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Последната космическа разходка за 
астронавти от програмата „Кос-
мическа совалка“ бе осъществена 
на 27 май 2011 г. От април 1983-та 

до май 2011-та са проведени общо 162 полета 
в открития космос на астронавти на совалки. 
Представям ви снимки най-вълнуващите со-
валкови разходки!
Всички тези космически разходки, които 
ви представям тук, са извършени в близкия 
космос - в околоземната орбита. От 1972-ра 

година насам (когато е последната лунна 
мисия на „Аполо 17“) няма лунни разходки, 
няма разходки и в далечния космос отвъд 
околоземна орбита. Совалката може да лети 
само в околоземна орбита.

1. Началото - април 1983 година - първа 
космическа разходка за астронавти на кос-

мическата совалка!

АСТРОНОМИЯ

Април 1983 - мАй 2011 - косми-
ческите рАзходки нА прогрАмАтА 

„космическА совАлкА“!
http://www.cosmos.1.bg

Автор: Светослав Александров

Доналд Петерсон и Стори Мъсгрейв са 
първите астронавти на космическа совалка, 
които стъпват в открития космос! Photo 
credit : NASA
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2. Първата свободна космическа разходка без 
прикрепящо въже - февруари 1984 година!

Астронавтът на НАСА Брус МакКендълс прави първата в историята на човечеството 
“свободна” разходка в космическото пространство, без прикрепяща връв. Photo credit: NASA
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3. Първата космическа разходка от жена-
американец в космоса - Катрин Съливан - 

октомври 1984 година

Катрин Съливан е първата жена-американец, излязла на космическа 
разходка. Photo credit : NASA
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4. Първата космическа разходка от трима 
души - май 1992 година

Това е първата и до този момент единствена космическа разходка, провеждана от повече от 
двама души. Всички останали космически разходки в историята на човечеството са били 
провеждани или само от един, или само от двама души. На снимката- тримата астронавти 
поправят спътника “Интелсат 4”. Photo credit : NASA
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5. Поправката на “Хъбъл” - декември 1993 
година!

Това е може би един от най-големите успехи в историята на космическата совалка, а в 
научен смисъл - вероятно най-големият успех. Астронавтите успяват да коригират 
сферичната аберация на главното огледало на телескопа “Хъбъл” и благодарение на техните 
героични усилия ние разполагаме със страхотни снимки от космическия телескоп. Photo 
credit : NASA
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6. Космическа разходка от астронавти на 
совалка, посветена на обслужването на 

орбитална станция “Мир” - март 1996 година

Линда Годуин и Майкъл Клифорд са първите американски астронавти, които извършват 
космическа разходка около скачената станция “Мир” и космическата совалка “Атлантис”. 
Руско-американската програма “Совалка-Мир” е един от най-блестящите примери за 
международно сътрудничество, заедно с програмите “Аполо-Союз” и “Международна 
космическа станция”. Photo credit : NASA
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7. Астронавти започват да строят 
“Международната космическа станция” - 

декември 1998 година!

На снимката - астронавтът Джери Рос по време на една от трите космически разходки от 
мисията на “Индевър” през декември 1998 година. Астронавтите скачват модулите “Заря” 
и “Юнити” по време на космическите си разходки и така започва началото на строежа на 
“Международната космическа станция”. Photo credit : NASA
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8. Поправка на повреден слънчев панел на 
“Международната космическа станция” - 

ноември 2007 година

Строежът на “Международната космическа станция” не винаги е протичал гладко и 
безпроблемно. На снимката - астронавтът Скот Паразински поправя повреден слънчев панел 
на “Международната космическа станция”. Първоначално панелът “П6” бе прикачен за друго 
място, но с напредването на конструкцията трябваше да бъде сгънат, разкачен, монтиран 
на ново място и разгънат отново. Ууупс.. оказа се, че панелът е разкъсан. Астронавтът 
Скот Паразински извърши сложна космическа разходка, която обаче благополучно завърши с 
поправката на слънчевия панел. Photo credit : NASA
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9. “Международната космическа станция” става 
... международна - 2008 година!

През 2008 година се случва важно събитие - на “Международната космическа станция” най-
сетне са инсталирани модулите “Колумб” на Европейската космическа агенция и “Кибо” на 
Япония. Така “Международната космическа станция” наистина става международна, а не 
просто Руско-американска. Photo credit : NASA

АСТРОНОМИЯ



 http://nauka.bg 82

10. Последни поправки по телескопа “Хъбъл” 
- юли 2009 година. 

На снимката - астронавти Томас Маршбърн и Крис Касиди. През 2009 
година е последната мисия на космическа совалка до телескопа “Хъбъл”. 
Photo credit : NASA
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11. Последна космическа разходка за програма 
“Космическа совалка” и край на строежа на 

“Международната космическа станция”- май 
2011 година

На снимката - Грег Чемитъф, който заедно с Майк Финк извърши последната 
космическа разходка за програмата “Космическа совалка”. Photo credit : NASA
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