
Studenckie, Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE Aero Design 
działające przy wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa 

na Politechnice Warszawskiej 
 
 
Od ponad 25 lat działalności, koło naukowe SAE Aero Design co roku bierze udział w jednych 
z największych zawodach bezzałogowców na świcie - Aero Design , które odbywają się w 
USA.  

W tym roku SAE Aero Design wzięło udział we wschodniej edycji zawodów organizowanych 
w Lakeland, Florida. Jak co roku członkowie koła naukowego wrócili ze Stanów z szeregiem 
nagród: 

I miejsce w klasyfikacji generalnej klasy Regular 

II miejsce w klasyfikacji generalnej klasy Advanced 

III miejsce w klasyfikacji generalnej klasy Micro 

I miejsce za największy podniesiony ciężar w klasie Regular 

I miejsce za najwyższy Payload Fraction w klasie Micro 

III miejsce za celność zrzutu w klasie Advanced 

 

 

 



 
Samoloty prezentowane na TLL: 
 
Basset 
 
Model startujący w klasie ADVANCED, 
 
Klasa Advanced jest najbardziej zaawansowaną technicznie konkurencją na zawodach. Samolot 

biorący w niej udział ma nie tylko podnieść ładunek – sztabkę żelaza o masie 6.8kg, ale również 

zrzucić do celu paczki humanitarne w postaci worków z piaskiem. Samolot w trakcie lotu musi 

wznieść się na wysokość co najmniej 30 metrów i zrzucić ładunek jak najbliżej środka okręgu o 

promieniu 15m. Basset obsługiwany jest przez cały zespół. Pilot naprowadzany jest przez 

osobę kontrolującą kierunek lotu oraz wysokość, by jak najlepiej wykonać misję zrzutu. 
 
Podstawowe dane techniczne:  

Rozpiętość: 4100 mm 
Długość: 2433 mm 
Wysokość: 600 mm 

Powierzchnia nośna: 1,39 m
2 

Masa samolotu bez ładunku: 4,24 kg 
Wyrzucany ładunek: 8 kg 

 

 
Samolot startował w zawodach SAE Aero Design 2017 EAST, odbywających się z Stanach 
Zjednoczonych i zdobył 2 miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 3 miejsce za celność zrzutu. 
 
 

 
  



 
 
 
Goldcrest 
 

Samolot klasy Micro 

 

Samoloty klasy Micro to kompaktowe i łatwe w obsłudze konstrukcje, w całości obsługiwane przez 
dwuosobowy zespół. Oprócz maksymalizowania stosunku masy płatnej do masy startowej (Payload 
Fraction) ważne jest , by złożony model mieścił się w jak najkrótszej tubie o zadanej średnicy i był 
możliwie najszybciej przygotowany do lotu. Samolot startuje z ręki i ląduje na trawie. Konstrukcja 
jest wykonana w całości w technologii kompozytowej. Sparrow jest w stanie podnieść prawie 
dziewięciokrotność masy własnej! 

 

Rozpiętość 1000 mm 
Długość 810 mm 
Wysokość 175 mm 
Masa własna 184 g 
Podniesiony ładunek 1612 g 
Payload Fraction 89 % 
Czas składania 45 s 
Wymiary tuby transportowej 15/333 mm 

 

Na zawodach SAE Aero Design EAST 2017 samolot zdobył trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 
pierwsze miejsce za najwyższe Payload Fraction.  



 
 
 

 
 

 
 



Bluebird 
 

Model samolotu klasy REGULAR 
 
Klasa Regular jest najstarszą konkurencją na zawodach. Samolot ma za zadanie podnieść jak 
największy ładunek, dlatego jest on dopracowany w najdrobniejszych szczegółach pod względem 
aerodynamicznym. Zgodnie z regulaminem samolot klasy Regular musi posiadać silnik elektryczny o 
mocy 1kW oraz niedozwolone jest używanie kompozytów włóknistych do jego budowy, z tego 
względu wiele podzespołów naszego bezzałogowca jest wykonanych w technologii przekładkowej ( 
folia aluminiowa – balsa – folia alumiowa), która zapewnia dużą wytrzymałość przy bardzo małej 
masie elementu. W tym roku samolot musiał zabrać na pokład piłki tenisowe imitujące pasażerów 
oraz ich bagaż ( dodatkowy ciężar). 

 

Podstawowe dane techniczne:  

Rozpiętość: 3800 mm 

Długość: 2450 mm 

Wysokość: 765 mm 

Powierzchnia nośna: 1,82 m
2 

Masa samolotu: 3,78 kg 

Masa ładunku: 18 kg 
 

 

Samolot zdobył pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej klasy Regular oraz pierwsze miejsce za 
największy podniesiony ciężar podczas zawodów SAE Aero Design EAST 2017. 
 

 



  
 

 

 

 


