Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111264
Відкрита
Дата реєстрації: 31-05-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний центр управління і випробування космічних засобів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24507442
Адреса: вул. Московська, буд. 8, м. Київ, 01010, Україна
Підпорядкованість: Національне космічне агенство України
Телефон: 380442534349

3. Виконавець
Назва організації: Національний центр управління і випробування космічних засобів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24507442
Підпорядкованість: Національне космічне агенство України
Адреса: вул. Московська, буд. 8, м. Київ, 01010, Україна
Телефон: 380442534349

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Оцінювання точності вимірювання кутових координат низькоорбітальних штучних супутників Землі при їх спостереженні
оптичними засобами НЦУВКЗ

Назва роботи (англ)
Estimation of accuracy of measurement of angular coordinates of low-orbit artificial satellites of the Earth at their observation
by optical means of NTSUVKZ

Мета роботи (укр)
Дослідження впливу апаратури (пристроїв реєстрації) та режимів проведення оптичних спостережень для отримання
кутових координат на точність визначення орбітальних параметрів штучних супутників Землі на низьких орбітах.

Мета роботи (англ)
Investigation of the influence of equipment (recording devices) and modes of optical observations to obtain angular coordinates
on the accuracy of determining the orbital parameters of artificial satellites of the Earth in low orbits.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 72.19

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Оцінювання точності вимірювання кутових координат
1

04.2021

10.2021

Остаточний звіт

низькоорбітальних штучних супутників Землі при їх спостереженні
оптичними засобами НЦУВКЗ

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 89.25.39
Індекс УДК: 629.78.083

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Присяжний Володимир Ілліч (к.т.н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Брюховецький Олександр Борисович

Відповідальний за подання документів: Козуб Андрій Миколайович (Тел.: +38 (066) 643-04-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

