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Космічна программа КПІ 
ім. Ігоря Сікорського: 

стан і розвиток

Вул. політехнічна 6, Київ, 03056, Україна
Лабораторія наносупутникових технологій формату CubeSat НТУУ КПІ

www.cubesat.com.ua

Выступающий
Заметки для презентации
Ще 20 років тому під словом «Супутник» завжди розуміли щось надзвичайно дороге, велике, та громіздке. Проте зараз ситуація змінилася. Завдяки стрімкому розвитку техніки є можливість робити невеликі, та одночасно з тим повнофункціональні супутники які можуть виконувати дуже широкий спектр задач. 
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Підґрунтя на науково-
технічні засади Програми

• традиції КПІ у сфері космічних 
досліджень;

• наявність матеріально-технічної бази 
(ТВК-2,5, ТВК-0,2);

• визнані міжнародні проекти (Німеччина, 
Єгипет, Франція, США);

• запуск першого українського 
університетського наносупутника.
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Космічна програма 
НТУУ “КПІ” спрямована на:

• Розробку наносупутників серії «PolyITAN» 
упродовж до 2019 року;

• Участь у створенні міжуніверситетського 
мікросупутника;

• Здійснення супутникових телекомунікації;
• Залучення до консорціуму з орбітального 

сервісного обслуговування;
• Виконання замовлень вітчизняних та 

іноземних організацій.



Тенденції в розробках 
університетських наносупутників

Ведучі университети-розробники  наносупутників:

• Університет Токіо, Японія

• Каліфорнійский політехнічний інститут, США

• Стенфордський університет, США

• Університет Суррея (фірма SSTL), Великобританія
• Делфтський технічний університет, Нідерланди

• ………………………………………………………………………………………..

• КПІ ім. Сікорсткого
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Початок програми: 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.



6

Центральний процесор
Cortex – M4, споживання в 
межах 0.3Вт

Підсистеми супутника PolyItan-1
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)
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Термовакуумні випробування 
супутників
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Выступающий
Заметки для презентации
Там же проводилася вся наладка і випробування.



Інтеграція супутника в пусковий контейнер
(Технічний університет м. Делфт, Нідерланди)
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Наносупутник PolyITAN-1 на орбіті Землі. Сеанс 
зв’язку з наземною станцією НТУУ «КПІ».
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Другий етап програми - Наносупутник
“PolyITAN-2-SAU”
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Выступающий
Заметки для презентации
PolyITAN platform upgrade and the creation of the QB50-2U format nanosatellite, including: The use of carbon fiber honeycombs structures to provide the desired temperature and cosmic radiation protection resulting in improved reliability and active lifetime of the satellite.Improvement of navigation and orientation.  The development of the power system EPS efficiency based on high-efficiency GaAs solar cells.  The effectiveness improving of the radio channel through the use of BPSK modulation and improved circuit design.  The development and improvement of ground control stations equipment (modernization and manufacturing of own design transceiver) and software (using Swiss Space Center "EPFL" Mission Control Software, QB50 EPFL SSC SCS) according to QB50 requirements.  



Центральний процесор та 
система обробки данихПідсистема 

живлення

Підсистеми PolyItan-2-SAU

Підсистема навігації Радіоканал 12



Запуск транспорної ракети до 
МКС 18.04.2017
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Запуск PolyITAN-2 з Міжнародної Космічної Станції
(травень 2017 ) 

Пусковий контейнер Технологія запуску з МКС
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Наносупутники серії PolyITAN як частина 
космічної програми КПІ

PolyITAN-3, 2017-2018, ДЗЗ

PolyITAN-2, 2016, QB50

PolyITAN-4, 2017-2018,
Гравітаційні дослідження

PolyITAN-5, 2018, BIO-SAT

PolyITAN-1, 2014
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Выступающий
Заметки для презентации
This platform:- Is a small-sized- Has formalized size- Is scalable- Has ground and space modulesThe Nanosatellite «PolylTAN-2» is developing to participate in the international project QB50The development team have been formedPartial fundingMore than 10 patents were received, including 6 for technology and components



Проект PolyITAN-3 для дистанційного 
зондування Землі (2017-2018)
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Основні характеристики:
● 3U супутник масою 5 кг;
● CCD камера;
● роздільна здатність в 30-15 

метрів на піксель;
● сонячні батареї з ККД 28%, 

можливо із системою 
розкриття;

● антени, що розкриваються;
● магнетометр, 3-осьовий

мінімаховик, датчик 
координат Сонця, датчик 
координат зірок, 
GPS+GLONASS;

● розрахунковий час життя -
3 роки.
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Дякуємо за увагу!

Запрошуємо студентів і аспірантів
для навчання новому та співпраці. 
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