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Jako studentka Lotnictwa i Kosmonautyki na Wydziale Mechatroniki zawsze
interesowałam się technologią kosmiczną. Dlatego, gdy dowiedziałam się od
jednego z wykładowców o możliwości
wzięcia udziału w konkursie i warsztatach Caltech Space Challenge w dniach
12-15 września br., postanowiłam spróbować. Szanse były niewielkie, gdyż
spośród wszystkich krajów miały tam
pojechać jedynie 32 osoby. Kiedy w lipcu otrzymałam telefon od organizatora z informacją, że zostałam przyjęta,
byłam bardzo mile zaskoczona. Moje
zgłoszenie zostało wybrane spośród
ponad trzystu aplikacji. Wraz z radością przyszła także chwila zwątpienia:
czy podołam zadaniu i czy odnajdę się
w międzynarodowej grupie uczestników? Jak się później okazało, obawy
były bezpodstawne.
Konkurs Caltech Space Challenge polegał na zaprojektowaniu załogowej misji na planetoidę bliską Ziemi przez dwie
niezależne grupy studentów, każdą liczącą
po 16 osób. Grupa, w której pracowałam,
nazwana została Voyager (od bezzałogowej sondy kosmicznej), zaś drugą grupą
była grupa Explorer (od pierwszego amerykańskiego sztucznego satelity Ziemi).
Jak w każdym konkursie, tylko jedna drużyna mogła zdobyć laur zwycięzcy, więc
atmosfera między grupami była napięta,
choć przyjazna. Całe zawody rozgrywały się w budynkach kampusu California
University of Technology (Caltech) i organizowane były przez Keck Institute for
Space Sciences, czyli ośrodek badań ściśle
związany z NASA (National Aeronautics
and Space Administration).
W ciągu pięciu dni mieliśmy przedstawić zarys tego, nad czym naukowcy z NASA
pracowali miesiącami. Wydawało nam się
to z początku niemożliwe, jednak organizatorzy przewidzieli wszystko. Każdego dnia
uczestniczyliśmy w co najmniej trzech wykładach przedstawianych przez czołowych
naukowców z NASA, ESA (European Space Agency) oraz JAXA (Japan Aerospace
Exploration Agency), którzy wyjaśniali nam
najważniejsze problemy związane z misją,
po czym odwiedzali pracownie obu grup
i odpowiadali na wszelkie nasze pytania.
Zarówno Voyager, jak i Explorer miały także
swoich mentorów, którzy czuwali nad tym,
aby prace przebiegały zgodnie z wcześniej

ustalonym planem i pomagali rozwiązywać
problemy koordynacyjne. Mimo iż grupa
była międzynarodowa, współpracowaliśmy ze studentami z Indii, Japonii, Australii, Danii, Włoch, Niemiec oraz ze Stanów
Zjednoczonych, wśród Voyagerów nie było
najmniejszych sprzeczek.
Każdego dnia po wspólnym obiedzie,
który zaczynał się o godz. 18.00, obie grupy pracowały jeszcze do późnych godzin
nocnych, żeby zdobyć przewagę nad drużyną przeciwną i zbliżyć się choć trochę
do upragnionego zwycięstwa. Ostatniego
dnia (w przypadku ekipy Voyager po całkiem nieprzespanej nocy), należało złożyć
w całość sekcje napisane przez podgrupy
oraz oddać gotową pracę. Ta musiała być
również zaprezentowana. Omówione miały
być główne cele misji, instrumenty naukowe
niezbędne do badań planetoidy, architektura misji oraz wykorzystany napęd, a także kosztorys i korzyści płynące z misji na
planetoidę bliską Ziemi. Na początku swoją
pracę prezentowała grupa Explorer. Praca
okazała się wyjątkowo ciekawa, szczególnie
dla Voyagerów, którzy mieli okazję porównać ściśle strzeżone dotychczas pomysły
drugiej grupy, ze swoimi. Po prezentacji
grupy Voyager oraz przeczytaniu prac odbył się bankiet, w którym uczestniczył sam
prezydent Caltechu Jean-Lou Chameau,
a także astronauta Garrett Reisman i wiele
innych znamienitych osobistości. Zaraz po
nim przewodniczący komisji oświadczył, że
wybór najlepszej pracy był wyjątkowo trudny, jednak po podliczeniu punktów wygrana
przypadła grupie Voyager. Wszyscy byliśmy
wyjątkowo zaskoczeni i cieszyliśmy się, że
po całym tygodniu intensywnej pracy, jej
efekty zostały docenione.
Wyjazd na Caltech Space Challenge był
dla mnie wyjątkowym wydarzeniem, którego długo nie zapomnę. Współpraca oraz
kontakt z ludźmi z wielu krajów i konfrontacja pomysłów były jednym z głównych powodów tak udanych warsztatów. Przekonałam się również, że naukowcy z NASA, ESA
czy JAXA są otwarci na nowe pomysły, także
te pochodzące od studentów. Mam wielką
nadzieję, że nawiązane znajomości okażą
się wieloletnie, a współpraca młodych naukowców z grupy Voyagerów nie skończyła
się w dniu wyjazdu z Caltechu. Gorąco zachęcam wszystkich studentów Wojskowej
Akademii Technicznej do próbowania swoich sił w tego typu konkursach.
Urszula Niedzielska

Koledzy z grupy Voyager na bankiecie ostatniego
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