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През последните седмици бяхме свидете-
ли на много интересни лекции, посве-
тени на космическите технологии. Във 
всеки един брой на сп. „Българска на-

ука” ние ви предоставяме различна информация 
за програмата „Космически предизвикателства 
2011” и ви запознаваме с протичането на лекции-
те. През изминалите седмици ние се запознахме 
с Димитрий Целякович (Dmitriy Tseliakhovich) 
- млад учен от Беларус, който работи с НАСА, 
Харвард, MIT и др. големи изследователски ин-
ституции. Основава компания, която работи по 
създаването на нова система за изстрелване на 
кораби в Космоса.

В началото на своята лекция той обясни основи-
те на астродинамиката (орбитална динамика) и 
принципа на действие на съвременните ракети. 
Колкото повече килограми полезен товар бъдат 
изстреляни, толкова повече гориво е необходимо. 
Това е основната причина ракетите да са толкова 
големи и тежки. Ракетите имат два вида двигате-
ли:

- Твърдогоривни  двигатели– много прост и 
лесен за създаване

- Течногоривни двигатели – много по-сло-
жен, но и по-ефективен тип двигатели

Принципите на работа на ракетния двигател са 
достатъчно прости. Технически погледнато, го-
ривната камера на ракетния двигател „контроли-
ра“ експлозията, която създава тягата, необходи-
ма за излитането на ракетата.

Сложността идва от там, че трябва да се контро-
лират много параметри и налягания, които пре-
връщат създаването на ракетен двигател в огро-
мно предизвикателство.

Температурата, която се образува в горивната ка-
мера и изходните части на двигателя, е много ви-
сока – колкото температурата върху повърхността 
на малка звезда. Едновременно с това двигателят 
трябва да се охлажда. Това е само един от приме-
рите за сложността на системата.

За да стигне полезния товар на ракетата до Кос-
моса, трябва да се развие скорост по-голяма от 7 
км в секунда. Освен гравитацията, трябва да се 
преодолее и атмосферата, която действа като сте-
на и създава много силно съпротивление.

В момента ракетите са много големи и имат мно-
го сложна структура и множество движещи се 
елементи. 

Основните проблеми са свързани с теглото на ра-
кетата, ниския процент на полезния товар (не по-
вече от 5% от общото тегло на системата в много 
случаи), цената за изграждането на ракета-носи-
тел и сложността по логистичната подготовка на 
системата. Това са само част от основните про-
блеми, свързани с използването на съвременните 

Космическите предизвикателства продължават
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ракетни системи.

Това поражда нуждата от създаването на ново по-
коление ракети – носители и системи, които да 
променят коренно ситуацията и да направят Кос-
моса далеч по-достъпен. 

Учените работят по различни проекти за достига-
не на Космоса:

- Космически асансьор – невъзможен за по-
строяване, тъй като няма толкова здрав ма-
териал на Земята – проблемът се разисква 
от учените и дискусиите по въпроса про-
дължават

- Орбитален самолет, който да преодолее 
атмосферата – в процес на разработване

- Изстрелване на космически кораби с по-
мощта на лазерен лъч – до момента има 
успешни тестове

- Ракета с ядрен двигател – изключително 
ефикасено, но проблемът в момента е, че 
ядреният реактор е много тежък и опасен, 
за да бъде използван

Димитрий разказа за бъдещето и за част от по-
следните разработки в областта на ракетостро-
енето.

Според него е възможно до 30 години да имаме 
база в Космоса, която да позволява поддържане-
то на постоянен живот и да създава условия за 
самоподдържаща се система. Той твърди още, че 
бъдещето на енергийните ресурси е Слънцето, а 
другите ресурсите ще взимаме от астероидите, 
които прелитат покрай Земята. Бъдещето на ико-
номиката ще бъде свързано с тези ресурси.

Ще бъдат построени огромни телескопи, с които 
ще виждаме по-далеч от всякога. Ще се създадат 
кораби, които ще ни заведат до други слънчеви 
системи.

Според неговите думи, в момента се работи във 
всяка една от тези насоки. 

Целякович, родом от Беларус, е завършил Кал-
Тек (Калифорнийския Технологичен Институт) 
и е съосновател на компанията Escape Dynamics 
(http://www.escapedynamics.com/). Основната цел 
на тази компания е да разработи ракета-носител, 

изгарянето на гориво в която се осъществява не 
на базата на химически реакции (каквото е по-
ложението при сегашните ракети), а - чрез фоку-
сиран микровълнов лъч, излъчван от Земята към 
ракетата, благодарение на който се постигат тем-
ператури от няколко хиляди градуса по Целзий и 
съответно ракетата става много по-ефективна. 

Ето една картинка от сайта на компанията, ко-
ято добре илюстрира какво се има предвид:

Идеята на пръв поглед може и да изглежда мал-
ко фантастична, но Целякович я аргументира 
доста добре и по думите му това е бъдещето на 
ракетите. Той изтъкна основните недостатъци на 
другите методи за задвижване на ракети. При се-
гашните масови химически задвижвани ракети за 
гориво се използва смес от водород и кислород, 
но гори само водородът, докато кислородът има 
ролята на окислител в настъпилата реакция. Това 
означава неефективност и голяма първоначална 
маса на ракетата. В разработваната от фирмата 
Escape Dynamics ракета е необходим само во-
дород, което повишава двойно ефективността й 
спрямо химически задвижваните ракети. Целяко-
вич е оптимист относно бъдещето на проекта и е 
на мнение, че дори в момента съществува нужна-
та технология и при необходимото финансиране 
подобна ракета би могла да види бял свят дори до 
няколко години. 

Може би всичко това ни изглежда като научна 
фантастика, но при някои технологии производи-
телността през последните десетина години се е 
развила 100 000 пъти и е поевтиняла над 10 000 
пъти (компютърните системи), което само по себе 
си е показателно за това колко бързо се развива 
човечеството, а космическите науки са следваща-
та по ред „индустриална революция”.
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От следващата лекция ние научихме за една от 
най-престижните обучителни програми на НАСА 
за високи технологии, която е ориентирана изця-
ло към бизнес развитието.

Singularity University

- http://singularityu.org/

Мисията на програмата е да се съберат глобални 
лидери и да им бъде показано как да променят 
света, чрез внедряването на високи технологии 
в различни отрасли - от космическите науки до 
здравеопазването и екологията.

Научихме още как технологията се променя и 
как влияе на хората. Как технологията влияе на 
бизнеса и как се създават нови брашнове и нови 
компании…

Singularity University партнира с най-високо тех-
нологичните компании и университети, които 
инвестират и спонсорират програмата. Компании 
от различни държави презентират своите техно-
логии. Лекторите в програмата са нобелови ла-
уреати, учени от НАСА, различни специалисти 
от Google и др.

http://video.nauka.bg/na-fokus/singularity-university/

Лекцията продължи с представянето на програ-
мата през 2010 г., както и с бъдещето на самия 
проект. 

Част от най-бързо развиващите се технологии на-
мират своето приложение в медицината, като там 
се набляга на роботизираните операции и на на-
нороботиката. (В този брой ви запознаваме с този 
вид технологии, в раздел „Медицина”.) Космиче-
ските технологии също наблягат на роботиката, 
като много фирми инвестират в подобни разра-
ботки и в космически системи.

Всичко това се нуждае от иновации в бизнеса и 
развитието на технологиите може да продължи 
само с нови идеи . След 10 -15 години, благодаре-
ние на бързо развиващите се технологии, ще има 
нови браншове в икономиката, които ще проме-
нят света. 

Създава се платформа, чрез която всички топ 
учени и бизнесмени, които се занимават с високи 
технологии, да могат да комуникират и да обме-
нят идеи… Това е основната идея при създаване-
то на Singularity University. 

Следващата по ред лекция беше много важна, тъй 
като тя засяга всеки от нас. Анабел Фонсека, ко-
ординатор на международните отношения в Ев-
ропейската Космическа Агенция (ЕКА), предста-
ви стъпките по присъединяването на нови държа-
ви към Европейската космическа общност. 

www.esa.int/

Примерите за това, колко положително влияе 
ЕКА за всяка една държава партньор, са много. 
За съжаление, и днес България остава ЕДИН-
СТВЕНАТА европейска страна, която не е член 
или партньор на ЕКА. 

Имахме шанса да изслушаме лекцията на Уго 
Коща, изпълнявал длъжността координатор на 
международното сътрудничество на Португалия 
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в ЕКА. Г-н Коща показа официалната статисти-
ка на страната си след присъединяването й към 
ЕКА. Още в първата година след като става част 
от ЕКА Португалия постига възвръщаемост на 
инвестициите, надвишаваща 100% стойността на 
държавното й участие в агенцията, а през всяка 
следваща година възвращаемостта на инвестици-
ите й се увеличава спрямо предходната.

ЕКА кани многократно България да преговаря с 
агенцията. В началото на тази година ЕКА пред-
ставя своята програма в страната ни за пореден 
път и се очаква получаването на искане за включ-
ването ни към агенцията.

Съветът, който Анабел Фонсека даде, бе след-
ният: „Трябва да промените манталитета си 
спрямо Космоса!”

Карта на държавите членки на ЕКА в ЕС. Дър-
жавите, оцветени със светло синьо, са канди-
дат-членки.

ЕКА не е научна организация, а - икономическа 
структура, която е с огромно значение за развити-
ето на Европа.

България няма представител в агенцията и стра-
ната ни никога не е достигала до официално из-
разена позиция по отношение на евентуална про-
цедура за присъединяване към ЕКА.

Лекцията продължи с миналото, настоящото и 
бъдещето развитие на ЕКА. И тук стана ясно от-
ново, че България е единствената страна в ЕС, ко-
ято не е изявила желание да бъде член на ЕКА!!!

В този брой ви представяме и материал на Рай-
чо Райчев относно евентуалното присъединяване 
на България в ЕКА. По темата бе представена и 
лекция в „Космически предизвикателства 2011“, 
описваща в детайли структурата на агенцията, 
начините за сътрудничество с нея, икономическа-
та обосновка на евентуалното членство в ЕКА, а 
също – и реалните стъпки по присъединяването 
на България.

Следващата лекция бе от Факултета по физика на 
Оксфорд за изследванията на слънчевата систе-
ма. Др. Нийл Боулс  ни говори по темата „Пла-
нетарни науки и мисии на Марс и на Луната”. 
Представена бе връзката на Оксфорд с различни-
те организации, които се занимават с космически 
изследвания и високи технологии, като НАСА, 
ЕКА, Германския аерокосмически център и др. 
Запознахме се с ролята на Оксфорд и в частност 
– с ролята на Факултета по физика за развитието 
на науката на глобално ниво.

Последната лекция, на която бяхме свидетели на 

8-ми май, бе лекцията на Джон Къмбърс, специ-
ализант в изследователския център Еймс. Той раз-
каза за възможностите, които ни разкрива изкуст-
веното синтезиране на биологични структури и 
огромните ползи от използването на синтетична-
та биология за бъдещите космически мисии. Г-н 
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Къмбърс изтъкна, че именно това е начинът, по 
който може да се улесни колонизирането на пла-
нетите. Къмбърс даде за пример Луната. На нея 
наскоро са били открити сериозни залежи от лед, 
които, освен вода, съдържат и множество орга-
нични съединения. Тези съединения могат да се 
използват на място за създаването на подходящи 
биологични субстанции, които да намерят прило-
жение като храна за бъдещия екипаж на евенту-
ална лунна база. 

Тоест, преди да дойдат хората, първо трябва да 
се подготви средата на обитание. Къмбърс даде 
и пример от историята – когато португалските 
моряци се натъкнели на необитаем пустинен ос-
тров, те оставяли там добитък и се връщали след 
години, когато животните вече са се размножили 
достатъчно, че да гарантират прехраната на пър-
вите колонизатори. Сметките показват, че само 
чрез създаването на системи, използващи налич-
ните ресурси, би могло да се осъществи реалното 
колонизиране на Космоса.

През следващата седмица по време на лек-
циите ще се обсъжда темата за космическото 
право. Освен това, са планирани упражнения 
с участниците под ръководството на Фабиан 
Щайнмец от Щутгартския технически уни-
верситет.

Първите две лекции на проф. Ройзер:  
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/Bulgarien_SmallSat.pdf  
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/Bulgaria_SOFIA.pdf  
 
Презентацията на д-р Стори Мъсгрейв:  
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/NCSU_2003.pdf  
 
Презентацията на Райчо Райчев за бъдещето на 
България в ЕКА:  
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/Present_SC2011_Raychev.pdf  
 
Презентациите на Уго Коща и Пол Новел:  
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/HSF_Publish_Version.pdf  
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/Navigation_Systems_EU_Novell.pdf

Благодаря на Емил Петков от форум „Звездно об-
щество” за предоставените материали!
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Yuri‘s Night 2011 Парти организирано от „Space challenges“
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