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Както всяка година, програмата 
„Космически Предизвикател-
ства“ предоставя на участниците 

голямо космическо предизвикателство. 
Задачата тази година е да проектират, 
изпълнят, изстрелят в стратосферата, и 
приберат метеорологичен балон с поле-
зен товар, който да извърши научна и из-
следователска мисия. Само за два месеца, 

младите изследователи на Космоса, без 
предишен опит, ще трябва да подготвят 
полезен товар, който да добие цифрово 
изображение на България от височина 
над 30 км. (това е 10!!! километра по-ви-
соко от тавана на полет на най-модер-
ните изтребители в Света), както и да 
изпратят легонавт (човече от Лего) и да го 
върнат невредим до Земята. Освен това, 

„Космически Предизвикателства 2012“ с ново 
предизвикателство: 

Български студенти ще изстрелят научна 
апаратура на 30 км. в стратосферата!
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основната мисия има изискване за поне 
един научен прибор, който ще трябва да 
измери състоянието на околната среда 
по време на полета. Това са минимални-
те изисквания към мисията - студентите 
ще имат възможност да развихрят фанта-
зиите си и изследователския си дух и да 
добавят вторични научни и изследова-
телски инструменти към техния изследо-
вателски кораб. 
Четири отбора се състезават за най-добър 
цялостен проект, който да осъществят на 
два етапа. В първия етап всеки отбор под-
готвя документ, описващ в пълни под-
робности всички системи на мисията, от 
навигационната и комуникационна сис-
теми до административни подробности 
и връзки с обществеността. Във втория 

етап, участниците в „Космически Пре-
дизвикателства 2012“ ще построят своите 
изследователски кораби и ще ги изстре-
лят. Студентите сами ще навигират бало-
на, ще проследяват неговата траектория 
и ще трябва да локализират точката на 
приземяване. Всеки отбор има по един 
ментор-специалист в областта на кос-
мическите изследвания и технологии, а 
крайните проекти ще бъдат оценявани 
от външни съдии, експерти в подготовка-
та и управлението на реални космически 
мисии.

Екипът на „Космически Предизвикател-
ства“ е твърдо убеден, че най-добрият на-
чин студентите да вникнат в проблемите 
на Космоса - научни, технически, мени-
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Снимката е направена от Робърт Харисън на 38 г., който е използвал обикновена камера и балон, 
за да качи технологията на около 35 000 метра надморска височина. Цялото оборудване струва 

около 1000 лв.
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джърски, и административни, е да се из-
правят срещу тях директно. Участниците 
в програмата ще имат шанса да докажат, 
че Космосът съвсем не е недостъпен за ис-
кащите и можещите. Предизвикателство-
то тази година е само една малка стъпка 
към завръщането на България в „косми-
ческото семейство“ на Европа. То е и го-
лям шанс за студентите да работят в екип 
с други космически ентусиасти и да по-
кажат своите способности като участват в 
осъществяването на истински изследова-
телски проект от начало до край. Докато 
подготвят своите проекти,  участниците 
имат възможност да следят лекции от 
световни експерти в космическите науки 
и технологии, и да завържат трайни кон-
такти с тях.

Инициативата се подкрепя и от най-но-
вия член на екипа на „Космически пре-
дизвикателства“ - Камен Козарев, док-

торант по Астрономия в Бостънския 
Университет. Научната му работа е съ-
средоточена върху изследване на едро-
мащабни шокови вълни в короната на 
Слънцето, предизвиквани от коронални 
избухвания. Също така той използва ком-
пютърни модели, за да изчисли доколко 
тези шокови вълни могат да ускоряват 
протони до скорости близки до тази на 
светлината, чрез числено моделиране. 
Наскоро Камен спечели престижна сти-
пендия на НАСА за следдокторантски 
изследвания в областта на космическото 
време, и есента ще продължи работата 
си в Смитсонианската обсерватория към 
университета Харвард . Камен се занима-
ва с организацията на модула „Космиче-
ски науки“.

Екипът на „Космически Предизвикател-
ства“ е твърдо убеден, че най-добрият на-
чин студентите да вникнат в проблемите 
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на Космоса - научни, технически, мени-
джърски, и административни, е да се из-
правят срещу тях директно. Участниците 
в програмата ще имат шанса да докажат, 
че Космосът съвсем не е недостъпен за ис-
кащите и можещите. Предизвикателство-
то тази година е само една малка стъпка 
към завръщането на България в „косми-
ческото семейство“ на Европа. То е и го-
лям шанс за студентите да работят в екип 
с други космически ентусиасти и да по-
кажат своите способности като участват в 
осъществяването на истински изследова-
телски проект от начало до край. Докато 
подготвят своите проекти,  участниците 
имат възможност да следят лекции от 
световни експерти в космическите науки 
и технологии, и да завържат трайни кон-
такти с тях.

Инициативата се подкрепя и от най-но-
вия член на екипа на „Космически пре-

дизвикателства“ - Камен Козарев, док-
торант по Астрономия в Бостънския 
Университет. Научната му работа е съ-
средоточена върху изследване на едро-
мащабни шокови вълни в короната на 
Слънцето, предизвиквани от коронални 
избухвания. Също така той използва ком-
пютърни модели, за да изчисли доколко 
тези шокови вълни могат да ускоряват 
протони до скорости близки до тази на 
светлината, чрез числено моделиране. 
Наскоро Камен спечели престижна сти-
пендия на НАСА за следдокторантски 
изследвания в областта на космическото 
време, и есента ще продължи работата 
си в Смитсонианската обсерватория към 
университета Харвард . Камен се занима-
ва с организацията на модула „Космиче-
ски науки“.
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