Короткий звіт
за результатами ДОГОВОРУ № 4/15
на виконання наукового проекту
«Методи та засоби експериментальної системи моніторингу об'єктів ближнього космосу з метою
виявлення потенційно загрозливих ситуацій та підготовки заходів щодо їх усунення (проект
ECMOK-UA) ». Етап 3. «Наповнення і підтримка баз даних, каталогу потенційно загрозливих
космічних об’єктів на навколоземних орбітах. Підтримка спеціалізованого інформаційного Webсайту УМОС»
Підстава для виконання: Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних
досліджень на 2012-2016 рр. та розпорядження Президії НАН України від 26.02.2015 № 122.
Установа-виконавець проекту: Головна астрономічна обсерваторія НАН України.
Установа-співвиконавець: Миколаївска астрономічна обсерваторія.
Керівник проекту: Кравчук Сергій Григорович
Технічне завдання на 2015 рік: Регулярні астрометричні та фотометричні спостереження
потенційно загрозливих космічних об'єктів з метою визначення їх координат та фунціонального
стану.
Поповнення бази даних потенційно загрозливих космічних об'єктів.
Підтримка спеціалізованого інформаційного Web-сайту.
Модернізація спостережного комплексу АЗТ-2.
Отримані результати:
1) Організовані систематичні координовані координатні спостереження низькоорбітальних
космічних об'єктів (КО) в расках Української мережі оптичних станцій (Миколаїв, Київ, Одеса,
Львів та Ужгород), Отримані результати внесені в каталог положень УМОС.
В цілому за 2015 рік здійснено 2381 проводок КО загальною тривалістю 12605 хвилин,
отримано 37600 положень 315 об'єктів. На основі каталогу положень УМОС та позиційних
спостережень об'єктів на кількох витках орбіти систематично здійснювались уточнення їх орбіт
в навколоземному космічному просторі. Отримано 256 векторів стану, за якими розраховано
прогнози траєкторії та елементи орбіти у TLE форматі. Проведений аналіз точності
спостережень станцій УМОС за даними розрахунку елементів орбіт на одному витку. Проведено
порівняння ефемерид розрахованих за елементами орбіт в форматі TLE отриманих мережами
станцій NORAD та УМОС. Показано, що похибки ефемеридіне перевищують ± 4° на інтервалі
прогнозування до 20 діб для КО з висотою орбіти >1000 км, та ± 5 ° на інтервалі прогнозування
до 3 діб для КО з висотою орбіти <1000 км. Малий інтервал прогнозування для КО з висотою
орбіти <1000 км обумовлений впливом збурень в атмосфері Землі, що призводить до різкого
росту похибки ефемериди на інтервалах прогнозування > 3-х діб. Отримано оцінки відстаней
між КО, які зближуються (20 супутників). Похибка обчислення порівняно з даними SOCRATES
не перевищує 1.47 км.
Також проводились координовані фотометричні спостереження низькоорбітальних КО. За 2015
рік отримано 251 криву блиску для 12 КО. Визначені періоди обертання для 3-х КО.
2) Забезпечено ситематичну підтримку наповнення, функціонування та розвитку Web сайту
УМОС Української мережі оптичних станцій для дослідження навколоземного космічного
простору ( http://umos.mao.kiev.ua/ukr/) На сайті в реальному режимі часу надається інформація
щодо поточних положень об'єктів в навколоземному просторі та інша довідкова інформація. .

3) З метою вивчення астероїдів, що можуть становити потенційну загрозу для Землі в 2015 р.
організовані систематичні спектрофотометричні спостереження астероїдів за допомогою
спектрографу низької роздільної здатності (R ~ 100) з часовою роздільною здатністю в кілька
хвилин на телескопах Цейс-600 Андрушівської і Терскольської обсерваторій. В ГАО НАН
Україні розроблена авторами методика визначення поверхневих мінералогічних характеристик
астероїдів.
За даними спостережень астероїда 130 Электра (Ch тип в таксонометричній
класифікації SMASSII) показано, що на поверхні присутні близько 16 мінералогічних плям з
розмірами в діапазоні від 13 до 30 км. За декількома виключеннями ці плями демонструють
спектр поглинання характерний для олівін-піроксенових композицій. Тобто колориметричні
характеристики плям в системі UBVRI дозволяють визначати поверхневий хімічний склад
малого небесного тіла. Аналогічні дослідження астероїда 15 Евномія (найбільший астероїд Sтипу в Сонячній системі) вказують на присутність на його поверхні близько 20 мінералогічних
плям. Вузькосмугові криві блиску цього астероїда (центри смуг відповідають центрам смуг
поглинання мінералів) вказують на наявність силікатних плям зрозмірами близькими до 30 км.
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4) В 2015 році завершено модернізацію спостережного комплексу АЗТ-2 , який планується
використовувати для спостережень геостаціонарних супутників. Телескоп повністю
автоматизований. Все керування телескопом здійснюється у віддаленому режимі через ЕОМ. .
Також створена ефективна система стабілізації і захисту мережі 220 В та 110 В для живлення
електронної, астрономічної та електричної апаратури, розміщеної на телескопі, для захисту
електромережі телескопу від перевантажень та уражень операторів під час роботи на телескопі
АЗТ-2.
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