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Technologie kosmiczne i satelitarne II stopień - pytania dyplomowe 

(specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej) 

Rok akademicki 2022/2023 

 

1. Opis dynamiki układu o zmiennej masie. 

2. Żyroskop i efekt żyroskopowy. 

3. Opis dynamiki bryły w ruchu kulistym. 

4. Drgania własne i wymuszone w układach mechanicznych. 

5. Geneza systemów nawigacji satelitarnej i klasyfikacja systemów GNSS. 

6. System GPS - architektura, elementy i ich funkcje. 

7. Planowanie kampanii pomiarowej GNSS. 

8. Satelitarne metody wyznaczania położenia punktów i tworzenia sieci geodezyjnych. 

9. Omówić estymację Widmowej Funkcji Przejścia przy wykorzystaniu estymatorów 

H1/H2. 

10. Eksploatacyjna Analiza Modalna. 

11. Omówić MAC (Modal Assurance Criterion). 

12. Metody skalowania postaci drgań własnych. 

13. Podział bezzałogowych pojazdów powietrznych, lądowych i morskich. 

14. Omówić krótko kluczowe technologie dla rozwoju (badań), projektowania i budowy 

obiektów bezzałogowych. 

15. Jakie równania tworzą domknięty układ równań dla przepływu płynu ściśliwego przy 

zerowej grawitacji? 

16. Wymienić trzy przykładowe liczby kryterialne, które mają związek z przepływami przy 

zerowej grawitacji. 

17. Podać typowe metody numeryczne stosowane do rozwiązywania zagadnień 

przepływowych przy zerowej grawitacji. 

18. Wpływ promieniowania jonizującego na urządzenia elektroniczne. 

19. Cechy urządzeń kinematyki równoległej. 

20. Generacje robotów (w eksploracji kosmosu). 

21. Stopy tytanu stosowane w przemyśle kosmicznym (metody otrzymywania oraz 

właściwości). 

22. Materiały kompozytowe stosowane w przemyśle (metody otrzymywania oraz 

właściwości). 

23. Materiały ceramiczne stosowane w przemyśle (metody otrzymywania i właściwości). 

24. Zasada działania rurek ciepła z pętlą obiegową LHP. 

25. Granice stosowania rurek ciepła. 

26. Wymień i omów przykłady pasywnych technik odbioru ciepła. 

27. Typy projektów w sektorze kosmicznym. 

28. Polskie projekty kosmiczne. 

29. Karta projektu w sektorze kosmicznym – cel, struktura. 

30. Wymień i scharakteryzuj opory ruchu pojazdów planet i księżyców. 

31. Omów zawieszenia stosowane w pojazdach planet i księżyców. 
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32. Omów układy kierownicze pojazdów planet i księżyców. 

33. Gwiazdozbiory, ich pochodzenie, nazewnictwo. 

34. Powstawanie gwiazd i systemów planetarnych. 

35. Jasność pozorna i absolutna gwiazd. 

36. Satelitarne systemy monitorowania i wczesnego ostrzegania. 

37. Usługi łączności satelitarnej dla systemów ochrony ludności. 

38. Kosmiczne systemy zapobiegania ryzyku. 

39. Której z transformat: Laplace'a czy Z, używamy do rozwiązywania liniowych równań 

różniczkowych, a której do równań różnicowych? 

40. Opisz dwa sposoby na obliczanie całki po krzywej zamkniętej z funkcji zespolonej. 

41. Współrzędne Denavita – Hartenberga. 

42. Typowe mechanizmy kosmiczne. 

43. Zasada działania System kontroli orientacji i położenia (AOCS) w satelitach. 

44. Poziom Gotowości Technicznej (TRL) w projektach kosmicznych. 

45. Porównywanie modeli obliczeniowych z obiektami rzeczywistymi. 

46. Podsystemy satelity – podział podstawowy. 

47. Testowanie kosmicznych systemów mechatronicznych. 

48. Główne rodzaje misji kosmicznych. 

49. Organizacje zajmujące się budową i wysyłaniem misji kosmicznych. 

50. Systemy wynoszenia i korekcji orbity. 

51. Geneza i pojęcie międzynarodowego prawa kosmicznego. 

52. Zasady odpowiedzialności międzynarodowej za działania w przestrzeni kosmicznej. 

53. Wymienić i omówić parametry techniczne satelitarnego systemu obrazowania Ziemi. 

54. Zdefiniować rozdzielczości charakteryzujące obrazowanie satelitarne: rozdzielczość 

terenową, czasową, spektralną i radiometryczną oraz omówić współzależności między 

nimi. 

55. Omówić dwa wybrane algorytmy klasyfikacji pikselowej zdjęć satelitarnych.  

56. Przedstawić różnicę pomiędzy klasyfikacją nadzorowaną i nienadzorowaną obrazów 

satelitarnych. 

57. Podaj i opisz główne zjawiska propagacyjne w troposferze/jonosferze. 

58. Opisz zastosowanie bilansu łącza radiowego. 

59. Na czym polega zwielokrotnienie dostępu radiowego na przykładzie 

TDMA/FDMA/CDMA. 

60. Wytłumacz pojęcie: punkt podsatelitarny. 

 

 

 


