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16 grudnia 2009 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisała decyzję o przyznaniu 
14.2 mln złotych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na realizację projektu BRITE-PL. 
Oficjalne podpisanie umowy nastąpiło 19.05.2010 w MNiSW. Jest to jeden z największych 
w Polsce grantów badawczych w dziedzinie astronomii i badań kosmicznych. 



                 Poprzez realizację projektu BRITE chcemy osiągnąć cele: 
 

Naukowy – czyli przeprowadzić ciekawy eksperyment naukowy związany z 
astrosejsmologią. 

Technologiczny – czyli stworzyć „zręby” technologiczne polskiego programu 
„małych” satelitów, co powinno pozwolić na: 

• przejście z poziomu opracowania i wykonania pojedynczych przyrządów lub 
podsystemów satelitarnych do poziomu integracji i testów całego satelity, 

• stworzenie podstawowej infrastruktury technicznej (stacja naziemna, „clean 
room”, wyposażenie stanowisk do testów…), 

• rozpoczęcie programu badań potencjalnych, polskich produktów 
kosmicznych. 

Organizacyjny – czyli stworzyć odpowiednie formy 
ogranizacyjno -prawne dla polskiego programu 
„małych” satelitów, czyli: 

• zorganizować zespół inżynierów posiadających 
wiedzę o każdym podsystemie satelity, 

• uruchomić program kontroli jakości i niezawodności, 
• pokonać bariery formalne: rejestracja, łączność, 
• zdobyć rozeznanie  dotyczące negocjacji wyniesienia 

na orbitę. 
Propagandowy – hasło „pierwszy polski satelita 

naukowy” może być doskonale wykorzystane dla 
rozpropagowania aktywności kosmicznej w Polsce. 



Zespół CAMK/CBK 



W ramach podpisanej umowy zostały 
zbudowane 2 satelity: BRITE-PL 1 „Lem” 

oraz  BRITE-PL 2 „Heweliusz”. 
• Satelita CanX-3 zwany również BRIght-star Target 

Explorer (BRITE), opracowany w Space Flight 
Laboratory przy Uniwersytecie w Toronto, zaliczany 
jest do serii tzw. nano-satelitów, których waga nie 
przekracza 10kg. 

• Zgodnie z porozumieniem z SFL, strona kanadyjska 
dostarczyła większość niezbędnych do integracji 
BRITE-PL 1 podzespołów i podsystemów, 
kompletną dokumentację oraz przeszkoliła zespół 
inżynierów, aby prawidłowo przeprowadzić 
integrację i testy obiektów przed wystrzeleniem. 

• W przypadku BRITE-PL 2 udział komponentów 
dostarczonych z Kanady został częściowo 
zredukowany, część podsystemów została 
opracowana i wyprodukowana w CBK PAN. 
Zainstalowano na BRITE_PL 2 kilka dodatkowych 
autorskich eksperymentów technologicznych.  

• W ramach projektu zbudowana została również w 
Polsce stacja kontroli lotu satelitów oraz odbioru 
danych. 



                               Satelity BRITE:  
 

Dwa austriackie - jeden budowany na podobnej zasadzie jak BRITE-PL przez 
Graz University of Technology, drugi budowany przez SFL dla University of 
Vienna, start obu w początku 2013 (ISRO / PSVL / Shirakota, orbita około 800 
km, Sun-Synchrounous Polar, Dawn-Dusk, około 100min.), 
Dwa polskie budowane w CBK PAN, start Lem’a w listopadzie 2013 (Kosmotrans 
/ Dniepr / Yasny, orbita 650 km, Sun-Synchrounous, RAAN 10:30, inklinacja 98o, 
około 90 min.), Heweliusza w grudniu 2013 (CGWIC / Long March 4B),  
Dwa kanadyjskie budowane przez SFL, start planowany w 2013. 

• Mała, precyzyjna szerokokątna kamera 
umieszczona w kosmosie zobaczy 
dostatecznie dużo jasnych gwiazd, bez 
zakłócającego i nieprzewidywalnego wpływu 
atmosfery.  

• Umieszczenie na orbicie własnych satelitów 
pracujących w konstelacji daje możliwość 
prowadzenia długotrwałych obserwacji tych 
samych gwiazd. 

Stacje naziemne: University of Graz, University of 
Viena, UTIAS SFL, Vancouver, CAMK 



Wymiary satelity 20x20x20cm, 
Waga satelity ~6 kg, 
Zasilanie 5.4W do 9W, 
Pojemność baterii ~5.4Ah, 
Pamięć pokładowa > 2Gb, 
Transmisja komend (uplink) do 4kb/s, 
Transmisja danych (uplink) 32k-1Mb/s, 
Okno komunikacyjne około 10 min./orbitę 
Precyzja ustalenia pozycji ~1º, 
Stabilność ustalenia pozycji ~1arcmin RMS, 
Jeden instrument naukowy – teleskop: 
     Średnica pola widzenia 24º, 
     Czułość – gwiazdy silniejsze niż 3.5 mag. 
     Stabilność pomiaru jasności ~20ppm,  

Anteny na pasmo UHF Prowadnice 
wyrzutni 

Magnetometr 

Antena na pasmo S 

Panele słoneczne 

Czujnik położenia gwiazd 

Teleskop 

Rysuneki i zdjęcia na tej i następnych stronach: SFL University of 
Toronto, TU Graz,  CBK PAN, KOCMOTRAS 

CanX-3 GNB 



Struktura mechaniczna satelity 
6 ścian plus dwa korpusy wewnętrzne plus suport Teleskopu i czujnika gwiazd 

Zasilanie satelity: 
 Panele słoneczne 
 Baterie litowo-jonowe wraz z kontrolerami 
 Kontroler zasilania satelity 
Sterowanie satelitą: 
 Komputer pokładowy 
 Pamięć pokładowa 
 Monitor stanu satelity 
 Oprogramowanie pokładowe 
System komunikacyjny satelity: 
 Odbiornik UHF (437MHz) 
 Nadajnik 300mW na pasmo S (2.234GHz) 
Manewrowanie satelitą na orbicie: 
 Za pomocą cewek magnetycznych 
 Za pomocą kół reakcyjnych 
Określenie pozycji satelity na orbicie: 
 Względem pola magnetycznego Ziemi 
 Względem Słońca 
 Względem gwiazd 
Teleskop: 
 Blenda, struktura mechaniczna 
 Optyka 
 Elektronika + oprogramowanie 

Podsystemy satelity: 



 
Matryca CCD KODAK KAI-11002-M 

11 Mega pikseli 
Organizacja 4008x2672 

 

Teleskop 
           

blenda       optyka          CCD + elektronika           komputer 



Teleskop          



Testy podststemów, „Flat-sat” 



Struktura 



Finalna integracja satelity 



Testy mechaniczne 



Testy termiczne 



Finalna inspekcja i pakowanie 



The 210 tons (total mass) Dnepr launch vehicle (LV) is based 
on the SS-18 and has a three-stage plus Space Head Module 
(SHM) in-line configuration. 
 
The LV 1st and 2nd stages are original SS-18 stages and 
used without any modification. 
Dnepr 3rd stage is an original SS-18 3rd stage with 
upgraded control system that enables implementation, 
control and separation of different  payloads 

Rysunki: KOCMOTRAS 

Rakieta 



The launch date of RS-20B rocket (Dnepr-1) with a 
group of satellites (DubaiSat-2 cluster mission) from 
Dombarovsky missile area (Yasny Launch Base) has 
been established for November 21, 2013 at 07:10:11 

UTC. The back-up launch date is November 22, 2013 at 
07:10:11 UTC. 

Launcher manifest: 
DubaiSat 2, STSat 3, SkySat 1, WNISAT 1, Brite-PL 1, 
AprizeSat 7/8, UniSat 5, Delfi-n3Xt, Dove 4, Triton 1/2, 

CINEMA 2/3, GOMX 1, FUNcube 1, PUCP-SAT1, UWE 3, 
Pocket-PUCP, BPA 3, I-Cube 1, eSt@r 2, Humsat D, 

Eagle 1, BeakerSat, Wren, QBScout 1  

Szczególy wystrzelenia 



Integracja rakiety 



Stacje naziemne 

IKS TUG, Graz 

UTIAS SFL 
Toronto 

CAMK, Warszawa 



Dziękuję za uwagę 
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