej można
wymienić szereg osób, które włożyły potężny wkład
w rozwój i dokonania reprezentacji, m.in. Łukasz

Wolff, Marcin Pilarczyk, Maciej Olechnowicz czy
Jakub Mitulski, ale przede wszystkim były to
wymienione poniżej osoby.

Wojtek Batog wziął na siebie
zadanie skompletowania ekipy,
która choć początkowo nieliczna,
podołała zadaniu przygotowania
modelu do startu w 2008.

Bartek Szymkowiak został
zwerbowany do szeregów ekipy
przez Wojtka. Razem z nim
tworzył skład ekipy od samego
początku i brał udział we
wszystkich startach.

Maciej Wnuk dołączył do ekipy w
2009r. Jak mówi Bartek „Macieja
wypatrzyli sobie sami na lotnisku”.
Przez kolejne starty Maciej był, jest
(i jak się zapowiada także jeszcze
trochę będzie) pilotem drużyny.

Bartek: Najlepszym samolotem był ten startujący w
Teksasie w 2010. Byłem z niego najbardziej dumny.
Posiadał nietypowe zakończenia skrzydeł, tzw.
winggridy (nie mylić z wingletami). To była zupełnie
nowa i niespotykana konstrukcja. Wyglądał świetnie
i nie zawiódł z punkt widzenia technicznego
Wojtek: Moim zdaniem „chlebak” w 2011r. w
kategorii Micro. (przyp. red.: nazwa nadana z racji
wyglądu). Warunki atmosferyczne były
niesprzyjające. Loty konkurencji kończyły się w
znacznej części katastrofami. Kiedy poleciał chlebak
wszyscy zamarliśmy z wrażenia. Chlebak poleciał
jednak wzorowo i dzięki temu uplasowaliśmy się
wówczas na bardzo dobrym, drugim miejscu.

Marcin Gajewski trafił do ekipy
za namową Bartka. Od pierwszego
startu główny technolog. Zawsze
pełen dobrego humoru, a przy tym
niezwykle pracowity.

Kompromis

Niezbędnym do poprawnej pracy ekipy jest
zachowanie właściwego kompromisu pomiędzy
teorią (konstruktorami), a praktyką (modelarzami i
technologami). Dobrze zjawisko to ilustruje to
rysunek z czasopisma PLAR Przegląd Lotniczy (po
lewej konstruktor i jego wyobrażenie nt. pilotów [w
naszym przypadku nt. modelarzy], po prawej pilot
[modelarz] i jego wyobrażenie konstruktora).


