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Ділянки поверхні ядра комети Чурюмова-Герасименко, зняті зондом Філи 
12 листопада 2014 р. з висот 3 км і 40 м.
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Ядро комети Чурюмова-Герасименко з відстані 26.6 км від  поверхні ядра 19 вересня 2014 р.
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Ядро комети Чурюмова-Герасименко з відстані 7.7 км від  поверхні ядра 25 жовтня 2014 р. Космічний апарат РОЗЕТТА продовжує досліджувати  ядро  комети Чурюмова-Герасименко (історична посадка наукового зонда ФІЛИ на ядро  комети відбулася 12 листопада 2014 р)

Цикл складається з  6 монографій та  110 наукових статей, опублікованих за період 1969-2014 р. головним чином у міжнародних реферованих журналах, що містяться в базі SCOPUS (211) -  мають 295 цитувань, h= 12. За даною тематикою захищено 5 докторських та 4 кандидатські дисертації.
Автори даного циклу робіт – вчені, відомі в Україні та за її межами. З них 3 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, динаміка і статистика комет, малих планет і метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі» присвячений дослідженню фізичних та кінематичних характеристик малих тіл Сонячної системи, до яких відносяться комети, астероїди та метеорна речовина. 
В рамках циклу робіт “Фізика, динаміка і статистика комет, малих планет і метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі» було відкрито і досліджено 2 нові комети – одну короткоперіодичну комету - 67Р/(Чурюмова-Герасименко), і одну довгоперіодичну - С/1986 N1 (Чурюмова-Солодовникова), 352 малих планети і 4040 метеорних потоків і асоціацій. До комети 67Р, відкритої в 1969 р. київськими астрономами К.І.Чурюмовим и С.І.Герасименко в 2014 р. наблизився космічний апарат Європейської космічного  агентства «Розетта»  і вперше в історії науки здійснив посадку зонда Філи і провів наукові дослідження  фізичних і хімічних характеристик кометної речовини, яка уявляє з себе залишки первинної речовини, з якої 4.6 мільярдів років тому виникло Сонце і  планети, в тому числі і планета-Земля. Ця кометна реліктова речовина є джерелом складної органічної речовини, в тому числі амінокислот, які можливо призвели до зародження життя на нашій планеті. Це також дозволить вирішити інші фундаментальні наукові проблеми походження тіл Сонячної системиі, що є актуальними науковими задачами. Серед 352 малих планет, відкритих Ю.М.Іващенком із співробітниками Андрушівської обсерваторії є багато імен астероїдів, пов´язаних з Україною. 
Основними фундаментальними науковими результатами авторського колективу є наступні:
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. Вперше вивчено вплив сонячної активності на криву блиску короткоперіодичної комети Чурюмова – Герасименко в її появі в 1982-1983 рр. Встановлено статистично достовірний кореляційний зв’язок спалахів і варіацій інтегрального блиску цієї комети з такими індексами сонячної активності, як сумарна площа плям і числа Вольфа.
3. 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 кома прибула у внутрішню частину Сонячної системи з найближчого регіону хмари Епіка-Оорта, розташованого на геліоцентричній відстані близько 3000 астрономічних одиниць.
4. 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.
5. Досліджуючи розподіл значень фотометричного показника n у залежності від інтервалу геліоцентричних відстаней комет, на якому визначене значення n, було показано, що вся сукупність комет розпадається на чотири групи, які називаються в теорії статистичної генерації гіпотез кластерами. Максимуми розподілу значень n у кластерах приходяться на n = 4, 6, 8 і 10.
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 особливих умов для протікання відповідних процесів в кометній комі. Можливо, це 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 λ ≈ 5250 Å і для комети Machholz (C/2004 Q2) рівень кометного люмінесцентного континууму складає 46% від рівня загального кометного континууму з максимумом поблизу λ ≈ 6300 Å. 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. 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.
	9. За допомогою дифузійної моделі Шульмана було досліджено параметри магнітних полів в плазмових хвостах комет 1Р/Галлея, 67Р/Чурюмова-Герасименко, C/1982 M1 (Остина) та C1970 N1 (Абе).
10. 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).
11. 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;
12. 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; 
13. 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;
14. Ðîçðîáëåíî ñîë³òîííó ìîäåëü ïëàçìîâèõ çãóùåíü õâîñò³â êîìåò ²-ãî áðåäèõ³íñüêîãî òèïó. Ìîäåëü äîáðå ïîÿñíþº ô³çè÷í³ ïàðàìåòðè òà ïðîñòîðîâ³ ðîçì³ðè ê³ëüöåâèõ çãóùåíü ïëàçìîâèõ õâîñò³â êîìåò;
15. Ðîçðîáëåíî íîâó òåîðåòè÷íó ìîäåëü óòâîðåííÿ âèáóõîâîãî êðàòåðà íà ïîâåðõí³ êîñì³÷íîãî ò³ëà – ÿäðà êîðîòêîïåð³îäè÷íî¿ êîìåòè 9Ð/Òåìïåëÿ 1.  Ìîäåëü áóëà ïåðåâ³ðåíà äëÿ Àðèçîíñüêîãî êðàòåðà. Ðîçðàõóíêè ïîêàçàëè, ùî âèáóõ ì³äíîãî óäàðíèêà â ì³øåí³ â³äáóâàºòüñÿ íà òàê³é ãëèáèí³ çàíóðåííÿ, äå â³í äîñÿãàº ìàêñèìàëüíîãî ãàëüìóâàííÿ. 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 óòî÷íåíî ïîëîæåííÿ øòó÷íîãî êðàòåðó íà ÿäð³ êîìåòè 9Ð/Òåìïåëü 1. 
16. Ïîáóäîâàíî ³ äîñë³äæåíî êðèâ³ ³íòåãðàëüíîãî â³çóàëüíîãî áëèñêó ïåð³îäè÷íî¿ êîìåòè 9Ð/Òåìïåëü 1 â ïîÿâàõ 1972, 1983, 1994 ³ 2005 ðð. Çíà÷åííÿ ôîòîìåòðè÷íèõ ïàðàìåòð³â H0, n H10 îá÷èñëåí³. Äîñë³äæåíî â³êîâå çàãàñàííÿ ö³º¿ êîìåòè. Ïîáóäîâàíà êðèâà áëèñêó ñïàëàõó àìïë³òóäîþ á³ëÿ 0.7m, ïîðîäæåíîãî ç³òêíåííÿì øòó÷íîãî ³ìïàêòîðà ç ÿäðîì êîìåòè. Ôîòîìåòðè÷í³ îñîáëèâîñò³ êîìåòè ³ äîâãîòåðì³íîâà åâîëþö³ÿ êîìåòíî¿ àêòèâíîñò³ ïîì³òíî çì³íèëèñÿ ï³ñëÿ âëó÷åííÿ â ÿäðî êîìåòè 9Ð ì³äíî-àëþì³í³ºâîãî ³ìïàêòîðà ç áîðòó êîñì³÷íîãî àïàðàòó "Ä³ï ²ìïåêò"  .
17. Â ðåçóëüòàò³ ñï³ëüíî¿ àñòðîíîìî-ãåîëîã³÷íî¿ åêñïåäèö³¿ â 2008-2011 ðð. çíàéäåíî ³ äîñë³äæåíî êîñì³÷íó ðå÷îâèíó êîìåòíîãî ïîõîäæåííÿ â³ä àêòèâíîãî ÿâèùà â àòìîñôåð³ Çåìë³ - âèáóõó ÿñêðàâîãî áîë³äà Òóð'¿ Ðåìåòè â Çàêàðïàòò¿.  Âñòàíîâëåíî, ùî êîñì³÷íà ðå÷îâèíà çíàéäåíà ó âèãëÿä³ ìàãíåò³òîâèõ ì³êðîñôåðóë, çáàãà÷åíà í³êåëåì, êîáàëüòîì ³ õðîìîì. 
18. Âèâåäåíî 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. Ç 1972 ð. â Õàðêîâ³ ïî÷àëèñÿ ðåãóëÿðí³ ö³ëîäîáîâ³ âèì³ðþâàííÿ îðá³ò ³ êîîðäèíàò ðàä³àíò³â ìåòåîð³â. Âèì³ðþâàííÿ ïðàêòè÷íî áåç ïåðåðâ òðèâàëè äî 1978 ðîêó , âêëþ÷íî. Ó ðåçóëüòàò³ áóëà îòðèìàíà óí³êàëüíà áàçà îðá³ò ³íäèâ³äóàëüíèõ ìåòåîð³â , ùî âêëþ÷àº á³ëüøå 230 òèñ. îðá³ò. Äëÿ ï³äâèùåííÿ íàä³éíîñò³ îö³íîê ïàðàìåòð³â îðá³ò áóâ ïðîâåäåíèé â³äá³ð íàéíàä³éí³øèõ ç íèõ. Â³äá³ð ïðîâåäåíèé çà íàñòóïíîþ ñõåìîþ. 1. Ç âèá³ðêè âèêëþ÷åí³ âñ³ ìåòåîðè , ïîõèëà äàëüí³ñòü äî ÿêèõ íå íàëåæèòü ä³àïàçîíó êì. 2. Çà ðåçóëüòàòàìè ñïîñòåðåæåíü ìåòåîð³â â³äîìèõ ìåòåîðíèõ ïîòîê³â áóëè îòðèìàí³ îö³íêè ñòàíäàðòíîãî â³äõèëåííÿ ïîìèëêè îäèíè÷íîãî âèì³ðþâàííÿ âèäèìî¿ øâèäêîñò³ ìåòåîðîèäà. Îðá³òè ìåòåîðî³äîâ, øâèäêîñò³ ÿêèõ, ïåâí³ çà ñèãíàëàìè , ïðèéíÿòèì â äâîõ àáî òðüîõ ïóíêòàõ, â³äð³çíÿþòüñÿ íà âåëè÷èíó , âèêëþ÷àëèñÿ ç âèá³ðêè. 3. Äëÿ ðåøòè ó âèá³ðö³ ìåòåîð³â ðîçðàõîâóâàëèñÿ êîîðäèíàòè ³ âèñîòà â³äáèâàº (äçåðêàëüíî¿ ) òî÷êè íà ñë³ä³. Ò³ ç íèõ, âèñîòè ÿêèõ íå íàëåæàòü ³íòåðâàëó êì, âèêëþ÷àëèñÿ ç âèá³ðêè. Â ðåçóëüòàò³ òàêîãî â³äáîðó áóëà îòðèìàíà âèá³ðêà 159785 îðá³ò ³íäèâ³äóàëüíèõ ìåòåîð³â. Ç 1973 ïî 1975 ðîêè âèì³ðþâàííÿ ïðîâîäèëèñÿ ïðàêòè÷íî ö³ëèé ð³ê. 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 ç áàçè, îòðèìàíî¿ çà áàãàòîð³÷íèìè âèì³ðþâàííÿìè â Õàðêîâ³. Ìåòîä âèêîðèñòîâóº ÿê îñíîâíî¿ 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 (ÐÒ) - 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. 1. 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. 2. 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.
21. 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 - 5160.  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 NEÊ, â áàç³ ÕÍÓÐÅ - 39. Ðåøòà 2847 ÌÏÀ âèÿâèëèñÿ íåâ³äîìèìè. ßêùî ï³äâèùèòè ïîð³ã N äî 10 ìåòåîðî³äîâ â ÌÏÀ íåâ³äîìèõ ðàí³øå ïîòîê³â â áàç³ ÕÍÓÐÅ âèÿâèòüñÿ – 1427. 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 – ñïîðàäè÷í³ ìåòåîðè. 
Â³äêðèòòÿ ³ äîñë³äæåííÿ ìàëèõ ïëàíåò â Óêðà¿í³
	22. Ïî÷èíàþ÷è ç 2003 ð. 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 170, 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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Çîáðàæåííÿ ÿäðà êîìåòè ×óðþìîâà-Ãåðàñèìåíêî òà ôðàãìåíòà éîãî ïîâåðõí³,  îòðèìàíå ç áîðòó êîñì³÷íîãî àïàðàòó Ðîçåòòà.
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