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Засідання через «червону зону» карантину прошло цілковито онлайн.
Список присутніх на засіданні у режимі селектора:
1. Коваленко Є.
2. Тараненко Р.
3. Білик А.
4. Кириченко О.
5. Петров С.
6. Миколишин А.
7. Проноза М.
8. Бруснікіна М.
9. Челомбітко О.
10. Ніколенко В.
11. Лисюк І.
12. Калитюк І.
1. СЛУХАЛИ: Запуск файлообмінника центру
Виступив заст..із наук.роботи, координатор заг.-фіз.відділу Центру
к.т.н.
Є.Коваленко. Відтепер на фізичному сервері УНДЦА створено файлообмінник
Центру, куди можна розміщувати інформацію і обсяги даних щодо АЯ, поточних
досліжжень, матеріалів експедицій тощо.

Рис.1. Загальний вигляд інтерфейсу електрооного сховища Центру
ПОСТАНОВИЛИ: Відзначити вчасність та важлвивість власного файлообміннику на
фізичному сервері як елемента сталості розвитку Центру. Найперше розмістити там
загальний доступ пакет№1 та інші матеріали по актуальних проектах Центру.
Винести подяку Є.Коваленко за пророблену роботу, із занесенням у протокол.
2. СЛУХАЛИ: Презентація проекту «Се 5»
Виступив співробітник Центру О. Челомбітко, із розлогою презентацією Проекту СЕ-5 .
Даний проект є дотичним під проектом проектів Центру «Атрактор», «Сила-пошук» та
«Ототожнення-Прорив».
Нижче наведені тези презентації.

Рис.2. Загальна схема проекту СЕ-5.

Основоположником проекту є Д-р Стівен Грір. Він навчає людей встановленню контакту з
імовірним позаземним розумом, використовуючи т.зв. протоколи CE5. Станом на 2020
рік більш ніж 10 000 людей по всьому світу налагоджують контакт за його методикою.
Протоколи контактів CE5 об'єднують науку і духовність,центруючи їх в мирі та єдності
універсальної свідомості (свідомості Всесвіту). CE5 Україна застосовує набір когнітивних,
фізіологічних і духовних процесів, які можна перевірити і посилити за допомогою
наукових приладів, а також через колективний досвід групи.
 ланцюгова послідовність думок
 дистанційне (віддалене) бачення
 досвід виходу з тіла, ініційований самостійно
 надчуттєве бачення і наука про свідомість
 мантра-медитація
 холотропне дихання
 ініціація трансу
 регресія
 електромагнітні вимірювачі
 прилади нічного бачення і фото
 передача певних тонів і частот.
Засновано сторінку у ФБ та канал групи у Телеграм.
К1: бажано дуже обережно впроваджувати та поширювати
Ключове:
1) реєстрація,
2) самоконтроль
3) системність (ведення журналу зокрема)
ПОСТАНОВИЛИ: Винести подяку О. Челомбітко за пророблену роботу, із занесенням у
протокол.
Організаційно всіляко сприяти втіленню проекту, провести переклад матеріалів та
організувати першу зустріч із пробою протоколів. Відмічено, що приладова реєстрація
феноменів та безпека учасників тут головне.
3. СЛУХАЛИ: Переход Олексій Володимирович
6 квітня 2021 року в кращий із світів на 72 году жизни відійшов к. ф.-м.н., с.н.с. Олексій
Володимирович Переход. Все трудове життя Олексій Володимирович працював в сфері
науки, досліджуючи астрономічні явища у Центральній астрономічної обсерваторії
Національної академії наук України, довгий час був на посаді вченого секретаря цієї
обсерваторії.
О.В. Переход був автором статей и наукових довідників по тематиках астрономії та
дослідження О.В. Переход зробив значний внесок у формування українського
енциклопедичного видання Астрономічного енциклопедичного словника, який містить
біля 3000 словникових статей з астрономії та суміжних наук.
У 2005-2008 роках О.В. Переход очолював УНДЦА «Зонд», приймав активну участь в
експедиціях, засіданнях, експериментах.
Згодом О.В. Переход був також засновником організації "Україна - Космопошук" і
першим її керівником.
Працював учителем загальноосвітньої школи, професором кафедри КН Київського
Міжнародного університету (Київ).
Світла пам’ять, співчуття рідним і близьким О.В. Перехода.
Деякі статті О.В. Перехода і посилання на інтерв’ю та роботи:
 Переход А.В., Романюк Я.О., Сосонкин М.Г.. Результаты обработки измерений
приземного озона в ГАО НАНУ (2008 метеорологический год). Совещание-








семинар «Проблемы мониторинга приземного (тропосферного) озона и
нейтрализации его влияния». Таруса, 6-8 июня 2012 г.
Корсунь А.О., Лісіна Л.Р., Пілюгін Л.С., Алікаєва К.В., Бурлов-Васильєв К.О.,
Данилевський В.О., Іванчук В.І., Кислюк В.С., Климишин І.А. , Ковальчук Г.У.,
Костик Р.І., Ненахова К.М., Перетятко М.М., Переход О.В., Родрігес М.Г.,
Тельнюк-Адамчук В.В., Шульман Л.М., Е.Г. Яновицький Е.Г. Астрономічний
енциклопедичний словник/ За заг. ред. І. А. Климишина та А. О. Корсунь.- Львів:
Головна астрономічна обсерваторія НАН України, 2003.- 548с.
Переход О.В. Автореферат здобуття ступеню к.ф.м.н. П27 «Система сонячних сил
осциляторів вибраних спектральних ліній» Київ 1999 -16 с.
Експедиційний звіт «Яблунівка-2005» https://faks.kpi.ua/index.php/uzond/zondn?download=155:n
«Ученые обратились к богословам - о помощи в сборе информации о
необъяснимых явлениях» https://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151062193
Експедиційний звіт «Перекопівка-2006» http://ufologynews.com/u/18672430/Ufology_News/Journal_of_field_works_Perekopivka-2006.pdf

Рис.3. К.ф.-м.н., колишній голова УНДЦА «Зонд» О.В. Переход
4. СЛУХАЛИ: Поточні експедиційні плани.
У травні 2021 року планується експедиція у Туреччину із дослідження артефактів.
Відбулося попереднє робоче обговорення можливої програми досліджень, маршрутів,
транспорту тощо.
5. СЛУХАЛИ: Перспективи із приладобудування
Виступив заст..із наук.роботи, координатор заг.-фіз.відділу Центру к.т.н. Є.Коваленко.
Наразі ведетсья поточна робота:

1) У моніторинговий комплекс МА встановлено направлений мікрофон (версія МА-2)
2) моніторинговий комплекс МФ розроблено апгрейд на основі єдиної готової плати
(версія МФ-2)
Разом із тим відзначити, що потербує додатковї розробки обробка відео із приміщень,
наприклад замків, з метою виявлення явищ типу привиди або фантоми.
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, готуватися до літнього періоду проведення
експедицій.
6. СЛУХАЛИ: Взаємодія зі ЗМІ та іншими організаціями
Надано інтерв’ю телеканалу 2+2 із актуальних питань дослідження АЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, відстежити відповідність надано інформації
кінцевому вигляду відео програми.
7. СЛУХАЛИ: Повідомлення про спостереження АЯ і їх аналіз
7.1.Вогонь, що летів на висоті
На пошту центру надійшов запит від очевидця Б. Лосюк. Оригінал повідомлення
(орфографія і пунктуація збережені):
«Доброго дня. Декілька років тому я бачив вогонь, що летів на висоті крон дерев. Вогонь
був схожий на кострик, але ні дров ні бумаги не було, я його добре роздивився, летів він не
швидко. Я про це нікому не розповідав, але 2 роки тому мій дядько розповів що бачив
такий вогонь в томуж місці тільки летів він в іншу сторону, я з нього посміявся, а потім
зізнався, що також колись бачив таке, минулого року цей вогонь вже бачив мій син,
якому ні я ні дядько про те що бачили цей вогонь не розповідали. Скажіть будьласка, де я
можу прочитати про це явище, або що це могло бути.
Про китайський ліхтарик не може бути й мови, я чітко бачив сам вогонь і нічого іншого.
Горів знизу вгору як звичайний кострик, знизу ширше, зверху тонше.
Дякую»
ПОСТАНОВИЛИ: подякувати очевидцю, запитати фото або відео тощо відносно
спостереження для предметного розгляду.
7.2.Краплеподійбний об`єкт. На пошту центру надійшов запит від очевидця Н.
Оригінал повідомлення (орфографія і пунктуація збережені):
«Доброго дня! Подивіться будь ласка фото. Правий верхній кут на фото, при збільшенні
видніється об`єкт. Скажіть будь ласка, це артефакт чи щось інше? Фото випадкове»

Рис.4. Фото від очевидця
Поточилася дискусія. Експертно встановлено, що об’єкт на фото - крапелька рідини чи
не льодяник на склі. Відбиваюча здатність об'єкта на фото підозріло нагадує воду на
перший погляд.
ПОСТАНОВИЛИ: подякувати очевидцю, направити наступний лист:

«Дякуємо за Ваше звернення і за увагу до непізнанного.
якщо даний об'єкт не був видний наживо а проявився тільки на фото, то його вигляд і
позафокусність свідчить про малий розмір, що може бути крапелькою на об'єктиві в
момент зйомки чи пташкою що пролітає стрімко перед фотоапаратом.
з повагою
Команда
УНДЦА "Зонд".»
8. СЛУХАЛИ: Новини науки, дотичні із АЯ
8.1. A Possible Link between ‘Oumuamua and Unidentified Aerial Phenomena
‘Oumuamua can be an artificial object on a targeted mission towards the sun, aimed to collect
data from the habitable region near Earth. One might even wonder whether ‘Oumuamua might
have been retrieving data from probes that were already sprinkled on Earth at an earlier time.
A predecessor to ‘Oumuamua could have been a craft that deposited small probes into the
Earth’s atmosphere without being noticed, because it visited before Pan-STARRS started its
operations.
If some UAP turn out to be extraterrestrial technology, they could be dropping sensors for a
subsequent craft to tune into. What if ‘Oumuamua is such a craft?
A colleague of mine once noted that every morning there is a long line of customers stretching
out from a famous Parisian bakery into the street. “I wish someone would wait for my scientific
papers with as much anticipation as Parisians eagerly stand by for their baguettes,” he said.
There is one exception to this wish, however. It involves fresh scientific evidence that we are not
be the only intelligent species in the cosmos.
Recently, there have been two sources for such evidence.
First, the interstellar object discovered in 2017, ‘Oumuamua, was inferred to have a flat shape
and seemed to be pushed away from the sun as if it were a lightsail. This “pancake” was
tumbling once every eight hours and originated from the rare state of the local standard of rest—
which averages over the motions of all the stars in the vicinity of the sun.
Second, the Pentagon is about to deliver a report to Congress stating that some unidentified
aerial phenomena (UAP) are real but that their nature is unknown. If UAP originated from China
or Russia and were a national security risk, their existence would have never been revealed to the
public. Hence, it is reasonable to conclude that the U.S. government believes that some of these
objects are not human in origin. This leaves two possibilities: either UAP are natural terrestrial
phenomena or they are extraterrestrial in origin. Both possibilities imply something new and
interesting that we did not know before. The study of UAP should therefore shift from occupying
the talking points of national security administrators and politicians to the arena of science where
it is studied by scientists rather than government officials.
Many or even most UAP might be natural phenomena. But even if one of them is extraterrestrial,
might there be any possible link to ‘Oumuamua?
The inferred abundance of ‘Oumuamua-like objects is unreasonably large if they’re of purely
natural origin. With Amaya Moro-Martín and Ed Turner, I wrote a paper in 2009 calculating the
number of interstellar rocks based on what is known about the solar system and assuming that
these rocks were ejected from similar planetary systems orbiting other stars. The population of
objects required to explain the discovery of ‘Oumuamua exceeds the expected number of
interstellar rocks per unit volume by orders of magnitude. In fact, there should be a quadrillion
‘Oumuamua-like objects within the solar system at any given time, if they are distributed on
random trajectories with equal probability of moving in all directions.
But the number is reasonable if ‘Oumuamua was an artificial object on a targeted mission
towards the sun, aimed to collect data from the habitable region near Earth. One might even
wonder whether ‘Oumuamua might have been retrieving data from probes that were already
sprinkled on Earth at an earlier time. In such a case, ‘Oumuamua’s thin, flat shape could have
been that of a receiver.

Hence, ‘Oumuamua was pushed by sunlight not for the purpose of propulsion but as a byproduct
of its thin flat shape. A similar push by reflection of sunlight without a cometary tail were the
traits of an artificial rocket booster that was identified in 2020 by the same Pan-STARRS
telescope that discovered ‘Oumuamua. This artificial object named 2020 SO was not designed to
be a solar sail but had thin walls with a large surface-to-mass ratio for a different purpose.
At this time, the possibility that any UAP are extraterrestrial is highly speculative. But if we
entertain this possibility for fun, then the tumbling motion of ‘Oumuamua could potentially have
been meant to scan signals from all viewing directions. A predecessor to ‘Oumuamua could have
been a craft that deposited small probes into the Earth’s atmosphere without being noticed,
because it visited before Pan-STARRS started its operations. Along this imaginative line of
reasoning, ‘Oumuamua could have arranged to appear as coming from the neutral local standard
of rest, which serves as the local “galactic parking lot,” so that its origin would remain unknown.
But rather than simply wonder about possible scenarios, we should collect better scientific data
and clarify the nature of UAP. This can be done by deploying state-of-the-art cameras on widefield telescopes that monitor the sky. The sky is not classified; only government-owned sensors
are. By searching for unusual phenomena in the same geographical locations from where the
UAP reports came, scientists could clear up the mystery in a transparent analysis of open data.
As noted in my recent book Extraterrestrial, I do not enjoy science fiction stories because the
story lines often violate the laws of physics. But we should be open-minded to the possibility that
science will one day reveal a reality that was previously considered as fiction.
Джерело: https://www.scientificamerican.com/article/a-possible-link-between-oumuamua-andunidentified-aerial-phenomena/
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома. Отже, Oumuamua можливо збирав сигнали
від ААЯ -зондів, розкиданих раніше, або й сам порозкидав ААЯ ще до того, як ми
його зауважили в телескоп. Це революційна гіпотеза.
8.2. US government report finds no evidence UFOs were alien – but doesn’t rule it out
Officials cannot explain strange movements in skies that baffle the US military and scientific
establishment, New York Times reports
US intelligence authorities have not found any evidence that unidentified flying objects
(UFOs) seen by navy pilots in recent years were otherworldly alien spacecraft– but apparently
did not rule it out, either.
Officials cannot explain the strange movements in the skies that continue to baffle the US
military and scientific establishment, the New York Times has reported, based on information
from senior administration officials who were briefed on the outcome of a much-awaited
government assessment about these phenomena.
The report finds that an overwhelming majority of more than 120 sightings in the past 20 years
did not come from any US military or other government technology, officials told the
newspaper.
This finding appears to rule out the possibility that navy pilots who made reports about aerial
phenomena had potentially come across technology from initiatives that the US government was
trying to keep secret.
That determination is about the “only conclusive finding” in the still-classified intelligence
assessment, officials reportedly said. An unclassified version of the report, poised to be turned
over to Congress by 25 June, will provide “few other firm conclusions”.
As such, “senior officials briefed on the intelligence conceded that the very ambiguity of the
findings meant the government could not definitively rule out theories that the phenomena
observed by military pilots might be alien spacecraft”, the New York Times said.
The analysis admitted that many details surrounding the reports were difficult to explain, such as
how the eerie objects accelerated and switched direction.

One potential theory – that these possible craft were actually weather balloons or something
similar – fails in some cases due to shifts in wind speeds during these encounters, the report has
pointed out.
The UFO report also considered incidents involving unidentified craft and foreign military
forces.
Officials think that “at least some” of US pilots’ sightings might have been experimental
technology from a rival state, the likelihood being China or Russia.
Intelligence and military officials, recognizing these sightings did not involve American
technology, worried that Russia or China might be “experimenting with hypersonic technology”.
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, відзначити зростаючу відкриту роль державного
регулювання у питаннях вивчення ААЯ.
9. СЛУХАЛИ: Просвітницька діяльність Центру.
У рамках співробітництва із Т. «Знання України» запропоновано 19.04.2021 прочитати
лекцію для студентів університету сучасних знань «Аномальні зони, екологія та безпека
життєдіяльності» у курсі “Основи екології та безпека життєдіяльності”.
ПОСТАНОВИЛИ:
черговий локдаун.

Підготувати і прочитати тематичну лекцію, якщо не відбудеться

10. Контактер Н.
До Центру звернувся Контактер Н.
«Доброго дня, в січні був на засіданні Зонда. Я практикую та вивчаю парапсихічні
методи считування інформації - віддалене бачення, ченнелінг та інші
Мій досвід:
1.Практики роботи з тілом та психікою за останні 3 роки
Аскеза. Сухі голодання до 8 діб без води та їжі. Суммарно близько 100 днів за останні 3
роки.
Холотропне дихання(8 сессій по 75хв)
Розвиток інтуїції. Карти Зенера, монети, прогнози тощо
Інші техніки - Медитациії, йога, пранаями і т.п. які опосередковано і прямо впливають на
стан здоров'я та психіки
2.Застосовував такі парапсихічні методи отримання інформації
Набір технік дистанційного бачення по методиці амер. спецслужб. В т.ч. астральні
проекції, передбачення, пошук об'єктів і тп
Регрессії в минулі життя 3 різними методами, самозанурення
Ченнелінг на основі самогіпнозу та налаштування на тета-хвилі мозку
3.Результати:
Дистанційне бачення та суміжні техніки. Результати навчання показали, що більше 20%
протоколів мали пряме відношення до об'єктів. Деякі приклади будуть прикріплені до
мейлу.
Ченнелінг. Використання цього методу при считуванні точних імен, дат та точної
інформації - низьке. Натомість причино-наслідкові речі як-то ключові події в житті,
психологія стосунків, емоційний стан людини, тощо дають більш високий результат.
Методом ченнелінгу є досвід отримання інформації від іншовимірних позаземних форм
життя. Докладніше - в цих коротких відео на своему Ютуб каналі
1) https://youtu.be/BtfTJduAkbs 2) https://youtu.be/teob4asbCbM Розумію можливий скепсис,
але це те що вдалось дізнатись на данний момент. Можливо можна використати ці
контакти і організувати якийсь прогнозований експеримент.
4. Плани

Залучити аудиторію блогу відкриту до експериментів та навчання екстрасенсориці з
країн СНД. На данний момент близько 4к.
провести ряд експериментів на собі які і хотілося б визначити в тому числі і з вами.
написати ряд наукових публікацій перш за все у парапсихології, екстрасенсориці
5. У вкладенні - приклади результатів протоколів дистанційного бачення. Схожі
завдання можна відтворювати в експериментальних умовах.
Хотів би обговорити перш за все можливість наукових публікацій, оскільки є ідея
провести певні експерименти на мені або інших людях».

Рис.5. Фото наданих результатів експериментів.

Рис.6. Фото наданих результатів експериментів.
ПОСТАНОВИЛИ: подякувати контактеру, направити наступний лист:
«Здрастуйте!
Ви пройшли значний досвід, це заслуговує поваги.
Дякую також за систематизоване викладення.
Наш центр працює як із феноменом «контактерів», так і з феноменом надзвичайних
здібностей.
Ось в суботу у нас була конференція, присвячена феномену «контактерів». Скоро вона
буде в записі на нашому ютуб каналі.
Ми тяжіємо до інформації «контактерів», яку принципово можна перевірити.
Наприклад це може бути фізичні підтвердження, або передбачення астрономічної і
іншої інформації , яка поки нікому не відома але піддається перевірці (наприклад скора
поява комети, відкриття зірки, віднайдення артефакта на землі тощо). Зокрема якщо
біля вас є «істоти» в певному спектрі, то
По темі надзвичайних здібностей нас насамперед цікавлять методики їх розвитку і
експерименти із об’єктивізації.
Наукові статті можна писати, ми це робимо регулярно. Єдине що для прийняття у
рецензовані солідні видання потрібна або статистика з залученням перевірених учасників
(як у проекті «Елайджа» наприклад у М.Радуги) або статистика приладових вимірювань.
На основі показів одного контактера статистику побудувати складно.
В будь якому разі ми будемо раді бачити Вас у нашій організації, у нас працюють
сенситіви і біоенергетики, зокрема в експедиціях і т.д.
За посиланням – пакет для вивчення при вступі в нашу організацію
https://mega.nz/file/8VcAERDC#BzZ3bSPYVswG2GKHmyZlpBdAyHoo67uDitZtmvxLMSY»
11. СЛУХАЛИ: Різне
11.1. Протокол Харківського філіалу УНДЦА «Зонд».
С.Петров з Харкова хоче зробити новину стосовно публікації протоколу №1
Харківського філіалу, потрібно узгодити текст.
ПОСТАНОВИЛИ: погодити до оприлюднення.

11.2. Експертизи свідчень отриманих від ЦГФО. Стосовно експертиз свідчень
отриманих від ЦГФО, є матеріал, потрібно узгодити текст новини.
УНДЦА «Зонд» публікує експертизи свідчень отриманих від Державного комітету
України по гідрометеорології (Держкомгідромета).
Згідно запиту 08.10.2009 року, директору Центральної геофізичної обсерваторії
О.О.Косовцю, керівництво УНДЦА «Зонд», а саме Білик А.С., Кульський О.Л., Кириченко
О.Г., отримали 30 свідчень про НЛО та інші аномальні явища, а згодом в 2016 і 2018 ще 4
свідчення. Виконати експертизу свідчень було доручено експерту центру Калитюку І.М.,
за підтримки Білика А.С.
Збір свідчень проводиться згідно розпорядження 17.09.1997, яке базується на більш
ранньому розпорядженню 16.01.1981, яке в свою чергу на основі розпорядження
30.07.1979
1979.07.30 Розпорядження Шендрика П.В.
http://ufologynews.com/u/18672430/Ufology_News/Shendrik_P._Help_on_the_observation_of_unusual_phen
omena_in_the_atmosphere_with_an_example_1979.pdf
1981.01.16 Розпорядження Абашина Н.А.
http://ufologynews.com/u/18672430/Ufology_News/Abashin_N._Help_on_the_observation_of_unusual_phen
omena_in_the_atmosphere_with_an_example_1981.pdf
1997.09.17 Розпорядження Косовця О.О.
http://ufologynews.com/u/18672430/Ufology_News/Kosovets_O._Help_on_the_observation_of_unusual_phe
nomena_in_the_atmosphere_with_an_example_1997.pdf
Експертизи 34 свідчень за 1990-2018 роки
http://ufologynews.com/u/18672430/Ufology_News/Kalytyuk_I._Bilyk_A._Examination_of_eyewitness_acco
unts_obtained_from_the_SCUH_1990-2018_2021.pdf
Наглядний приклад роботи метеорологів Рівного
https://radiotrek.rv.ua/articles/bank_pogody_i_synoptychna_telegrama_yak_rivnenski_synoptyk
y_pronozuyut_pogodu_foto_221007.html

Як рівненські синоптики прогнозують погоду (18 ФОТО)
НЕДІЛЯ, 19 ЛИСТОПАДА 2017
Екскурсія на метеостанцію до Дня Метеоролога

Сьогодні,
19
листопада,
в
Україні
відзначають День
працівників
гідрометеорологічної служби
Ми теж вирішили відзначити цей день, але по-своєму:
Сайт «Радіо Трек» підготував для вас екскурсію до рівненських синоптиків.
Сподіваємося, ви побачите багато цікавого і краще зрозумієте роботу
метеорологів.

Усі інструменти на метеостанції розміщені у так званому ОПС (основний пункт
спостережень).

Цей пункт спостереження (ОПС) знаходиться за 700 метрів від Рівненського
аеропорту.

Більшість даних з усього цього обладання автоматично передається всередину
пункту (це невеликий будиночок) та до метеорологів, які перебувають
безпосередньо у будівлі аеропорту.

Тобто, в ОПС збирають дані про фактичну (поточну) погоду.

А от у будівлі аеропорту складають прогнози.

Метеорологічна станція збирає інформацію про погоду для авіації (кожні 30
хвилин) та для народного господарства (кожні 3 години).

Цю інформацію у закодованому вигляді передають далі на Київ (Синоптична
телеграма) а звідти – у світовий реєстр погодних спостережень - «Банк погоди».
З даних, надісланих метеорологічними станціями (ті, що надсилаються кожні 3
години), складають приземні кільцеві синоптичні карти погоди.

Кільцеві, бо усі станції мають центр – Київський метеорологічний центр.

Для складання прогнозів також використовують висотні карти, які показують, що
відбувається у верхніх шарах атмосфери.
Як каже Ніна Мороз, «погода робиться на небесах, тож важливо знати, що
відбувається у верхніх шарах атмосфери».

Щоб дізнатися про такі процеси використовують метеозонди (ціна запуску
одного - близько 100$).
Ще одним джерелом інформації є геостаціонарні метеорологічні супутники.
Такі супутники кожні 15 хвилин передають інформацію про погоду над певною
частиною земної поверхні.

Ніна Мороз каже, що за період її роботи, а це 37 років, атмосферні процеси стали
складнішими, і хоча інформації про них побільшало, передбачити їх розвиток,
навпаки, стало навіть важче.
Але рівненським синоптикам це переважно вдається.
Ми на Радіо Трек це знаємо точно, бо перевіряємо їхні прогнози щодня.

Вітаємо усіх метеорологів із професійним святом!
Зичимо душевного тепла і завжди затишної погоди вдома.
Ілона Радзівіл Радіо Трек
ПОСТАНОВИЛИ: погодити, текст надати.
11.3. Відео про ельфів. Співробітниця Центру А.Кравченко здійснила переклад і
синхронну озвучку відео про навички пошуку і взаємодії із феноменом типу «лісових
духів» або «ельфів». Із відео можна побачити деякі імовірні свідчення слідів феномену,
які можна перевірити на практиці.
Посилання на відео:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9Jh_OEM-e8&ab_channel=Kayana153
Кириченко О. відмітив, що деяки види міфологічних істот, зокрема “ельфи”, вельми схожі
на сучасні наукові уявлення про гіпотетичних космічних прибульців; з урахуванням
деяких концепцій паралельних світів це може бути не випадковим.
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, винести подяку А.Кравченко із занесенням у
протокол. Спробувати перевірити на практиці наведені практики.

11.4. Інтерв’ю Євгена Коваленко для Українська Правда

У 1999-му, за три роки до створення Ілоном Маском компанії
SpaceX, вчені Каліфорнійського політеху і Стенфорда, зловивши
тренд "доступного космосу", заснували міжнародний рух СubeSat
(сubе – куб, sat / satellit – супутник).
"Нова космічна революція" – слоган формату CubeSat, в якому
працюють молоді українці, відображає раніше небувале. В 21
столітті сконструювати орбітальний апарат можна не тільки
на заводах, у лабораторіях великих корпорацій, але і в умовному
або ж цілком натуральному гаражі.
Кубсат – супутник вагою не більше 1,33 кілограма, з габаритами
10х10х10 см. З таких модулів, які називають "юнітами" (unit),
збирають і крупніші сателіти. У поняття "наносупутник"
вписується апарат вагою до 10 кілограм.
В останні роки роль високотехнологічного "гаража", де
виробляють кубсати, взяли на себе університетські лабораторії в
різних частинах світу. Серед них – столичний Київський
політехнічний інститут (КПІ), alma mater Ігоря Сікорського.
Перший український кубсат з'явився у космосі в 2014 році.
Розрахований на рік-два роботи, він рухається навколо Землі на
висоті 600 кілометрів вже майже сім років. Посилаючи сигнали,
апарат, про існування якого більшість в Україні не здогадується,
продовжує дивувати своєю живучістю.
З чого роблять наносупутники? Які завдання вони вирішують?
Хто і як їх виводить на орбіту? Чим кубсати можуть допомогти
військовим? І як за допомогою скла можна знищувати ворожі
безпілотники? Репортаж УП з Київського політеху.
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Серед майже 23 тисяч супутників, рух яких у реальному часі можна
відстежити в інтернеті, загубився один об'єкт, незаслужено забутий
в Україні. PolyITAN-1 – його назва розшифровується як "Polytechnic
Institute Technological Automatic Nanosatellite".
На ньому немає тризуба, жовто-блакитного прапора і написа Made
in Ukraine. Але той, хто в темі, знає: цей кубсат зроблений в
Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського.

Над першим українським наносупутником працювали 30 студентів КПІ

У той самий момент, коли єдиний на сьогодні діючий супутник
України пролітає над Ефіопією зі швидкістю сім з половиною
кілометрів на секунду, 32-річний Євген Коваленко показує копію
цього кілограмового апарату.
– Він рухається з такою швидкістю, з якою весь Київ, від Теремків
до Троєщини, можна перетнути десь за три секунди, – каже
Коваленко.

Після закінчення навчання в КПІ Євген не зміг покинути космічні проєкти університету

Євген, випускник КПІ, працює директором IT-відділу однієї з великих
компаній. Паралельно викладає і бере участь у космічній програмі
університету. Грошей це не приносить, тільки задоволення і нові
навички інженера-розробника. Ще й віру в те, що в технологічному
плані Україна не така погана, як може здатися.
– Сонячні батареї, електроніка, система, яка відповідає за
навігацію, орієнтування, блок живлення, радіоприймач і
передавач, – показує Коваленко кубсат.
Про університетські досягнення Євген розповідає у величезному
ангарі КПІ, де спочивають остови радянських ракет і авіатехніки:
літаків Міг-23, Ан-24Т та гелікоптера Мі-2.

На зразках старої радянської техніки студенти можуть побачити, як влаштовані літальні
апарати та ракети

В КПІ два роки навчався Сергій Корольов, засновник практичної космонавтики

На цей хоча і вражаючий, але іржавий антураж, можна дивитися
двояко. Песиміст, який ностальгує за минулим, скаже
заїжджене: "Какую страну прос*али!". Такі, як Євген, випромінюють
обережний оптимізм: "Ми ще не перестали бути космічною
державою. Сподіваюсь, що такого взагалі не станеться".
Коли в КПІ почали конструювати перший наносупутник, Євген
Коваленко
був
студентом-ентузіастом,
яких
чимало
в
університетській космонавтиці. Учасники стартового проєкту
розраховували на те, що PolyITAN-1 протримається на висоті
близько 600 кілометрів рік-два.

Наносупутники працюють за рахунок сонячних батарей

PolyITAN-1 і ще 21 наносупутник із різних країн запустила українська
ракета-носій з території Оренбурзької області РФ в червні 2014 року.
Всі апарати, виведені тоді на орбіту, давно згоріли в атмосфері. Але
студентський сателіт з України і далі продовжує рух, роблячи повний
оберт навколо землі приблизно за час футбольного матчу.
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Перший наносупутник PolyITAN-1 був пробою
для України формату CubeSat.
– Основним завданням було довести, що
платформу, яка працюватиме, – згадує
PolyITAN-1 мав передавати на Землю
внутрішню температуру, заряд батарей,
Землі тощо.

нового на той момент
ми можемо зробити
Євген Коваленко. –
телеметричні дані:
положення стосовно

З КПІ вийшов легендарний винахідник Ігор Сікорський, на честь якого переіменували
університет

Зовнішні перепади температур від мінус 40 ° C до плюс 80 ° C,
внутрішнє нагрівання від плюс 5 ° C до плюс 35 ° C, гаммавипромінювання – агресивне середовище, з яким стикається кубсат
у космосі, вимагає тривалих і дорогих випробувань на Землі.
Десять років тому в КПІ розробили обладнання, що перевіряє
міцність космічних приладів і окремих елементів.

У лабораторіях КПІ є дивне обладнання, яке зрозуміло тільки фахівцям

Те, що дилетант може жартома порівняти з самогонним апаратом, у
Михайла Ільченка, керівника космічної програми КПІ, академіка НАН
України, викликає непідробну гордість.
– Це унікальне обладнання, якого немає в жодному університеті
України, – показує Ільченко. – Ми зробили камеру, яка імітує деякі
умови космосу. Температура до мінус 190 °C, тиск – десять в
мінус п’ятій ступені...
В цій капсулі багато своїх виробів тестувало КБ "Південне". Також
ми працюємо з іншими замовниками.

Михайло Ільченко: "КПІ – єдиний університет України, де є своя космічна програма"

PolyITAN-1 обійшовся КПІ приблизно в 100 тисяч доларів, а його
запуск – у 25 тисяч. Як і тоді, так і зараз, грошима допомагають
компанії, зацікавлені в підтримці практичної космонавтики.
Після вдалого виведення на орбіту першого наносупутника, в КПІ
зробили PolyITAN-2-SAU, що складається з двох юнітів вагою 1,9
кілограм. Обійшовся він удвічі дорожче.

Тестування приладів для космічних апаратів може відбуватися без перерви протягом
тижня

У 2017-му PolyITAN-2 з іншими кубсатами ракета Atlas V доправила
з мису Канаверал (США) на МКС. Звідти наносупутники запускали за
допомогою японського робота-маніпулятора.
– Наш другий апарат вже виконував наукові завдання в
масштабному дослідженні верхніх шарів атмосфери. Це була
міжнародна програма QB50. На супутнику стояли сенсори, які
виміряли кількість атомарного кисню та передавали дані на
Землю, – розповідає Михайло Ільченко.

За цим склом агресивне для людини та техніки середовище

Вчені КПІ мають досвід участі в різних космічних програмах

– PolyITAN-2 вивели на висоту 300 кілометрів. За два роки він
планово спустився до рівня 90 кілометрів та потім перестав
існувати. Але встиг зробити заплановані дослідження на
необхідній висоті, – продовжує академік.

Всім сьогоднішнім досягненням Михайло Ільченко, який віддав КПІ
60 років, радий без застережень. Він пам'ятає часи, коли
співробітники університету брали участь у програмах СРСР з
підкорення космосу. Але можливості, які є у нинішніх студентів його
надихають не менше.

Академік Ільченко каже, що Україна ще не втратила свій космічний потенціал

Космос більше не привілей військових, спецслужб і влади. Космос
дійсно став ближче.
– Можна взяти деталі для супутника на радіоринку? – жартує
журналіст УП.
– В тому числі, – сміється академік.
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За логікою влади, для освоєння Україною космосу в останні роки
потрібен вагомий привід. Для Офісу президента ним стало 30-річчя
Незалежності.
На початку року Володимир Зеленський доручив запустити в 2021му апарат дистанційного зондування Землі "Січ 2-1".
Розуміння того, у скільки саме державі обійдеться проєкт, поки
немає. У 2015 році ДП КБ "Південне" обіцяло виготовити апарат за
98 мільйонів гривень. Україна веде переговори з компанією Ілона
Маска SpaceX про виведення українського супутника на орбіту за
один мільйон доларів.

Аерокосмічні технології в КПІ вивчають не тільки в теорії

Кубсати дозволяють займатися практичною космонавтикою молодим українцям, які не
мають великого інженерного досвіду

На тлі розмов про запуск "Січ 2-1" і очікувань космічних програм
державного масштабу робота в університетських лабораторіях
залишається майже непоміченою.

Сергій Пуха, головний інженер ОКБ "Шторм" КПІ розповідає: в alma
mater Ігоря Сікорського готові конструювати не лише кубсати.
– Ось макет мікросупутника вагою до 100 кілограм, який ми
розробили в 2017 році, – розказує він. – Це апарат з оптичним
сканером для зондування Землі, для фотозйомки з висоти 600
кілометрів.

Сергій Пуха запевняє, що навіть в університетських лабораторіях можна робити потужні
супутники

– Зараз ми робимо різні системи, які в майбутньому можна буде
інтегрувати в такий мікросупутник, – продовжує Сергій Пуха. –
Апарат коштуватиме від півтора до двох мільйонів доларів, це
ціна без запуску. Таких грошей КПІ не має.
Якщо буде державне фінансування, ми можемо приступити до
реалізації проєкта у будь-який момент.
Один з головних елементів космічних зондів – високоякісні лінзи. В
КПІ є цех, де виробляють таку оптику. Тут можуть робити складні
об'єктиви, зокрема і для військових.

Оптика, яку роблять у КПІ, могла б допомогти на фронті, але залишається в стінах КПІ

– У нас є дзеркала, за допомогою яких можна знешкодити
безпілотник на відстані до 800 метрів, – розповідає інженер. – За
допомогою такого скла можна, просто кажучи, випалити частину
об’єкта, перегріти двигун, вивести з ладу механіку чи
електроніку.
Це наша розробка 2014 року, але держава, на жаль, не підтримала
проєкт. Подібні системи є в США, Китаї, Ізраїлі, коштують вони
мільйони, але у нас була дуже бюджетна ідея з точки зору
реалізації.
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У свої двадцять років студент Олексій Падун – інженер-розробник
наносупутників. За його плечима семестр навчання "на відмінно" в
США і наукова робота в NASA, у дослідницькому центрі імені
Гленна.
– В Америці студенти – справжні фанати, вони зацікавлені в
освіті, в космонавтиці, беруть участь у різних університетських
проєктах, – згадує він.

Розробкою наносупутників він почав займатися на першому курсі, в 16 років

Небом Падун загорівся ще в школі, займався авіамоделюванням. У
нього вже є льотно-штурманський досвід на легкомоторних літаках
українського виробництва "Аеропракт". Але амбіції студента йдуть
далі, в космос. Його мрія – пілотована космонавтика.
Сьогодні Олексій бере участь у проєкті КПІ PolyITAN-3. Це новий
наносупутник з трьох юнітів, який, якщо вірити обіцянкам уряду,
виведуть на орбіту разом із "президентським" "Січ 2-1". Але це не
точно.
Про третій кубсат Олексій Падун розповідає в лабораторії теплових
труб і наносупутникових технологій, де розробляли і тестували
попередні "кубики" КПІ.

Над PolyITAN-3 українці працюють разом з колегами з Познанської Політехніки

Головне завдання апарату – фото і відеозйомка з космосу. За
допомогою PolyITAN-3 в КПІ хочуть протестувати платформу, яка
зможе розгледіти з космосу будинок, вантажівку або, скажімо, танк.
Глобальна ідея така: сконструювати вісім більш потужних
супутників, які в режимі 24/7 покриють автономно, без участі
людини, велику територію. Такі спостереження будуть корисні і в
мирних, і в оборонних цілях.

Падун: "У проєкті я працюю з системою орієнтації супутника. Займаюсь програмуванням,
випробуваннями, практичною механікою"

Розробка кубсатів виглядає влучною метафорою стану всієї
космічної галузі країни: можемо, але в маленьких розмірах.
Коли дивишся на таких, як Олексій Падун, розмови про майбутнє
української космонавтики звучать не так вже й мінорно.
Від 20-річного студента, одягненого в чорний "бомбер" з
американським прапором і лого NASA, віє самовпевненістю і
юнацьким максималізмом. Утім, вони цілком співзвучні зі словами
Ігоря Сікорського, які викарбувані на пам'ятнику конструктору
гелікоптерів в містечку КПІ: "Знімаю капелюха перед альма-матер,
яка підготувала мене до підкорення неба".
– Навіщо я це роблю? – відповідає Падун в кінці бесіди. – Головна
мета – прискорити освоєння космосу. Це те, до чого людство
повинне прагнути. Космос – безмежний для досліджень.
Полетів би я на Марс? Навіть вагатися не буду. Жодної секунди!
Вам я обов’язково подарую патч місії (нашивку – УП).
Євген Руденко, Ельдар Сарахман, Дмитро Ларін, УП
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