«ЗНАЙ НАШИХ»

Україна не відстає
від інших країн
у розробці наносупутників

Мета проекту:
Познайомити учнівську молодь з такими людьми Тернопільщини,
які асоціюються з успіхом, є активними, творять добрі справи і нові
позитивні сенси.
Завдання проекту:
Створення «Книги історій успішних людей нашого краю» сучасників, які живуть поряд з нами, розглядають свою державу я
запоруку власного особистісного розвитку, мають досягнення в
різних галузях. Це представлення життєвих історій успіху українця успішного, впевненого в собі, відповідального, готового на
вчинки, проактивного, на противагу образу українця-страждальця.
Термін реалізації проекту – квітень 2017 року-грудень 2018 року
Координатор проекту: Вознюк Н.М., педагог-організатор
Кременецького ліцею імені У. Самчука

Шляхи реалізації:
1.Інформування учнівського самоврядування про даний проект
2. Розробка шляхів реалізації проекту
3.Збір інформації про людей історію яких описуємо.
4.Підбір фото для даного проекту.
5.Оформлення матеріалів у вигляді книги.
6.Створення презентації по даному проекту.
Очікувані результати:
Формування у свідомості учнівської молоді ідеалу для
наслідування – українця успішного, впевненого в собі,
відповідального, готового на вчинки, проактивного на противагу
образу українця-страждальця.

Назар Бендасюк – один із розробників
студентського наносупутника. Інженердослідник, аспірант Інституту
телекомунікаційних систем (науковий
керівник – професор С.Г.Бунін) при
Національному технічному університеті
України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського”.
Він разом із науковою групою працює над створенням українських
наносупутників.
Разом із старшим викладачем М.О.Першином та доцентом
Р.В.Антипенком Назарій працював над створенням однієї з підсистем –
бортової приймально-передавальної радіолінії та наземної станції
керування.
Назар родом з Тернопільщини, випускник Кременецького ліцею
імені У.Самчука.

«Ви тільки уявіть собі, як це зробити щось таке своїми руками і
розумом, аби воно літало в космосі!», – із захватом каже молодий хлопець.
Так Назар Бендасюк відповідає на запитання про те, чому майже десять
років тому, навчаючись лише на другому курсі університету, почав вивчати
наносупутники.

Разом із командою викладачів та студентів Назар розробив перший в
Україні наносупутник PolyITAN-1 стандарту CubeSat.
Супутник PolyITAN-1 — це маленький інтелектуальний робот, який летить
зі швидкістю до восьми тисяч метрів за секунду під впливом шкідливих
факторів космічного простору — вакуумного ультрафіолету, радіації і
знакоперемінних температур (період Сонця — період тіні Землі).
Він заряджається від Сонця,
акумулює електроенергію, потім
видає її на всі бортові електронні
плати і передає інформацію із
супутника через радіоканал на
наземний комплекс, таким чином
виконуючи всі завдання великого
супутника».

Основне завдання наносупутника – досліджувати
атмосферу в космосі. На тій висоті, де він літає, великі
супутники затримуються лише на кілька хвилин.
Апарат їх вимірює і надсилає дані на Землю. Тут українські
аспіранти їх приймають і передають у банк даних у Бельгію.
Саме там збирається інформація з різних країн, що беруть
участь у програмі Qb50.
«Перспектива наносупутника колосальна, – каже Назар і
додає. – Мережею наносупутників можна замінити великі
супутники, які не можна ремонтувати чи повернути назад.
Розробка наносупутника відбувається набагато швидше, для
цього потрібно менше людей, це дешевше і малий супутник
завжди легше запустити».

Телекомунікаційні супутники, через які ми дивимося телебачення, коштують
мільярди доларів, тоді як за наносупутник треба «віддати» всього до ста тисяч.
Але зі збільшенням тиражування їхня ціна падатиме.
Наносупутники можуть зробити можливим Wi-Fi у літаках, а ті, хто
займаються криптовалютами, зможуть розмістити свої сервери у космосі.
Також в режимі супутникової зйомки можна буде бачити, де виникають
пожежі. Оскільки наносупутник робить повний оберт навколо Землі тричі за
добу, то збільшивши кількість апаратів, можна слідкувати за ситуацією майже в
режимі онлайн.
Це все може замовити держава, але для цього потрібен інтерес до космічної
галузі та її належне фінансування.
Над розробкою і обслуговуванням наносупутників у КПІ нині працює близько
двадцяти людей.

Все почалося з того, що 2004 року влада оголосила про створення
українського молодіжного супутника. Над його розробкою повинні були
працювати три університети —КПІ, Харківський авіаційний інститут та
Дніпропетровський державний університет. Однак через два роки вийшов у
світ лише звіт про виконану роботу.
Проте розробники КПІ продовжили свою діяльність. 2010 року було
створено Лабораторію наносупутникових технологій, формалізовану 2016
року. Через два роки конструкторське бюро «Південне» ім. М. Янгеля
запропонувало університетові взяти участь у запуску наносупутника в
пусковому контейнері голландської компанії ISL. При цьому супутник мав
відповідати формату CubeSat, який розробили науковці Стенфордського і
Каліфорнійського університетів.
Супутник такого стандарту важить
близько одного кілограма з мінімальними
розмірами 10 на 10 сантиметрів.
І що важливо, всі підсистеми супутника в
повному обсязі були розроблені фахівцями
КПІ. Адже більшість закордонних вишів
купують уже готові системи і з них збирають
космічний апарат.

До наукової роботи із створення перших в Україні університетських
наносупутників Назар долучився ще студентом.

У 2009 році науковий колектив інституту телекомунікаційних систем
КПІ спробували розробити та запустити штучний супутник. Для реалізації
такого проекту був запрошений і Бендасюк Назар, чим надзвичайно
пишається. Завданням проекту було дослідження атмосфери Землі.
«Відчував велику відповідальність, коли розробляв бортову антену
радіозв’язку. Ця антена при транспортуванні була у складеному вигляді і
уже у космосі мала розгорнутись і запрацювати на передачу.
Наш
науковий колектив був у числі 26 країн, які прийнявши участь в конкурсі,
дійшли до запуску своєї продукції у космос» – згадує Назар.

Назар не називає себе науковцем, натомість – розробником. За його
словами, запуском супутника вже нікого у світі не здивувати, оскільки
фактично у цій сфері вже все винайшли.
«Я – аматор у космосі. Ми передаємо інформацію, а ось там науковці
рахують. Ми розробляємо апарати, досліджуємо, але не робимо
наукових відкриттів», – каже Назар.
Із червня 2014 року здійснює зв’язок із двома штучними супутниками
українського виробництва, які за допомогою сконструйованих ним
радіопристроїв щодня передають сигнали із далекого космосу.

Аналог наносупутника у кабінеті Назара Бендасюка

У 2014 році цей наносупутник покинув Землю разом з української
ракетою «Дніпро-1» із космодрому «Ясний» в Оренбурзькій області
одночасно із тридцятьма трьома іншими космічними апаратами.
Відтоді хлопець тисячі разів зв’язувався із PolyITAN-1, запустив ще один
наносупутник і розпочав роботу над третім.
У кабінеті Назара Бендасюка на столі біля вікна, звідки видно всю
Лук’янівку (мікрорайон Києва), стоїть комп’ютер зі спеціальним програмним
забезпеченням, поворотний механізм для антени та передавач. На екрані в
певний час можна побачити, де летить український наносупутник, на якій
висоті та з якою траєкторією. Зв’язуватись із ним потрібно три-чотири рази на
день і цей час завжди зміщується в бік спадання, - каже Назар Бендасюк.
Судячи зі швидкості зниження, другий
наносупутник літатиме ще два роки. Він
потрохи падає і рано чи пізно згорить в
атмосфері.
У момент запуску український PolyITAN-2
перебував на висоті 420 кілометрів, а за
півроку знизився до рівня 376 кілометрів.
Кожні півтори години він робить повний оберт
навколо Землі.

«КОЛИ СУПУТНИК ВПЕРШЕ ВИХОДИТЬ НА ЗВ'ЯЗОК – ЦЕ НАЙКРУТІШІ
ВІДЧУТТЯ»
Поруч із робочим столом Назара стоїть звичайна паперова коробка, з якої
виглядають дроти і мікросхеми.
Мікросхеми та плати вкладають у алюмінієвий корпус, на ньому зовні кріпляться
сонячні батареї, щоб апарат міг заряджатися.
Назар ніколи не мріяв стати космонавтом, хоча в космосі побувати не проти. Каже,
що за якихось 10-15 років туди можна буде полетіти на екскурсію і не віддати за це всі
свої гроші.
Другий наносупутник запускали із Міжнародної космічної станції. Звідти
доставляють продукти космонавтам, а водночас беруть і такий вантаж, як компактні
наносупутники.
Наносупутники потрапляють до космосу разом із ракетами. У певний момент вони
відділяються від них, а потім із супутниками встановлюється зв'язок.
Із моменту запуску ракети до тієї секунди, коли стає зрозуміло, працює
наносупутник чи ні, минає не більше ніж півгодини, розповідає він.
«Коли запускали другий супутник, ми сиділи у корпусі і намагалися його (апарат)
впіймати. Поки чекаєш, не страшно, бо ж боятися вже пізно, нічого не зміниш. Коли
супутник вперше виходить на зв'язок – це найкрутіші відчуття», – згадує Назар.
Щоденно у визначені години відбуваються сеанси зв’язку із
супутниками, отримуються закодовані цифрові радіосигнали від супутників, які
Назар розкодовує і передає на опрацювання науковій групі для подальшої передачі у
Бельгію – штаб-квартиру проекту «Cube-50».

Перший супутник «PolyITAN-1», запущений у 2014 році працює до цього
часу.
Наразі ж Назар зізнається, що основний прибуток отримує від
підприємництва, а не розробки наносупутників. Хлопець нині мріє про запуск
третього наносупутника з дистанційного зондування Землі та зйомку Києва із
космосу. Адже поки що раз на рік це роблять супутники Google, а український
наносупутник зможе робити це тричі на день.
Після запуску перших двох наносупутників учені з КПІ не прокинулися
відомими, хоча й зазначають, що деякий час журналісти приходили частіше.
Бендасюк згадує, що коли подібний апарат вперше запускали у Литві –
це було справжнє національне свято, а президент Даля Ґрібаускайте вітала
молодих науковців та усіх литовців із тим, що країна стала космічною
державою. Хоча сам наносупутник дуже швидко перестав працювати.
Українські науковці та розробники
сьогодні мають великі амбіції: хочуть
виходити
на
більші
масштаби,
розробляти
краще
програмне
забезпечення
і
апаратну
частину,
вирощувати у космосі рослини та
збільшувати
кількість
українських
космічних апаратів.

04.05.2018р. в рамках проекту «Знай наших» відбулась зустріч лідерів
учнівського самоврядування ліцею з випускником Назаром Бендасюком,
який розповів ліцеїстам про свої досягнення в галузі нанотехнологій, а також
про перспективи цієї науки.
Можливість бути учасником міжнародної програми із дослідження погоди
та клімату Землі, долучає нашого колишнього ліцеїста брати участь у єдиній
системі глобального дослідження космосу.
Зустріч пройшла в дуже теплій і цікавій атмосфері, ліцеїсти давали
запитання і отримували вичерпну відповідь не те, що їх найбільше
зацікавило. На завершення зустрічі Назарові подарували дружній колаж
фотознімків з його учнівського життя у ліцеї та написом «Ми гордимося
вами».

Кременецький ліцей імені У.Самчука

Дякуємо за увагу!

