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Zwiazek Pracodawców Sektora
Kosmicznego
Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK)
powstał 31 października 2012 roku i aktualnie zrzesza ponad 39 polskich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo-badawczych działających w sektorze kosmicznym.

kosmicznej. Prowadzimy stały dialog z administracją
państwową, ukierunkowany na podniesienie potencjału polskiego sektora kosmicznego. Wspieramy przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę i rozwiązania sektora
kosmicznego.

11/2012
Przystąpienie
Polski do ESA

10/2012
Powstanie
ZPSK
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Naszą misją jest stworzenie silnego polskiego sektora
kosmicznego, który będzie z powodzeniem konkurował na europejskim rynku. Głównym celem Związku jest
konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków
badawczych oraz organizacji zainteresowanych eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz prowadzeniem badań
naukowych i prac wdrożeniowych związanych z produktami i technologiami o zastosowaniach kosmicznych.

39

Tworzymy stabilne warunki rozwoju dla naszych podmiotów. Podejmujemy działania w zakresie promocji
i wzrostu kompetencji polskich firm i instytutów naukowo-badawczych w sektorze kosmicznym. Bierzemy
czynny udział w procesie kształtowania polskiej polityki

Zwiększanie szans
znajdowania
partnerów
biznesowych
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kompetencji
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Paweł Wojtkiewicz
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TECHNOLOGIES

SERVICES

ABM Space Education
www.abmspace.com

4

ABM Space Education Sp. z o.o. specjalizuje się w rozwoju analogów robotów
do eksploracji Układu Słonecznego. Roboty ABM SE wykorzystywane są do badań
w środowiskach ekstremalnych na Ziemi.
Firma powstała w oparciu o zespoły i technologie analogów łazików marsjańskich budowanych na polskich uczelniach na konkurs
University Rover Challenge w Utah, USA,
w latach 2009-2013. ABM SE wdraża wypracowane rozwiązania w projektach do
wykorzystania w życiu codziennym oraz
rozwija prototypy i rozwiązania stanowiące podstawy do tworzenia wersji lotnych.
Czynnie zajmuje się także edukacją kosmiczną w środowiskach akademickich
i w społeczeństwie, organizując spotkania
i pokazy sprzętu na imprezach popularnonaukowych i konferencjach. Oprócz
budowy prototypów i uczestnictwa w projektach finansowanych z Unii Europejskiej
(POIG, programy międzynarodowe) oraz
z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA),
firma oferuje wyspecjalizowane usługi testowe, analityczne i pomiarowe.
PRODUKTY I USŁUGI
Stół z poduszką powietrzną do symulacji
mikrograwitacji w 2D stanowi usługę testową dla developerów sprzętu orbitalnego
i badania dynamiki małych satelitów,
Usługa testowa w oparciu o platformę
Magma White – podczas misji badawczych
organizowanych w ekstremalnych środowiskach, takich jak Sahara (Maroko), jaskinie lodowe (Austria) czy obszary polarne,

sterowany drogą satelitarną z Centrum
Kontroli Misji w Toruniu robot Magma White testuje szereg payloadów dla klientów
zewnętrznych. Jako payloady służyć mogą
przyrządy pomiarowe, komponenty elektroniczne i mechaniczne, źródła zasilania,
kamery, sprzęt łącznościowy, który wymaga sprawdzenia w warunkach operacyjnych w trudnych środowiskach. Do tej
pory testowano między innymi georadarWisdom, detektor chlorofilu LIFE, elementy
zawieszenia i elektroniki. W przygotowaniu
są testy penetratorów gruntu (Kret) i urządzeń geofizycznych,
Pokazy edukacyjne robota Magma White – dowolna skala i publiczność pokazu,
z możliwością wzbogacenia o multimedia.
Pokaz może być profilowany jako wydarzenie popularne, edukacyjne lub specjalistyczne.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
Automation,
Telepresence & Robotics,
Education.
GŁÓWNE PROJEKTY SEKTORA
KOSMICZNEGO
misja Dachstein 2012 – testy francuskiego georadaruWisdom rozwijanego
dla misji EXOMARS, przeprowadzone
w analogu marsjańskim w jaskiniach lodowych alpejskiego masywu Dachstein,
misja Maroko 2013 – zdalnie realizowana
misja badawcza w analogu marsjańskim

na Saharze, z testami amerykańsko-austriackiego detektora chlorofilu L.I.F.E.,
projekt urządzenia pomiarowego z grupą WROONA z Instytutu Geologii PAN
we Wrocławiu,
magma-Laser – polsko-austriacki program rozwojowy detektora L.I.F.E.,
projekt IMPENDER w ramach grantu
z ESA,
projekt W.I.M.R. w ramach grantu z ESA.
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Firma dysponuje powierzchnią 200m2
w centrum Torunia. Zaplecze obejmuje
przestrzeń biurową, zaplecze elektroniczne i mechaniczne oraz pracownie programistyczne. W ramach tej przestrzeni
prowadzone są prace związane z projektowaniem i budowaniem konstrukcji
robotów, oprogramowaniem systemów
sterowania robotami, autonomią robotów
mobilnych oraz prace związane z szeroko
rozumianą automatyką.
KLIENCI I PARTNERZY
Austrian Space Forum,
Centrum Badań Kosmicznych PAN,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
PIAP,
Mars Society Polska.

Antmicro
www.antmicro.com

Antmicro Sp. z o. o. zajmuje się rozwojem oraz integracją oprogramowania
i technologii wbudowanych dla różnych
gałęzi przemysłu i nowopowstającego
ekosystemu Internetu Rzeczy (Internet of
Things). Trzon tworzącego ją zespołu stanowią osoby z doświadczeniem w pracach
badawczo-rozwojowych, wywodzące się
wyższych uczelni oraz przedsiębiorstw
przemysłowych i współpracujące ze sobą
od 2005 roku. Firma prowadzi działalność
badawczo-rozwojową głównie na rzecz
klientów zagranicznych (Skandynawia,
Szwajcaria, USA), wspomagając ich w prototypowaniu nowych produktów i aplikowaniu nowoczesnych technologii wbudowanych, zarówno w dziedzinie sprzętu jak
i oprogramowania. Większość projektów
w których uczestniczy Antmicro jest oparta
na technologiach open source i open hardware takich jak Linux, FreeBSD, Android,
eCos, FreeRTOS, RTEMS, ConTiki, OpenRISC,
LEON etc.
PRODUKTY
Emul8, emulator platform wbudowanych
do rozwoju oprogramowania dla systemów inteligentnych urządzeń, własne platformy referencyjne dla różnych rozwiązań
procesorowych ARM (także w połączeniu
z FPGA) np. Xilinx Zynq, Freescale Vybrid/i.
mx, TI OMAP etc.
USŁUGI
zlecone prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie systemów wbudowanych,
opracowywanie i prototypowanie nowych

generacji produktów i tworzenie platform
demonstracyjnych, dobór hardware i integracja, testowanie systemów hardware,
software i FPGA, rozwijanie aplikacji wbudowanych obejmujących zarówno systemy czasu rzeczywistego jak i systemy typu
Linux, FreeBSD etc.
				
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
W SEKTORZE KOSMICZNYM
On Board Data Systems,
Space Systems Software,
Space System Control,
System Design & Verification,
Ground Station System and Networks,
Automation, Telepresence & Robotics.
GŁÓWNE PROJEKTY SEKTORA
KOSMICZNEGO:
Zespół Antmicro uczestniczył jako podwykonawca w zakresie rozwijania systemów
operacyjnych, sterowników oraz studiów
wykonalności i analiz poprawności w pracach związanych z opracowaniem komputera pokładowego do misji kosmicznych
oraz przemysłowych modemów łączności
satelitarnej w ramach projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
systemy integrujące technologie wbudowane i FPGA,
nowe technologie mikroprocesorowe,
m.in. architektury wielordzeniowe i heterogeniczne,

emulacja/symulacja/modelowanie urządzeń wbudowanych i procesów
Internet of Things,
technologie przetwarzania obrazu.
ZAPLECZE
LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
Firma dysponuje powierzchnią 100m2
mieszczącą się w Concordia Design w centrum Poznania. Zaplecze obejmuje przestrzeń biurową, laboratorium elektroniczne
oraz pracownie programistyczne (obejmujące również stanowiska do projektowania
elektroniki z licencjami odpowiednich programów).
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Astri Polska
www.astripolska.pl

Astri Polska to dynamicznie rozwijające się
przedsiębiorstwo z branży technologii satelitarnych i kosmicznych, którego misją jest promowanie i aktywne uczestniczenie w rozwoju
aplikacji oraz technologii kosmicznych i satelitarnych we współpracy z największymi polskimi
i międzynarodowymi instytucjami przemysłu
kosmicznego.
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Firma specjalizuje się w realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBiR), Unię Europejską (UE) oraz
Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) z dziedziny
elektroniki, optoelektroniki, GNSS (Global NavigationSatellite System), obserwacji satelitarnych,
komunikacji satelitarnej, materiałoznawstwa i robotyki.
Astri Polska systematycznie rozwija swoje kompetencje w dziedzinach elektroniki i optoelektroniki
dostarczając prototypy, sprzęt elektroniczny oraz
sprzęt i oprogramowanie optoelektroniczne. W
obszarze elektroniki firma realizuje projekty bezpośrednio związane z priorytetami polskiej kosmicznej polityki przemysłowej (ESA/EUROSPACE).
Ponadto firma prowadzi szereg projektów związanych z bezpieczeństwem cywilnym i morskim.
Dzięki ścisłej współpracy z udziałowcami spółka
jako pierwsza w Polsce oferuje zintegrowane
aplikacje satelitarne łączące technologie lokalizacyjne, obserwacyjne i telekomunikacyjne.
Tego typu aplikacje znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak powodzie,
urbanistyka, planowanie przestrzenne, ochrona
środowiska, precyzyjne rolnictwo, nowoczesne
zarządzanie lasami i inne.
Astri Polska jest spółką typu joint venture pomiędzy europejskim koncernem przemysłu
kosmicznego i obronnego – Airbus DS Space
Systems oraz wiodącej polskiej jednostki naukowej – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej
Akademii Nauk.

PRODUKTY I USŁUGI
projektowanie komputerów pokładowych
oraz nano/mikro satelitów,
projektowanie i produkcja elektronicznych/
optycznych (EGSE/OGSE) systemów wsparcia
naziemnego do zastosowań cywilnych,
projektowanie dedykowanych układów scalonych (Biuro ASIC), inżynieria elektryczna,
modelowanie numeryczne i rozwój oprogramowania dla systemów optycznych
i elektronicznych,testowanie i integracja komponentów i systemów optycznych,
architektura systemów GNSS, projektowanie
i produkcja urządzeń opartych na technologii
GNSS, testowanie odbiorników GNSS,
bezpieczna łączność satelitarna.
pozyskiwanie i przetwarzanie zdjęć satelitarnych,
przetwarzanie danych przestrzennych 2D
i 3D,
satelitarny monitoring osiadań,
prototypowanie dedykowanych odbiorników
GNSS,
wsparcie rolnictwa precyzyjnego obrazami
satelitarnymi,
PICARD – komputer pokładowy do zaawansowanych technologicznie misji CubeSat
wymagającychwydajnego
przetwarzania
danych,
3DCity – system wizualizacji miast 3D w przeglądarce internetowej,
SNIPER – precyzyjnie celujące urządzenie do
łączności satelitarnej,
EvAMaps Training, EvaCrisisMapping – szkolenia i systemy wspomagające zarządzanie
kryzysowe,
PAS – narzędzia ułatwiające dużym statkom
nawigację i operacje w porcie.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
Automation, Telepresence&Robotics,
Flight Dynamics & GNSS,
Ground Station System and Networks,

Materials & Processes,
Mission Operation and Ground Data Systems,
On Board Data-Systems,
Electronics,
Optics,
Optoelectronics,
RF Payload and Systems,
Space System Control,
Space System Software,
Spacecraft Electrical Power,
Spacecraft Environment & Effects,
Applications based on data from EO satellites,
Applications based on data from navigation
satellites,
Applications based on data from EO telecommunications,
Integratedapplications.
GŁÓWNE PROJEKTY SEKTORA
KOSMICZNEGO
FLIRT-PL – Fitting LIon Receiver Tests in PoLand,
PROBA-3 – ESA mission aiming to investigate
the solar corona,
EUCLID – ESA mission to map the geometry of
the dark Universe,
GECCO – space-derived GEoinformation for
Crisis management and Coordination,
C3PO – advanced Concept for laser uplink/
downlink CommuniCation with sPace Objects.

Astronika
www.astronika.pl

Astronika Sp. z o.o. powstała w 2013 roku jako
spółka spin-out Centrum Badań Kosmicznych PAN
w Warszawie. Pracownicy firmy w większości wywodzą się z Laboratorium Robotyki i Mechatroniki
Satelitarnej, w którym odpowiadali za rozwój mechanizmów kosmicznych i koordynację projektów.
Misją Astroniki jest dostarczanie klientom niezawodnych produktów i usług wysokiej jakości, które będą odpowiadały na aktualne potrzeby i wyzwania przemysłu kosmicznego. W najbliższych
latach Astronika będzie dążyła do osiągnięcia
pozycji jednej z kluczowych firm polskiego sektora kosmicznego, a także do bycia wiarygodnym
partnerem na rynku europejskim i światowym.
Podstawowym obszarem działalności Astroniki
jest projektowanie, budowa, integracja i testy
systemów mechanicznych.
Specjalnością firmy są mechanizmy i instrumenty
kosmiczne – w szczególności penetratory geologiczne, mechanizmy trzymająco-zwalniające i systemy antenowe – konstrukcje ultralekkie, analiza
wytrzymałościowa oraz badania trybologiczne.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
W SEKTORZE KOSMICZNYM
Antennas,
Application & Robotics Systems,
Applied physical Science Technology,
Automation & Robotics components and
Technologies,
Collaborative and Concurrent Engineering,
Exploration tool technologies,
Inflatable and deployable structures,
Instrumentation in support of Physical Sciences,
Materials Processes,
Mechanism core technologies,
Mechanism engineering,
Mission and System Specification,
Non explosive release technologies,
Novel Materials,
Optical system engineering,
Supporting propulsion Technologies and Tools,
Structural design and verification methods
and tools,

System Analysis and Design,
Tribology technologies,
Verification and AIT.
PRODUKTY I USŁUGI
penetratory i urządzenia pobierające próbki
gruntu z unikalnym elektromagnetycznym
napędem,
mechanizmy trzymająco-zwalniające wyróżniające się brakiem wybuchowych elementów pirotechnicznych, niskim poziomem
generowanych drgań, możliwością wielokrotnego stosowania, wysoką niezawodnością
oraz lekkością i kompaktowością konstrukcji,
mechanizmy oparte o technologię taśm tabularnych – w szczególności systemy antenowe,
wysięgniki wynoszące drobne sensory oraz
ultralekkie manipulatory planetarne,
usługi konsultingowe z zakresu projektowania i testowania mechanizmów kosmicznych,
inżynierii jakości produktów kosmicznych
oraz szeroko pojętej trybologii kosmicznej.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
PROJEKTY ESA
„Tubular antenna system for satellite applications”: projekt realizowany wspólnie z CBK
PAN i firmą Gutronic,
„Series of HDR actuators based on thermal
cutting”: projekt realizowany wspólnie z firmą Astri Polska i AIRBUS Defence and Space
z Francji,
„HDRM for the EUROSTAR 3000 Deployable
Reflector Assembly” – projekt realizowany
wspólnie z firmą AIRBUS Defence and Space
z Francji,
„Lunar Drill Development. Phase A” – projekt, którego liderem jest SELEX-ES z Włoch.
POZOSTAŁE PROJEKTY
„Hammering Mechanism for HP3 Penetrator”
– projekt dla Niemieckiej Agencji Kosmicznej
(DLR), realizowany w związku z amerykańską
misją na Marsa InSight NASA,
„Penetrator planetarny z systemem pobiera-

nia gruntu na misję Luna-Resurs 1” – projekt
będzie realizowany w konsorcjum z CBK PAN
i Politechniką Warszawską w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
OBSZARY DZAŁALNOŚCI NAUKOWO
– BADAWCZEJ
mechanika precyzyjna,
mechanizmy kosmiczne,
penetratory geologiczne,
instrumenty kosmiczne,
mechanika konstrukcji,
konstrukcje ultralekkie,
robotyka kosmiczna,
integracja systemów,
materiały.
ZAPLECZE LABORATORYJNO
– TECHNICZNE
Astronika posiada w pełni funkcjonalne stanowisko do integracji systemów mechanicznych,
wraz ze specjalistycznym oprzyrządowaniem,
zapewniającym odpowiednią ochronę elektrostatyczną. Dzięki bliskiej współpracy z Centrum Badań Kosmicznych firma ma możliwość
korzystania z laboratoriów o podwyższonej
czystości (ISO7), komory termiczno-próżniowej
i komory klimatycznej. Ze względu na dogodną
lokalizację Astronika posiada łatwy dostęp do
zewnętrznych warsztatów mechanicznych, które charakteryzują się szeroką ofertą maszyn produkcyjnych i wysokimi standardami wykonania.

7

Blue Dot Solutions
www.bluedotsolutions.eu , www.kosmonauta.net

Blue Dot Solutions sp. z o.o. to firma tworzona
na fundamencie Kosmonauta.net sp. z o.o. przez
absolwentów polskich i zagranicznych uczelni,
mających doświadczenie w realizacji projektów
dla sektora kosmicznego. Aktualnie spółka oferuje usługi związane z ekspertyzą technologiczną
i definiowaniem produktów wykorzystujących
dane satelitarne oraz w obsłudze informacyjnej
związanej z sektorem kosmicznym. Realizowane
są działania doradcze i informacyjne, kojarzenie
partnerów polskich i zagranicznych oraz zaawansowane badania rynku w Polsce i Europie.
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Wspólnie z funduszem Black Pearls VC, MiastemGdańsk, fundacją Interizon oraz innymi partneramiz regionu spółka prowadzi projekt akceleratorakosmicznego Space3ac, który powstajem.in.
na bazie projektów POSITION i CaBilAvi (obarealizowane w ramach programu Horyzont 2020). We
własnym zakresie firma realizuje projekty opierające się o nawigację satelitarną, obserwacje Ziemi, aplikacje zintegrowane oraz mikrokontrolery.
Jedną z aktywności jest kontynuacja wcześniejszego projektu przeprowadzonego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiego Banku
Inwestycyjnego w Jordanii na Bliskim Wschodzie
(tematyka gospodarki wodnej). Interdyscyplinarna kadra spółki wykorzystuje bogatą sieć kontaktów w ponad 50 państwach, a także znanych
ośrodkach przemysłu kosmicznego, takich jak
ECSAT w Harwell, ESTEC w Noordwijk, ESRIN we
Frascati, Bremen, ESA Business Incubation Bavaria
oraz sieci International Space University. Wyniki
działań są regularnie publikowane m.in. na International Astronautical Congress (IAC). W 2015
roku w Jerozolimie spółka zorganizowała pierwsze w historii IAC polskie komercyjne stanowisko
sektora kosmicznego.
PRODUKTY I USŁUGI
USŁUGI DORADCZE I INFORMACYJNE:
ekspertyza technologiczna, m.in. w zakresie
takich tematów jak zastosowanie małych satelitów, tworzenia nowych zintegrowanych
aplikacji czy analizy perspektyw rozwoju
technologii rakietowych;

doradztwo dotyczące konkretnych obszarów działalności danej firmy (konkurencja,
nadchodzące konkursy na projekty, perspektywy rozwoju, rynki zbytu, powiązanie z europejskim sektorem kosmicznym);
dedykowane raporty o stanie polskiego i europejskiego/światowego sektora kosmicznego, dostosowane do profilu działalności
zamawiającego podmiotu,
ogólnodostępne raporty, informujące o sytuacji sektora kosmicznego;
pośrednictwo w pozyskiwaniu partnerów
i wejściu na rynek w Polsce oraz za granicą,
wsparcie przy inwestycjach partnerów
w Polsce,
reprezentacja na profesjonalnych wydarzeniach,
działania informacyjne – od stron internetowych po dedykowane kampanie promocyjno- informacyjne,
partnerstwo w projektach ESA, Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020) i innych.
APLIKACJE I PROJEKTY HARDWARE
spółka prowadzi prace nad dedykowanymi
aplikacjami z zakresu poprawy jakości życia,
efektywności działania służb w terenie oraz
funkcjonowania gospodarki wodnej,
partnerstwa w projektach dot. zintegrowanych aplikacji wykorzystujących dane satelitarne (GNSS, materiały z satelitów Landsat,
Sentinel),
organizacja polskiej edycji konkursu Galileo
Masters i Startup Weekend Space, w ramach
którego partnerzy wspierają rozwój polskich
aplikacji zintegrowanych,
ekspertyza technologiczna i definiowanie
funkcjonalności w projektach układów komunikacyjnych, zarządzania danymi, odczytu i
obróbki danych.
PLATFORMA STRATOSFERYCZNA HEVELIUS
w ramach projektu badawczo-rozwojowego
prowadzone są prace nad platformą stratosferyczną, na której udostępniane jest miejsce
na ładunek eksperymentalny (warunki mikrograwitacji).

USŁUGI REKLAMOWE NA PORTALU
WWW.KOSMONAUTA.NET
Firma Blue Dot Solutions jest właścicielem marki
Kosmonauta.net – największego polskojęzycznego serwisu traktującego o branży kosmicznej.
Od 2009 roku na łamach serwisu Kosmonauta.net
zostało opublikowanych ponad siedem tysięcy
artykułów, analiz, raportów i podsumowań. Firma
obsługuje również polskojęzyczną stronę ESA.
Strona www.kosmonauta.net jest odwiedzana
przez 50 000 - 55 000 unikalnych gości miesięcznie. Portal posiada sekcję angielską skupiającą się
na wydarzeniach w Europie i Polsce. Oferowana
jest współpraca reklamowa oraz inne działania
rozpowszechniające, m.in.:
bannery na portalu Kosmonauta.net,
artykuły sponsorowane i reklamowe, w tym
bezpłatne profile firm z sektora aerokosmicznego, GIS, i pokrewnych,
patronaty,
miejsca reklamowe na ulotkach i w raportach,
inne formy współpracy, takie jak sponsoring działań naukowych i technologicznych,
w tym sponsoring tytularny.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
On Board Data Systems,
Space Systems Software,
Spacecraft Environment & Effects,
System Design & Verification,
Mission Operation and Ground Data systems,
Space Debris,
Ground Station System and Networks,
Materials & Processes,
Based on Satellite navigation,
Integrated Applications.
PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE:
usługi doradcze związane z badaniami rynku
oraz poszukiwaniem niszowych obszarów
działalności,
partnerstwa w projektach dot. zintegrowanych
aplikacji wykorzystujących dane satelitarne,
zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w nawigacji satelitarnej, przeznaczonej dla lotnictwa cywilnego.

Centrum Badań Kosmicznych PAN
www.cbk.waw.pl

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii
Nauk jest jedynym w Polsce interdyscyplinarnym
instytutem badawczym, którego cała działalność
merytoryczna związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni wokółziemskiej, ciał Układu Słonecznego i Ziemi, przy wykorzystaniu technologii
kosmicznych i technik satelitarnych. Instytut jest
sklasyfikowany w grupie N15 (fizyka i astronomia)
na trzecim miejscu ze wskaźnikiem efektywności
170.5 i przyznaną kategorią A. Jednym z głównych celów działalności CBK PAN jest budowanie
mostów między najnowszymi odkryciami naukowymi w dziedzinie badań kosmicznych, a ich praktycznym zastosowaniem w życiu codziennym. CBK
PAN tworzy rozwiązania i promuje wykorzystanie
systemów satelitarnych w gospodarce narodowej,
w takich dziedzinach jak nawigacja, telekomunikacja i obserwacje Ziemi. Udział w licznych międzynarodowych misjach kosmicznych, konstruowanie
instrumentów kosmicznych oraz podsystemów
satelitarnych służących badaniom naukowym, czy
wspieranie rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego poprzez edukację, transfer wiedzy i technologii, potwierdza nie tylko prestiż, ale i wyjątkowy
charakter CBK PAN.
PRODUKTY I USŁUGI
INSTRUMENTY KOSMICZNE
spektrometry rentgenowskie, radiospektrometry, czujniki termiczne,
optyczne spektrometry furierowskie i hiperspektralne.
PODSYSTEMY SATELITARNE
system zasilania,
komputery pokładowe,
struktury mechaniczne i systemy termiczne,
system orientacji i stabilizacji satelity,
systemy komunikacji,
naziemne systemy wspomagające.
NAWIGACJA SATELITARNA
dokładne wyznaczanie pozycji ze stacji referencyjnych GPS, EGNOS, GALILEO,
system precyzyjnego transferu czasu.

TELEKOMUNIKACJA
jonosondy z oprogramowaniem,
prognozy pogody kosmicznej, stanu jonosfery warunków łączności HF.
OBSERWACJE ZIEMI
półatomatyczny system detekcji zmian ze
zdjęć wysokorozdzielczych,
programy klasyfikacji terenu ze zdjęć optycznych i radarowych.
USŁUGI
integracja platform satelitarnych, testy podsystemów i platform satelitarnych (małych),
kontrola jakości i przygotowanie dokumentacji.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
Automation, Telepresence & Robotics,
Electromagnetic Technologies and Techniques,
Flight Dynamics & GNSS,
Life & Physical Sciences,
Materials & Processes,
Mechanisms & Tribology,
Mission Operation and Ground Data Systems,
On Board Data-Systems,
Optics,
Optoelectronics,
Quality, Dependability and Safety,
RF Payload and Systems,
Space Debris,
Space System Control,
Space System Software,
Spacecraft Electrical Power,
Spacecraft Environment & Effects,
Structures & Pyrotechnics,
System Design & Verification,
Thermal.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Główne badania eksperymentalne w przestrzeni
pozaziemskiej:
eksperymenty falowe w plazmie okołoziemskiej,
optyczne i mikrofalowe badanie planet
i innych obiektów kosmicznych (PFS/MarsEx-

press ERTIS/BeppiColombo),
rentgenowskie badania Słońca (STIX/SolarOrbiter),
bezpośrednie (in situ) badanie powierzchni
i warstw podpowierzchniowych planet i małych ciał Układu Słonecznego przy pomocy
penetratorów i lądowników (ROSETTA),
udział w badaniach astrofizycznych (obserwatorium promieniowania gamma INTEGRAL,
obserwatorium promieniowania dalekiej
podczerwieni HERSCHEL, pierwszy polski satelita naukowy BRITE),
zaangażowanie w wykorzystanie i rozwój
globalnych systemów nawigacji satelitarnej
(GPS, Egnoss, Galileo), obserwacje sztucznych
satelitów Ziemi.
Większość prac prowadzona jest w Warszawie;
badania Słońca prowadzi oddział CBK we Wrocławiu (Zakład Fizyki Słońca), a prace nad Atomową Skalą Czasu i obserwacje satelitów – w Obserwatorium Geodynamicznym w Borówcu.
PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
fizyka Słońca (oddział we Wrocławiu),
badanie planet i małych ciał Układu Słonecznego,
fizyka przestrzeni międzyplanetarnej i astrofizyka,
fizyka plazmy,
geodezja planetarna i geodynamika,
obserwacje Ziemi.
ZAPLECZE
LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Laboratoria elektroniczne, optyczne i mechaniczne ze stanowiskami dla 40 osób. Warsztat
mechaniczny z 8 obrabiarkami (3 CNC). Komora
próżniowo-termiczna, komory klimatyczne, pomieszczenia czystego montażu, laboratorium
EMC. Stacja RIMS systemu EGNOS, Jonosonda,
Służba Czasu i Częstotliwości, stacja BOR-1, stacja CBKA ASG- -EUPOS, mobile laboratorium
GNSS, Regionalne Centrum Ostrzegawcze Międzynarodowego Serwisu Pogody Kosmicznej
ISES.
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Creotech Instruments S.A.
www.creotech.pl
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Spółka Creotech Instruments S.A. powstała w
2008 roku. Została założona przez trzech polskich byłych pracowników laboratorium CERN,
(the European Organization for Nuclear Research) w Szwajcarii. Misją spółki jest tworzenie
autorskich systemów elektronicznych realizujących niestandardowe potrzeby użytkowników,
zarówno tych najbardziej wymagających (wśród
odbiorców są ośrodki naukowe z całego Świata),
jak również tych kierujących rozwiązania na szeroki rynek.
Spółka stawia na rozwój w czterech branżach:
systemy synchronizacji czasu,
systemy M2M,
systemy kamer IP,
systemy zdalnej kontroli zasilania i systemy
pomiarowe IP.
PRODUKTY I USŁUGI
Systemy synchronizacji czasu, gdzie uczestniczymy w projekcie realizowanym pod auspicjami
CERN, którego celem jest stworzenie superprecyzyjnego systemu synchronizacji zegarów w
systemie rozproszonym (np. w systemie akceleratora LHC w CERN). Warto podkreślić, że urządzenia opracowane i wyprodukowane przez
Creotech wzięły udział w słynnym eksperymencie, którego celem był właściwy pomiar prędkości neutrin - w 2011 roku naukowcy z CERN
i Grand Sasso bazując na systemach pomiarowych poprzedniej generacji ogłosili obalenie
podstaw Szczególnej Teorii Względności Einsteina, dzięki urządzeniom opracowanym przy znaczącym wkładzie Creotech udało się wykazać, że
poprzedni pomiar był błędny. Creotech oferuje
urządzenia systemu dla platform: VME, PCIe,
uTCA oraz pracujące samodzielnie, systemy
M2M, czyli machine-to-machine. Są to systemy
umożliwiające komunikacje przewodową i bezprzewodową pomiędzy różnymi urządzeniami.
Systemy te składają się z komputera (opracowanego od podstaw przez Creotech) oraz z platformy komunikacyjnej (ethernet, GPRS, WIFI), systemy kamer IP – opracowane przy dużym udziale
wsparcia ze strony Narodowego Centrum Badań

i Rozwoju (program Innotech). Creotech opracował kilka serii kamer IP (część z nich wyposażona
jest w silne jednostki obliczeniowe umożliwiające analizę obrazu on-line). Najbardziej zaawansowane kamery opracowane przez Creotech
znajdują swoje zastosowanie m.in. w obszarze
astronomii (instalowane są w obserwatoriach w
Chile i Hiszpanii). W przyszłości w ramach współpracy z ESA, Creotech zainteresowany jest udziałem w projektach związanych ze śledzeniem
tzw. śmieci kosmicznych oraz opracowyaniem
kamer odpornych na radiację. Systemy zdalnej
kontroli zasilania i systemy pomiarowe IP (np.
stacje pogodowe IP).
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
Payload Data Processing,
On Board Data Management,
Advanced Software technologies,
Space Segment Software,
Ground Segment Software,
Power system architecture,
Power generation technologies,
Power conditioning and distribution,
Space segment Guidance Navigation and
Control (GNC),
EMC/RFC/ESD,
System Analysis and Design,
Space Debris measurements,
Ground Communications Network,
Automation & Robotics Systems,
Automation & Robotics components and
Technologies,
Control electronics technologies,
Mechanism engineering,
Detector Technologies,
Photonics,
Electric Propulsion Technologies,
Supporting Propulsion Technologies and
Tools,
Methodts and Processes for Radiation Hardness Assurance,
Software Quality.

GŁÓWNE PROJEKTY SEKTORA
KOSMICZNEGO
Wraz z początkiem 2013 roku rozpoczął się dla
spółki Creotech nowy rozdział – podjęcie współpracy z Centrum Badań Kosmicznych oraz ESA.
Wynikiem tej współpracy było przygotowanie
certyfikowanego laboratorium oraz obszaru
montażowego przeznaczonego dla projektów
związanych ściśle z kosmosem. W szczególności
Creotech Instruments prowadzi w tej przestrzeni
montaż elementów, podzespołów montowanych
na satelitach. Realizujemy już także kontrakt na
montaż elementów dla Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej. Poza montażem Creotech projektuje
i testuje moduły elektroniczne i mechatroniczne.
Nasze projekty kosmiczne to m.in.:
CaSSIS,
WR-SYNTEF,
MAIT QUAL,
PROBA 3,
NEOSTEL,
ASIM,
AIS SAT,
METOP.
Najnowszy projekt dla ESA to „EO Innovation
Platform Testbed Poland”, w ramach którego
w Polsce powstanie potężne repozytorium danych obserwacyjnych Ziemi gromadzonych
przez satelity w ramach takich misji, jak, m.in.:
Landsat, Evisat, Sentinel i innych. W tym celu
zostanie udostępniona użytkownikom infrastruktura bazodanowa, której towarzyszyć
będą wirtualne i fizyczne serwery obliczeniowe
oraz serwisy i narzędzia umożliwiające użytkownikom komercyjnym i naukowym pozyskiwanie
i przetwarzanie danych satelitarnych. Jest to
ogromny sukces i największy od lat projekt w
polskim sektorze kosmicznym.
Przyszłość spółki opiera się na ambicjach, które
sięgają znacznie dalej – aż do projektowania
specjalistycznej aparatury mogącej mieć zastosowanie w kosmosie i obserwatoriach naziemnych w ramach projektów kosmicznych. Powoli,
ale konsekwentnie idziemy w wyznaczonym
kierunku.

Elproma Elektronika
www.elproma.com.pl

Elproma Elektronika istnienje od 1992r. Jest
aktywna w trzech, niezależnych segmentach:
Telemetria (M2M Machine to Machine
Communication)- obejmująca zagadnienia zdalnych pomiarów, bezprzewodowej
transmisji danych, gromadzenia danych
i zaawansowanego przetwarzanie sygnału,
Synchronizacja czasu – produkcja serwerów NTP/PTP, dostarczanie ultra precyzyjnego systemu dystrybucji czasu,
Komponenty elektroniczne – od 20 lat jesteśmy głównym dostawcą wysokiej jakości przełączników, złączy i komponentów
do produkcji.
Udostępniamy naszym klientom możliwość skorzystania z naszych usług w dziedzinie projektowania HW/SW oraz możliwości wykonania prototypów.
Elproma zatrudnia wykwalifikowanych
pracowników i inżynierów wspierających
obsługę klienta. Prowadzi własną pomoc
techniczną dla oferowanych komponentów. Handlowcy i inżynierowie aplikacyjni
spotykają się ze swoimi klientami i są do ich
ciągłej dyspozycji. Tworzymy zgrany zespół
młodych i ambitnych ludzi. W naszych dążeniach staramy się być najlepszym zespołem specjalistów zorientowanym na nowe
wyzwania.			

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
On Board Data-Systems,
Space System Software,
RF Payload and Systems,
Mission Operation and Ground Data systems,
Flight Dynamics and GNSS,
Ground Station System and Networks,
Automation, Telepresence & Robotics.
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FastLogic
www.fastlogic.pl
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FastLogic Sp. z o.o. to nowocześnie zorganizowany zespół inżynierów-naukowców, zajmujących
się wyspecjalizowanymi projektami z zakresu
nowoczesnej elektroniki i oprogramowania dla
systemów wbudowanych. Wspieramy realizację
projektów na każdym etapie tworzenia nowego
produktu, od badań rozwojowych przez prototypowanie do masowej produkcji włącznie.
Obszar kompetencji zespołu obejmuje zarówno
systemy elektroniczne oparte na nowoczesnych,
szybkich układach cyfrowych FPGA, DSP i SoC,
jak też rozwiązania analogowe – od dedykowanych obwodów kondycjonowania sygnałów po
specjalizowane impulsowe obwody mocy.
Nasz zespół programistów posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania niskopoziomowego
dla systemów wbudowanych. W obszarze naszych kompetencji znajdują się metody analizy i przetwarzania sygnałów, specjalizowane
sterowniki dla systemów operacyjnych Linux
i Windows. W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy również systemy operacyjne czasu
rzeczywistego (RTOS), w szczególności dla aplikacji krytycznych. Dla wymagających projektów
realizujemy specjalizowane bloki IP (HDL) do implementacji w strukturach reprogramowalnych
FPGA czy układach ASIC.
PRODUKTY I USŁUGI
Pantera-X – komputer modułowy ARM
@1GHz SO-DIMM200 /
MCS-X1 – Modułowy System Kontrolno-Pomiarowy dla aplikacji krytycznych.
USŁUGI
Proces rozwoju zaawansowanych rozwiązań
elektroniczno-informatycznych składa się z wielu etapów. FastLogic wspiera swoich Klientów
w procesie ich sukcesywnej realizacji: od pomysłu i zdefiniowania problemu do finalnego wdrożenia. Realizujemy następujące usługi
analiza, audyt, badania,
projekt
urządzenia
elektronicznego
z uwzględnieniem specjalistycznych wyma-

gań (m.in. medical, aerospace & aviation),
oprogramowanie wbudowane zgodne ze
standardami Misra C i Misra C++ typu bare-metal i OS, w tym systemy operacyjne czasu
rzeczywistego (TI-RTOS, SYSBIOS, RTEMS),
wysoce specjalizowane sterowniki Linux/Windows,
projekt, symulacje, implementacja i testy bloków IP w językach opisu sprzętu dla platform
rekonfigurowalnych,
projektowanie i implementacja systemów
typu SoC w FPGA,
integracja systemów.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
Methodts and Processes for Radiation Hardness Assurance
Advanced Software technologies
Space Systems Software
Space Segment Software
Ground Segment Software
Power system architecture
Power generation technologies
Power conditioning and distribution
System Analysis and Design
Control electronics technologies
Software Quality
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Projekt i wykonanie kart kondycjonowania sygnałów analogowych i cyfrowych dla NASA (podwykonawca CSEM).
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWOBADAWCZEJ
systemy operacyjne czasu rzeczywistego dla
aplikacji krytycznych,
techniki kompilacji i kompilatory generujące
kod odporny na błędy typu SEU dla systemów pracujących w warunkach podwyższonej radiacji,
systemy zabezpieczania połączeń w infrastrukturach IOT i pokrewnych,
zabezpieczenia sprzętowe systemów dużej

wrażliwości przetwarzanych danych,
wydajne implementacje szyfrowania strumieniowego w FPGA (AES, TwoFish),
systemy zaawansowanego przetwarzania
obrazu: dedykowane architektury sprzętowe
i implemenatacje.
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
FastLogic dysponuje zapleczem badawczo-rozwojowym, które na powierzchni ok. 240m2 mieści przestrzeń biurową typu open-space, warsztat, pomieszczenie do prac koncepcyjnych,
laboratorium pomiarowe, salę konferencyjną
oraz zaplecze socjalne.

Flytronic
www.flytronic.pl

Spółka Flytronic, wchodząca w skład WB Group,
jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, którego
przedsięwzięcia skupiają się wokół systemów
rozpoznawczo-obserwacyjnych bazujących na
bezzałogowych platformach latających. Badania
przemysłowe i prace rozwojowe, prowadzone
przez firmę, w zakresie elektroniki, informatyki
oraz mechaniki charakteryzują się innowacyjnością na skalę międzynarodową. Flytronic to
dynamiczna i nowoczesna firma inżynierska o dużym potencjale, działająca na bazie doświadczeń
zawodowych oraz pasji wybitnych specjalistów,
stwarzająca niepowtarzalne warunki
rozwoju dla swojej kadry i zapewniająca możliwość realizacji innowacyjnych przedsięwzięć na
szeroką skalę.
PRODUKTY I USŁUGI
Flytronic Sp. z o.o. jako Centrum Badawczo-Rozwojowe w dziedzinie lotnictwa specjalizuje się
w rozwoju oraz tworzeniu nowych technologii
związanych z latającymi systemami bezzałogowymi. Centrum realizuje zakrojone na szeroką
skalę, autorskie projekty związane z akwizycją
danych oraz ich analizą, realizacją bezzałogowych platform latających oraz rozwojem systemów awioniki i sterowania pojazdów latających.
Ośrodek składa się wyłącznie z najwyższej klasy
inżynierów, specjalizujących się w takich dziedzinach jak: elektronika, informatyka, automatyka,
robotyka i lotnictwo, zarządzanych przez
wykwalifikowaną kadrę menadżerską. Flytronic
skupia swoją uwagę na możliwości tworzenia innowacyjnych, zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wiedza i rozwój ośrodka opiera się
o zasoby własne oraz współpracę z instytucjami
i ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy.
Opracowania bazujące na wiedzy i doświadczeniu firmy Flytronic oraz jej ścisłych kooperantów
owocują wykonaniem kompleksowych i elastycznych rozwiązań. Podejście takie umożliwia
adaptację nowych oraz już istniejących technologii na potrzeby partnerów biznesowych
oraz klientów w praktycznie nieograniczonym
zakresie.

Jesteśmy otwarci na współpracę w szerokim
Jesteśmy otwarci na współpracę w szerokim
spektrum technologii. Ze strony ośrodka możemy zaoferować:
dostęp do najwyższej klasy specjalistów,
m.in. analizy obrazu, łączności radiowej,
układów sterowania, elektroniki cyfrowej,
oprogramowania, konstruktorów i mechaników,
dostęp do nowoczesnych laboratoriów ze
specjalistycznym wyposażeniem, m. in.:
komory klimatycznej, 3. osiowego stołu
obrotowego, urządzeń pomiarowych wysokich częstotliwości, hamowni, urządzeń
do zautomatyzowanego montażu elektroniki czy parku maszynowego,
laboratorium badań w locie – na terenie
lotniska w Gliwicach (EPGL).
O naszej ugruntowanej pozycji na rynku,
może świadczyć przynależność, wspólnie
z takimi firmami jak WB Electronics, Radmor,
AREX oraz Mindmade, do WB Group – największego polskiego eksportera zaawansowanych systemów militarnych do krajów na
całym świecie. W tym również do armii Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo prowadzimy
aktywną współpracę z cenionymi ośrodkami
naukowymi, m.in. Polską Akademią Nauk oraz
Politechniką Śląską. Prace prowadzone w Centrum Badawczo-Rozwojowym Flytronic zyskały
przychylność służb porządkowych oraz ratownictwa. Akcje prowadzone z użyciem platform
FlyEye odbiły się szerokim echem w mediach
publicznych, m.in. przy poszukiwaniach zaginionej dziewczynki w okolicach Augustowa, czy też
pierwszego lotu platformą FlyEye w przestrzeni
ogólnej w oparciu o znowelizowane przepisy
prawa lotniczego. Decyzją Ministerstwa Gospodarki z dnia 4 stycznia 2010 roku, firma Flytronic
Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Przekształcenie przedsiębiorstwa
w centrum badawczo – rozwojowe w zakresie
lotnictwa” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.5, pod-

działanie 4.5.2. W ramach tego projektu powstała nowa siedziba Spółki w Gliwicach, a także
niezależny obiekt na terenie lotniska gliwickiego
z hangarem i częścią laboratoryjną. Dodatkowo
zakupione zostały niezbędny sprzęt i aparatura
umożliwiające prace badawczo rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii jak i samolotu
do prowadzenia badań. Obecnie Spółka realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania
1.4 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka pt.: „Opracowanie innowacyjnego systemu rozpoznawczo-obserwacyjnego bazującego na latających platformach bezzałogowych”.
System oparty zostanie o bezzałogowe platformy latające średniej wielkości. W ramach projektu przeprowadzone będą badania przemysłowe
i prace rozwojowe charakteryzujące się innowacyjnością na skalę międzynarodową. W styczniu
2012 roku, Flytronic został wyróżniony Nagrodą
Lwa Gliwickiego przyznawaną corocznie przez
Prezydenta Miasta Gliwic dla misji kosmicznych.
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GEOSYSTEMS Polska
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Geosystems Polska działa od czerwca 1995 roku.
Naszą domeną jest szeroko pojęta informacja
przestrzenna, technologie jej pozyskiwania,
przetwarzania, analizy i prezentacji. Wykonujemy prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe
w zakresie zastosowań teledetekcji, fotogrametrii i systemów informacji geograficznej, zajmuje
się także upowszechnianiem wiedzy i technologii. Firma, wspólnie z firmą Aqurat Sp. z o.o.,
od 2003 z sukcesem rozwija najpopularniejszy
w Polsce system nawigacji samochodowej AutoMapa®, a we współpracy z Indigo Sp. z o.o. –
internetowy portal mapowy Targeo®. Jesteśmy
producentem danych przestrzennych zasilających te rozwiązania, a także specjalistycznych
produktów profilowanych pod kątem wykorzystania dla celów monitoringu środowiska.
Od początku swojej działalności firma jest dystrybutorem oprogramowania przeznaczonego
do przetwarzania i analizy danych obrazowych.
Tradycyjnie obszary zastosowań oferowanych
aplikacji czyli teledetekcja i fotogrametria są
obecnie uzupełniane propozycjami skierowanymi dla instytucji, obejmującymi katalogowanie
i udostępnianie w sieci wszelkiego rodzaju danych przestrzennych oraz sieciową współpracę
z ich użyciem. GEOSYSTEMS Polska oferuje oprogramowania fotogrametryczne teledetekcyjne
i GIS: Intergraph® ERDAS, Trimble® eCognition.
PRODUKTY I USŁUGI
AutoMapa – systemem nawigacji samochodowej GPS, zawierający trójwymiarowe
wizualizacje budynków, kompletną siatkę
dróg i adresy przypisanym do konkretnym
budynkom. Jako pierwsza w Polsce wprowadziła mechanizm omijania korków i niespodziewanych zatorów drogowych pod nazwą
AutoMapa Traffic,
Targeo.pl – jest trzecim najczęściej odwiedzanym przez polskich internautów portalem
mapowym w Polsce. Oparty został na mapach
GEOSYSTEMS Polska,

bazy danych przestrzennych – stanowią najpełniejszy i najbardziej aktualny zbór danych
przestrzennych dla obszaru kraju. Zasób powstał w roku 2002 i od tego czasu jest uzupełniany i aktualizowany na podstawie wielu źródeł począwszy od zobrazowań satelitarnych
a skończywszy na pomiarach terenowych,
oprogramowanie – portfolio rozwiązań tej
firmy znajdują się doskonale znane szerokiej
rzeszy specjalistów narzędzia z dziedziny teledetekcji, fotogrametrii oraz WebGIS.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
aplikacje wykorzystujące dane satelitów
obserwacyjnych,
aplikacje wykorzystujące dane satelitów
nawigacyjnych.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
opracowanie map pokrycia i użytkowania terenu opartych o satelitarne źródła obserwacji
Ziemi: Realizowana trzykrotnie dla obszaru
całego kraju baza danych, wykorzystywana
w zastosowaniach komercyjnych,
udział w pierwszej edycji programu PECS, realizacja projektu: Monitorowanie obszarów
leśnych na potrzeby wspomagania raportowania dot. gazów cieplarnianych. Innowacyjność podejścia polega na zastosowaniu
zaawansowanych metod badań środowiska
opartych na satelitarnych i lotniczych danych
obrazowych oraz ich integracji z danymi pozyskanymi in situ..
PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
zastosowania teledetekcji i fotogrametrii
satelitarnej,
fuzja danych wieloźródłowych,
systemy informacji przestrzennej.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
kilkadziesiąt stacji roboczych i serwerów,
oprogramowanie GIS, teledetekcja, webGIS.

GMV Innovating Solutions
www.gmv.com

GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. powstało
w 2008 roku, jako polski oddział międzynarodowej grupy GMV. Firma wdraża w Polsce całą
gamę produktów i usług oferowanych przez
grupę GMV oraz realizuje własne projekty w następujących sektorach: kosmicznym, transportowym, obronnym i bezpieczeństwa. GMV oferuje
kompleksowe rozwiązania informatyczne budowane w oparciu o ścisłą współpracę z klientami
oraz użytkownikami. Jednym z głównych odbiorców usług i produktów polskiego oddziału
GMV jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
Firma współpracuje również z największymi firmami europejskiego sektora kosmicznego oraz
podmiotami polskiego sektora kosmicznego.
Polski oddział składa się w 80% z inżynierów
różnych specjalizacji (informatyki, mechaniki,
telekomunikacji) oraz posiada własne zaplecze
techniczne i serwisowe.
PRODUKTY I USŁUGI
projektowanie i integracja segmentu naziemnego,
systemy monitoringu i sterowania dla stacji
naziemnych,
systemy kontroli naziemnej,
systemy kontroli dynamiki lotu satelity (pozycja i orientacja),
systemy przetwarzania danych satelitarnych,
planowanie misji,
analiza misji i inżynieria systemowa,
systemy naprowadzania, nawigacji i sterowania (GNC),
systemy kontroli orbity i orientacji satelity
(AOCS),
oprogramowanie pokładowe,
weryfikacja i walidacja oprogramowania,
aplikacje oparte na globalnym systemie nawigacji satelitarnej (GNSS),
systemy autonomii i robotyka kosmiczna,
usługi dla różnych branż oparte na zintegrowanych aplikacjach satelitarnych.
PRODUKTY
hifly® – kompleksowe oprogramowanie służą-

ce do monitorowania satelitów i sterowania
pojedynczymi satelitami oraz konstelacjami
satelitów,
focuSuite – oprogramowanie służące do kontrolowania dynamiki lotu satelitów (pozycja
i orientacja), umożliwiające planowanie i realizację zadanych manewrów na orbitach geostacjonarnych, LEO i LEOP,
flexplan – oprogramowanie przeznaczone
do planowania i tworzenia harmonogramów
misji. Umożliwia zarządzanie całością zadań
związanych z tworzeniem harmonogramu
misji, począwszy od określenia wymagań
użytkownika po tworzenie kompletnego
i bezkonfliktowego harmonogramu operacyjnego.
flexplan wspiera różne rodzaje misji od misji
obserwacji Ziemi czy Księżyca po międzyplanetarne misje naukowe, realizowane pojedynczym statkiem kosmicznym lub całą ich
flotą,
magnet- oprogramowanie służące do sterowania i kontroli stacji naziemnych. Razem
z hifly® tworzy wspólne kompleksowe rozwiązanie,
smart rings – oprogramowanie umożliwiające optymalną konfigurację anten satelitów
telekomunikacyjnych dowolnego rodzaju.
Wspomaga analizę scenariuszy rekonfiguracji, generuje procedury sterowania niezbędne
do przeprowadzania automatycznej rekonfiguracji anteny.
PRZYKŁADY PROJEKTÓW Z SEKTORA KOSMICZNEGO
Guidance, Navigation and Control (GNC) for
Phootprint Descent and Landing- rozwój
oprogramowania i algorytmów GNC dla misji
Phootprint (pobranie próbki z powierzchniksiężyca Phobos),
PROBA-3 - Relative GPS, Formation Flying
Subsystem dlafazy C/D/E1,
BIOMASS Mission Analysis - analiza misji dla
satelity BIOMASS,

CCSDS MO Services Prototype - opracowanie
narzędzia do weryfikacji i walidacji założeń
nowego standardu CCSDS dlaoprogramowania segmentu naziemnegomisji ESA,
aData Processing Centre – Task Manager - system wspierający zarządzanie danymi z misji
naukowych i obserwacyjnych. System wykorzystywanyjest do analizy danych z misjiSWARM,
Optimizing intermodal freight transport through European ports – EUROPORT, opracowanie systemu wspomagającegotransport
intermodalny.
DODATKOWE INFORMACJE
Wyposażone w sprzęt komputerowy
z dedykowanym oprogramowaniem biuro
o powierzchni 1100 m2,
Laboratorium badawcze i zaplecze serwisowe,
Certyfikat CMMI Level 5,
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.
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Hertz Systems
www.hertzsystems.com
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Hertz Systems Ltd. jest wiodącą firmą w inżynierii elektronicznej i telematyce. Oferujemy
najnowszą technologię w sektorach obrony,
bezpieczeństwa, przestrzeni, transportu i telekomunikacji. Nasza podstawowa działalność
w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji,
konserwacji sprzętu i systemów, oparta jest o innowacyjne rozwiązania, dzięki którym możemy
sprostać wysokim wymaganiom klientów na
złożonym i dynamicznie rozwijającym się rynku najnowszych technologii. Posiadamy zespół
wysoce wykwalifikowanych pracowników o bardzo dużym doświadczeniu w pracy z agencjami
rządowymi, podmiotami gospodarczymi jak
i z partnerami z całego świata. Swoje działania
prowadzimy w dwóch obszarach.
Pierwszy obszar to rozwijanie i obsługa technologii taktycznych systemów wymiany danych na
rynek wojskowy: – inżynieria dla infrastruktury
link 16; – infrastruktura komunikacji Naziemnej
G-G (Ground to Ground Communication); – terminal GPS z SAASM dla platform wojskowych ze
wzorcem czasu i częstotliwości; – satelitarny system monitorowania, raportowania i planowania;
– monitorowanie wartowników; wojskowa infrastruktura teleinformatyczna i bezpieczeństwa.
Drugi skoncentrowany jest na rozwijaniu opartych o technologię GPS systemów telematycznych dla użytkowników cywilnych: – zarządzanie flotą pojazdów GPS HERTZ FLOTA; – systemy
zarządzania bezpieczeństwem GPS HERTZ PRM;
– monitoring pojazdów dla policji, straży miejskich GPS HERTZ POL; – dedykowane systemy
monitorujące; – systemy bezpieczeństwa.
Od 2012 roku realizujemy również projekty we
współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.
Projekty związane są z modułami czasu i częstotliwości dedykowanymi na niskoorbitalne satelity,
systemami GNSS przeznaczonymi dla segmentu
naziemnego, monitorowaniem interferencji sygnału GNSS oraz systemem Galileo 2 Generacji.

PRODUKTY I USŁUGI
HGPST T - wojskowy platformowy odbiornik
nawigacji satelitarnej przystosowany do integracji z modułem SAASM,
HGPST T FTS – wojskowy platformowy odbiornik nawigacji satelitarnej przystosowany
do integracji z modułem SAASM z zabudowanym modułem wzorca czasu i częstotliwości,
HGPST H - ręczny odbiornik GPS,
lokalizator typu GPS HERTZ 210 do ukrytego
monitorowania obiektów,
system monitorowania i nadzoru służb wartowniczych SMW2,
HSITREP MIL – Satelitarny system pozycjonowania, raportowania i planowania ruchu
pojazdów,
Flota 2 - System Monitorowania i Zarządzania
Flotą Pojazdów,
Sterownik Świateł Krawędziowych Lotniska
ALC01.
USŁUGI
projektowanie, instalacja, wdrożenie, akredytacja i serwisowanie systemów bezpieczeństwa,
wdrożenia i instalacja systemów łączności
(w tym LINK 16),
monitorowanie flot pojazdów,
systemy alarmowe, przeciwpożarowe, CCTV
dla wojska oraz użytkowników cywilnych.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
On Board Data-Systems,
RF Payload and Systems,
Ground Station System and Networks.
PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
Badania i rozwój technologii zastrzeżonego
sygnału Galileo PRS,
Wzorce czasu i częstotliwości dyscyplinowane

systemem GNSS do zastosowań wojskowych
oraz na satelitach,
Przetwarzanie danych cyfrowych z układów
pomiarowych ilości paliwa w pojazdach mechanicznych.
ZAPLECZE
LABORATORYJNO-TECHNICZNE
kancelaria kryptograficzna,
kancelaria tajna,
serwerownia,
stanowiska do półautomatycznego montażu
SMD oraz do montażu przewlekanego,
stanowiska do programowania i testowania
produktów,
stanowiska do uruchamiania i testowania
układów elektronicznych,
warsztat mechaniczny,
warsztat do montażu systemów elektronicznych w pojazdach.

Instytut Lotnictwa
www.ilot.edu.pl

Podstawowym kierunkiem działania Instytutu
Lotnictwa (założonego w 1926r.) jest tworzenie
nowych technologii. Tematyka naukowo-badawcza koncentruje się na pracach o charakterze
stosowanym, z uwzględnieniem zarówno badań
podstawowych jak i rozwojowych w zakresie
konstrukcji lotniczych i nowych technologii,
w tym technologii kosmicznych. Działalność
obejmuje takie dziedziny wiedzy jak: aerodynamika, termodynamika i spalanie, wytrzymałość
konstrukcji, drgania i dynamika konstrukcji,
wspomagane komputerowo projektowanie
CAD/CAE, materiały kompozytowe, awionika,
badania i ekologia lotniczych silników turbinowych i tłokowych, alternatywne paliwa rakietowe, przepisy i normy obejmujące statki powietrzne i kosmiczne. Instytut Lotnictwa spełnia rolę
centrum naukowo-badawczego dla branży lotniczej i kosmicznej zarówno dla firm polskich jak
i zagranicznych. Prace laboratoryjne prowadzone
są w akredytowanych przez PCA zespołach laboratoriów posiadających unikalny w skali naszego
kraju sprzęt badawczo-pomiarowy.
W 2007 roku wznowiono działalność w obszarze
technologii kosmicznych w nowo powstałym
Zakładzie Technologii Kosmicznych. Głównym
celem tej jednostki jest badanie i rozwój innowacyjnych napędów rakietowych, w tym ekologicznych napędów opartych na wysokostężonym
nadtlenku wodoru. ZTK opracowuje również
kompleksowe rozwiązania stanowisk badawczych, które w zamierzeniu pozwolą na prowadzenie profesjonalnych testów poszczególnych
elementów silników rakietowych oraz badań parametrów ich pracy. W przyszłości pozwolą one
zespołom inżynierów na ścisłą współpracę i realizację ambicji naukowych i zawodowych.
PRODUKTY I USŁUGI
nadtlenek wodoru klasy HTP (stężenie 98%+),
projektowanie systemów zasilania,
modelowanie wtrysku i tworzenia mieszanki,
analizy procesów spalania,
optymalizacja konstrukcji ze względu na obciążenia cieplno-mechaniczne,
numeryczne symulacje balistyki zewnętrznej,

rozwój oprogramowania ułatwiającego proces projektowania,
obliczenia numeryczne przepływów jedno
i wielofazowych.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
Space Debris,
Propulsion,
Structures & Pyrotechnics,
Thermal.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
PulCheR – zademonstrowanie działania pulsacyjnego napędu rakietowego, przeznaczonego
do systemów orientacji sztucznych satelitów,
Hyprogeo – opracowanie napędu do pojazdów
kosmicznych opartego na silniku hybrydowym,
GRACE – dwuskładnikowy, ekologiczny napęd rakietowy na potrzeby przyszłych pojazdów kosmicznych,
ILR-33 Bursztyn – eksperymentalna, dwustopniowa rakieta badawcza wykorzystująca napęd hybrydowy.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
NAUKOWO-BADAWCZEJ
projektowanie silników rakietowych,
badania podstawowe w zakresie zjawisk towarzyszących pracy silnika rakietowego,
projektowanie wstępne i optymalizacja rakiet
sondujących,
preparatyka i badania w zakresie nowoczesnych ekologicznych rakietowych materiałów
pędnych,
tworzenie aplikacji wspomagających procesy
projektowania rakiet i silników rakietowych,
rozwój nowatorskiej technologii zatężania
nadtlenku wodoru,
badania materiałów pędnych do stałych i hybrydowych silników rakietowych,
testowanie kompatybilności materiałów,
badanie przechowywania nadtlenku wodoru
klasy HTP,
badania samozapłonu nadtlenku wodoru
z wybranymi paliwami.

ZAPLECZE
LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Laboratorium Materiałów Pędnych,
hamownia silników rakietowych.
W 2014 roku utworzono Zakład Teledetekcji, którego głównymi obszarami działalności są:
pozyskiwanie, analiza i walidacja danych obserwacyjnych Ziemi,
obliczanie wskaźników teledetekcyjnych,
planowanie, realizacja i monitorowanie lotów
fotogrametrycznych,
tworzenie dedykowanego oprogramowania
do analiz teledetekcyjnych,
systemy wymiany danych telemetrycznych na
potrzeby lotów załogowych i bezzałogowych,
monitorowanie i odbiór danych telemetrycznych z satelitów naukowo-amatorskich.
W ZakładzieTeledetekcji realizowany jest projekt
HESOFF (Life+), który koncentruje się na na integracji innowacyjnych technologii teledetekcyjnych z ekologicznymi metodami ochrony lasu.
OFEROWANE USŁUGU PRZEZ ZAKŁAD
TELEDETEKCJI OBEJMUJĄ
pozyskiwanie zdjęć lotniczych,
przetwarzanie zdjęć lotniczych i satelitarnych,
analizy spektralne,
analizy zasięgu radiowego.
ZAPLECZE LABORATORYJNE
spektrometry (NIR, TIR, SWIR, UV-VIS),
klaster obliczeniowy (technologia CUDA),
dedykowany magazyn danych,
stacja do odbioru danych z sieci EUMETCast,
stacja do odbioru danych telemetrycznych
z satelitów naukowo-amatorskich,
stacja fotogrametryczna z pakietem oprogramowania INPHO,
kompletna infrastruktura informatyczna do
pozyskiwania, przetwarzania, magazynowania i udostępniania danych obserwacyjnych
Ziemi.
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Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją
badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej
państwa, normalizacji i standaryzacji systemów
oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy. Zapewnia wsparcie
naukowe, badawcze i techniczne instytucjom
państwa. Realizuje prace wykorzystywane
w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje z organizacjami i instytucjami
badawczymi, przyczyniając się w ten sposób
do integracji środowiska naukowego. Aktywnie
uczestniczy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area).
Działalność badawcza jest ukierunkowana na
rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. Instytut jest jednostką naukową kategorii A. Instytut Łączności posiada świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego
stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Świadectwo potwierdza pełną
zdolność do zapewnienia ochrony informacji
niejawnych, oznaczonych klauzulą TAJNE
PRODUKTY I USŁUGI
Instytut Łączności, prowadzi badania naukowe
i prace rozwojowe w dziedzinie telekomunikacji
i teleinformatyki, w tym z zakresu planowania
i projektowania sieci telekomunikacyjnych, systemów radiokomunikacyjnych, szerokopasmowych sieci dostępowych i sieci optycznych,
bezpieczeństwa sieci i usług, zarządzania sieciami, projektowania metod komputerowych
dla wspomagania decyzji i metod zarządzania
wiedzą, kompatybilności elektromagnetycznej
urządzeń, sieci i systemów, oprogramowania
dla telekomunikacji i technik informacyjnych,
optoelektroniki, rozwoju systemów łączności
specjalnej, szczególnie ważnej dla bezpieczeństwa państwa.
Instytut realizuje projekty badawcze finansowane ze środków krajowych i unijnych, projekty ba-

dawcze i wdrożeniowe na rzecz podmiotów gospodarczych, projekty międzynarodowe, usługi
badawcze wykonywane w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
opracowanie koncepcji realizacji uniwersalnego odbiornika systemu GALILEO na potrzeby
nawigacji morskiej, zrealizowanego w technologii radia definiowalnego programowo (SDR
- Software Defined Radio). Praca poświęcona
analizie potencjału systemu GALILEO w zastosowaniach radiokomunikacji morskiej (wskazanie potencjalnych i planowanych usług,
istotnych z punktu widzenia radiokomunikacji
morskiej, w których można by wykorzystać system GALILEO, m.in. usługa SAR - Search-and-Rescue, COSPAS-SARSAT, itp.),
rozwój Bazy danych dla Polskiej Atomowej
Skali Czasu TA(PL). Dzięki wykorzystaniu satelitarnych systemów transferu czasu oparacowano Bazę Danych z zestawem algorytmów
zespołowych wzorców czasu. Baza może
byc wykorzystywana zarówno dla potrzeb
UTC(PL), a także jako element naziemnej infrastruktury budowanych europejskich systemów satelitarnych.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
prace naukowo-badawcze i rozwojowe,
w tym uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach badawczych,
wdrożenia, które zwykle stanowią naturalną
kontynuację pracy badawczej,
organizowanie cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych,
normalizacja krajowa i międzynarodowa,
kalibrowanie/wzorcowanie wzorców i urządzeń pomiarowych, wykonywane w akredytowanych laboratoriach Instytutu,
programy badania biegłości/porównania
międzylaboratoryjne,
działalność wydawnicza: „Telekomunikacja

i Techniki Informacyjne” – kwartalnik naukowo-techniczny o zasięgu krajowym, „Journal
of Telecommunications and Information,
technology” – kwartalnik naukowy o zasięgu
europejskim, „Biuletyn Informacyjny” – wydawnictwo elektroniczne.
ZAPLECZE
LABORATORYJNO-TECHNICZNE
W Instytucie działają 4 laboratoria posiadające
certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratoria badawcze wykonują badania różnego
rodzaju sprzętu i zespołów. Laboratoria wzorcujące zajmują się wzorcowaniem/kalibracją aparatury pomiarowej.

IRES Technologies
www.irestechnologies.com

Spółka „IRES Technologies Sp. z o.o.” została założona na początku 2014 roku jako spin off Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
Przedsiębiorstwo wspiera projekty związane
z fizyką eksperymentalną (spektroskopia, akceleratory, fizyka plazmy, astrofizyka, projekty
satelitarne, itp.) w dziedzinie elektroniki i oprogramowania. Celem firmy jest dostarczanie
kompleksowych systemów elektronicznych
zgodnie z wymaganiami odbiorcy. Oprócz integracji systemów wykorzystujących komponenty
dostępne na rynku, zespół zajmuje się projektowaniem dedykowanych płyt elektronicznych
PCB, rozwijaniem oprogramowania niskopoziomowego, systemami wbudowanymi, oprogramowaniem sterującym oraz oprogramowaniem
dla systemu Linux, a także jego administracją.
PRODUKTY I USŁUGI
Kompetencje techniczne
W dziedzinie technologii sprzętowych:
projektowanie analogowych, cyfrowych
oraz mikrofalowych obwodów drukowanych,
projektowanie systemów bazujących na
układach FPGA, mikrokontrolerach oraz
procesorach,
zastosowanie standardów przemysłowych,
m.in.: PCI, PCI Express, VME, ATCA, MicroTCA, FMC,
przedprodukcyjne audyty projektów elektronicznych,
badanie i testowanie urządzeń elektronicznych.
W dziedzinie oprogramowania:
programowanie układów FPGA (VHDL, Verilog),
programowanie mikroprocesorowych systemów czasu rzeczywistego,
rozwój oprogramowania w C/C++,
narzędzia Graphical User Interface,
wykorzystanie systemu Linux (programowanie systemowe, sterowniki, administracja systemem, instalacje wbudowane).

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
On Board Data Processing
Space System Software
Space System Control
RF Payload and Systems
Ground Station System and Networks
EEE components and quality
Integrated applications
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Oprogramowanie systemów pomiarowo-kontrolnych dla urządzeń EGSE
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWOBADAWCZEJ
Implementacje nowoczesnych protokołów
z zakresu IoT
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ITSG
www.itsg.com.pl
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Początki ITSG sięgają 2003 roku, kiedy zaczynaliśmy działalność w roli informatycznego
podwykonawcy czołowej firmy consultingowej.
Od tego czasu firma nieustannie się rozwija,
realizując kilkadziesiąt projektów dla dużych
i średnich przedsiębiorstw rocznie i zatrudniając
najlepszych specjalistów. Obecnie posiadamy
biuro w Warszawie i Centrum Kompetencyjne
w Kielcach. Pracujemy dla czołowych polskich
firm, głównie z branży finansowej, energetycznej, medycznej oraz farmaceutycznej. Opracowaliśmy autorskie systemy klasy workflow,
CRM, a także systemy wsparcia sprzedaży oraz
zarządzania efektywnością. Nasi Klienci chętnie
powierzają nam kolejne projekty doceniając
sprawną współpracę i nasz profesjonalizm. Inwestujemy w najnowsze technologie. Nasze
zespoły realizują projekty takie jak: aplikacje webowe, platformy B2B, skomplikowane systemy
klasy transakcyjnej oraz aplikacje mobilne.

PRODUKTY I USŁUGI
autorskie systemy klasy workflow,
CRM,
systemy wsparcia sprzedaży,
systemy zarządzania efektywnością.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM:
On-Board Data Systems,
Space System Software,
Ground Data Systems,
Ground Station Systems and Networks,
Applications.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ:
systemy IT,
technologie mobilne,
business intelligence,
consulting.

ITTI
www.itti.com.pl

ITTI jest firmą z sektora technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), która od 1996 roku
świadczy usługi w szerokim zakresie zagadnień
związanych z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Siedziba firmy mieści się
w Poznaniu, a ponadto firma posiada oddział w
Bydgoszczy. Zespół ITTI liczy ok. 80 osób.
Główne obszary działalności firmy to:
doradztwo IT i telekomunikacyjne dla użytkowników końcowych,
badania stosowane w dziedzinie IT i telekomunikacji,
rozwój innowacyjnych aplikacji i dedykowanego oprogramowania.
TTI świadczy swoje usługi na rynku polskim podmiotom z wielu sektorów, w szczególności: administracja publiczna (zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym), służba zdrowia, edukacja,
telekomunikacja, energetyka.
Firma prowadzi także prace badawczo-rozwojowe w wielu programach, finansowanych ze
środków Komisji Europejskiej (obecnie Horyzont
2020, wcześniej 5., 6. i 7. Program Ramowy), Europejskiej Agencji Obrony (np. JIP-FP, JIP-CBRN) oraz
Grupy Roboczej NATO IndustrialAdvisoryGroup.
ITTI uczestniczy również w krajowych programach badawczych. W ostatnich latach ITTI zaangażowało się w przedsięwzięcia dla Europejskiej
Agencji Kosmicznej.
PROJEKTY REALIZOWANE DLA
EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ (ESA)
Oprogramowanie wspomagające segment naziemny:
HMI - The technology framework for the development of modular, portable and adaptive
Human-Machine Interfaces in ground segment software products,
INSPECTOR - INtegrated SPacE Components
Test platfORm,
Protokół SpaceWire:
SPACEMAN - A SpaceWire Network Management Tool,
SPACER - Implementation and Validation of the
SpaceWire-R Protocol,

Badania obiektów układu słonecznego (w tym
SSA NEO):
Gaia-GOSA: An interactive service for asteroid
follow-up observations,
P2-NEO-VI NEO User Support Tools (w ramach
programu SSA),
Galileo i Obserwacja Ziemi:
Study on demand for precise and legal time
services distributed via the Galileo system including development of research methodology,
LEX EO - Law Enforcement eXploitation of
Earth Observation (w ramach programu EOEP).
Przedstawiciele ITTI uczestniczą również w pracach grupy roboczej SpaceWire Working Group
oraz pracach harmonizacyjnych ESA.
WYBRANE ROZWIĄZANIA I PRODUKTY ITTI
ITTI opracowało i oferuje następujące rozwiązania:
MedStar – Platforma wspierająca zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów,
PROCEED – Symulacyjny system przygotowujący do podejmowania decyzji w sytuacjach
kryzysowych,
LIMA2 – System gromadzenia, katalogowania,
analizowania i udostępniania doświadczeń z
realizowanych misji (Lessons Learnt Tool),
CyberTool – Ocena bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych (np. SCADA, sieci dedykowane)
GaiaGOSA – portal wspierający obserwacje
planetoid,
HMI – środowisko tworzenia interfejsów użytkownika dla różnych platform sprzętowych w
segmencie naziemnym.
WYBRANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
NAUKOWO-BADAWCZEJ
Główne obszary działalności naukowo-badawczej ITTI to:
badanie jakości usług w sieciach teleinformatycznych (Quality of Service) oraz badanie
doświadczeń użytkowników (Quality of Experience),
sieci 5G i protokoły telekomunikacyjne,

cyberbezpieczeństwo,
systemy przepływu pracy (workflow),
systemy zbierania doświadczeń (lessons learnt),
budowa przyjaznych interfejsów człowiek-maszyna, UX design,
zarządzanie wiedzą i informacją (ontologie,
data mining, semantyka, wnioskowanie),
symulatory procedur,
symulatory sieci teleinformatycznych (m.in. w
oparciu o symulator ns-3),
technologie sensorowe,
środowisko wirtualizacyjne,
data fusion i przetwarzanie danych.
Ponadto, ITTI posiada kompetencje w zakresie
zbierania i analizy wymagań użytkowników,
projektowania systemów IT, walidacji i testowania systemów oraz rozpowszechniania wiedzy
nt. rezultatów projektów i przeprowadzania
szkoleń.
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
Siedziba ITTI znajduje się w Poznańskim Parku
Naukowo Technologicznym skupiającym firmy
z sektora nowych technologii. Poza standardowym środowiskiem IT, ITTI posiada serwery,
które są wykorzystywane do przeprowadzania
testów.
Ponadto, firma posiada następujące wyposażenie specjalistyczne: platforma symulacji ns-3,
symulator sieci DTN, symulator transmisji dla kodów LDPC, rozwiązania GFORCE i DSP, narzędzia
do gromadzenia, analizy i zarządzania wymaganiami oraz architekturą systemów IT, narzędzia
do tworzenia zaawansowanych prototypów
interfejsów użytkownika, różnego rodzaju sensory i emulatory sensorów, aplikacje do analiz
techniczno-finansowych, rozwiązania GIS, narzędzia do planowania radiowego, środowisko
do wirtualizacji dla procesorów Intel, środowiska programistyczne do tworzenia aplikacji w
różnych technologiach (np. Java, C#, JavaScript)
oraz na różne platformy i systemy operacyjne
(np. Windows, Linux, Android).
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N7 Mobile
www.n7mobile.com
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Firma N7 Mobile Sp. z o.o. została założona pod
koniec 2010 roku. Misją firmy jest tworzenie
innowacyjnych rozwiązań dla rynki IT. Główna działalność firmy jest związana z realizacją
oprogramowania dla urządzeń mobilnych. Przez
pięć lat działalności firma zrealizowała ponad 50
wysokiej jakoś produktów dla klientów biznesowych należących głównie do grona operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Firma jest
także producentem aplikacji dla użytkowników
końcowych dystrybuowanych na całym świecie
za pomocą takich platform jak Google Play czy
AppStore.
Od roku 2014 N7 Mobile uczestniczy w działaniach sektora kosmicznego. Firma realizuje projekty oprogramowania dla lotnych systemów
czasu rzeczywistego oraz systemów EGSE.
PRODUKTY I USŁUGI
Obszary działalności w sektorze kosmicznym
Payload Data Processing,
On Board Data Management,
Advanced Software technologies,
Space Segment Software,
Ground Data Processing,
System Depandability and Safety,
Software Quality.
Oprogramowanie systemów wbudowanych
rozwój oprogramowania dla procesorów
Leon3,
oprogramowanie niskopoziomowe,
oprogramowanie sterowników,
rozwój oprogramowania aplikacyjnego,
doświadczenie w aplikacji dla system operacyjnego RTEMS,
walidacja oraz weryfikacja oprogramowania,
doświadczenie w realizacji oprogramowania
zgodnie ze standardami ESA ECSS.

EGSE
rozwój oprogramowania dla systemów EGSE,
oprogramowania sterowników,
oprogramowanie aplikacyjne,
oprogramowanie testowych silników skryptowych,
specyfikacja protokołów komunikacyjnych za
pomocą języka formalnego ASN.1,
realizacja symulatorów zgodnych ze standardem SMP2.
Główne projekty sektora kosmicznego
PROBA3.
N7 Mobile bierze udział w misji PROBA3. Firma
jest odpowiedzialna za realizację oprogramowania dla modułu ASPIICS. Realizowane zadania
dotyczą projektu oraz implementacji oprogramowania nisko poziomowego wraz z oprogramowaniem aplikacyjnych działającym w środowisku systemu RTEMS.
Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych
Firma świadczy usługi projektowania i realizacji
oprogramowania aplikacji dla urządzeń mobilnych działających pod kontrolą systemów Android, iOS, Windows. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji i utrzymaniu natywnych
aplikacji w następujących obszarach.
dystrybucja treści multimedialnych,
rozwój dedykowanych silników muzycznych,
prezentacja treści audio i video,
obsługa technologii strumieniowania multimediów,
systemy push messaging,
integracja z systemami płatności,
integracja z systemami VAS operatorów telekomunikacyjnych,
realizacja dedykowanych interfejsów graficznych bazujących na technologii OpenGL.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
sprzęt komputerowy do rozwoju oprogramowania. Narzędzia developerskie dla procesorów Leon3.
baza kilkudziesięciu urządzeń mobilnych
umożliwiających realizację testów oprogramowania dla platform Android, iOS, Windows.

Nobo Solutions
www.nobosolutions.com

Misją firmy jest zapewnienie jej klientom usług inżynierskich i badawczo-rozwojowych na światowym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu
rozsądnych kosztów. Nobo Solutions zatrudnia
inżynierów pełnych pasji, którzy swoje doświadczenie zdobywali w krajowych i zagranicznych
działach badawczo-rozwojowych i konstrukcyjnych, zarówno międzynarodowych koncernów
jak i wiodących firm krajowych. Są oni autorami
lub współautorami opatentowanych rozwiązań
konstrukcyjnych. Uczestniczą także w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych
przez konsorcja europejskich uczelni i instytucji
badawczych. Współczesny proces projektowania
nie może obejść się bez wsparcia symulacji numerycznych. Ogólnie wsparcie to określa się w języku angielskim jako Computer Aided Engineering
(CAE). W procesie tym powstają optymalne konstrukcje, efektywne kosztowo i lepiej dostosowane do potrzeb klienta przy jednoczesnej redukcji
nakładów na badania eksperymentalne. Dzięki
symulacjom już na etapie projektowania najsłabsze punkty konstrukcji mogą być wyeliminowane.
Dodatkowo, we wczesnej fazie projektowania ryzyka związane z eksploatacją konstrukcji, mogą
zostać zidentyfikowane i w dalszym toku procesu
projektowania, wytwarzania, testowania lub późniejszej eksploatacji są na bieżąco kontrolowane.
PRODUKTY I USŁUGI
Analizy numeryczne
Oferujemy usługi badawczo-rozwojowe
i doradcze w oparciu o analizy numeryczne
głównie z wykorzystaniem Metody Elementów skończonych (MES). Do realizacji zadań
obliczeniowych używamy oprogramowania
ANSYS, a także Code_Aster, które jest rozwijane przez koncern EdF. Specjalizujemy się
w wytrzymałości doraźnej, zmęczeniowej,
mechanice pękania, dynamice, modelowaniu
materiałów izotropowych oraz analizach pól
krzyżowych.
Oceny wytężenia konstrukcji
Nasi pracownicy posiadają wieloletnie do-

świadczenie w ocenach wytężenia i żywotności konstrukcji wg norm europejskich i amerykańskich (np. DNV, ABS) oraz wytycznych
takich jak FKM czy FITNET. Swoje kompetencje budują realizując projekty badawczo-rozwojowe dla energetyki i przemysłu offshore.
Uczestniczą także w analizach przyczyn awarii
i projektach naukowych.
Projektowanie rurociągów i zbiorników
Naszym klientom oferujemy również szeroki
zakres usług projektowych dotyczący rurociągów i zbiorników ciśnieniowych. Nasza oferta
zawiera modelowanie przestrzenne 3D, analizy wytrzymałościowe, koordynację branż,
analizy kolizji z uwzględnieniem doboru zawieszeń, zamocowań i podparć. Opracowywana dokumentacja projektowa jest przygotowywana do zatwierdzenia przez jednostki
notyfikujące.
Oprogramowanie inżynierskie
W zakresie oprogramowania inżynierskiego
oferujemy pełny zakres produktów Bentley
Systems adresowany do branż projektowych,
przemysłowych, rurociągowych. Oferujemy
także usługi rozwoju i wdrażania dedykowanych narzędzi informatycznych rozszerzających możliwości i usprawniających pracę
w pakietach MES takich jak ANSYS, Code_
Aster i innych.
Usługi pomiarowe
Dla naszych klientów wykonujemy eksperymentalną analizę modalną, pomiary drgań
i deformacji w warunkach pracy. Dodatkowo,
między innymi przy pomocy technik światłowodowych, realizujemy pomiary odkształceń,
pól temperatur, monitorowanie rurociągów
i urządzeń ciśnieniowych z uwzględnieniem
konstrukcji kompozytowych.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
energetyka,
rurociągi i zbiorniki,

przemysł maszynowy,
biomechnika,
oprogramowanie,
pomiary,
szkolenia.
PRZYKŁADOWE PROJEKTY
wirnik turbogeneratora do elektrowni atomowej,
analizy z zakresu dynamiki wirników i oceny
wytężenia a także badania eksperymentalne
kluczowych komponentów wirnika turbogeneratora do elektrowni atomowej,
rurociągi i kanały instalacji NOx,
projekt rurociągów i kanałów instalacji NOx
w elektrowni konwencjonalnej wraz ze szczegółowymi analizami numerycznymi i optymalizacją kluczowych komponentów,
elementy ciśnieniowe instalacji transportowej,
symulacje numeryczne i ocena wytężenia elementów ciśnieniowych instalacji transportu
materiałów sypkich wraz z dokumentacją dla
dozoru technicznego,
redukcja drgań układu chłodzenia turbogeneratora,
analiza danych eksperymentalnych, symulacje numeryczne i opracowanie skutecznego
rozwiązania redukującego drgania i wydłużającego żywotność układu wody chłodzącej
turbogeneratora wodno-wodorowego,
pomiar właściwości dynamicznych konstrukcji,
eksperymentalna analiza modalna konstrukcji
czół uzwojenia stojana retrofitowego turbogeneratora do elektrowni konwencjonalnej.
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Piktime Systems
www.piktime.com

24

Piktime Systems sp. z o.o. – powstała w 2007
roku firma z branży technik satelitarnych i precyzyjnego czasu. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji aparatury pomiarowej służącej
do precyzyjnych porównań wskazań zegarów
atomowych na duże odległości. Jesteśmy liderem w swojej branży w skali światowej.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
„Prototype of GALILEO Time Service Provider”
– projekt realizacji systemowej skali czasu systemu nawigacji satelitarnej GALILEO,
realizacja głównej naziemnej stacji kontrolnej
systemu Galileo (Precise Time Facility, Orbital
Facility ) w Fucino we Włoszech.

PRODUKTY I USŁUGI
systemy transferu czasu,
liczniki i generatory czasu i częstotliwości,
światłowodowe systemy dystrybucji czasu
i częstotliwości,
doradztwo w zakresie precyzyjnego czasu,
skal czasu,
tworzenie algorytmów i oprogramowania dla
czasu i częstotliwości,
projektowanie i budowa „pod klucz” laboratoriów czasu.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
NAUKOWO-BADAWCZEJ
projektowanie i produkcja aparatury pomiarowej służącej do precyzyjnych porównań
wskazań zegarów atomowych na duże odległości (systemy transferu czasu),
tworzenie produktów i usług opartych o czas
(nawigacja, bezpieczeństwo, wymiana danych i dokumentów, znakowanie czasem).

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
On Board Data-Systems,
Space System Software,
Spacecraft Electrical Power,
Flight Dynamics and GNSS,
aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych,
aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawigacyjnych.

ZAPLECZE
LABORATORYJNO-TECHNICZNE
nowoczesne pomieszczenia, w pełni dostosowane do działalności badawczej,
właściwa infrastruktura teleinformatyczna
wraz z narzędziami software’owymi do opracowywania nowych konstrukcji i przygotowywania oprogramowania w zakresie czasu
i częstotliwości,
precyzyjne liczniki czasu i częstotliwości,
systemy transferu,
stanowiska montażowe i pomiarowe sprzętu
do transferu czasu.

Planet PR
www.planetpr.pl

Planet PR to wyspecjalizowana agencja zintegrowanej komunikacji dostarczająca kompletne, strategiczne rozwiązania komunikacyjne,
przygotowane według światowych standardów i trendów: od pomysłu, przez analizy i strategie, po efektywne wdrożenie zaplanowanych
rozwiązań. Jest jednym z liderów zajmujących
się marketingiem i upowszechnianiem wiedzy
o sektorze innowacyjnej gospodarki. Jako jedyna polska agencja należy do światowej sieci
GlobalCOM-PR Network. Planet PR jest także
współtwórcą i organizatorem wielokrotnie nagradzanej, największej w Europie otwartej imprezy robotyczno-kosmicznej European Rover
Challenge.
PRODUKTY I USŁUGI
Planet PR to jeden z liderów na polskim rynku
marketingu, promocji i upowszechniania wiedzy o sektorze innowacyjnej gospodarki. Naszą
silną stroną jest doświadczenie w zakresie komunikacji i strategii w obszarach specjalizacji.
Projekty agencyjne charakteryzują się przede
wszystkim wysoką efektywnością i innowacyjnością rozwiązań. Realizowane są w oparciu
o własne wypracowane metody i narzędzia pracy. Planet PR przygotowuje kompleksowe rozwiązania począwszy od planu strategicznego,
przez kreatywne rozwiązania oraz zarządzanie
i monitoring przebiegu projektu. Jako jedyny
polski podmiot należy do jednej z najlepszych,
światowych sieci agencji komunikacyjnych GlobalCom-PR Network. O jakości usług i przestrzeganiu standardów działania Planet PR
świadczy fakt przynależności do branżowego
Związku Firm Public Relations. Więcej na stronie www.planetpr.pl
USŁUGI
1. Marketing strategiczny dla firm sektora
innowacyjnej gospodarki w tym
planowanie i realizacja strategii i programów
marketingowych i komunikacyjnych. Budowa nowych marek od podstaw do wdrożenia
i zarządzania,

GlobalCOM PR - Network

przygotowanie, koordynacja i realizacja
kampanii komunikacyjnych i informacyjnych (w tym planowanie i zakup mediów),
realizacja działań komunikacyjnych i wydarzeń specjalnych w Polsce i za granicą.
2. Wprowadzanie marek na rynki zagraniczne.
3. Konsulting i szkolenia w zakresie planowania strategicznego, zarządzania wizerunkiem, wystąpień publicznych organizacji wydarzeń.
4. Organizacja międzynarodowych wydarzeń o charakterze biznesowym, edukacyjnym i promocyjnym.
5. Upowszechnianie wiedzy o sektorze
kosmiczno-robotycznym wśród różnych
grup docelowych (B2G, B2B, B2C). Tworzenie
dedykowanych baz wiedzy, marketing treści.
Usługi pozycjonowania eksperckiego.
PRODUKTY WYSPECJALIZOWANE
Planet Global – produkt zintegrowanej
komunikacji oparty na kompetencjach
i zasobach światowej sieci agencji PR – GlobalCOM-PR Network,
Planet VR – usługa wizualizacji technologii/
infrastruktury w formacie 2D/3D oraz VR np.
OculusRift,
Planet Media – produkt tworzenia treści
wideo z własnym kanałem komunikacji
i sprzedaży treści do partnerskich sieci informacyjnych,
EduPlanet – produkt edukacyjny oparty na
specjalnym programie merytorycznym wykorzystującym zasoby agencji w zakresu uczenia
i potencjał analogów robotów marsjańskich.
Również wsparcie i organizacja przedsięwzięć
i konkursów edukacyjnych.
WYDARZENIA WŁASNE
European Rover Challenge – największa
w Europie impreza robotyczno-kosmiczna
dedykowana zarówno dla szerokiej publiczności, jak i polskich i zagranicznych firm sektora
gospodarki innowacyjnej, a także instytutów

badawczo-rozwojowych i młodych konstruktorów z całego świata. Wydarzenie obejmujące
Zawody Łazików Marsjańskich, Pokazy Naukowo-Technologiczne i Konferencję Naukowo-Gospodarczą. Partnerami wydarzenia co
roku są największe podmioty branżowe m.in.
Europejska Agencja Kosmiczna, Ministerstwa
i agendy rządowe. Wydarzenie wielokrotnie
nagradzane na prestiżowych konkursach branżowych m.in. Stevie Awards, MP Power Awards
czy Złote Spinacze. Więcej na temat wydarzenia
na stronie www.roverchallenge.eu
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Polska Grupa Zbrojeniowa
www.pgzsa.pl

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) została
utworzona i oficjalnie zarejestrowana w grudniu
2013 r. PGZ jest podmiotem zależnym od Skarbu
Państwa. Decyzja o powstaniu PGZ była ważnym krokiem w procesie konsolidacji polskiego
przemysłu obronnego. Obecnie w skład PGZ
wchodzi kilkadziesiąt spółek, w tym 38 o strategicznym znaczeniu dla sektora obronnego. Do
końca 2014 r. Grupa wygenerowała przychody
na poziomie ponad 5 mld PLN. Znajdujące się
w portfelu kapitałowym PGZ spółki zatrudniają
ok. 17 000 osób.
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PGZ jest największym producentem sprzętu
wojskowego. Spółki grupy dostarczają produkty
i świadczą usługi w takich obszarach jak: amunicja i środki wybuchowe, artyleria lufowa i rakietowa, broń i ochrona balistyczna, elektronika
i informatyka, obrona przeciwlotnicza, systemy
morskie, pojazdy opancerzone oraz indywidualne wyposażenie żołnierza. Ze względu na silną
pozycję PGZ w sektorze obronnym zakłada się,
że stanie się ona w najbliższych latach głównym
dostawcą sprzętu i usług dla polskiej armii w ramach realizacji Planu Modernizacji Technicznej
Sił Zbrojnych RP.
Chcąc wzbogacić swoją ofertę produktową,
PGZ inwestuje w rozwój nowych technologii
w takich obszarach jak platformy bezzałogowe,
cybertechnologie, systemy C4ISR oraz technologie kosmiczne
WYBRANE PRODUKTY
amunicja
indywidualne wyposażenie żołnierza,
kołowe transportery opancerzone,
pojazdy ciężarowe,
sprzęt artyleryjski,
sprzęt inżynieryjny,
sprzęt pancerny,
systemy bezzałogowych statków
powietrznych,
systemy morskie.

SERWIS I MODERNIZACJA
pojazdów bojowych,
wozów kołowych i gąsienicowych,
artylerii oraz przeciwlotniczych zestawów
rakietowych,
samolotów i śmigłowców bojowych
różnego typu okrętów.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. pod koniec 2015r.
rozpoczęła rozwijanie kompetencji w obszarze
technologii kosmicznych i satelitarnych. Firma
postrzega swój udział w sektorze kosmicznym
jako inwestycję w budowanie nowych zdolności
technologicznych, które umożliwią wzbogacenie jej oferty produktowej. Już obecnie, należące do PGZ spółki posiadają kompetencje pozwalające na udział w projektach kosmicznych.
Technologie wykorzystywane w instrumentach
optycznych i radarowych, łączności satelitarnej
oraz urządzeniach i sprzęcie wykorzystywanym
w procesie testowania oraz integracji satelitów,
z powodzeniem mogą być wykorzystywane
w realizacji projektów na potrzeby misji kosmicznych.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
www.piap.pl

PIAP jest podmiotem należącym do Ministerstwa Gospodarki, założonym w 1965 roku.
Skoncentrowany jest na rozwiązywaniu zagadnień technicznych w obszarze bezpieczeństwa, infrastruktury, automatyki, robotyki
i pomiarów. W tych dziedzinach PIAP prowadzi również badania podstawowe oraz projekty badawczo – rozwojowe. PIAP dysponuje
szeroką ofertą robotów mobilnych rożnego
przeznaczenia, które z powodzeniem używane są przez policję, straż graniczną i wojsko
w krajach całego świata. W ramach usług PIAP
oferuje swoim klientom rozwój i wdrożenia
technologii oraz wykonywanie produktów na
indywidualne zamówienie, a także przeprowadzanie szkoleń.
PRODUKTY I USŁUGI
Roboty mobilne na potrzeby obronności i bezpieczeństwa:
IBIS, robot do prac pirotechnicznych i bojowych w trudnym terenie,
INSPECTOR, przeznaczony do prac wymagających dużego udźwigu w trudnym terenie,
EXPERT, dedykowany wykonywaniu złożonych manewrów w ciasnych pomieszczeniach,
PIAP SCOUT, robot do szybkiego rozpoznania
terenu i miejsc trudnodostępnych,
PIAP GRYF, wielofunkcjonalny robot do działań minersko-pirotechnicznych i szybkiego
rozpoznania,
TRM, urządzenie wspomagające rozpoznanie
w niebezpiecznym terenie,
EXPLORER, urządzenie wspomagające rozpoznanie przy akcjach antyterrorystycznych
i w przemyśle,
mechatroniczne systemy wspomagania rehabilitacji pacjentów,
cyfrowe tachografy.
USŁUGI
automatyzacja linii produkcyjnych i montażowych,
badania środowiskowe i EMC,

testy funkcjonalne komponentów, podsystemów i systemów,
szkolenia.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
Automations and concepts,
Automation & Robotics Systems,
Automation & Robotics components and
Technologies,
Mechanism core technologies,
Non explosive release technologies,
Exploration tool technologies,
Control electronics technologies,
Mechanism engineering,
Ground Segment Software,
EMC/RFC/ESD,
Collaborative and Concurrent Engineering,
System Analysis and Design,
Verification and AIT,
GNSS Systems and ground-related technologies,
Ground Station System.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
wyznaczanie błędów i korekta sygnału GPS,
zintegrowane aplikacje na potrzeby bezpieczeństwa transportu,
projekt i wykonanie kamery wizyjnej do określania orientacji przestrzennej satelity na podstawie analizy obrazu,
projekt i wykonanie chwytaka robotycznego
do deorbitacji satelitów.
PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
układy zawieszenia dla robotów mobilnych,
manipulatory, sterowanie kartezjańskie,
autonomia i teleoperacja,
wyposażenie specjalistyczne dla robotów mobilnych,
integracja systemów,
urządzenia telemetryczne do pomiaru parametrów ruchu pojazdów.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
centra obróbcze CNC (sześć stopni swobody),
tokarki CNC,
precyzyjne drukarki 3D,
stanowisko do testów spalania plazmowego,
komory do badań klimatycznych,
wytrząsarka sinusoidalna i udarowa,
laboratorium konstrukcji elektronicznych,
mechanicznych i badań EMC,
warsztaty produkcji małoseryjnej,
warsztaty integracji mechaniczno-elektronicznej,
tory testowe dla robotów mobilnych.
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PZL „Warszawa-Okęcie”
www.pzl.eads.net
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PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. to najstarsza polska firma lotnicza utworzona w 1928roku.
Obecnie firma jest częścią Airbus Defence and
Space w ramach Airbus Group. Dwa oddziały
w Warszawie i Mielcu łącznie zatrudniają blisko 850 osób. Działalność firmy obejmuje produkcję, projektowanie oraz rozwój samolotów
a także produkcję części lotniczych i składowych. Od 2011 r. w Warszawie działa Centrum
Serwisowe C295. Oddział w Mielcu świadczy
usługi agrolotnicze oraz szkoli pilotów w tym
zakresie.
Firma współpracuje z ośrodkami badawczorozwojowymi na terenie Polski jak również
prowadzi własne działania rozwojowe w kierunku innowacyjnych technologii produkcyjnych.
PRODUKTY I USŁUGI
Struktury lotnicze
PZL Warszawa Okęcie specjalizuje się w realizacji zleceń produkcyjnych dotyczących struktur
lotniczych zarówno dla lotnictwa wojskowego
jak i cywilnego, w zakresie realizacji łańcucha
dostaw, produkcji komponentów, montażu
struktur oraz obsługi inżynieryjnej. Zakład dysponuje również pełnym zapleczem produkcyjnym w zakresie wiązek elektrycznych.
Centrum serwisowe C295
Centrum serwisowe w Warszawie realizuje
kompleksowe usługi serwisu dla samolotów
C295, natomiast Centrum Usługowe w Mielcu
realizuje usługi lotnicze dla rolnictwa, dysponując kilkudziesięcioma lekkimi samolotami do
działań przeciwpożarowych, rolniczych, itp.
Biuro projektowe
Zakład dysponuje własnym biurem projektowym, posiadającym szerokie doświadczenie
w projektowaniu lekkich samolotów jak również projektowaniu struktur, przeprowadzaniu
analiz wytrzymałościowych, projektowaniu
instalacji elektrycznych, itp.

PZL „Warszawa Okęcie” S.A. dysponuje ponadto linią galwaniczną, laboratorium chemicznym, kabinami lakierniczymi oraz laboratorium procesów specjalnych. Firma posiada
własny ośrodek szkoleniowy w Mielcu.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
PZL „Warszawa- Okęcie” ma wysoko wyspecjalizowaną kadrę, posiadającą niezbędne certyfikaty do pracy w przemyśle kosmicznym,
realizującą obecnie projekt produkcyjny na
potrzeby europejskiego satelity. Komponenty wyprodukowane w zakładzie będą wykorzystywane podczas jednego z programów
satelitarnych o zasięgu europejskim. Firma ponadto posiada dedykowane zaplecze inżynieryjno- projektowe, realizujące prace na rzecz
przemysłu kosmicznego.
PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
W 2015 roku podpisaliśmy kontrakt z Polską
Agencją Kosmiczną, którego celem jest opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności
dla Satelitarnego Systemu Zobrazowań Radarowych. Celem Studium jest określenie potencjalnych użytkowników, jak również dokładnego zakresu zastosowania w Polsce satelity
typu SAR.

Radiotechnika Marketing
www.radiotechnika.com.pl

Radiotechnika Marketing z siedzibą w Pietrzykowicach k. Wrocławia jest uznanym producentem
systemów do zastosowań specjalnych. Firma
posiada certyfikaty ISO, AQAP, NATO Entity Code
879H, certyfikat QPL wydany przez amerykańską organizację DSCC (Defence Supply Center
Columbus) przy Departamencie Obrony Stanów
Zjednoczonych. Naszymi głównymi klientami są:
wojsko, górnictwo, przemysł ciężki.
PRODUKTY I USŁUGI
Projektowanie, produkcja i testowanie wysokospecjalistycznych wiązek elektrycznych, światłowodowych i hybrydowych według wytycznych i potrzeb klientów, do urządzeń i pojazdów
przemysłu ciężkiego i wojskowego; istotnym
przykładem w tym zakresie naszej działalności
jest produkcja wiązek DataBus Mil-Std-1553,
powszechnie stosowanych w platformach latających.
Projektowanie i produkcja specjalnych rozwiązań systemów zasilania i komponentów do tych
systemów:
wysokosprawnych zasilaczy dużej mocy do zastosowań wojskowych,
układów przetwarzania energii (przetwornic,
inwerterów),
układów filtracji i redukcji zakłóceń EMC.
Układy sterowania napędami, układy
wykonawcze
produkcja i dystrybucja złącz wojskowych,
badania i konsultacje w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
badania na narażenia klimatyczne oraz mechaniczne,
dystrybucja podzespołów elektronicznych.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
Spacecraft Electrical Power,
Electromagnetic Technologies and Techniques,
EEE Components and quality.
ZAPLECZE
LABORATORYJNO-TECHNICZNE
hala produkcyjna,
laboratorium do badań EMC,
komora bezodbiciową firmy Rainford,
komora klimatyczna,
wytrząsarka.
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Robotics Inventions
www.roboticsinventions.com
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Firma Robotics Inventions (RI) wspiera swoich
klientów w procesie projektowania i tworzenia
innowacyjnych produktów. W okresie 6 miesięcy
projektujemy i tworzymy produkcyjne prototypy robotów razem z pełną listą materiałów (ang.
BoM – Bill of Materials) umożliwiającą rozpoczęcie seryjnej produkcji. W szczególności RI stawia
na w pełni autonomiczne i półautonomiczne
roboty, systemy wizji i teleoperacji. Specjalizuje
się w module autonomii RI SPIRIT, systemie zarządzania rojem robotów RI FLEET, innowacyjnych
interfejsach użytkownika oraz różnorodnych
komponentach. Zespół Robotics Inventions składa się z kilkunastu doświadczonych ekspertów
i inżynierów pasjonatów robotyki oraz menedżerów, którzy mają kilkunastoletnie doświadczenie
sprzedażowe, organizacyjne i techniczne, i wywodzą się z wiodących firm branży high-tech oraz IT.
Spółka etapowo rozwija model biznesowy:
1. realizując obecnie projekty opracowania
konceptów produktowych oraz prototypów
i know-how wraz z licencją na moduł autonomii dla kontrahentów z rynków AGD w Europie oraz sprzątania specjalistycznego w USA;
2. rozwijając technologię autonomii dzięki projektom współfinansowanym przez UE, jak np.
projekt systemu sterowania rojem robotów
poszukiwawczych i mapujących dla sektora
publicznego;
3. rozpoczynając produkcję niskoseryjną robotów inspekcyjno-sprzątających dla kontrahenta w USA;
4. docelowo planując komercjalizację i sprzedaż
własnego produktu, zaawansowanego robota
do sprzątania wielkopowierzchniowego.
Robotics Inventions 28 września 2012 została nagrodzona tytułem BEST SCIENTIFIC SOLUTION za
udział w konkursie europejskich autonomicznych
robotów lądowych Military ELROB 2012 w Szwajcarii. Firma otrzymała również tytuł Rynkowy Lider Innowacji 2013.
PRODUKTY I USŁUGI
PRODUKTY
robot odkurzacz domowy RI VAC – licencja dla
dużego producenta AGD,

przemysłowy robot inspekcyjno-czyszczący RI
Ind VAC - na rynek amerykański,
autonomiczny robot skaut RI A-Bot Light – robot mobilny dla przemysłu i sektora bezpieczeństwa. Robot podąża za punktami GPS,
lub stosuje nawigację wewnątrzbudynkową.
Zastosowane rozwiązania pozwalają na mapowanie i omijanie przeszkód oraz identyfikację
obszarów zagrożenia z pomocą czujników do
wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radioaktywnych, nuklearnych oraz min
i niewybuchów (ang. CBRN-E sensors),
moduł autonomii RI Spirit – moduł autonomii
do robotów jest oferowany jako element sprzedawany w postaci „black box” lub na licencji. RI
SPIRIT to sztuczna inteligencja, która steruje
zachowaniem robotów różnych rodzajów. Typowe zastosowanie: bezpieczeństwo (patrol,
wywiad, inspekcja), ochrona ppoż (inspekcja,
wsparcie logistyczne, penetracja płonących
obiektów, teleopercja), obrona cywilna (wypadki drogowe z udziałem niebezpiecznych ładunków chemicznych), czyszczenie (sterowanie
urządzeniami domowymi i przemysłowymi).
USŁUGI
projektowanie oraz produkcja autonomicznych i półautonomicznych robotów (autonomia robotów RI Spirit; system do sterowania
rojem robotów RI FLEET; robot odkurzacz
domowy; przemysłowy robot inspekcyjno-czyszczący; robot skaut dla sektora bezpieczeństwa),
tworzenie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w tym specjalistycznego oprogramowania. Rozwiązania z zakresu elektroniki i mechaniki. Automatyka i robotyka.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
Payload Data Processing,
On Board Data Management,
Microelectronics for digital and analogue
applications,
Advanced Software technologies,
Space Segment Software,

Ground Segment Software,
Ground Data Processing,
Earth Observation Payload Data Exploitation,
Space system architecture and autonomy,
Space segment Guidance Navigation and
Control (GNC),
Telecommunication (sub-)Systems,
Radio Navigation (sub-)Systems,
TT&C (sub-)Systems,
RF Payloads,
Automations and concepts,
Automation & Robotics Systems,
Automation & Robotics components and
Technologies,
Mechanism core technologies,
Non explosive release technologies,
Exploration tool technologies,
Control electronics technologies,
MEMS technologies,
Tribology technologies,
Mechanism engineering,
System Depandability and Safety,
Software Quality.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Wirtualney system do sterowania robotami oraz
system do wyznaczania położenia wewnątrz budynków na zasadzie triangulacji w ramach programu PECS.
PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
opracowanie wzoru użytkowego autonomicznego odkurzacza samo sprzątającego,
wdrożenie do produkcji robota odkurzacza
domowego,
stworzenie prototypu systemu do sterowania
rojem robotów,
wsparcie komercjalizacji badań naukowych.
Badanie przemysłowe autonomicznego robota - mopa do wnętrz domowych,
zastosowanie magnetometrii do badania jakości filtrów w odkurzaczach przemysłowych
i domowych,
Zbadanie metodyki mapowania, orientacji
obiektowej i wyznaczania ścieżki optymalnego pokrycia powierzchni podłogowej.

SATIM Monitoring Satelitarny
www.satim.pl

SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o. jest firmą
powstałą jako spółka spin-off Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Założyciele SATIM to pracownicy Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Krakowskiego
Centrum Innowacyjnych Technologii InnoAGH
Sp. z o.o. Założyciele SATIM w pracy naukowej
zajmują się rozwojem i zastosowaniem metod
przetwarzania satelitarnych i lotniczych obrazów radarowych i optycznych. Posiadają oni
bogate doświadczenie w projektach naukowych
oraz komercyjnych o zasięgu zarówno krajowym
jak i międzynarodowym. Współpracowali m.in.
z EADS Astrium, największym w Europie dostawcą specjalistycznych systemów i usług z branży
kosmicznej. Brali również udział w międzynarodowym projekcie EnerGEO, który finansowany
był z Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.
Obecnie współpracują m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach projektu PECS.
SATIM jest pierwszą w Polsce firmą wykorzystującą satelitarne oraz lotnicze zobrazowania
(zarówno radarowe jak i optyczne) w tak wielu
zastosowaniach środowiskowych. Jej pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
do przeprowadzania zaawansowanych analiz
m.in. zagrożeń naturalnych, wpływu górnictwa
na środowisko, zmian w zagospodarowaniu
terenu, rozrostu miast, stabilności budynków
i infrastruktury czy deformacji dróg. Firma SATIM
wykonuje przetwarzanie danych teledetekcyjnych zarówno z wykorzystaniem klasycznych
algorytmów jak również przy użyciu ich ulepszonych wersji, opracowanych przez pracowników
SATIM.
PRODUKTY I USŁUGI
satelitarny i lotniczy monitoring zagrożeń naturalnych takich jak osuwiska, pionowe ruchy
skorupy ziemskiej, powodzie,
satelitarny i lotniczy monitoring pionowych
przemieszczeń terenu związanych z działalnością człowieka,
badanie stabilności obiektów infrastruktury
powierzchniowej takich jak budynki, drogi,

tamy, mosty, itp.,
satelitarny i lotniczy monitoring zmian zagospodarowania terenu oraz zmian w biomasie,
pośrednictwo w zakupie danych satelitarnych
i lotniczych,
analizy danych przestrzennych (GIS),
tworzenie i zarządzanie bazami danych przestrzennych,
tworzenie geoportali.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych,
zintegrowane aplikacje.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Projekt „Pattern recognition-based decomposition method for quad-polarimetric SAR data”
w ramach programu PECS (Plan for European
Cooperating States).
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
Rozwój metod przetwarzania i analiz satelitarnych obrazów radarowych (również polarymetrycznych). Rozwój możliwych aplikacji
satelitarnych obrazów radarowych (również polarymetrycznych).
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SENER
www.sener.pl
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SENER Sp. z o.o. działa w Polsce od 2006 roku i zatrudnia zespół polskich inżynierów pracujących
nad innowacyjnymi projektami. Od 2010 roku
firma działa w dziedzinach inżynierii kosmicznej, obronności i aeronautyki, które są obecnie
najważniejszymi obszarami działalności gospodarczej firmy. Stało się to możliwe dzięki przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej
(ESA) w 2012 roku. Dzięki wysiłkowi zespołu i konsekwentnemu budowaniu najwyższej jakości
kompetencji technicznych SENER Polska stał się
jednym z liderów polskiego sektora kosmicznego
w obszarze mechanizmów, struktur i urządzeń
wspomagających integrację systemów satelitarnych.
SENER Sp. z o.o. współpracuje przy realizacji kilku prestiżowych projektów kosmicznych, wśród
których warto wymienić projekty realizowane
w ramach „ESA Incentive Scheme” – programu
wspierającego budowanie zdolności w branży
kosmicznej w Polsce. Jednak obecnie najpoważniejszymi wyzwaniami są następujące projekty:
Misja ExoMars 2018 – SENER Polska opracowuje i wykona mechanizm łączący bezzałogowy
łazik marsjański z pojazdem transportowym
(ang. Umbilical Release Mechanism – URM),
którego celem jest zapewnienie zasilania podczas procedury uruchamiania robota po wylądowaniu na powierzchni planety.
Misja Proba-3 – SENER Polska opracuje i wykona mechanizm rozkładania panelu słonecznego (ang. Solar Array Deployment Mechanism
- SADM) dla satelity koronografu oraz wysoce
precyzyjną strukturę do mocowania instrumentów optycznych (ang. Optical Bench Assembly - OBA).
Misja Euclid, dla której SENER Polska opracowuje i wykona zestaw siedemnastu mechanicznych naziemnych urządzeń wspomagających
proces integracji i montażu satelity (ang. Mechanical Ground Support Equipment - MGSE)
oraz weźmie udział w zaprojektowaniu i wykonaniu mechanizmu rozkładania i kierunkowania anteny (ang. Antenna Deployment and
Pointing Mechanism – ADPM).

Misja E.Deorbit, dla której SENER Polska opracuje projekt koncepcyjny mechanizmu przechwytywania zepsutego satelity, w celu redukcji ilości tzw. „śmieci kosmicznych” na orbicie
okołoziemskiej.
W branży inżynierii kosmicznej grupa SENER
ma ponad 40 letnie doświadczenie, dostarczając w tym czasie ponad 150 systemów dla 46
satelitów i misji kosmicznych. Firma brała udział
w przedsięwzięciach ESA oraz NASA takich jak:
Kosmiczny Teleskop Hubbla; Mars Science Laboratory (łazik Curiosity) czy misja Rosetta.
PRODUKTY I USŁUGI
PRODUKTY
Mechatronika i systemy mechaniczne:
mechanizmy rozkładania wysięgników anten
oraz struktur,
siłowniki liniowe oraz obrotowe,
mechanizmy kierunkowe anten,
mechanizmy blokujące i zwalniające,
elektronika sterująca,
struktury.
Systemy sterowania, pozycjonowania oraz
kontroli orbitalnej (AOCS, GNC):
inżynieria systemowa,
projektowanie części wykonawczych systemów sterowania, pozycjonowania i kontroli
satelitów,
przygotowanie aplikacji i oprogramowania.
Optyka:
projektowanie i integracja kompletnych
przyrządów optycznych
systemy stabilizacji zwierciadeł
systemy zmiany filtrów optycznych.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM:
systemy kontroli.
układy elektromagnetyczne.
projektowanie i testowanie kompletnych
systemów.

mechanizmy i trybologia.
optyka.
optoelektronika.
struktury.
termika.
GŁÓWNE PROJEKTY SEKTORA
KOSMICZNEGO
Programy ESA o największym priorytecie dla
SENER Sp. z o.o. to:
program naukowy,
programy technologiczne,
programy obserwacji Ziemi,
programy eksploracji przestrzeni kosmicznej.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWOBADAWCZEJ
mechanika,
mechatronika,
systemy sterowania, pozycjonowania oraz
kontroli,
optyka i optoelektronika.
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Centrum integracji i testów o pow. 2.500 m2,
w którym wykonywane są działania związane,
między innymi, z integracją mechaniczną i elektroniczną, kontrolą jakości, testami funkcjonalnymi, wibracyjnymi i termicznymi.
Od niedawna zaplecze do integracji i testów
systemów o dużych gabarytach o powierzchni
1.800 m2.
SENER posiada 3 clean rooms i laboratorium
elektroniczne.

SIRC
www.si-research.eu

Radar sensor for FMCW radars at 10 GHz
Firma SIRC Sp. z o.o., w 100% oparta na polskim
kapitale, specjalizuje się w zaawansowanych
technologiach mikroelektronicznych, a w szczególności w projektowaniu układów scalonych
i zminiaturyzowanych sensorów radarowych.
Zespół firmy opracowuje układy scalone w technologii krzemowej SiGeBiCMOS, układy antenowe i na bazie poszczególnych komponentów
całe systemy. Projekty firmy cechują się bardzo
wysokim stopniem miniaturyzacji i niskim zużyciem energii. Aktualnie, realizowane są układy
i systemy radarowe pracujące w pasmach 10
GHz, 35 GHz i 120 GHz.
Firma stawia na innowacyjność i bardzo mocno
inwestuje w praca badawczo-rozwojowe. Aktualnie, portfolio firmy obejmuje trzy projekty
z NCBiR oraz dwa projekty z Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA). W ramach projektów dla ESA,
firma opracowuje prototypy układów scalonych,
które w przyszłości będą stanowić istotne elementy systemów radarowych montowanych
na satelitach z przeznaczeniem do obserwacji
Ziemi. ESA rozszerza współpracę z SIRC z uwagi
na unikatowe kompetencje firmy i jakość dostarczanych wyników, spełniającą najwyższe standardy związane z technologiami kosmicznymi.
Realizowane są prototypy układów scalonych
do torów odbiorczych satelitarnych systemów
radarowych SAR działających w paśmie 10 GHz
i 35 GHz.
AKTUALNE PORTFOLIO PROJEKTÓW SIRC
1. ESA kontrakt (rozpoczęciekwiecień 2015) – Integratedlow-power Ka-band receiver in SiGeBiCMOStechnology for remotesensingapplications – PDR1 i CDR1 zakończone z sukcesem;
pierwsze struktury układów scalonych wysłane
do produkcji w IHP w procesie SiGe SG13S,
2. ESA kontrakt (rozpoczęcie styczeń 2016) – Siliconintegratedcircuits for receiverpaths of
phased-array radar systems in the 8-12 GHz
band; w ramach projektu dostarczony zostanie
prototyp układu scalonego, integrujący LNA
i przesuwnik fazy,

Bare-dies of prototyped ICs
3. INNOTECH III project (rozpoczęcie kwiecień
2014) – Siliconmicrowaveintegratedcircuits for
the 10 GHz band – prototypowa realizacja pełnego front-endu radaru FMCW w paśmie 10
GHz. Układ montowany w obudowach QFN,
4. PBS III 120 GHz projekt (rozpoczęcie wrzesień
2015) – Active 3D sub-THzscanner for securityapplications – SIRC projektuje MMICs na
120 GHz do zastosowania w skanerach bezpieczeństwa,
5. PBS III LTCC projekt (rozpoczęcie wrzesień
2015) – LTCC integratedfunctionalmodules for
mm-waveapplications – SIRC projektuje struktury testowe i demonstrator radarowy w technologii LTCC.

Microscope view of a prototyped IC
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SmallGIS
www.smallgis.pl
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SmallGIS Sp. z o.o. dostarcza na rynek krajowy
liczne produkty, usługi oraz serwisy z zakresu
teledetekcji satelitarnej i GNSS. Firma jest autoryzowanym biznes partnerem kluczowych operatorów satelitarnych działając na rynku jako broker
usług satelitarnych.
SmallGIS świadczy zaawansowane, charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności
usługi o wartościach dodanych bazujących na
przetworzeniach zobrazowań satelitarnych oraz
danych GIS. Analizy realizowane są przez interdyscyplinarny zespół wysoko wykwalifikowanych
specjalistów oraz ekspertów z zakresu teledetekcji, fotogrametrii i systemów GNSS.
Firma prowadzi szkolenia branżowe z zakresu teledetekcji oraz GIS dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. Posiada certyfikowane
przez ECDL (European Computer Driving License
Geographical Information System) laboratorium
komputerowe, w którym od 2011 r. prowadzi
szkolenia oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie
certyfikatu ECDL GIS.
Firma SmallGIS Sp. z o.o. jest producentem specjalistycznego oprogramowania z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) opartego
na technologii firmy ESRI oraz Open Source. Produkty geoinformatyczne tworzone są pod marką
™SprintMAP.
PRODUKTY I USŁUGI Z ZAKRESU TELEDETEKCJI ORAZ GIS
zobrazowania i ortofotomapy optyczne,
zobrazowania radarowe,
odbiorniki GNSS Spectra Precision (Ashtech)
i Geneq Inc.,
mobilne oprogramowania GIS,
pancerne komputery mobilne,
aplikacje z rodziny SprintMAP – oprogramowanie geoinformatyczne działające w środowisku
ArcGIS™ ESRI Inc., umożliwiające realizację specjalistycznych zadań branżowych,
dedykowane systemy GIS,
usługi teledetekcyjne i fotogrametryczne,
opracowania i analizy GIS,
szkolenia i konsultacje branżowe,

szkolenia i egzaminy ECDL.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
optics,
thermal,
aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych,
aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawigacyjnych,
zintegrowane aplikacje.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Udział w projekcie badawczo-wdrożeniowym
PECS „Implementacja technik satelitarnych
w procesie rozwoju aglomeracji miejskich”. Projekt realizowany na zlecenie Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA) wspólnie z Centrum Badań
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym,
Instytutem Systemów Przestrzennych i katastralnych oraz firmą GeoVille z Austrii.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
Współpraca z instytucjami naukowymi oraz jednostkami PAN. Działania polegające na wspólnej
relizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym finansowanych z krajowych oraz
zagranicznych funduszy.
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Certyfikowane ECDL laboratorium GIS, posiadające kilkanaście mobilnych stacji komputerowych
wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem GIS.

SoftwareMill
www.softwaremill.com

SoftwareMill to software house, który od 2010 r.
tworzy systemy informatyczne na indywidualne
zamówienie dla klientów na pięciu kontynentach. Firma oferuje rozwiązania dla firm z branż:
logistyki, telekomunikacji, transportu, finansów
i bankowości, ochrony i bezpieczeństwa.
Specjalizujemy się w budowie rozwiązań opartych o platformę Java Enterprise Edition i technologie JBoss. Główne języki programowania to
Java, Scala oraz Groovy.
W ramach działu R&D współpracujemy z Politechniką Warszawską przy projekcie PW-Sat2.
Inżynierowie i programiści z SoftwareMill są zaangażowani w tworzenie oprogramowania do
kontrolowania i komunikacji stacji naziemnej.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
Firma specjalizuje się w budowie rozwiązań opartych o platformę Java Enterprise Edition i technologie JBoss. Główne języki programowania to
Java, Scala oraz Groovy.
aplikacje i systemy internetowe, dostępne
przez przeglądarki internetowe (Web 2.0),
systemy z tradycyjnym interfejsem użytkownika, zintegrowanym z systemem operacyjnym,
systemy mobilne, współpracujące z najnowszymi technologiami łączności bezprzewodowej,
systemy udostępniane w modelu Platform/
Software as a Service lub instalowane na serwerach Klienta,
rozproszone systemy działające w chmurze,
np. gromadzące i przetwarzające dane lub
stanowiące zaplecze dla strony internetowej.

SoftwareMill wyróżnia stosowanie zwinnych
metodyk realizacji projektów informatycznych.
Na bieżąco współpracujemy z Klientem dla lepszego zrozumienia jego aktualnych wymagań.
Regularnie prezentujemy kolejne, działające
wersje zamówionego systemu. Jesteśmy elastyczni w dostosowywaniu naszego oprogramowania tak, aby ściśle odpowiadało wymaganiom
Klientów.
Zespół SoftwareMill składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów o
międzynarodowym zasięgu. Nasze rozwiązania
opieramy o sprawdzone technologie, z uwzględnieniem wysokich standardów współpracy i komunikacji. W efekcie z naszych rozwiązań korzystają firmy z Europy, Azji, Południowej Afryki,
Ameryki Północnej i Australii.
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Solaris Optics
www.solarisoptics.com.pl
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Solaris Optics S.A. produkuje precyzyjne elementy optyczne do zastosowań ogólnych, a także elementy i układy specyficzne, o parametrach sprecyzowanych przez klienta. Produkujemy również
laserowe modulatory elektro-optyczne. Firma
Solaris Optics S.A. została założona w 1991 roku.
Firma mieści się na własnej działce o powierzchni
4744m2, w budynku produkcyjnym o powierzchni 1620 m2.
Nasze możliwości technologiczne obejmują
pełny cykl produkcyjny elementów optycznych
z niemal wszystkich rodzajów szkieł optycznych,
szkieł kwarcowych, ceramiki optycznej i kryształów, poczynając od cięcia surowego materiału
w blokach lub prętach, poprzez wszystkie standardowe procesy technologiczne jak: frezowanie,
szlifowanie, polerowanie aż po nakładanie powłok optycznych i oprawianie ich oraz precyzyjny
montaż układów optycznych.
Z uwagi na wysoki standard jakościowy naszych
wyrobów używane są one głównie w technikach
laserowych, w precyzyjnych układach pomiarowych czy urządzeniach badawczych. Dostarczamy nasze wyroby do klientów na całym świecie,
działających w różnych gałęziach przemysłowych
jak: branża półprzewodnikowa, obróbka materiałów, telekomunikacja, obrona, litografia, obrazowanie, czy też do jednostek prowadzących
badania naukowe. Struktura produkcji daje możliwość zarówno dostarczania w krótkim czasie pojedynczych elementów optycznych, jak również
przyjmowania dużych zamówień na długie serie
produkcyjne.
PRODUKTY I USŁUGI
soczewki,
zwierciadła,
elementy płaskie,
pryzmaty,
dzielniki wiązki,
polaryzatory,
filtry,
modulatory elektro-optyczne,
systemy optyczne (obiektywy, okulary, kondensory, lunety, układy rozszerzające wiązkę

laserową, specjalne układy optyczne spełniające określone przez klienta zadanie),
powłoki optyczne (powłoki antyrefleksyjne,
zwierciadlane powłoki metaliczne, powłoki
dielektryczne),
analizy optyczne.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
Optics,
Optoelectronics,
Materials & Processes.
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Interferomerty, spektrofotometr, goniometer,
czujniki autokolimacyjne, lunety autokolimacyjne, miernik przesunięcia fazowego, mikroskopy
uniwersalne, profilometr, piezoelektryczny miernik grubości, oprogramowanie Zemax.

Sorcersoft.com
www.sorcersoft.com

Sorcersoft.com S.A. działa w obszarze informatyczno-inżynierskim. Oferowane przez Spółkę
produkty i usługi pozwalają na integrację aplikacji inżynierskich i symulację złożonych zjawisk
fizycznych a także na prowadzenie wielodyscyplinowej optymalizacji konstrukcji (ang. Multidisciplinary Design Optimization). Sorcersoft.com
S.A. rozwija swoje produkty we współpracy ze
światowym liderem w dziedzinie optymalizacji konstrukcji pojazdów powietrznych: U.S. Air
Force Research Laboratory z Dayton, OH, USA.
Spółka prowadzi także działalność badawczo-rozwojową współpracując z wieloma polskimi
oraz zagranicznymi instytucjami naukowymi,
m.in. z dwoma wydziałami Politechniki Warszawskiej (MEiL oraz SiMR).
Sorcersoft.com S.A. wchodzi w skład grupy SMT
S.A. SMT SA jest holdingiem firm działających w
trzech dynamicznie rozwijających się obszarach:
1. outsourcingu technologicznego: produkcja
oprogramowania oraz outsourcing specjalistów IT; 2. outsourcingu procesowym: własne
produkty technologiczne służące optymalizacji
procesów biznesowych: iAlbatros (rezerwacja
hoteli dla biznesu w modelu SaaS), SATIS (wsparcie procesów logistycznych, monitoring pojazdów itp.); 3. outsourcing sprzedaży: rozwiązania
wspierające sprzedaż w mediach realizowane w
kanale on-line.
PRODUKTY I USŁUGI
SORCER to platforma integrująca narzędzia inżynierskie na potrzeby symulacji i prototypowania
złożonych konstrukcji. Dzięki unikalnym cechom
platforma pozwala na prowadzenie wielkoskalowych obliczeń w heterogenicznym środowisku
komputerowym.
Realizuje innowacyjne podejście federacyjnego programowania zorientowanego usługowo (ang. Federated Service-Oriented Programming),
Stanowi zdecentralizowane środowisko obliczeniowe typu peer-2-peer. SORCER znacząco
obniża ryzyko awarii i eliminuje wąskie gardła
dając wyjątkową skalowalność,

Dynamiczna alokacja zasobów (ang. dynamic
provisioning) – System przydziela federacyjnym wywołaniom zasoby dostępne w chmurze usług SORCER (system automatycznie
uruchamia brakujące usługi jeśli są wymagane) potem zbiera wyniki i dostarcza je użytkownikowi. Cała operacja rozproszenia zadania i zebrania wyników jest niezauważalna dla
użytkownika końcowego,
Wykrywanie błędów i odzyskiwanie – w przypadku gdy długie i żmudne obliczenia zostaną przerwane (np. zanik prądu, przerwa
w łączności etc.), SORCER to rozpozna i będzie w stanie wznowić obliczenia w miejscu
przerwania bez straty dotychczas wykonanej
pracy,
Prosta instalacja, zero konfiguracji – SORCER
jest systemem samo-zarządzającym się – sam
znajdzie inne instancje SORCER-a w sieci i podepnie się do dostępnej listy usług SORCER-a.
SORCER Modeling Framework rozszerza platformę SORCER o innowacyjną warstwę rozproszonego modelowania (ang. Distributed Modeling),
która pozwala na tworzenie modeli symulacyjnych obejmujących swym zakresem obliczenia
za pomocą różnych aplikacji inżynierskich.
SORCER Modeling Framework pozwala na
prowadzenie analizy i optymalizacji wielodyscyplinowej (ang. Multidisciplinary Design Optimization – MDO). Rozwiązanie to umożliwia
wprowadzenie dokładnych modeli fizycznych
do wielodyscyplinowego procesu projektowania konstrukcji. W przeciwieństwie do konwencjonalnych platform MDO, SORCER Modeling
Framework objemuje wszystkie etapy projektu
– począwszy od projektowania koncepcyjnego aż do projektowania szczegółowego. Dzięki
architekturze rozproszonej oraz nowatorskim
mechanizmom pozwalającym na automatyczną
zmianę metodyki obliczeń (ang. multifidelity),
SORCER Modeling Framework znacząco skraca
czas potrzebny na wykonanie dokładnej symulacji umożliwiając projektantom wykonanie w

tym samym czasie szczegółowej analizy (wytrzymałości materiałów, CFD itd.) w miejsce dotychczasowych modeli przybliżonych.
GRUPA DOCELOWA
przemysł kosmiczny,
lotnictwo,
motoryzacja,
projektowanie statków,
projektowanie kolei wysokich prędkości.
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Thales Alenia Space Polska
www.thalesgroup.com
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Przez ponad 40 lat, Thales Alenia Space projektował, integrował, testował, dostarczał innowacyjne
systemy kosmiczne.
Produkty i usługi firmy obejmujące przestrzeń
kosmiczną, obronność, naukę, bezpieczeństwo
rynków odpowiadają potrzebom klientów komercyjnych i rządowych z całego świata. Uznawane są jako ważne dla łączności, nawigacji, monitorowania środowisk wodnych, rozumienia zmian
klimatycznych i wspierania badań naukowych.
W Polsce firma rozpoczęła swoją działalność
w czerwcu 2015 roku. W najbliższym czasie planuje realizować projekty dla Europejskiej Agencji
Kosmicznej oraz zostać partnerem Polskiej Agencji Kosmicznej, ośrodków naukowo-badawczych,
a także polskiego przemysłu.
Thales Alenia Space jest też jednym z głównych
dostawców dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Odgrywa również fundamentalną rolę dla
systemów eksploracji.
Firma oferuje pełną gamę rozwiązań i usług dla
sektora kosmicznego. Dzięki swojej szerokiej
wiedzy i doświadczeniu Thales Alenia Space jest
naturalnym partnerem dla krajów, które chcą poszerzyć swój program kosmiczny.
Thales Alenia Space generuje przychody przekraczające 2 mld euro (2014) oraz zatrudnia 7500
pracowników w 8 krajach.
PRODUKTY I USŁUGI
Telekomunikacja
Firma jest jednym z wiodących, światowych projektantów satelitów telekomunikacyjnych, platform i ładunków. Na segment telekomunikacyjny
przeznaczana jest połowa działalności firmy.
Obserwacja Ziemi
Realizowana w oparciu o wysoką lub bardzo
wysoką rozdzielczość optyczną. Spółka jest
ważnym dostawcą na rynkach eksportowych obejmujących misje cywilne i wojskowe, w tym
gromadzenie informacji, mapowanie, zarządzanie kryzysowe, meteorologię, klimatologię i oceanografię oraz inne.

Nawigacja
Europejski rynek nawigacji satelitarnej - firma
działa jako główny wykonawca dla systemu
EGNOS, prekursora Galileo.
Infrastruktura orbitalna i transport kosmiczny
Thales Alenia Space w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej (ISS). Firma odpowiedzialna jest za
wiele elementów związanych z ATV (Automated
Transfer Vehicle) statków towarowych dla ESA
oraz programu Cygnus NASA. Thales Alenia
Space wykorzystuje zdobytą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie infrastruktury orbitalnej
i transportu kosmicznego, aby sprostać nowym
wyzwaniom sektora rozwijanego przez największe organizacje kosmiczne na świecie.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
telekomunikacja,
obserwacja Ziemi,
nawigacja.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
NAUKOWO-BADAWCZEJ
Firma uczestniczyła między innymi: w misji Rosetta-Philae, Bepi-Colombo odkrywania Merkurego. W 2015 roku, Thales Alenia Space świętuje
10-lecie misji Cassini-Huygens. Kolejnym wyzwaniem naukowym firmy jest europejski program
Euklides, zaprojektowany, aby ułatwiać zrozumienie istoty ciemnej materii. Firma jest również
głównym wykonawcą ExoMars, której celem jest
badanie środowiska, klimatu i gleby Marsa. Thales
Alenia Space zawsze odgrywał ważną rolę w naukowych programach kosmicznych.

TS2 SPACE
www.ts2.space.pl

TS2 SPACE jest firmą świadczącą globalne usługi telekomunikacyjne przy użyciu konstelacji
satelitów: Thuraya, Iridium, Inmarsat, Eutelsat
oraz Intelsat. TS2 oferuje wszystkie możliwości
wykorzystania satelitów komunikacyjnych do
przesyłania danych. Firma umożliwia wykonanie
rozmowy telefonicznej z dowolnego miejsca na
świecie wraz z odpowiednim szyfrowaniem danych. Umożliwia także globalny dostęp do Internetu oraz szereg usług związanych z wysyłaniem
i odbieraniem dużej ilości danych.
TS2 to polskie przedsięwzięcie. Siedziba firmy
znajduje się w samym centrum Warszawy. Oznacza to, że firma TS2 oferuje także usługi i produkty dedykowane polskim klientom.
PRODUKTY I USŁUGI
łączność satelitarna,
telefonia satelitarna Thuraya,
iridium,
inmarsat i Globalstar,
VSAT,
systemy łączności morskiej i lotniczej.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
elekomunikacja satelitarna.
PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
Systemy łączności satelitarnej m.in. dla Departamentu Stanu USA, Departamentu Obrony
Stanów Zjednoczonych, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego
Kanady, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
i wielu innych.
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VFRPOLAND
www.vfrpoland.com

40

Podstawowa działalność gospodarcza przedsiębiorstwa VFRPOLAND sp. z o.o. polega na produkcji
i sprzedaży wielosezonowych scenerii fotograficznych (oprogramowania) dla nowoczesnych symulatorów lotu. Seria produktów obejmujących kraje europejskie powstaje w oparciu o wysokorozdzielcze
zobrazowania satelitarne uzupełnione o autorskie
rozwiązania przetwarzania obrazów z zastosowaniem metod teledetekcyjno-fotogrametrycznych.
Uzupełnieniem oferty jest seria inercjalnych urządzeń nawigacyjnych ViaNav. Dokładność systemu
wynika z optymalnego zastosowania zaawansowanych technik kalibracji i filtrów Kalmana na
wbudowanym procesorze DSP w połączeniu
z niskoszumowymi sensorami (żyroskop 3D, akcelometry 3D, GPS, magnetometr, barometr, termometr) skalibrowanych do pracy w dowolnych
warunkach atmosferycznych przy uwzględnieniu
błędów pomiarowych, czynników skali, niewspółosiowości, ortogonalności i czułości przeciążenia.
System ViaNav wraz z autorskimi specjalistycznymi aplikacjami jest przeznaczony do stosowania
w sektorach lotniczym, morskim i motoryzacyjnym, w tym specjalnego przeznaczenia.
VFRPOLAND realizuje także zaawansowane usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień fotogrametrii lotniczej i satelitarnej.
Nieprzerwane poszukiwanie innowacji z zakresu
oferowanych produktów i usług VFRPOLAND traktuje priorytetowo wspierając działalność B+R zarówno z własnych środków finansowych jak i z pozyskiwanych dotacji celowych. Aktualnie VFRPOLAND
tworzy specjalistyczne Laboratorium Fotogrametrii
Lotniczej i Satelitarnej podległego jednostce organizacyjnej - oddziałowi przedsiębiorstwa w Lublinie.
W ramach działalności laboratorium prowadzone
będą następne projekty badawczo-rozwojowe
w obszarze zainteresowań przedsiębiorstwa, w tym
między innymi budowa naziemnej stacji satelitarnej.
Dotychczasowa działalność VFRPOLAND opiera
swoją międzynarodową przewagę konkurencyjną na unikatowych produktach, innowacyjnych
technologiach i elastyczności funkcjonowania. Odbiorcy (użytkownicy) produktów VFRPOLAND stanowią niszowy, wąski segment międzynarodowy.
Innowacyjność rozwiązań oraz produkty VFRPO-

LAND zostały wyróżnione prestiżowymi znakami
promocyjnymi:
ogo MARKA POLSKIEJ GOSPODARKI przyznanym przez Ministerstwo Gospodarki;
logo POLSKA przyznanym przez Polską Organizację Turystyczną.
PRODUKTY
Seria scenerii fotograficznych krajów europejskich
dla symulatorów lotu (Lockheed Martin Prepar 3D,
FSX:SE, Microsoft Flight Simulator X, Microsoft ESP,
Microsoft Flight Simulator 2004, Laminar Research
X-Plane 10/9/Pro) o następującej charakterystyce:
wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne
rozdzielczość terenowa 2,5 m/px
tekstury jednosezonowe lub wielosezonowe
warstwa hydrologiczna
autogen
Seria inercjalnych urządzeń nawigacyjnych
ViaNav o następującej charakterystyce:
Wydajność
dokładność statyczna (roll/pitch) 0.2 deg (rms),
dokładność dynamiczna (roll/pitch) 0.3 deg (rms),
dokładność kursu (jednorodne pole magnetyczne) 1 deg (rms),
pozycja pozioma 3 m (1ø),
pozycja pionowa (barometr) 2 m (1ø),
prędkość 0.1 m/s (rms),
sygnał wyjściowy 100 Hz,
dryft zegara <10ppm,
zakres pracy -40…+85°C.
Żyroskop
odczyt pojemnościowy MEMS,
zasięg pomiarowy ±450 °/s,
powtarzalność błędu 0.2 °/s,
stabilność błędu podczas działania 12 °/h,
gęstość szumu 0.01 °/s/√Hz,
nieliniowość <0.01 % FS,
błąd wyrównawczy (RMS) 1 mrad,
czułość przeciążenia (RMS) 0.003 °/s/g,
przepustowość (-3 dB) 333 Hz.
Akcelerometr
odczyt pojemnościowy MEMS,
zasięg pomiarowy ±5g/±18 g,

powtarzalność błędu 4 mg,
stabilność błędu podczas działania 40μg,
gęstość szumu 100 μg/√Hz,
nieliniowość <0.03% FS,
błąd wyrównawczy (RMS) 1mrad,
przepustowość (-3 dB) 338 Hz.
Odbiornik GPS
50 kanałów,
częstotliwość GPS L1, C/A Code,
SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS,
zimny rozruch 26 s,
częstotliwość aktualizacji do 5 Hz,
czułość śledzenia -162 dBm,
pozycja 2.5 m (2 m z SBAS),
prędkość 0.1 m/s.
Magnetometr
zasięg pomiarowy ±6 gauss,
nieliniowość <0.1% FS,
ortogonalność (RMS) <0.1 deg,
Barometr
odczyt pojemnościowy MEMS,
zasięg pomiarowy 300-1100 hPa,
szum (RMS) 0.03 hPa.
USŁUGI
Specjalistyczne usługi z zakresu fotogrametrii lotniczej i satelitarnej.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych,
aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawigacyjnych,
zintegrowane aplikacje.
PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
opracowanie technologii wytwarzania wielosezonowych obrazów powierzchni ziemi z jednorodnych jednosezonowych satelitarnych
obrazów RGB,
opracowanie technologii generowania autogenu dla symulatorów lotu z wykorzystaniem
metod teledetekcyjnych.

Wasat
www.wasat.pl

Wasat Sp. z o.o. świadczy usługi dla klientów z
branży rolnej, ochrony środowiska i archeologii
przy wykorzystaniu teledetekcji satelitarnej, systemów informacji przestrzennej i technologii
mobilnych. Firma opracowuje również techniki
nawigacji wewnątrz budynków.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
aplikacje wykorzystujące dane satelitarne,
systemy naziemne,
pozycjonowanie i nawigacja łazików planetarnych.

PRODUKTY I USŁUGI
usługi wspierające prace agrotechniczne - w
oparciu o danesatelitarne powstają precyzyjne mapy aplikacyjne ułatwiające rolnikom
optymalne nawożenie i nawadnianie pól
uprawnych,
usługi bazującena teledetekcji satelitarnej dla
branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, m.in. monitorowanie składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz
ich wpływu na otoczenie,
na podstawie analizy odpowiednio przetworzonych zdjęć satelitarnych firma dostarcza
archeologom i służbom konserwatorskim
informacje, które pomagają w wykrywaniui
ochronie obiektów archeologicznych,
technologie pozycjonowania w środowisku
wewnątrzbudynkowym integrujące dostępne sygnałyradiowe oraz sensory ruchu wbudowane w urządzenia mobilne.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
ArchEO (Archaeological application of Earth
Observation techniques): celem projektu jest
opracowanie metod przetwarzania optycznych danych satelitarnych na potrzeby wykrywania i analizy obiektów archeologicznych,
SmartHMA–platforma informatyczna służącapozyskiwaniu danych satelitarnych z różnych
źródeł oraz wykorzystująca dane satelitarne
ESA w formie kompatybilnej z urządzeniami
mobilnymi.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWOBADAWCZEJ
Teledetekcja satelitarna
Nawigacja satelitarna i hybrydowa
Aplikacje mapowe i nawigacyjne na urządzenia mobilne
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Laboratorium geoinformatyczne
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WB Electronics
www.wb.com.pl

WB Electronics S.A, prywatna spółka z Ożarowa
Mazowieckiego o całkowicie polskim kapitale,
jest jedną z ważniejszych firm polskiego rynku
zbrojeniowego. Firma, jako jeden z głównych
dostawców dla Sił Zbrojnych RP, od ponad dziesięciu lat aktywnie przyczynia się do poprawienia zdolności obronnych polskiej armii. Dotyczy
to zarówno tworzenia nowych technologii jak
i modernizacji sprzętu wojskowego.
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WB Electronics wraz z całą WB Group, w której jest spółką wiodącą od lat coraz mocniej
zaznacza swoją pozycję na globalnym rynku
nowoczesnych technologii wojskowych. WB
Electronics S.A. od lat konsekwentnie opanowuje kolejne obszary zastosowań elektroniki
i informatyki w technice wojskowej. Własne
opracowania z zakresu nowych technologii
umożliwiają tworzenie nowatorskich produktów o unikalnych cechach użytkowych. Oferta
firmy WB Electronics S.A. obejmuje głównie
elektronikę wojskową, oprogramowanie oraz
usługi związane z integracją pojazdów wojskowych. Najważniejszym klientem WB Electronics
S.A. są Polskie Siły Zbrojne. Firma działa również
aktywnie na arenie międzynarodowej. Oferowane przez WB Electronics S.A. technologie bazują
na wieloletnim doświadczeniu wynikającym
z eksploatacji wdrożonych w polskim wojsku
rozwiązań firmy oraz z uczestnictwa w międzynarodowych przetargach oraz długofalowej
współpracy z najbardziej wymagającymi klientami z całego świata.
PRODUKTY I USŁUGI
TOPAZ – system wspierający dowodzenie
artylerią, wykorzystujący najnowsze technologie informatyczne i łączności. TOPAZ
umożliwia koordynacje działań na poziomie dywizjonu, zapewniając współdziałanie
z wyższymi szczeblami dowodzenia zgodniez
zasadą interoperacyjności,

FONET – zestaw urządzeń i ich oprogramowania, tworzący jednolitą bazę wymiany danych
pomiędzy pojazdami na polu walki. Jedną
z podstawowych jego funkcji jest zapewnienie cyfrowej łączności głosowej w oparciuo
dostępne środki łączności,
FlyEye – Bezzałogowy System Powietrzny, z
innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze
kontroli lotu i transmisji danych. Czas przygotowania do misji poniżej 10 minut. Współpracuje z systemami artyleryjskimi, jako środek
rozpoznania ogniowego,
SKO-M – system artyleryjski wspierający dowodzenie moździerzami, wykorzystujący
najnowsze technologie informatyczne i łączności.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
KOSMICZNYM
System Analysis and Design, Automations
and concepts, Automation & Robotics Systems, Automation & Robotics components
and Technologies, Control electronics technologies, Mechanism engineering.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWOBADAWCZEJ
systemy komunikacji radiowej - rozwój nowoczesnych rozwiązań łączności do zastosowania w systemach wojskowych, systemy
autonomiczne - rozwój gamy rozwiązań
bezzałogowców latających oraz lądowych,
kierowanie ogniem - rozwój systemów artyleryjskich kierowania ogniem.
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
WB Electronics S.A. posiada biuro konstrukcyjne oraz wydział produkcyjny. W biurze konstrukcyjnym zatrudnieni są specjaliści z wielu
dziedzin inżynierii - mechanika, elektronika,
oprogramowanie. Baza aparatury laboratoryjnej to między innymi komory klimatyczne,

specjalistyczne oscyloskopy, mierniki widma.
Posiadane licencje oprogramowania umożliwiają pełny proces projektowania.

Nazwa firmy

Imię i nazwisko

Stanowisko

E-Mail

Telefon

ABM Space Education

Mateusz Józefowicz

Vice-president

mateusz.jozefowicz@abmspace.com

(+48) 887 404 050

Antmicro

Michał Giełda

Business Development Manager

mgielda@antmicro.com

(+48) 504 631 956

Astri Polska

Jacek Mandas

Chief Executive Officer

jacek.mandas@astripolska.pl

(+48) 22 10 55 111

Astronika

Marcin Dobrowolski

Chief Executive Officer

mdobrowolski@astronika.pl

(+48) 22 329 62 34

Blue Dot Solutions

Maciej Mickiewicz

Member of the Board

maciej.mickiewicz@bluedotsolutions.eu

(+48) 502 173 888

Centrum Badań Kosmicznych
PAN

Piotr Orleański

Vicedirector for technology
development

piotr.orleanski@cbk.waw.pl

(+48) 22 49 66 206

Creotech Instruments

Jacek Kosiec

Director of Space Programme

jacek.kosiec@creotech.pl

(+48) 601 254 069

Elproma Elektronika

Małgorzata Polak-Śnigurowicz Innovation Department

m.polak@elproma.com.pl

(+48) 22 751 76 80

FastLogic

Kamil Grabowski

Board of Directors

kgrabowski@fastlogic.pl

(+48) 42 207 40 96

Flytronic

Wojciech Klein

Contact person

wojciech.klein@flytronic.pl

(+48) 606 884 964

GEOSYSTEMS Polska

Przemysław Turos

Chief Operating Officer

przemyslaw.turos@geosystems.pl

(+48) 502 228 898

GMV Innovating Solutions

Paweł Wojtkiewicz

Business Development Executive

pwojtkiewicz@gmv.com

(+48) 22 395 85 12

Hertz Systems

Urszula Szulewicz

Strategic Contracts Director

u.szulewicz@hertzsystems.com

(+48) 68 328 70 42

Instytut Lotnictwa

Wojciech Florczuk

Head of Space Technologies
Department

wojciech.florczuk@ilot.edu.pl

(+48) 22 846 00 11

Instytut Łączności

Michał Marszalec

Contact person

m.marszalec@itl.waw.pl

(+48) 22 51 28 140

IRES Technologies

Dominik Rybka

Member of the Board

dominik.rybka@irestechnologies.com

(+48 )733 568 963

ITTI

Krzysztof Samp

Development Manager

krzysztof.samp@itti.com.pl

(+48) 61 622 69 85

ITSG

Agnieszka Osial

Contact person

aosial@itsg.com.pl

(+48) 22 322 84 51

N7 Mobile

Michał Mosdorf

Member of the Board

mmosdorf@n7mobile.com

(+48) 531 475 147

Nobo Solutions

Łukasz Maciejewski

Member of the Supervisory
Board

lukasz.maciejewski@nobosolutions.com

(+48) 71 736 33 69

Państwowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

Mateusz Wolski

Head of the Key Project Office

mwolski@piap.pl

(+48) 22 874 03 95

Piktime Systems

Robert Urbaniak

Vice-president

rurbaniak@piktime.com

(+48) 61 624 36 37

Planet PR

Łukasz Wilczyński

Prezes Zarządu

l.wilczynski@planetpr.pl

(+48) 516-036-036

Polska Grupa Zbrojeniowa

Michał Wierciński

Head of Space and Satellite
Technologies Office

michal.wiercinski@pgzsa.pl

(+48) 734-178-879

PZL „Warszawa-Okęcie"

Marzena Osowska Matasz

Head of Commercial Business
Development

marzena.osowska@pzl.eads.net

(+48) 605 120 912

Radiotechnika Marketing

Agata Dras-Chmielewska

New Markets Manager

adras@radiotechnika.com.pl

(+48) 71 327 07 68

Robotics Inventions

Anna Suchodolska-Jaszczołt

Production Project Manager ESA
CoordinatorProduction Project
Manager ESA Coordinator

asuchodolska@roboticsinventions.com

(+48) 502 319 529

SATIM Satellite Monitoring

Jacek Strzelczyk

Chief Executive Officer

jacek.strzelczyk@satim.pl

(+48) 694 906 428

SENER

Aleksandra Bukała

Chief Executive Officer

info@sener.pl

(+48) 22 380 75 75

SIRC

Radosław Piesiewicz

Project Director

r.piesiewicz@si-research.eu

(+48) 882 812 210

SmallGiS

Tomasz Chucherko Tomasz
Chucherko

Head of the Remote Sensing
Department

tomasz.chucherko@smallgis.pl

(+48) 12 425 06 25

SoftwareMill

Jan Zborowski

COO, co-founder

jan.zborowski@softwaremill.com

(+48) 504 858 544

Solaris Optics

Arkadiusz Swat

Head of the B+R Department

arkadiusz.swat@solarisoptics.com.pl

(+48) 22 879 05 60

Sorcersoft

Paweł Rubach

Chief Executive Officer

pawel.rubach@sorcersoft.com

(+48) 519 332 681

Thales Alenia Space Poland

Andrzej Banasiak

General Director

andrzej.banasiak@thalesgroup.com

(+48) 22 639 52 25

TS2 SPACE

Marcin Frąckiewicz

Chief Executive Officer

marcin@ts2.pl

(+48) 22 630 70 70

VFRPOLAND

Danuta Marcak

Marketing & PR Manager

danuta.marcak@vfrpoland.com

(+48) 22 381 60 38

Wasat

Bartosz Buszke

Prezes Zarządu

bartosz.buszke@wasat.pl

(+48) 600 253 700

WB Electronics

Krzysztof Skrzypiński

Contact person

krzysztof.skrzypinski@wb.com.pl

(+48) 22 731 25 47

