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Космічний апарат РОЗЕТТА на шляху до ядра  комети Чурюмова-Герасименко (посадка на ядро посадкового модуля ФІЛИ 10 листопада 2014 р) 

Цикл складається з  9 монографій та  109 наукових статей, опублікованих за період 1969-2012 р. головним чином у міжнародних реферованих журналах, що містяться в базі SCOPUS (241) -  мають 306 цитувань. За даною тематикою захищено 5 докторських та 2 кандидатські дисертації.
Автори даного циклу робіт – вчені, відомі в Україні та за її межами. З них 5 є випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Роботи даного циклу тісно пов'язані між собою спільними ідеями та вносять значний внесок в галузі фізики і динаміки малих тіл Сонячної системи. 

Цикл робіт «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі», який виконувався з 1969 по 2012 роки, присвячений дослідженню ансамблю малих тіл Сонячної системи (комет, астероїдів та метеорної речовини) як носіїв реліктової речовини, з якої 4.6 міліардів років тому утворилося Сонце та оточуюючі його тіла – планети, їх супутники, малі тіла (комети, астероїди і метеороїди ), вивченню морфології, активності і хімічного складу комет, зв´язку кометної і метеорної речовини. В рамках циклу робіт на підставі власних оригінальних спостережень отримано низку нових значимих наукових результатів: відкрито багато нових об´єктів ансамблю малих тіл Сонячної системи: 639 малих планет і 4040 метеорних потоків і асоціацій, 4 нові комети - 67Р/(Чурюмова-Герасименко), 74Р/Смирнової-Черниха, 101Р/Черниха і одну довгоперіодичну - С/1986 N1 (Чурюмова-Солодовникова). досліджено їх фізичні і кінематичні характеристики, побудовані нові оригінальні моделі пекулярних явищ і процесів в об’єктах ансамблю. До комети 67Р, відкритої в 1969 р. київськими астрономами К.І.Чурюмовим и С.І.Герасименко наближається космічний апарат (КА) Європейської космічної агенції «Розетта» (вартість проекту 1.36 міліардів євро) з метою посадки на ядро комети в листопаді 2014 р.  і дослідження первинної речовини, з якої 4.5 мільярдів років тому сформувались Сонце і  планети, в тому числі і планета Земля. Ця кометна реліктова речовина стала також джерелом складної органічної речовини, в тому числі амінокислот, які призвели до зародження життя на нашій планеті. Знання фізичних і хімічних властивостей реліктової речовини  дозволить вирішити фундаментальні наукові проблеми космогонії Сонячної системи і зародження життя на Землі, що є актуальними науковими задачами. Крім того КА Розетта на 10-річному шляху до ядра комети 67Р, коли він пролітав крізь головний пояс малих планет, в 2008 р. наблизився і дослідив астероїд Штейнс, відкритий М.С.Чернихом (одним з авторів циклу робіт). Таким чином двоє з співавторів даної  роботи (К.Чурюмов і М.Черних) відкрили і дослідили  два важливих об´єкта з ансамблю малих тіл (комету 67Р і астероїд  2867 Штейнс) для їх вивчення за  допомогою дорого-коштовного (1.36 мільярдів євро)  космічного апарату-дослідника «Розетти» Європейської космічної агентства в 2008 р. і 2014-2015 рр.
М.С.Чернихом в КрАО відкрито 537 астероїдів, Ю.М.Іващенко разом з спостерігачами Андрушівської астрономічної обсерваторії відкрив 102 нових астероїди. Обчислено  екваторіальні координати відкритих малих планет та їх орбітальні і фотометричні параметри. На основі найбільшої в світі оригінальної спостережної бази в Харкові, яка вміщує 230000 орбіт окремих метеорних тіл,   виявлені численні зв´язки відкритих 4040  нових метеорних потоків з малими тілами Сонячної системи – кометами і астероїдами.
Основні  результати циклу робіт:
І. Фізика і динаміка комет: спостереження, відкриття, нові моделі
1. Відкрито і досліджено нову короткоперіодичну комету 67P/ Чурюмова-Герасименко. Показано, що внаслідок  еволюції орбіти під дією гравітаційних сил тіл Сонячної системи в минулому комета оберталася навколо Сонця майже по коловій орбіті (е0.1) з перигелійною відстанню  q4 а.о. Під впливом збурень від Юпітера, особливо під час тісних зближень з цією планетою у 1840 р. до 0.34 а.о. і у 1959 р. до 0.05 а.о., орбіта комети трансформувалася у типову для комет сімейства Юпітера і вона одержала змогу наближатися до Землі. Завдяки цьому вона і була відкрита у 1969 р. К.Чурюмовим і С.Герасименко. Комета 17 листопада  1982 р. зблизилася із Землею до 0.4 а.о. і була досяжна візуальним спостереженням, що дало можливість отримати детальну криву блиску комети і винайти унікальну особливість кривої блиску комети Чурюмова-Герасименко – аномально велике запізнення максимуму її блиска – майже на 100 діб після проходження перигелію. 
2. Відкрито і досліджено нову короткоперіодичну комету Смирнової-Черниха. Показано, що на інтервалі 1800-2000 рр. комета наблизилась до Сатурну у 1820 р. до 0.61 а.о. і чотири рази наближалась до Юпітера,  причому найбільш тісне наближення відбулося у 1955 р. до 0.25 а.о. Гравітаційні збурення від Сатурна та Юпітера під час зближень з ними комети привело до суттєвих змін ексцентриситета е від 0.34 до 0.15, перигелійної відстані q від 6.1 а.о. до 3.5 а.о., афелійної відстані Q від 12.2 а.о. до 4.8 а.о. і періода Р від 27.6 років до 8.5 років. 
3. Було відкрито і досліджено нову короткоперіодичну комету 101Р/Черниха. Встановлено зміну орбітальних елементів комети внаслідок гравітаційної еволюції орбіти комети на інтервалі 1600-2000 рр. Протягом ХХ ст. комета мала два зближення з Сатурном і два зближення з Юпітером. Найтісніше зближення з Юпітером (до 0.35 а.о.) сталося 1980 р. Це змінило її період з 16.5 років (1900 р.) до 13.9 років (2000 р.). За другої її появи 1991 р. астрономи спостерігали рідкісне для комет явище – розділення первинного ядра на два вторинні фрагменти A і B. 
4. Було відкрито і досліджено нову довгоперіодичну комету Чурюмова-Солодовнікова (1986 IX). Встановлено, що первісна орбіта комети, коли комета віддалилася на геліоцентричну відстань r = 50.132 а.о. трансформувалась в гіперболічну орбіту, елементи якої показують, що комета прибула у внутрішню частину Сонячної системи з найближчого регіону хмари Епіка-Оорта, розташованого на геліоцентричній відстані близько 3000 астрономічних одиниць.
5. Було виявлено стрибкоподібні зміни яскравості комети 1Р/Галлея  на однакових (симетричних) геліоцентричних відстанях до і після перигелію. Цю особливість кривої блиску комети Галлея було пояснено зміною питомої теплоти сублімації батьківських речовин, що випаровуються з поверхні кометного ядра на певних геліоцентричних відстаннях. Виявлена особливість відкриває принципову можливість визначення питомих теплот сублімації батьківських речовин кометних ядер на основі вивчення кривих візуального інтегрального блиску комет.
6. В спектрі комети Скорітченка-Джорджа (C/1989 Y1)  вперше були винайдені лінії (1-0), (1-1), (0‑0), (1‑2) и (0-1) від’ємного (негативного) іона C2- , які належать електронному переходу B2S+u - X2S+g . Оцінки темпу   утворення іонів C2- дають величину 31026 с-1 для цієї комети. Присутність достатньо великої кількості від’ємних іонів C2- вимагає вимагає існування додаткового джерела енергії, зв’язаного з наявністю хімічно нестабільних включень у кометній кризі. Подібні джерела пропонувалися Л.М.Шульманом (кластерна модель ядра) і Е.М.Дробишевським (механізм об’ємного  електролізу). 
7. В спектрах комет 9P/Tempel 1 і Machholz (C/2004 Q2) виявлено люмінесцентний кометний континуум пов’язаний із люмінесценцією органічних молекул, що містяться в кометних частинках пилу. Для комети 9P/Tempel 1 рівень люмінесцентного кометного континууму складає 30% від рівня загального кометного континууму з максимумом поблизу л ≈ 5250 Е і для комети Machholz (C/2004 Q2) рівень кометного люмінесцентного континууму складає 46% від рівня загального кометного континууму з максимумом поблизу λ ≈ 6300 Е. Порівняння спектрів двох комет показує, що «нова» комета C/2002 Q2 в Оортівському розумінні має вищий рівень люмінесцентного континууму і тому більшу кількість органічний люмінофорів (CHON-частинок), ніж у «старій» виснаженій короткоперіодичній кометі 9P/Tempel 1.
              8. Встановлено, що збудження світіння атомів натрію в кометі Шумейкерів-Леві 9 при зіткненням її уламків з атмосферою Юпітера викликалось сонячною радіацією, а інтенсивність випромінювання визначалась кількістю атомів, яка вивільнялась із пилу і поверхні численних уламків ядра комети. При виченні подій у кометі Шумейкерів-Леві 9 також було встановлено, що допплерівський зсув  збуджуючого сонячного випромiнювання   не збiльшує вiдношення інтенсивностей  лiнiй  D натрію  (приймається до уваги ефект Свінгса через змiну гелiоцентричної швидкостi комети). В зв'язку з тим , що теоретичнi оцiнки вiдношення інтенсивностей D2/D1 робились  у наближеннi оптично тонкого шару, це вiдношення визначалось з урахуванням багаторазового розсiювання для рiзних величин оптичної товщi шару i для рiзних фазових кутiв комети. При цьому виявилося, що при фазовому кутi 90О  і вище вiдношення інтенсивностей D2/D1 може  перевищувати величину 2 i навіть досягати значення 2.5. При фазовому кутi 0О  вiдношення D2/D1 перевищує значення  2  дуже незначно, а при кутi 180О характер залежностi аналогiчний до ходу кривої для фазового кута 90О з максимальним значенням D2/D1 бiльше 2.5.
	9. Показано, що свiтiння натрiю в кометах можна пояснити резонансним розсiюванням сонячного випромiнювання  на вiдстанi  вiд 0.05 а.о. до 5 а.о.  Це вказує на те, що проблема свiтiння Na у кометах зводиться не тільки до процесу його збудження, а і до механiзмiв доставки натрiю в незбужденому станi  на  великi  вiдстанi вiд ядра, звiльнення  натрiю з пилу i подальшому його поширеннi в головi i хвостi (на відстанні бiльше 107 км).  	
	10. На підставі співставлення  київських і ватиканських фотоелектричних записів відносної яскравості супутника Юпітеру Іо під час падіння на Юпітер вторинного фрагменту Q2 комети Шумейкерів-Леві 9 встановлено реальність зареєстрованого на астрономічній обсерваторії Київського університету 1 секундного спалаху яскравості Іо в момент вибуху  фрагменту Q2 в атмосфері планети-гіганта. Слідує відмітити, крім співпадіння за часом між київськими і ватиканськими спостереженнями, також і співпадіння зареєстрованої амплітуди спалаху 0.11m та її тривалості 1 сек.
11. Розроблено оригінальну модель нейтральної кометної атмосфери, яка дозволяє аналізувати фотометричні профілі кометних спектральних емісій вздовж щілини спектрографа і визначити низку фізичних параметрів кометних газів: швидкість витікання молекул з ядра, час їх життя в полі сонячної радіації, характерні пробіги батьківських та дочкових молекул, швидкість газовиділення окремих молекул з ядра комети та інше.
	12. Для інтерпретації розподілу яскравості в плазмових хвостах комет розроблено оригінальну дифузійну модель, яка базується на використанні функції Гріна для миттєвого джерела. Модель будується на таких припущеннях: а) витікання речовини із ядра стаціонарне і почалося безкінечно давно; б) центр кожного миттєво випущеного пакету часток рухається рівно-прискорено уздовж осі; в) кометний іон одержує випадкові імпульси з боку неоднорідностей самоузгоджених полів, які проносяться крізь хвіст комети. У цьому випадку рух іона являє собою суперпозицію дифузіі та зносу у хвіст. За допомогою дифузійної моделі було досліджено параметри магнітних полів в плазмових хвостах комет 1Р/Галлея, 67Р/Чурюмова-Герасименко, C/1982 M1 (Остина) та C1970 N1 (Абе).
13. Çàïðîïîíîâàíî ³äåàë³çîâàíó ìîäåëü àêòèâíî¿ îáëàñò³ íà ÿäð³ êîìåòè ó âèãëÿä³ êîí³÷íîãî îòâîðó ó ïèëîâîìó ïîâåðõíåâîìó øàð³ òà äîñë³äæóºòüñÿ òåìïåðàòóðíèé õ³ä íà êðèæàíîìó äí³ öüîãî îòâîðó íà ïîâåðõí³ êîìåòíîãî ÿäðà â çàëåæíîñò³ â³ä éîãî ãåîìåòðè÷íèõ ïàðàìåòð³â. Ìîäåëü ï³äòâåðäæåíà ñïîñòåðåæåííÿìè ðåàëüíèõ ÿäåð êîìåò ç áîðòó êîñì³÷íèõ àïàðàò³â.
14. Íà îñíîâ³ îðèã³íàëüíèõ ñïîñòåðåæåíü ïèëîâèõ îáîëîíîê â àòìîñôåð³ êîìåòè Ãåéëà-Áîïïà ó áåðåçí³-êâ³òí³ 1997 ð. ïðîâåäåíî àíàë³ç ì³æäîáîâîãî çì³ùåííÿ îêðåìèõ îáîëîíîê, îäåðæàíî óñåðåäíåí³ õàðàêòåðèñòèêè ïåð³îäè÷íîñò³ ôîðìóâàííÿ îáîëîíîê òà âèçíà÷åíî ïåð³îä îáåðòàííÿ ÿäðà êîìåòè Ãåéëà-Áîïïà íàâêîëî îñ³ (Ò = 11.41±0.05h).
15. Ïîêàçàíî, ùî õâèëüîâ³ ñòðóêòóðè â êîìåòíèõ ïëàçìîâèõ õâîñòàõ ìîæóòü çáóäæóâàòèñü ó ðåçóëüòàò³ îñîáëèâîãî ðåæèìó íåñò³éêîñò³ Êåëüâ³íà-Ãåëüìãîëüöà, ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ ïîáëèçó ïîðîãó ¿¿ çáóäæåííÿ òà ïðèâîäèòü äî âèä³ëåííÿ ³ç çàãàëüíîãî ñïåêòðà íàéá³ëüø çðîñòàþ÷î¿ ìîäè (ïðè óìîâ³, ùî øâèäê³ñòü ñîíÿ÷íîãî â³òðó á³ëüøå àëüâåíîâñüêî¿ øâèäêîñò³ â êîìåòí³é ïëàçì³). Ìîäåëü äîçâîëÿº îö³íèòè ôóíäàìåíòàëüíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ äîâæèíîþ õâèë³ òà ðàä³óñîì õâèëüîâî¿ ñòðóêòóðè (ïðèáëèçíî 10-20), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñïîñòåðåæåííÿìè;
16. Âèêîíàíî ÷èñåëüíå ìîäåëþâàííÿ ðîçâèòêó äèñèïàòèâíîãî òà íåäèñèïàòèâíîãî ðåæèì³â åëåêòðîìàãí³òíî¿ ô³ëàìåíòàö³éíî¿ íåñò³éêîñò³ â êîìåòí³é ïëàçì³. Ïîêàçàíî, ùî ó âèïàäêó äèñèïàòèâíîãî ðåæèìó ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ ïðîìåíåâ³ ñòðóêòóðè ó õâîñòàõ êîìåò òîâùèíîþ äî 3000 êì, ùî äîáðå óçãîäæóºòüñÿ ç³ ñïîñòåðåæåííÿìè; 
17. Çàïðîïîíîâàíî òðèâèì³ðíó ìîäåëü ïðîìåíåâî¿ ñòðóêòóðè ïëàçìîâîãî õâîñòà êîìåòè ÿê ðåçóëüòàò ðîçâèòêó ô³ëàìåíòàö³éíî¿ íåñò³éêîñò³ çà íàÿâíîñò³ äîáðå ðîçâèíåíî¿ ³îííî-çâóêîâî¿ òóðáóëåíö³¿ ó êîìåòí³é ïëàçì³ ïðè ¿¿ îáò³êàíí³ ñîíÿ÷íèì â³òðîì. Ïîêàçàíî, ùî òîâùèíà ïðîìåí³â öèë³íäðè÷íî¿ ôîðìè äîñÿãàº ïðè öüîìó 103 - 104 êì, ê³ëüê³ñòü ïðîìåí³â ó õâîñò³ äîñÿãàº 30;
18. Ðîçðîáëåíî íîâó òåîðåòè÷íó ìîäåëü óòâîðåííÿ âèáóõîâîãî êðàòåðà íà ïîâåðõí³ êîñì³÷íîãî ò³ëà – ÿäðà êîðîòêîïåð³îäè÷íî¿ êîìåòè 9Ð/Òåìïåëÿ 1.  Ïîêàçàíî, ùî â ðåçóëüòàò³ ç³òêíåííÿ ì³äíîãî ³ìïàêòîðà êîñì³÷íîãî àïàðàòà "Ä³ï ²ìïåêò" ç ÿäðîì êîìåòè 9Ð/Òåìïåëÿ íà ïîâåðõí³ ÿäðà êîìåòè ïîâèíåí áóâ óòâîðèòèñÿ øòó÷íèé âèáóõîâèé êðàòåð ä³àìåòðîì â³ä 40 äî 80 ìåòð³â ³ ãëèáèíîþ â³ä 4.8 äî 5.6 ì. Ìîäåëü îòðèìàëà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè ïðîëüîò³ êîñì³÷íîãî àïàðàòó Åïîêñ³ ïîáëèçó ÿäðà êîìåòè 9Ð/Òåìïåëü 1 â 2011 ð. – øòó÷íèé êðàòåð íà ÿäð³ ìàâ ä³àìåòð ~60 ì. Òàêîæ âèçíà÷åíî ðåàëüíå ïîëîæåííÿ øòó÷íîãî êðàòåðó íà ÿäð³ êîìåòè 9Ð/Òåìïåëü 1. 

²². Ô³çèêà ³ äèíàì³êà ìåòåîðíî¿ ðå÷îâèíè Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè: ñïîñòåðåæåííÿ, â³äêðèòòÿ ³ íîâ³ ìîäåë³
19. Âèâåäåíî íîâó ôîðìóëó, ÿêà äàº  ñåðåäíþ õàðàêòåðèñòèêó òåìïó äîïëèâà êîñì³÷íèõ ò³ë íà Çåìëþ. Âñòàíîâëåíî, ùî  çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êîñì³÷íî¿ ðå÷îâèíè, ÿêà ïîïàäàº íà Çåìëþ çà ð³ê, ñêëàäàº 0.14 Ìò.  Êîæíó äîáó â àòìîñôåðó Çåìë³ âõîäèòü á³ëÿ 400 ìåòåîðî¿ä³â ç ìàñàìè íå ìåíøå 1 êã. Ïðèáëèçíî 30% ç íèõ äîñÿãàþòü âèñîòè 30 êì ³ ìåíøå, à á³ëÿ 0.5% – âèïàäàþòü íà ïîâåðõíþ Çåìë³. Êîæíîãî ðîêó íà Çåìëþ âèïàäàº áëèçüêî 800 ìåòåîðèò³â. Íàéá³ëüøå ò³ëî, ÿêå ïàäàº íà Çåìëþ ïðîòÿãîì ðîêó ñêëàäàº ïðèáëèçíî 103 òîíí.
20. Ó ðåçóëüòàò³ ðåãóëÿðíèõ ö³ëîäîáîâèõ âèì³ðþâàíü îðá³ò ³ êîîðäèíàò ðàä³àíò³â ìåòåîð³â â Õàðêîâ³ áóëà îòðèìàíà óí³êàëüíà áàçà îðá³ò ³íäèâ³äóàëüíèõ ìåòåîð³â , ùî âêëþ÷àº á³ëüøå 230 òèñ. îðá³ò. Çà ðåçóëüòàòàìè ñïîñòåðåæåíü ìåòåîð³â â³äîìèõ ìåòåîðíèõ ïîòîê³â áóëè îòðèìàí³ îö³íêè ñòàíäàðòíîãî â³äõèëåííÿ ïîìèëêè îäèíè÷íîãî âèì³ðþâàííÿ âèäèìî¿ øâèäêîñò³ ìåòåîðîèäà. Â ðåçóëüòàò³ â³äáîðó áóëà îòðèìàíà âèá³ðêà 159785 îðá³ò ³íäèâ³äóàëüíèõ ìåòåîð³â.. Ç òî÷êè çîðó îðãàí³çàö³¿ âèì³ðþâàíü , ãðàô³êà ³ òðèâàëîñò³ ¿õ ïðîâåäåííÿ , îáñÿãó îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ , ñïîñòåðåæåííÿ â Õàðêîâ³ º óí³êàëüíèìè . Áóâ ðîçðîáëåíèé ìåòîä , àëãîðèòì-ïðîãðàìà áàãàòîêðîêîâî¿ ïðîöåäóðè ïîøóêó ìåòåîðíèõ ïîòîê³â ³ àñîö³àö³é (ÌÏÀ) ó âèá³ðö³ îðá³ò ³íäèâ³äóàëüíèõ ìåòåîð³â õàðê³âñüêî¿ áàçè. Ìåòîä âèêîðèñòîâóº ÿê îñíîâíó ôóíêö³¿ â³äñòàí³ êðèòåð³é Ñàóòóîðòà - Õîê³íñà ³ áàçóºòüñÿ íà íàéçàãàëüí³øèõ ïðèíöèïàõ êëàñòåð - àíàë³çó - âèïàäêîâèé âèá³ð öåíòð³â ã³ïîòåòè÷íèõ êëàñòåð³â ³ áàãàòîðàçîâî ïîâòîðþâàíèé ïîøóê óãðóïîâàíü îðá³ò ìåòåîðî³äîâ â øåñòèâèì³ðíîìó ïðîñòîð³ ¿õ åëåìåíò³â. Ó ðåçóëüòàò³ âèÿâëåíî 5160 ÌÏÀ ç ê³ëüê³ñòþ ìåòåîð³â íå ìåíøå ï'ÿòè ³ ðîçðàõîâàí³ îö³íêè åëåìåíò³â ñåðåäí³õ îðá³ò ÌÏÀ. Äàë³ ìè ïðèéíÿëè , ùî ÌÏÀ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïèëîâ³ ñë³äè â Ñîíÿ÷í³é ñèñòåì³ , çàëèøåí³ ¿õ áàòüê³âñüêèìè ò³ëàìè ( ÁÒ) - ÿäðàìè êîìåò ³ äåÿêèìè ç àñòåðî¿ä³â , îðá³òè ÿêèõ çáëèæóþòüñÿ ç îðá³òîþ Çåìë³ ( NEC ³ NEA ) . Êëàñòåð- àíàë³ç ñåðåäí³õ îðá³ò ÌÏÀ ³ âèá³ðêè îðá³ò ³íäèâ³äóàëüíèõ ìåòåîð³â ç 
«ó÷èòåëåì» ( â ÿêîñò³ ÿêîãî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ âèá³ðêè NEC ³ NEA ) , äîçâîëèâ âèÿâèòè ÌÏÀ , ïîòåíö³éíèìè ÐÒ ÿêèõ º ÿäðà êîìåò , ó òîìó ÷èñë³ ³ êîìåòè 67P/ Churyumov - Gerasimenko. 
21. Âèÿâëåíî êîìåòíî - àñòåðî¿äíî - ìåòåîðî¿äí³ êîìïëåêñè (ÊÀÌÊ) , ùî äîçâîëèëî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî áàãàòî ìàëèõ ò³ë Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè ãåíåòè÷íî ïîâ'ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ. Öå â ñâîþ ÷åðãó äîçâîëèëî âèÿâèòè NEA , ÿê³ ç âèñîêîþ éìîâ³ðí³ñòþ ÿâëÿþòü ñîáîþ «âèñîõë³ » ÿäðà êîìåò. Òîé ôàêò , ùî äëÿ äåÿêèõ ç 5160 ÌÏÀ ç ÷èñëîì ìåòåîð³â 50 ³ á³ëüøå íå çíàéäåíî ÁÒ ñåðåä â³äîìèõ NEC
 ³ NEA , ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî òå , ùî íà ¿õ îðá³òàõ , êð³ì äð³áíèõ ò³ë, ùî ïîðîäæóþòü ìåòåîðí³ ñë³äè â àòìîñôåð³ Çåìë³ , ³ñíóþòü ÁÒ , ÿê³ ùå íå âèÿâëåí³ , ³ âîíè ìîæóòü ïðåäñòàâëÿòè çàãðîçó äëÿ Çåìë³.
22. Ñòâîðåíî áàçó ìåòåîðíèõ ïîòîê³â òà àñîö³àö³é (ÌÏÀ): óñüîãî ìåòåîðíèõ ïîòîê³â ³ àñîö³àö³é (ÌÏÀ) , âíåñåíèõ äî áàçè ÕÍÓÐÅ , ç ê³ëüê³ñòþ ìåòåîðî³äîâ â ÌÏÀ N íå ìåíøå 5 ñêëàäàº  5160 ÌÏÀ.  Ç íèõ ê³ëüê³ñòü â³äîìèõ ÌÏÀ , îòðèìàíèõ ³íøèìè äîñë³äíèêàìè – 1120. Ê³ëüê³ñòü ÌÏÀ , áàòüê³âñüêèìè ò³ëàìè ÿêèõ º NEA - 1154 ç 5160 . Öå ï³äòâåðäæóº ôàêò êîðåêòíîãî â³äáîðó ÌÏÀ , âíåñåíèõ äî áàçè ÕÍÓÐÅ. Ê³ëüê³ñòü ÌÏÀ , áàòüê³âñüêèìè ò³ëàìè ÿêèõ º NEÑ , â áàç³ ÕÍÓÐÅ - 39. Öÿ áàçà, ÿêà  â 2-3 ðàçè ïåðåâèùóº ñóìàðíó ê³ëüê³ñòü ÌÏÀ ó âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ ó ñâ³ò³ êàòàëîãàõ, áóëà îòðèìàíà çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî ðîçðîáëåíîãî â Õàðêîâ³ àëãîðèòìó êëàñòåð-àíàë³çó À1, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ îáðîáêè âèá³ðêè îðá³ò ³íäèâ³äóàëüíèõ ìåòåîð³â âåëèêîãî îá'ºìó. Îñîáëèâ³ñòþ öüîãî àëãîðèòìó º òå, ùî â³í íå âèìàãàº áóäü ÿêèõ àïð³îðíèõ äàíèõ â³äíîñíî ÌÏÀ, îêð³ì ê³ëüêîñò³ ìåòåîð³â â êëàñòåð³, ÿêèé ìîæíà ðîçãëÿäàòè âæå ÿê ÌÏÀ ³ ïîðîãîâîãî çíà÷åííÿ ôóíêö³¿ â³äñòàí³. Àëãîðèòì À1 àíàë³çóº ñòðóêòóðí³ õàðàêòåðèñòèêè â³äïîâ³äíî¿ âèá³ðêè â 5-òè âèì³ðíîìó ïðîñòîð³ åëåìåíò³â îðá³ò ìåòåîð³â, âèÿâëÿº íåâèïàäêîâ³ íåîäíîð³äíîñò³ â í³é ³ íà áàç³ öüîãî áóäóº òàêñîíîì³þ âèá³ðêè, òîáòî ðîçáèâàº ¿¿ íà äâ³ ï³äâèá³ðêè: îäíà âêëþ÷àº ò³ëüêè ò³ ìåòåîðè, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ÌÏÀ, ³ äðóãà – äî ñïîðàäè÷íèõ  ìåòåîð³â 

²²². Â³äêðèòòÿ ³ äîñë³äæåííÿ ìàëèõ ïëàíåò â Óêðà¿í³

 	23. Âíàñë³äîê áàãàòîð³÷íî¿ ïðîãðàìè òåëåñêîï³÷íîãî ïàòðóëþâàííÿ íåáåñíî¿ ñôåðè  â Êðèìñüê³é àñòðîô³çè÷í³é îáñåðâàòîð³¿ â³äêðèòî ³ äîñë³äæåíî 1285  íîâèõ ìàëèõ ïëàíåò. Îñîáèñòî Ì.Ñ.×åðíèõîì â³äêðèòî 537 àñòåðî¿ä³â. Çà 30 ðîê³â ðîáîòè çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ áóâ íàêîïè÷åíèé âåëè÷åçíèé ñïîñòåðåæëèâèé ìàòåð³àë , ÿêèé ñëóæèòü ôóíäàìåíòîì äëÿ áàãàòüîõ äîñë³äæåíü â îáëàñò³ íåáåñíî¿ ìåõàí³êè ³ áóäîâè Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè : á³ëüøå 6300 ïîëîæåíü äëÿ 80 êîìåò ³ á³ëüøå 65000 ïîëîæåíü äëÿ ìàëèõ ïëàíåò. Êåðîâàíà Ì.Ñ.×åðíèõîì ãðóïà ñïîñòåð³ãà÷³â Êðèìñüêî¿ àñòðîô³çè÷íî¿ îáñåðâàòîð³¿ (ÊðÀÎ) çàéìàëà ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ïðîâ³äíå ì³ñöå â Ì³æíàðîäí³é ñëóæá³ ñïîñòåðåæåíü ìàëèõ ïëàíåò. Êðèìñüêèé âíåñîê â äîñë³äæåííÿ ìàëèõ ïëàíåò âèÿâèâñÿ îäíèì ç íàéá³ëüø ïîâíèõ çà âñþ ³ñòîð³þ ôîòîãðàô³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü ìàëèõ ïëàíåò. Êðèìñüê³ àñòðîìåòðè÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ îõîïëþþòü ïîíàä 80 â³äñîòê³â ìàëèõ ïëàíåò , â³äîìèõ íà òîé ìîìåíò. Ó ÊðÀÎ â³äêðèòî âåëèêó ê³ëüê³ñòü íîâèõ ìàëèõ ïëàíåò , ç ÿêèõ 1285 êàòàëîã³çîâàí³ ³ îòðèìàëè ïîñò³éí³ íîìåðè. Öå âèäàòíå äîñÿãíåííÿ , ÿêå ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè òîìó , ùî öå ðîçøèðþº íàø³ çíàííÿ ïðî ñòðóêòóðó ïîÿñà àñòåðî¿ä³â. Ïîíàä 1200 êðèìñüêèõ ìàëèõ ïëàíåò îòðèìàëè íàçâè, ³ â ì³æíàðîäí³ êàòàëîãè ò³ë Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè âïèñàí³ ³ìåíà áàãàòüîõ âåëèêèõ ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿ íàóêè ³ êóëüòóðè , ãåîãðàô³ÿ òà ³ñòîð³ÿ íàøî¿ êðà¿íè òà ³í. (Êîáçàð, Êàìåíÿð, Ñêîâîðîäà, Ëåñÿ, Àìîñîâ, Ïàòîí,  Êè¿â, Îäåñà, Ìèêîëà¿â òà ³íø³), ùî ìàº âåëèêå ïàòð³îòè÷íå çíà÷åííÿ.
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24. Â îñòàíí³ 10 ðîê³â âåëèêèé âíåñîê â Óêðà¿í³ ó â³äêðèòòÿ òà äîñë³äæåííÿ íîâèõ ìàëèõ ïëàíåò ó Ñîíÿ÷í³é ñèñòåì³ çðîáëåíî ó Àíäðóø³âñüê³é îáñåðâàòîð³¿ : ðåàë³çîâàíî ìåòîä øèðîêîìàñøòàáíèõ ïîøóêîâèõ ñïîñòåðåæåíü ç ïðèëàäàìè çàðÿäîâîãî çâ’ÿçêó (ÏÇÇ) äëÿ âèâ÷åííÿ ñ³ìåéñòâà àñòåðî¿ä³â, ùî ñòàíîâëÿòü ïîòåíö³éíó çàãðîçó äëÿ Çåìë³; â³äêðèòî òà äîñë³äæåíî 352 íîâèõ íåâ³äîìèõ àñòåðî¿ä³â ãîëîâíîãî ïîÿñó,  (íóìåðîâàíèõ 128, îðá³òè ùå 224 óòî÷íþþòüñÿ): ñåðåä â³äêðèòèõ àñòåðî¿ä³â îá’ºêò³â ãîëîâíîãî ïîÿñó – 115; òðîÿíö³â Þï³òåðà -1;  àñòåðî¿ä³â, ùî íàáëèæàþòüñÿ äî Çåìë³ (ÀÇÑ) – 2 òà îäíà  çãàñëà êîìåòà ñ³ìåéñòâà Þï³òåðà (2008 KB12). Âèâ÷åíî ô³ãóðè òà ïàðàìåòðè îáåðòàííÿ àñòåðî¿ä³â øëÿõîì âèñîêîòî÷íèõ ôîòîìåòðè÷íèõ ñïîñòåðåæåíü; ðîçðîáëåíî ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ àâòîìàòè÷íî¿ îáðîáêè ïîøóêîâèõ ñïîñòåðåæåíü â ðåàëüíîìó ÷àñ³; àâòîìàòèçîâàíî ñïîñòåðåæí³ êîìïëåêñè íà áàç³ ñó÷àñíèõ ²Ò-òåõíîëîã³é; ñòâîðåíî êîìïëåêñ äëÿ ñïåêòðàëüíî-ôîòîìåòðè÷íèõ äîñë³äæåíü êîìåò òà àñòåðî¿ä³â. Çíà÷íà ÷àñòèíà ç â³äêðèòèõ â Àíäðóø³âö³ ìàëèõ ïëàíåò óäîñòîºíà Ì³æíàðîäíèì àñòðîíîì³÷íèì ñîþçîì   íàçâ â ÷åñòü óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â íàóêè ³ êóëüòóðè, à òàêîæ ì³ñò ³ ñåë Óêðà¿íè. 
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