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Перший супутник - “PolyItan-1”

У четвер, 19 червня 2014 року о 19:11 UTC ракета "Дніпро-1" стартувала з

космодрому Ясний (Оренбурзька область, Росія), маючи 33 космічних апарати на

борту. Одним з них був перший український університетський наносупутник

PolyITAN-1, який був повністю розроблений вченими, студентами та викладачами

НТУУ КПІ.
Центр управління

супутником (UT4UZB) зна-

ходиться на факультеті

теплоенергетики в корпусі

№ 5 НТУУ "КПІ". Супутник

був виведений на орбіту о

19:32 і був успішно

прийнятий на частоті

437.675 МГц (без враху-

вання Допплерівського

зсуву). Маяк досі посилає

телеметрію формату FSK

9k6.

На даний момент супутник

успішно працює протягом

32 місяців.



Підсистеми супутника PolyItan-1

Центральний процесор

Cortex – M4, споживання в 

межах 0.3Вт

Підсистема зв’язку

- приймач 144 MHz

- передавач 435 MHz

Підсистема живлення
- 5 сонячних батарей

- Ємність акумулятора:

30 Вт•год (3.3 В, 9.2 А•год)



Термовакуумні випробування супутників



Інтеграція супутника в пусковий контейнер

(Технічний університет м. Делфт, Нідерланди)



Підготовка та пуск 19.06.2014 г. ракети Дніпро-1   



Наносупутник PolyITAN-1 на орбіті Землі. Сеанс 

зв’язку з наземною станцією НТУУ «КПІ».



Другий Наносупутник - “PolyITAN-2-SAU”



Фінальна перевірка систем супутника в Нідерландах
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Запуск PolyITAN-2 з Міжнародної Космічної Станції

(травень 2017 ) 

Пусковий контейнер Технологія запуску з МКС



Подальші наносупутники КПІ

PolyITAN-1, 2014

PolyITAN-2, 2016, QB50
PolyITAN-5, 2019, BIO-SAT

PolyITAN-3, 2018-2019, ДЗЗ

PolyITAN-4, 2018-2019,

Гравітаційні

дослідження



Конструкція супутника PolyItan-3
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Підгрунтя до використання НС як платформи для 

біодослідів

• Для майбутнього поступу у 

створенні біорегенеративних 

систем життєзабезпечення 

тривалих космічних місій достатнім 

є створення простих культиваційних 

камер;

• Експериментально доведено, що рослини можуть 

тривалий час існувати в ізольованому середовищі (на 

сьогодні тривалість досліду складає 12 років)
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Можливості гермоблоку

 Світлодіодне освітлення з 

можливістю регулювання 

яскравості та спектру;

 Підтримка заданої 

температури;

 Датчики вологості;.

 Непрозоре покриття, що забезпечуватиме ізоляцію 

від світла Сонця;

 Контроль кількості СО2;

 Камера з можливістю моніторингу в ІЧ спектрі.



Технічні характеристики

 Розміри гермоблоку 80х80х160* мм;

 вага гермоблоку не перевищить 2 кг;

 Температурний режим: 18±10С;

 Освітлення зверху з інтенсивністю 300 Вт/м (біле 225 

Вт/м, червоне 75 Вт/м). Світловий період еквівалентний 

наземному (16 год. день та 8 год. ніч); 

 Вентилятор з захистом для забезпечення конвекції газів 

всередині гермоблоку;

 4 виміри вологості ґрунту на добу;

 2 виміри СО2 на хвилину;

 Фотозйомка від 1 і більше зображень на день.
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