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АУДИО КОЛЕКЦИЯ “ЗДРАВЕ”
В подкаста на БГ Наука могат да се намерят безплатно над 480 аудио епизода. Това е 
аудио формат, който се слуша предимно през телефона или компютъра. 

Ние избрахме най-интересните записи и ги подредихме по категории. Така ще може 
да слушате само това, което ви е интересно. Тук сме събрали 36 от аудио файловете 
в mp3 свързани с здраве и медицина.

Вземи веднага всички 36 mp3 файла
- https://kupinauka.com/product/audio-kolekciya-zdrave

https://kupinauka.com/product/audio-kolekciya-zdrave
https://kupinauka.com/product/audio-kolekciya-zdrave
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http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://nauka.bg/spec-broi-lqto2020/


https://move.bg/
http://move.bg
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БГ Наука Подкаст:

Слушай през Android 
Слушай в iTunes

Слушай в Nauka.bg
Слушай в STITCHER

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://nauka.bg/bg-nauka-podkast/
https://subscribeonandroid.com/nauka.bg/feed/podcast/
https://itunes.apple.com/bg/podcast/%D0%B1%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82/id1351829585
https://nauka.bg/category/nauka-50/audio/
https://www.stitcher.com/podcast/bg-science/bulgarian-science-magazine-podcast/
https://nauka.bg/bg-nauka-podkast/
https://move.bg/
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Някои от новините:

Постдокторантски стипендии на 
Human Frontier Science Program (HFSP)

Отворен тематичен конкурс 
финансиран от европейската 
научноизследователска 
инфраструктура за изкуствата и 
хуманитарните науки DARIAH

Инициатива “Plastic Pirates 
– Go Europe!” за справяне със 
замърсяването с пластмасови 
отпадъци на реките и моретата

Съвместният изследователски 
център обяви 11 конкурсни сесии 
за кандидатстване за достъп 
до инфраструктури за ядрени 
изследвания

Уебинар „Виртуален редактор“

Министерството на науката и 
технологиите на Китай обявява 
конкурс за проектни предложения 
с възможност за участие на 
чуждестранни организации в 
съвместни проекти за справяне с 
Covid-19

Годишен доклад на Съвместния 
научноизследователски център за 
2019 г.

НАУЧЕН ПОРТАЛ НА 
МИНИСТЕРСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-human-frontier-science-program-hfs/
https://naukamon.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-human-frontier-science-program-hfs/
https://naukamon.eu/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0/
https://naukamon.eu/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0/
https://naukamon.eu/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0/
https://naukamon.eu/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0/
https://naukamon.eu/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0/
https://naukamon.eu/%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-plastic-pirates-go-europe-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%81/
https://naukamon.eu/%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-plastic-pirates-go-europe-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%81/
https://naukamon.eu/%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-plastic-pirates-go-europe-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%81/
https://naukamon.eu/%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-plastic-pirates-go-europe-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%81/
https://naukamon.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-2/
https://naukamon.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-2/
https://naukamon.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-2/
https://naukamon.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-2/
https://naukamon.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-2/
https://naukamon.eu/%d1%83%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80/
https://naukamon.eu/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%be%d0%b1/
https://naukamon.eu/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%be%d0%b1/
https://naukamon.eu/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%be%d0%b1/
https://naukamon.eu/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%be%d0%b1/
https://naukamon.eu/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%be%d0%b1/
https://naukamon.eu/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%be%d0%b1/
https://naukamon.eu/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%be%d0%b1/
https://naukamon.eu/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b8/
https://naukamon.eu/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b8/
https://naukamon.eu/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b8/
https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
https://nauka.bg/nosht2020/
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https://nauka.bg/nosht2020/

Общата цел на проекта K-TRIO 4 съвпада с целта на 
Европейската нощ на учените: “да приближим учените до 
широката общественост и да увеличим осведомеността 
за научните и иновационни дейннаучната дейност 
върху ежедневието на хората, което от своя страна да 
привлече младите хора към научна кариера”

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://nauka.bg/nosht2020/
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Автор: Радослав Тодоров 
(Българска Наука)

Макар и на много хора да им 
прозвучи като шега, това 
амбициозно начинание е 
на път съвсем сериозно да 

се реализира. На техническо ниво не-
щата са вече организирани, но за да 
тръгне серийното производство все 
пак ще трябва държавата, а и местни-
ят пазар и инвеститори, да проявят 
интерес към проекта.
Тъй като още не всичко по него е си-
гурно и уточнено, доскоро той не 

беше оповестяван никъде. Но ето, че 
сега вече, с любезното съдействие на 
реализаторите му, можем да ви разка-
жем повече за него.
Проектът всъщност е международен и 
от българска страна се движи от фир-
мата “Ferrum Group”, като в непосред-
ствено бъдеще ще бъде регистрирана, 
специално за по-лесна комуникация 
по въпроса с българските власти, 
нова компания с управител българ-
ски гражданин. Проекта е с техноло-
гични партньори - департаментите 
на “Antonov Engineering” в Швеция и 
Австрия (където се намира главният 
им офис), както и украинската “Pac 

Съвсем скоро може да стартира 
производство на български 
хеликоптери
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Agroaviadnipro”. Като финансиране-
то е основно българско и украинско. 
Първоначално компонентите ще бъ-
дат изработвани в голямата си част от 
“Pac Agroaviadnipro” и техните подиз-
пълнители в Украйна, Полша и Бълга-
рия, като при постигане на достатъч-
ни обеми намеренията са за постепен 
трансфер на технологии и постигане 
на над 80% локализация в България.
Първоначалният план е бил - самите 
хеликоптери да започнат да се сглобя-
ват тук в България до края на 2020 г., 
но поради пандемичната обстановка 
и ограниченията в пътуванията про-
екта се е забавил, като засега идеята е 
да се завърши подготвителният етап. 
В момента се водят преговори с търсе-
не на технологични и инвестиционни 
партньори за проекта, като при дос-
татъчен интерес “Pac Agroaviadnipro” 

е дългогодишен партньор на някол-
ко големи компании и имат сериозен 
опит в поддръжката и модернизация-
та на различни типове вертолети и са-
молети, като преди няколко години са 
представили собствена дълбока мо-
дернизация наречена Ми2АМ1.
В процеса на работа с български спе-
циалисти, се е стигнало до идеята, че 
на базата на АМ1 може да се разрабо-
ти наистина нова многоцелева маши-
на, с нови възможности.
Поради сериозното участие на бъл-
гарската страна в новопроектирания 
хеликоптер, на базата на Ми-2, той 
ще носи името Ми-2 БГ (White Lion), 
практически първата такава машина 
с българско име.
Съветският многоцелеви хеликоптер 
Ми-2, на чиято основа е разработен 
новият вариант, разбира се е доста 
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стар, първият му полет е чак от далеч-
ната 1961 г. и е спрян от производство 
през 1992 г. Но от това не бива да се 
правят прибързани заключения, тъй 
като концепцията му е максимално 
подходяща за българските условия и 
възможности. Макар и да е на него-
вата база, Ми-2 БГ си е един напълно 
нов, съвременен и всестранно ъпгрей-
днат модел, спрямо своя далечен пър-
вообраз, от който общо взето е остана-
ла почти само рамата.
На първо място трябва да се отбеле-
жи, че модерните електронни системи 
за управление и бордови компютри 
на новия White Lion, са с цяла техно-
логична ера напред от циферблатове-

те и механичните лостове на руския 
Ми-2. Въобще почти всички техниче-
ски характеристики на новия модел са 
значително подобрени, а много от тях 
- коренно променени.
Като се започне от това, че двата му 
газотурбинни двигателя са оптимизи-
рани от по 350 конски сили на по 420 
к.с (като амбицията е да се достигне 
максималните за редуктора 437 к.с )., 
и се стигне до това, че е намален раз-
хода на гориво с 50 литра на час. Вече 
произведени и със съответните серти-
фикати са нови композитни винтове 
(както носещ така и опашен). Увели-
чени са също така масата на полезния 
товар, който може да носи и на макси-
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малната скорост - до 230 км/ч.
Новият хеликоптер е със съвременен 
композитен външен резервоар, позво-
ляващ “плосък под” (в оригинала там 
се намира основният вътрешен резер-
воар), както и още два допълнителни 
балансиращи резервоара, които удъл-
жават радиуса му на действие до 650 
км и по този начин той без проблеми 
може да покрива територията на ця-
лата страна.
В допълнение кабината е разширена 
и е добавено още 1 пасажерско място, 
което означава, че той може да пре-
возва 7 души плюс 2-ма екипаж. А при 
нужда специалните нови седалки мо-
гат много лесно да се разкачат, благо-
дарение на плоския под и освободе-
ното пространство да се използва за 
повече полезен товар (до 1.2 т), което 
придава допълнителна гъвкавост на 
този многоцелеви хеликоптер.
Безспорно нуждата от подобна уни-
версална машина за България в мо-
мента е огромна. Най-малкото, след 
като миналата година собственикът 
на единствения хеликоптер-линейка 
в страната го продаде в чужбина, се 
стигна до критичната ситуация, в мо-
мента Планинската спасителна служ-
ба (ПСС) да не може да разчита на по-
мощ по въздух.
А според ръководството на БЧК и ПСС, 
се нуждаем от поне 4 до 6 хеликоптера 
за спешни случаи. Тъй като те могат 
да бъдат използвани не само при пла-
нински инциденти, но и при доклад-

вани катастрофи по магистралите, по-
жари и други инциденти, при каквито 
бързата реакция е от жизненоважно 
значение.
Макар държавата ни да разполага с 
военни хеликоптери като Ми-17 и 
Eurocopter Cougar, много малко от тях 
в момента са в изправност. Освен това, 
за разлика от модернизирания  Ми-2 
БГ, те са доста големи машини, по-тро-
мави и не удобни за малки  спасител-
ни операции. Отделно и процедурата 
за повикването им е много по-сложна 
и бавна - първо трябва да се подаде за-
явка до Министерството на отбраната 
или здравеопазването, след което да 
се чака разрешение. На това отгоре 
чисто технически поради повишени-
те си габарити за тях е трудно да се 
намери подходяща площадка за каца-
не както в планината, така и в града. 
Като в допълнение, те имат редица 
лимитации за полет в усложнена ме-
теорологична обстановка и накрая - 
имат висока цена на летателният част 
поради скъпата поддръжка и разхода 
на гориво.
Всичко това може да се окажат фатал-
ни пречки при спасителни акции и 
да костват човешки животи. А както 
знаем, човешкият живот е само един, 
така че компромиси по този въпрос не 
можем да правим и на лице е крайната 
необходимост този проблем да бъде 
разрешен час по-скоро.
Като стана дума за остарелите и неиз-
правни хеликоптери в парка на род-
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ните ВВС, новият проект същевремен-
но може спокойно да разреши и този 
проблем. Поради факта, че за разлика 
от обикновените транспортни, трени-
ровъчни или спасителни хеликопте-

ри, White Lion е пригоден да носи и въ-
оръжение. Корпусът му е конструиран 
така, че отстрани да могат да се зака-
чат ракетни или картечни гондоли.
Едно местно производство на мно-
гоцелеви вертолети би било от огро-
мна полза за армията и би могло да ѝ 
осигури цели хеликоптерни ескадри-
ли, с което силно да повиши отбра-
нителния потенциал на Република 
България. Макар че и само една еска-
дрила от 12 машини би решила мно-
го от настоящите проблеми на ВВС. 
Тя може да осигури както достатъчно 
учебно-тренировъчни машини, така 

и летящ команден център, машини за 
издирване и спасяване, хеликоптер 
за специални операции и машина за 
непосредствена огнева поддръжка по 
наземни цели.

Огромен проблем за родните ВВС в 
тяхната хеликоптерна съставляваща 
са вече споменатите по-горе продъл-
жителни престои поради нуждата 
от ремонт и сертификация, високата 
цена на летателният час и от там из-
ключително недостатъчният нальот 
на пилотите.  
При български производител, напъл-
но осигурена логистична поддръжка, 
и ниската цена на ремонтно възстано-
вителните и капитално възстанови-
телните работи извършвани на тери-
торията на Р. България
А след като при това положение и ре-
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монтната база ще е в България, към 
нея се предвижда и оборудването на 
Център за цялостно обслужване на 
машините.
Това ще спестява изключително много 
средства и време, сравнено например 
със ситуацията при самолетите ни Пи-
латус PC-9, които се налага всеки път 
да ремонтираме чак в Швейцария.
По този начин всяка от машините ще 
може да се модифицира според нужди-
те на различните клиенти, на собстве-
на територия. Отделно самата маши-
на е “модулна” и ще позволява бърза 
преконфигурация от един до друг тип.
И накрая, но съвсем не на последно 
място, освен за международния прес-
тиж на България (в света има само 12 

страни, производители на хеликоп-
терна техника), това ще бъде мощна 
инжекция и за икономиката и индус-
трията, както и реална възможност 
постепенно да се възроди българско-
то самолетостроене. Цеховете за сгло-
бяване могат да открият много работ-
ни места, възможност за обучение на 
многочислен обслужващ персонал, 
пилоти и инструктори, възможност 
за специализации в Украйна, Австрия 
или Швеция и много други.
Също така не трябва да се пропуска и 
експортният потенциал на машината 
особено на пазари, където България 
традиционно има силно присъствие - 
Близкия изток и Африка, а така също 
и заявен потенциален интерес при 

Предварителен изглед на евентуалната военна модификация, която може да 
бъде произведена за българските ВВС
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държави от постсъветското простран-
ство.
Най-атрактивното за една страна със 
скромен бюджет като нашата, обаче 
е уникално ниската цена, която пред-
лагат конструкторите. Според тях бю-
джетната цена на вертолета в базо-
ва модификация (без въоръжение и 
др. консумативи) ще е около едва 1.5 
милиона евро, или под 3 милиона лв, 
което е повече от приемлива цена за 
подобна машина. Тоест само срещу 36 
млн. лв можем да се сдобием с цяла ес-
кадрила от 12 хеликоптера. За сравне-
ние в момента за двата изправни Ми-
17 плащаме по над 10 млн лв на година 

за поддръжка и ремонт. Що се отнася 
пък до 2-та милиарда дадени за 8-те 
нови изтребителя и разходите по тях-
ната бъдеща поддръжка, там всякакви 
сравнения са напълно излишни.
С каквото и да бъде сравнен, моделът 
Ми-2 БГ, ще излезе с едни гърди на-
пред от икономическа гледна точка, 
защото сухият летателен час (това са 
всички разходи по машината без го-
ривото, застраховките и заплатата на 
пилота), е една от най-ниските за по-
добен клас машина  в света - едва 550 
евро на час. С горивото това прави под 
750 евро на час. За сравнение при хе-
ликоптера Бел 206 е около 1200 евро 

Предварителен изглед на евентуалната военна модификация, която може да 
бъде произведена за българските ВВС

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА | БРОЙ 132

17Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮЛИ/АВГУСТ 2020

на час, а Аугуста Уестланд 109 е около 
1400…
Максималният ресурс назначен на 
корпуса на машината се изчислява 
на около 9000 часа или 15 години. Но 
ако сглобяването става у нас и съот-
ветно разполагаме с материалната 

база сами да извършваме навременно 
всички ремонтни дейности, този пе-
риод може да бъде значително удъл-
жен.
Всичко това може да бъде постигнато, 
стига единствено българското прави-
телство, армията и инвеститорите да 
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се заинтересуват достатъчно от този 
проект и да окажат съдействие за осъ-
ществяването му. В противен случай 
компаниите са предвидили цеховете 
за сглобяване да бъдат установени в 
Австрия, от което ние ще пропуснем 
страшно много ползи.
Така че в интерес на всички ни е рабо-
тата около този проект да се популя-
ризира, за да придобие той широк об-
ществен отзвук и да стигне до когото 
трябва, ако искаме да бъде успешно 
прокаран у нас.

За целта компанията планира да орга-
низира участието на, пуснатият вече 
в серийно производство в Украйна, 
техен много подобен вертолет Ми-2 
АМ1, на авиошоу през септември в Со-
фия и евентуално на още едно такова 
авиошоу в Граф Игнатиево.
Очаквайте още новини и подробности 
по темата в близко бъдеще.

Основен източник за информацията: 
Ferrum Group   
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През седмиците около начало-
то на социалната изолация 
празните рафтове на супер-
маркетите, без тестени изде-

лия, ориз и брашно, поради паническо 
купуване, предизвикаха опасенията 
на обществото относно възможността 
да остане без храна.
Австралийските фермери успокоя-
ват потребителите, уверявайки ги, че 
страната им произвежда достатъчно 
храна, за да изхрани три пъти населе-
нието си. Дали обаче това твърдение 

ще остане вярно след десет до дваде-
сет години в една страна, силно засег-
ната от изменението на климата?
Отговорът е да. Ако сме подготвени за 
това и ако има постоянно финансира-
не за намирането на решения за уве-
личаване на добивите.
„Учените правят всичко възможно, 
като участват в глобални, интердис-
циплинарни усилия за намирането на 
начини за увеличаване на производ-
ството на култури при бъдещи усло-
вия с изменен климат. По същество 

Спешно трябва да се избегне 
бъдещият недостиг на храна
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трябва да удвоим производството на 
основни зърнени култури преди 2050 
г., за да осигурим желаната достъп-
ност до храни за бързо растящото све-
товно население", казва професорът 
от ANU Робърт Фърбанк от ARC  Цен-
тър за съвършенство в транслацион-
ната фотосинтеза (CoETP).
"Подобно е на намирането на вирусна 
ваксина, която да предотврати пан-
демия. Това не се случва за една нощ. 
Знаем, че селското стопанство на Ав-
стралия ще бъде една област, коя-
то ще бъде най-силно засегната от 
климатичните крайности. Затова се 
подготвяме да осигурим кутия с ин-
струменти за растителни иновации, 
готови да гарантират глобалната про-
доволствена сигурност след десети-
летие или повече, но за да направим 
това, се нуждаем от финансиране на 
научните изследвания, за да продъл-
жим“, казва професор Фърбанк.
Няколко примера за тези иноватив-
ни решения бяха публикувани наско-
ро в специален брой на тема „Инова-
ции в продоволствената сигурност на 
селското стопанство“ в сп. Journal of 
Experimental Botany, включително пет 
ревюта и пет научни статии.
Редакторът на специалния брой, про-
фесорът от АНУ Джон Еванс, казва, че 
тази публикация подчертава широко 
разпространеното мнение, че подо-
бряването на фотосинтезата - проце-
сът, чрез който растенията превръщат 
слънчевата светлина, водата и CO2 в 

органична материя - е нов начин за 
увеличаване и развиване на растени-
евъдство.
„Ние работим за подобряване на фо-
тосинтезата по различни линии, как-
то показват статиите, включени в 
този специален брой, от намирането 
на сортове култури, които се нуждаят 
от по-малко вода, до оптимизирането 
на части от процеса с цел улавяне на 
повече въглероден диоксид и слънче-
ва светлина. Знаем, че имаме забавя-
не с поне десетилетие в намирането 
на тези решения за животновъдите и 
фермерите, така че трябва да започ-
нем да разработваме нови възмож-
ности сега, преди да е станало твърде 
късно" казва проф. Еванс, главен из-
следовател на CoETP.
Специалният брой включва изследо-
вателски решения, които варират от 
традиционните подходи за развъж-
дане до амбициозни проекти за ген-
но инженерство, използвайки напъл-
но различни цели на технологичния 
спектър; от роботи трактори, до син-
тетична биология.
Всички тези усилия са насочени към 
намиране на начини да се направят 
културите по-устойчиви на суша и 
екстремни климатични условия и да 
бъдат по-ефективни при използване-
то на земя и торове.
„Нашите изследвания допринасят 
за осигуряването на продоволстве-
на сигурност в глобален контекст и 
хората често питат какво общо има 
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това с австралийските фермери и от-
говорът ми е - всичко. Освен факта, че 
икономиката и селското стопанство 
са взаимно свързани, ако австралий-
ските фермери имат по-продуктивен 
и устойчив сорт култури, те са в със-
тояние да планират бъдещето, което 
се превръща в по-добър агробизнес и 
в същото време гарантира глобална 
сигурност в целия свят", казва профе-
сор Фърбанк.
Това изследване е финансирано от 
ARC Център за съвършенство в тран-
слационната фотосинтеза (CoETP) на 
Австралийския изследователски съ-
вет (ARC), ръководен от Австралий-
ския национален университет, който 

има за цел да подобри процеса на фо-
тосинтеза, за да увеличи производ-
ството на основни хранителни култу-
ри като сорго, пшеница и ориз.
Специалният брой на Journal of 
Experimental Botany относно иноваци-
ите в селското стопанство за продо-
волствена сигурност (том 71, брой 7, 6 
април 2020 г.) е достъпен за разглеж-
дане онлайн на този адрес: https://
academic.oup.com/jxb/issue/71/7

Източник: sciencedaily
Превод: Радослав Тодоров
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Два фосила на хоминиди, открити в 
южноафриканска пещера, включител-
но този череп на Homo erectus, сочат 
към голяма еволюционна промяна, на-
стъпила преди около 2 милиона годи-
ни.

Новите находки разкриват, че 
представители на три раз-
лични хоминидни линии са 
се струпали в южния край 

на Африка преди около 2 милиона го-
дини, загатвайки за еволюционен за-
мах, задвижван от разпространението 
на изключително успешен, човекопо-
добен вид. Не е ясно обаче дали трите 

Южна Африка изглежда 
е изиграла важна роля за 
еволюцията на хоминидите 
преди 2 милиона години
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древни популации са обитавали реги-
она точно по едно и също време.
Разкопките в Дримолен, комплекс от 
пещери в Южна Африка, водят до от-
криването на два фосила от черепи, 
единият от Homo erectus, а другият 
от Paranthropus robustus, твърдят па-
леоантропологът Анди Херис от уни-
верситета Ла Тробе в Мелбърн, Ав-
стралия, и неговите колеги. И двете 
находки датират между 2.04 милиона 

и 1.95 милиона години, съобщават 
учените за Science News.
Вкаменелостта на H. erectus принад-
лежи на дете, но представлява дълъг, 
нисък череп, типичен за по-възрастни 
екземпляри от този вид. Черепът от P. 
robustus пък е на възрастен индивид.
Преди това учените установяват, че и 
два вида австралопитеци, A. africanus 
и A. sediba, са обитавали близките ра-
йони на Южна Африка, също преди 

Екскаваторите в Южноафриканската местност Дримолен, заедно с някои от 
откритите от тях кости на животни, са открили също така и около 2 мили-
она-годишни фосили от два вида хоминиди, Homo erectus и Paranthropus robustus.
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около 2 милиона години.
Взети заедно, тези открития показват, 
че в еволюцията на хоминидите е на-
стъпил драстичен преход, на терито-
рията на Южна Африка, между около 
2.1 милиона и 1.9 милиона години на-
зад, смятат от екипа на Херис. Сравни-
телно в този времеви участък колеба-
нията в климата и местообитанията 
довеждат до изчезването на австра-
лопитеците. H. erectus и P. robustus, 
обаче издържат на тези екологични 
предизвикателства, и както изглежда 
изпреварват австралопитека в борба-
та за ограничените ресурси.
Не е ясно дали членовете на трите хо-
минидни линии някога са се срещали 
помежду си през този преходен пери-
од.
“Тези интригуващи открития 
потвърждават това, което някои от 
нас са очаквали от известно време - че 
три вида хоминиди са съжителствали 
в Южна Африка“, казва палеоантропо-
логът Дарил дьо Руйтър от Тексаския 
университет A&M в College Station, 
който не е участвал в изследванията.
По-ранната работа в няколко други 
пещерни обекти в Южна Африка пред-
полагаше, че H. erectus, P. robustus и A. 
sediba датират преди близо 2 милиона 
години. Но много вкаменелости от 
първите два вида са фрагментарни и 
точното датиране на пещерните утай-
ки, които съхраняват тези находки, се 
оказа трудно.
Екипът на Херис датира черепните 

фосили в Дримолен, използвайки две 
техники за изчисляване на времето, 
тъй като седиментите са се образува-
ли точно под и над мястото, където 
са открити екземплярите. Доказател-
ства за по-рано датирани обръщания 
на магнитното поле на Земята в утай-
ката на Дримолен помагат допълни-
телно за уточняване на възрастта на 
вкаменелостите.
Южноафриканските вкаменелости на 
H. erectus може да са малко по-стари 
от тези на A. sediba, но противоречи-
вото предположение, според което A. 
sediba е родоначалник на рода Homo, 
остава в играта. Изследователите не 
знаят колко по-рано от преди 2 мили-
она години е произлязъл А. sediba или 
колко далеч отвъд разкопания обект 
в Южна Африка се е случило това. Но 
повечето други изследователи смятат 
A. sediba за задънена улица в еволю-
ционното дърво и залагат на Източна 
Африка като най-вероятно място, къ-
дето да е произлязъл рода Homo.
Откриването на изкопаемия H. erectus, 
датиращ преди около 2 милиона го-
дини в Южна Африка, значително 
разширява обхвата на този вид в ран-
ния етап от неговата еволюция, каз-
ва палеоантропологът Джон Хоукс от 
Университета в Уисконсин. Вкамене-
лостите на H. erectus в Западна Азия 
датират от преди около 1.8 милиона 
години. И е възможно H. erectus да е 
изработил 2.1 милиона-годишните 
каменни сечива, открити в Китай.
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“Възможно е това дете от Дримолен да 
е най-ранният известен представител 
на първия глобален хоминиден вид“, 
допуска Хоукс, който не е участник в 
настоящото проучване.
Последната известна поява на H. 
erectus е преди 108 000 години на ин-
донезийски остров, което означава, че 
оцелява в продължение на около 2 ми-
лиона години.
Вкаменелостта на H. erectus, откри-
та в Дримолен, “бележи началото на 

най-успешния вид на Хомо, известен 
някога - включително и настоящата 
компания“, пише палеоантропологът 
Сюзън Антон от Нюйоркския универ-
ситет в коментар, публикуван с новия 
научен доклад.

Източник: Science News
Превод: Радослав Тодоров
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Nathan Nunn, Harvard University and 
Canadian Institute for Advanced Research 

(CIFAR)
Изображение: YouTube

Методологическите инова-
ции позволяват на учени-
те да проучат как събити-
ята от далечното минало 

са повлияли за оформянето на съвре-
менния живот. В книгата си “Истори-
ческите корени на икономическото 
развитие”, Натън Нан прави преглед 

на последните изследвания каква е 
пресечната точка на историята, раз-
витието и културата, които имат за 
цел да проучат културната еволюция 
на икономическото развитие. Упори-
тостта на глобалното неравенство се 
използва като казус за демонстриране 
на взаимодействието на тази динами-
ка. Обсъждат се бъдещите области на 
изследване и последиците оказващи 
влияние върху политиката.
Традиционно изследванията на съ-
временното икономическо развитие 
напоследък имат предимно неистори-

Историческите корени на 
икономическото развитие
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чески подход. Обикновено изследва-
нето на миналото се пренася в отдел-
ното поле на икономическата история 
и рядко се правят връзки между исто-
рически фактори и съвременни ико-
номически резултати. През последни-
те десетилетия обаче се наблюдават 
бързо нарастващи тенденции към из-
следване на икономиката в историче-
ска перспектива, при разглеждане на 
съвременните проблеми, свързани с 
глобалната бедност и сравнителното 
развитие.
Най-често проучванията от този вид 
започват със събиране на нови данни, 
обикновено от архивни източници, 
които измерват аспектите на конкрет-
ния исторически епизод и съотнасят 
тези данни към съвременните фак-
тори. Съпоставят се по население, об-
щества или райони, за да се провери 
дали историческият фактор има при-
чинно-следствено въздействие вър-
ху съвременните реалности, които 
са обект на изследване. Прави се ста-
тистически анализ, като се изучават 
вариациите при отделните индиви-
ди, етноси или страни и се използват 
емпирични техники (като инстру-
ментални променливи величини, не-
постоянна регресия, съпоставяне на 
разлики и естествени експерименти), 
които са насочени към разграничава-
не на причинно-следствените връзки 
от обикновената корелация.
След като днес е установено значение-
то на историческия фактор или епи-

зод за резултатите, се прави опит да се 
разберат точните причинно-следстве-
ни механизми, които отчитат наблю-
даваната връзка. Това обикновено 
изисква събиране на допълнителни 
данни и допълнителен статистически 
анализ, както и интегриране на исто-
рическата литература и писмените 
доказателства.
Емпиричните проучвания, проведени 
през последните две десетилетия, ус-
тановяват, че значителна част от раз-
ликите в икономическия просперитет, 
която наблюдаваме в света днес, има 
своите корени в миналото. В книгата 
се подчертават основните причини и 
исторически събития довели до това 
положение. Като например европей-
ската експанзия по целия свят през 
16-ти век и оформилите се послед-
ващи пътища на развитие в резултат 
от нея. Така в днешно време става все 
по-ясно, че човек не може напълно да 
разбере съвременното икономическо 
развитие, без да проучи неговите ис-
торически корени.
Общата констатация, е че историята 
е важна за съвременните резултати 
но, не трябва да се изпуска фокуса и 
от политиката. Тоест ако голяма част 
от естеството на света днес е опреде-
лена от историческите процеси, то не 
трябва да се пренебрегва и ролята на 
политиката в него?
В допълнение към постигането на 
по-пълно разбиране за процеса на 
икономическото развитие, изводите 
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от литературата са важни и за проек-
тиране на политики за справяне с про-
блемите, свързани с глобалното раз-
витие. Това е важна следваща стъпка 
за литературата и затова последните 
проучвания вече започнаха да поемат 
това следващо предизвикателство.
Това е подробно илюстрирано в кни-
гата, като са представени примери от 
изследвания, които се стремят да раз-
крият какво точно поражда например 
недоверието в западната медицина. 
Това недоверие, което присъства по 
целия свят, води до недостатъчно из-
ползване на медицинските услуги, 
което пък води до по-лошо здраве и 
по-висока смъртност.
Проучванията изследват историче-
ските корени на това недоверие, по-
казвайки как то се определя от лоши-

те медицински практики в миналото. 
След което се обсъждат примери, в 
които прозренията, получени от ис-
торическите анализи, се използват за 
подобряване на дизайна, прилагането 
и ефективността на политиките. Тези 
примери илюстрират главната опорна 
точка, а тя е, че има големи ползи от 
научните изследвания, имащи за цел 
да установят как по-добре регионал-
ната история и контекст могат да се 
използват за проектиране на дизайна 
на една по-ефективна политика.

Източник: science.sciencemag.org
Превод: Радослав Тодоров 
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В Борнхолм 80% от домовете се ото-
пляват с водна система, подхранвана 
от изгарянето на отпадъци, слама, 
биогазове и дърва. Снимка: Lilly M / 
Wikimedia commons

Когато рибните запаси се сринаха в 
Балтика в края на 90-те, островитя-
ните от Борнхолм, Дания, осъзнаха, че 
трябва да преоткрият себе си. Тяхно-

то скалисто островче, на около 200 км 
източно от Копенхаген, беше в упадък 
от години. Неговите жители, около 40 
000 души, се нуждаеха от нов път и ус-
пяха най-накрая да се стабилизират.
Сега те са и по-проспериращи и по 
екологични. Индустриите, учените и 
правителствата обединиха усилия да 
финансират и проучат какво е постиг-
нато, като в резултат островът получи 
първо място в нова награда за своето 

Как да намалим въглеродните 
емисии - уроци от един датски 
остров
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развитие на възобновяема енергия.
През последните две десетилетия 
островитяните са издигнали над 35 
големи вятърни турбини, както и раз-
нообразни битови и енергийни цен-
трали, които горят слама, дървени 
пелети и отпадъци. Те са инсталирали 
умни измервателни уреди, които ор-
ганизират отоплителните им систе-
ми. Дори са задействали хладилници, 
които да подпомагат баланса на елек-
трозахранването.
„Борнхолм беше в криза, трябваше да 
намерим нови начини да създадем ра-
ботни места, да работим, за да бъдем 
самодостатъчни, да постигнем по-го-
ляма стойност и да направим така, че 
тя да остане на острова“, казва Уини 
Гросбьол, която от 2010 г. е кмет на 
датската община с площ от 588 кв.км, 
приблизително с размерите на остров 
Корфу.
До към края на миналия век острови-
тяните са получавали цялата си енер-
гия през подводен кабел от Швеция и 
от вносен нефт.
Но през годините това се промени. 
Сега кабелът доставя само една трета 
от електроенергията, докато вятърът 
доставя 40%, парата от инсталация за 
изгаряне на дърва - 20%, биогазовете 
- 4% и слънчевите панели - 3%. В до-
пълнение, 80% от домакинствата се 
отопляват с водна система, подхран-
вана от изгарянето на слама, биогаз, 
дървени пелети и отпадъци.

Ахилесовата пета

Един водещ проект успешно се справи 
с ахилесовата пета за производство на 
възобновяема енергия - как да се ба-
лансира електроенергията в мрежата, 
когато има обилни количества в свет-
ли, слънчеви дни, но по-малко, когато 
е тъмно или вятърът е утихнал?
Около 2800 домакинства и фирми до-
броволно участват в няколко проекта, 
известни като EcoGrid.EU и EcoGrid 2.0, 
в които електроенергията на техните 
домакинства може да реагира чрез 
инсталирани контролери на колеба-
нията в цената на шведската електро-
енергия, текущите климатични усло-
вия, времето и аномалиите на всяко 
домакинство.
Например, всеки домакин може да 
програмира системата, за да позволи 
максимален спад на температурата, 
ако мощността е скъпа или е необхо-
дима на друго място. Предприятията 
позволиха хладилниците на празен 
ход да бъдат настроени да се изключ-
ват, ако е необходимо, също и да ста-
билизират доставките.
В резултат на това сред участващите 
домакинства се наблюдава 30% спад в 
потреблението на енергия през зима-
та.
В друг проект малък парк от електри-
чески проводници доставя електро-
енергията от батериите си обратно в 
системата, когато тя не се използва.
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За Даниел Бърслунд, съсобственик на 
местната пивоварна Svaneke Bryghus, 
екологизирането понякога е скъпо, но 
той смята, че е необходимо.
Пивоварната произвежда до два ми-
лиона литра био крафт бира годишно, 
една трета от която се консумира на 
острова, предимно от многобройните 
му туристи.
Той взе участие в EcoGrid и установи, 
че е по-практично мотокарът му да се 
зарежда през нощта, когато енергията 
е по-евтина и изобилна. Той е впрег-
нал топлината от производството на 
бира, за да задвижва охладителна сис-
тема и е преминал от нефт към биогаз. 
До края на годината той се надява да 
складира въглеродния диоксид, кой-
то е страничен продукт от процеса на 
варене за повторна употреба и про-
дажба, например за газирани напитки 
или за почистване на барплотове в ба-
ровете.
Той казва, че въпреки разходите, про-
мените са били в съответствие със 
стратегията на острова и той се е въз-
ползвал от зелената му репутация.
„В началото направихме много инвес-
тиции, но сега те се изплащат“, твърди 
той.

Съществени изисквания

За да работи зелената мечта, има ня-
кои съществени изисквания, казва 
Гросбьол.
„На първо място, ние трябва да напра-

вим зеления начин лесен начин. Ако 
искате хората да карат електромоби-
ли, трябва да ги направите лесни за 
управление."
Зеленият начин също трябва да бъде 
„евтиният начин“, допълва тя. „Това не 
е богат остров, това е една от най-бе-
дните части на Дания ... ако попитате 
жителите кое е най-важно, те обикно-
вено отговарят: „Избирам решения, 
които са евтини. “
Образованието е друг жизненоважен 
елемент, добавя още тя.
За островитянката Хеле Мунк Равнб-
орг най-важното е, че желанието за 
стабилизиране произтича от самите 
островитяни.
Равнборг работи в Копенхаген, къде-
то пътува ежеседмично, и има къща в 
Борнхолм от 11 години.
„Като остров постигнахме редица ус-
пехи в прилагането на много неща, 
които могат да бъдат приложени и 
централно... но сега трябва да се из-
правим пред всички решения, които 
изискват отделни граждани и компа-
нии да вземат решения, като напри-
мер избора на екологични превозни 
средства или хранителни продукти.“ 
- казва тя

Изпитание

Принципите на Гросбьол предстои да 
бъдат тествани в бъдеще.
Тя се надява островът да се отдалечи 
от производството на енергия от био-
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маса поради съмнителния й принос 
при намаляването на въглеродните 
емисии. И все пак той е бърз, доходо-
носен, стабилен и изцяло локален, 
така че подобна промяна може да бъде 
непопулярна.
Възможно е да има и съпротива за от-
далечаването от изгарянето на отпа-
дъци: управата на Борнхолм планира 
да изостави отпадъците до 2032 г.
„По-лесно е да ги изгорите и да полу-
чите топлина от отпадъци, отколкото 
да сортирате и да използвате повтор-
но всички фракции“, казва Гросбьол.
Друга трудност е, че островитяните - 
както и други датчани - са възразили 
срещу изграждането на нови вятърни 
турбини на сушата. Тъй като островът 
иска да бъде въглеродно изчистен до 
2025 г., Борнхолм разглежда възмож-
ността за офшорни турбини, които в 
крайна сметка биха могли да създадат 
достатъчно електричество за задвиж-

ване на производството на водород, 
който може да захранва фериботите.
Равнборг, която председателства 
гражданска група, желаеща да създа-
де подобно съоръжение, очаква с не-
търпение този ден, когато седмично-
то й пътуване през Балтика ще бъде 
по-зелено.
„Има доста хора, които не са много до-
волни от фериботите, замърсяващи 
силно с CO2“, казва тя.
Междувременно Гросбьол дава съ-
вети за други общности, които биха 
искали да повторят техният успех. 
„Най-важният урок е, че те трябва да 
го правят по свой начин, защото никое 
общество не е като всяко друго. Много 
е важно да се учиш от най-добрите, но 
да го правиш по свой начин.“

Източник: horizon-magazine.eu
Превод: Радослав Тодоров
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Биохибрид може да превръща въгле-
родния диоксид в полезен продукт на 
Марс или на Земята

Бактериите върху нанопровод-
ниците превръщат слънчева-
та светлина, въглеродния ди-
оксид и водата в органични 

градивни елементи
Химиците са създали хибридна сис-
тема от бактерии и нанопроводници, 

която улавя енергия от слънчевата 
светлина и я прехвърля на бактерии, 
които да превърнат въглеродния ди-
оксид и водата в органични молекули 
и кислород.
На Земята такъв биохибрид би могъл 
да премахва въглероден диоксид от 
атмосферата. А на Марс това би могло 
да осигури на колонистите суровина 
за производство на органични съеди-
нения, вариращи от горива до лекар-

Биохибрид може да превръща 
въглеродния диоксид в полезен 
продукт на Марс или на Земята
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