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SAE Aero Design West 2020
W poprzednim biuletynie wróciliśmy pami˛ecia˛ do
powrotu zawodów SAE Aero Design edycji East
2020. Dziś chcemy przypomnieć zawody edycji
West, które ze wzgl˛edu na pandemi˛e miały już tylko
form˛e wirtualna.
˛ Sytuacja na świecie sprawiła, że
odwołane lub przesuni˛ete zostały wszelkie możliwe
wydarzenia na całym świecie. Nie inaczej stało si˛e
w przypadku zawodów SAE Aero Design West, które
miały odbyć si˛e w Teksasie w dniach 3-5 kwietnia.
Mieliśmy rywalizować w klasie Micro, usprawnionym samolotem, który sprawdził si˛e na zawodach
na Florydzie. Organizatorzy podj˛eli jednak decyzj˛e
o odwołaniu konkurencji lotnych i rozegraniu konkurencji prezentacji technicznych w formie wirtualnej. Bez zmian pozostała natomiast rywalizacja raportów technicznych. Przełożono też termin zmodyfikowanych zawodów na 15 maja. Zaistniała sytuacja sprawiła, że przed wylotem na zawody na
Florydzie powstał jedynie prototyp samolotu na zawody w Teksasie. Po powrocie zza oceanu, z uwagi
na konieczna˛ samoizolacj˛e wszystkich studentów
oraz zawieszenie działalności kół naukowych nie
było możliwości ‘zbudowania finalnego modelu. Na
całe szcz˛eście organizatorzy wzi˛eli pod uwag˛e taka˛
ewentualność i nie wymagali prezentacji gotowego
samolotu podczas wystapienia.
˛
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Wzorem zawodów edycji East prezentacj˛e miała wygłosić Oktawia, a Jasiu miał być pomoca˛ w odpowiedzi na pytania. Prezentacja przygotowana i wielokrotnie przećwiczona na wiele dni wcześniej miała
przebiec bez problemu. Z uwagi na różnic˛e 6 godzin nasza prezentacja rozpocz˛eła si˛e o godzinie
11:30 EDT, czyli 17:30 czasu polskiego. Wszystkie

prezentacje odbywajace
˛ si˛e w ramach zawodów zostały podzielone na 9 komisji s˛edziowskich, a całość skonstruowana była tak, że dzi˛eki identyfikacji
zawodników po adresie email, dołaczenie
˛
do konwersacji z jury było możliwe na krótka˛ chwil˛e przed
właściwa˛ chwila˛ rozpocz˛ecia. Mimo wcześniejszego
zaznajomienia si˛e z działaniem platformy Webex,
o godzinie 17:30 Oktawii nie udało si˛e dołaczyć
˛
do rozmowy. Dopiero po 10 minutach starań, konsultacjach telefonicznych i wykorzystaniu trzeciego
komputera operacja ta zakończyła si˛e sukcesem.
Niestety nie był to koniec niepowodzeń. Tym razem
współpracować nie chciał serwis Prezi, na którym
znajdowała si˛e prezentacja. Po kolejnych minutach
walki udało si˛e doprowadzić wszystko do poprawnego działania. Niestety w tym czasie uciekły cenne
minuty.

Po wygłoszeniu prezentacji pozostał czas na tylko
dwa krótkie pytania. Pierwsze z nich dotyczyło najwi˛ekszego wyzwania zwiazanego
˛
z projektowaniem
naszego samolotu. Natomiast drugie odnosiło si˛e
do tematu poruszonego podczas prezentacji, a była
nim konkurencyjność naszego samolotu wzgl˛edem
innych konstrukcji. Niestety s˛edziowie nie mogli poświ˛ecić nam wi˛ecej czasu, z uwagi na kolejne oczekujace
˛ drużyny.
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Projekt „Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w akademickich zawodach konstruktorów lotniczych SAE Aero Design USA 2021, SAE Aero Design
Brasil 2021 i Teknofest Technology” jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z Najlepszych! 4.0"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Smutnym zwieńczeniem zawodów SAE Aero Design
West by SAE Aero Design Virtual Event - impreza
wr˛eczenia nagród i podsumowania zawodów online, która miała miejsce 12 czerwca.
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Jednym z mówców był znany nam z zawodów Sam
Barill, który zdalnie wr˛eczył zwyci˛ezcom nagrody.
Drużyna AKL zaj˛eła 15 miejsce w klasyfikacji raportów technicznych i wysokie, 5 miejsce w klasyfikacji
prezentacji, w gronie 17 ekip. W ten sposób zakończyła si˛e edycja w zawodach SAE Aero Design USA
2020.
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dzenia nr 17 z 25 marca 2020 i 19 z dnia 9 kwietnia 2020r. utrzymały zakaz wyjazdów służbowych.
Wymieniamy tytułem dokumentacji - rozporzadze˛
nia stanowiły dla nas uzasadnienie braku realizacji zobowiazać
˛
wynikajacych
˛
z umowy na realizacj˛e projektu Najlepsi z Najlepszych. Jakkolwiek w
wielu dziedzinach naszego życia pandemia spowodowała mniejsze lub wi˛eksze utrudnienia, o tyle w
zakresie działalności kół naukowych szkody sa˛ bardzo duże, a ich skal˛e b˛edzie można ocenić dopiero
po powrocie do stacjonarnego nauczania. Poczat˛
kowy brak wst˛epu do modelarni w kolejnych miesiacach
˛
został zniesiony, pojawiła si˛e zgoda na realizacj˛e projektów. Problemem stał si˛e jednak . . . brak
rak
˛ do pracy. Studenci pozostajac
˛ w swoim miejscu
zamieszkania, cz˛esto daleko od Poznania, nie moga˛
„zdalnie” uczestniczyć w działaniach koła. Knowhow przekazywane jest w czasie pracy w modelarni.
„Pokolenie” trwa bardzo krótko, zaledwie 2-3 lata w zależności od czasu rozpocz˛ecia działalności w
kole od rozpocz˛ecia studiów oraz okresu trwania
studiów (I lub I+II stopnia). Jeśli pandemii spowoduje ograniczenie działalności kół jeszcze przez kolejny semestr lub nawet rok to wiele kół naukowych
b˛edzie powstawać „od zera”, a „know-how” odejdzie bezpowrotnie z absolwentami opuszczajacymi
˛
mury uczelni, którzy nie zdaż
˛ a˛ przekazać doświadczeń nowym adeptom sztuki latania.

drukujdlalekarza
Sam Bariil zamykajacy
˛ zawody West 2020

Najlepsi z Najlepszych
2000

27 marca 2020 zawody AUVSI SUAS, z powodu pandemii, odwołał organizator. Tym samym projekt o
nazwie „Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w zawodach akademickich SAE Aero Design
USA East West 2020 i AUVSI SUAS 2020” zakończył si˛e jedynie startem fizycznym w zawodach edycji East i wirtualnym w edycji West. W obliczu rozwoju pandemii oraz zarzadze
˛ ń pana Rektora jasnym
stało si˛e, iż rok 2020 w aspekcie zawodów w USA i
działalności w modelarni musimy spisać na straty.
Rozporzadzenie
˛
nr 16 z dnia 17 marca 2020 ograniczyło dost˛ep do budynków uczelni osobom nie b˛edacym
˛
pracownikami lub doktorantami, a rozporza˛

Ponieważ natura nie znosi próżni, nie mogac
˛ znaleźć upustu dla energii na modelarni i b˛edac
˛ jednocześnie stłamszonymi psychicznie przez pandemi˛e
postanowiliśmy sami właczyć
˛
si˛e w walk˛e z pandemia.
˛
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Akcja drukujdlalekarza była inicjatywa˛ grupy pracowników, doktorantów i studentów Politechniki
Poznańskiej, a także niezrzeszonych z Politechnika˛
drukarzy 3D, która odpowiedziała na apel środowiska medycznego dotyczacy
˛ braków w zaopatrzeniu
w środki ochrony indywidualnej na poczatkowym
˛
etapie pandemii koronawirusa. W drugiej połowie
marca 2020r. ekipa przystapiła
˛
do produkcji przyłbic dla pracowników służby zdrowia chcac
˛ zwi˛ekszyć ich szanse w walce z epidemia.
˛ Akcja zrodziła
si˛e na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Od 1 kwietnia 2020r. akcja zyskała charakter ogólnouczelniany,
do ekipy dołaczyli
˛
pracownicy, doktoranci i studenci
wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej, a
także liczni drukarze 3D niezrzeszeni z Politechnika.
˛
Przez pewien okres czasu montażownia akcji znajdowała sie w modelarni Akademickiego Klubu Lotniczego na Wildzie.
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W ramach akcji drukujdlalekarza zmontowano łacz˛
nie 23 540 szt. przyłbic. Przyłbice trafiły m.in. do
94 placówek służby zdrowia, 26 Stacji SanitarnoEpidemiologicznych, 66 Domów Pomocy Społecznej, 18 Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
11 ośrodków dla bezdomnych i uzależnionych, 11
zgromadzeń sióstr zakonnych oraz do służb mundurowych. W poczatkowym
˛
etapie produkcji masowej przyłbice powstawały w modelarni AKL na Wildzie.
W akcji aktywnie zaangażowali si˛e członkowie Akademickiego Klubu Lotniczego. W projekcie drukujdlalekarza na łaczn
˛ a˛ liczb˛e 110 wolontariuszy aż 13
osób wywodziło si˛e z AKL. W tym gronie byli też absolwenci PP zwiazani
˛
z AKL.
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Akcja zakończyła si˛e 5 czerwca 2020r. choć ostatnie
z zamówionych uprzednio przyłbic dostarczano do
ośrodków do końca miesiaca
˛ czerwca.
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