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ОТ МЕГАЛИТИТЕ ДО РАКЕТИТЕ  
 
 

2009г: НОВАТА КОСМИЧЕСКА НАДПРЕВАРА 
 
 На 9 октомври 2009г много посетители  на интернет- сайта на 
НАСА станаха свидетели на едно интересно събитие  - последната степен 
на ракетата-носител на изстреляната към Луната космическа сонда 
LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite ) се стовари 
върху повърхността на земния естествен спътник със скорост около 2. 6 
километра в секунда в района на неговия южен полюс. “Мишената” беше 
неогряван от Слънцето терен върху вътрешния склон на кратера Кабеус. 
Целта на тази операция беше да се разбие чрез удара най-горния слой 
на покриващия лунната повърхност скален материал и да се достигне до 
слой, евентуално богат на воден лед.  За наличието или отсъствието  
на леда  може да се разбере от анализа на данните за разпръснатото от 
удара в околното пространство вещество. Далечната цел на експеримента 
е да се разбере дали на Луната съществуват  значителни запаси 
подповърхностна вода и дали те са най-големи в района на нейните 
полюси.  Въпросът е важен с оглед  на това къде и как да бъде 
изградена бъдеща постоянна американска лунна база. 
 
 
 

  Топлинно изображение на района на удара на кратера Кабеус , 
получен непосредствено след събитието 
 

Защо САЩ  , които след полета на “Аполо-17” през 1972 година 
изоставиха Луната за повече от 35 години сега отново са се 
“разбързали”  към нея?  През 60-те и 70-те години към нея “бързаше” и 
СССР и това беше важен елемент във всеобщата надпревара между двете 
страни.  Сега , в началото на 21-век , след относителното затишие 
през 90-те години  интригата в космоса дори изглежда още по-голяма. 
За разлика от времето на “студената война” се състезават не две или 
три,  а вече няколко страни – САЩ,Русия,Китай,Индия,Япония, а също и 
ЕС .  
 През 2003-та година Европейската космическа агенция изпрати  
към Луната сондата “SMART”. Последваха я сондите  на Япония , Китай и 



Индия. Русия, която от съветската епоха  (1976 година)  също не е 
изпращала апарат към Луната предприе стъпки, които да ускорят нейното 
завръщане там още към 2015 година. 
 След доста голямото  затишие през 80-те и 90-те години НАСА 
направи  истински масиран десант към Марс  в началото на новото 
хилядолетие чрез орбиталните  сонди “Mars Oddyssey” и  Mars 
Reconnaissance Orbiter,  двата всъдехода Spirit и Opportunity, 
спускаемият апарат Phoenix.  Край Марс работи и изстреляната с 
помощта на руска  ракета носител Протон-3 европейска сонда Mars 
Express.  

Изстреляната през 2002 година сонда Cassini успешно изследва  
Сатурн  и  неговата система от спътници и пръстени.  Отделилият се от 
сондата  изследователски модул “Хюйгенс” се “гмурна” в атмосферата на 
най-големия измежду сатурновите спътници – Титан,  достигайки  до 
неговата замръзнала повърхност.  

Най-близката до  Слънцето планета – Меркурий в момента е обект 
на наблюдение от близко разстояние чрез апаратурата на сондата 
MESSENGER  (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and 

Ranging). 
 Съседката на Земята, забулената в плътна атмосфера и аерозолна 
димка Венера също не е забравена. В момента край нея работи 
европейската сонда Venus Express. След като към средата на 80-те 
години съветската изследователска програма за Венера беше прекратена 
днес Русия планира да се върне там през 2014 година със сондата 
“Венера-Д”. 
 Когато в средата на 80-те години СССР, Франция , Япония и още 
повече от 10 страни се включиха в изследването на Халеевата комета с 
помощта на 5 космически сонди, САЩ останаха  встрани. През 2004 

година обаче НАСА се “реваншира” забивайки специално предназначена за 
целта капсула от сондата “Deep Impact” в ядрото на кометата Темпел-1. 
Сблъсъкът беше наблюдаван от комплекса научна апаратура на борда на 
основния апарат, който прелетя край кометата, както и от много 
обсерватории на земната повърхност. 

Има обаче сериозна опасност  НАСА да срещне затруднения за 
реализация на тези следващи етапи. Причина за това е видимото 
нежелание на новото политическо ръководство на САЩ (от 2009г) да 
финансира по-активно работата по “Съзвездие”. Ако това се случи  е 
твърде възможно превес в новата космическа надпревара да получат 
някои  от другите участници в нея. Добре е да се напомни , че Китай 
вече заяви за своето категорично намерение за изграждане на постоянна 
обитаема лунна база към 2020 година. 
 Защо всички днес, поне така изглежда, отново бързат към 
космоса? Какви дивиденти очакват да извлекат участниците в нея? Дали 
става въпрос за задоволяване на човешката любознателност, т.е. от 
чист научен интерес?  Такъв мотив винаги съществува, но той никога не 
е бил решаващ  за да накара правителствата да хвърлят огромни 
средства за разработки и изследвания. Тогава – появата на нови 
технологии с по-далечна цел технологично обновяване на индустрията, 
тяхното приложение във военната област и повишаване на военния 
потенциал, достъп до суровините на съседните небесни тела и 
евентуално–тяхната бъдеща колонизация ли е причината?!… Положителният 
отговор на всеки един от тези въпроси е все във вярната посока. 
Защото, както ще видим по-нататък, историята все това показва. 

Някак си съвсем в информационна сянка през последните седмици 
премина едно важно за американската космическа програма събитие – 
първият успешен експеримент за изстрелване на  новата ракета носител 
Ares-1, проведен на космодрума Кейп-Канаверал. Това е много важна 
стъпка в изграждането на новата  транспортна система  на НАСА за 
извеждане на товари в околоземна орбита. Ares-1 трябва да смени 
остарелите совалки, чийто експлоатационен срок изтече през 2010 
година.  Разработката на Ares-1 и въвеждането й в експлоатация  са 



първият етап от амбициозната програма “Constellation” /Съзвездие/. Тя 
е технологична по своя  характер . Следващите й етапи са свързани с 
разработването на новия околоземен пилотиран кораб “Орион”, модула за 
полет от околоземна до окололунна орбита “Алтаир” и ракетата-носител 
Ares-5, чрез която се разчита да се осъществи дори и пилотиран полет 
до Марс.   
 

 

 Изстрелването на ракетата “Ares-1”, 26 октомври 2009 г. 
 
 Защо и как точно развитието на астрономията и изучаването на 
космоса се оказва винаги най-тясно свързано с човешкия прогрес, а не 
да кажем толкова фаворизираните от края на 60-те години насам 
хуманитарни науки? Какво е по-особеното значение и важност на 
знанията ни за Слънчевата система ? Очевидно  най-добрият начин да 
отговорим на този въпрос е да го проследим в исторически план.  За 
целта ще напуснем нашата високотехнологична съвременност и ще тръгнем 
оттам, откъдето всичко е започнало – неолитната епоха и 5000- 6000 
години назад във времето… 
   

 ЕПИЗОД 1: ОТ ПЛОСКОСТ КЪМ СФЕРА 
  
 Парадоксално, но факт – най-трудно се е оказало и най-много 
време човекът е отделил за да открие какво представлява, как изглежда 
и  колко  голямо е това, върху което живее – неговата родна планета 
Земята. Най-грубо можем да твърдим, че това е правено почти през 
цялата човешка предистория и история без последните 500 години. С 
други думи, става въпрос за може би най-изстраданото научно откритие.  
Още по-важно е обаче да се знае, че вероятно той никога не би разбрал 
това ако над главата си не виждаше звездното небе с Луната и 
планетите нощем и Слънцето денем. Въз основа на историческите 
сведения от  археологически  и писмен характер могат да се проследят 



различни  етапи в този процес. Най-напред хората са се интересували 
от 
 

 Установяване на географските посоки и създаване на 
първите  системи за отчитане на времето 
 

 Традиционно се твърди, че началото на астрономическите знания е  
поставено от древните земеделски цивилизации в Египет, Месопотамия и 
Китай. Обяснението е, че на тези народи им е трябвала добра система 
за отчитане на времето /календар/ . Оказва се, че наблюденията на 
повтарящи се естествени процеси , каквито са изгревът и залезът на 
Слънцето, смяната на фазите на Луната, периодичната повторяемост на 
видимите движения на тези две небесни светила на фона на звездите 
дават най-добрата база за създаване на календарни системи .  От 
гледна точка на това дали в основата на даден календар стоят 
наблюдения на периодичните движения на Слънцето или Луната се 
различават “слънчеви”, “лунни” или такива от смесен тип - “слънчево-
лунни”. От слънчев тип са например календарът на древния Египет и 
съвременният григориански календар, традиционният ислямски календар е 
лунен, а от смесен тип /слънчево-лунен/ е традиционният еврейски 
календар. 
 Схващането, че първите астрономически знания са едва ли не 
египетско-шумерски “патент” е много разпространено докъм средата на 
ХХ век. По това време все още историците знаят много малко или по-
скоро - почти нищо, за предназначението на мегалитните паметници, 
които  се намират на различни места из цяла Европа от Британия до 
Мала Азия. Най-известният и с най-сложна структура сред тях е 
безспорно Стоунхендж в Югозападна Англия. До XIX век за произхода и 
предназначението на този мегалитен комплекс са били разпространени 
най-чудновати теории  и легенди : според едни те са дело на митичния 
британски мъдрец и маг Мерлин, според други са построени от 
римляните, трети свързват произхода им с митичната Атлантида, а имало 
дори и такива, които смятали, че Стоунхендж е дело на швейцарците и 
немците (!?!). Днес вече е известно, че прочутият мегалитен комплекс 
е изграден преди около 4000- 5000 години, т.е. основно през неолита. 
Като култов комплекс на британските друиди той е бил използван 
активно чак до началото на Средновековието.  
 

 
Стоунхендж 
 



В началото на 60-те години двама учени Дж. Хокинс и Дж. Уайт 
обръщат внимание на обстоятелството, че основните каменни блокове са 
ориентирани по такъв начин, при който да се наблюдават изгревите и 
залезите на Слънцето през  интересните от астрономическа гледна точка 
дни като пролетно  и есенно равноденствие или зимно и лятно 
слънцестояние.  Двамата изследователи забелязали също така, че някои 
отвори са свързани с  изгревите и залезите на Луната в някои 
интересни за нейното видимо движение дни от годината. По такъв начин 
те дали сериозни аргументи, че Стоунхендж е бил не само култов 
комплекс, но също и съоръжение, в което древните британци са вложили 
много от своите астрономически знания, включително и  много точно 
определяне на  посоките на света. 

Според покойния проф. д-р Владимир Дерменджиев от Института по 
астрономия при БАН, някои данни  за изграждането на мегалитните 
паметници през неолитната епоха сочат, че именно точното  определяне 
на посоките на света е било сред най-важните проблеми, които  
тогавашните жреци - астрономи  искали да решат.  През 80-те години на 
миналия век той проведе първите изследвания за астрономическите 
функции на мегалитен комплекс в България – този край с. Бабек  
Благоевградско в Западните Родопи.  Част от камъните са наредени по 
направлението изток – запад. В същото време обаче има следи върху 
терена, които според него са свързани с предишни местоположения на 
камъните. Възрастта на различните следи е различна и според проф. 
Дерменджиев е имало  дълъг процес на пренареждане на камъните в опит 
за намиране на “идеалното” направление изток-запад. Дейността  по 
пренареждане на камъните е продължила поне няколко столетия. 

Може би най-добре запазеният мегалитен паметник с “култово-
астрономически” функции  е “Слънчевата врата” близо до  с. Бузовград, 
южно от Казанлък, върху северните склонове на Средна гора.  Тук през 
последните години в дните около лятното слънцестоене /22 юни/ се 
събират голям брой туристи предимно от Старозагорска област, но също 
и от други краища на страната. “Слънчевата врата” е издигната около 
400-500 години преди Троянската война, т.е. 1600-1700 г.пр.н.е. 

 

 

   “Слънчевата врата” край село Бузовград 
 
Все пак най-големият материален символ за астрономическите 

постижения на цивилизациите на Евразия и Средиземноморието от края на 
неолита и каменно-медната епоха си остават пирамидите на фараоните от 
IV египетска династия (2613 – 2479 г.пр.н.е ). Те всъщност са и най-
големите мегалитни паметници от този период. Отклонението на 



източната и западната страна на Хеопсовата пирамида спрямо посоката 
север-юг е само 3 дъгови минути!  

И ако за хората от неолита  и бронзовата епоха установяването 
на надеждна календарна система и точните посоки на света са били 
основните цели, то през следващите векове все по-голям интерес 
започва да предизвиква определянето на  

 

формата на Земята 
 

Лесно може да се проследи въз основа на историческите сведения, 
че хронологически този интерес много се засилва около и след 1000 г. 
пр.н.е. Периодът е интересен с това, че съвпада с морската експанзия 
на финикийския град Тир по посока на Западното Средиземноморие и 
Атлантическия океан. Само 150-200 години по-късно започва и Великата 
гръцка колонизация ( 800-550 г.пр.н.е.). Застудяването на климата и 
възникналия недостиг на ресурси тласкат финикийците и елините да 
напускат пренаселените си родни места в търсене на по-добри такива . 
Интересът е бил  предимно към относително по-рядко заселените и слабо 
засегнати от древната цивилизация райони на Северна Африка, 
Пиренейския полуостров, Черноморието, както и по крайбрежието на 
Италия и  островите западно и южно от нея.  Много  финикийски колонии 
възникнали и по атлантическия бряг на Северна Африка. 

 Следи от финикийско (и по точно, картагенско) присъствие са 
открити дори и на Азорските острови. Става въпрос за намерени 
картагенски монети от VI- III в. пр.н.е. Този факт косвено навежда на 
мисълта, че е възможно финикийските мореплаватели да са предприемали 
спорадични плавания до Америка използвайки Канарското  океанско 
течение за пътуване на запад и Азорското течение (Гълфстрийм) за 
връщане.  След  голямата морска битка между финикийци и гърци край 
Корсика през 534 г.пр.н.е. навигацията западно от Гибралтарския 
проток станала изключителен финикийски монопол и една от най-големите 
държавни тайни на Картаген.  

Между многобройните нови колонии и техните метрополии 
възникнали оживени връзки, предимно по море. Изминаваните разстояния 
били много по-големи, в сравнение с тези през по-предните епохи.  

Първоначално се допуснало, че земната повърхност е с формата на 
плосък диск, центърът, на който е зает от сушата, която отвсякъде е 
оградена от морето - Океан. Идеята е на Анаксимандър – учен-философ 
от малоазийския град Милет, живял през VII век пр.н.е. (Между другото 
същият е известен още и с това, че е бил водач на групата заселници, 
основали на западния бряг на Черно море колонията Аполония Понтика- 
днешния български град Созопол). 

 
Мореплавателите обаче забелязвали, че не само познатите им 

брегове се скривали зад хоризонта. Променял се и видът на звездното 
небе – особено при плаване в северна посока към “Страната на калая” 
(Британия) и северните брегове на Черно море или пък на юг – покрай 
западния бряг на Африка както направил Ханон - известен финикийски 
мореплавател от Картаген  около 550 г. пр.н.е., както и гъркът 
Евтимен (приблизително по същото време). Звезди, които над Гърция се 
вдигали  високо в небето , по едно и също време от годината се 
виждали по-близо до хоризонта например от Кримския полуостров. Същото 
се отнасяло до видимостта  на Луната и Слънцето. Това накарало 
водещите учени на древна Елада постепенно да се откажат от идеята за 
плоската Земя и да предположат по-сложна геометрия за нейната 
повърхност.  

В самия разгар на финикийската и гръцка морска колонизация 
около 600г пр.н.е. било направено откритие, което разтърсило из 
основи  представите на древните учени за формата и размерите на 
Земята. 

 



 
 

 

Карта на света според Анаксимандър 
 

Приблизително по това време египетския фараон Нехо II се 
отказва от плана си да бъде възстановен плавателния канал , свързващ 
най-източния ръкав на делтата на Нил с Червено море и по този начин 
да свърже последното със Средиземно море. Причина за това били както 
големите финансови и материални разходи, така и огромният брой 
човешки жертви по време на строителните работи (загинали около 120000 
души). Фараонът обаче се интересувал от това колко бърза може да бъде 
водната връзка между двете морета. След като обаче каналът не може да 
бъде построен единствената възможност остава Африка да бъде обикаляна 
като се тръгне например от пристанище на Червено море и се достигне 
до делтата на Нил. Колко голяма е обаче Африка?  

За да разбере това Нехо изпраща морска експедиция съставена от 
финикийски наемни моряци. Корабите тръгнали от Червено море. След 
близо едногодишно плаване мореплавателите стигнали  район, който е 
близо до нос Добра надежда. Там останали да презимуват. На следващата 
пролет посяли част от зърното, което им останало като запаси. 
Изчакали още една година за да приберат реколтата и на третата година 
тръгвайки на север през Атлантическия океан достигнали Гибралтарския 
проток. Оттам нататък плувайки по познатите им води на Средиземно 
море те достигнали делтата на Нил. После докладвали на фараона, че 
Африка е огромна земя, но не това било най-интересното. Много по-
голямо впечатление направило твърдението на моряците, че слизайки 
много на юг покрай брега й от един момент нататък слънцето останало 
зад гърба им, т.е. на север!  Когато корабите им отново обърнали  на 
север през третата година от плаването  Слънцето първоначално се 
виждало откъм север, но след това отново останало зад гърба им- т.е. 
от юг, както се вижда и от Средиземноморието!  

Сведенията за плаването на финикийците около Африка са 
достигнали до нас благодарение на “бащата на историята” Херодот, 
който ги е описал повече от век по-късно. 

Информацията за тази експедиция и по-специално странното 
поведение на Слънцето върху небето озадачила много елинските учени. 
За да се случи това, което моряците наблюдавали би могло само при 
едно положение- ако Земята е с формата на кълбо или най-малкото, 
доста наподобява такова! 

Много е трудно днес да кажем със сигурност кога и как точно 
идеята, че Земята е кълбо  се е появила. Според сведенията, които са 
достигнали до нас обаче  за пръв път “черно на бяло” тя е записана от  
един от учениците на Питагор - Филолай , през V век пр.н.е.  Тази 



представа се утвърдила много бързо сред  античните учени. Нейни 
привърженици са били най-изтъкнатите мислители на древния свят – 
Платон и Аристотел.   

Аристотел дори пръв се досетил , че кръглата тъмна сянка, която 
се появява върху Луната по време на лунните затъмнения е всъщност 
сянката на Земята , и че това е доказателство за кълбовидната форма 
на последната. 

 

Колко обаче е голяма земната сфера?   
 
Първата оценка принадлежи на Аристотел. Изхождайки от 

географските знания на елините по своето време и от някои доста 
умозрителни предположения той смятал, че обиколката на Земята по 
екватора е  около 20 000 километра. Това е около два пъти по-малко от 
действителния й размер.  Много скоро обаче, възникнали съмнения, че 
Земята вероятно е значително по-голяма.  

Повод за това дал Източният поход на Александър Македонски. И 
днес много историци смятат неговите действия след разгрома на Персия 
и по-специално настъплението към Индия като една авантюра, породена 
от изключителната амбиция и честолюбие на великия пълководец. Малцина 
са тези от тях, които са разглеждали военния поход през хребета на 
Хиндукуш и като научно-изследователска експедиция!...   

Александър Македонски е бил ученик на Аристотел и е познавал 
добре неговите научни теории и хипотези. По време на своя продължил 
няколко години поход на изток той редовно изпращал на своя учител 
писма, в които давал описания на земите, през които военната 
експедиция минавала. С достигането до Индия Александър се надявал, че 
ще достигне западния бряг на морето  Океан. Според Аристотел край 
източния край на Океана били западните брегове на Пиренейския 
полуостров , Африка и Британия.  Достигайки обаче до Индия Александър 
разбрал, че тя била много по-голяма страна отколкото елините 
допускали дотогава. Нещо повече, научил, че на изток Индия не 
завършва с океански бряг, а с огромна планинска верига, отвъд която 
се намира една друга, още по-голяма страна – Китай… Твърде вероятно 
е, че точно тази информация “натежала” за решението на македонския 
цар да прекрати индийския  поход.  На връщане обратно на запад към 
Вавилон експедицията се разделила на две – едната част под 
командването на самия Александър се придвижила по суша през 
пустинните и полупустинни райони на днешните Пакистан и Иран. Другата 
част ръководена от адмирал Неарх тръгнала с кораби покрай бреговете 
на Индийския океан  и Персийския залив с цел да ги изучи и картира.  
Така Неарх открил за гърците и архипелага Бахрейн.  

        
 Аристотел  и Александър 

 



Първото определяне на обиколката на Земята по меридиана въз 
основа на измерване на част от него е дело на Ератостен – виден  
елински учен-енциклопедист и директор на Александрийската библиотека. 
Това станало през 230 г.пр.н.е.  Начинът, по който това е направено е 
описан от Архимед. Ератостен e знаел, че в деня на лятното 
слънцестояние предметите в град Асуан, разположен на около 900 
километра южно от Александрия не хвърлят сянка по обяд, т.е. Слънцето 
се намира точно в зенита.  Ако в същия този момент се измери ъгълът, 
на който Слънцето се намира от зенита над Александрия, разсъждавал 
Ератостен, и се определи каква част от пълната окръжност представлява 
този ъгъл, ще може да се определи и каква част от пълната обиколка на 
Земята по меридиана представлява разстоянието между Александрия и 
Асуан. Оттам ще бъде изчислена и самата обиколка на Земята.   

Ератостен измерил въпросният ъгъл, който се оказал 7 градуса. 
Това е 1/51 част от пълната обиколка на окръжността . Ето защо 
Ератостен заключил, че обиколката на Земята е около 50 пъти по-голяма 
от разстоянието между Александрия и Асуан. В километри това прави 
44000. Тази стойност е само с около 10% по-голяма от фактическата, 
такава каквато я знаем днес (~40040 км). 

  
 
 
Методът на Ератостен за определяне дължината на земния меридиан 
 

Клавдий Птоломей и “Великото построение” 
 

 Докато елинските учени от Александрийската школа умували върху 
формата и размерите на Земята  и чертаели географски карти, то  на 
запад от тях се случвали важни за бъдещето на света неща. Доста 
невзрачният до този момент Рим победил в три последователни войни 
дотогавашния морски хегемон Картаген. Тази победа изиграла ключова 
роля за превръщането на Рим в лидер и обединител на античния свят. 
Към 30-та година преди новата ера всички земи около Средиземно море 
се оказали под негов контрол. Рим е реорганизиран от Гай Цезар 
Октавиан - Август  в централизирана, военно-бюрократична държава – 
Римската империя.  
 Римляните имали самочувствието, че са господари на най-
значимата част от света. От тяхна гледна точка всички важни земи са 



включени в империята. Останалите – Партия, а по-късно Сасанидска 
Персия на изток и варварската периферия на север имали за Рим 
второстепенно значение .  Интересът към всичко, което е  отвъд 
римския “лимес” бил слаб. Светът за античния човек между I - V век от 
новата ера бил затворен  почти изцяло в границите на Римската 
империя. Фактът, че по това време римляните поддържали търговски 
връзки с Китай и Индия не променял особено нещата защото те играели 
относително малка роля. Тези връзки касаели преди всичко елита, който 
бил главен потребител на луксозни и екзотични стоки от Изток. В 
икономическо отношение Римската империя била в най-груб план, 
самозадоволяваща се затворена система. (“…През тази година световната 
реколта беше слаба…”- от изказване на император Клавдий в Сената) 
  

 

 
Вляво - Клавдий Птоломей (портрет от Средновековието); вдясно –

художествена интерпретация на геоцентричната система  (1660 г). 
  

Главният научен център по времето на империята останала 
Александрия. Златните времена на Александрийската школа обаче вече 
били отминали. Учените - астрономи и географи се занимавали предимно 
с подреждане  на вече съществуващото знание. Именно в тази обстановка 
работи александрийският астроном и географ Клавдий Птоломей. Той е 
автор на най-значимият труд за систематизация на астрономическите 
знания  на учените от античността известен като “Великото 
построение”. В средновековна Европа той е известен от арабските си 
преводи под  заглавието “Алмагест”. Написан е около 125 година от 
новата ера.  Именно представената от Клавдий Птоломей система се 
оказала базата, върху която учените от  Близкия изток и Европа 
градили своите представи за света в продължение на следващите близо 
1500 години.  Тя  била методологичната основа за изчисляване на 
моментите и вида на всички  астрономически събития – изгревите и 
залезите на Слънцето и Луната, тяхните местоположения и движения 
спрямо звездите , както и тези на планетите  Меркурий, Венера, Марс, 
Юпитер и Сатурн , моментите и вида на слънчевите и лунните 
затъмнения.   

Според Птоломей Земята е с кълбовидна форма. Екваториалната й 
обиколка е около  35000 километра. В случая той ползва резултат на 
друг александрийски астроном - Посидоний. Тя се намира в центъра на 



Вселената. Размерът и края на същата се определя от сферата на 
“неподвижните звезди”. Това са всички светила върху небето без 
Луната, Слънцето и петте видими с просто око планети.  Размерите на 
сферата на неподвижните звезди са огромни спрямо тези на Земята.  
 Планетите  (а в това, число античните учени включвали също и 
Слънцето и Луната)  обикалят около Земята в следния ред – най близо 
до нея е Луната, следват Меркурий, Венера, Слънцето, Марс, Юпитер и 
Сатурн.  Само Луната и Слънцето обаче се движат по прости кръгови 
траектории, които Птоломей нарича “диференти”.  Движението на 
останалите  планети  е представено по-сложно.  Техните диференти не 
представляват орбитите на тези планети около Земята, а на едни  
фиктивни точки. Самите планети обикалят около тези точки по  по-малки 
допълнителни окръжности –“епицикли”. 

Кое е накарало Птоломей да въведе идеята за епициклите? Това 
били странните движения, които планетите извършвали на фона на 
звездите. Наистина като цяло и те се движели  по небосклона подобно 
на Луната и Слънцето от запад на изток. Само че , от време на време 
се забавяли, след това спирали и дори се връщали за малко назад, а 
след това отново тръгвали напред.  По такъв начин тяхната траектория 
за земния наблюдател приличала на низ от странни “възли”. С 
въвеждането на епициклите Птоломей считал, че тези странности в 
движението на планетите стават обясними. 
 Приемайки представата за кълбовидната форма на Земята 
същевременно Птоломей не можел да допусне, че цялата суша е 
концентрирана в познатото му Северно полукълбо.  По чисто умозрителен 
път изхождайки от представата за стабилност и симетрия той пръв 
допуснал, че в Южното полукълбо съществува огромна суша (континент), 
подобна на тази в Северното, която той нарекъл “Terra Australis 

Incognita” (Непозната Южна Земя). Тази идея се оказала голям стимул 
за развитието на географската наука през Ренесанса  и чак до XVIII 
век. 

 

    Карта  на света според Ератостен ( края на III в.пр.н.е.). 
 

И така, античният свят завещал на бъдещите поколения два 
основни факта за Земята – нейната кълбовидна форма и приблизителното 
познаване на нейните размери. Почти никой от античните учени не 
поставял под съмнение обаче твърдението, че Земята е в центъра на 
Вселената.  

Казвам “почти”, защото се намерил един астроном, който се 
усъмнил в това - Аристарх от Самос (около 310-230г.пр.н.е.).  
Измервайки ъгълът между Луната и Слънцето  в момент , когато се вижда 
половината от лунния диск (фазата “първа четвърт”) Аристарх достигнал 



до извода, че разстоянието между Луната и Земята е 19 пъти по-малко 
от това между Земята и Слънцето. От друга страна обаче двете тела 
имат приблизителво еднакви видими размери, гледани от Земята. Щом 
това е така, значи Слънцето е 19 пъти по-голямо по размери от Луната. 
От наблюдения на сянката на Земята върху Луната по време на пълни 
лунни затъмнения Аристарх стигнал до заключение, че Земята е по-
голяма от Луната, но по-малка от Слънцето. Но, как е възможно тогава 
по- голямото тяло да обикаля около по-малкото? По–логично е Земята да 
обикаля около Слънцето, а видимото движение на Слънцето върху небето 
е просто отражение на истинското движение на Земята!... 

Без да разполага със съвременната астрометрична техника 
Аристарх определил разстоянията между трите тела с голяма неточност. 
В действителност разстоянието между Слънцето и Земята е не 19 , а 
около 380 пъти по-голямо от разстоянието Земя-Луна и следователно 
толкова пъти диаметърът на Слънцето е по-голям от този Луната. В 
качествено отношение обаче резултатите и изводите му били вярни. Те 
не намерили привърженици сред тогавашната научна общност, изглеждали 
твърде ексцентрични.  Идеите на “първия хелиоцентрист” трябвало да 
почакат още почти 2000 години. 
 

  ЕПИЗОД 2: СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА 
 

     Тъмните векове  
 
 С разпадането на Римската империя през IV-V век започнал и 
залезът на античната цивилизация. В Европа се утвърдила нова 
господстваща религия – християнството.  Ако в предходните векове 
имало застой в науката, през тъй наречените “Тъмни векове” (V-VII 
век) същият преминал в пълен упадък. Образованите хора в Западна 
Европа изчезнали почти напълно. Някогашното единно пространство на 
империята се разпаднало. Градовете почти изчезнали, замряла 
търговията и стоково-паричните отношения . Ако светът преди е стигал 
до границата на империята , то сега за много хора той достигал до 
границите  на владението на местния  феодал. Трудовете на античните 
астрономи и географи били забравени – дори и тези на Клавдий 
Птоломей.  Почти нямало хора, които да са в състояние да ги прочетат 
и разберат , а и никой в Западна Европа не се интересувал тогава от 
тях. 
  Около средата на VIII век в нововъзникналия Арабски халифат  
науката в това число и астрономията започнали отново да се развиват. 
Учените от тази част на света издирвали произведенията на античните 
автори, преписвали ги и ги изучавали в създадените от тях школи. До 
голяма степен благодарение на тези преписи постиженията на античната 
наука станали достояние на по-късните поколения.  
 
     След 1000-та година  
 

Европа постепенно започнала да се събужда  
 
Кръстоносните походи, продължителното присъствие на арабите в Испания 
и възходът на градовете породили огромна жажда за знания и интерес 
към всякаква наука, включително и към астрономията. Оживили се 
връзките с Близкия изток. Оттам европейските търговци, главно 
венецианци и генуезци, започнали да внасят много стоки, включително и 
такива, които пристигали по море или с керваните от Индия и дори от 
далечния Китай. В крайна сметка поради многобройните посредници тези 
стоки (главно черен пипер, канела, коприна, порцелан и фаянс) се 
продавали в Европа на няколко стотин пъти завишени цени. 



 

Схема на фазите на Луната и затъмненията  в труд на Ал-Бируни, 
написан на персийски от първата половина на XI век. 
 

 През XIII век за пръв път  от времето на Александър Македонски 
Изтокът и Западът се съединили отново, макар и за кратко.  Тенгиз 
(Чингиз) – хан, владетелят на монголите след серия от блестящи военни 
победи създал Световната монголска държава от Тихия океан на изток до 
река Волга на запад. При неговите наследници Егидей, Гуюк, Монке и 
Кублай тя се разширила на запад до Карпатите. По такъв начин всеки, 
на който му се налагало да пътува в цялото това огромно пространство 
между 1240 и 1295/1300-та година можел да го направи сравнително 
лесно ако бил снабден със съответно разрешително с подписа и печата 
на Великия хан.  Марко Поло от Венеция заедно с баща си Николо и чичо 
си Матео били сред тези, които умело се възползвали от това 
обстоятелство. Завръщайки се в Европа от Китай като пратеник на хан 
Кублай,   Марко Поло разказал за своите пътешествия  и  приключения в 
Китай и другите страни от Далечния изток и за техните несметни 
богатства. Това още по-силно разпалило стремежът на европейците  да 
достигнат страните от Южна и Източна Азия, които били наричани тогава 
с общото име “Индия”.  Стремежът за познаване на Земята, нейните 
форма и размери и начините за придвижване по нея  били за пръв път 
толкова силни от времето на елинизма.  

И започнали европейците усилено да изучават трудовете на 
античните астрономи и географи, особено тези на Клавдий Птоломей. 
Интересът към астрономическите наблюдения и изработването на звездни 
карти и уреди за наблюдение на точните положения на звезди и планети 
бил невероятно голям. Дори започнали да се провеждат редовни сбирки, 
наподобяващи съвременните конгреси на Международния астрономически 
съюз. На тях астрономите докладвали за резултатите от своите 
наблюдения. Констатирано било, че колкото по-прецизни са те , толкова 
по-големи неточности  спрямо предсказаните по геоцентричната теория 
на Птоломей били установявани. Как се опитали да решат 
средновековните астрономи този проблем?   



Първоначално те решили, че по принцип ситемата на Птоломей е 
вярна , но се нуждае да бъде усъвършенствана за да съответства на 
резултатите от по-точните наблюдения. За целта те започнали да 
наслагват епицикли върху вече приетите , т.е.  че дадена планета се 
движи не по първоначално приетия от Птоломей епицикъл, а върху 
допълнителен такъв, чийто център се движи по основния епицикъл,а    
чийто център пък съгласно приетата от Птоломей схема се движи по 
диферента около Земята.Движението на някои планети като Марс и 
Меркурий обаче се оказало толкова неравномерно, че се наложило да се 
наслагват още допълнителни епицикли!…  Стигнало се дотам, че към XV 
век епициклите на Марс станали 22!...  Никой западноевропейски 
астроном обаче не посмял да постави под съмнение самата основа на 
Птоломеевата система. Същата била утвърдена от католическата църква 
като официална, поради това, че не противоречала на основните 
християнски догми. 
 

      В Западна Европа не, но в България през XIV век, може би 
– ДА!?... 

 
Когато става въпрос за научните знания и представи в областта 

на астрономията в средновековна България обикновено коментарите се 
свеждат до “Шестоднев” на Йоан Екзарх  и … дотук...  

През един есенен ден на 1993 година водихме частен  разговор с 
академик Кирил Серафимов. Академикът беше изключително любознателен 
човек във всички области на знанието, но особена слабост му беше 
историята.  Интересуваше се от автентични стари документи , свързани 
с българската история, много от които все още са неизвестни не само 
на широката публика, но вероятно и на много историци. Той твърдеше , 
че е запознат с много интересен документ от края Второто българско 
царство за работите по астрономия на един монах, служил по това време 
в един от манастирите край Търново. Оказало се, че този средновековен 
български учен знаел за хелиоцентричната хипотеза на Аристарх 
Самоски. Освен това се досетил, че ако същата се приеме за вярна 
всички  главни трудности за обясняване на резултатите  от 
наблюденията на планетите отпадали! Това станало през 1382 година. От 
последното пък може да се предположи, че въпросният търновски монах е 
бил напълно в течение на тогавашните актуални проблеми на 
астрономията в Европа и вероятно също е провеждал наблюдения. 

Неочакваната кончина на академик Серафимов в началото  на  1994 
година му попречи да популяризира тази информация.  Доколко тя е 
точна и  какви допълнителни факти могат да излязат около нея може да 
се отговори само след съответното проучване. Мисля, че проблемът би 
представлявал сериозен интерес за нашите историци , специалисти по 
средновековна българска история. Това доста би повлияло на  
представата за духовния живот през епохата на Второто българско 
царство, който  от пръв поглед изглежда твърде много концентриран 
около проблемите на църквата и религията. 

За пръв път авторът (Б.Комитов) публикува горепосочената 
информация за въпросния монах в статия за списание «Осем» през 2010г. 
На 18 март 2015г Борис Цветков в статия в сайта desant.net 

коментирайки материала в списание „Осем” прави аргументирано 
предположение, че въпросният търновски монах най-вероятно е Йоан 
Български. За него се знае, че е бил „пазител на царската библиотека” 
(може би длъжност, съответстваща на главен библиотекар или началник 
на държавния архив) по времето на последния търновски цар Иван 
Шишман.   

И все пак за автор на хелиоцентричната система днес е признат , 
роденият в полския град Торун през 1473 година и завършил канонично 
(църковно) право, медицина и астрономия в Италия 
 

 



 

Николай Коперник 
 
Дали той е познавал трудовете на Аристарх Самоски?... Няма 

изрични указания за това, но е твърде вероятно. На много места в 
текста на своя основен труд “ За въртенето на небесните сфери” 
Коперник  се позовава на резултатите и твърденията на античните 
учени. От друга страна е популярно твърдението, че същата книга 
излязла от печат чак в годината на смъртта на автора си (1543) защото 
той се страхувал от евентуални санкции и репресии от  страна на 
църквата.  Това  е само отчасти вярно. В действителност още през 1508 
година Коперник пише кратко изложение на хелиоцентричната система в 
документ, известен като “Малкия коментар”. Той е адресиран до 
Ватикана. Бил е поставен на обсъждане от кардиналския съвет. 
Последвал и отговор - да теорията е много полезна и интересна, тя 
трябва да бъде развивана и прилагана за целите на далечното 
мореплаване, но трябва да се работи по въпроса в най-дълбока 
тайна(!!!).   

 
Горе вляво – паметникът на Николай Коперник в Торун ; вдясно-  

първата страница на оригиналното издание на книгата “За въртенето на 
небесните сфери” от 1543 г; долу – оригинална авторска  схема от 
Николай Коперник на хелиоцентричната система  
 

Двойнствената позиция на Светия престол има своето обяснение – 
Ватиканът има сериозни облаги от колониалната политика на 
католическите държави Испания и Португалия в Африка,  Индия , Америка 
и Далечния изток, поради което няма нищо против презокеанското 
корабоплаване да бъде по-добре обезпечено откъм навигация. Затова пък 
са нужни по-точни астрономически наблюдения и пресмятания.  Ясно е 
било, че хелиоцентричната теория върши много по-добра работа от 



геоцентричната на Клавдий Птоломей. От друга страна обаче официалното 
признаване на новата теория биело по авторитета на католическата 
църква, според която Земята, обиталището на най-висшето божие 
творение - човекът трябва да е в центъра на Вселената. Затова и по 
новата теория трябва да се работи тайно, т.е. не бива тя да става 
широко достояние. Истинското преследване на учените – хелиоцентристи 
църквата започва чак към началото на XVII век.  

Кои са все пак главните положения в теорията на Коперник? 
На първо място центърът на Вселената е изместен от Земята към 

Слънцето. Самата Земя става една от шестте планети, които обикалят 
около него по кръгови орбити – третата подред след Меркурий и Венера. 
Тях Коперник нарича "вътрешни планети" . Следват Марс, Юпитер и 
Сатурн, които също обикалят около Слънцето,но на по-големи разстояния 
от нея. Тях Коперник нарича “външни планети”.  Единствено Луната от 
известните тела се върти около Земята за 27 дни , а последната се 
завърта около оста си  за едно денонощие. Времето , за което Земята 
се завърта около Слънцето е  точно една година. Освен това колкото 
по-близо е една планета до Слънцето, толкова по-бързо  се завърта тя 
около него. 

Сферата на неподвижните звезди според Коперник е просто 
зрителен ефект, реално тя не съществува. В действителност звездите са 
тела , които са на огромни разстояния както помежду си , така и от 
Слънцето.  

По предложения от Коперник хелиоцентричен модел видимите 
движения на планетите ставали напълно обясними.  Многобройните 
диференти и епицикли на Птоломей се оказали напълно излишни.  
Хелиоцентричната система на Коперник дала идеята за един нов 
астрономически обект – Слънчевата система. Това е съвкупността  от 
Слънцето и обикалящите около него планети.  Същевременно Коперник 
показал истинското място на Земята във Вселената. Тя е просто една от 
планетите, обикалящи около Слънцето. 

Въпреки своите преимущества хелиоцентричната система не се 
наложила веднага. Не била само съпротивата на църквата, а имало и 
обективни причини. Причината пак била в “палавата“ планета Марс, 
заради движението на която преди това трябвало да измислят толкова 
много допълнителни кръгови движения. 

През втората половина на XVI век в Дания живял и работил един 
забележителен астроном-  

 

Тихо Брахе 
 

Потомък на стар датски аристократичен род и с много  добро за 
времето си образование той се ползвал с голямата подкрепа на датско-
норвежките крале Фредерик II и Кристиян IV. Организирал на остров Вен 
в пролива Зунд най-голямата за времето си обсерватория в Европа , 
която нарекъл “Ураниборг” (Замъкът на Урания) . Последните пет години 
от живота си (1596-1601) прекарал в Прага като придворен астроном на 
императора на Свещената Римска империя – Рудолф II Хабсбург. Тихо 
Брахе е считан за последния велик астроном  отпреди появата на 
телескопа.  Провеждал изключително точни  наблюдения за положението 
на планетите, Луната , Слънцето и звездите, които били на предела на 
възможностите за наблюдение с просто око. Наблюдавал е и е описал 
ярки комети, както и свръхновата звезда, избухнала през 1572 година.  
Пръв се е досетил как да определя разстоянията между небесните тела. 

Интерес за нашия разказ обаче представляват наблюденията на 
Тихо Брахе върху видимото движение на Марс.  То показвало странности, 
които не се вписвали в новата система на Коперник, а още по-малко в 
тази на Клавдий Птоломей. С резултатите от тези наблюдения се 
запознал един млад учен, който станал сътрудник на Тихо Брахе в 
Прага. Неговото име е 

 



 
 

Вляво – Портрет на Тихо Брахе; по средата- уред-квадрант,   
ползван от него; вдясно–строежът на Вселената според Тихо Брахе 
(Луната,Слънцето,Марс , Юпитер и Сатурн обикалят около Земята по 
ексцентрични окръжности, а Венера и Меркурий – около Слънцето. 
Интересно е, че орбитите на Слънцето и Марс се пресичат.) 
 

Йохан  Кеплер 
 
Двамата много често се карали – Тихо Брахе бил против 

хелиоцентризма на Коперник, а Кеплер – негов привърженик. След 1601 
година, имайки на разположение архивите от наблюдения на Тихо Брахе, 
Кеплер започнал да ги анализира.  Оказало се, че действително 
планетите обикалят около Слънцето, но техните орбити не са 
окръжности, а елипси. Това той формулирал в своя  първи закон. Според 
него орбитата на всяка планета е елипса, в единият от фокусите на 
която се намира Слънцето. 

Тъй като повечето планети са с почти кръгови орбити , то за тях 
Слънцето се намира почти в центъра на техните орбити. Сплеснатостта 
на орбитите на Марс и Меркурий обаче е значителна  и при тях 
несъответствието между геометричния център на орбитата и фокуса , в 
който е Слънцето е сериозно. Това пораждало много силни 
неравномерности в тяхното движение и създавало големи проблеми за 
математическо описание на тяхното движение. Въпросът се решавал с 
втория закон на Кеплер. От неговата формулировка (за равни интервали 
време радиус векторът на планетата описва равни площи ) следвало, че 
дадена планета се движи с най-голяма скорост когато е в най-близко 
разположената точка по орбитата си до Слънцето (т.нар. “перихелий”), 
а е най-бавна, когато е най далеч от него (в точката “афелий”). 
Първите два закона са публикувани в книгата му  “Нова астрономия” 
през 1608 година. 

Вляво: Йохан Кеплер (1571-1630); вдясно – паметникът на Тихо Брахе  и 
Йохан Кеплер в Прага  



Ако за тяхното откриване  на Кеплер е трябвало относително 
малко време, то до формулирането на  третия закон минали още близо 10 
години. Необходими са били огромен брой изчисления. Те са отразени в 
общо 704 собственоръчно изписани страници!...  Най-накрая неговата 
формулировка се появява в книгата “Хармонията на света”  през 1619 
година и дава връзката между  разстоянието на планетите от Слънцето и 
времето, за което те обикалят около него. За да избегна 
математическата дефиниция на закона в този текст ще кажа само, че  
като следствие от него колкото по-далеч е от Слънцето една планета, с 
толкова по-малка скорост обикаля тя около него. По такъв начин  
времената  за които планетите обикалят около Слънцето нарастват по-
бързо от разстоянията до него. Като пример нека да сравним Земята и 
Сатурн.  Земята е почти 10 пъти по-близо до Слънцето от тази планета 
и извършва пълно завъртане по орбитата си за една година. В същото 
време Сатурн обикаля около Слънцето не за 10, а за 30 години! 

 
Илюстрация за първите два закона на Кеплер: Планетната орбита 

има формата на елипса, в единият от фокусите на която е Слънцето.  
Планетата се движи най-бавно около афелия, а най-бързо около 
перихелия, но нейният радиус вектор т.е. отсечката по направлението 
от Слънцето до планетата  за едни и същи интервали от време и в двата 
случая описва едни и същи площи (в бяло). 
 

Докато астрономите през XVI век спорили дали Земята или 
Слънцето са в центъра на света, опознаването на самата Земя  
напредвало с темпове, непознати от времената на гръцката и 
финикийската морска експанзия благодарение на 

 

Великите географски открития 
 
Скоро след смъртта на Кублай хан през 1294 година Световната 

монголска държава се разпаднала на няколко части. През XIV и XV век 
те продължили да се разпадат на още по-малки държави. Това затруднило 
много възможността за преки  контакти между Европа и Далечния изток 
по суша. Допълнително връзките с Изтока затруднил възходът на 
османските турци, които през 1453 година превзели Константинопол. 
Приблизително по това време и малко по-късно те овладяли и целия 
Близък Изток, заставайки на пътя на морската и керванна търговия на 
Европа с Индия.  

Ключът за отстраняването на проблема се оказал в ръцете на 
двете млади пиренейски кралства Португалия и Испания.  На принц  
Енрике – петият син на португалския крал Хуан V, по – известен като 
Хенрих Мореплавателят,  принадлежи идеята да се достигне до големите 
и богати държави Индия и Китай по море като бъде заобиколена Африка.  
Той привлякъл в Португалия и по-точно в град Сагриш специалисти по 
корабостроене и военно дело , астрономи и картографи от цяла Европа. 
Създаден бил специален тип платноходен кораб, пригоден за далечни 
плавания, включително и в открити води – каравелата. Следвайки плана 
на принца португалците прониквали все по на юг покрай атлантическото 



крайбрежие на Африка. През 1486 година експедиция начело с Бартоломео 
Диаш достигнала и заобиколила нос Добра надежда.  Това станало  2200 
години след като финикийските моряци , изпълнявайки поръчката на 
фараона Нехо II достигнали до същото това място.  

През 1474 година  флорентинският астроном Паоло Тосканели 
лансира в писмо до португалския крал Жоао II идеята, че Индия и 
земята на Великия хан  (Китай) могат да бъдат много по-лесно 
достигнати ако се плава в западна посока през океана тъй като Земята 
е кълбо. Според него източният бряг на Азия отстои  само на 700 мили 
западно от Азорските острови!...  Тосканели всъщност допуснал грешка 
за размерите на Азия, приемайки, че тя е два пъти по-голяма отколкото 
е в действителност.  Писмото останало без последствия. Десет години 
по-късно през 1484 г. обаче друг италианец, Кристобал Колон 
(Христофор Колумб) от Генуа  отново предложил същия проект на Жоао 
II. Този път кралят изпратил документите до четирима известни 
астрономи и картографи, сред които бил и създателят на първия 
географски глобус – Мартин Бехайм от Нюрнберг, който тогава бил на 
португалска служба.  Те дали отрицателно становище - според тях , и с 
право, размерите на Азия били преувеличени. Освен това кралят наредил  
да бъде изпратена тайна експедиция на запад  от Азорските острови.  
След завръщането й било докладвано в двореца , че на 700 мили на 
запад от този архипелаг няма никаква земя. Проектът на Тосканели и 
Колумб бил отхвърлен. 

Колумб не се отчаял, а решил да отиде при  “конкуренцията” – 
испанската кралска двойка Фердинанд V Арагонски  и Изабела Кастилска. 
Наложило му се обаче да почака. Португалия до този момент била 
страната с повече възможности. Разполагала с повече ресурси 
благодарение на златото и слоновата кост от Африка, които карали 
оттам с кораби в Лисабон.  По това време (края на XV век) Испания си 
оставала по-голямата, но и по-бедната страна. Единственото й 
отвъдморско владение дотогава били Канарските острови. В един момент 
нещата се променили доста бързо, благодарение на успешната война на 
испанците срещу Гранада. Тя била последното късче земя на Пиренейския 
полуостров, контролирано дотогава все още от мюсюлманите. Крепостта 
Алхамбра паднала на 20 януари 1492 година, а заедно с нея паднала и 
хазната на емира. Така изведнъж щастието на Колумб се усмихнало. 
Организирането на експедицията на запад в океана станало възможно. 

 

 

 
 

Вляво - “бащата” на Великите географски открития принц Хенрих 
Мореплавателят; в средата - Паоло Тосканели; вдясно – Христофор 
Колумб 

  
На 3 август 1492 година трите кораба “Ниня”, “Пинта” и  “Санта 

Мария” напуснали пристанището Палос-де-ла –Фронтера, а на 6 септември  
те поели курс на запад от Канарските острови по 28-я паралел северна 
ширина.  В нощта на 11 срещу 12 октомври матросът Родриго де Триана 



забелязал земя. Това бил остров Гуанхани от Бахамския архипелаг, 
първото късче земя  от Северна Америка, до което експедицията 
достигнала. Часът бил два след полунощ. Според регламента този вахтен 
матрос е трябвало да получи специалната кралска награда. Кой какво е 
видял обаче решавал командващият флотилията. Колумб  записал в 
дневника, че още в 22 часа, т.е. четири часа по-рано лично той видял 
някаква светлина на хоризонта, но не бил сигурен и затова не бързал 
да съобщи за него (!?!…)  

Официално до смъртта си през 1506 година  Христофор Колумб е 
мислел, че е достигнал до Индия . Има обаче и някои историци, които 
оспорват това становище.  Те твърдят, че той много добре е знаел, че 
е достигнал не до Индия, а до съвършено друга земя.  За пръв път 
твърдението, че е открит  нов континент е изказано от флорентинеца 
Америго Веспучи. Той си приписва участие в четири испански и 
португалски експедиции до новите земи. От тях за две се счита че не 
са реални, а всичко за тях е  писано по разкази на други хора. За 
пръв път обозначението “Америка”  за новооткритите земи на запад се 
появява в книгата “Увод в космографията” на германския картограф 
Мартин Валземюлер през 1507 година. 

Откритията на Колумб на запад предизвикали огромна еуфория в 
Испания и шок в Португалия. Новият крал Мануел I, който заел престола 
през 1495г, решил да форсира откриването на път до Индия по избрания 
вече маршрут  край нос Добра Надежда. Това станало реалност с 
експедицията на Вашку да Гама, чиято флотилия достигнала на 20 май 
1498г западния бряг на полуостров Индостан.  Планът на Хенрих 
Мореплавателя най-после бил реализиран  след 60- годишни усилия! 

Между 1519 и 1522 година испанците осъществили и първата 
околосветска морска експедиция. Има известна ирония на съдбата, че тя 
била оглавена от португалец – Фернау ди Магяляиш (исп.Фернандо 
Магелан).  След три години плаване в посока от запад на изток, 
пресичайки Атлантическия, Тихия,  Индийския и отново през 
Атлантическия океан един от петте кораба на експедицията - “Виктория” 
под командването на Себастиян дел Кано се добрала отново до Испания.  
Кълбовидната форма на Земята, предположена за пръв път от Филолай, 
доказвана чрез различни разсъждения, наблюдения и изчисления от 
Аристотел, Ератостен, Посидоний , Птоломей  и Тосканели  най-после 
била и директно проверена – чрез околосветско плаване! 

Ренесансът завещал на бъдещите поколения знанието за 
приблизителните размери и местоположение на най-важните части от 
земната суша – континентите Европа, Азия, Африка, Северна и Южна 
Америка, както и на трите главни океана – Атлантическия, Индийския и 
Тихия. Постепенно се оформила идеята, че Земята не е центърът на 
света, а една от планетите , обикалящи около Слънцето. Всички 
планети, заедно със Слънцето образуват Слънчевата система. Така 
наречените “неподвижни звезди” всъщност са тела на огромни разстояния 
от последната. 

Това била отправната точка за нови открития през следващите 
векове. 

Вляво – Фернандо Магелан (1480-1521); вдясно - маршрутът на първата 
околосветска експедиция 
 



ЕПИЗОД 3:ТЕЛЕСКОПИТЕ, НЕБЕСНАТА МЕХАНИКА И ЮЖНИЯТ МАТЕРИК 
  

Началото на XVII век. Земята вече била обиколена от 
експедициите на Магелан и Дрейк. Крайбрежието на Африка и голяма част 
от това на двете Америки били добре изучени и картографирани. Големи 
райони от повърхността на Земята обаче оставали все още съвършено 
неизучени.  Това се отнасяло преди всичко за Южното полукълбо и 
района на Тихия океан.  Там корабите рядко се отклонявали от вече 
известния маршрут около нос Добра Надежда. Плаванията през Тихия 
океан са протичали по два-три добре проходени маршрута и почти нищо 
не се знаело какво има встрани от тях. На практика около 2/3 от 
повърхността на Южното полукълбо оставала неизследвана.  Все още не 
било отговорено на въпроса - съществува ли огромният континент Terra 
Australis Incognita (Непознатата Южна Земя). Нима Южното полукълбо е 
покрито наистина предимно с вода?   

Основната географска загадка в Северното полукълбо била 
свързана с това дали съществува на високи географски ширини т.нар. 
“Северозападен път” – предполагаем проток, по който може да се 
премине с кораб от Атлантическия в Тихия  океан?  

Централният и най-ожесточен научен дебат обаче бил относно 
мястото на Земята във Вселената. Дали тя е в нейния център, както 
това било според подкрепяната от църквата геоцентрична система на 
Клавдий Птоломей?… Или вярна е новата хелиоцентрична система на 
Коперник, според която Земята е просто една от планетите, обикалящи 
около Слънцето? Коя е причината, която кара небесните тела да се 
движат едно около друго? Дали наистина звездите са далечни слънца, 
както твърдяли Коперник и монахът – францисканец Джордано Бруно? И 
какви са разстоянията между небесните тела?  

 
На север, в  Прага,  влиянието на католическата църква, макар и 

официална за империята на Хабсбургите,  било доста отслабено. Там 
Тихо Брахе и Йохан Кеплер можели свободно да разсъждават и дори 
ожесточено да спорят по тези въпроси. В Южна Европа обаче Ватиканът и 
неговата съдебно-репресивна институция – Светата Инквизиция имали 
огромна власт. За проповядване на хелиоцентричните идеи  там 
наказвали жестоко. Точно това се случило с Джордано Бруно, 
доминикански монах и учен. Той бил изгорен на клада на Площада на 
цветята в Рим през 1600-та година. И въпреки това, точно на един 
италиански учен съдбата отредила да даде решаващ принос за 
утвърждаването на хелиоцентричната идея като доминираща в 
естествознанието през настъпващия XVII век. Той се казвал 
 

Галилео Галилей  
 

Галилей се счита за откривател на закона за свободното падане. 
Съгласно този закон всички тела се ускоряват по един и същи начин при 
падане, независимо от тяхната големина и форма. Историята, че за 
целта е пускал различни тела от наклонената кула в Пиза е най-
вероятно измислена от негов ученик. Сред другите сериозни открития на 
Галилей в областта на физиката са прочутият “принцип на 
относителността” и първият принцип на механиката /”принцип на 
инерцията”/, според който ако върху едно тяло не действат сили то 
запазва състоянието си на покой или праволинейно равномерно движение. 
 

Обикновено главният принос на Галилей в астрономията се свързва 
с откриването на телескопа и използването му за наблюдения на 
небесните тела.  Това обаче е само отчасти вярно.  В действителност 
той е ползвал вече известната по това време “холандска тръба”.  Този 
уред, който представлява първият далекоглед , е изобретен  през 1595 
година от холандският оптик Ханс Липерхай. Тя много бързо намерила 
приложение в мореплаването. В началото на XVII век холандската тръба 



можела да бъде закупена свободно в много европейски градове, особено 
по пазарите и панаирите. Там тя се предлагала като средство за 
развлечение. Според някои биографи на Галилей той  си закупил такава 
от една панаирджийска сергия в Падуа през 1609 година, където по това 
време бил преподавател в местния университет.  Разучавайки я в 
кабинета си на него му хрумнала идеята да се опита да наблюдава някои 
от по-ярките небесни тела – Луната, Слънцето, Юпитер или Венера през 
нея.  Точно в това се състои големят принос на Галилей към 
астрономията.   

 

 
Вляво: Галилео Галилей (1564-1642г)-портрет; вдясно: Вторият телескоп 
на Галилей от 1609 година – с диаметър на обектива 5.3 см, дължина на 
тръбата 124.5 см и увеличение 32 пъти 
 

С право много историци на науката го смятат за баща на 
съвременното естествознание. Заедно с Йохан Кеплер и Исак Нютон той 
се счита за основоположник на класическата физика. Галилей въвел 
количествените измервания при наблюденията и експериментите, а 
резултатите от тях да се приемат като критерий за достоверност при 
проверката на различните теории и хипотези.  По този начин той 
направил  първото сериозно разграничаване на науката от философията и 
религията. Пръв достигнал до извода, че природните закони имат 
математическо описание.  

 

Холандската тръба в ръцете на Галилей се превърнала в нов, 
непознат до тогава астрономически уред - телескопът. От този момент 
нататък науката за небето и Вселената  не била вече същата. Галилей 
изработил два по-мощни варианта на закупения образец.  С тях той 
направил нови, немислими до момента открития, разглеждайки някои от 
небесните тела “отблизо” с помощта на новия уред. Резултатите от 
своите наблюдения той описал в трактат, известен като “Звезден 
вестник”. 

С възторг  и изненада Галилей открил, че Луната е тяло, чиято 
повърхност твърде много наподобява земната. На нея той забелязал 
голям брой пръстенообразни планини (кратери) и  верижни планини , 
подобни на Алпите. Тъмните петна, които се виждат с просто око върху 
лунния диск се оказали обширни низини, които Галилей определил като 
“морета”. Това название останало за тях и впоследстние.  При много от 
по-високите верижни планини, както и при кратерите, Галилей забелязал 
сянката, хвърлена от Слънцето. Разстоянието между Земята и Луната по 
това време било вече добре известно (около 400 000 километра, 
определено от Тихо Брахе).Ето защо Галилей можал благодарение на 
измерване на ъгловите размери на сянките и с помощта на несложни 



изчисления да определи височините на някои планини. Оказало се, че те 
са съизмерими по височина с тези на Земята. Щом обаче едно небесно 
тяло прилича на Земята, разсъждавал Галилей, значи на нея биха могли 
да приличат и други.  Следователно, по своята природа Земята не е 
някакъв уникален обект във Вселената! 

Следващата изненада била свързана с Юпитер. Наблюдавайки го 
през телескопа Галилей забелязал четири звездоподобни обекта, 
обикалящи около него.  Оттук направил и извода – не само около Земята 
могат да обикалят космически тела. Явно това е свойство на много 
обекти във Вселената.   Четирите спътника Галилей нарекъл “звезди на 
Медичи”, по името на известната фамилия от Флоренция, която го 
покровителствала финансово. През следващите десетилетия обаче 
астрономите възприели за тях названието “галилееви спътници”. Днес се 
знае, че Йо, Европа , Ганимед и Калисто са четирите най-големи от 
общо откритите до днес 63 луни на Юпитер. 

Много странен се оказал видът на Венера, гледана през телескоп. 
Тя показвала фази, подобни на Луната. Имало дни, когато тя била 
съвсем тънък голям сърп , както и такива, когато се виждала като 
малък диск, подобен на “новолуние”.  Както и при Луната, промените на 
фазите на Венера били циклични. Периодът им обаче се оказал доста 
голям – 584 дни, а начинът по който се променяли никак не се 
„вързвал” с  представата , че Венера се върти около Земята. Те можели 
да се обяснят правилно само при две предположения: 1.Планетата Венера 
обикаля около Слънцето; 2. Земята също обикаля около Слънцето, но по  
по-отдалечена орбита отколкото Венера.  Това откритие дало 
изключително силно доказателство в полза на хелиоцентричната теория 
на Коперник. 

  

 
Рисунки от наблюденията на Галилей. Горе ляво - Луната; горе 

дясно - спътниците на Юпитер; долу ляво - фази на Венера; долу дясно- 
слънчеви петна  

 

През 1610 година Галилей насочил телескопа си и към Слънцето, 
гледайки към него през добре опушено стъкло.  Оказало се, че върху 
повърхността му има петна. Забелязал, че те променят положението си 
върху видимия слънчев диск. Галилей отдал това на околоосното въртене 
на дневното светило.  Предполагайки правилно , че петната са по-
студени и неподвижни образувания  върху околната по-светла слънчева 
повърхност той успял да определи, че Слънцето се завърта около оста 
си за приблизително 25 дни - стойност, твърде близка до известната 
днес на науката. 

Следващото откритие Галилей направил като погледнал през 
телескопа си към Млечния път. За негово изумление голяма част от 



мъглявината се разпаднала на многобройни слаби звезди, иначе невидими 
с просто око.  Заключението било - във Вселената има огромен брой 
звезди, които ние не ги виждаме с невъоръжено око поради огромните 
разстояния до тях, а също и вероятно поради  по-ниската светимост на 
много от тях.  По този начин  била опровергана окончателно 
представата за съществуването на сферата на неподвижните звезди, 
ограничаваща наблюдаемата Вселена. Твърде вероятно се оказвало 
предположението на Коперник, че звездите са слънца , намиращи се на 
огромни разстояния от Земята. Вселената се оказала с гигантски  
размери, може би наистина безкрайна, както предполагал Джордано 
Бруно. 

Католическата църква реагирала остро на откритията и изводите 
на Галилей. Още през 1612 година той бил публично нападнат от 
проповедника Томазо Качини заради изводите му в подкрепа на 
хелиоцентричната система. Впоследствие през 1616 година кардинал 
Белармино официално му забранява да преподава коперниканските идеи в 
университета. Въпреки всичко през 1630 година Галилей успял да издаде 
книгата си “ Диалог за двете световни системи”, в която той отново 
защитава хелиоцентризма. Накрая се стигнало и до процеса срещу него 
през 1633 година. Той бил отстранен от преподавателска дейност и 
прекарал остатъка от живота си под домашен арест във вилата си в 
Арчетри. Умира през 1642 година. 

Пробивът обаче бил вече направен и нищо не можело да спре 
победоносното шествие на Коперниковите идеи из Европа. Навсякъде 
започнали да се изработват телескопи и да се провеждат наблюдения с 
тях. Астрономите след Галилей обаче бързо се ориентирали за 
недостатъците на “холандската тръба” - малко зрително поле, 
невъзможност да се получи реален образ на наблюдавания обект, който 
да може да се прожектира върху екран . Последното било много важно 
условие за безопасното наблюдение на Слънцето. Затова вместо 
холандската тръба още през второто десетилетие на XVII век започнали  
да ползват един вид телескоп, чиято оптическа система била предложена 
от Кеплер през 1611 година. Тя се състояла от две събирателни лещи 
съответно за обектив и окуляр и давала реален, но обърнат образ.  

И новата оптическа система обаче имала недостатъци. Главният от 
тях била тъй наречената “сферична аберация” -  размазване на краищата 
на образа и невъзможност да се получи контрастно изображение.  Едно 
от решенията на проблема, което било намерено се състояло в 
построяването на телескопи  с все по-малко отношение между диаметъра 
на обектива и неговото фокусно разстояние (тъй наречената 
“светосила”). Стигнали до извода, че ако това отношение достигне или 
стане по малко от 1/400 сферичната аберация вече почти няма да пречи.  
От друга страна обаче било добре в абсолютно изражение диаметрите на 
обективите да бъдат по-големи, защото това означавало да могат да се 
наблюдават по-слаби обекти.  По този начин ако диаметърът на обектива 
е например 10 сантиметра, то неговият фокус, а това ще рече и 
дължината на тръбата трябва да е поне 40 метра! Точно такъв бил 
телескопът на полския астроном Ян Хевелий от Гданск. Поради огромните 
си размери той не можел да се постави в никаква сграда и затова бил 
монтиран  на градския площад!!! …Телескопът на Хевелий  не само, че 
се управлявал много трудно, но и бил твърде чувствителен дори и към 
слаби пориви на вятъра. Така започнала ерата на 

 

големите лещови телескопи от XVII век   
 

  Техните дължини достигали до 40, 50, 60 метра…Холандският физик и 
астроном  Християн Хюйгенс дори стигнал до едно крайно решение. Той 
се отказал изобщо от каквато и да е носеща конструкция за оптиката и 
просто закачил обектива на един стълб, а по неговата ос на 
съответното разстояние поставил окуляра, монтиран на статив! 
Дължината на този “въздушен телескоп” достигала цели 64 метра!  



Мнозина читатели биха реагирали на тази информация с усмивка и 
недоумение – как е било възможно да се работи ефективно с такива 
уреди?! Астрономите от XVII век обаче били много търпеливи  хора. Не 
само, че работили с тези тромави съоръжения, но и направили 
забележителни открития с тях. През 1655 година Хюйгенс открил 
пръстена на Сатурн, както и неговия най-голям спътник Титан.  Малко 
по-късно френският астроном от италиански произход Доменико Касини 
забелязал и описал няколко от по-големите спътници на тази планета. 

През 1670 година датчанинът Оле Рьомер чрез много прецизни за 
времето си наблюдения за движението на спътниците на Юпитер успял да 
получи първата по-достоверна стойност за скоростта на светлината- 
296000 км/с. Това е само с около 1.5 процента по-малко от реалната 
величина. 

 
Вляво - телескопът на Ян Хевелий на площада в Гданск; вдясно – 

“въздушният телескоп”  на Хюйгенс 
 
През 1671 година обаче се случило нещо, което било предвестник 

на края на големите лещови телескопи.  Един почти неизвестен  до този 
момент млад английски учен на име  
 

Исак Нютон  
 

Вляво – портрет на Исак Нютон (1642-1727 г), рисуван през 1689 
г; вдясно – оригинално издание на “Математически принципи на 
натурфилософията” (личното  копие на Нютон) 

 

подарил на крал Чарлз II телескоп, който бил направен на съвсем друг 
принцип. Неговият обектив не бил леща а метално сферично огледало с 
диаметър от 3.8 сантиметра. Дължината на телескопа била невероятно 
малка - само 15 сантиметра! Така се появил първият огледален 
телескоп. Идеята за подобен уред била на шотландския оптик Джеймз 



Грегъри, но Нютон пръв успял да го реализира със собствени усилия и 
средства. Докато маститите астрономи на епохата наблюдавали небесните 
тела с огромните, достигащи десетки метри лещови телескопи, кралят 
получил малък, компактен инструмент. Служел му за развлечение – от 
време на време, прекъсвайки заниманиията си с държавните дела да може 
да погледне към Луната или Юпитер, при  това с уред, който стоял на 
бюрото му! Изобретението на Исак Нютон поставило началото на нова 
революция в техниката за астрономически наблюдения. Като за начало 
обаче, то дало силен тласък за професионалната кариера на този млад 
учен. А той имал вече по това време важни за науката идеи. Трябвали 
му обаче условия да ги развие. 

Младият Нютон се интересувал от най-различни въпроси – какво 
кара едни небесни тела да обикалят около други, защо възникват 
океанските приливи, каква е физическата същност на светлината, на 
какво се дължат неравномерностите в движението на Луната около 
Земята, каква е точната форма на Земята, с каква скорост трябва да се 
отдели от земната повърхност тяло за да достигне до някое друго 
космическо тяло и др.   

Нютон стигнал до идеята, че силата, която кара Луната  да 
обикаля около Земята, а планетите около Слънцето е същата тази, 
поради която и предметите падат към повърхността на Земята. Това е 
силата на тежестта, наречена още гравитация.  Тази сила на привличане 
между всеки две тела  е пропорционална на техните маси и  обратно 
пропорционална на квадрата от разстоянието между тях. Историята, за  
това как Нютон се е досетил, разхождайки се в овощната градина и 
наблюдавайки падането на една ябълка вероятно е измислена и е част от 
“фолклора” за този велик учен. Действително до идеята за закона за 
всемирното притегляне той достигнл някъде през 1666 година, когато 
бил на село, далеч от бушуващата в Лондон чумна епидемия.  От друга 
страна обаче някои историци на науката оспорват приоритета на Нютон, 
приписвайки идеята за гравитацията на Робърт Хук, откривателят на 
закона за еластичнстта.   
     Трябвало обаче да минат още 20 години. За да докаже своите идеи 
на Нютон се наложило да развие цяло ново направление в математиката- 
математическият  анализ (диференциалното и интегрално смятане). Във 
връзка с това би било интересно да се спомене, че на Нютон се 
приписва авторство или съавторство на огромен брой теореми и 
математически формули. През 1687 година излязъл от печат неговият 
основен научен труд , озаглавен “Математически принципи на 
натурфилософията”.  В него Нютон формулирал и доказал четири закона. 
Днес се считат за едни от най-важните във физиката - законът за 
гравитацията и трите принципа на динамиката. Първият от тях де-факто 
е откритият от Галилей принцип на инерцията, вторият – за връзката 
между силата, масата и ускорението и третият – принципът за равенство 
между действието и противодействието. 

Нютон обяснил не само защо планетите обикалят около Слънцето, 
но също и как и защо възникват приливните сили – например между 
Земята и Луната. Устойчивостта на планетните орбити  около Слънцето 
се обяснявала с баланса на две взаимно противодействащи си сили. 
Едната е гравитационната, стремяща се да привлече планетата към 
Слънцето. Другата е  центробежната сила.  Тя е резултат от тяхното 
движение по криволинейната (в случая елиптична) траектория. От това 
равенство на силите се доказва и третият закон на Кеплер за връзката 
между периодите на обиколка на планетите около Слънцето и 
разстоянията до тях.  Гравитацията е силата, която задържа спътниците 
на планетите в орбита около тях - Луната около Земята, галилеевите 
спътници около Юпитер  и спътниците на Сатурн около последния. 

По този начин благодарение на работите на Кеплер, Галилей и 
Нютон било поставено началото на наука, която днес се счита за 
първооснова  на съвременната физика - тъй наречената класическа 
механика. Нейното по-тясно направление, свързано с движенията на 



небесните тела и техните гравитационни и приливни  взаимодействия  се 
нарича “небесна механика”. Тя е основата , върху която започнали да 
се правят изчисления за местоположението и движението на небесните 
тела. Върху нея впоследстние стъпва и “космическата балистика” – 

науката за движение в пространството на изстреляните от Земята 
космически апарати (изкуствени спътници и междупланетни сонди). 

Хелиоцентричната теория на Коперник била не просто доказана и 
обоснована. Небесната механика дала възможност за предсказването на 
такива космически събития, за които това е било абсолютно невъзможно 
с помощта на старата геоцентрична система на Птоломей. Такова било 

 

появяването на Халеевата комета през 1759 година 
 
Астрономът Едмунд Халей (1656-1742) бил приятел на Исак Нютон.  

Още като съвсем млад учен той участвал в експедиция до остров Света 
Елена за да направи каталог на колкото се може повече  звезди в 
Южното небесно полукълбо. Разработил нов метод за определяне на 
разстоянието между Земята и Слънцето , който бил 25 пъти по-точен от 
използвания дотогава. Това се правело от наблюдения на явлението 
“пасаж на Венера” (видимото проектиране на тази планета пред 
слънчевия диск, гледано от Земята) . За пръв път доказал наблюдавайки 
някои ярки звезди, че те не запазват постоянни своите видими 
положения върху небето, а имат собствени движения в пространството.  
На него принадлежи и откритието, че метеорните явления възникват от 
навлизането и изгарянето в атмосферата на малки тела, които се движат 
по собствени орбити около Слънцето. 

  Халей започнал да съставя каталог на наблюдаваните от него 
ярки комети.  През 1705 година забелязал, че има голямо сходство в 
начина по който се е наблюдавала една ярка комета от 1682 година с 
две други по-ранни от 1607 и 1535 година.  Халей предположил, че 
всъщност това е все една и съща комета, която се движи по затворена, 
но силно елиптична орбита около Слънцето. Тя периодично на всеки 75-
76 години се приближава до него, а през останалото време пребивава в 
далечните части на своята орбита на огромно разстояние и от Слънцето 
и от Земята.  Въз основа на наблюдателния материал той определил, че 
орбитата на въпросната комета била толкова силно изтеглена елипса, че 
когато е най-близо до Слънцето тя е от него само на 60% от 
разстоянието между Слънцето и Земята, а когато е най-далеч – в 
афелия, това разстояние е почти 80 пъти по-голямо.  Халей предсказал, 
че кометата ще се появи отново през 1758 година. 

Астрономите зачакали 1758 година. Междувременно обаче една 
французойка  – астроном и математик  на име Никол-Рейн Етабел де-ла 
Бриер Хортензия Липот направила корекция в изчисленията на Халей. Тя 
показала, че при своето движение кометата трябва да изпитва 
допълнително гравитационно въздействие от големите планети Юпитер и 
Сатурн. Ето защо кометата на Халей трябвало да се появи не през 1758, 
а в началото на 1759 година.  Коригираната прогноза на Хортензия 
Липот се оказала вярна.   

Вляво: Едмунд Халей (1656-1742г); в средата - снимка на 
Халеевата комета (1986г, архив на НАСА); вдясно – Хортензия Липот 
(1723- 1788 г) 



 
Халеевата комета била забелязана през март 1759 година. 

Късметът пръв да види кометата се паднал на един селянин от Бавария 
на име Палик. С това той влязъл в историята на астрономията.  

Хортензия Липот е известна още и с това, че тъкмо на нея е 
наречено цветето “хортензия”(Hydrangea). Според недостоверни сведения 
причината за това е, че един морски капитан, приятел на астрономката, 
е донесъл екземпляри на  това цвете  от Япония във Франция. Официално 
названието е въведено през XIX век. 

 

Нептун - планетата, открита ” с върха на перото” 
 
През 1781 година един доста  неизвестен дотогава астроном-

любител на име Уйлям (Вилхелм) Хершел, емигрант от Германия в Англия, 
открил съвсем случайно нова, неизвестна дотогава седма планета в 
Слънчевата система. Тя била наречена Уран, по името на римския бог на 
небето. Установено било, че новооткритата планета обикаля около 
Слънцето на 19.2 астрономически единици. Това било почти двойно 
повече в сравнение с разстоянието на което обикаля най-далечната 
известна до този момент планета – Сатурн. (“Астрономическата единица” 
е средното разстояние между Земята и Слънцето и се приема като 
стандартна мярка за определяне на разстояния в Слънчевата система.).   

Астрономите започнали да изучават движението на Уран. Скоро 
открили, че планетата  изпитва някакви забележими периодични смущения 
– ту се ускорява, ту се забавя. Било предположено, че зад орбитата на 
Уран съществува още една, осма планета.  Двама учени – англичанинът 
Джон Адамс и французинът Юрбен Льоверие се заели въз основа на 
съществуващите данни и Нютоновата теория  да изчислят големината на 
смущаващата сила. Оттам трябвало да се намерят  параметритте на 
орбитата и възможното местоположение за различни моменти на  
неизвестната планета. Пръв с резултатите бил готов през 1843 година 
Джон Адамс.  Учените от Британското кралско научно дружество и 
Гринвичката обсерватория обаче погледнали много скептично на 
предложението да се организиира  търсене по данните , дадени от 
Адамс. Едва през юли 1846 година Джон Хершел - синът на Уйлям Хершел 
убедил скептичния си колега Джеймс Шелис да започне съответните 
наблюдения. 

Вляво - Юрбен Льоверие (1811-1877 г); вдясно - Джон Адамс 
(1819-1892 г) 

 
Льоверие  бил готов със своите резултати през 1846 година, но 

също не срещнал сред френските учени необходимата подкрепа. Тогава 



той без да губи време се обърнал с молба за съдействие към директора 
на Берлинската обсерватория Йохан Хале. Последният се оказал твърде 
отзивчив. Така с помощта на един от телескопите на обсерваторията на 
23 септември 1846 година търсената планета била открита почти веднага 
след започване на наблюденията. Нещо повече - в момента на 
откриването си била само на един градус разлика от посочените от 
Льоверие координати!  В съответствие с традицията новата планета била 
наречена Нептун, на името на римския бог на моретата. 

Впоследствие се оказало, че Шелис още месец по-рано, през 
август бил забелязал на два пъти Нептун, но не му обърнал внимание!  
Това било в резултат на небрежност, породена от скептицизма му.  

Независимо от това обаче избухнал лют англо-френски спор за 
приоритета по откриването на Нептун. Накрая било постигнато 
компромисно решение - и Адамс и Льоверие били признати за  
съоткриватели на осмата планета. По-нов анализ на архивните документи 
от Гринвичката  обсерватория обаче показал, че всъщност  претенциите 
в полза на Адамс са неоснователни. 

Така или иначе Нептун се оказал първата планета, открита с 
“върха на перото”. Това ще рече,  въз основа на предварителен анализ 
на косвени данни и  теоретични пресмятания.  От намерените резултати 
било определено кога и къде върху небето планетата може да бъде 
наблюдавана.  По един изключително впечатляващ съвременниците начин 
била демонстрирана валидността и на хелиоцентричната теория и на 
Нютоновата небесна механика. 

Едно друго , много интересно приложение на  Нютоновата теория  
била възможността да се погледне по нов начин на проблема за формата 
на Земята.  
 

 

Полярният или екваториалният радиус е по - голям? 
 

бил въпросът, който занимавал и астрономите и географите през XVII и 
XVIII век. Около средата на седемнадесетото столетие във Франция 
господствало мнението на Доменико Касини – полярният радиус е по 
голям, т.е. Земята е изтеглена повече по направление на  полюсите. 
Исак Нютон обаче бил на друго мнение. Според него по-голям трябва да 
бъде екваториалният радиус, т.е. Земята наподобява двуосен елипсоид, 
леко сплескан откъм полюсите и “разлят” в екваториалната плоскост.  
Той обяснявал това с по-голямата линейна скорост на околоосното  
въртене  и съответно по-голяма центробежна сила в района на екватора.   

За да се реши въпросът трябвало да се проведат прецизни 
наблюдения на дължината на градуса както по меридиан така и по 
паралел в различни райони на Земята. Първата по-известна експедиция 
за тази цел била организирана от Френската академия на науките и 
изпратена в Лапландия  през 1731 година. Ръководил я Пиер Луи дьо 
Мопертюи - математик, геодезист и астроном. Втора подобна експедиция 
била изпратена в Южна Америка. В крайна сметка получил се отговор – 
Земята е сплесната откъм полюсите. Нютон се оказал прав. Полярният 
диаметър е с около 1/298 части по-къс от екваториалния. 

Междувременно наред с откритията, основани на постиженията на 
небесната механика астрономите от XVIII век можели да се похвалят и с 
много други постижения . Такова например било  

 

откриването на атмосферата на Венера  
 
от руския учен Михаил Василиевич Ломоносов. Това станало по 

време на нейния пасаж пред диска на Слънцето  на 26 май 1761 година.  
Настъпването на явлението и условията за неговото наблюдение били 
предварителнно изчислени. Подготовка за това имало в цяла Европа. 
Руската академия на науките организирала наблюдения както от Санкт-



Петербург, така и от Иркутск, където за целта била изпратена 
експедиция. Самият Ломоносов наблюдавал явлението от Санкт-Петербург.  

В момента на видимия контакт на диска на Венера със Слънцето 
той забелязал около нея тънък светъл пръстен. Неговото съществуване 
той правилно отдал на наличието на въздушна обвивка около планетата, 
която дава разсеяно отражение на слънчевата светлина. По този начин 
било получено първото наблюдателно доказателство за съществуването на 
атмосфера и около друга планета освен Земята.  

 

Вляво - Михаил Ломоносов (1711-1765 г); в средата- 
собственоръчни схеми на Ломоносов, поясняващи наблюдението на пасажа 
на Венера; вдясно - пасаж на Венера (снимка, 8 юни 2004 г) 
 

Основният интерес на астрономите към пасажите на Венера по това 
време бил продиктуван от стремежа за уточняване на средната стойност 
на разстоянието Земя-Слънце по метода на Халей.  Ето защо те с 
нетърпение очаквали и следващото подобно явление през 1769 година. 
Имало обаче една неприятна подробност. Този път пасажът нямало да се 
наблюдава от Северното, а от Южното полукълбо. Изчисленията 
показвали, че условията за това ще са най-благоприятни в южната част 
на Тихия океан. Британското кралско научно дружество поело 
инициативата да се организира експедиция.  С благословията на крал 
Джордж III и Адмиралтейството това станало възможно. Освен 
наблюдаването на пасажа на Венера обаче била поставена важна и 
секретна географска задача, а именно да се установи 

 

съществува  ли  големият  Южен континент (Terra Australis 
Incognita)? 

 

Всъщност именно това е била главната цел, а наблюденията на 
Венера -  по-скоро удобен претекст. 

Командването било поверено на опитния капитан Джеймз Кук. Сред 
по-видните учени в състава на експедицията били астрономът Грин, 
ботаникът Соландер и  географът Бенкс. Корабът “Индевър” отплувал от 
Плимут на 26 август 1768 година. На Таити пристигнал на 10 април 1769 
година. Астрономическите наблюдения на пасажа на Венера били успешни. 
След това експедицията се впуснала в изпълнението на географската 
част от програмата. Най-напред били достигнати двата острова на Нова 
Зеландия. Първоначално мислели, че тя е част от Южния континент, но 
обхождайки бреговете й разбрали грешката си.  Наблюдавайки  характера 
на вълните   капитан Кук стигнал до вярното заключение,  че те идват 
от открит океан и най-вероятно на стотици мили на юг от Нова Зеландия 
няма никаква по-значителна суша.  



Експедицията се насочила на северозапад.  Достигнато било 
източното крайбрежие на Австралия, тогава все още известна под името 
Нова Холандия.  Южните й брегове били изследвани почти 130 години 
преди това от една холандска експедиция, командвана от Абел Тасман. 
Източните й  части били все още неизвестни . “Индевър” акостирал край 
бряг, който Кук нарекъл Нов Южен Уелс. Заливът където спряли бил 
наречен “Ботанически” поради многото непознати до момента растителни 
видове, които били открити. Това място е близо до днешния най-голям 
австралийски град - Сидни. Открит бил и неизвестен до момента 
двуутробен бозайник – кенгуруто. След това експедицията се насочила 
на север, където бил открит Големият бариерен риф. След много 
перипетии експпедицията успяла да се завърне в Англия. 

Вляво -  Джеймз Кук (1728-1779 г); вдясно – корабът “Резолюшън” 
 

От първата експедиция станало ясно, че предполагаемият Южен 
континент съвсем не е толкова голям, колкото се е допускало 
първоначално.  Направен бил извод, че той изобщо не достига никъде до 
тропичните или субтропични части на Южното полукълбо, а трябвало да 
се търси на по-високи географски ширини. 

Ето защо през 1772 година от Плимут тръгнала нова експедиция 
към южните морета. Неин командир бил отново капитан Джеймз Кук. Сега 
той ръководел два кораба – “Резолюшън” и “Адвенчър”. Този път 
корабите се насочили към абсолютно неизследваната най-южна част на 
Тихия океан.  Успели да пресекат Южния полярен кръг, но скоро в 
резултат на лошо време се загубили един от друг. Срещнали се на 
предварително уговорено за такива случаи място край брега на Нова 
Зеландия.  Отново тръгнали на път, но поради начална поява на скорбут 
сред екипажа се изтеглили на север към остров Таити. След това отново 
тръгнали на път, но пак се загубили. Срещата край Нова Зеландия този 
път не се осъществила. “Адвенчър” закъснял с около седмица. После 
докато чакали, осем души от екипажа на този кораб били изядени от 
новозеландците. След този инцидент капитан Фюрно решил  корабът 
незабавно да се върне в Англия. 

В това време “Резолюшън “ отново бил далеч на юг, достигайки  
71 градуса и 10 минути южна  ширина. Това била най-южната точка, до 
която експедицията достигнала. Напред се простирало непрекъснато 
ледено поле. Кук поел на север и на 3 септември 1774 г открил остров 
Нова Каледония. След това обърнал към Кейптаун. Оттам Кук се насочил 
на югозапад,  където открил  Южните Сандвичеви острови. Отново обаче 
не достигнал до бряг на континент. Върнал се в Англия на 30 юли 1775 
година.  

Колкото и секретни да били мисиите на Кук все пак имало 
“изтичане на информация”.  Французите решили без да губят време да 
изпратят собствени експедиции в Южното полукълбо за да търсят 
загадъчния континент. В периода 1771- 1773г две експедиции на капитан  
Ив Жозеф дьо Кергелен Тремарек и една начело с    Никола Тома Морион 
дьо Френ кръстосали водите в южните части на Индийския океан между 



40-тия и 50-я паралел. Резултатите обаче били  повече от скромни. 
Открили архипелазите  Крозе и Кергелен – малки , необитаеми късове 
земя със суров климат и доста бедна растителност.  Крал Людовик XV 
наредил  да хвърлят дьо Кергелен Тремарек в Бастилията заради това, 
което той окачествил като провал. Освободен бил оттам през 1789 
година. Още по-малко късмет имал Морион дьо Френ. Той бил изяден от 
жителите на Нова Зеландия, където експедицията се отбила за 
продоволствие. 

От резултатите на втората експедиция на Кук, както и на трите 
френски експедиции  географите стигнали до извода, че Южният 
континент, ако изобщо съществува е малък по  площ и е разположен 
непосредствено  около полюса.  Освен това Кук твърдял, че е 
невъзможно да се достигне до него поради  плътните ледени полета, 
които го обграждат. Повярвали му.  През следващите 45 години нямало 
нито една експедиция към южната полярна област. 

Третата експедиция на капитан Кук започнала през 1776 година. В 
нея участвали отново два кораба - флагманският “Резолюшън” и  
“Дискавъри”. Този път целта била да се търси и  евентуално открие  

 

Северозападният път  
 

т.е. протокът съединяващ Атлантическия и Тихия океан. Най – напред 
експедицията достигнала Кейптаун. От там отплувала на изток, 
отбивайки се по пътя до архипелага Кергелен. След Австралия, Нова 
Зеландия и Таити корабите пресекли екватора и навлезли в Северното 
полукълбо. Открити били Хавайските острови. Експедицията достигнала 
до Аляска без да открие  никаква водна връзка между двата океана. На 
Алеутските острови  Кук се натъкнал на руски заселници. От тях научил 
че Азия и Северна Америка са разделени от тесен проток, който е 
открит от руска експедиция начело с датския капитан Витус Беринг още 
в 1728 година.  Около 40 години преди Беринг до протока достигнала и 
експедицията на Семьон Дежньов. Кук прерисувал руските карти на 
района и преминал през Беринговия проток за да го разгледа . Навлязъл 
и в Северния ледовит океан- в Чукотско море. След това поел на юг към 
Хавайските острови. Там при стълкновение с туземците Кук загинал. Има 
и предположение, че е бил изяден. Това станало през 1779 година. 
 

      
 
 Трите експедиции на капитан Джеймз Кук (първата – червен цвят;; 
втората – зелен цвят; третата – син цвят ) 
 

 Откриването на Антарктида 
 
 Според Националната научна фондация на САЩ, НАСА,  
Калифорнийския университет в Сан Диего и много други научни 
институции  за пръв път  континенталният бряг на Антарктида е бил 
видян от членовете на  руска експедиция  в началото на  1820 година. 
Тя била в състав от два кораба -“Восток” с командир капитан Фадей 



(Фабиан) Готлиб фон Белингсхаузен и “Мирний” с капитан Михаил 
Петрович Лазарев. Експедицията била изпратена с научно-
изследователска задача да проникне колкото се може по на юг отвъд 
Южния полярен кръг. 

 Корабите тръгнали от военноморската  база  Кронщадт във Финския 
залив на 4 юни 1819 г,. Първо открили три неизвестни острова в 
архипелага Южни Сандвичеви острови. На 28 януари 1820 година 
членовете на експедицията видяли за пръв път континенталния 
антарктически бряг на 69 градуса и 21 минути южна ширина и 2 градуса 
и 15 минути западна дължина в района на шелфовия ледник 
Белингсхаузен. През месец март във връзка с настъпването на есента и 
зимата в Антарктика “Восток” и “Мирний” се оттеглили  към Австралия. 
След няколко месеца отново се отправили на юг и на три пъти пресекли 
Южния полярен кръг. Открити били остров Петър I  и Брегът на 
Александър I .  За последния едва през 1940 г разбрали, че всъшност е 
най-големият остров в южната полярна област. Свързан е с континента с 
шелфов ледник.  Експедицията проникнала до 71 градуса южна ширина, 
където срещнала плътно ледено поле. На 5 август 1821 година след 751 
дневно плаване корабите се върнали в Кронщадт. Terra Australis 

Incognita най-после била открита. Впоследствие Белингсхаузен участвал 
в Руско-турската война (1828-1829г). И двамата с Лазарев достигнали 
до адмиралски чин. 

Само  два дни  след  руската експедиция, т.е. на 30 януари 1820 
година до антарктическия бряг достигнал и британският кораб “Уйлям”, 
под командването на капитан Едуард Брансфийлд . Както и руснаците, 
британците също обаче не стъпали на брега. Това станало близо до най-
северната точка на Антарктическия полуостров, нос Тринити..   

Според американските историци първото стъпване на континента е 
осъществено от моряка Джон Дейвис от американския китоловен кораб 
“Целестия” на 7 февруари 1821 година. Точката , на която е станало 
това е с координати  60 градуса южна ширина и 60 градуса западна 
дължина, на Антарктическия полуостров.  Има обаче съмнения относно 
достоверността на това събитие. 

 

 

 

 

 

Вляво -  Фадей (Фабиан) Готлиб фон Белингсхаузен (1778-1852 г); 
вдясно - Михаил Петрович  Лазарев (1788-1851 г) 

Интензивното проучване на ледения континент започнало едва към 
края на ХIХ век. 



Новите данни за  телата от Слънчевата система и нашата 
собствена Земя повдигали все по-често  пред учените  въпроси като  

 Как е възникнала Слънчевата система 

и дали  и доколко тя  е устойчива?  Самият Нютон не можал да даде 
сигурен отговор на последния въпрос. Не се оказало това по силите и 
на друг голям учен от XVIII век – Леонард Ойлер. За пръв път обаче 
това направил един млад французин - Пиер-Симон Лаплас.  Той познавал 
в дълбочина тънкостите на класическата механика и математическия 
анализ. Обогатил ги с много нови и ценни идеи .  

Разработките  на Лаплас в математиката са съизмерими с тези на 
Исак Нютон.  Голям е неговият принос към теорията на вероятностите, 
за въвеждането на метричната мерна система във Франция и др. 
Занимавал се с въпроса за формата на небесните тела и нейната 
устойчивост. Разработвал е и проблеми от областта на хидродинамиката, 
акустиката, топлопроводността. Пръв изказал хипотезата, че някои от 
наблюдаваните през телескоп мъглявини са гигантски звездни ситеми, 
подобни на Млечния път. Лаплас бил убеден атеист. Участвал в 
комисията за зрелостни изпити, на която се явил Наполеон Бонапарт. 
Лаплас високо оценил знанията на бъдещия император. Впоследствие 
двамата станали много добри приятели.  

И така, през 1773 година Лаплас успял да докаже с помощта на 
много детайлен и издържан математически анализ, че Слънчевата система 
е устойчива структура. Орбитите на планетите се оказали стабилни. 
Независимо от гравитационните и приливни смущения , които си оказват 
едно на друго, няма опасност някое от големите тела в Слънчевата 
система - Слънцето, планетите или техните спътници да се сблъскат 
помежду си.  Ако погледнем от съвременна гледна точка на този извод, 
можем да кажем, че той е почти верен.  Нейната динамична стабилност е 
наистина “гарантирана” поне за следващите няколко милиарда години 
напред.  Изводът , че е невъзможно да се сблъскват помежду си 
големите тела в Слънчевата система не се отнася за сблъсъци между тях 
и някое от малките тела - комети или  някои от по-малките астероиди. 
Тези инцидентни космически катастрофи обаче не са в състояние да 
променят съществено нито параметрите на орбитите на големите тела, 
нито общата стабилност на планетната система. 

Изводът на Лаплас бил огромно научно постижение. Нютон мислел, 
че устойчивостта на Слънчевата система е възможна благодарение на 
“божията воля”. Лаплас доказал, че това става благодарение на 
природните закони, открити от самия Нютон! 

        Пиер - Симон Лаплас  (1749-1827г)         

На Лаплас принадлежи и първата по-обоснована хипотеза за 
произхода на Слънчевата система.  Тя е описана накратко в неговата 
популярна книга “Небесна механика”(1799г). Преди него имало и други 
разработки в тази насока - на Сведенборг (1732) ,  Бюфон (1741) и  
Имануел Кант (1755).  Подобно на Кант, той смятал, че Слънцето се е 
образувало в резултат на гравитационно притегляне между частиците на 
гигантска прахово-газова мъглявина. Образуването на планетите обаче 



той отдавал на пръстенообразни откъсвания на материя в резултат от 
действието на силни центробежни сили в екваториалната плоскост на 
Слънцето. Това обяснявало защо планетните орбити са разположени 
приблизително в една плоскост, при това много близка до тази на 
слънчевия екватор. По подобен начин Лаплас обяснявал образуването на 
планетните спътници като откъси   от екваториалните зони на 
планетите. Тази хипотеза била изградена изцяло в духа на класическата  
механика. 

Лаплас починал през 1827 година. Епохата на Просвещението била 
към своя край. То минало под знака на Научната революция - победата 
на хелиоцентризма, Нютоновата механика, окончателното отделяне на 
науката от религията, възход на математиката и естествените науки, 
завършване на Великите географски открития. През следващите 
десетилетия  развитието на   науките за Земята и космоса било 
насочено към нови цели и задачи . Голяма роля за това изиграли новите 
постижения на физиката  и  технологиите. 

 

ЕПИЗОД 4:  ЗОРАТА НА  АСТРОФИЗИКАТА   
 

Новият XIX век започнал с голям подарък за астрономите. Още в 
нощта на 1 януари 1801 година, когато цяла Европа посрещала 
настъпването на новото столетие  един никому неизвестен астроном—
любител, Джузепе Пиацци, пощенски служител от Палермо (Сицилия) 
открил нова планета.  Оказало се, че тя обикаля  между Марс и Юпитер.  
Наречена била Церера, в чест на римската богиня на плодородието. 
Слабият й блясък показвал, че тя е твърде малко тяло. Диаметърът й е 
около 1000 километра. Това я правело най-малката  планета в 
Слънчевата система. 

Самото откриване на планета между Марс и Юпитер изобщо не 
изненадало астрономите. Още през 1766 година германският учен Йохан 
Тициус, а през 1772 година независимо от него неговият сънародник 
Йохан Боде установили емпирично правило, описващо средните 
разстояния, на които планетите обикалят около Слънцето. За единица  в 
това правило се ползва средното разстояние между Земята и Слънцето, 
т. нар. астрономическа единица. Днес то е известно като  

 

 Правилото Тициус-Боде 
 

Дотогава обаче се знаело само за шестте планети, известни от 
древността.  Когато през 1781 година Уйлям Хершел открил планетата 
Уран се оказало, че правилото се потвърждава отново. Уран обикаля 
около Слънцето почти точно на това разстояние, което трябва да бъде 
според упоменатата закономерност.  Имало обаче един детайл, който 
развалял стройната картина. Според  правилото на Тициус-Боде на 
разстояние 2.8 астрономически единици , което попада между орбитите 
на Марс и Юпитер,  би трябвало да обикаля още една неоткрита планета. 
Тъй като тя обаче не била регистрирана до момента било предположено, 
че е твърде малка спрямо останалите.  Ето защо много астрономи в 
Европа си поставили за цел тази малка неизвестна планета да бъде 
открита. Основан бил и специален международен комитет начело с видния 
по това време германски астроном барон фон Цах. Той трябвало да 
координира действията по търсенето на неизвестната  планета.  Нейният 
откривател, Джузепе Пиацци не само, че не бил член на този комитет, 
но дори и не знаел за неговото съществуване! 

Само една година по-късно обаче астрономите вече били наистина 
изненадани:  Хайнрих Олберс – лекар, математик и астроном от Бремен 
открива още една,  по-малка от Церера планета, която била наречена 
Палада.  Шокиращото било, че тя обикаляла около Слънцето почти на 
същото разстояние от него както и Церера, т.е по много близка орбита 



на разстояние 2.8 астрономически единици.  През 1804 година била 
открита трета малка планета в същата област на Слънчевата система.  
Откривателят бил също немец - Карл Хардвинг. Тя била наречена Юнона. 
Само след още три години Олберс открил в пространството между Марс и 
Юпитер четвърто подобно тяло, което било наречено Веста.  През 
следващите години и десетилетия продължило откриването на нови и нови  
малки планети 

Какво се оказало? Вместо една планета  в района между Марс и 
Юпитер обикаляли много такива.  Те били класифицирани като нов тип 
обекти в Слънчевата система. Нарекли ги “астероиди “ (звездоподобни)– 
поради малките си размери дори и през най-мощните телескопи  те 
наподобявали  звезди. Едва през последните 20 години стана възможно 
да бъде разгледана повърхността на някои от тях - благодарение на 
прелитащи на близки разстояния междупланетни сонди, както и с помощта 
на обикалящия около Земята космически телескоп “Хъбл”. 

 
Днес са известни над 20 000 астероида в пояса между Марс и 

Юпитер. Повечето от тях са със съвсем малки размери – около и под 10 
километра среден диаметър. С изключение на няколко измежду най-
големите, формата им е доста неправилна, сякаш представляват  късове 
от някаква разтрошена, по-голяма планета. Такава била и първата 
хипотеза за техния произход, изказана от Олберс през   1807 година. 
Въпросът за произхода на астероидите останал открит още за дълго 
време напред. Може да се каже, че задоволително решение той получи 
едва през втората половина на ХХ век. 

С откриването на първия астероид Церера е свързана и 
стремителната слава на един от най-великите немски и световни учени 

 

Йохан Карл Фридрих Гаус (1777- 1856 г) 
 
На него му е приписано прозвището “кралят на математиката”.  

Докъм 1800-та година той е бил вече много известен главно със своите 
математически трудове и открития в областта на геометрията и 
алгебрата. Откриването на Церера обаче станало причина  да насочи в 
много голяма степен своите интереси към естествените науки и по точно  
към астрономията и физиката. Гаус започнал да изучава движението на 
новооткритата малка планета и твърде бързо достигнал до нов, бърз 
метод за преизчисляване на положението на обикалящите около Слънцето 
тела. За целта били достатъчни да се ползват данни само от три 
наблюдения. За разлика от предишните, предложеният от Гаус метод 
позволявал тази задача да се реши само за няколко часа изчисления! За 
епоха, в която всички пресмятания  се извършвали основно “на ръка” 
това било огромен прогрес. 

 

 
Вляво: Хайнрих Олберс (1758-1840);  вдясно: астероидът Веста, 

заснет с помощта на космическия телескоп “Хъбл” през 1996 г. 



 
 

 
Десетте най-големи астероида сравнени с Луната. Най-вляво е 

Церера 
 

Новият метод донесъл на Гаус изключителна популярност в средите 
не само на астрономите , но и  на другите естествени науки. Лично 
известният географ и  естествоизпитател Александър фон Хумболт 
препоръчал през 1805 г. Гаус да бъде назначен за професор   в 
Гьотингенския университет и директор на обсерваторията към него. На 
тази си длъжност той останал до смъртта си през  1856 година. Гаус 
поддържал професионални и приятелски връзки с много от най-известните 
учени и хора на изкуството на своето време – Лаплас, Олберс, Гьоте, 
Лобачевски.  
 

След 1820 година Гаус започнал да се интересува от геодезия и 
картография. Натрупана била много  информация за формата на Земята. 
Възникнали  проблеми относно по-точното определяне на географските 
координати и надморски височини на различни точки от земната 
повърхност.  Това вдъхновило Гаус да започне разработването на цял 
дял в математиката, свързан с теорията на различните видове 
повърхнини и линии, известен днес като “диференциална геометрия”. 
 

 
Йохан Карл Фридрих Гаус (1777- 1856 г)-“кралят на математиката” 

 
Гаус е интересен за нашия разказ и с това, че през 1830-те 

години започва да се занимава много сериозно с електрическите и 
магнитните явления. Започва измервания на магнитното поле на Земята, 
както и да разсъждава за природата на неговия източник. Той достига 
до извода, че същият се намира във вътрешността на нашата планета.  



Последният, а и ред други въпроси  неизбежно се свързвали с 
проблемите на геологията - вътрешния строеж на Земята, колко стара е 
тя и как се е променяла във времето. Преди всичко обаче учените се 
интересували от това, което непосредствено наблюдават - земната 
повърхност и най-горния слой скали (литосферата). 

Още античните учени  били привлечени от вкаменели останки от 
различни измрели в миналото животни и растения. През Ренесанса от тях 
са се интересували Леонардо да Винчи, Никола Агрикола и др. През XVII 
век Роберт Хук пръв изказва предположение, че всъщност това са 
останки от животни и растения, които някога са живели на Земята, но 
по някакви причини са изчезнали.  

В края на XVIII и началото на XIX век с този въпрос се заел 
много сериозно френският зоолог Жорж Кювие. Изучавайки  
вкаменелостите той решил, че историята на Земята представлява 
редуване на спокойни периоди, през които формата и ландшафта на 
континентите са постоянни, както и условията за живот. За всеки един 
такъв период е характерна определена флора и фауна. Тези спокойни 
епохи се прекъсват от кратки фази на гигантски общопланетарни  
катастрофи. В тези кратки бурни епохи се променя изцяло повърхността 
на Земята – океаните поглъщат старите континети, а на тяхно място 
възникват нови. Животинските и растителни видове от предходната 
спокойна епоха измират напълно, а на тяхно място се появяват нови  
“по пътя на сътворението”. Считало се, че последното подобно събитие 
било описаният в Библията “Велик потоп”. 

Като доказателство, че такива катастрофи  наистина са се 
случвали привържениците на Кювие сочели наличието на каменните морени 
във високите части на Алпите и Пиренеите.  Според тях тези каменни 
полета били резултат от мощните подводни течения, които влачили 
камъните по време на последния потоп. Естествено, тази хипотеза много 
допадала на църквата и на мнозинството от по-религиозно настроените 
учени. Тя обаче не можела да отговори на много въпроси и най-вече на 
този,  защо  такива каменни полета не се наблюдават по цялата Земя, а 
най-вече във високите планини и то предимно в характерни терасовидни 
котловини.  На скептиците правело също така впечатление, че в Алпите 
и другите най-високи планини долните граници на ледниците винаги 
граничели с такива каменни полета. 

На швейцарския естествоизпитател  Жан-Луи Рудолф Агасис (1807-
1873) се приписва приоритет върху идеята (1837г.) , че всъщност 
моренните полета и високопланинските терасовидни котловини са 
следствие от епоха с много студен климат (ледников период).  Тогава 
ледниците са били с много по-голяма площ от преди, морените са 
резултат от влаченето, което се е получило  под действие на ледения 
натиск и поради огромното триене и изронване на повърхностните 
слоеве. Последното е формирало и специфичния терасовиден релеф на 
високопланинските области. 

Хипотезата на Агасис много бързо започнала да “трупа” и 
потвърждения и привърженици . Доста бързо се изяснило, че ледниковите 
периоди са повтарящи се явления през няколко десетки хиляди години , 
които изглежда се дължат на някаква циклична причина. За нейното 
обяснение на помощ отново дошли астрономическите наблюдения и теории. 
Всичко това е свързано отново с работата на Юрбен Льоверие-  
откривателят на Нептун. 

Използвайки математическите алгоритми на небесната механика 
Льоверие бил в състояние да изчисли различни дългосрочни  промени в 
орбитите на Земята и планетите. Такива са например цикличните промени 
в сплеснатостта на орбитите, вариации на наклона на орбиталните 
плоскости, промяна на ориентацията на голямата ос на орбитите и др.  
Оказало се , че това са циклични явления с продължителност от десетки 
хиляди години. И тогава в главите на някои учени, сред които били 
французинът Адемар и англичанинът Кроул възникнала идеята – щом има 
такива циклични изменения в движението на Земята, то дали това не 



причинява и циклични промени в условията на слънчевото греене? И дали 
тъкмо това не  е  причината за цикличното възникване на ледниковите 
епохи?  

Посоката на мислене   била вярна, но за да се докаже всичко 
това трябвало да минат още няколко десетилетия. Заслугата била на 
сръбския учен Милутин Миланкович. Днес се счита, че циклите свързани 
с колебанията на земната орбита и околоосно въртене обясняват около 
60% от причините за ледниковите епохи през последните 1 милион 
години. Но нека да се върнем в средата на XIX век. 

Дори и научно-изследователският гений на Льоверие обаче бил 
безсилен да обясни някои особености , свързани с промяната на 
ориентацията на орбитата на Меркурий. Те не се свързавли по никой 
друг начин с теорията на приливно-гравитационните смущения от страна 
на известните планети.  Оставала една единствена възможност – в 
близост до Меркурий да има още една планета, която да смущава 
движението му. Льоверие дори “в аванс” й дал име - Вулкан. Това 
предположение провокирало амбициите на много астрономи в Европа. 
Десетки и стотици  били тези, които се впуснали  

 

 в търсене на планетата Вулкан 
 
Наред с многото професионални астрономи в търсенето участвали и 

астрономи-любители. Един от тях бил Самуел Хайнрих Швабе (1789-1875) 
- аптекар в германския град Десау.  Тактиката на търсене, която той 
възприел била много логична - щом Вулкан е близо до Меркурий, то най-
лесно тази планета би могла да бъде открита в момент на “пасаж” пред 
диска на Слънцето. Тъй като се предполагало, че Вулкан  е по близо до 
Слънцето от Меркурий,  то би трябвало неговите пасажи  да са доста 
често явление. Следователно, за да се открие Вулкан трябва да се 
наблюдава Слънцето, да се правят ежедневни зарисовки на неговите 
петна и да има шанс сред тях да бъде открит кръглия силует на бързо 
преминаващият пред слънчевия диск Вулкан! 

В продължение на 17 години , между 1826 и 1843 година Швабе 
наблюдавал всеки ясен ден Слънцето. Направил зарисовки на хиляди 
слънчеви петна , но уви, така и не открил планетата Вулкан!  Доста 
обезкуражен той разглеждал огромната си колекция от рисунки на 
Слънцето и тогава забелязал нещо много странно…. Между 1826 и 1829-та 
година броят на петната , които едновременно се наблюдавали на 
Слънцето нараствал, след това той започнал да спада до почти нулеви 
стойности през 1833 година. Отново започнал да расте до  1838, но 
след това пак започнал да намалява. През 1843 година Слънцето отново 
било почти чисто от петна… Сякаш петнообразуването било цикличен 
процес с период близък до около 10 години! Дали това наистина е 
така?!… Трябвало да се консултира с някой професионален  учен. 

Швабе решил да отиде в Цюрих. Директор на тамошната 
обсерватория бил Рудолф Волф (1816-1893).  Ученият разгледал 
зарисовките на аптекаря-астроном и бил силно заинтригуван. Направил 
преглед на дневниците за наблюдения на Слънцето в Цюрихската 
обсерватория. Едновременно с това разпратил писма до свои колеги из 
цяла Европа с молба да му бъдат предоставени каквито има данни за 
наблюдение на слънчеви петна от колкото се може по-дълъг период.  
Много скоро той се убедил, че Швабе е открил едно ново непознато до 
момента явление, свързано със Слънцето – цикличността на слънчевото 
петнообразуване.  Волф определил  средната продължителност  на този 
цикъл  на 11.1 години. В действителност обаче за всеки отделен цикъл 
тя е различна и варира в доста широки граници – от 9 до 13 години. За 
да може да описва слънчевата петнообразувателна активност по най-
адекватен начин той  разработил специален количествен показател . 
Впоследствие той получил названието “Волфово число” и е в основата на 
съвременния официален индекс Ri (Международно число на слънчевите 
петна), както и на неговата най-нова версия от 2015г (SN).  Откритият  



 

11- годишен слънчев цикъл  
 

днес се нарича още “цикъл на Швабе - Волф”.  
 

Първоначално астрономите възприели изводите на Волф с големи 
резерви, геофизиците напротив - с голям ентусиазъм.  Те вече 
подозирали, че в честотите и силата  на т.нар. геомагнитни бури има 
цикличност, която е около 10.5 години.  А ето, че откритието на Волф 
вече пораждало идея, че между слънчевите петна и геомагнитните бури 
съществува някаква връзка.  

През 1859 година, в края на август на Слънцето се появила 
голяма група петна. На 2 септември британският астроном Ричард 
Карингтън забелязал избухване на ярка светлина в нейния район. След 
18 часа на Земята започнала изключително силна геомагнитна буря. 
Много по-късно е било изяснено , че тя е най-мощната за последните 
500 години. Днес наричаме цялото това явление “Карингтоновото 
събитие”.  

И така търсейки планетата Вулкан  аптекарят-астроном  Самуел 
Хайнрих  Швабе, а покрай него и професионалният астроном Рудолф Волф 
открили 11 годишния слънчев цикъл.  Установената синхронност с 
геомагнитните бури пък дала началото на цял нов клас научни 
изследвания – слънчево-земните връзки. 

 

Международното число на слънчевите петна (1610-2008) 
 
Астрономите продължили да търсят планетата Вулкан чак до 1915 

година, докато се убедили окончателно  че тя не съществува.  
Странностите в наблюдаваното движение на Меркурий били обяснени 
накрая от Алберт Айнщайн чрез неговата обща теория на относителността 
(ОТО).  Тази история обаче остава извън епохата на този епизод на 
нашия разказ.  

По този начин търсенето на несъществуващата планета Вулкан 
довело до куп ключови открития в областта на естествознанието през 
XIX и началото на XX век. Оказало се отправна точка както за научното 
разбиране на връзката между процесите, протичащи в космоса и на 
Земята, така и за една от най-важните теории на модерната физика. 

Учените били впечатлени не само от мащаба на Карингтоновото 
събитие, но също и от факта, че геомагнитната буря била предхождана 
от друго събитие (изригване), което станало на Слънцето, а разликата 
във времето била малко повече от половин денонощие. Следователно, при 
изригването се е отделило някакво вещество, което много бързо е 
достигнало Земята. Какво е това вещество? Каква е физическата природа 
на слънчевото изригване? И каква е физическата природа на слънчевите 
петна? Защо те възникват, а след това изчезват? Явно те не са 



застинали области от лава, както някои все още предполагали тогава?! 
И какво представлява в края на краищата Слънцето, от какво е 
изградено то и каква е неговата температура?   

Отговорът на тези и много други въпроси бил свързан с няколко 
големи открития през XIX век в областта на физиката, химията и 
технологиите. Някои от тях били тясно свързани с научната дейност на 
астрономите или с разработването на нови астрономически уреди. 

В началото на XIX век пред  астрономията отново излязъл на 
преден план въпросът за оптиката на телескопите. Ако XVII век бил 
векът на гигантските лещови телескопи- рефрактори , то през XVIII век 
те били постепенно изместени от огледалните телескопи (рефлектори). С 
такива телескопи работил Уйлям Хершел, откривателят на Уран, както и 
други негови колеги по това време.  Рефлекторите обаче също имали 
недостатъци. По това време огледалата се правели предимно от мед или 
медни сплави. Имало проблеми с тяхното финно шлифоване. Друг 
неприятен момент било тяхното бързо окисляване и замърсяване с прах, 
а това водело до потъмняване. На всичкото отгоре ниската отражателна 
способност на металните огледала трябвало да се компенсира с големите 
им размери. Все по-големите размери пък се диктували от желанието на 
астрономите да наблюдават все по-слаби и отдалечени обекти във 
Вселената. От това пък произтичала необходимостта от по-големи 
размери и маса на цялата конструкция на телескопите. И така, след 
като в края на XVII век астрономите веднъж се отказали от лещовите 
телескопи, в началото на XIX век отново се върнали към тях!!!… 

Върнали се, но не съвсем. Стъклото за лещите на новите 
телескопи - рефрактори се изработвали по нова технология, която 
предотвратявала в много голяма степен възникването на нееднородности  
в него. Другият важен технологичен момент било , че някогашният прост 
еднолещов обектив на телескопите от XVII век бил заменен от сложен , 
съставен от две или повече лещи с различен коефициент на пречупване 
на светлината. По този начин се избягвал един от основните дефекти на 
лещовите оптични уреди – хроматичната аберация , т.е. оцветяването на 
образа. Разфокусирането на образа (сферичната аберация) също било 
много по-ниско, но вече при много по-къси фокусни разстояния на 
обективите и съответно дължина на тръбите. 

Още с появата на това ново поколение телескопи астрономите 
пожънали първите големи плодове.  С помощта на тези уреди можели да 
се правят измервания на положението на небесните тела с точност 
непостижима до този момент. Това дало възможност за пръв път да се 
определи т.нар. “годишен паралакс” на някои сравнително близки до 
Слънчевата система звезди. Тази величина е директно свързана с 
разстоянията до тях посредством тригонометрична формула. По този 
начин се разбрало, че  

 

най – близката звезда до Слънцето е Алфа от съзвездието 
Центавър,  
 
а другите най-близки съседи са Сириус, Епсилон от съзвездието Еридан 
и  звездата обозначавана с номер 61 в съзвездието Лебед. Разстоянията 
до тях се оказали огромни в сравнение с размерите на Слънчевата 
система. Така например до най-близкият съсед на Слънцето – Алфа от 
Центавър разстоянието възлиза на около 40 трилиона километра! Това се 
равнява на 258000  астрономически единици, т.е. толкова пъти то е по-
голямо от разстоянието между Слънцето и Земята. Светлината, движейки 
се със скорост  300 000 километра в секунда го изминава за около 4.3 
години. Затова казваме още, че разстоянието до звездата Алфа от 
Центавър е 4.3 светлинни години. Пионери в този тип наблюдения били 
Фридрих Бесел и Василий Яковлевич Струве (1793-1864) от Пулковската 
обсерватория край Санкт-Петербург, който бил  и неин първи директор.  
Последният  успял да определи разстоянието до Вега (Алфа от 



съзвездиено Лира), най-ярката звезда в  северната половина на 
небосвода. То се оказало 26 светлинни години. 

Така били определени първите разстояния до обекти извън 
Слънчевата система. С помощта на новите телескопи открили, че 
звездите съвсем не са неподвижни, а имат собствено движение в 
пространството. Започнало да се изяснява, че Слънцето, неговите най-
близки съседи и всички видими върху небесната сфера звезди, 
включително и многобройните слаби такива в ивицата на Млечния път са 
членове на гигантска структура, в която влизат милиарди обекти. Още 
Уйлям Хершел предположил това, но смятал, че Слънчевата система е 
разположена близо до нейния център.  Струве обаче доказал, че 
центърът е встрани от нас. Изследвайки пространственото разпределение 
на звездите той стигнал до извода, че този център е разположен по 
посока на съзвездието Стрелец. Все още обаче оставало неясно дали 
тази гигантска структура ,за която възприели впоследствие названието 
Галактиката (Млечният път) включва всички наблюдавани върху небето 
обекти или   тя е просто само една от многото подобни галактики  във 
Вселената.  Тъй като методът на годишните паралакси можел да се 
ползва само за най-близките звезди, то разстоянията до далечните 
обекти във Вселената все още оставали тайна. 

С новата ера в астрономическата оптика е тясно свързано името 
на  

 

Йозеф Фраунхофер (1787-1826г) 
 
Започвайки като обикновен майстор-стъклар и рано останал сирак 

той се самообразовал в областта на математиката, физиката и 
оптическите уреди.  През 1801 година къщата в Мюнхен, в която живеел 
се срутила над главата му, но той бил спасен. Случаят привлякъл 
вниманието на тогавашния принц - престолонаследник на Бавария, който 
лично ръководил спасителната операция. Той взел под своята протекция 
младия Йозеф , снабдил го с книги и уреди, помогнал му да завърши  и 
да се дипломира в областта на математиката и оптиката.  Впоследствие 
бил асистент в Оптическия институт в Мюнхен, а по-късно и негов 
директор. Разработил е голям брой най-различни уреди - ахроматични 
обективи и окуляри за телескопи и микроскопи, изобретил окулярния 
микрометър, изучавал оптическите свойства на най-различни видове 
материали. Разработките на Фраунхофер бързо се внедрявали  в 
оптическите фабрики  на Бавария. Малкото кралство скоро се превърнало 
в лидер в бранша, измествайки Англия. 

 

 
Вляво:Йозеф Фраунхофер - портрет-рисунка; Вдясно: Фраунхофер 
демонстрира своя спектроскоп 
 

 

През 1814 година Фраунхофер направил експеримент, пропускайки 
слънчевата светлина през голяма оптическа призма. Открил нещо 



необичайно - незабелязано и неописано от никой преди него. Върху 
обичайния спектър с преход от виолетово към червено се виждали 
множество тъмни линии, общо 574 на брой. Впоследствие  ги нарекли  
“фраунхоферови линии”. Днес можем да кажем, че с този експеримент 
фактически било поставено началото на спектроскопията. През 1821 
година Фраунхофер изобретил още един уред за получаване на оптически 
спектри – дифракционната  решетка. Умира едва на 39 годишна възраст. 
       Оказало се, че фраунхоферовите линии са ключът за изясняване 
на химическия състав и физическите условия на Слънцето. За да стане 
това обаче трябвало да минат още няколко десетилетия.  

През 1859-1860  година двама германски учени - физикът  Густав 
Кирхоф (1824-1887)  и химикът Роберт Бунзен  (1811-1899)  открили  

 

метода на спектралния анализ 
 
По това време и двамата работили в Хайделбергския университет. 

Чрез серия от опити те установили, че нагретите проби от различни 
вещества имат специфични спектри на излъчване.Простите вещества (т.е. 
тези които са съставени от атоми само на един химически елемент - 
например цезий, натрий, рубидий, сяра, хлор и др.) излъчват само в 
много тесни спектрални линии, между които не се наблюдава излъчване.  

Ако веществата са сложни, т.е. химически съединения на два или 
повече  химически  елемента светенето се получава в по-широки зони  
(ивици). Веществата с висока плътност и температура излъчват т.нар. 
непрекъснат спектър, който е подобен на слънчевия.  Всяко вещество  
дава свой специфичен спектър на излъчване. Това означавало, че ако 
проба от дадено вещество с неизвестен до момента състав бъде нагрята 
така, че да се получи нейният спектър на излъчване, то по него би 
могло да се разгадае  химическият му състав.  

 
Вляво: Густав Кирхоф; Вдясно: Роберт Бунзен 
 
 

Кирхоф и Бунзен обаче не се спряли дотук. Те решили да  
направят и опити, при които  между нагрятите проби и уреда - 
спектроскоп да сложат други проби, с по-ниска температура. Така 
установили, че веществата, които могат да излъчват светлина на 
определени места в спектъра, могат и да поглъщат излъчването на 
същите места, ако температурата е по-ниска.  Нека например да се 
вземе  проба от вещество с голяма плътност и нагрято до висока 



температура, което да излъчва непрекъснат спектър и пред него се 
постави проба с разреден  газ, но със значително по-ниска 
температура. В този случай  при гледане през спектроскопа върху 
непрекъснатия спектър на плътно нагрятото вещество  ще се “насложат” 
тъмни линии или ивици, причинени от веществото на студената проба.  

А дали не е подобна причината за получаването на тъмните 
фраунхоферови линии върху непрекъснатия спектър на Слънцето ?!…   

Отговорът бил–да! Тъмните фраунхоферови линии в слънчевия 
спектър се оказали линии на поглъщане на газове, които се съдържали в 
разредената слънчевата атмосфера, разположена непосредствено над по-
горещата видима повърхност (фотосферата).  Разпознати били линиите на 
много химически елементи - калций, магнезий , хром, кислород, желязо- 
общо над 60 химически елемента били открити на Слънцето! Фотосферата, 
която има същия химически състав била значително по - плътна и 
нагрята до по-висока температура – около 5800 градуса.   

 
 

 
Слънчевият спектър с главните фраунхоферови линии 
 

По време на наблюдение на едно пълно слънчево затъмнение през 
1868 година в Индия френският астроном Пиер Жансен открил в т.нар. 
хромосфера (средната част на слънчевата атмосфера) нова жълта линия 
на излъчване, чието място в спектъра не съответствало на нито един от 
познатите до момента химически елементи. Новият химически елемент бил 
наречен “хелий” (от Хелиос - Слънце). В началото когато публикувал 
съобщение за откритието си никой не искал да му повярва. През 1895 
година обаче Уйлям Рамзей открил хелий и на Земята и духовете се 
успокоили. Впоследствие се оказало, че хелият е вторият по 
относително и абсолютно съдържание химически елемент на Слънцето  
след  водорода, а заедно с него представляват общо 98% от неговата 
маса. На всички останали химически елементи се падат само  2%. 

Определянето на температурата на слънчевата фотосфера е 
свързана с т.нар. актинометрия. Това е дял от метеорологията, чийто 
обект е измерването на падащото върху земната повърхност количество 
слънчева енергия. Ако се измери количеството слънчева енергия, падаща 
върху единица площ за единица време и се вземе предвид разстоянието 
между Земята и Слънцето то може да се определи мощността на излъчване 
от единица слънчева повърхност.  А тъй като размерите на Слънцето са 
известни, то може да се определи и общата мощност на неговото 
излъчване….Определянето на температурата на фотосферата от тези 
измервания станало възможно благодарение на един открит между 1879 и 
1884г. от австрийските физици Йозеф Стефан и Лудвиг Болцман закон.  

Първите сравнително успешни измервания на слънчевия поток 
достигащ до повърхността на Земята са  направени от Джон Хершел (син 
на Уйлям Хершел) през 1837-38 година. Следващият по-значим опит е от 
1842 година един друг британец - Джеймз Форбс. Получените стойности 
от двамата изследователи се  оказали занижени. Причината била, че 
първите наблюдатели не отчели свойството на земната атмосфера да 



поглъща слънчевата светлина. При по-следващите наблюдения това вече 
се вземало предвид.  

Освен спектралния анализ през втората половина  на XIX век в 
практиката на астрономическите наблюдения мощно започнала да навлиза 
фотографията.  

Хронологически може да се приеме, че рожденният ден на 
астрофотографията е  датата 18 юли 1860 година  

 

Тя е  свързана с наблюдаваното тогава в Испания  пълно слънчево 
затъмнение. Двама учени – британецът Уорън Деларю и падре Анжело Секи 
от Италия направили снимки по време на пълната фаза. На снимката 
отчетливо се виждат слънчевата корона и протуберансите. Последните се 
наблюдават при всяко пълно слънчево затъмнение. От резултатите на 
това наблюдение обаче Анжело Секи успява да докаже, че всъщност 
протуберансите и короната  не са оптически ефекти в атмосферата, 
както дотогава се смятало. Короната е външна част на слънчевата 
атмосфера, а протуберансите са структури, които се разполагат в нея.  

 

 
 

Вляво: Анжело Секи; вдясно: снимката на пълното слънчево 
затъмнение от 18 юли 1860 

 

 
Астрономите бързо се сетили да комбинират  телескопа, 

фотографската камера и спектроскопа. Телескопът осигурява събирането 
на повече светлина от космическите обекти, както и по едър мащаб на 
техните изображения, спектроскопът разлага светлината, а 
фотографската стъклена плака документира получения спектър. След това 
астрономите могат да изучават заснетите спектри на спокойствие в 
лаборатории или просто седейки зад бюрата в кабинетите си.  Така се 
родила астроспектрографията.  

Започнало заснемането на небесните тела и без да се ползва 
спектроскоп - не само Слънцето, но също и Луната, планетите, 
звездите. Вече станало възможно астрономическите наблюдения да се 
документират не само като записи в дневници или рисунки, но също и 
като изображения, заснети върху фотографски стъклени плаки. Всички 
големи обсерватории започнали да трупат архиви от такива плаки. 
Ефективността на астрономическите наблюдения рязко нарастнала. Броят 
на новооткритите обекти - астероиди, комети, мъглявини стремително 
започнал да расте.  



В резултат от навлизането на фотографските методи в 
астрономията директните визуални наблюдения през телескоп започнали 
да губят своята тежест.  Тяхното значение обаче се запазило още дълго 
време особено при наблюдения на планетите. И днес все още визуалните 
наблюдения имат своето значение за някои цели – например при търсене 
на нови комети или при метеорни наблюдения. Тяхното емоционално 
въздействие обаче е много силно и е голям фактор за това и днес 
астрономията да печели много приятели.  

След 1860-та и до своята смърт през 1879 тодина Анжело Секи 
успял да получи и изследва спектрите на около 4000 звезди. 
Сравнявайки ги, той забелязал, че има значително разнообразие между 
тях, но все пак могат да се класифицират в групи.  Заради тези си 
изследвания често наричат Анжело Секи “баща на астрофизиката”. 
 

Географските открития през XIX век между 1820 и 1880 година са 
основно във вътрешността на континентите.  Районът на Централна Азия, 
включително и високопланинската област “Покривът на света” ( шестте 
най-високи планини на Земята - Хималаите, Каракорум, Памир, Тяншан, 
Хиндукуш и Кунлун + Тибетското плато) е сред най-приоритетните. 
Водеща роля  имат британските и руските изследователи. Англичаните 
изследват района главно откъм Индия.  Водеща е ролята на Индийската 
топографска служба. Тя е създадена през 1823 година от полковник Джон 
Еверест, който я оглавява до 1843 г. Основната цел на службата е 
създаване на подробна геодезична мрежа на Индия, основана на прецизни 
наблюдения. Започват интензивни геодезични измервания в целия 
Индийски подконтинент, включително и в Хималаите и Каракорум. Ползват 
се теодолити с голямо увеличение. Те позволявали да се измерват 
височини и разстояния до пунктове, намиращи се дори на 200 километра 
от точката на наблюдение. Въпросът, който вълнува геодезистите е  

 

Кой е най-високият връх на Земята? 
 
Всички предварителни географски и геодезични данни сочат, че 

той е именно някъде в този район. През 1852 година експедиция, 
ръководена лично от тогавашния директор на Индийската геодезична 
служба Ендрю Уо  измерва от разстояние 170 километра височината на 
един връх, който е обозначен като “К15”.  Получава стойност 8848.8 
метра - най-голямата височина, измерена до момента в Хималаите!  
Резултатът е потвърден  от началника на изчислителния отдел на 
службата Радханатх Сикдхар.  

През 1856 година друга експедиция открива в Каракорум връх, 
чиято височина е определена на 8611 метра. За разлика от “К15” в 
Хималаите, който бил преименуван през 1865 г като Маунт Еверест, 
каракорумският първенец остава със служебното си име “К2”. Местното 
му название е Чогори.  

Всички следващи наблюдения потвърдили, че Маунт Еверест и К2 са 
най-високите точки на повърхността на Земята.  За да стъпи човек на 
тях обаче трябвало да минат още близо 100 години.  

Докато британците действали от южната страна на Покрива на 
света, северната част - планините Тяншан, Памир, както и Кунлун в 
Китай станали обект на изследвания от страна на руснаците. Най-
видният изследовател на този район е Николай Михайлович Пржевалски 
(1839-1888).  Той бил както отличен военен, така и учен-изследовател. 
В периода между 1871 и 1888 година провежда и ръководи четири 
експедиции в Централна Азия. Изследва огромен, почти неизвестен за 
европейците до този момент район , обхващащ пустинята Гоби, Монголия, 
планината Кунлун откъдето проникнал дори в абсолютно затворения за 
чужденци Тибет. През 1876 г открил и описал дългият 800 км и висок 
над 6000 метра хребет Алтън-Таг, който е разклонение на планината 
Кунлун на границата между Тибет и Синцзян, Изследвал е планината 
Тяншан. Направил е и подробни описания за флората и  фауната на 



района. По дължина на маршрутите експедициите на Пржевалски надминали 
всички  правени дотогава по суша. 

Средата на XIX век било времето, когато най-после европейците 
научли  

 

какво има и във вътрешността на Африка 
 
 В най-голяма степен това е станало благодарение на д-р Дейвид 

Ливингстън (1813-1873)  – британски (шотладски) лекар - мисионер и 
пътешественик.  От 1841 г в  продължение на повече от 30 години той 
провежда голям брой експедиции във вътрешността на континета. Ето 
някои от най-важните му открития: 1841 г - пресича пустинята Калахари 
от юг на север и открива езерото Нгами; 1854 г - установява вододела 
между реките Конго и Замбези; 1855 г – открива водопада Виктория, 
който е най-голям в Африка; 1859 г – пръв от европейците забелязва и 
описва северно от реката Замбези високият 3000 метра масив Мландже. 
Същата година открива и голямото езеро Няса; 1866г – Ливингстън 
започва експедиции за търсене на изворите на Нил;  1867 г - достига 
южният бряг на езерото Танганика а след това открива и дългата 1500 
км река Луапуа, приток на Луалаба; през 1868 г достига пръв от 
европейците до голямото езеро Бангвеулу; през 1871-1873 година 
изследва района северно от езерото Танганика, но не постига главната 
си цел – да открие изворите на Нил. Умира през 1873 г.  

 

 
Срещата на Дейвид Ливингстън с британския журналист – 

авантюрист Хенри Стенли в Източна Африка през 1871 г. 
 

Деветнайсти век минава под знака на промишлената и научната 
революция. В най-тясна връзка с този факт  физиката прави огромна 
крачка извън полето на механиката. Центърът на интереса вече е 
преместен към електричеството, магнетизма, оптиката и топлинните 
явления. Химията също е направила впечатляващ прогрес през това 
време. Докато през Ренесанса и Просвещението астрономията стимулирала 
развитието на физиката, то през XIX век ролите са се сменили – 

откритията в областта на оптиката, спектроскопията и химията довели 
до революция в астрономията . Това станало главно чрез включването на 
спектралния анализ и фотографията в арсенала на астрономите.  
Зародила се астрофизиката, чийто предмет е изучаването на физическите 
условия и химическия състав на небесните тела. Учените научили много 
нови и важни неща за Слънцето. За това освен спектроскопията много 
помогнало и търсенето на несъществуващата планета Вулкан.  С помощта 
на новите по-съвършени телескопи станало възможно определянето на 
разстоянията до близките звезди. Получени били първите данни за 
структурата на Млечния път. Това било само началото на серия от нови, 
още по-впечатляващи  открития. 



 

ЕПИЗОД 5:  БАЩИТЕ  НА  КОСМОНАВТИКАТА 
 
 През лятото на 1877 година било направено откритие, което 
оказало изключително мощен стимулиращ ефект върху изследванията на 
планетите от Слънчевата система.  За пръв път пред учените с пълна 
сила застанали два важни въпроса: 1. Има ли извънземен живот и разум? 
2.Как да достигнем до Луната и планетите от Слънчевата система? 
 Откритието било свързано с Марс. През споменатата 1877 година 
Марс и Земята, движейки се около Слънцето  трябвало да се приближат  
на минимално разстояние помежду си – само на  56 милиона километра. 
Явленията от този вид се наричат “велики противостояния” и се случват 
средно по веднъж на 15 или 17 години.  За  “великото противостояние” 
от 1877 година астрономите се готвели отдавна. Изследователският 
късмет се усмихнал обаче най-вече на двама от тях.  Единият бил 
американецът Асаф Хол, а вторият – италианецът Джовани Скиапарели 
(1835-1910).  

Усилията на първия се увенчали с откриването по време на 
въпросното “велико противостояние” на двата спътника на “Червената 
планета” - Фобос и Деймос (от гръцки – “страх” и “ужас”). По-
нататъшните изследвания показали, че това всъщност са две много малки 
тела със  среден диаметър съответно около 16 и 7-8 километра .  
 Откриването на двата спътника обаче сякаш минало доста по-
незабелязано в сравнение с това на т.нар.  
 

       марсиански “канали” 
 

което истински разбунило духовете. Наблюдавайки през лятото на 1877 
година повърхността на Марс, Джовани Скиапарели открил гъста мрежа от 
протяжни обекти с правилна линейна структура. Те като че ли 
съединявали  помежду им  по-тъмните области, които Скиапарели нарекъл 
“морета”, а някои от тях се свързвали с полярните шапки. 
 Какво представлявали тези структури?  Първоначално Скиапарели 
бил сдържан по този въпрос. Италианската дума “canali” би могла да се 
отнесе както за водни връзки от естествен, така и от изкуствен 
произход. Първият по-сериозен намек за това, че каналите биха могли 
да бъдат огромни инженерно технически съоръжения , построени от 
марсианска цивилизация той направил в статия през 1879 година, а 
впоследствие в още по-категорична форма - през 1895 година.   

  
 
    Вляво: Джовани Скиапарели ;  вдясно - неговата карта на Марс 

 
Много учени, а и широката общественост в Европа и Америка 

посрещнали хипотезата на Скиапарели с огромен ентусиазъм. Интересът 
към астрономията и астрофизиката силно нарастнал. Причина за това 



били не само откритията свързани с Марс, но и другите успехи на 
астрономията, за които вече разказахме в Епизод 4.  

Много важен принос за популяризиране на астрономията по това 
време има французинът Камил Фламарион (1842-1925г.).Бидейки 
професионален астроном той е може би първият, който истински оценил 
значението на популяризирането на астрономическите знания. Още през 
1861 година, когато бил на 19 годишна възраст той написва първата си 
научно-популярна книга “За множествеността на обитаемите светове”, а 
през 1880 година излиза от печат неговата най-известна книга 
“Популярна астрономия”. През следващите няколко десетилетия същата е 
преиздадена по няколко пъти на основните европейски езици – френски, 
английски, немски и руски, както и поне по веднъж на много други 
езици. Фламарион поставя основите на организирано международно 
движение за популяризиране на астрономията чрез създаденото от него 
през 1887 година Френско астрономическо общество.  В него освен 
френски, членуват и много други учени от различни страни.  Той 
организира своя частна обсерватория в Жювизи, близо до Париж, където 
провежда наблюдения на Луната, Марс и другите планети от Слънчевата 
система. Поддържа идеята , че на Марс има живот. Според него  
сезоннитте промени в цвета на различни детайли по повърхността на 
тази планета са свързани с вегетационния цикъл на тамошна 
растителност. Приоритета за това твърдение обаче не е на Фламарион. 
Още през 1862 година британският астроном Дейвид Брокнър прави 
предположение за съществуването на марсианска растителност, а 
французинът Трувел поддържа тази теза, позовавайки се на сезонния ход 
в изменението на цвета на Марс. Фламарион е обаче човекът, който  
тиражира тази хипотеза, подкрепяйки я и със свои наблюдения. 

 

      Камил Фламарион (1842-1925) 
 

Идеите и популяризаторската дейност на Фламарион , заедно с 
откритието на марсианските  “канали” стават причина много хора от 
Западна Европа, Русия и Северна Америка в края на XIX век да се 
захванат с астрономия. Един от тях бил американецът 

 

Пърсивал Лоуел (1855-1915) 
 

 Произхождащ от богато семейство от Нова Англия  той получава 
математическо образование, но заминава на дипломатическа работа в 
Корея и Япония. През 1893 година му попада книгата на Камил Фламарион 
“Планетата Марс”. Тя го ентусиазира до такава степен, че решава  да 
зареже дипломатическата кариера и да се посвети на астрономията. Със 



собствени средства в близост до градчето Флагстаф в Аризона , на 
около 2100 метра надморска височина построява обсерватория с основна 
задача наблюдения на Марс и търсене на доказателства за разумен живот 
там! В продължение на близо 20 години, до края на живота си, Лоуел и 
неговите сътрудници провеждали редовни наблюдения на Червената 
планета, правели и уточнявали картите на повърхността й. 

Лоуел бил убеден привърженик на представата за изкуствения 
произход на марсианските “канали”. Според него марсианската 
цивилизация води жестока борба с тежката суша, обхванала планетата. 
Системата на каналите служи за транспортиране на вода от районите на 
полярните шапки към умерените и екваториалните ширини, където е 
съсредоточено населението и  стопанският живот на Марс. 

 

 

Вляво: Пърсивал Лоуел (1855-1912); вдясно : рисунки на Марс, 
направени от него  
 

Гигантската иригационна система на каналите била доказателство 
за технологичната мощ на марсианците. Когато коментираме това не 
трябва да се забравя един важен момент за общественото съзнание от  
края на ХIX век – огромното впечатление, което направило 
построяването и пускането в експлоатация на Суецкия канал през 1869 
година, както и строежът на Панамския канал, пуснат през 1903 година. 
В очите на тогавашното общество това било доказателство за човешкия 
прогрес и технологична мощ.  Така, че не било чудно, че хората 
търсели доказателства за наличието на технологични цивилизации на 
други планети и за това с какво би трябвало те да се занимават, 
правейки аналог със собственото си развитие и постижения! 

Не всички учени обаче били толкова големи оптимисти. Най-
големият противник на теорията за марсианските канали бил Виченцо 
Черули. Наблюдавал Марс в различни моменти , когато планетата се 
намирала на различни разстояния от Земята . Независимо, че видимият 
ъглов диаметър на планетата се променял значително, то подобна 
промяна във видимостта на каналите нямало. Следователно, заключавал 
Черули, марсианските “канали” са  оптическа измама! 

Към скептиците трябва да се причисли и един друг астроном, 
посветил голяма част от живота си в изучаване на Марс-  
 

Йожен Мишел Антониади  (1870-1944) 
 
Етнически грък, роден в Истанбул, Антониади прекарва по-

голямата част от живота си във Франция. Първоначално той работи в 
обсерваторията на Фламарион в Жювизи. През 1909 година по време на 
поредното велико противостояние на Марс наблюдава планетата с помощта 



на големия телескоп-рефрактор на Медонската обсерватори с диаметър на 
обектива 83 сантиметра.  Анализирайки тези наблюдения Антониади 
достига до същия извод, който преди това прави и Черули - каналите са 
оптическа илюзия! Изследвайки Марс в продължение на повече от две 
десетилетия той все повече разбира, че по своите физически свойства 
повърхността на Червената планета наподобява в много отношения тази 
на Луната, а сезонните изменения на цвета и контраста на различните 
детайли по нея се дължат по-скоро на действието на ветрове, отколкото 
на вегетационен цикъл на растителност. Благодарение на тези 
многобройни наблюдения и техния прецизен и критичен анализ днес бихме 
могли да определим Антониади като ключов изследовател на Марс от 
началото на ХХ век.  

През 1903 година британският астроном Едуард Маундер направил 
експеримент. На лист хартия бил начертан кръг, вътре в който били 
нарисувани обекти с произволна форма и разположение.  Били поканени 
различни хора да нарисуват това, което виждат върху листа от голямо 
разстояние. Оказало се, че мнозина от тях възприели правилна подредба 
на много от детайлите и на техните рисунки имало нанесени прави 
линии! Днес е известно, че върху повърхността на Марс действително 
има структури с линейна форма, наподобяващи канали. Те обаче нямат 
нищо общо с “каналите” на Скиапарели и Лоуел. 

Въпреки всичко и независимо от всичко казано “каналоманията” 
неудържимо набирала скорост. И някои започнали да разсъждават - ако 
марсианците са толкова развити и могат да построят такава огромна 
иригационна система, вероятно те могат да пътуват и в междупланетното 
пространство? Което пък означава, че биха могли да достигнат и до 
Земята. Появили се първите научно-фантастични произведения, в които 
марсианците дстигат до Земята в съвременността или са направили това 
в далечното минало. Световен литературен шедьовър и днес в това 
отношение е романът на британския писател Херберт Уелс “Война на 
световете”, издаден за пръв път през 1898 година.Допълнително 
духовете били разпалени от една статия на Камил Фламарион от 1907 
година, в която той твърдял, че марсианците наистина вече са 
посещавали Земята в миналото!… 

Но щом марсианците вече са посещавали или биха могли да посетят 
Земята, то защо и хората да не се опитат да посетят Марс?!  Така под 
знака на откритията на Скиапарели, Лоуъл и Антониади и вероятността 
там да има живот и дори “братя по разум”  в средите на образованите 
хора за пръв път се проявява  силен  и целенасочен  стремеж към 
осъществяване на полети към други небесни тела.  За разлика от всички 
доста умозрителни и нереалистични проекти от по-далечното минало  
учените, които започват да се занимават с този въпрос в края на XIX и 
началото на ХХ век вече стъпват на сериозен научен фундамент – 

постиженията на физиката, химията и математиката. 
 

Кои са “бащите на космонавтиката”  
 

– учените, които са поставили теоретичните и експериментални 
основи на съвременната ракетно-космичческа техника? Те са четирима- 
руснакът Констанин Циолковски,  германецът Херман Оберт, американецът 
Робърт Годард и французинът Роберт Ено-Пелтри. Има сериозни основания 
заради своите оригинални и изключително важни приноси към тях да бъде 
причислен и Юрий Кондратюк, за когото ще разкажем в Епизод VII. 

Хронологически първият и най-известният измежду тях  е  
 

 

Константин Едуардович Циолковски (1857-1935 г) 
 

      Роден е в  село Ижевское, Рязанска област в семейство на баща- 
потомък на полски аристократичен род  и майка, която има татарски 
(волжско-български!?, б.а.) корен.  Тя го научила да чете и пише още 



в ранна детска възраст, преподавала му и аритметика.  На  9 – годишна  
възраст малкият Костя се разболява от скарлатина, в резултат на което 
частично губи слуха си.  Това създава проблеми с общуването му с 
другите деца, а впоследствие и с образованието му. Поради тези 
проблеми баща му го изпраща да учи самостоятелно в Москва, където той  
се самообразова , ползвайки една от обществените библиотеки в града.  
Сам усвоява общата физика, основите на диференциалното и интегрално 
смятане, аналитичната и сферичната геометрия. Подготвяйки се 
самостоятелно той полага държавен изпит за учител, след което се 
премества със семейстното си в Боровск, на 100 километра от Москва. 
Циолковски организира в дома си лаборатория.  Работейки в голяма 
изолация от света  той самостоятелно разработва кинетичната теория на 
газовете, без да знае , че същата вече е открита. Изпратил своите 
резултати  в Санкт-Петербург, в Руското физико-химическо дружество. 
Отговорил му не друг, а самият Дмитрий Иванович Менделеев. Той му 
съобщил, че тази теория е вече известна от 25 години.  Великият учен 
обаче бил приятно впечатлен от самостоятелната творческа мисъл на 
Циолковски и  го поканил да стане член на Руското физико-химическо 
дружество. Освен това било решение “…да се ходатайства г-н Циолковски 
да се премести в такъв град, където той би могъл да се  занимава по-
успешно с наука…”  
 През 1887 година Циолковски се премества със семейството си в 
Калуга, където започнал работа като гимназиален учител. Именно с този 
град са свързани всички основни негови приноси в областта на теорията 
на космическите полети. Отново организира домашна лаборатория, в 
която създава и аеродинамична тръба. Използва я за да изследва 
условията за обтекаемост на тела с различна форма и големина при 
движение във въздух. За целта той получил неголяма субсидия от 
Руското физико-химично дружество в размер на 470 рубли. Фактически 
това  била първата аеродинамична лаборатория в Русия. 

Още като ученик Циолковски е чел романа на Жул Верн “От Земята 
до Луната”, в която е описан полетът на трима души и едно куче до 
спътника на нашата планета с помощта на снаряд. Той е изстрелян от 
гигантско оръдие и ускорен до втора космическа скорост  от 11200 
метра в секунда. 
 

 

Константин Едуардович Циолковски - вляво: портретна снимка; в 
средата – на съветска пощенска марка от 1964 г; вдясно - снимка в  
лабораторията  в Калуга 
 
 За  провинциалният учен  от Калуга обаче е ясно, че подобен 
начин за достигане на Луната е невъзможен. В резултат на огромното 
триене с въздуха снарядът никога не би достигнал въпросната скорост. 
Същото би повишило температурата до убийствени за членовете на 
екипажа стойности, а освен това и самите те не биха оцелели при 
огромното ускорение при изстрелването от оръдието. Постепенно 



Циолковски стига до идеята , че космическият летателен апарат трябва 
да се движи на основата на реактивния принцип. Това означава ракета – 
тяло с намаляваща при движението маса, което се ускорява благодарение 
на отблъскващата сила на изтичащите в противоположната посока на 
движението газове.  Въпреки, че барутната ракета е изобретена  в 
Китай още през XIII  век, до този момент на нея се гледало главно 
като на увеселително средство, със съвсем ограничено ползване при 
някои бойни действия. Вероятно поради това движението на ракетите не 
е  било разработено в теоретично отношение.  
 Циолковски извел формула описваща съотношението между скоростта 
на ракетата, масата на горивото, общата маса на ракетата и скоростта 
на изтичащите газове. Тази формула днес е известна като “формула на 
Циолковски”.  Това станало през 1897 година. Формулата, в предложения 
от автора й вид е за пръв път официално публикувана в дисертационния 
труд на И. Мещерски през същата година.  

Ракетният принцип за движение  на космическите апарати , заедно  
с въпросната формула предхождат с около 15 години аналогичните 
открития на Херман Оберт. Именно за това Циолковски е смятан за 
“номер едно“ измежду четиримата основоположници на космонавтиката. 
Първата част на неговия основен труд озаглавен  “Изследване на 
световното пространство с ракетни прибори” излиза от печат през 1903 
година, а втората – през 1911 година. Третата част била завършена 
през 1914 година.  В тях ученият достига до идеята, че в ракетите за 
космически полети трябва да се ползва течно гориво , което да се 
смесва в горивна камера с окислител. 

 
Паметникът на К.Е. Циолковски пред мемориалния комплекс 

“Покорителите на космоса” в Москва 
 
  
До началото на 20-те години  обаче на трудовете на Циолковски 

не било обърнато необходимото внимание нито в Русия, нито в чужбина. 
Просто със своите идеи той бил изпреварил времето си. Интересът към 
него от страна на новата съветска власт обаче изведнъж рязко се 



засилил през 1923 годинна. През тази година станали достояние на 
света трудовете на германския лекар и физик Херман Оберт по въпросите 
на ракетната техника и теорията на космическите полети.  На 
Циолковски била отпусната специална пожизнена пенсия за “заслуги пред 
родната и световната наука” и за да може “плодотворно да продължи 
своята научна работа”.  

След 1925  и до края на живота си през 1935 г Циолковски се 
занимава с въпроси, свързани с конструкцията на ракетно-космическите 
двигатели,  системите за охлаждане на космическите кораби и др.  През 
1929 година доразвива  лансираната още през 1912 г идея за 
многостепенната ракета-носител като най-ефективно средство за 
извеждане на полезен товар в космическото пространство. Друго 
интересно негово предложение от това време е дозареждането на ракета 
по време на полет към някаква цел с гориво от друга ракета. Много от 
идеите на Циолковски намират реално практическо приложение в 
съвременното ракетостроене.  

Освен с разработките си, свързани с космонавтиката К. 
Циолковски е известен още и с изследванията си в областта на 
дирижаблите с метален корпус и  теорията на летателните апарати , по-
тежки от въздуха. Написал е голям брой статии и книги  в областта на 
космонавтиката и от други области на науката, както и философски и 
научно-фантастични произведения. Някои от тях са преведени и на 
български език.   

През 1894 година в разположеният в източния край на Австро-
Унгарската империя град Германщадт (днешният румънски град  Сибиу) се 
родил  

 

Херман Юлиус Оберт  (1894-1989 ) 
 

който се приема за основоположник  на германската ракетно - 
космическа школа. Баща му бил известен хирург и главен лекар на 
местната болница. Като гимназист  с огромно увлечение прочел романа 
на Жул Верн “От Земята до Луната”. Като син на лекар обаче веднага му 
станало ясно, че огромното ускорение на снаряда в цевта на оръдието 
ще убие екипажа. Освен това силите на триене ще разрушат и самия 
снаряд. Започнал да прави различни опити във вода , с които да се 
опита да изследва различни ефекти, свързани с ускорение и 
безтегловност.  Правил опити и със себе си като се опитвал да се 
храни стоейки с главата надолу. По този начин той опровергал 
представата, че при подобна поза в пространството храната не достига 
до стомаха.  

През 1908 година Херман Оберт окончателно стигнал до извода, че 
техническото средство за полет в космическото пространство може да 
бъде само ракетата. През 1910 година, още като 16-годишен гимназист 
той направил заключение относно това какво трябва да бъде ракетното 
гориво. Това не можело да бъде барут, а по-скоро втечнен водород, 
който в процеса на горене трябва да се смесва с кислород. През 1912 
година Оберт преоткрил самостоятелно “формулата на Циолковски”. 

През 1913 година заминал да учи медицина в Мюнхен. Скоро обаче 
избухнала Първата световна война  и бил мобилизиран. През 1915 година 
бил ранен, след което успял да си издейства да остане санитар в 
болницата в родния си град до края на войната.  Работейки там през 
1917 година той успял да конструира и изработи първата реална ракета 
с течно гориво. Тя била висока 25 метра и с диаметър 5  метра. За 
гориво и окислител били използвани 10 тона спирт и течен кислород 
(може би от запасите на болницата!? Б.а.). Тази ракета била първият 
прототип на бъдещите ракети, използвани впоследствие както във 
военното дело, така и в космонавтиката.  Главният лекар на болницата 
веднага информирал военното министерство на Австро-Унгария за  
разработеното от Оберт изделие с предложение, за това да бъде 



информирана и Германия като съюзник във войната.  Положителен отговор 
обаче не се получил. Цената  на ракетата изглеждала много висока. 

След войната Оберт завършил  медицинското си образование , а 
след това завършил и физика в Гьотинген (Германия). През 1921 година 
представил за защита и  първата в света докторска дисертация 
посветена на космическите полети, но тя била отклонена. Започнал 
работа като преподавател по математика и физика в колежа за детски 
учителки в Шесбург.  След това бил гимназиален учител в същия град, а 
след 1925г  в гр. Медиаш (окръг Сибиу, Румъния), където останал чак 
до 1936 година.  

 
Херман Оберт: вляво - портретна снимка; в средата – паметникът 

в родния му град Сибиу (Румъния); вдясно - афишна рисунка от филма 
“Жена на Луната”, поставена  в основата на ракетата “Фау-2” (музеят в 
Пеенемюнде) 
 

През 1923 година със собствени средства Херман Оберт успял да 
издаде книгата си  “Ракетата за междупланетното пространство”. Тя 
била преиздадена през 1925, 1960, 1964 и 1984 година. Книгата станала 
известна в Европа , СССР и  САЩ  и донесла на автора си световна 
слава. Още през 1922 година Оберт влязъл в кореспонденция с Робърт 
Годард от САЩ, а през 1924 година и с Константин Циолковски след като 
научил за неговите трудове. Интересът към космонавтиката стремглаво 
нарастнал особено в Германия, където до 1928 година  излезли от печат 
повече от 80 книги на тази тема. Ентусиастите в Германия се 
организирали в “Дружество за междупланетни полети”. Негов председател 
станал Херман Оберт, а сред членовете му бил студентът Вернер фон 
Браун – бъдещият създател на бойната балистична ракета “Фау-2” и 
ръководител на американската програма за полет на човек до  Луната. 

В своята книга Оберт развива четири  основни  тезиса: 1. При 
съвременното състояние на науката и техниката е възможно да се 
създаде апарат, който да напусне земната атмосфера; 2. Подобни 
апарати могат така да бъдат конструрирани, че вместо да падат на 
Земята да отиват в междупланетното пространство, преодолявайки 
земното притегляне; 3. Такива устройства биха могли да носят на борда 
си хора, при това без опасност за тяхното здраве; 4. При определени 
условия създаването на такива устройства може да се окаже 
целесъобразно. Това може да се случи още в близките десетилетия. 

През 1929 година Оберт успял най-после да осъществи за пръв път 
изстрелване на ракета с течно химическо гориво и окислител. Това 
станало възможно във връзка с игралния научно-фантастичен филм на 
берлинската киностудия УФА със заглавието “Жена на Луната”. За този 
филм Оберт бил привлечен като научен консултант. Височината на 



ракетата била 2 метра и се издигнала вертикално на височина от около 
40 метра. Филмът имал такъв огромен успех, че Оберт бил засипан от 
писмата на хора, които предлагали своята кандидатура за полет към 
Луната! Второ успешно изстрелване на ракета било  проведено в 
околностите на Берлин през 1930 година.  

През цялото това време Оберт живеел и бил на постоянна работа 
като учител  в Румъния.  През 1941 година бил повикан на работа като 
консултант в германския ракетен център в Пеенемюнде. Единствен от 
“бащите на космонавтиката” успял  да види материализирана своята идея 
за космически полети, доживял  да бъде свидетел и на стъпването на 
човек на Луната. Умира в дълбока старост през 1989 година в гр. 
Нюрнберг. 

Нека сега да се прехвърлим от другата страна на Атлантика. В 
началото на ХХ век там живял и работил пионерът на американската 
ракетно-космическа наука  
 

Робърт Годард (1882-1945) 
 
Роден е в градчето Уостър в щата Масачузетс. На 16-годишна 

възраст прочел романа “Война на световете” на Херберт Уелс. Обладан 
бил от мечтата за осъществяване на космически полет до Марс. Учил в 
Политехническия  колеж в родния си град, където получил степен 
бакалавър. След това продължава образованието си в Университета 
Кларк. През 1910 година защитил магистърска степен, а през 1911 г – и 
докторантура по физика. Разсъждавайки за възможността за полет в 
междупланетното пространство Годард достига до извода, че това може 
да стане само с помощта на апарати, движещи се на реактивен принцип.  
През 1914 година получавайки финансова помощ от Смитсонианското 
общество пристъпва към конструиране на ракетни двигатели. През 1919 
година написва няколко статии относно възможността за полет до 
Луната. Основният му най-известен труд в областта на ракетната 
техника е написан и издаден през същата година. Той е със заглавието 
“Метод за достигане на максимални височини”.  Изчислява условията, 
при които една ракета , достигайки до Луната и сблъсквайки се с нея 
би могла да предизвика оптически ефект, който да е наблюдаем с 
телескоп от Земята. Тезата на Годард била блестящо потвърдена 40 

години по-късно, когато съветската космическа сонда “Луна –2 “ 

достига Луната , а сблъсъкът й с лунната повърхност е регистриран в 
обсерваторията на гр. Упсала (Швеция). 

  Вляво -  Роберт Годард; вдясно- първата ракета с течно гориво 
в света “Нийл” заедно с пусковата система  (снимка от 16 март 1926 
година) 

 
През 1926 година Годард успява да осъществи първото в света 

успешно изстрелване на ракета с течно гориво (три години преди Херман 
Оберт).  В неговия дневник това събитие е отразено по следния начин: 
“Първото изстрелване на ракета с течно гориво бе осъществено вчера от 



ранчото на леля Ефи…”. Ракетата с названието “Нийл” била с височина 
около 70 сантиметра и се издигнала на 12 метра над земната повърхност 
за около 2.5 секунди. 

Годард е работил и в областта на военната техника. Той е 
изобретателят на реактивния гранатомет (моделът “Базука”). 

През 1881 година в семейството на парижки текстилен фабрикант 
се ражда син. Той е  

 

Робер Ено-Пелтри (1881-1957) 
 
От юношеска възраст се запалва от идеите за полет в космоса под 

влияние на книгите на Жул Верн и Камил Фламарион. Завършва инженерно 
образование. Ено-Пелтри е известен най-напред с трудовете си в 
областта на авиацията, където разработва и предлага огромен брой 
различни технически решения.  Около и след 1910 година започва да се 
занимава и с теорията на междупланетните полети. Подобно на другите 
трима основоположници на космонавтиката самостоятелно достига до 
идеята, че летателният апарат за космически полети трябва да бъде 
ракета, ползваща течно химическо гориво. Самостоятелно стига и до 
идеята за многостепенна ракета. Много от техническите решения, 
предложени от Ено-Пелтри били приложени  20-30 години по-късно от 
ракетостроителите в САЩ. 

През 1927 година Ено-Пелтри се оказал първият учен , който си 
дал сметка колко ефективна може да бъде ракетата за поразяване на 
далечни цели. Достигнал и до идеята за междуконтиненталната 
балистична ракета. Във връзка с това написал специално писмо до 
френското военно министерство за значимостта на този проблем , както 
и относно  потенциалната опасност  за Франция ако с такова оръжие да 
се сдобие някоя враждебно настроена страна. Нарича ракетното оръжие 
“артилерията на бъдещето”. През следващите години той отново пише 
писма до министерството и генералния щаб на френската армия по същият 
въпрос. Обърнал внимание на големите усилия и средства , които се 
влагат в областта на ракетната техника в съседна Германия. Френските 
маршали обаче не удостоили с  никакво внимание тези предупреждения 
чак до 1938 година. Когато в края на краищата след много увъртане и 
умуване решили да подкрепят финансово Ено-Пелтри,  избухнала войната 
и всичко било прекратено. 

След войната Ено-Пелтри бил напълно забравен и починал в 
мизерия в Швейцария  през 1957 година. 

През следващата 1958 година , неговите големи заслуги за 
развитието на космическата ракетна техника били отчетени и официално 
признати на международен конгрес по астронавтика. 

Как обаче от  теоретичните изследвания и първи експерименти на 
“бащите на космонавтиката”  в началото на ХХ век се стигнало до 
създаването на първата ракета-носител и първия изкуствен спътник на 
Земята в края на 50-те години? За това ще разкажем в Епизод 7. 

И докато науката за ракетите и космическите пътешествия 
прохождала , в началото на ХХ век учените научили много важни нови 
неща за Земята, Слънцето , планетите и Вселената. Това е темата на 
следващата част на нашия разказ. 
 

 

ЕПИЗОД 6: СЪВРЕМЕННИЯТ  ОБЛИК  НА  ВСЕЛЕНАТА 
 

 

 Към  1880-та година  Земята била вече посетена от европейците 
почти  навсякъде между 75-тите паралели северна и южна ширина.  Ако 
все още имало някакви големи географски тайни  те трябвало да се 
намират в районите непосредствено около полюсите.  Ето защо  
 

 



 

  достигането на географските полюси  
 
се оказала главната и може би последна велика географска задача, 
чието осъществяване останало за ХХ век.  От времето на Белингсхаузен 
и Лазарев в началото на  XIX век напредването по посока на Южния 
полюс вървяло много бавно. Причина за това били обширните ледени 
полета около Антарктида, които много затруднявали навигацията, както 
и много суровият климат на полярния континент. Научно-
изследователските експедиции през този период  обикновено успявали да 
достигнат до антарктическия бряг където се занимавали с изследване на 
ледовете, скалите, флората и фауната, метеорологични, хидроложки и 
геодезични наблюдения . С този период са свързани имената на много 
учени и полярни изследователи. Най-известни сред тях са французинът 
Дюмон д’Юрвил и британецът Джеймз Рос. Освен тези експедиции 
крайбрежните води на южния полярен континент били посещавани от 
множество китоловни кораби, най-вече американски.  Покрай основната 
си работа те често посещавали бреговете на Антарктида и прилежащите й 
острови. Техните сведения често се оказвали много важен източник на 
информация за южната полярна област. 
 На север, в Арктика изследователите също правили важни 
открития. Още през XVIII век  Русия започнала интензивни проучвания в 
Северен и Североизточен Сибир. През 1878-1879 година шведският 
изследовател барон Норденшелд преминал с кораба “Вега”  цялото 
разстояние покрай брега на Сибир от Баренцово море до Беринговия 
проток по т.нар. “Североизточен път”. В същото време британците и 
американците изучавали най-северните райони на Канада и открили много 
острови в Канадския арктически архипелаг. Една от основните цели била 
преминаването по  “Северозападния път”- предполагаемата водна  връзка 
между Атлантическия и Тихия океан. Достигането на Северния полюс все 
повече било на дневен ред. То се превърнало във въпрос на личен и 
национален престиж.  

В областта на корабните технологии вече имало значителен 
прогрес. Ако в началото на XIX век все още била ерата на 
платноходните фрегати, то към края на века вече широко се ползвал 
парният двигател. Парата създавала много по-мощна тяга от вятъра, 
направила корабите още по-независими от въздушните и морските 
течения. 
 Първата сериозна стъпка била направена от младия норвежки 
изследовател Фритьоф Нансен (1861-1930г.). Неговият план бил много 
оригинален,  но и изключително опасен. Той предвиждал да се тръгне 
със специално конструиран и оборудван  кораб от северното крайбрежие 
на Норвегия покрай брега на Колския полуостров,  архипелага Нова земя  
и брега на Сибир и да се презимува в замръзналите океански води край 
Новосибирските острови! Оттам нататък дрейфащите  ледове  трябва да 
понесат кораба с участниците  в експедицията през Северния полюс  към  
Гренландия! В случая Нансен се опирал на факти, свързани с останките 
на една американска полярна експедиция, които били открити край 
Гренландия. Те давали основание да се предположи  за съществуването 
на океанско течение по посочения маршрут. Проектът на Нансен бил 
остро критикуван във Великобритания – Британското кралско географско 
дружество го обявило за неосъществим. 
 С помощта на специална субсидия от норвежкия парламент, частни 
спонсори и лични средства Фритьоф Нансен успял да построи кораб, 
който нарекъл “Фрам” (“Напред”).Представлявал най-здравият плавателен 
съд, посторен някога от дърво.  Главното му предимство било в 
способността на корпуса да издържа огромния страничен натиск на 
ледовете,  в които той предстояло да замръзне. Корабът бил комбиниран 
- можел да се движи като платноход, но освен това имал и парен 
двигател. На борда имало електрическо динамо, което можело да се 
задвижва както от вятър, така и от нагрятата водна пара. 



 

 
 Вляво: Фритьоф Нансен; вдясно: маршрутът на експедицията на 
кораба „Фрам” (1893-1896h) 
 

Експедицията потеглила от Християния (Осло) на 24 юни 1893 

година със запаси храна за пет години и гориво за шест месеца. 
Включвала 13 души - морски офицери и учени. Достигайки до Хабарово, 
на остров Нова Земя към нея били включени 35 кучета (сибирски лайки), 
а в устието на река Ольонок били попълнени запасите от въглища от 
склад, който бил предварително подготвен за целта от друга норвежска 
експедиция. Оттам потеглили към Новосибирските острови където на 22 
септември корабът бил блокиран от ледове. Започнал дрейфът към 
полюса. На 14 март 1895 година “Фрам” достигнал 84 градуса и 14 
минути северна ширина и 101 градуса и 35 минути източна дължина. До 
полюса имало само около 600 километра и Нансен заедно с един от 
членовете на екипажа , Ялмар Йохансен решили това разстояние да бъде 
изминато по леда с кучешки впряг. В крайна сметка достигнали до 86 –я 
паралел - това било по-близо до полюса отколкото при всяка друга 
експедиция! Оттам решили да тръгнат към архипелага Франц-Йосифова 
земя, където презимували. На 13 август 1896 година Нансен и Йохансен  
се върнали в Норвегия с британски кораб, а една седмица по-късно се 
прибрал и корабът “Фрам”.  Тази експедиция се оказала изключително 
важна за изследванията на Арктика. На практика било доказано, че 
Сибир и Гренландия не са свързани чрез суша, а са разделени от голям 
воден басейн – Северния ледовит океан.  Резултатите от пътешествието 
на кораба “Фрам” били основата за възникване на една нова наука за 
Земята - океанологията. 
 Скоро след експедицията на Нансен към Северния полюс на света 
станало известно името на още един знаменит норвежки полярен 
изследовател – Руалд Амундсен (1872-1927 г).  През периода 1903-1906 
година с помощта на кораба “Йоа” той най-после успял да премине през 
Северозападния път. Тръгвайки от Норвегия на 20 август 1903 година  
преминава през многобройните проливи, отделящи островите на Канадския 
арктически архипелаг и достигнал Беринговия проток  през август 1906 
година. Оттам след още два месеца стигнал  до пристанището на Сан 
Франциско. Тривековната мечта на мореплавателите най-после била 
осъществена! 
 След откриването на Северозападния път Амундсен решил без да 
губи време да достигне  до Северния полюс и така да постигне още по-
голяма слава на пътешественик и откривател. Изпреварили го обаче 
двама американци – Робърт Пири и Фредерик Кук. 
 
     
 



 
  
  

 

 
 
 

Вляво: Руалд Амундсен;  вдясно: корабът „Фрам” 
 

  
Робърт Пири  ( 1856-1920 г) е американски морски офицер.  През 

ранните години на своята служба се занимавал с инженерно - геодезични 
измервания. Мечтата му от детска възраст била да участва в полярни 
експедиции.  Тя станала реалност през 1886 година, когато заедно с 
жена си пристигнали в Гренландия. Изминават около 160 километра по 
заледеното гренландско плато . Впоследствие Пири участва в още 
няколко експедиции в Гренландия. През 1895 година успява да я 
прекоси. Той е първият който установява, че тя е остров. Достига до 
най-северната й точка – нос Морис Джесъп на 84 градуса северна 
ширина. Открива около северния й бряг големи свободни от ледове 
територии, изучава живота и обичаите на ескимосите. Поставя си за цел 
да достигне до Северния полюс като предполага, че той е разположен 
приблизително в центъра на свободно от ледове море. По-късно обаче 
стига до извода, че най-вероятно полюсът е разположен върху ледено 
поле. Предприема серия от опити за неговото достигане. За целта 
ползва кучешки впрягове. На 6 април 1909 година Робърт Пири заедно 
със спътника си Матю Хенсън и четирима ескимоси достигат Северния 
полюс. За този си успех той е удостоен с контраадмиралски чин и 
пожизнена пенсия. 
 Много скоро обаче започват спорове и съмнения, които не са се 
разсеяли и до днес. Един друг американец, Фредерик Кук твърдял, че 
той е достигнал до Северния полюс три дни преди Пири.  Той също бил 
много известен полярен изследовател, организирал и участвал в много 
експедиции в Арктика. Повечето историци и полярни изследователи 
смятат претенциите на Кук за неоснователни, но има и много, които 
считат, че именно той, а не Робърт Пири пръв е достигнал до Северния 
полюс.  
 Вестта за достигането от Пири на Северния полюс веднага 
променили плановете на Руалд Амундсен. Той решил  да тръгне за Южния 
полюс възможно най-бързо.  Успява с помощта на Фритьоф Нансен да 
издейства за целта на експедицията кораба “Фрам”. Трябва да се каже, 



че в случая Амундсен проявил изключителни тактически умения- той 
успял да получи кораба, 250 хиляди крони държавна субсидия и да 
окомплектова  екипажа  и оборудването без изобщо някой да разбере за 
истинската цел на мероприятието. Амундсен успял да скрие истинските 
си намерения  от парламента, краля, правителството и дори от Фритьоф 
Нансен! Освен него в тайната били посветени само още двама души - 
брат му, Леон Амундсен и капитанът на “Фрам”. След като се заредили с 
допълнителни провизии и керосин в Буенос Айрес, Амундсен и другарите 
му се насочили към ледената бариера Рос . Планът му предвиждал до 
полюса да се стигне с кучешки впрягове. За целта с експедицията били 
взети 52 кучета гренландска порода. На 4 километра от брега 
норвежците построили своята основна база “Фрамхайм”. Оттам на 19 
октомври 1911 година петима души начело с Амундсен и четири кучешки 
впряга тръгнали към Южния полюс… 
 

 В това време от Южния полюс силно се интересувала и 
Великобритания. След като приоритетът за откриването на Антарктида 
отишъл при руснаците, а до Северния полюс стигнали първи американците 
сега британците искали да вземат реванш на всяка цена. Към началото 
на ХХ век те се очертали като безспорни фаворити в Антарктика.  Една 
тяхна експедиция начело с капитан Ърнест Шакълтън достигнала само на 
179 километра от Южния полюс , но поради недостиг на припаси и 
изключително лоши метеорологични условия трябвало спешно да се върне 
обратно.   

   
Вляво: Маршрутът на норвежката експедиция към Южния полюс през          
1911-1912г; вдясно: норвежците на Южния полюс 
 
През 1910 година натам се отправила нова британска експедиция начело 
с Робърт Скот(1868-1912г.). Той смятал да достигне Южния полюс с 
моторни шейни, а за пренасянето на товарите предпочел коне – понита  
манджурска порода вместо кучета. Базовият си лагер на антарктическия 
бряг Робърт Скот разположил на около 600 километра от “Фрамхайм” . 
Това станало също в края на 1911 година, но Скот изобщо не подозирал 
за близкото присъствие на норвежците. 
 Впряговете на Амундсен достигнали Южния полюс на 14 декември 
1911 година. На мястото, откъдето всички пътища водели на север бил 



забит норвежкият флаг. Отиването до полюса и връщането отнели 99 дни. 
Всичките петима участници пристигнали обратно благополучно. От общо 
52 кучета 36 били използвани за храна на останалите, а в базата 
“Фрамхайм” се върнали само 12.  
 В същото време британската експедиция се превърнала в истинска 
катастрофа. Поради ниските температури моторните шейни излезли от 
строя. Не издържали на метеорологичните условия и понитата. Принудили 
се да ги застрелят. Наложило се участниците в похода  лично да поемат 
тегленето на шейните с багажа. В края на краищата достигнали до 
полюса на 12 януари 1912 година и видяли развяващия се норвежки флаг…  
 Завръщането на британците завършило със смъртта на цялата група 
само на 12 километра от най-близкия междинен лагер, в който те били 
оставили провизии. Предполага се, че това е станало на 29 март 1912 
година. 
 И така, през 1911 година приключила цяла ера в изучаването на 
Земята. Нашата планета не криела повече никакви значителни географски 
тайни.  Големите полярни експедиции  освен всичко друго се оказали и 
мощен стимул за изучаване на други страни и свойства на Земята- 
нейната динамика и вътрешен строеж, земното магнитно поле и 
явленията, свързани с него.  
 Това, че във високите географски ширини магнитната стрелка на 
компаса често “полудява” и учените и капитаните на корабите 
забелязали отдавна. Тези явления били наречени “геомагнитни бури”. 
Това са събития , при които интензитета на магнитното поле на Земята 
се променя драстично - понякога дори с няколко процента в рамките на 
часове. Изучаването на тези явления станало една от прироритетните 
научни задачи на повечето от полярните експедиции. Освен това учените 
вече били забелязали, че геомагнитните бури мнго често са 
съпровождани от полярни сияния.  

 
Каква е природата на полярните сияния и защо те са спътник на 

геомагнитните бури?  
 

Какъв е точно механизмът чрез който и едните и другите са 
свързани със слънчевата активност? Това били въпросите, на които 
геофизиците в края на XIX век търсили отговор. 

 

   
 

Вляво: Кристиян Биркеланд; вдясно: лабораторната му установка 
за моделиране на полярни сияния 
 

Човекът, който успял пръв да даде  обяснение на явлението е 
също норвежец и се казва Кристиян Олаф Биркеланд (1867-1917 г). През 
периода 1899-1900 г той организирал няколко експедиции в Арктика. 
Провежда геомагнитни измервания, наблюдава и полярните сияния.  Целта 
му била да обясни природата на полярните сияния.  За целта прави и 
много опити в лаборатория като облъчва с катодни лъчи намагнетизирана 
сфера (умален модел на Земята с нейното  магнитно поле) . В края на 



краищата достига до извода, че полярните сияния възникват от 
взаимодействието на електрически заредени частици идващи от Слънцето 
с газовете във високата атмосфера на Земята. Източниците на тези 
заредени частици са слънчевите петна, а достигайки до Земята те се 
захващат от земното магнитно поле, което ги насочва към районите на 
магнитните полюси на нашата планета. Именно там се осъществява 
тяхното проникване в атмосферата и поради това тези красиви светлинни 
явления възникват там. Теорията на Биркеланд  се оказала като цяло 
вярна и тя е в основата на съвременното разбиране за природата на 
полярните сияния. 
 Изучаването на геомагнитните бури и полярните сияния 
стимулирало и изследванията на Слънцето на границата на двете 
столетия. Откриването на 11 - годишния цикъл и връзката с 
геомагнитните бури и полярните сияния все повече извеждала на преден 
план въпросът 
 
 Каква е природата на слънчевите петна и другите прояви на 
слънчевата активност? 
 
 Всъщност за физическата природа на петната вече имало направени 
две важни открития близо век, век и половина  преди това. Едното било 
дело на британския астроном Уилсън през 1759 година. Той установил, 
че те са образувания, които се разполагат по-ниско от средната видима 
повърхност на Слънцето (фотосферата), т.е. са нещо като вдлъбнатини. 
Другото било направено от Джон Хершел-син на Уйлям Хершел. През 1800-
та година той успял с помощта на бленда да изолира от изображението 
на Слънцето едно отделно петно и показал, че то също излъчва 
светлина, но 10-15 пъти по-малко от окръжаващата го светла 
повърхност. В края на XIX век стъпвайки на резултатите от подобни 
наблюдения учените установили, че тази разлика в излъчването 
съответства на температурата на петната, която е около 1200-1500 
градуса по-ниска от тази на обикновената фотосфера, т.е. около 4500-
4800 градуса по Целзий. Т.е. петната се оказали не съвсем тъмни и 
съвсем не толкова студени, колкото първоначално считали.  
 За да се разбере обаче каква е точно тяхната природа помогнало 
едно явление, открито в лаборатория от холандския физик Зееман през 
1896 година. Той установява, че в присъствие на магнитно поле 
спектралните линии на поглъщане на натрия, с който той правел 
експеримента,  се разделят (разцепват), а степента на разцепване 
зависи и от интензитета на магнитното поле. Оказало се, че 
слънчевите, фраунхоферовите линии  на поглъщане  (виж Епизод 4), 
наблюдавани от областите на слънчевите петна са разцепени. Това било 
доказателство, че всъщност спрямо околната , спокойна повърхност на 
Слънцето те се характеризират с много силни магнитни полета. 
 И така се разбрало , че слънчевите петна са своеобразни 
“магнитни циклони”. По причини, които и до днес не са докрай изяснени 
в подповърхностните слоеве на Слънцето възникват силни магнитни 
полета. Намагнитените области имат различна по сложност структура и 
обхващат не само тези подповърхностни слоеве, но също и повърхността 
и слънчевата атмосфера на десетки и стотици хиляди километри 
височина. Поради силния си интензитет и специфичната си форма те 
препятстват конвективната циркулация на йонизираното вещество и 
способстват  задържането му около повърхността. Това води до неговото 
изстиване и образуване на петно. В последствие  магнитните области се 
разрушават и разсейват, а с това прекратяват съществуването си и 
съответните петна.  С течение на времето се разбрало, че не само 
петната, но и всички останали активни прояви на Слънцето са свързани 
с различни местни магнитни полета.  
 В тази насока е и следващото голямо откритие, свързано със 
слънчевата активност.Последното било направено от американския 
астроном Джордж Ейлери Хейл (1868-1938 г). То имало връзка с 



откритието , че магнитния поляритет на петната в северното и южното 
полукълбо на Слънцето се сменя алтернативно с всеки следващ 11-
годишен петнообразувателен цикъл. По този начин условията за 
еднотипни полярности на петната в дадено полукълбо се повтарят на 
всеки 22 години.  Физиката на този процес е такава, че това води до 
обръщане на знака на общото магнитно поле на Слънцето със среден 
период от около 22 години. Новооткритата  вариация била наречена  
“цикъл на Хейл” или “слънчев магнитен цикъл”. Днес знаем, че той 
играе много важна роля в голям брой аспекти на връзката “Слънце-
Земя”.   
 

                
 

               Джордж Ейлери Хейл (1868 -1938 г) 
 

Дългогодишните наблюдения на Дж. Хейл са провеждани в 
създадената през 1904 година по негова идея и инициатива  
обсерватория Маунт Уилсън в Калифорния.  Обсерваторията била 
оборудвана с най-добрите за времето си телескопи, както за наблюдение 
на Слънцето и телата от Слънчевата система, така и на далечния 
космос.  В нея бил монтиран най-големият изработван до този момент 
огледален телескоп в света с диаметър на обектива 2.5 метра (100 
дюйма), който остава такъв чак до 1948 година. Изработен е през 1908 
година, но е пуснат окончателно в експлоатация през 1917-та. За 
повече от четвърт век този телескоп се превърнал в най-мощното 
средство за  

 

изследване строежа на Млечния път и близките галактики 
  
 С помощта на този уред, към който е монтиран тъй нар. 
“интерферометър на Майкелсон” станало възможно да се определи 
линейният диаметър на много звезди. Чрез тези, както и чрез други 
наблюдения успели да направят и по-сигурни заключения относно тяхните 
прилики и разлики с нашата звезда – Слънцето. Оказва се, че сред 
звездите има голямо разнообразие по отношение на тяхните физически 
параметри - маса, повърхностна температура и светимост.  В същото 
време обаче било установено, че тези параметри не се съчетават 
произволно . Поради това сред звездите има ясно очертани групи по 
отношение на основните характеристики. От особено значение за 
развитието на звездната астрономия се оказали резултатите на 
датчанина Ейнар Херцшпрунг и американеца Хенри Ръсел, публикувани 
през 1910 година.  На тях хрумнала идеята да подредят звездите в 
двумерна диаграма, станала известна като  
 
 

диаграма на Херцшпрунг-Ръсел 
 



По едната й ос (хоризонталната) те разположили  т.нар. 
“спектрален клас“. Това е параметър, който е свързан с цвета на 
звездата и нейната повърхностна температура. Основните спектрални 
класове са седем: О- синкаво-бели звезди; В- сини; А- бели; F- жълто-
бели; G-жълти; К-оранжеви и М- червени звезди. С цел още по-прецизна 
класификация били въведени подразделения с номера от 0 до 9. Например 
нашето Слънце е от спектрален клас G2. По другата, вертикалната ос 
била зададена светимостта на звездите. По този начин всяка звезда 
заема свое почти уникално място в тази диаграма. Оказало се, че 
звездите имат предпочитани няколко области на групиране, въз основа 
на които те били разделени на свръхгиганти, гиганти, нормални 
гиганти, субгиганти, джуджета, субджуджета и бели джуджета. Най-
голяма и съответно с най-много звезди се оказала групата на 
джуджетата, наречена още “главна последователност”, към която 
принадлежи също и Слънцето. 

 
Галактиката М31 в съзвездието Андромеда - звездна система, съдържаща 
над 200 милиарда звезди, подобна на Млечния път 
 

Диаграмата на Херцшпрунг -Ръсел се оказала полезна за звездната 
астрономия в много отношения. Една от най-важните насоки обаче е, че 
представлява много удобно средство за изучаване еволюцията на 
звездите.  Оказало се например, че главната последователност е 
областта, в която повечето звезди прекарват по-голямата част от 
живота си.  Изключение правят само  първоначалните фази след тяхното 
формиране, както и  навлизането им във финалните стадии, свързани с 
изчерпване на техните вътрешни източници на енергия. И тук 
астрономите много остро се сблъскали с въпроса 
 

какъв е източникът на звездната енергия 
 
или иначе казано, защо светят звездите? И в частност - защо свети 
Слънцето? 
 През XIX век се появяват първите хипотези в тази насока. Най-
напред било предположено, че нашето светило е смес от кислород и 
въглерод, а енергията му се получава в резултат на горене. 



Изчисленията обаче сочели, че по този начин Слънцето не би могло да 
“работи” повече от 100 000 години, а геоложките данни вече показвали, 
че Земята и животът върху нея са поне на стотици милиони години. 
Освен това скоро след това спектралният анализ показал, че главните 
химически компоненти на слънчевото вещество са не въглеродът и 
кислородът, а водородът и хелият.  Не издържали на фактите и много 
други хипотези, дори и тази на Т.Чембърлейн  от 1899 година. Съгласно 
нея основният източник на слънчевата енергия е разпадът на тежки 
радиоактивни атоми  като радий, уран, торий и др., на които според 
него били  богати централните зони  на звездите. 

  
Диаграмата «спектър – светимост» („Херцшпрунг – Ръсел”)  
 

За пръв път през 1919 година британският астроном Артур 
Едингтън предполага, че основният процес, който предизвиква отделяне 
на наблюдаваното количество енергия е превръщането на водорода в 
хелий посредством т.нар. “термоядрен синтез”. Едва към края на 30-те 
години на ХХ век тази хипотеза била сериозно обоснована в трудовете 
на германските физици Х. Бете и К. Вайцзекер, а независимо от тях и 
от американския физик от руски произход , емигрант от СССР Джордж 
(Георгий) Гамов (1904-1968 г).  Съгласно тази теория във вътрешността 
на Слънцето , а и на почти всички останали звезди протича т.нар. 
“протонно-протонна реакция”.  В резултат на нея от четири ядра на 
водородни атоми (протони) се образува едно хелиево ядро. При всеки 
такъв единичен процес се отделят и по два фотона на гама-излъчване. 
Във всеки един момент във вътрешността на една звезда протичат 
огромен брой такива процеси. Отделените при тях гама-лъчи след голям 
брой поглъщания и преизлъчвания във вътрешността на звездата 
постепенно достигат до повърхността й, но същевременно се 
трансформират най-напред в рентгенови, а след това в ултравиолетови и 
накрая във видими и инфрачервени лъчи. По такъв начин в звездите 
протича необратим процес на превръщане на водорода в хелий. 
Състоянието на звездата е сравнително устойчиво докато все още във 



вътрешността й има достатъчно водородно “гориво”, което да поддържа 
протонно-протонната реакция. След това в зависимост от своята маса 
звездата приключва живота си по различен начин. Звездите с по-малка 
маса, като например Слънцето най-напред се раздуват до огромни 
размери и се освобождават сравнително спокойно от външните си слоеве, 
превръщайки се в бели джуджета, които по-нататък изстивайки стават 
червени, кафяви и накрая черни джуджета. 

   Звездите с по-голяма маса приключват живота си далеч по-
драматично - те избухват като свръхнови звезди и  светимостта им се 
увеличава десетки и стотици хиляди пъти. В резултат на това външните 
части се отделят под формата на разширяващи се газови обвивки, а 
остатъкът от звездата се преобразува в свръхплътен обект – неутронна 
звезда. Такава една звезда е избухнала сравнително недалеч от 
Слънчевата система и наблюдавана през 1054 година. В резултат от това 
се е образувала красивата Ракообразна мъглявина в съзвездието Телец , 
в чийто център се намира неутронна звезда.  
 Съвременната теория за звездната еволюция предполага най-
катастрофален  сценарий за края на живота на най-масивните звезди, 
тези чиято маса надвишава поне няколко пъти масата на Слънцето. С 
изчерпването на водородното гориво те се свиват неудържимо до тела с 
изключително малки размери, като на повърхността им гравитационното 
ускорение достига огромни стойности - толкова големи, че дори и 
светлината от тяхната повърхност не може да се освободи от 
гравитацията им. Такива обекти се наричат “черни дупки”. Не могат да 
бъдат пряко наблюдавани, освен чрез гравитационно-приливните ефекти, 
които оказват върху движението на съседни на тях космически обекти 
или по специфичното електромагнитно излъчване, което идва от 
всмукваните от “черните дупки” газове в близкото до тях пространство. 
 Днес водородът в нашето Слънце съставлява около 74% от неговото 
вещество, а хелият - 24%. Всяка секунда  там 564 милиона тона водород 
преминават в 560 милиона тона хелий, а 4 милиона тона се 
трансформират в електромагнитно излъчване, благодарение на което 
Слънцето дарява планетите, а и всички останали тела от Слънчевата 
система с топлина и светлина. По този начин слънчевият термоядрен 
реактор работи вече почти 4.5 милиарда години, а Слънцето е загубило 
под формата на излъчване по-малко от 1/1000 от своята маса.  Очаква 
се протонно-протонната реакция  да продължи да протича устойчиво в 
неговото ядро и през следващите 5 милиарда години.  
 Когато говорим за трансформирането на слънчевата (а и на всяка 
друга звезда) маса в енергия трябва да споменем, че законът, по който 
това става е следствие от разработената през 1905 година от Алберт 
Айнщайн (1879 – 1955г) 
 

 специална теория на относителността (СТО) 
 
 До началото на ХХ век физиците считали, че светлината, както и 
всички останали новооткрити през XIX век други видове електромагнитни 
лъчения – ултравиолетови и инфрачервени лъчи и радиовълните се 
разпространяват в специфична среда, запълваща цялата Вселена, която 
те наричали “етер”. Това се налагало от аналогията между 
електромагнитните и акустичните (звуковите) вълни. В случая етерът 
трябвало да играе същата роля, както например въздухът за звуковите 
вълни, т.е. среда в която те се разпространяват. Етерът обаче 
трябвало да притежава много странни свойства - от една страна 
неговата плътност трябва да е нулева, тъй като той очевидно не влияе 
върху движението на небесните тела. От друга страна трябвало да бъде 
със свойства на идеално твърдо тяло. Стремейки се да установи 
причините за някои противоречиви резултати от експерименти, свързани 
с движението на светлината при  различни условия Айнщайн стига до 
извода, че етерът не съществува. Доказва, че скоростта на светлината 
във вакуум е една и съща , около 300 000 километра в секунда 



независимо от посоката  и скоростта на движение на нейния източник, 
както и на наблюдателния пункт, от който тя се измерва. Тя е пределна 
за движение  на материални тела във Вселената. Практически се достига  
само от електромагнитното излъчване, но не и от веществените тела. 
Времето в движещи се с голяма скорост системи тече по-бавно в 
сравнение с тези, които се движат с по – малка скорост. Предлага нов 
закон за събиране на скорости на движещи се тела, така, че сумарната 
скорост  никога да не надхвърля скоростта на светлината във вакуум.  
В рамките на СТО Айнщайн извежда и връзката между маса и енергия. 
 

  
 
Вляво: Алберт Айнщайн през 1921г; вдясно: Двуизмерен образ на 

изкривяването на пространство-времето. Наличието на материя променя 

геометрията на пространство-времето, тази (изкривена) геометрия се 

интерпретира като гравитация. 
 

 Много е важно да се подчертае, че СТО не отрича класическата 
механика на Нютон и Галилей. Напротив, тяхните постулати и  изводи  
се изпълняват с много висока точност при малки скорости на движещите 
се тела, например под 1000 километра в секунда. Колкото обаче 
скоростите са по-близки до скоростта на светлината, толкова повече 
ефектите на СТО трябва да бъдат отчитани. По този начин във физиката 
е успешно приложен принципът на надграждане на теорията - едната 
теория се явява пределен частен случай на друга – класическата 
механика е частен случай на СТО, но при малки скорости. 
 През 1915 година Айнщайн разширява основата на теорията на 
относителността като я свързва и с въпросите на гравитацията. Така се 
появява  
 

 общата теория на относителността (OTO) 
 

 В рамките на тази теория Айнщайн въвежда т.нар. “принцип на 
еквивалентността” между тежката и инертната маса.  С други думи, няма 
разлика между масата на телата, която участва във формирането на 
гравитационната сила (тежестта) и масата, която участва във 
формирането на различни инертни сили – например центробежната сила, 
действаща при движение на превозните средства в  завои. Съгласно ОТО 
пространството около телата със значителна маса е с особена 
геометрия. То е закривено,, електромагнитните лъчи, включително и 
светлината се движат не по права линия, а по закривени траектории. 
Този ефект е толкова по-силен, колкото е по-голяма масата на 
съответното тяло, а това ще рече и неговата гравитация.  Съгласно ОТО 
наблюдаваното отместване на перихелия на Меркурий  се дължи именно на 
такъв ефект, породен от гравитацията на Слънцето, до което тази 
планета е много близо, а не поради друга причина – например 
съществуването на неоткритата планета Вулкан.  Наблюдавано отместване 
на проектиращи се близо до Слънцето звезди  поради отклонение на 



светлината, идваща до тях и в съоттветствие с предсказаното от общата 
теория на относителността е наблюдавано за пръв път по време на едно 
пълно слънчево затъмнение на 29 май  1919 година.  

Освен това според ОТО времето в околностите на телата с голяма 
маса - например масивни звезди, “черни дупки “ и др. трябва да тече 
значително по-бавно в сравнение с другите части на пространството. 

Въпреки, че днес “теорията на относителността” , както понякога 
се наричат съвкупно СТО и ОТО, е приета “на въоръжение”  в 
съвременната физика  срещу нея и нейния автор има много критики от 
най-различно естество. Специално по отношение на СТО има възражения и 
по отношение на авторството. Някои историци на науката например са 
по-склонни да отдадат приоритет не на Айнщайн, а на френския 
математик Анри Поанкаре. 

Общата теория на относителността е много тясно свързана с 
въпросите за строежа и еволюцията на Вселената като цяло. Според 
Айнщайн устойчивостта на Вселената трябва да се приеме като постулат, 
но тя не може да се обясни в рамките само на известните 
взаимодействия. Вселената би трябвало да се свие под действието на 
гравитацията. Ето защо Айнщайн въвежда една сила, която той 

обозначава с гръцката буква ΛΛΛΛ (ламбда), която играе ролята на 
антигравитация и  противодейства на гравитацията в  големи 
пространствени мащаби.  През 1922 година обаче един руски (съветски) 
учен , Александър Фридман доказва, че ламбда-членът е неправомерно 
въведен, а моделите на Вселената съгласно ОТО са нестационарни, т.е. 
допускат както свиваща се, така и разширяваща се Вселена. Каква е 
действителността обаче - свива ли се или се разширява Вселената? 

 

 
 

Хенриета Левит (1868 – 1921г) 
 

Преди всичко трябва да се отбележи, че до началото на ХХ век по 
отношение на строежа на Вселената имало големи разногласия между 
астрономите. Главният спор бил относно природата на много от 
наблюдаваните далечни мъглявини - дали те са газово - прахови 
кондензации, които принадлежат към Млечния път или напротив, самите 
те всяка за себе си е една голяма звездна система, съдържаща милиарди 
звезди и подобна на Млечния път? Отговорът на въпроса обаче бил 
свързан със сериозен проблем – как да се определят разстоянията до 
тези много отдалечени от Земята обекти?  

До края на XIX век астрометричните  измервания на годишния 
паралакс били основен метод за определяне на разстоянията до 
звездите. Този метод обаче бил ефективен само в сравнително близките 
околности на Слънчевата система - до около 300 светлинни години.  За 



разстоянията до по-далечните обекти астрономите все още нямали точни 
сведения. Оказало се обаче, че сред многобройните звезди има един 
клас променливи звезди  с много специални свойства - тъй наречените 
“цефеиди”. Названието е свързано с името на един типичен техен 
представител, звездата Делта от съзвездието Цефей.  Между периодите 
на колебание на блясъка и абсолютната светимост на този тип звезди 
съществува много тясна  зависимост. Колкото по-голям е периодът на 
колебание на блясъка на една звезда - цефеида, толкова по-голяма е 
нейната средна светимост. От друга страна обаче видимият блясък на 
една звезда с известна светимост зависи от разстоянието до нея, а до 
близките цефеиди разстоянията били известни благодарение измерванията 
на годишните паралакси.  Ето защо зависимостта “период-светимост”, 
лесно може да се преобразува в зависимост “период-светимост- 
разстояние”! Откритието било направено от една млада астрономка в 
Харвардската обсерватория – Хенриета Левит (1868 – 1921г).  

Астрономите скоро открили цефеиди в много отдалечени части на  
Млечния път. Оказало се, че това е гигантска система със среден 
екваториален диаметър около 100 000 светлинни години, а Слънчевата 
система е отдалечена от нейния център на около 27000 светлинни 
години. Заедно със Слънцето около този център обикалят още близо 200 
милиарда звезди. Голяма част от звездите, включително и Слънцето се 
оказали в близост до екваториалната плоскост на Млечния път и тяхното 
разпределение има спираловидна структура.  Такава структура обаче 
имали и много от наблюдаваните мъглявини, включително и една, 
обозначавана като М31 в съзвездието Андромеда. През 1924 година при 
фотографски наблюдения с 2.5 метровия телескоп на Маунт Уилсън 
астрономът Едуин Хъбл успял да открие, че в М31 се съдържат много 
звезди. Впоследствие сред тях били открити и цефеиди, което помогнало 
да се установи и разстоянието до нея, както и нейните размери. 
Разстоянието се оказало огромно – около 2 милиона светлинни години.  

По своята природа М31 се оказала огромна система, подобна на 
Млечния път, съдържаща около 200-250 милиарда звезди. Подобни 
характеристики били установен и за много други мъглявини, които се 
оказали на още по-големи разстояния от М31. Всички тези звездни 
системи получили названието “галактики”.  От друга страна това е 
собствено име само за Млечния път (Галактиката), т.е. нашата звездна 
система. Така между 1920 и 1940 година Вселената през очите на 
астрономите почти придобила облика, който познаваме днес.  Това много 
помогнало на астрономите да отговорят и на въпроса – устойчива ли е 
Вселената? Отговорът бил даден от Едуин Хъбл през 1929 година и той 
бил, че  

 

 Вселената се разширява 
 
` Още през 1912 година Слайферт - сътрудник на Пърсивал Лоуел от 
неговата обсерватория в Аризона открил, че спектрите на повечето 
галактики показват отместване на спектралните линии към червения 
край. Това от гледна точка на известния закон на Доплер означавало, 
че тези мъглявини  би трябвало да се отдалечават от нас, при това с 
толкова по-голяма скорост, колкото по-голямо е червеното отместване. 
По това време все още не било сигурно, че тези мъглявини са 
самостоятелни звездни системи извън Млечния път, нито пък знаели 
точните разстояния до тях.  През 1929 година Едуин Хъбл определил 
червеното отместване до няколко десетки галактики, разстоянията до 
които били вече известни. Така той открил, че скоростта на тяхното 
отдалечаване е пропорционална на разстоянията до тях.  По такъв начин 
много скоро след като Фридман направил своите изводи  за  
неустойчивостта  на Вселената се оказало, че тя се разширява.  В 
новия модел , представен от Хъбл, галактиките се отдалечавали не само 
от Млечния път, но и всяка една спрямо  останалите. Откритият от Хъбл 
закон позволил и да се оцени кога Вселената е започнала да се 



разширява. Първоначалната оценка показвала, че това е започнало преди 
около 2.5 милиарда години, но впоследствие тази величина била 
преоценена към доста по-високи стойности. Днес се приема, че това е 
започнало преди около 13.5 милиарда години. За следващите поколения 
астрономи останало да се изследва при какви обстоятелства е започнало 
това събитие, както и да се правят анализи и изводи относно бъдещата 
съдба на Вселената. 
 

 

  

Вляво: Едуин Хъбл (1882 – 1953г); вдясно: схема на 
разширяващата се Вселена. Според теорията за Големия взрив Вселената 
произлиза от безкрайно плътна и физически парадоксална сингулярност. 
Пространството се е разширило оттогава насам, поради което ни 
изглежда, че звездите и галактиките са се отдалечили едни от други. 
 

 Докато астрономите установявали природата на звездите и 
едромащабната структура на Вселената геофизиците прониквали все по-
успешно в тайните на вътрешния строеж на Земята и закономерностите в 
нейното геоложко развитие. Благодарение на изучаването на 
земетресенията  било установено, че  
 

вътрешността на нашата планета се състои от концентрични 
слоеве с различни физически свойства.  
 

 Има обаче и обща тенденция  и тя е, че по-дълбоките слоеве са с по-
висока плътност и скорост на разпространение на сеизмичните вълни в 
сравнение с разположените по-близо до повърхността. Така окончателно 
се оформила представата, че трите основни зони, на които се дели 
вътрешността на Земята са желязно-никелово ядро, мантия и  земна кора 
(литосфера). Въведени били първите скали , чрез които да се оценят 
земетресенията по тяхната абсолютна мощност или  по ефекта, който 
предизвикват  върху  строителната  инфраструктура.   Мощностната  
( магнитудна ) скала е предложена  за пръв път през 1935 година от 
американските геофизици Чарлз Рихтер и Бено Гутенберг – и двамата от 
Калифорнийския технологичен институт. 
 



В края на XIX  и началото на ХХ век германският геофизик и 
метеоролог Алфред Вегенер разработил своята теория за литосферните 
плочи. Тя била детайлно описана в издадена от него книга през 1912 
година. Според тази теория земетресенията, вулканизма и нагъвателните 
процеси в земната кора се дължат на накъсаната блокова структура на 
последната.  Според Вегенер литосферните блокове (плочи ) са 
подложени в основата си на конвективни движения  , които възникват в 
мантията. Последната се разглежда като плътна аморфна субстанция, 
наподобяваща восък или разтопен асфалт. Тези движения възникват в 
резултат от вътрешната земна топлина. Това води до хоризонтални 
движения на литосферните плочи, приплъзвания и възникване на 
напрежения  в зоните, където те контактуват помежду си. Така 
възникват тектоничните явления - земетресения, вулканизъм и 
нагъвателните процеси (образуването на планини).  Теорията на Вегенер 
дълго време била оспорвана, но към края на 60-те години на ХХ век 
огромното болшинство геофизици я признали за валидна.  Днес тя е в 
основата на модерната геофизика. 

 

 
Карта на тектонските плочи – границите са показани с червени 

линии 
 

В началото на ХХ век  учените постигнали големи успехи в 
изучаването на химическия състав и физичните свойства на кометите и 
планетните атмосфери. От голямо значение се оказало близкото 
преминаване на Халеевата комета покрай Земята през 1910 година. В 
спектъра на кометите били открти емисионни линии на различни метали. 
Те били добре видими когато кометите се намирали на много близки 
разстояния до Слънцето. През 1941 година при наблюдение в 
ултравиолетовата част на спектъра били открити ярки емисии на 
хидроксилния радикал ОН в кометните атмосфери. Това навело 
американският астроном Фред Уипл през 1950 година до идеята , че 
кометите всъщност са в основата си ледени късове , състоящите се 
предимно от замръзнали газове - вода, амоняк, метан и др., но в които 
преобладава водният лед. Според Уипл този лед включвал значителни 
количества твърди нелетливи частици , например прашинки и зърна от 
въглерод, силикатни материали и др.  Самите кометни тела били според 
Уипл малки по размери – обикновено до няколко километра. 
Прибилжавайки се по своите силно изтеглени орбити до Слънцето те 



започват да се изпаряват образувайки газова обвивка и красивите 
прахови опашки. 

Пред 20-те и 30-те години било окончателно установено, че 
преобладаващият газ в атмосферата на Венера бил въглеродният диоксид. 
Защо обаче той не се кондензира в скалите на повърхността?  През 1955 
година Фред Уипл предложил хипотеза и по този въпрос - защото нещо 
пречи това да се случи. Според него това бил воден океан, покриващ 
цялата повърхност на планетата. Тъй като обаче Венера е непрекъснато 
забулена в облачност и димка нямало как това да се провери. За това 
било нужно да се изпрати космически апарат към тази планета. Такива 
апарати трябвало да се изпратят и към Марс за да се провери има ли 
живот там. За да се разбере по-добре как точно Слънцето влияе върху 
Земята трябвало да се изследват неговите рентгенови и ултравиолетови 
лъчения. Това обаче можело да се направи само от уреди, които 
наблюдават извън атмосферата на Земята.  Най-после за да се изучат 
по-добре процесите в далечните части на космоса пак трябвали подобни 
наблюдения.  Космонавтиката била вече съвсем на дневен ред. 

 

ЕПИЗОД 7:  В  ПОДСТЪПИТЕ КЪМ КОСМОСА 
 
Както стана ясно в Епизод 5, през 20-те години на ХХ век в 

четири държави – СССР, Германия , САЩ и Франция имало отделни учени, 
които почти напълно самостоятелно един от друг  разработили 
теоретичните основи на космонавтиката. Някои от тях имали и шанса да 
успеят да изстрелят първите действащи модели на своите ракети.  
Развитието на тяхното дело по-нататък обаче пряко зависело от  това 
доколко то е получило подкрепа  от съответната държава , какви 
научни, технически и финансови ресурси са били заделени за по-
нататъшно развитие на ракетните технологии.  Много важен момент за 
делото на Циолковски, Оберт, Годард и Ено-Пелтри  е свързан и с това, 
доколко те са намерили творчески приемници в съответната страна. Вече 
казахме, че най - сурова се оказала съдбата към делото на Ено-Пелтри. 

Как от теоретичните изследвания и първи експерименти на “бащите 
на космонавтиката”  в началото на ХХ век се стигнало до създаването 
на първата ракета-носител и първия изкуствен спътник на Земята в края 
на 50-те години? За начало ще направим кратък  преглед на развитието 
на ракетните технологии  в Германия, СССР и САЩ  през 30-те години и  

 

в навечерието на Втората световна война, 
 

чрез което всъщност се създават условията за развитието на ракетно-
космическата техника през следващите десетилетия. 

С идването на власт през 1933 година на националсоциалистите в 
Германия  изследванията в областта на ракетостроенето се превърнали в 
един от приоритетите на държавата.  Интересът бил продиктуван от 
военни съображения. Съгласно Версайския мирен договор от 1919 г на 
Германия били наложени големи ограничения в областта на отбраната, 
които засягали всички видове военна техника и родове войски. В 
договора обаче нямало нито дума за ракетно оръжие!  Този пропуск бил 
веднага забелязан от  нацистите и  те решили да се възползват от 
него.   



Основа за развитие на ракетните технологии станал един проект 
от 1931 г , разработен от четирима ентусиасти - Рудолф Небел,  Ролф 
Енгел, Курт Хайниш и Клаус Ридел. Те били членове на Дружеството за 
междупланетни полети. Ракетата използвала за гориво 70% спирт и имала 
принципно нова схема за охлаждане на горивната камера, като се 

използвала топлината, отделена при изгарянето на горивото! Идеята 
била на Клаус Ридел, който заедно с Рудолф Небел патентовал 
изобретението. Работата била подпомогната и от  доброволния труд на 
голям брой математици, физици и инженери. При експеримента с ракетата 
“А-2” през 1934 година е постигнат  височинен рекорд – тя се 
издигнала на цели 12 километра над земната повърхност! 
 

Германската ракета “А-2” 
 

 
Правителството на Райха решило да финансира разработките на 

ракетна техника на групата ентусиасти, но наложило и своите условия. 
Всички изследвания и опити трябвало да се провеждат в условията на 
строга секретност. Това означавало да се създаде специален център, 
достатъчно отдалечен от големите градове. Така през 1935 година 
започнало строителството на ракетно-изпитателния полигон близо до 
градчето Пеенемюнде на брега на Балтийско море. Началник на полигона 
“Пеенемюнде” станал  капитан Дорнбергер, а технически ръководител  
Вернер фон Браун.  Основната база на полигона била завършена през 
1937 година. Там била изградена най-голямата аеродинамична тръба в 
Европа и най-големият завод за течен кислород. На намиращия се 
наблизо остров Уед били изградени стартови установки  за изстрелване 
на изпитваните ракети.  

През 1939 година на полигона е проведен успешен тест с ракетата 
“А-5”. Тя се издига на 84 километра над земната повърхност. За пръв 
път апарат, създаден от човека  проникнал толкова високо в 
атмосферата. 

В “Пеенемюнде “ били приключени работите по създаването на 
крилатата ракета “Фау-1”(V-1). Първите изпитания на нейни прототипи 
са започнали в околностите на Берлин още през 1932 година преди 
идването на нацистите на власт. В окончателен вид обаче ракетата е 
завършена в Пеенемюнде през 1941 година. Можела да се изстрелва както 
от самолет, така и от наземна катапултна система. Първоначалната й 
скорост при изстрелване е около 250 км/ч , а максималната, която 
достига е 600-800 км/ч. Първата употреба на “Фау-1” като оръжие е на 
13 юни 1944 година, когато 10 ракети от този тип са изстреляни към 
Лондон от установки, разположени в Северозападна Франция. Само една 
обаче достигнала целта си. Ниската скорост на “Фау-1” позволила на 
британската противовъздушна отбрана да се справя лесно с тези ракети. 
Освен това те показали и друг технически недостатък - много често се 
взривявали по време на полет. Любопитно е да се отбележи също, че 
германците се опитвали да  приспособят  “Фау-1” като пилотирана 
ракета. Най-напред загинали четирима пилоти. След това обаче 10 



успешни полета направила най-известната жена-пилот от Втората 
световна война - Хана Райч. 

Немците възлагали големи надежди на една друга, много по-мощна 
ракета - “Фау-2” (V-2, моделът “А-4”). Работата по нея започнал през 
1937 година Вернер фон Браун.  Може да се каже, че тя е първият 
истински прототип на съвременните космически ракети. “Фау-2” 
ознаменува края на детската възраст на ракетната техника и науката за 
междупланетните пътешествия. Първото изстрелване на    “А-4”  (V-2) 
било осъществено през месец март 1942 година. Тя се издигнала на 
височина 175 километра. По този начин V-2  станала първата ракета, с 
помощта на която бил осъществен суборбитален полет във високата 
атмосфера на Земята. След някои подобрения направени от инженер 
Валтер Тил при следващи експерименти в началото на 1944 година била 
достигната височина 188 километра. 

 

Вляво: Крилатата ракета “Фау-1”; вдясно – Хана Райч  (1912-1979) 
  
Вермахтът изстрелял около 2700 ракети V-2 по територията на 

Великобритания.  За разлика от V-1 те не можели да бъдат засечени от 
противовъздушната отбрана. Британците обаче ги спасявало 
обстоятелството, че точността на насочване на Фау-2 била много ниска 
– едва около 50% от ракетите попадали в радиус 10 километра от 
набелязаните цели.  Средно от една изстреляна към Англия ракета 
жертвите били по една-две.  

Германските конструктори започнали работа по създаването на 
двустепенна междуконтинентална балистична ракета. Основната негова 
цел била да бъде поразявано източното крайбрежие на САЩ.  Поражението 
на Германия във Втората световна война обаче осуетило тези планове. 

 

  
Вляво: Ракетно-изпитателният полигон “Пеенемюнде” (снимка от 
британски разузнавателен самолет , 23 май  1943 г); вдясно – 
изстрелване на ракета V-2  



 
Нека сега да видим как последователите на Циолковски  по това 

време полагали  
 

основите на съветската ракетна  технология 
 
Роденият в Рига  Фридрих Артурович Цандер  (1887-1933)  се 

оказал един от най-добрите последователи  на  учителя от Калуга.  От 
малък се интересувал от математика и естествени науки.  Когато бил 
ученик в гимназията прочел труда на Циолковски “Изследване на 
световното пространство с ракетни прибори”. Откритията на Скиапарели 
и Лоуел, и възможността на Марс  да има живот силно разпалвали 
неговото въображение. Оформило се твърдото му желание да направи 
всичко възможно космическите полети да станат реалност. “Напред към 
Марс!”  станал неговият личен житейски девиз. Разсъждавайки  по 
въпроса как космонавтите биха могли да се изхранват по време на 
полет, през 1911 година Цандер достига до идеята за създаване на 
космическа оранжерия.  Пръв предлага проект за т.нар. “космическа 
платноходка” – космически апарат, който веднъж изстрелян от Земята с 
помощта на ракета , продължава да се движи под действието на 
светлинното налягане на Слънцето!  

През 1924 година Цандер заедно с Циолковски и Юрий Кондратюк 
основават “Дружество за изучаване на междупланетните съобщения”.  
През 1931 към Организацията за съдействие на отбраната, авиацията и  
химията( ОСОАВИАХИМ )били създадени московска и ленинградска Група за 
изучаване на реактивното движение ( МосГИРД  и ЛенГИРД). Те 
обединявали на обществени начала ентусиасти,  занимаващи се с 
ракетните технологии. В тях се включили инженери , математици и 
физици.  Те се шегували помежду си като се наричали “Групата 
инженери, работещи даром”. Председател на московския ГИРД станал 
Цандер.  Основната цел  на МосГИРД било разработването на ракети, 
работещи с течно химическо гориво, както и на реактивни самолети. 
Работата била разпределена между  четири бригади, които били оглавени 
съответно от  Ф. Цандер, Михаил Тихонравов, Юрий Победоносцев и 
Сергей Корольов.  

На 25 ноември  1933 година е изстреляна  първата съветска 
ракета  с течно гориво ГИРД-Х. По време на тестовия полет тя 
достигнала височина 80 метра и паднала на 150 метра от мястото на 
изстрелването. При опита с ракетата “09” през същата година била 
достигната височина от 400 метра. 

В същото време ЛенГИРД работили в тясно сътрудничество с 
базираната в Ленинград Газодинамична лаборатория.  Дейността на 
последната била  изключително в областта на военните ракетни 
технологии. Там били разработени съветските реактивни миномети тип 
“Катюша” в наземен и авиационен вариант. 

На 21 септември 1933 година Газодинамичната лаборатория  и 
отделенията на ГИРД са обединени в т.нар. Реактивен научно-
изследователски институт. През 1939 година е успешно изпробвана 
първата съветска крилата ракета “212”. На 15 май 1942 година бил 
осъществен успешен пробен полет на  първия съветски пилотиран ракетен 
самолет БИ-1.  Пилот - изпитателят бил Г. Я. Бахчиванджи. Ракетният 
самолет се издигнал на височина от около  840 метра, максималната  
скорост била 400 км/ч, а самият полет продължил 3 минути и 9 секунди.  

 
И когато се говори за съветската ракетно - космическа школа от 30-те 
години на ХХ век в никой случай не бива да се пропусне името на  
 

Юрий Кондратюк (1897- 1942 г?) 
 
Той бил роден в Полтава (сега Украйна) в аристократично 

семейство. През 1916 година  заминал да учи в Санкт-Петербургския 



политехнически институт, но скоро бил мобилизиран и изпратен да воюва 
на руско-турския фронт в района на Закавказието.  Бързо достигнал до 
офицерски чин. През 1918 година успял да  смени самоличността си с 
цел да избегне болшевишките репресии, приемайки името  Юрий 
Кондратюк.  
 

 
 

 

Снимка на членове на МосГИРД. На първия ред в средата – Сергей 
Корольов, от края вдясно – Фридрих Цандер 

 
 
През 1919 година написал основния си труд в областта на 

космонавтиката под заглавие: “За тези, които ще четат за да строят!”.  
В него Кондратюк съвършено независимо от Циолковски и другите “бащи 
на космонавтиката”  извел основната формула за реактивното движение, 
разработил проект за 4-степенна ракета, ползваща за гориво водород. 
За пръв път предложил да се използва съпротивлението на атмосферата 
при кацане на космическите апарати, с цел да се пести гориво; при 
полет до друга планета космическият кораб да влезе първо в орбита 
около нея, след което оттам да се отдели спускаем апарат с космонавти 
на борда, които да кацнат на повърхността. Тази идея за пръв път е 
използвана от американците  при осъществяването на полет до Луната по 
програмата “Аполо”. Освен това на Кондратюк принадлежи и идеята за 
допълнително ускоряване на космическите апарати при междинно  
прелитане покрай някоя планета на път към друга крайна цел. Това са 
тъй наречените “пертурбационни маневри”, които много често се ползват 
днес при полетите на междупланетните сонди. Поради всичко това с 
основание можем да считаме Юрий Кондратюк за петият “баща” на 
космонавтиката! 

През 1929 година Кондратюк пише още един важен труд - 
“Завоюване на междупланетното пространство”. В нея той за пръв път 
предлага космонавтите, които летят в орбита около Земята за 
продължително време, да бъдат снабдявани  периодично с помощта на 
безпилотни космически товарни кораби .  Тази негова идея днес е 
залегнала в руските товарни кораби “Прогрес”! 

След войната работил в железопътния транспорт в Украйна, а през 
1927 година бил изпратен в Новосибирск. Там станал известен с това, 
че успял да построи изцяло от дърво и без да ползва нито един пирон 
зърнохранилище за 13000 тона зърно, което станало известно като 
“Мастодонтът”.  Това обаче предизвикало подозрение сред местните 
съветски власти, които го обвинили в саботаж и го осъдили на три 
години затвор. През 1932 година го освободили. Бил изпратен на 
Кримския полуостров за да експериментира ветрогенераторни 
електроцентрали. През 1937 година Сергей Корольов го кани да участва 



в ръководената от него ракетна програма. Кондратюк обаче отказва, под 
предлог, че е зает с конструирането на  ветрогенератори.  

Кондратюк участва във Втората световна война като доброволец. 
Следите му се губят на 25 февруари 1942 година край Калуга. Официално 
се води за загинал, но фактически е безследно изчезнал. Този факт е 
дал основание за множество спекулации- например, че е бил пленен от 
германците и изпратен да работи в Пеенемюнде за тяхната ракетна 
програма. 

Зърнохранилището “Мастодонт” било ползвано за целта, за която 
било създадено в продължение на повече от 60 години, до 1994 година. 
Тогава постройката изгоряла при пожар. 
 
 

 
 

 

 
 
Вляво - ракетите “09” и “10” (ГИРД-Х); в средата - ракетният самолет 
БИ-1; вдясно – Григорий Яковлевич Бахчиванджи (1909-1943) 

 

 

В САЩ  през 30-те години 
 
водещ учен в областта на ракетостроенето продължавал да бъде 

Робърт Годард. През 1929 година той  извършил изпитание с ракета, за 
което писали в големите американски вестници.  Даниел Гугенхайм – 
индустриалец и  банкер, бил известен в Америка спонсор на науката и 
новите технологии, включително и на авиацията. Гугенхайм отпуснал на 
Годард сума в размер на 100 хиляди долара, чието съвременно изражение 
е около 2 милиона долара.                                              

Годард вече можел да си позволи по - мащабни експерименти.  Той 
се премества в Розуел (Ню Мексико), където  създава своя база . След 
серия от стартове на различни ракети на 28 март 1935 година ракетата 
“А-5” успява да достигне височина  1400  метра , а максималната й 
скорост по време на полета надхвърлила скоростта на звука. През 1936-
39 година Годард започнал  разработката на своите ракети от сериите 
“K” и “L”. На 27 март 1937 година ракетата “L-13” достига височина 
2700 метра. Това се оказва абсолютен рекорд измежду всички 
експерименти на американеца. 

Както се вижда ракетите  на Годард сериозно отстъпват  по 
своите показатели и най-вече по достигнатата максимална височина на 
германските образци по същото време.  Развитието на германската 
ракетна техника било сред приоритетите на Третия райх, който щедро 
финансирал своите многобройни учени и инженери, докато американецът 
работил практически сам с подкрепата на частен спонсор.  



Паралелно с опитите на Годард от 1936 година започват ракетни 
експерименти в т.нар. Гугенхаймова аеронавтична лаборатория към 
Калифорнийския технологичен институт. Те се оказват основата за 
създаването на Лабораторията за реактивно движение в Пасадена 
(Калифорния), която днес е водещото звено на НАСА в управлението на 
полетите на нейните сонди към телата от Слънчевата система. 

По отношение на теорията към началото на 40-те години  и в  
трите водещи страни – СССР, Германия и САЩ  нещата са изглеждали 
съпоставими. От гледна точка обаче на практическото развитие на 
ракетните технологии Германия била доста по-напред. Ето защо именно 
нивото на ракетостроенето в тази страна се оказало базата, от която 
след края на войната тръгнало усвояването на околоземното и 
междупланетно космическо пространство 

 
 

 
Вляво: Дейвид Гугенхайм (1855-1930); вдясно – стартовата система на 
Годард за изстрелване на ракети в Розуел, Ню Мексико 
 

 

ЕПИЗОД 8: ВЕЛИКАТА КОСМИЧЕСКА НАДПРЕВАРА : РАКЕТИ, 
СПЪТНИЦИ И КОСМОНАВТИ 

 

 Лятото на 1944 година 
 

За всички вече било ясно, че Германия губи войната срещу 
съюзниците. Последните обаче са наясно, че Третият райх все още държи  
някои силни карти , с чиято помощ би могъл да се опита да обърне хода 
на военните действия в своя полза , в последния момент.   
 Едно от опасенията на съюзниците е свързано с нивото на 
развитие на германските ракетни технологии. По това време вече няма 
съмнение, че германците разполагат с бойна ракета (V-2), която е 
способна да прелети стотици километри разстояние, и пред която 
противовъздушната отбрана е безпомощна. Единствено трудното насочване 
на тези ракети спасява до момента Великобритания от по-сериозни 
последствия при атаки с тях. Една година преди това полигонът 
Пеенемюнде е подложен на интензивна бомбардировка от англо-
американската авиация. Немците са принудени да прехвърлят 
производството на ракетите V–2 в подземен комплекс в района на 
градчето Нордхаузен, в подножието на планината Харц. 
 Всеки един от съюзниците се стреми да се добере пръв до 
ракетните технологии на Райха и по възможност да попречи на 
останалите да сторят същото. На 24 юли 1944 година е изстреляна 
ракета V-2 от площадка, разположена близо до полското село Близна. Тя 



е била последната останала на това място. Веднага след това се 
пристъпва към унищожаване на всички съоръжения на пусковия комплекс. 
Причината за тези действия е бързото настъпление на съветските войски 
в района. Научавайки за това Чърчил моли  Сталин да допусне английска 
комисия в района, която да събере някакви  остатъци, от това, което е 
имало в този ракетен комплекс. След като получили разрешение 
англичаните  пристигнали, събрали каквото могли и го пренесли в 
сандъци в Англия. Когато обаче те били отворени, в тях открили само 
остатъци от изгорели самолети, но абсолютно никаква следа от V-2!  
Така англичаните останали с празни ръце.  
 Големият “улов” останал за американците. На 11 април 1945 
година техните войски завзели района на Нордхаузен. Тъй като районът 
не бил бомбардиран преди това от съюзническа авиация, целият комплекс 
от производствени мощности, готова продукция и документация бил 
непокътнат! Скоро след това на американците се предал и Вернер фон 
Браун задно с много ракетни специалисти и голямо количество 
техническа документация.  

С помощта на Вернер фон Браун американците успели да се доберат 
до архива на Пеенемюнде.  Той също бил скрит по това време наблизо в 
района на планината Харц в една мина за добив на желязна руда.  По 
силата на междусъюзническите договорености обаче тази област трябвало 
да премине под британско управление. В момента на пренасянето на 
архива, участващите в акцията американски военни се натъктали на 
британски патрул. Те успели да го заблудят относно съдържанието на 
превозвания товар  като съобщили, че това са образци от желязна руда, 
които били взети за изследване. На следващият ден американците 
спокойно продължават операцията по изнасянето на документацията от 
мината под носа на нищо неподозиращите англичани! Всичко което остава 
за тях били празни галерии и един сандък желязна руда…. 

По този начин американците получават лъвския пай от ракетните 
технологии на Третия райх – над 100 водещи немски специалисти , 
няколко десетки  готови ракети V-2, както и пълна техническа 
документация за тях, включително и за останалите немски ракетни 
изделия, както и за бъдещите проекти.  Сред тях бил и проектът за 
двустепенната междуконтинентална ракета А9/А10, способна да прелети 
разстояния до 4000 километра, както и този за тристепенната ракета 
А11.  Последната би могла  да прелети Атлантическия океан и да 
достигне Ню Йорк!   Така САЩ при разработването на своите ракетни 
технологии спестили около 20 години време и огромни финансови 
средства.. 

По силата  на Ялтенските споразумения районът на Нордхаузен 
трябвало да премине в съветската окупационна зона. Така в ръцете на 
руснаците попаднали лабораториите и аеродинамичните тръби на 
подземния ракетен производствен комплекс, както и около 30 германски 
специалисти. Сред тях най-изявен бил Хелмут Гьортруп.  

Както обаче бе разказано в Епизоди 5 и 7, руснаците за разлика 
от англичаните били много повече “в час” по отношение  на ракетите. 
Разполагали ако не с друго, то поне с достатъчно собствени кадри.  
Делото на Циолковски и Цандер било поето от специалисти като Глушко и 
Сергей Корольов.    

Не стояли обаче така нещата в Обединеното кралство. Дори и през 
1943 година водещият английски ракетен специалист - лорд Черуел 
изобщо не допускал, че вече има действащи ракети, работещи с течно 
гориво. Поради това той изключвал, че германците вече разполагат с 
подобни ракети! Това ни кара да мислим, че въпросният лорд  не е  
знаел нищо не само какво е направено до този момент в Германия, но 
също и в СССР и САЩ. Все пак англичаните получили като подарък от САЩ 
две ракети V-2. Те били пробно изстреляни под методическото 
ръководство на пленени германски специалисти. 

Всички тези обстоятелства са важни за да разберем  кой от каква 
изходна позиция влиза в голямата космическа надпревара. 



 Втората световна война приключила, но това изобщо не довело до 
спадането на политическото напрежение по света. Започнала “Студената 
война”, в която някогашните съюзници СССР и САЩ били вече врагове. 
Имайки на своя страна Западна Европа, Гърция, Турция, Иран, Пакистан 
и редица страни  от Източна и Югоизточна Азия, САЩ успяват да 
обкръжат СССР и неговите съюзници от Източна Европа с разгъната 
система от близо 500 военни бази. В тях те разполагат  бойна авиация, 
въоръжена с ядрени бомби, складове с военна техника и боеприпаси.  По 
този начин САЩ получават стратегическо предимство. Територията на 
СССР е уязвима за тяхната бойна авиация, докато  съветската авиация 
не може да достигне територията на САЩ с изключение на щата Аляска. 
Съветското ръковдство трескаво търси начин не само да постигне военен 
паритет, но и ако е възможно, и военно превъзходство.  
 Решението се оказва едно - разработване на  междуконтинентална 
балистична ракета, способна да носи ядрена бойна глава. Ето защо 
развитието на ракетната техника се оказва едно от най-приоритетните 
научно-технически направления в СССР след края на Втората световна 
война. През 1946 година ръководител на цялата съветска ракетна  
програма става  
 

      Сергей Павлович Корольов („Главният конструктор”) 
  

Той е роден през 1907 година в гр. Житомир (сега в Украйна). 
През 1917 година започнал да учи в гимназия в Одеса. Междувременно 
обаче болшевиките дошли на власт, гимназията била затворена и 
Корольов бил изпратен заедно с други свои връстници в “единно трудово 
училище”. До известна степен обаче имал късмет - и двамата му 
родители били учители. Ето защо Корольов успял да получи все пак 
качествено реално образование. През 1922-1924 година учил в 
професионално строително  училище, но по това време участвал и в 
много кръжоци. На 17-годишна възраст разработил проект за безмоторен 
самолет, който успял  да защити пред компетентна техническа комисия. 
Няколко години по-късно Корольов завършил Московския висш технически 
институт “Бауман” със специалност авиоинженер. Станал много известен 
с  конструкторските си разработки в областта на авиацията .  По това 
време обаче Корольов все повече се интересувал от  техническите 
възможности за полети в стратосферата, както и от ракетната техника. 
Заедно с Ф. А. Цандер той е съосновател на ГИРД (Групата за 
изследване на реактивното движение) през 1931 година. 

Между 1931 и 1938 година Корольов активно участва в 
разработката на първите съветски ракети с течно гориво. Негова е 
главната заслуга за довеждането докрай на конструирането и 
изпитанията на първите съветски крилати ракети, както и на зенитната 
ракета “217” с твърдо гориво, а също и на далекобойния модел “212”  с 
течно гориво. 

През 1938 година С. Корольов  е арестуван от НКВД по обвинение 
във вредителство. Бил заточен в Източен Сибир, в района на реката 
Колима в Магаданска област, където работил в предприятие за добив на 
злато. През 1940 година обаче присъдата му била променена. Корольов  
бил върнат в Москва, този път в затворническо конструкторско бюро. 
Там под ръководството на Андрей Туполев работи по създаването на 
бомбардировачите  “П-2” и “Ту-2”. Най-после през 1944 година Корольов 
бил “де юре” освободен. Скоро след това бил изпратен от Сталин в 
Германия за да проучи на място, доколкото е възможно, немската база 
за производство на ракетите “V-2”. Съгласно  договореностите  с 
американците той получил правото само да разгледа тези ракети. Както 
вече казахме, всички те са били изпратени в САЩ. 

 
Заставайки начело на съветската ракетна програма през 1946 

година личността на С. Крольов била обаче засекретена за 
обществеността. От този момент нататък, включително и до смъртта си 



през 1966 година, той бил официално упоменаван като “Главният 
конструктор”.  Корольов бил назначен за ръководител на “отдел номер 
3” в “88-ми научно-изследователски институт” в района на 
Подмосковието. Неговата първа задача била да се разработи  ракетата 
“Р-1”- съветски аналог на немската “V-2”. През 1948 година тази 
задача била изпълнена. Паралелно с това обаче започва работа по 
разработка на ракета с далечина на полета 3000 километра  и способна 
да пренася ядрена бойна глава (моделът “Р-5”). През 1954 година 
действащият образец на  “Р-5” бил вече факт.  

 

 
 

Сергей Корольов (1907-1966 г). Вдясно: барелеф на Сергей Корольов в 
гр. Казан 
  

   
Големият съветски пробив към Космоса обаче започнал с ракетата 

“Р-7”. Тя е замислена като двустепенна междуконтинентална балистична 
ракета, способна да носи ядрен заряд. Още през 1955 година в писмо до 
правителството  Корольов, заедно с академиците М. Келдиш и М. 
Тихонравов излизат с предложение ракетата “Р-7” да бъде използвана за 
извеждане в орбита около Земята  на изкуствен спътник. Ръководителите 
на СССР  одобрили идеята. Преди да се превърне в оръжие на “Студената 
война” обаче  на “Р-7” историята отсъдила да се превърне в първата 
ракета-носител в света, с чиято помощ бил изстрелян първият изкуствен 
спътник на Земята. 
 
След няколко неуспешни старта през  1957 година, най после на 21 
август с.г. ракетата “Р-7”  полетяла в своя пръв успешен полет.  
 

На 4 октомври 1957 година  
 

от ракетния полигон  “Байконур” в Казахстан с помощта на “Р-7” бил 
изстрелян първият изкуствен спътник на Земята – “Спутник-1”. За пръв 
път апарат, построен от човек достигнал първата космическа скорост от 
7912 метра в секунда и започнал да обикаля около нашата планета в 
съответствие със законите на небесната механика!  Започнала 
космическата ера, а заедно с нея и Великата космическа надпревара 
между СССР и САЩ! 
 



 
 Серия ракети-носители  на основата на “Р-7”; втората отляво- 
ракетата носител на първия изкуствен спътник на Земята (“Спутник-1”): 
в средата – ракетата - носител на космическите кораби “Восток”; 
вдясно - ракетата-носител “Союз 7К-СК” 
 
  Първият съветски изкуствен спътник бил сферично 
алуминиево кълбо с маса от 83.6 кг и диаметър 58 см. Корпусът бил 
херметично затворен. На борда се намирали радиопредавател-пеленгатор,  
терморегулираща система от вентилатор, термореле и въздухообменник, 
датчици за температура и налягане. “Спутник-1” бил изведен на 
елиптична околоземна орбита . Нейната най-отдалечена от Земята точка 
(апогей) била на височина 947 километра от повърхността, а най-
близката (перигей) – на 228 километра. Времето за една пълна обиколка 
по орбитата било 96 минути. За няколко месечното си съществуване 
“Спутник-1” обиколил Земята около 1440 пъти. В края на краищата 
въздушното съпротивление, макар и в изключително разредената висока 
атмосфера на Земята изиграло своята роля. То станало причина 
спътникът постепенно да загуби скорост и височина и да изгори в по-
ниските въздушни слоеве. 

 

               “Спутник-1” 



 
  Светът бил във възторг, в изумление и в шок. Във възторг, 
защото човешките възможности и познание прескочили голям праг, 
овладяването на Космоса  се оказвало възможно. Мечтата на Жул Верн, 
Циолковски, Оберт, Годард, Ено-Пелтри и Кондратюк била на път да се 
сбъдне!  В изумление - защото първата решителна крачка била направена 
в СССР, страна която никой, особено в Западна Европа и САЩ не слагал 
в сметките. Очевидно е, че голяма роля за това изиграли условията на 
строга секретност, която била наложена върху съветската ракетно-
космическа програма.  

Шокът бил най-вече за САЩ. Америка се усетила и унизена и 
застрашена. Унизена, защото до този момент се чувствала като световен 
научно-технически лидер. Но ето, че СССР оспорил това лидерство и при 
това в много ключова област – ракетно-космическите технолгии.  
Представата, че само западният обществен модел  може да гарантира  
прогрес била застрашена  от дискредитиране по един впечатляващ начин 
особено в очите на новите независими държави от Азия, Африка, че дори 
и в исторически по-тясно свързаната със западния свят Латинска  
Америка. От друга страна Америка била вече и застрашена – след като 
могат да извеждат в орбита изкуствени сппътнци  съветските ракети, 
снабдени с ядрени или термоядрени бойни глави могат да достигнат 
нейната територия. На Запад започнала тъй наречената 

 “Спътникова криза” 

 
От тук нататък САЩ трябвало да направят две неща: 1. Да 

форсират собствената си космическа програма и в съревнование с СССР 
да се опитат да защитят авторитета си на световен научно-технически 
лидер и да поправят накърненото си самочувствие; 2. Да започнат 
преговори с СССР  за договаряне на система за сигурност и контрол 
върху ракетно-ядрените технологии  с цел избягване на опасността  от 
взаимно унищожение.  

Нека сега да се прехвърлим в Западното полукълбо, където  
 

Вернер фон Браун   
 
и пленените през 1945 година германски специалисти полагат 

основите  на програмата за американското проникване в Космоса. Крайно 
време е да дадем и някои биографични данни за самия Вернер фон Браун. 

Роден е през 1912 година в градчето Варзитце (днес Вижиск) на 
съвременната територия на Полша. Той е от немско благородническо  
потекло и по двете родителски линии. От детските си години се 
интересува от физика, астрономия и техника. През 1928 година прочита 
книгата на Херман Оберт  “Ракетата за междупланетното пространство” и 
бил въодушевен от идеята за полет до Луната. Участва в основаното от 
Оберт «Дружество за междупланетни полети”. Завършва Берлинския 
технически университет през 1930 година на 18-годишна възраст. През 
30-те и началото на 40-те години става ключова фигура в разработките 
на ракетните технологии в Германия. До 1939 година кореспондира 
активно с Робърт Годард и ползва в своята работа някои технически 
разработки, които американецът е публикувал в различни списания. Има 
голям принос и при разработването и първите опити с реактивни 
самолети  по времето на Третия райх. Фон Браун е главният конструктор  
на “V-2”. Членува в Националсоциалистическата партия и достига до 
пост щурмбанфюрер в СС през 1943 година.   

След като се предава на американците през 1945 година е отведен 
в САЩ. Първоначално Вернер фон Браун работи в Службата за 
разработване на армейско въоръжение във Форт Блис (Тексас), а от 1950 
година в Хънтсвил (Алабама), където днес е Космическият център 
“Маршал” на НАСА. Работи по различни ракетни проекти на Пентагона. 
През 1955 година започва работа по проект за междуконтинентална  



балистичнна ракета “Юпитер-3С”, както и по проекта “Експлорър” за 
извеждане в орбита на американски научно-изследователски спътник в 
рамките на Международната геофизична година (МГГ). За това мащабно 
международно научно мероприятие ще разкажем в Епизод 10. 

Ръководената от фон Браун програма била под егидата на 
сухопътните сили на САЩ. Тя била в остра конкуренция с друга 
програма, която била на военно-морските сили-“Авангард”.  Участниците 
в този проект започнали да бързат. След  като научили за 
изстрелването на “Спутник-1” те решили на всяка цена  да изпреварят 
поне Вернер фон Браун. Може да се каже, че екипът на “Авангард” бил 
протежиран от правителството на САЩ по чисто политически причини. 
Трудно американците биха могли да преглътнат вариант, при който 
тяхното първо навлизане в космоса става под ръководството на немец, 
при това бивш есесовец! 
 

 

 
Вернер фон Браун (1912- 1977) . Вляво - в края на 30-те години  

с модел на ракетата V-2; вдясно - в средата на 70-те години  - на 
заден план макети на различните модификации на ракетата носител 
“Сатурн” 

 
Докато между двете американски изследователски групи течала 

негласна трескава надпревара, на изток от “желязната завеса”  хората 
на Главния конструктор излезли с още  едни гърди напред. Само един 
месец след “Спутник-1”  нова модифицирана ракета  от серията “Р-7”  
вкарала в орбита около Земята “Спутник-2”. На борда на този спътник 
вече летяло живо същество. Това било Лайка - куче от неопределена 
порода, намерено скитащо по московските улици.  “Спутник-2” се движел 
на значително по-висока орбита – апогеят бил на около 1850 километра. 
Вместо планираните първоначално 10 дни Лайка преживяла в космоса само 
4-5 часа поради нарушена терморегулация - температурата в 
херметичната вътрешнст на спътника надхвърлила 40 градуса. Все пак 
експериментът се счита за успешен- доказано било, че бозайник може да 
живее в космоса. Амерканските журналисти нарекли “Спутник-2” шеговито 
“Мутник” – на английски “mutt” означава куче от неопределена смесена 
порода! 



 

 

Вляво: кучето Лайка; в средата: “Спутник-2”; вдясно: “Спутник-3” 
 
В това време космическата програма на САЩ преживявала 

драматични моменти. Участниците в проекта “Авангард” решили да 
изстрелят своя първи спътник под названието “Авангард-TV3” с тегло 
около 1.4 кг на 6 декември 1957 година.  На ракетния стартов комплекс 
Кейп Канаверал били поканени огромен брой журналисти, които трябвало 
да отразят старта и да успокоят силно разтревоженото от съветските 
успехи  американско общество.  Но ракетата-носител се взривила на 
височина около 1.5 метра над земната повърхност.  Спътникът обаче бил 
катапултиран и се приземил наблизо с все още работещ радиопредавател! 
Американските журнлисти и тук проявили чувство за хумор- “Авангард-
TV3” бил наречен “Капутник” (“caput” – падане, провал)! 

Така инициативата попаднала в екипа на “Експлорър” и неговия 
ръководител Вернер фон Браун. Всички американски усилия и надежди 
вече били насочени там. Датата била 1 февруари 1958 година. 4-
степенната ракета “Юпитер-С” понесла към околоземна орбита спътника 
“Експлорър-1”.  Първите три степени след отработването на горивото се 
отделили успешно. С четвъртата степен възникнал обаче проблем. 
Спътникът не можал да се отдели от нея поради дефект в механиката. По 
този начин “Експлорър-1” влязъл в орбита около Земята заедно с 
последната степен на ракетата-носител. С нея неговата маса била 21.5 
кг. Собствената маса на спътника била 8.3 кг, т.е. около 10 пъти по-
малка от тази на “Спутник-1”.  Масата на научната апаратура била 4.5 
кг. В нейния състав влизали гайгер-мюлеров брояч за регистрация на 
заредени частици  и датчик за метеорни частици. Орбитата на 
“Експлорър-1” била силно елиптична. Апогеят бил на височина около 
2550 км над земната повърхност, а перигеят – на 358 км. Обикалял  
около Земята за 115 минути.  Връзка със спътника била поддържана до 
началото на март 1958 г. По това време било установено странно 
явление - когато “Експлорър-1” се намирал близо до апогея 
радиовръзката прекъсвала. Обяснението било дадено от физика Джеймз 
ван Ален - на тези разстояния магнитното поле на Земята задържа 
голямо количество заредени частици - протони, идващи от Слънцето. 
Много скоро след това откритието било потвърдено и по данни от 
съветски спътници. Така бил открит вътрешният радиационен пояс на 
Земята. Впоследствие бил открит   и втори, по - далечен, външен 
радиационен пояс, състоящ се от захванати слънчеви електрони. 



 

  Спътникът “Експлорър-1”заедно с 4-та степен на ракетата-носител 
 
 

През месец май 1958 година в СССР е изстрелян “Спутник-3”. Той 
се отличавал с голямата си маса – 1327 килограма. Апогеят на спътника 
бил на 1817 километра. На борда имало 12 научни прибора. Сред тях 
имало магнитометър, уред за измерване на електронната и йонна 
концентрация във високата атмосфера на Земята, метеоритен датчик и 
др.  За пръв път било осъществено управление на научната апаратура и 
служебните системи на спътника чрез команди от Земята, т.е. чрез 
задаване и промяна на режима им на работа. За пръв път били 
експериментирани нов вид бордови енергоизточници - слънчевите 
батерии. Освен това за пръв път бил направен опит за използване на 
бордови магнитофон  за запис на информцията от тези участъци на 
орбитата, в които спътникът не  бил достъпен за следене от 
територията на СССР.  По време на старта обаче магнитофонът се 
повредил и останал неизплзваем. 

Корольов имал планове и идеи за по-нататъшно развитие на 
космическите апарати  от серията “Спутник”. Наложило се обаче 
временно да ги изостави. Бил притиснат от страна на съветското 
ръководство да форсира плановете за Луната. СССР трябвало да бъде на 
всяка цена пръв и там!  Те трябвало да започнат с  

 

програмата “Луна” 
 
Тя представлявала широкомащабен проект за изследване на Луната 

с автоматични сонди. Това включвало разлчни етапи – достигане до 
нейнатта повърхност (сблъсък на сондата с лунната повърхност), “меко 
кацане”, при което сондата достига без повреди до Луната и предава 
научна информация от нейната повърхност, изследване на окололунното 
пространство и обратната страна на Луната, доставяне на Земята на 
образци от лунната повърхност, а така също и устанвяване на 
повърхността  на дългосрочно работеща автоматична научна лаборатория.  

На 2 януари 1959 година  към Луната полетяла сондата “Луна-1”. 
Тя обаче подминала естественния спътник на нашата планета, прелитайки 
на разстояние около 10 000 километра от него. Така “Луна-1” се 
превърнала в първия апарат, създаден от човека, който се завъртял 
около Слънцето- първата изкуствена планета! 



Второто съветско “прицелване” обаче било точно. Изстреляната на 
12 септември 1959 година сонда  “Луна-2” достига лунната повърхност 
след около 35 часа полет. Сблъсъкът бил наблюдаван в обсерватрията на 
гр. Упсала в Швеция по регистриран облак прах по време на явлението. 
Апаратът носел на борда си три комплекта вимпели с герба на СССР, 
изработени от неръждаема стомана. Това били първите предмети, 
изработени от човек, достигнали до повърхността на друго небесно 
тяло. Освен тези атрибути с чисто политическо предназначение на борда 
на сондата имало и няколко научни прибори,  с които били направени 
важни открития. Така например за пръв път бил регистриран “слънчевият 
вятър”- поток от заредени частици,  отделящ се от Слънцето и запълващ 
междупланетното пространство.  За неговото съществуване се знаело от 
теорията, но никога до този момент не бил наблюдаван. Освен това било 
показано, че Луната не притежава собствено магнитно поле. 

Само три седмици по-късно полетяла сондата “Луна-3”.  Този път 
обаче целта била друга – да се заснеме загадъчната обратна страна на 
Луната, тази която никой човек до този момент не бил виждал. Сондата 
“подминала” естествения спътник на Земята , отдалечавайки се от 
последната на 460 000 км.  Това станало на 7 октомври 1959 година . 
Разстоянието от Луната в този момент било 70 000 километра . 
Направени били общо 29 снимки на обратната й страна. Били заснети 
около 70% от нея. Траекторията на апарата е силно елиптична 
околоземна орбита, която фактически го връща към Земята. На 8 

октомври сондата прелита над северния полюс на Луната предавайки от 
там 17 снимки с не достатъчно добро качество тъй като имало проблеми 
с радиовръзката. Контактът с “Луна-3” бил изгубен на 22 октомври.  

 

Вляво - космическата сонда “Луна-3”; вдясно - първата снимка на   
обратната страна на Луната 

 

Освен лунната програма отделът на Корольов имал и друга, още по 
неотложна задача. Ставало въпрос за  

 

изпращане на човек в околоземното космическо пространство 
 

Преди да се случи това обаче в космоса трябвало да полетят още 
животни. Трябвало да се направят много подробни изследвания за 
въздействието на претоварването при старта на ракетата – носител , 
както и на продължителната безтегловност след това. В СССР заложили 
на експерименти с кучета, а в САЩ – на шимпанзета.  

Първите истински кучета - космонавти са Белка и Стрелка. Те 
били селектирани измежду 12 двойки бездомни женски екземпляри. Именно 
самките били предпочетени тъй като от конструктивно - техническа 



гледна точка се оказало, че за тях много по-лесно може да бъде 
изработена бордова тоалетна. Кучетата трябвало да бъдат със светла 
козина за да бъдат по-лесно наблюдавани в телевизионните монитори. 
Освен това трябвало да бъдат и със симпатична външност в случай, че 
трябва да бъдат представени пред журналистите! Белка и Стрелка минали 
специална няколкомесечна дресировка. Трябвало да свикнат да живеят в 
тясното пространство на макета на спътника, както и да издържат на 
вибрации и свръхпретоварване. За целта били поставяни на специални 
вибростендове и в центрофуги. Били под непрекъснатото наблюдение на 
огромен брой лекари и лаборанти. 

На 19 август 1960 година от космодрума Байконур полетяла 
ракета-носител с космическия кораб “Спутник-5”. На борда му били 
Белка и Стрелка. Стартът бил наблюдаван лично от Сергей Корольов. 
Операцията по извеждането на “Спутник-5” в орбита минала без 
проблеми. След първоначалния стрес кучетата се успокоили, дори 
похапнали с апетит специално приготвената им храна.  След като 
космичесият кораб направил 18 обиколки около Земята  започнала 
процедура по завръщането му. Спускаемият апарат успешно се приземил 
на около 10 километра от предварително зададения пункт. Белка и 
Стрелка били невредими. Те били първите живи същества, които се 
върнали успешно след полет в космоса. Предварителният медицински 
преглед, както и тези, които впоследствие били направени не показали 
никакви съществени промени в тяхното физиологично състояние и 
поведение.  И двете кучета доживяли до дълбока старост. Били водени и 
показвани в много училища и детски градини. За тях са заснети няколко 
десетки филми, написани са и голям брой книги.  Няколко месеца след 
полета Стрелка родила 6 кученца. Всички те били здрави. Едно от тях 
(Пушинка) съветският ръководител Никита Хрушчов подарил на 
американския президент Джон Кенеди.  

 
Вляво: Белка и Стрелка. Вдясно: като герои на анимационен филм 

 

Успешният полет на Белка и Стрелка бил още една сигнална 
светлина за САЩ. От ясно по-ясно било, че руснаците всеки момент ще 
изпратят в орбита свой космонавт. Трябвало много да бързат ако искат 
поне тук да са първи.  

За целта още от 1958 година бил в ход проектът “Меркурий”. 
Неговата цел била да бъдат изпратени в околоземна орбита американски 
космонавти и да се изследват ефектите  върху човешкия организъм  от 
пребиваването в космоса.  Орбиталните космически кораби “Меркурий” 
трябвало да бъдат изстрелвани с два вида ракети – “Меркурий- 
Редстоун” и “Атлас-Д”. Първата била конструирана от Вернер фон Браун, 
а с производството й се заел концернът “Крайслер”.  Втората била дело 
на “Локхийд- Мартин”. Междувременно с указ на президента Дуайт 
Айзенхауер на 29 юли 1958 година било създадено Националното 
управление за аеронавтика и космически изследвания (НАСА). Именно на 
тази организация били възложени всички централизирани контролни и 
развойни дейности свързани с американската космическа програма и 
“великата космическа надпревара”  със СССР. 



За полетите по програмата “Меркурий” бил създаден първият отряд 
космонавти в САЩ. Като първа стъпка обаче били направени космически 
експерименти с шимпанзета. Първото сред тях бил Хам. Той бил трениран 
да реагира на светлина и звук. Трябвало до 5 секунди след като светне 
синя лампичка да дръпне определена ръчка, в противен случай получавал 
електрически удар по левия си крак! На 31 януари 1961 година Хам бил 
поставен в космическата капсула “Меркурий-2” и изстрелян с ракета 
“Редстоун” от Кейп Канаверал. Полетът бил суборбитален. Апаратът се 
издигнал на височина 253 километра като прелетяла общо разстояние 
около 680 километра за 17 минути. Капсулата се приводнила успешно в 
Атлантическия океан. Хам умира през 1983 година на 26-годишна 
възраст. За него също има направени много филми, често е бил показван 
и по телевизията.  

 

Вляво: Шимпанзето Хам  непосредствено преди да полети в  
космоса; вдясно – паметникът на Хам в Музея за история на 
космонавтиката в Ню Мексико 

 
Нямало обаче никакъв шанс руснаците да бъдат изпреварени. На  
 
12 април 1961 година  
 
от космодрума Байконур , от стартов комплекс № 1 (същият от 

който излетял  “Спутник-1” през 1957 година) в 6 часа и 7 минути по 
Гринуич към космоса се отправила ракета-носител  с кораба “Восток-1”. 
На неговия борд  бил съветският военен летец - изпитател  Юрий 
Алексеевич Гагарин. “Восток-1” направил само една обиколка около 
Земята за 108 минути. Тя обаче влязла в историята. Гагарин бил 
първият човек, пребивавал в космоса. Той бил и първият, който видял 
нашата родна планета с нейните континенти и океани отстрани. Паметно 
остава неговото възклицание “Земята! Колко е красива тя!”. Ето защо 
именно 12 април е възприет да се чества като Международен ден на 
авиацията и космонавтиката.  

Как е станало така, че тъкмо на  Юрий Гагарин  се паднала 
честта да бъде първият космонавт не само в СССР, но и в света?  Може 
би причината за това е свързана с нещо особено, изключително, в 
неговата биография?!…  

Юрий Гагарин е роден в  село Клушино, Гжатски район, Западна 
(сега Смоленска) област на Руската федерация в семейство на 
обикновени колхозници. През 1949 година завършил прогимназиално 
училище в Гжатск, а след това професионално-техническо училище, от 
където получил диплома за леяр. През 1951 година Гагарин заминал за 
Саратов за да продължи образованието си в техникум и така попаднал в 
местния авиоклуб. С огромен ентусиазъм започнал да се занимава с 
моторно летене. Там извършил общо 196 полета с обща продължителност 
над 42 часа. През 1955 година трябвало да влезе в армията за да отбие 



редовната си военна служба. Така попаднал в 1-во авиационно военно 
училище, което завършил в края на 1957 година с отличие. Изпратили го 
да служи в авиацията на Северния флот. През 1959 година научил, че се 
сформира отряд съветски космонавти и решил да подаде заявление да 
бъде включен в него. Само след една седмица бил извикан за медицински 
преглед  в Централната научно-изследователска авиационна болница в 
Москва. В началото на 1960 година специализирана медицинска комисия 
се произнесла - годен за космически полет! Така Гагарин се озовал в 
отряда на космонавтите.  

 
 

Вляво: Юрий Гагарин; вдясно: ракетата-носител с кораба «Восток-1»   
 

 
 

 

 
горе вдясно - ракетата-носител на кораба “Восток-1”; в средата 

вляво - Юрий Гагарин и Сергей Корольов (12 април 1961 година на  
космодрума Байконур, непосредствено преди старта); горе вдясно: 
пощенска марка с лика на Гагарин; долу вляво: паметна плоча в чест на 
Гагарин от американските космонавти (1971 г);долу вдясно: 
собственоръчна бележка от дневника на Ю. Гагарин 



 
Както се вижда, биография на обикновен съветски младеж от 

следвоенните години, без някакво особено потекло, отгледан и 
израстнал в семейство на обикновени селски труженици. Трудолюбив и 
всеотдаен в работата си, много добър професионалист-летец, със 
слънчев характер. В същото време обаче бил и член на Комунистическата 
партия (от 1960 г). Ето защо от гледна точка на тогавашната 
пропаганда  Гагарин бил изключително подходяща кандидатура за първи 
съветски космонавт. Според не съвсем официални сведения окончателният 
избор трябвало да направи лично Никита Хрушчов.  Сергей Корольов му 
показал снимките на шестима  потенциални кандидати. Съветският лидер 
без колебание посочил Гагарин!  

Първият съветски космонавт се превърнал в една от най-
популярните личности. Само за няколко месеца след полета си Гагарин 
вече бил посетил десетки страни по света. В България пребивава през 
месец май 1961 година. Освен София той посещава Пловдив, Варна и 
Стара Загора. 

Отново САЩ били в ролята на догонващи. Три седмици след Гагарин 
в суборбитален полет, достигайки до височина 186 километра с капсула 
“Меркурий” лети пилотът Алън Шепърд. Втори подобен полет той прави и 
на 21 юли 1961 г.  

Последната репетиция преди изпращането на американски космонавт 
бил полетът на шимпанзето Енос на 29 ноември 1961 година. 
Изстрелването било направено с помощта на ракета-носител “Атлас”. На 
втората обиколка около Земята капсулата “Меркурий” била аварийно 
приводнена. Причината за това била грешка, поради която корабът не 
успял да влезе в предварително заплануваната орбита.  

Джон Глен – първият американски космонавт; вляво – през 1962 г; 
вдясно през 1998 г. 
 

На 20 февруари 1962 година, почти година след полета на Гагарин 
полетял първият истински американски космонавт – Джон Глен. Той също 
е военен летец с много богата професионална биография. Роден е през 
1921 година в град Кембридж, щата Охайо. Участник е във Втората 
световна война  като се сражавал  на Тихоокеанския театър на бойните 
действия. Участвал е и в Корейската война. Зачислен е в отряда на 
американските космонавти през месец април 1959 година. Впоследствие 
Джон Глен става сенатор. Известен е още и с това, че през 1998 година 
отново лети в космоса, този път с космическата совалка “Дискавъри”. 
Това става 36 години след неговия първи полет, когато вече е  бил на 
77 годишна възраст. Този факт го прави най-възрастният космонавт на 
света. 

През 1962 година Джон Глен обиколил Земята с капсулата 
“Меркурий-6” три пъти на средна височина от около 300 километра. 

И така, към 1961-1962 година СССР достига пълно превъзходство в 
овладяването на космоса спрямо САЩ по всички основни направления- 
околоземните спътници, пилотираните космически кораби и изследванията 



на Луната с автоматични сонди.  Развитието на ракетно-космическата 
техника и космическите изследвания са може би най-приоритетното 
научно - изследователско направление  в СССР през този период. Много 
добрата кадрова обезпеченост има своите корени още в годините отпреди 
Втората световна война. Това много помага на руснаците да  елиминират 
сравнително леко сериозното първоначално предимство на САЩ, 
основаващо се главно на трофейни кадри и техника от победения Трети 
райх. Фактите обаче показват, че изобретателския и конструкторски 
гений на Вернер фон Браун не се е ползвал с достатъчно доверие в САЩ 
през 40-те и 50-те години и то по чисто политически причини. В 
значителна степен това се оказва фактор, който способства за 
американското изоставане в началната фаза на космическата надпревара. 
От друга страна САЩ са подценили сериозно съветския научно-
изследователски потенциал и това била другата причина за тяхното 
първоначално изоставане.  

В началото на 1961 година президент на САЩ станал Джон 
Фицжералд Кенеди. Той много ясно си дал сметка, че създалата се 
ситуация е много неприятна за неговата страна  и крие най-различни 
близки  и далечни бъдещи опасности от всякакъв характер. Нещо 
радикално и спешно трябвало да се промени в американските планове и 
действия за космоса, за да могат САЩ да излязат  краен победител във 
“великата космическа надпревара”. Твърде решаваща роля изиграло едно 
обстоятелство, на пръв поглед стоящо настрани от космическата 
тематика.  За него и за втората фаза на космическото състезание ще 
разкажем в следващия епизод. 
 

 

ЕПИЗОД 9: ВЕЛИКАТА КОСМИЧЕСКА НАДПРЕВАРА: ЛУНАТА 
 

Защо американците успяха да изпратят космонавти на Луната, а 
руснаците не? Защо след като за 3 години между 1969 и 1972 година 
изпратиха шест успешни експедиции вече над 40 години те не са 
стъпвали там? А ходили ли са изобщо американците на Луната и дали 
всичко това не е е била една много умела постановка от холивудски 
тип!?   

За да можем да дадем достатъчно достоверен и убедителен отговор 
на горепоставените въпроси е изключително важно да се потопим в 
специфичната духовна и политическа атмосфера от началото на 60-те 
години .  
  1961 година. “Студената война” е в разгара си. За новото 
съветско ръководство, сменило Сталин постигнатият благодарение на 
междуконтиненталните  балистични ракети военен паритет със САЩ  не е 
достатъчен. Съветският лидер Никита Сергеевич Хрушчов е известен със 
своите доста първични поведенчески маниери, но също и амбиция и 
мислене със замах. Според него борбата между социализма и капитализма 
ще се реши не чрез унищожителен термоядрен конфликт, а  в полето на 
научно-техническото, икономическото и културното съревнование. 
Първостепенно значение обаче има съревнованието в областта на науката 
и техниката, а в неговия челен фронт Хрушчов и другите съветски 
рьководители от края на 50-те и началото на 60-те години виждат  
 

Развитието на ракетно-космическите технологии и  
космическите изследвания  

 
Защо?… 

 Защото развитието на космонавтиката влече със себе си мощно 
вдигане на нивото във всички ключови сфери на обществения живот. 
Космонавтиката постави пред науката много въпроси и проблеми, на 
които трябваше да се дадат в най-кратък срок отговори и решения.  Те 
се отнасят до всички области на познанието - астрономия, физика, 
биология, медицина, математика, автоматика, химия, както и нa 



индустрията и технологиите. Предизвикателството на космонавтиката 
неизбежно отеква и  в образованието.  Висшето образование в СССР по 
времето на Хрушчов е с много силен акцент върху природо - 

математическите и техническите специалности. Нивото на преподаване и 
изискванията към студентите значително надхвърлят тези в Западна 
Европа и САЩ.  Същото се отнася и за средния /гимназиален/  курс - 
там “ножицата” е още по-силно разтворена в полза на СССР. Тези факти 
установява една 10 – членна делегация от американски университетски 
преподаватели, изпратена от президента Айзенхауер по време на 
“ракетната криза” с цел да преценят нивото  и качеството на 
съветското средно и висше образование. 
 За това колко силен е стремежът към космоса в СССР по това 
време е много показателен  още един факт. Синът на Хрушчов – Сергей, 
е с професия, която е твърде необичайна за децата на съветския 
партиен и държавен елит.  Той е ракетен конструктор и сам, подобно на 
Корольов е ръководител на ракетно конструкторско бюро! Следователно, 
в развитието на космонавтиката съветските ръководители начело с 
Хрушчов виждали  
 

двигател за много бърза модернизация  на СССР  
 
във всички най-важни насоки. Преди всичко трябвало да се преодолее 
общото изоставане спрямо Запада в областта на технологиите и да се 
вдигне качеството на индустриалното производство както за граждански, 
така и за военни цели.  
 Причините за това изоставане са свързани с историята на ранния 
СССР и по-специално на  епохата на Сталин. Характерно за нея е, че от 
една страна се разбира значението на научно-техническия прогрес и 
ролята на науката и се полагат грижи за тяхното развитие според 
възможностите и конкретните приоритети на държавата в дадения момент. 
От друга страна обаче често пъти водещи учени и инженери са обект на 
репресии по силата на необосновани обвинения или просто подозрения в 
нелоялност към съветската власт. Жертва на подобни репресии са 
били Юрий Кондратюк, за когото разказахме в предишния епизод, както и 
Сергей Корольов. 

Втори важен негативен момент е прилагането в науката на т.нар. 
“класово - партиен подход” . Последният изисква всичко, което се 
прави или се планира да се прави в науката да се оценява от позициите 
на марксизма - ленинизма  и то при отчитане на различни постановки 
зададени от самия Сталин или толерирани от него. Вследствие на това 
по много въпроси съветските учени са били принудени да заемат 
официални становища, противоречащи на научните факти и на собствените 
им вътрешни убеждения.  Тъкмо поради това цели научни области като 
генетиката и кибернетиката са обявени за “буржоазни лъженауки” и то в 
момент, когато на Запад те се намират в състояние на бурен подем.   
 Хрушчов се заема да поправи политиката в това отношение. Към 
края на 50-те години природните и техническите науки вече са 
освободени от идеологическите окови. Кибернетиката получава най –
после своето признание и в СССР, На нейна основа започва да се 
развива и компютърната техника. Закъснението обаче спрямо САЩ е около 
10 години и то не може да бъде наваксано в кратки срокове.  Както ще 
видим по-нататък, тъкмо  това е един от  факторите, които допринасят 
за крайния успех на САЩ в надпреварата за Луната.    

Америка, за разлика от СССР се изживява като световен 
технологичен лидер. САЩ инвестират във възможно най - пълен спектър 
от научни и технически направления, които съществуват към момента. 

Специален интерес за нашия разказ представляват американските 
успехи  в областта на електрониката. Натоварването и вибрациите, 
съпровождащи старта на геофизичните ракети и ракетите - носители на 
спътниците и сондите стимулирало разработването на прибори на 
основата на модерните все още тогава полупроводникови елементи- диоди 



и транзистори. Важно обстоятелство било и това, че те са леки и с 
ниска електроконсумация. 

Допълнителен импулс за прогреса на спътниковата и ракетна 
апаратура е откриването и използването на интегралните схеми – 

технология, която дава възможност за изработване на електронни модули 
от кристален тип с много малък обем  съдържащи  огромен брой /десетки 
и стотици, а впоследствие и хиляди/ полупроводникови елементи / 
електронни “чипове”/. Първият прототип на интегрална схема е създаден 
през 1949 година от западногерманския учен Вернер Якоби. За същинска 
година на раждането й обаче се приема 1959 година. Изобретението е 
официално признато на името на Джак Килби от компанията “Тексас 
инструментс”. Така, че за родина на интегралната схема като 
технология в относително завършен вид може да се приеме САЩ.  

Прогресът в електрониката дава възможност да се изстрелят 
изкуствени спътници, на чийто борд работи апаратура със значително 
по-добри показатели отколкото съветските по същото време.  
Американските спътници са средно по малки по маса, но поради малкия 
обем, доста високата надеждност  и ниското енергопотребление са с 
много  висока продуктивност особено по отношение на обема на 
получаваната информация. От своя страна  извеждането на спътник или 
междупланетна сонда с по-малка маса изисква не толкова мощна ракета- 
носител, което пък на свой ред означава, че е и по-евтино като 
себестойност. Ето защо по-голямата част от научноизследователските и 
разузнавателни спътници, които работят в орбита около Земята през 
1961 година са американски. Особено ценни  откъм значимост на 
получените научни резултати за околоземното космическо пространство 
са спътниците от серията “Експлорър”. 

 Макар съветската космическа научна апаратура да отстъпва по 
качество на американската, в много отношения получените чрез нея 
резултати са съизмерими с американските.  Независимо и паралелно с 
тях те правят редица важни открития - слънчевият вятър, радиационните 
пояси на Земята и др. Съветските космически научно-изследователски 
прибори като цяло обаче са по-груби и масивни и изискват повече 
енергия. Така, че ефективността на американската космическа програма 
поне в научно – изследователски аспект е по-висока от съветската. 

 
СССР обаче има очевиден превес в пилотираните полети  
 

През 1961 година, само четири месеца след полета на Гагарин и 
шест месеца преди първия “същински” американски космонавт  Джон Глен, 
между 5 и 7 август около Земята лети втори съветски космонавт - 
Герман Степанович Титов. Той е първият човек, пребивавал в 
околоземния космос повече от едно денонощие.  Корабът “Восток-2” , на 
чийто борд той се намира прави цели 17 обиколки около нашата планета.  
Освен това  СССР има успешни мисии на автоматични сонди до Луната, а 
американците до този момент (1961 г) нямат още нито една мисия извън 
най-близкия околоземен космос. Нямат дори още успешен орбитален полет 
с космонавт, а само два суборбитални такива. Извеждането на обитаеми 
спътници в орбита около Земята  изисква по-голяма маса и обем за да 
могат да се обезпечат жизнените функции на космонавтите. Това налага 
използването на много по-мощни ракети-носители, отколкото при малките 
компактни спътници, на чийто борд има само научна и 
телекомуникационна апаратура. Същото се отнася и до сондите, които 
летят до Луната, те също изискват по- мощни ракети носители , с които  
СССР вече разполага, а САЩ – все още не. 

Значението  на американските спътници с научна апаратура може 
да се оцени главно от специалистите - учени и инженери. За широката 
общественост обаче съветските космически мисии изглеждат много по-
впечатляващи. Изглежда, че СССР успява много повече в космоса 
отколкото САЩ. Обществото на Запад е в състояние на депресия. Всички 
очакват, че след като на Луната руснаците са изпратили вимпел със 



сърп и чук, много скоро ще изпратят и космонавти, а впоследствие и ще 
построят военни бази там.  

Ето защо догонването на СССР в усвояването на космоса се 
превръща в първостепенна политическа цел за САЩ, за която не трябва 
да се щадят финансови, материални и човешки ресурси.  С тази задача 
се заема избраният в края на 1960 година президент Джон Фицжералд 
Кенеди. Той става главен вдъхновител и двигател на амбициозна 
програма за американско проникване в космоса. Централен момент и 
главна цел в нея трябвало да бъде  

 

 

 
Герман Титов (отдясно) на посещение в САЩ ; отляво - първият 
американски космонавт Джон Глен ; в средата – президентът Джон Кенеди  
 

осъществяването на пилотиран полет до Луната  
 
преди това да бъде осъществено от СССР. Наред с това обаче Джон 
Кенеди поставя и календарен срок - това трябва да стане не по-късно 
от 1970 година!( Виж също речта на Дж.Ф.Кенеди “Ние избираме да 
отидем на Луната”, произнесена в Университета “Райс” в Хюстън, Тексас 
на 12 септември 1962 г; 
http://bg.wikisource.org/wiki/Ние_избираме_да_отидем_на_луната).  Подобно на 
Хрушчов Кенеди също смята, че надпреварата в усвояването на космоса 
по най-добър начин ще покаже, коя от двете обществени системи е по-
добра. 

 

 Хрушчов и Кенеди по време на среща във Виена през 1961 година 
 



За разлика от САЩ СССР докъм 1980 година никога не е обявявал 
предварително конкретни цели и срокове на своята космическа програма. 
Това се отнася и до съветските планове за Луната през 60-те години.  
Фактите  обаче , които станаха свободно достояние  на обществеността 
след 1990 година показват, че такива планове е имало и , че главните 
усилия на СССР в космоса са били свързани именно със състезанието за 
Луната.  

Пред технологично напредналата Америка обаче също има сериозни 
спънки. Те са предимно в областта на манталитета и мирогледа. На 
практика американското общество, въпреки че проявява разбиране за 
политическото значение на усилията в космоса, никога не ги възприема 
с охота. Различни допитвания до общественото мнение по това време 
показват, че едва 33% процента от населението на САЩ одобрява лунната 
програма. Американците са изключително прагматична нация. Те не 
виждат особени непосредствени финансови или материални дивиденти в 
една надпревара със СССР за Луната.  Дори и сред американската научна 
общност скептицизмът бил голям. Според  преобладаващата част от 
учените много по-ефективна и от научна и от финансова гледна точка  
би била една програма, основана на ползването на автоматични сонди.  

Вторият отрицателен момент е свързан с американската 
образователна система. Силно влияние тук имат различни консервативни 
протестантски вероизповедания. Те са твърде негативно настроени към 
природните науки и тяхното изучаване в училище.  Поради тази причина 
САЩ разчитат в много голяма степен на приток на студенти и 
специалисти отвън, а конкретно за ракетната техника  - и на пленените 
през войната германски специалисти. 

Страхът, че руснаците могат първи да изпратят хора на Луната  е 
факторът, поради който негативните настроения не излизат извън 
сферата на коментарите. 

С цел да намали финансовото бреме за страната си, свързано с 
космоса, а вероятно и за да свали нивото на напрежение в отношенията 
между СССР и САЩ Кенеди предлага на Хрушчов да се организират 
различни общи съветско-американски космически  програми – за Луната, 
за метеорологични спътници и др.  Хрушчов обаче отказва, опасявайки 
се, че така американците целят да научат тайните на съветските 
ракетни технологии. 

Първите стъпки към реализиране на амбициозната американска 
лунна програма са от организационен и кадрови характер.  Началото е 
поставено още от предшественика на Кенеди, Дуайт Айзенхауер, който с 
указ от края на 1958 година създава НАСА - Националното управление за 
аеронавтика и космически изследвания. Това е гражданска 
правителствена организация, която фактически изземва повечето 
дейности по космическата програма на САЩ от военните. По този начин 
една субективна пречка за американските провали през първите 2-3 
години от съревнованието със СССР е отстранена - става въпрос за 
непреставащите разправии между сухопътните сили, ВВС и ВМС , които 
непрекъснато се конкурират и карат помежду си за това кой  от тях да 
има приоритет  в космоса.  

Втората важна стъпка е на Джон Кенеди.  Той е наясно, че САЩ 
няма как да стигнат на Луната преди руснаците, ако водещ ракетен 
конструктор не стане Вернер фон Браун , под чието ръководство да се 
разработи в кратки срокове достатъчно мощна ракета- носител. 

Първоначално в НАСА се разглеждат три варианта за пилотиран 
полет до Луната. Първият  е под работното наименование “Нова”. 
Съгласно този сценарий от Земята трябва да потегли мощна 5-степенна 
ракета  със стартова  маса около 4500 тона.  Последните две степени 
всъщност представляват космическият кораб, който трябва да стигне до 
лунната повърхност, а последната – да върне космонавтите на Земята. 
Фактически това е проект за директен полет “Земя- Луна- Земя”. Оценен 
е като най-скъпо струващ, но в същото време най-сигурен вариант за 
изпращане на хора до Луната и тяхното завръщане. 



Вторият вариант предвижда извеждане чрез мощна многостепенна 
ракета на кораб - майка, който да остане в орбита около Земята. От 
него трябва да се отдели “лунният кораб” , който  да достигне до 
лунната повърхност с хора на борда. Последната степен на този кораб 
трябва да се върне на околоземна орбита при кораба майка, след което 
всички космонавти да се върнат на Земята. 

Накрая обаче е избран трети вариант. Той бил предложен още през 
1960 година  от д-р Джон Хоболт от изследователския институт Ленгли 
/Вирджиния/. Според неговото предложение, което  той заимствал от 
издадената около 30 години по-рано книга на Юрий Кондратюк, корабът- 
майка трябва да остане в орбита около Луната. От него да се отдели 
лунният модул, който да докара космонавтите до повърхността. 
Космонавтите се връщат на кораба-майка и с него поемат обратния път 
към Земята. Стартовата маса на ракетата - носител в този случай се 
получава около 2750 - 3000 тона.  Този вариант бил избран като  
окончателен  за реализацията на американската лунна програма в края 
на м. септември  1962 година, само един ден след речта на Джон Кенеди 
в университета  “Райс”. Програмата получила названието  
 

“Аполон” (Appolo) 
 

на името на древногръцкия бог на Слънцето. В България е 
популярна под английското название “Аполо”. Ключов елемент в нейната 
реализация представлявало разработването на ракетата - носител 
“Сатурн-5”. Предвидено било тя да е тристепенна. Първата степен с 
кислородно - керосинов двигател трябвало да ускори системата до 2680 
м/сек за 150 секунди  и да се отдели на височина 68 км над земната 
повърхност. Втората степен с кислородно-водороден двигател трябвало 
да увеличи скоростта до 6840 м/сек за 6 минути работа. Третата степен 
също с кислородно-водороден двигател трябвало да се включи два пъти – 
веднъж за да изведе транспортната система на ниска околоземна орбита 
и втори път, за да я изведе на траектория по посока на Луната. След 
това тя трябвало да се отдели от лунния кораб (“Аполо) и да поеме по 
орбита около Слънцето. 

 
 
Вляво: Схема на ракетата – носител “Сатурн- 5”; вдясно: първата 

степен на ракетата и Вернер фон Браун 



 
Общата маса на кораба “Аполо” в момента, в който поеме към 

Луната  се планирала да бъде между  42 и 52 тона.  Предвиждало се той 
да бъде от две части - орбитален окололунен кораб (кораб - майка) и 
лунен модул, предназначен за кацане на лунната повърхност. Екипажът 
на кораба “Аполо” трябва да бъде от трима космонавти. Единият от тях 
трябвало да остане на кораба - майка в орбита около Луната. Другите 
двама трябва да осъществят кацане на лунната повърхност и различни 
дейности на нея – разходки,  фотографиране, събиране на скални 
образци ,  поставяне на научна апаратура  и др.  Самият лунен модул е 
двустепенен. За завръщането си към кораба майка космонавтите  ползват 
втората степен, която представлява кабинка, в която те се намират 
плюс двигателен блок. Първата степен се използва като стартова 
платформа при излитането на кабинката от Луната. След като тримата 
космонавти се съберат отново на кораба-майка той се насочва към 
Земята. Преди това лунната кабина се отделя от кораба и се насочва 
към лунната повърхност, където се разбива. Достигайки в близост до 
Земята горната част на кораба , т.нар. “команден отсек” навлиза в 
нейната атмосфера, заедно с космонавтите в него. Това е кабинка,  
снабдена с ракетни двигатели, топлозащитен екран, парашутна система, 
навигационна и радиокомуникационна апаратура.  Последният етап на 
мисията е приводняване в акваторията на Тихия океан, откъдето 
кабината с екипажа в нея се прибират от очакващ ги кораб. 

Общата финансова себестойност на програмата “Аполо” през 1962 г 
е оценена на 24-25 милиарда долара (отнесено към 2000-та година това 
прави около 130 милиарда). Повечето пари са предназначени за 
решаването на различни проблеми от чисто ракетно-технически аспект 
като разработка и производство на ракетата-носител, на лунния модул, 
на специален стартов комплекс на полигона Кейп Канаверал и др. Една 
голяма част обаче са предназначени за създаването на бордови 
компютри. Това е много важен момент в програмата за реализиране на 
пилотиран полет до Луната.  

Всички полети около Земята до този момент се осъществявали с 
помощта на мощни компютри, които се намирали в центровете за 
управление на полетите. Това били масивни и обемисти съоръжения, 
консумиращи твърде много електроенергия. Те подавали необходимите 
числени данни  до космонавтите на околоземна орбита или автоматичните 
бордови системи почти в “реално време” поради малкото разстояние до 
тях и голямата скорост на радиосигнала (300000 км/сек).  Разстоянието 
до Луната е обаче много по-голямо и обменът на данни закъснява в 
двете посоки с около 2.5 секунди. Това би могло да се окаже фатално 
за космонавтите, особено когато осъществяват маневри за кацане. 

Решението на проблема било едно-  
 

на борда на космическия кораб трябва да има компютър,  
 
чийто изчислителни възможности да са достатъчно големи и да 

може за повече неща  да замества компютъра в наземния център за 
управление. В началото на 60-те години обаче това са огромни  
електронни устройства с размери от порядъка на една средно голяма 
стая, тежащи стотици килограми и дори тонове и консумиращи десетки 
киловати електрическа мощност.  Трябвало да се разработи нов тип 
компютър, който да бъде малък по обем, много лек и с много ниска 
електрическа консумация, но в същото време с големи изчислителни 
възможности.  Подобен компютър можел да се реализира само на основата 
на електронни чипове (интегрални схеми). Един от ключовите проблеми 
била миниатюризацията на главната част на всеки компютър , т.нар 
“процесор”    и превръщатего му в “микропроцесор” на основата на 
интегралните схеми.  

За имащите вече голям опит зад гърба си американски специалисти 
в областта на електрониката и кибернетиката тази задача била трудна, 



но не и неизпълнима. Много по-голям проблем за тях бил ракетния 
аспект на програмата “Аполо”, но благодарение на Вернер фон Браун и 
другите немски специалисти се очаквало и той да бъде успешно решен.  
Обратно, от гледна точка на съветските космически специалисти, 
ракетнио-техническия проблем за пилотиран полет до Луната бил далеч 
по-малък. Непреодолимо препятствие обаче се оказало  създаването на 
“умен” космически кораб, който да зависи много по-малко от наземния 
център. А причината за това бил господстващият 15-20 години преди 
това възглед, че кибернетиката е “буржоазна лъженаука”!… 

През 1962 година обаче полетът до Луната изглеждал все още 
далечна цел. Преди това трябвало да се решат още купища научно-
технически проблеми и на Земята и в космоса. 

Най-напред трябвало да се изяснят колкото се може повече неща 
около продължителното пребиваване на хора в космическото 
пространство, както при единични космонавти, така и при екипажи.  

И двете страни довършили етапа на индивидуалните пилотирани 
космически полети.  В СССР това се прави чрез корабите от серията 
“Восток”, а в САЩ – чрез серията “Меркурий”. 

На 11 август 1962 г е изстрелян “Восток” – 3, а един ден по-
късно и “Восток”-4. Космонавтите са съответно Андриан Николаев и 
Павел Попович. За пръв път се осъществяват телевизионни предавания от 
борда на двата космически кораба, които се транслират по цялата 
територия на СССР и в другите страни от източния блок. За пръв път 
космонавтите се освобождават от коланите на пилотските кресла и 
плуват из пространството на корабите в условията на безтегловност. 
Андриан Николаев поставя нов рекорд за продължителност на пребиваване 
в орбита от 94 часа и 22 минути.  

Програмата “Восток” приключила през м. юни 1963 година с 
полетите на Валерий Биковски и първата жена-космонавт в света 
Валентина Терешкова, съответно с корабите “Восток”-5 и 6. 

      Валентина Терешкова – първата жена, летяла в космоса 
 
В същото време НАСА  осъществява три успешни полета на 

космонавти с кораби от програмата “Меркурий”. Първият от тях бил 
осъществен от космонавта Скот Карпентър на 24 май 1962 година с три 
обиколки около Земята, вторият – от Уолтър Шира (6 обиколки) на 3 
октомри с.г. последният бил на Гордън Купър, който излетял на 15 май 
1963 година и направил 24 обиколки около Земята с обща 
продължителност около 34 часа. Това бил най-продължителният полет на 
американски космонавт до този момент. 

Почти едновременно след това в СССР и САЩ започват програми за 
изпробване на кораби с космически екипажи. Те са наречени съответно 

 

 
 
 



“Восход” и “Джемини” 
 
Първият съветски кораб за екипаж от космонавти “Восход-1” 

излита от космодрума Байконур на 12 октомври 1964 година. Той е 
конструиран за полет на двама души, но съветското политическо 
ръководство от съобръжения за надпревара с американците и поставяне 
на рекорди настоява те да са трима. Ето защо екипажът е тричленен. 
Само командирът Владимир Комаров е военен, останалите, двама 
Константин Феоктистов (инженер) и Борис Егоров (лекар) са цивилни. 
Корабите “Восход” са с около един тон по-тежки от “Восток”. Снабдени 
са с допълнителен двигател за меко кацане освен парашутната система, 
която осигурява много по-плавно приземяване в сравнение с корабите 
“Восток”. Корабът «Восход» е пълен с обикновен въздух при нормално 
налягане. Ето защо за пръв път в космоса лети кораб, в който 
космонавтите могат да пребивават и без скафандри. Поставен е нов 
височинен рекорд- максималното разстояние, на което “Восход”-1 се 
отдалечава от Земята (апогеят) е 408 километра. Продължителността на 
полета е 1 денонощие и 17 минути. 

Вторият и последен кораб от тази серия “Восход”-2 е изстрелян 
на 18 март 1965 година. Космонавтите са двама – Павел Беляев и 
Алексей Леонов. Космонавтът Алексей Леонов е първият човек, който 
излиза в открития космос за около 15 минути, бидейки завързан с въже 
за кораба. 

 
Алексей Леонов- първият космонавт, излязъл в открития космос 

Вляво: Американският космонавт Уолтър Шира (1923- 2007 г.); 
Вдясно: Корабът “Джемини-7”, заснет от борда на “Джемини-6” 
 

Става така, че почти едновременно със завършването на 
програмата “Восход” в САЩ започва реализацията на “Джемини” 
(Близнаци). По тази програма НАСА изстрелва общо 12 космически кораба 
в периода между месец март 1965 и ноември 1966 . Първите два от тях 
са автоматични, а останалите 10 - пилотирани. Програмата “Джемини” е 
прелюдия към  голямата американска цел – програмата “Аполо”.  Част от 
космонавтите, участвали в полетите по “Джемини” впоследствие формират 



екипажите на лунните експедиции по програмата “Аполо”. Общата 
продължителност на пилотираните полети ва корабите “Джемини”  е 41 
денонощия. 

Сред най-важните събития и постижения на тази програма са:  
1. Излизането в открития космос на Едуард Уайт с 

продължителност 22 минути (3 юни 1965 г, “Джемини”-4);  
2. Първият полет с продължителност над една седмица (“Джемини” 
–5 с екипаж  Гордън Купър и Чарлз Конрад – между 21 и 28 август 
1965 година). Освен това с този полет Гордън Купър става 
първият космонавт, който лети за втори път;  
3. Първо успешно скачване на два космически кораба –“Джемини” –

8 с екипаж Нийл Армстронг и Дейвид Скот с третата степен на 
ракетата-носител “Аджена”. Възниква обаче и инцидент. В 
момента на скачването един от двигателите на кораба се 
включва спонтанно и започва въртене на системата “Джемини- 
Аджена”. Космонавтите успели да разкачат кораба от ракетата, 
но в резултат на това скоростта на въртене на първия рязко 
се увеличила – до един оборот в секунда. Получило се 
натоварване около 3.5 пъти по-голямо от земното и 
космонавтите започнали да губят съзнание! Само 
хладнокръвните и точни действия на Нийл Армстронг 
предотвратили трагичния край. ..  

4. Корабът “Джемини-11  (екипаж Чарлз Конрад и Ричард Гордън) 
достига рекордно висока орбита с апогей от 1372 км. 
Осъществено е първото приземяване в автоматичен режим. 

 
Същинската надпревара за Луната обаче предстояла.  Тя започва 

реално през 1964 година , когато в СССР  е окончателно решено как 
точно съветски космонавти ще достигнат земния спътник. Каква е 
причината за това двегодишно закъснение спрямо САЩ? Докато зад океана 
към края на 1962 година всички ресурси са обединени около 
реализацията на проекта “Аполо” , то в СССР се работи едновременно по 
три програми. Първата била на Сергей Корольов.  Другите две са   
предложени от конкурентните ракетно - конструкторски бюра на В. 
Челомей и М.К. Янгел. Тази ситуация довела не само до загуба на 
време, но и до разделяне на ресурсите по трите направления. Това било 
също важен фактор, който дал предимство на САЩ в лунната надпревара. 
Едва на 3 август 1964 година след оценка на резултатите до момента  
по лунните проекти правителството на СССР дало разрешение  на 
Корольов за разработка на кораб от ново поколение - “Союз”, който да 
бъде ползван за полет до Луната.  От друга страна било дадено и 
разрешение да се  започне предварителна работа по реализацията 
едновременно на две лунни програми . Едната е  

 
“Протон”-“Зонд/Л1” за пилотиран полет около Луната 
 
със срок до 1967 година. Втората програма (“H1- Л3”) е свързана 

с кацане на космонавти на лунната повърхнист и завръщане на Земята. 
Тя трябвало да бъде започната на ниво технически изпитания през 1966 
и финализирана  през 1968 година. Работата и по двата проекта 
започнала при изключително строга секретност. 

Пилотираният окололунен кораб “7К-Л1” бил специална модификация 
на новата фамилия космически кораби “Союз” , разработвана в бюрото на 
Корольов (ОКБ-1) . Другите названия на този кораб са “Зонд” или “Л1”. 
Този кораб трябвало да бъде изведен най-напред в околоземна орбита от 
мощна тристепенна ракета-носител от ново поколение “Протон”, 
разработвана в бюрото на В. Челомей   (ОКБ-52). След това полетът на 
“7К-Л1” към Луната трябвало да се осъществи с помощта на допълнителен 
ракетен модул “Д”, който също да бъде разработен от ОКБ-1. Много 
интересна е  схемата за завръщане на кораба към Земята. Най напред се 
предвижда той да навлезе в атмосферата над Южното полукълбо, където в 



резултат на триенето в атмосферата трябва да загуби част от скоростта 
си. Особеностите на траекторията обаче са такива, че за сметка на 
аеродинамичните сили корабът трябва да “подскочи” отново на по-голяма 
височина, след което по суборбитална траектория да извърши спускане и 
меко кацане на територията на СССР!  

 
 

Вляво: Схема на пилотирания кораб  “Зонд“/”Союз 7К-Л1”; вдясно: 
транспортиране на ракетата “Н1” към стартовата площадка  в космодрума 
“Байконур” 

 

Проектът за изпращане на космонавти  на лунната повърхност, 
“Н1-Л3” предвиждал използването на свръхмощна 5-степенна ракета-
носител  “Н1”, разработвана в ОКБ-1.  Проектът е донякъде сходен с 
американския “Нова”. Бюрото на Корольов било ангажирано и в още 
няколко други космически проекти, а сроковете били  изключително 
кратки. Затова се отказали от разработката на кислородно - водородни  
двигатели и заложили на вече многократно изпробвани и сигурни 
кислородно - керосинови такива. Първите три степени трябва да изведат 
летателния комплекс на околоземна орбита. Последните две степени били 
частта от него, която трябвало да се отправи към Луната. Тя били с 
общо тегло 95 тона. Петата степен трябвало да има възможност за 
многократно включване и изключване. От своя страна корабът “Л3”  се 
състоял от лунен орбитален модул с маса 10 тона и лунен кацащ модул 
от 6 тона. 

Натовареността  на персонала на ОКБ-1 наистина била огромна. 
Наред с двете пилотирани лунни програми те били ангажирани и с 
релизацията на програмата за автоматичните сонди от серията “Луна”.  
Много важно било да се установят точно механичните свойства на 
лунната повърхност. Дали тя е сравнително свободна от космически прах 
или напротив, покрита е с такъв и то със значителна дебелина? Този 
въпрос вълнувал както съветските, така и американските конструктори 
на лунни космически  кораби. От това зависело как те трябва да бъдат 
направени – дали да имат крака със широки “стъпала” при дебел слой 
прах или напротив, това може да бъде спестено?  

Астрономи и геолози, специалисти по Луната, водили остри дебати 
от сутрин до вечер. Във връзка с това историците на съветската 
космонавтика разказват следната  история. Корольов, след като дълго 
слушал дебатите между учените  разбрал,  че спорът отива в задънена 
улица. Взел думата и казал, че на него все пак срочно му трябва 
работно решение. Повечето учени, казал той, все пак смятат, че на 
лунната повърхност има сравнително малко прах, така че тя може да се 
приеме за твърда. Тогава язвително го попитали дали той самият е 
съгласен да даде писмена гаранция за това?! Ставало въпрос за 
решение, което е свързано с много големи разходи на пари и труд… 
Тогава той взел лист хартия и написал: 

 



“Луна твердая!” 
 
Следвал подпис: “Сергей Корольов”… 
 

От 1963 година програмата “Луна” след повече от 3 - годишна 
пауза е “реактивирана” . Най-напред излита “Луна-4”, която на 5 април 
с.г. прелита на 8300 километра от лунната повърхност. Следват няколко 
неуспешни мисии през 1964-65 година за осъществяване на меко кацане 
върху повърхността на Луната и събиране на информация за нея. 

Сондата -  “Луна”-9  накрая прави успешно меко кацане в района 
на Океана  на Бурите. Това става на 3 февруари 1966 година. За пръв 
път апарат, построен от човека достига невредим до повърхността на 
друго небесно тяло и предава информация от там. На Земята са 
предадени 9 снимки, от които 5 са панорамни. Ясно се виждат детайли 
от лунната повърхност – различни скали, както и линията на хоризонта 
на разстояние 1400 метра. Луната наистина се оказала твърда!  За 
разлика от предходните лунни сонди, които били създадени в ОКБ-1, 
“Луна”-9 е разработка и изпълнение на  конструкторското бюро 
“Лавочкин”. Междувременно Сергей Корольов починал около две седмици 
преди мисията на “Луна“-9.  

 
 
Вляво: Сондата “Луна”-9; вдясно – панорама от мястото на 

кацането й в района на Океана на Бурите 
 

Следващите три сонди “Луна”-10, 11 и 12 влизат в окололунни  
орбити. Предадени са много снимки на повърхността  на Луната с висока 
разделителна способност, изследванни са физическите параметри на 
окололунното пространство - радиационна обстановка, плътността на 
метеорното вещество, магнитни полета, слънчевият вятър в околността 
на Луната и др. “Луна”-13 осъществява второто меко кацане  на 
съветски космически апарат върху лунната повърхност , отново в района 
на Океана на Бурите. Изследвани са механичните и топлофизични 
свойства на лунния грунт до дълбочина около 30 сантиметра под 
повърхността, проведени са измервания на температурата на лунната 
повърхност и радиационния фон. Установено е, че последният не би бил 
опасен за бъдещите космонавти. 

Полетите на сондите “Луна” - 4- 13 са осъществени с помощта на 
4-степенната ракета-носител “Молния”.  

 
Нека сега да разгледаме и лунните безпилотни полети на НАСА. 

Както и тези по програмата “Луна” американските автоматични сонди 
трябвало да проходят пътя на човека към Луната, събирайки колкото се 



може повече предварителна информация за земния спътник.  Фактически 
става въпрос за три доста свързани програми – “Рейнджър”, “Лунър 
Сървейър” и “Лунър Орбитър”.  

 

Програмата “Рейнджър” 
 
Има за цел  изпращането на серия от няколко автоматични сонди, 

чиято цел е сблъсък с лунната повърхност. Трябва да се отработи 
техниката на полета от Земята до Луната, както и да се получат 
изображения с максимално висока разделителна способност при 
приближаването на апарата към лунната повърхност с цел да се изберат 
подходящи площадки за меко кацане. Тя е осъществена в периода 1961-
1965 година.   

Първите 6 старта  между 1961 и 1963 година били неуспешни. 
Първите две сонди изгоряли в земната атмосфера. С “Рейнджър” – 3 
(януари 1962 г) връзката се изгубила на разстояние около 36000 
километра от Луната. Със следващите два апарата връзката била 
изгубена непосредствено преди целта. Падането на “Рейнджър” – 6 върху 
лунната повърхност било регистрирано, но изображения не били 
получени. Последните три сонди от серията с номера 7, 8 и 9 били 
успешни. Камерите  предали огромен брой изображения с много високо 
качество. На последните снимки, непосредствено преди сблъсъка се 
виждали детайли с размери до половин метър. Областта от Луната, 
където “Рейнджър”-7 се сблъскал с повърхността впоследствие била 
наречена Море на Познанието. 

 

 
Сондата “Лунър Сървейър”-3 на лунната повърхност. Снимката е 

направена от екипажа на кораба “Аполо-12”, който през 1969 г каца 
само на 150 метра от нея. 

 

Сондите по  програмата “Лунър Сървейър” трябвало да осъществят 
меко кацане на лунната повърхност, да предадат снимки и да направят 
измервания на различни параметри на грунта и при повърхностното 
пространство, да се получат снимки на Слънцето, планетите  и други 
обекти на лунното небе. От седемте мисии по тази програма успешни са 
пет. “Лунър Сървейър” 2 и 4 се разбиват  при кацането. Интересен 



експеримент е направен със 6-та сонда. След като веднъж реализира 
меко кацане е задействан нейният двигател . Тя прелита няколко метра 
и каца отново! Първата сонда от програмата “Лунър Сървейър” каца на 
Луната на 2 юни 1966, а последната - на 10 януари 1968 година. 
Получени са общо 86500 панорамни снимки на лунната повърхност. 

Третият тип автоматични сонди били “Лунър Орбитър”- изкуствени 
спътници на Луната , подобно на “Луна”-10, 11 и 12. Всичките пет 
мисии на тази програма са успешни. Главната им цел е най-подробно 
картографиране на лунната повърхност. Първата сонда от тази серия 
излита през август 1966, последната – през август 1967 година. 
Заснета е над 99% от лунната повърхност с пределно разрешение  около 
или под 50 метра. 

В това време конструкторската и техническата подготовка на 
програмата “Аполо” били в пълен  ход. В Хънтсвил (Алабама)  , където 
Вернер фон Браун работил още преди това, немските инженери 
разработвали ракетата “Сатурн-5”. Ракетно-конструкторското звено  там 
се преобразувало в космически център “Дж. Маршал” към НАСА. На 
ракетно - космическия полигон Кейп Канаверал (космически център 
“Кенеди” към НАСА) започнали да никнат като гъби нови постройки и 
съоръжения. Най-впечатляващ сред тях бил стартовият комплекс № 39, 
откъдето трябвало да полети “Сатурн-5”. Той бил с височина 135 метра. 
Източно от Ню Орлеан  започнало изработването на първата степен на 
ракетата-носител. Бил построен  специален плавателен канал, по който 
готовите степени на ракетата били транспортирани по море до Кейп 
Канаверал. В специално построен там за целта монтажен цех отделните 
компоненти на “Сатурн-5” трябвало да се сглобяват.  

Твърде неочаквано за мнозина било решено да се изгради 
специален център за управление на полетите за корабите “Аполо” край 
Хюстън /Тексас/. Защо не край столицата Вашингтон или на Кейп 
Канаверал?!… Тексасците отдавна имали амбицията техният щат да има не 
само “каубойска слава”, но и да се превърне в място за наука и високи 
технологии. В програмата “Аполо”  те видяли добър шанс за това.  
Предприет бил отличен “дипломатически” ход – университетът “Райс” в 
Хюстън решил да направи дарение на НАСА под формата на терен, който 
космическата агенция да ползва за свои цели. Така се стигнало до 
решението там да бъде изграден центърът за управление на полетите. 
Счита се, че зад това решение важна лобистка роля изиграл роденият в 
Тексас Линдън Джонсън - вицепрезидент при Джон Кенеди, а впоследствие 
и президент на САЩ.  

Всички водещи американски компании от високотехнологичния 
сектор посрещнали започването на проекта “Аполо” с ентусиазъм. Те 
щели да похарчат лъвския пай от 25-те милиарда долара и щели да 
приберат преките дивиденти от огромния брой нови разработки. 
Строителните компании също ликували. Из цялата страна набирали 
работници от всякакъв вид . Край Кейп Канаверал, Хънтсвил  и Хюстън 
се появили огромен брой хотели, магазини и заведения. Преките 
изпълнители на различните елементи по “Аполо” били около 350 големи 
компании. На свой ред компаниите - подизпълнители били над 5000. В 
НАСА броят на служителите надхвърлил 300 000 души през периода 1965- 
1969 година. Авиационният гигант “Боинг” се заел с производството на 
първата степен  на “Сатурн-5”, “Дъглас – Еъркрафт”- втората и 
третата, в  “Груман-Еъркрафт” пък правили лунната кабина. В 
Масачузетския технологичен институт разработвали навигационните 
системи. Самият кораб “Аполо” се строял от “Норт Америка Рокуел 
корпорейшън”. Между 1963 и 1968 година годишния бюджет на НАСА бил 
по-голям от съвкупния годишен бюджет на Италия!  

Решено било с цел олекотяване на кораба “Аполо” стените да се 
направят по-тънки от обичайните за другите видове пилотирани кораби.  
Това обаче изисквало да се намали атмосферното налягане отвътре и то 
повече от 2 пъти спрямо нормалното. Това би създало проблеми с 
дишането и други жизнени функции на космонавтите. Поради това 



предпочели  вместо с обикновен въздух корабите да се пълнят с 
кислород, чиято концентрация обаче да е по-голяма от тази в земната 
атмосфера.  Макар и технически изгодно, това решение се оказало много 
опасно. 

Наред с “лунната” ракета “Сатурн-5” се разработва и една втора, 
по-малка–“Сатурн-1В”. Предвиждало се тя да бъде използвана в случай, 
че трябва да се изстрелват корабите “Аполо” само до околоземна 
орбита. Тя е готова и изпитана преди главния модел “Сатурн-5”. 

Именно със “Сатурн-1В” на 26 февруари 1966 година било 
проведено първото, при това  успешно изпитание на кораба “Аполо” в 
безпилотен вариант и в орбита около Земята. Още два безпилотни 
тестови полета имало до края на  същата тази 1966 година. 

 Трябвало обаче много да се бърза заради руснаците. На 21 

февруари 1967 година от стартов комплекс 34 трябва да излети в орбита 
около Земята първия пилотиран кораб по програмата “Аполо”-1. Екипажът 
се състои от летялите вече по веднъж Вирджил Грисъм и Едуард Уайт и 
“новака” Роджър Чафи. Малко след като започват предстартовите 
операции Чафи съобщава за пожар на борда, а само след три секунди той 
извиква “Силен пожар…”, последвано веднага от ужасен вик: “Горим!!!…” 
Когато технициите и пожарникарите успели да отворят люка било вече 
късно. Труповете на тримата космонавти били напълно обезобразени от 
огъня. Главната причина за този ужасяващо бърз пожар била 
кислородната атмосфера на кораба, при която всичко можело бързо да 
пламне и от най-малката случайна електрическа искра!  Техническата 
комисия, назначена за изяснявване причините за аварията установила 
1407 неизправности, като около 500 от тях биха могли да бъдат 
потенциални причинители на пожара… 

Трябвало спешно да се преработят много неща, да се отстранят 
конструктивни грешки, но от кислородната атмосфера все пак не се 
отказали. 

 

Загиналите в надпреварата за Луната: Вляво: Екипажът на “Аполо-1”: 
Грисъм, Уайт и Чафи; вдясно = паметникът на В. Комаров на Алеята на 
космонавтите в Москва 

  
Изобщо 1967 година е твърде «черна» за пилотираната 

космонавтика  изобщо.  През нея се сътоя също и първият пилотиран 
полет на новия съветски космически кораб “Союз”. На борда му летя 
един космонавт – Владимир Комаров, който вече веднъж е бил командир 
на “Восход-1”. Корабът излита успешно на 23 април 1967 година. По 
време на приземяването обаче не сработва парашутната система. 
Основният парашут не се отваря, а резервният – само отчасти. Корабът 
се разбива в земната повърхност при падането с голяма скорост в 
района на град Оренбург.  



Към края на 1967 година приключили  работите за първия 
изпитателен полет на ракетата “Сатурн-5”. Той станал факт на 9 
ноември 1967 година. Междувременно приключвала работата и по 
създаването на лунния модул. Оказало се обаче, че възникват някакви 
проблеми с бордовия компютър, поради които той от време на време 
отказва да работи. По време на тестовия полет около Земята станало 
ясно, че модулът има проблеми и с двигателите. Последвали два старта 
на “Сатурн-5” с безпилотни кораби “Аполо”, единият от които бил 
удачен, но другият не. Тогава хората на Вернер фон Браун в Хънтсвил 
предложили следващият полет на “Аполо” да бъде с екипаж… След 
известно колебание в централата на НАСА във Вашингтон се съгласили.  

На 11 октомври 1968 година кораб “Аполо” под номер 7 излетял от 
Кейп Канаверал. На борда били космонавтите Уолтър Шира, Доналд Айсли 
и Уолтър Кънингъм. Полетът бил успешен . Било изпробвано всичко, 
което касае самия кораб “Аполо” с изключение на лунния модул. Той още 
не бил готов. Точно тогава обаче се случили събития, които накарали 
ръководителите на НАСА да се усъмнят, че може би все пак САЩ ще 
закъснеят за Луната… 

По това време в СССР  наред с програмата “Луна”, се изпълнява и 
една друга, на пръв поглед по невзрачна такава. Тя има явно 
технологичен характер, но истинските й цели остават тайна за 
обществеността. Официалните съобщения за  нея са кратки, сухи, 
направо скучни. Името й било също непретенциозно – “Зонд” /сонда/.  
Няколко апарата по тази програма облетяли Луната, други били 
изстреляни към Марс и Венера, провеждали се някакви технически 
експерименти, но какви точно , знаели само малко на брой специалисти 
и съветски правителствени чиновници.  Първата от тези станции била 
изстрляна през 1964 година към Венера. Втората – през 1965 към Марс, 
но връзката с нея била скоро изгубена. Третата- през 1965 година 
облетяла Луната и направила снимки на обратната й страна.  

В началото на март 1968 апаратът “Зонд”- 4 също излетял към 
Луната. Ракетата носител този път обаче била не “Молния”, а “Протон”, 
разработена в бюрото на В.Челомей. Самият апарат “Зонд”- 4 имал 
собствен ракетен двигател /блок Д/ , който трябвало да го ускори към 
Луната. На практика това бил първият безпилотен тест по съветския 
проект “Протон”-“Зонд/Л1” за пилотиран полет около Луната! Затова той 
получава към името си и обозначението “7К-Л1”. Поради авария в блок Д 
обаче корабът се издигнал на високоелиптична орбита, но не успял да 
заобиколи земния спътник. По време на полета на “Зонд-4” космонавтът 
Павел Попович и В. Севастиянов, който се подготовял за космонавт, 
водели разговори с Центъра за управление на полета от станцията за 
далечна космическа връзка в Евпатория на Кримския полуостров. 
Разговорът им обаче се транслирал през борда на “Зонд”-4, имитирайки 
полет на двамата до Луната. Специалисти от НАСА прихванали връзката, 
откъдето впоследствие направили извод, че в СССР тече подготовка за 
лунен пилотиран полет! 

Апаратът “Зонд”-5 /”7К-Л1”, изстрелян с ракета “Протон”  на 15 
септември 1968 година бил успешен. Сондата облетяла Луната, направила 
снимки и на обратната й страна, както и на Земята от голямо 
разстояние. На борда й се намирал биологичен товар – костенурка, 
плодове, растения, семена и др. Апаратът успешно се върнал на Земята, 
приводнявайки се в Индийския океан. Костенурката била в много добро 
състояние. На практика тя била първото живо същество, което обиколило 
Луната и се завърнало на нашата планета.  

Следващият апарат ,“Зонд”- 6 /”7К-Л1”, бил с по-усложнена 
програма. Той успешно заобиколил Луната, направил висококачествени 
снимки на обратната страна, които успешно били предадени на Земята. 
Новият момент обаче e начинът, по който апаратът реализирал 
завръщането. За  пръв път e изпробвана   (отчасти успешно)  схемата 
за “подскока”  в земната атмосфера. “Подскокът” над Южното полукълбо 
бил успешен. При вторичното навлизане в атмосферата над територията 



на СССР обаче се нарушила  херметизацията поради разрушаване на едно 
гумено уплътнение  и биологичният материал излетял навън. Парашутната 
система се отворила малко по-рано от планирания момент . Поради това 
апаратът достигнал с твърде голяма скорост  до земната повърхност и 
се разбил. 

 В началото на декември 1968 г и трите съветски екипажа, които 
били предвидени да летят около  Луната (Алексей Леонов и Олег 
Макаров, Валерий Биковски и Николай Рукавишников , Павел Попович и 
Виталий Севастиянов) се намирали на космодрума Байконур в готовност 
всеки момент да тръгнат  с поредния кораб “Зонд”/”7К-Л1”.  Преценено 
било обаче, че техниката на полета все още не е добре отработена и 
съществува риск за живота на космонавтите.  

 За американците полетите на “Зонд”- 4, 5 и 6 били ясен знак, 
че СССР е твърде близо до осъществяване на окололунната си пилотирана 
програма. Трябвало спешно да направят нещо за престиж. С лунния модул 
оше имало проблеми, но корабът “Аполо” и ракетата “Сатурн-5” вече ги  
считали за готови. Затова било решено без да се чака проблемите около 
лунния модул да бъдат решени, възможно най-бързо да се изпрати 
пилотиран кораб към Луната, който да направи известен брой обиколки 
около нея и да се върне на Земята. Така се стигнало до 

 

 извънредния полет на “Аполо-8” 
 

Корабът излетял на 21 декември от Кейп Канаверал с трима души 
на борда - Франк Борман - командир, Джеймз Лоуел и Уйлям Андерс. 
Достигната е скорост 10800 метра в секунда.  Екипажът на “Аполо” – 8 
прави по пътя снимки на Земята. Никога досега човек не се бе отделял 
толкова далеч от родната планета. За пръв път пилотиран кораб влиза в 
орбита около Луната без да чака команди от наземния център. Орбитата 
се разполага сравнително близко до повърхността – най- близката точка 
до нея е на 98.5 , а най-далечната – на 270.5 км.  Направени са много 
снимки на лунната повърхност, както и геодезични измервания, 
набелязват се потенциални места за кацане на бъдещи експедиции.  
Корабът прави 10 обиколки около Луната, след което поема обратния път 
към Земята. Спускаемата капсула се приводнява в южната част на Тихия 
океан на 27 декември.  

Експедицията “Аполо” – 8: Вляво: стартът; вдясно: екипажът- Ф. 
Борман, Дж. Лоуел и У.Андерс 



                         
Земята над лунния хоризонт- снимка от “Аполо-8” 

 
Скоро след полета на “Аполо” - 8 в СССР решили, че 

продължаването на окололунната програма “Протон”-“Зонд/Л1” е вече 
безсмислено и  тя била прекратена. Проведени са само два заключителни 
полета по нея - “Зонд” -7 и 8 през 1969 г. И в двата случая 
безпилотни кораби “Союз” - 7Н-Л1 заобиколили Луната и успешно 
извършили “подскачаща” маневра за приземяване на територията на СССР. 
Фактически целта на двете мисии била да се отработи докрай схемата на 
пилотиран  полет около  Луната - за  всеки случай... 

 Усилията вече били насочени към програмата за кацане на 
лунната повърхност. 

На 21 февруари 1969 г на Байконур  бил проведен първи 
изпитателен старт на 5-степенната ракета - носител “Н1”. Той бил 
неуспешен, повредата била в първата степен. Ракетата паднала на 
няколко десетки километра от мястото  на старта. Следващият, също 
неуспешен опит бил на 3 юли.   

Американците трябвало да завършат и изпробват лунния модул. 
Изпитанията били изпълнени в хода на две космически мисии – “Аполо”-9 
и 10.  

При полета на  “Аполо”-9  на околоземна орбита през месец  март 
1969 година космонавтите Дейвид Скот - командир,  Ръсел Швейкарт и 
Джон Макдивит  тествали всички възможни операции с лунния модул освен 
кацане и излитане от Луната. Швейкарт и Макдивит, които управлявали 
модула били доста притеснени. Причината е, че  корпусът му бил 
направен  от …метално фолио -  отново поради съображение да бъде с 
по-малка маса. Можел да бъде пробит дори при едно невнимателно по-
силно ритане с крак!!!.. От гледна точка на нормалната практика на 
Земята  това изглежда съмнително и много несериозно съоръжение. Не 
бива да се забравя обаче, че  лунният модул не е бил предназначен за 
полет в условията на нормално земно притегляне, нито дори и в най-
разредената атмосфера, а само в космическото пространство. Най-
силното гравитационно притегляне,  при което той трябвало да попадне 
е лунното, а се знае, че гравитацията на Луната е шест пъти по-малка 
от земната!…  Здравината на конструкцията допълнително се усилвала от 
надуването, което се получавало от въздуха вътре. Мисията е оценена 
като успешна. 

Томас Стафорд – командир, Джон Янг и Юджин Сърнън били екипажът 
на “Аполо”-10. Трябвало да се изпълнят всички операции с лунния 
модул, но този път в окололунното пространство. Този път проверката 
на неговото управление била в условията на лунната гравитация и в 



непосредствена близост до повърхността, но без да се каца на нея. 
Друга важна задача било търсенето на подходящи площадки за кацане при 
следващите  лунни експедиции. 

Корабът излетял на 19 май 1969 година. Основният им проблем по 
време на полета била питейната вода – оказало се, че била прекомерно 
хлорирана. “Аполо”-10 влязъл в окололунна орбита . Стафорд и Сърнан 
влезли в “Снупи”- така космонавтите нарекли лунния модул. Имало 
проблеми при отделянето му от кораба, но в крайна сметка те не се 
оказали фатални.  Започнали да се спускат и скоро “Снупи” бил само на 
15 км над повърхността. Правели най-различни маневри над 
повърхността, дори по време на полета успели и да закусят. Дошъл 
обаче най-опасният момент – трябвало да разделят кацащата част на 
модула от кабината. При първата команда това не се случило. При 
повторението й двете части се разделили, но кабината  започнала да се 
върти бързо, дори за момент си помислили, че може да паднат на 
повърхността…Ситуацията обаче била овладяна.  По - нататък нямало 
никакви особени проблеми. Лунната кабина се стиковала с “Аполо”-10 и 
тримата космонавти отново се събрали заедно. След това “Снупи” бил 
освободен и насочен към траектория за падане към Луната. Завръщането 
на Земята протекло по план.  

Всички технически изпитания били вече история. Оставала целта – 
човек да стъпи на Луната… 

Честта да изпълнят тази стратегическа задача се паднала на 
екипажа на  

 

“Аполо”-11  
 
 Нийл Армстронг, Едуин Олдрин и Майкъл Колинз.  Кои са те? 
 

Екипажът на “Аполо”-11: Нийл Армстронг, Майкъл Колинз и Едуин 
/Бъз/ Олдрин 
 

Нийл Армстронг, командирът на кораба и първият човек, стъпил на 
Луната подобно на Юрий Гагарин е “човек от народа”.  Роден е в едно 
съвсем малко градче в Средния Запад – Уапаконете ( Охайо) на 5 август 
1930 година в много бедно семейство. На тинейджърска възраст започнал 
да работи като разносвач на лекарства към една аптека. Парите му 
трябвали за да се запише и кара курсове по моторно летене, а те били 



скъпи - по 9 долара на час. Получил свидетелство за правоспособен 
летец преди шофьорска книжка. Като юноша обичал  често да наблюдава 
Луната и звездното небе с една малка зрителна тръба. Бил мълчалив и 
затворен по характер. Участвал в Корейската война (1950-1953г) като 
военен летец, след което в продължение на 7 години работил в 
Калифорния като летец - изпитател. Впечатлявал всички със 
спокойствието и хладнокръвието си.  Армстронг започнал  работа в НАСА 
като цивилен инструктор към отряда на космонавтите, но след това 
решил да тренира и сам той. Участвал в експедицията на “Джемини”- 8, 
когато благодарение на хладнокръвието и точните си действия овладял 
много критичната ситуация, за която бе писано по-горе. Точно този 
факт натежал при неговия избор за командир на първия екипаж, който 
трябвало да достигне Луната. За разлика от повечето американски 
космонавти Нийл Армстронг не бил религиозен. 

Вторият член на екипажа Едуин Олдрин , по-известен с прякора си 
“Бъз”, е връстник на Армстронг. Баща му бил военен, и той самият бил 
насочен към тази кариера. От малък бил възпитаван в много строг дух и 
порядки. Бил отличен ученик, трудолюбив, честолюбив и тщестлавен. На 
21 години завършил военно училище, след това авиационен университет, 
а после защитил и докторска дисертация по космонавтика към 
Масачузетския технологичен институт. Наричали го “ученият-летец”. Бъз 
е много религиозен. Участвал в последната мисия на “Джемини” заедно с 
Джеймз  Лоуел. Прекарал 5 часа в открития космос. Бъз минавал за 
типичен “американски герой”. 

Майкъл Колинз бил син на дипломат. Роден е в Рим, където баща 
му бил военен аташе. Той е весел, прям, умен, но често пъти и 
лекомислен. Участвал в експедицията “Джемини”-10 заедно с Джон Янг. 

“Аполо-11” стартирал от Кейп Канаверал на 16 юли 1969 година. 
За място на кацането бил избрана район, разположен в  Морето на 
Спокойствието. Полетът протекъл нормално. На 19 юли “Аполо”–11 
заобиколил  Луната . Били включени двигателите, започнали маневри за 
преминаване на окололунна орбита. Тя трябвало да бъде почти кръгова, 
отстояща  на 110 км от повърхността. Когато това се случило Армстронг 
и Бъз влезли в лунния модул. Този път той се казвал “Ийгл” (“Орел”). 
Майкъл Колинз останал на борда на кораба.  

Лунният модул потеглил към повърхността. Бъз следял работата на 
бордовия компютър. Когато “Орел” се приближил само на 150 метра над 
лунната повърхност Армстронг превключил  управлението от автоматично 
на ръчно. Това бил най-опасният момент. Забелязал един терен, голям 
колкото футболно игрище. Това бил  кратер, чието дъно се оказало 
осеяно с много ями и валуни. Горивото можело да стигне само за още 
две минути. Трябвало много бързо да избере мястото за кацане… 
Космонавтите виждали как модулът лети буквално на няколко метра от 
повърхността , а струята на двигателя вдигала прах! Най после 
Армстронг видял  малка  равна площадка. Усетили допира с 
повърхността, двигателите веднага били изключени. Хората пристигнали 
на Луната с ракета!… 

Мечтата на Циолковски, Оберт, Годард, Ено-Пелтри , Кондратюк и 
Корольов и Вернер фон Браун се сбъднала! Моментът бил 22ч. 17 мин. 
42с. българско време на 20 юли 1969 година... 

 

Нийл Армстронг се обадил по радиото:  
 

Ало, Хюстън! Говори база Морето на Спокойствието!  “Орел” 
кацна! 

 
 



 

Лунният модул “Орел”  след отделянето от “Аполо”-11 
 

На Земята стотици милиони хора били във възторг. На екранното 
табло в Центъра за управление на полетите в Хюстън се появила 
емблемата на    “Аполо”- 11  и светещ надпис: “Задачата е изпълнена!” 

Най напред от лунната кабина на Луната стъпил Нийл Армстронг. 
След 20 минути към него се присъединил и Бъз. Слизайки по стълбата 
той не извървял деветте стъпала , а направо скочил от третото... 

     Първата стъпка на Нийл Армстронг на Луната 
 
Започнала най-трудната в техническо отношение задача - 

събирането на лунен грунт. Неговото механично съпротивление е доста 
голямо. “Добити”  били общо 22 килограма реголит. Освен това били 
поставени сеизмограф, уред за измерване на радиационния фон и лазерен 



отражател, чрез който да се измерва разстоянието Земя-Луна с висока 
точност. 

 

 

 
Вляво: Нийл Армстронг; вдясно: Едуин Олдрин (Бъз)  
 
Космонавтите забили флаговете на САЩ , ООН и по-малки флагове 

на още 150 държави, както и имената на загиналите  космонавти- 
Грисъм, Чафи, Уайт, Комаров и Гагарин. 

Скалните образци били събрани в херметичен контейнер. Вземайки 
го в ръка първи по стълбата прескачайки през стъпало започнал да се 
качва Олдрин. “Бъз е първият човек, който напуска Луната!”- 
коментирал шеговито Уолтър Шира в Хюстън, гледайки на екрана.  

Обратният път към Земята минал без произшествия. Капсулата с 
космонавтите (командният отсек на “Аполо”-11) се приводнил в Тихия 
океан, близо до Хавайските острови на 24 юли. 

 

    
 Бъз е първият човек, който напуснал Луната 
 



Към края на месец септември на  “лунния” стартов комплекс № 39 
била доставена нова ракета “Сатурн-5”, на чийто връх се намирал 12-
тия по ред кораб “Аполо”. По идея тази експедиция трябвало много 
повече да акцентира върху науката в сравнение с всички дотук, които 
преследвали технически и пропагандно-политически цели. Районът за 
кацане бил избран в Океана на Бурите. Там  трябвало да бъде монтирана 
малка автоматична геофизична станция с ядрен източник на захранване. 
Тази станция имала предназначение да събира данни за “лунотресения”, 
породени от падащи метеорити или евентуална сеизмична активност, 
както и данни за слънчевия вятър. Теренът в избрания район е силно 
пресечен. Там през 1967 година работила и сондата “Лунър Сървейър”-3. 
Космонавтите трябвало да отидат и до нея, да вземат материал от 
корпуса, който да бъде изследван с цел да се проучи как той е бил 
повлиян от тамошните природни условия за две години.  

“Аполо”–12 излита на 14 ноември 1969 година. Командир на 
екипажа е Томас Стафорд, а членове на екипажа са Алън Бийн и Чарлз 
Конрад.  Проблеми имало в първата минута след старта- излитането било 
в условия на гръмотевична буря. Имало смущения на много навигационни 
прибори. По-нататък полетът до Луната преминава сравнително спокойно. 

На повърхността на Луната слезли Конрад и Бийн. Тук обаче се 
случил инцидент.  Слънцето осветило телевизионната камера, която била 
изнесена извън модула и  тя излязла от строя. Иначе всичко друго 
преминало гладко. Космонавтите пребивавали на лунната повърхност 
около 7 часа. Събирането на камъни този път протекло по друг начин. 
Всеки  един камък преди да бъде сложен в контейнера бил фотографиран 
от различни позиции като на снимката винаги излизала и цветна 
фотометрична скала. Сондата “Лунър Сървейър”- 3 се оказала само на 
150 метра от мястото на кацане. Били направени снимки, някои детайли 
били демонтирани от корпуса. Космонавтите ги взели със себе си.  
Впоследствие анализите показали, че по повърхността им има следи от 
земни бактерии, които били пренесени със сондата, но не загинали за 
две години въпреки суровите условия на лунната повърхност!  

 

     Космонавтът Алън Бийн до “Лунър Сървейър”-3 
 
След завръщането на Конрад и Бийн на кораба лунната кабина била 

насочена към повърхността. Детонацията от падането била регистрирана 
от сеизмографа, който бил оставен в района на кацането. 

Около една година след полета на “Аполо”- 12, на 13 септември 
1970 г в СССР е изстреляна сондата “Луна”- 16. След 4 дни тя влиза в 



кръгова орбита около Луната . През следващите два дни орбитата е 
променена  на елиптична, така че най близката точка от повърхността е 
само на 15 км. След това е задействана процедура за намаляване на 
скоростта. Височината е намалена на 20 метра, след което сондата  
извършва меко кацане в Морето на Плодородието, в точка намираща се 
почти на лунния екватор. Задействана е механична ръка, която взема 
реголитна проба във вид на  вертикална колонка с дълбочина 35 см и 
общо тегло 105 грама. Материалът е поместен в херметизиран контейнер.  
Горната част на сондата, заедно с контейнера с взетата проба се 
отделя от долната част и излита обратно към Земята. Приземява се в 
района на Казахстан. Геохимическият и минероложки анализ  на пробата 
от контейнера показат сходство с данните от реголита, донесен от 
експедицията на “Аполо” –12. 

Установяването на сходство в скалните проби от Луната, 
доставени независимо една от друга от две мисии - съветска и 
американски  освен, че е важно от чисто научна гледна точка   е и с 
висока социална значимост. То затвърждава увереността, че 
постиженията на програмата “Аполо” като цяло и на пилотираните мисии 
до лунната повърхност са реалност , а всички изразени  подозрения са 
неоснователни.  Много е важно, че това признание идва не от някъде 
другаде, а от СССР, страната която в продължетие на почти 10 години  
беше  главен съперник на САЩ в голямата лунна надпревара. Ето защо 
съмненията в реалността на лунните експедиции, изказани в някои 
американски медийни и артистични среди или просто от любители на 
сензации не само, че са неоснователни, но са и абсолютно нелепи.  

 

 
         Космическата сонда “Луна”-16 
 
Сондата “Луна-16” положи началото на серия от съветски 

безпилотни мисии за изследване на геоложкия и минерален състав на 
повърхността на Луната. 

Сондата “Луна” – 17 е изстреляна на 10 ноември 1970 година с 
ракета - носител “Протон”. Подобно на корабите “Сонда”/ “7К-Л1” има 
ускоряващ блок “Д”, който да работи по трасето “Земя-Луна”. Станцията 
е с голяма маса – 5.7 тона . Достига повърхността на Луната в район 
от Морето на Дъждовете на около 38 градуса северно от лунния 
екватор.. След кацането от нея се отделя първата автоматична мобилна 
изследователска лаборатория.  

 

 
 



всъдеходът “Луноход”-1  
 
с маса около 750 килограма.  Основната част от станцията има 

камера за стереоизображения, гайгер-мюлеров брояч и гама-
спектрометър. От своя страна оборудването на лунохода включва две 
телевизионни камери, рентгенов спектрометър за анализ на скални 
проби, рентгенов телескоп, радиометър и лазерен отражател. “Луноход”-
1 бил снабден с ядрена батерия като източник на енергия. Работил в 
продължение на 322 земни денонощия - до септември 1971 година при 
първоначален предполагаем ресурс 90 денонощия. За това време изминал 
общо около 10.5 километра по лунната повърхност. Направени били 
анализи на химическия и минералния състав, както и физико - 
механичните свойства на грунта в 25 точки по трасето. Предадени са 
211 панорамни изображения и общо около 25000 снимки.  Движението  на 
лунохода било насочвано по радиото от “екипаж” от трима души, намиращ 
се в наземния център за управление. 

       Снимка на  “ Луноход-1” 
 
През месец февруари 1972 година сондата “Луна” – 20 каца на 

около 120 км от мястото на “Луна-16”. На борда й е монтиран гайгер-
мюлеров брояч за измерване на радиационния фон и камера за получаване 
на стереоизображения. Механичната ръка взема 55 грама лунен грунт, 
който е доставен  на Земята. Част от пробата е предоставена за 
изследване на американски и френски учени. 

Сондата “Луна”- 21 доставя на Луната всъдехода “Луноход-2”. 
Програмата на тази мисия е доста сходна с “Луна”-17/”Луноход”-1.  
Кацането е в района на кратера Лемоние. Всъдеходът е снабден с 
фотоволтаични източници на захранване. Има обаче и ядрена батерия. 
Управлява се от наземен екип от петима души. “Луноход-2” работи в 
продължение на 146 земни денонощия. За това време изминава 38 
километра и предава на Земята над 80000 изображения. 

“Луна”-23 каца успешно в Морето на Кризите в началото на 
ноември 1974 г.. Научно-изследователската апаратура е подобна на тази 
на “Луна-16” и 23. Механичната ръка е приспособена да вземе проба от 
дълбочина до 2.5 метра, но при опит да бъде задействана блокира. 
Другата апаратура работи нормално . 

“Луна-24” е последният космически апарат, летял по 
съветската/руска лунна програма досега.  Тя каца в Морето на Кризите 
на 18 август 1976 година. Механичното устройство прониква на 
дълбочина 225 сантиметра под повърхността и е изтеглена вертикална 
колона грунт със същия размер. Общата маса на образеца е 170 грама. 



Капсулата с материала е доставена на Земята. Това е най-голямото 
количество вещество от Луната доставено на Земята от автоматична 
сонда досега.  

Не така успешна се оказва работата по проекта “Н1/Л3”- 
съветската програма за кацане на космонавти на Луната. След двата 
неуспешни опита с ракетата “Н1”, направени в изключително изнервената 
обстановка през 1969 година,  се провеждат още два на 27 юни 1971 и 
23 ноември 1972 година. Те също са неуспешни. Към края на 1972 година 
е подготвен модифициран проект “Н1/Л3М”. При него в един значително 
по-спокоен режим на разработка и изпитания съветски космонавти биха 
могли да кацнат на Луната към 1978-79 година. По това време обаче 
вече е ясно, че САЩ след програмата “Аполо” нямат никакви по-
нататъшни планове  за лунни мисии за много години напред. Освен това 
най-страшните години на “Студената война” са вече отминали и в 
отношенията между двете държави е започнало разведряване. Ето защо 
през 1974 година работите по проекта “Н1/Л3М” са прекратени.  

Полетите на “Аполо”-11 и 12 през 1969 година са върховият 
момент  на лунната програма на САЩ. Целта е постигната, американски 
космонавти са стъпили на Луната първи, преди СССР и преди който и да 
е друг. Всичко друго вече няма значение. Еуфорията започва да напуска 
нацията и повечето хора започват да се питат – не беше ли прекалено 
скъпо удоволствието за САЩ да са първи на Луната?… Не са ли вложени 
толкова много милиарди долари просто за престиж и слава и то на фона 
на  поглъщащата огромни човешки, материални и финансови ресурси война 
във Виетнам?! Учените също не са в особен възторг. Според тях 
изразходените огромни средства са донесли твърде малко полезни за 
науката резултати. Много по-ефективна според тях би била програма,  
основана на ползването на автоматични сонди. Сравнително малките по-
маса и  с малък разход на енергия лунни сонди могат да работят с цели 
месеци  на Луната или около нея, докато максималния възможен престой 
на космонавтите от корабите “Аполо” е до 75 часа. 

Ето защо финансирането на програмата е сериозно орязано още 
след първите две кацания. Това се отразява и на  плановете. Вместо 
първоначално предвидените 10 лунни експедиции , е решено те да бъдат 
7, които да приключат не по-късно от началото на 1973 година. 
Преустановено е производството на “Сатурн-5”. Проектът за изграждане 
на постоянна лунна база е замразен още в първоначалната  идейна фаза. 
През 1970 година Вернер фон Браун  се оплаква пред съветски 
журналист, че от известно време насам основната му работа като 
директор на Космическия център “Маршал” в Хънтсвил  е да закрива 
работни звена, да разпродава имущество и да уволнява хора. .. От 
внушителните 300000-350000 души през 1968-69 година персоналът на 
НАСА се свива на малко повече от 14000 души през 1975г, а бюджетът – 
от 5.7 милиарда през 1966 до 130 милина долара през 1975 година.  

Но все пак предстояли  
 

още няколко пилотирани полета до Луната 
 
На  13 април 1970 година корабът “Аполо” - 13 с космонавтите 

Джеймз Лоуел - командир,  Джон Суайгърт и Фред Хейз се отправил към 
Луната. На 33000 километра от Земята обаче било констатирано изтичане 
на кислород от един от контейнерите. Освен, че поддържа налягането в 
кораба и дишането на космонавтите, той е и окислител за горивото и за 
водородните електроизточници. Кацането на Луната отпаднало, трябвало 
спешно да се помисли за спасяването на екипажа. Спасителният вариант 
се оказал един-единствен - облитане на Луната и завръщане на Земята! 
В края на краищата това се и случило. Експедицията на  “Аполо” - 13 е 
единствената, която претърпява тежка авария  толкова далеч от Земята, 
но в края на кращата трагичният край е избегнат.  

Екипажът на “Аполо”-14 (Алън Шепърд, Стюарт Руса и Едгар 
Митчел) няма проблемите на своите предшественици. Лунният модул каца 



върху доста наклонен терен в района на кратера Фра-Мауро. Ситуацията 
се оценя като опасна, има дори готовност за аварийно излитане. Все 
пак до това не се стига и космонавтите излизат на две разходки и 
изпълняват своите задачи. Разхождат се из района на близкия кратер 
Коун. Събират 23 кг скални образци. За да заснемат своето завръщане 
от там са поставили телевизионна камера, но забравят да приберат 
касетата и тя остава на Луната.  

“Аполо”-15 (Дейвид Скот, Алфред Уордън и Джеймз Ирвин) била 
първата експедиция, при която на лунната повърхност космонавтите 
ползвали луномобил  (“Лунен ровър”) за по-бързо придвижване.  Уордън 
и Ирвин, екипажът на модула, макар че са военни, имат геоложка 
подготовка. Експедицията работи  в района на Лунните Апенини.  

“Аполо”- 16  с екипаж Джон Янг, Томас Матингли  и Чарлс Дюк 
каца на 21 април 1972 година. Янг и Дюк събират 93 кг образци и 
изминават с луномобила около 27 километра. Монтирани са сеизмограф, 
провеждат се астрономически наблюдения. Открито е и едно странно 
стъклено парче с не съвсем ясен произход, което се намира в музея на 
НАСА в Хюстън. С помощта на телевизионна камера, монтирана на лунния 
автомобил е заснето излитането на космонавтите от Луната. 

 

 
Експедицията “Аполо-16”: Джон Янг работи  по луномобила до 

модула “Орион” 
 
Последната експедиция по програмата “Аполо” под номер 17 се 

състояла между 7 и 19 декември 1972 година. Командир е Юджин Сърнан. 
Членове на екипажа са Роналд Евънс и Харисън Шмидт - първият и 
единствен цивилен участник в  полетите на “Аполо”. Той е учен-геолог. 
Сърнан и Шмидт кацнали в района на кратера Шорти. Събрани са 110 кг 
скални образци , а изминатият с луномобила път е 34 км.Проведени са 
около 20 различни научни експеримента- изследване на 
електропроводимостта и топлопроводността на лунния грунт, радиационни 
измервания, измервания на лунната гравитация, инфрачервена и 
ултравиолетова фотометрия на ландшафта и небето, изследвана е 
скоростта на разпространение на сеизмични вълни, радиобиологични 
експерименти с мишки, открит е метеорит и др. Преди излитането си 
космонавтите оставили в основата на лунния модул надпис: “Днес, 14 
декември 1972 година от новата ера, Човекът завърши своето първо 



изследване на Луната. Нека духът на мира, с който ние пристигнахме да 
се отрази на живота на цялото човечество!”. 

Вернер фон Браун реализира най-голямата мечта на живота си – 
един ден да изпрати хора с ракета на Луната. Имал е и друга, по-
голяма - да направи Луната място, където хората да могат постоянно да 
пребивават, да се построи лунна база. А след това да се мисли за 
полети до Марс, Венера и до още по-далечни космически цели… Не му 
било съдено да осъществи нищо повече . Починал от рак на 16 юни 1977 
година в град Александрия, Вирджиния.  

В началото на 90-те години случайно попаднах на брой от научно-
популярното списание “Наука  и Вселена”. В нея имаше статия за 
американските ракетно-космически транспортни системи. Авторът 
твърдеше, че американските ракетни конструктори планирали да създадат 
по-мощни космически совалки от съществуващите, които да изнасят по-
големи товари на по-високи орбити. Във връзка с това се наложило да 
ползват конструктивни решения, свързани с двигателите на “Сатурн-5”. 
Оказало се обаче, че точно това,  което ги интересувало го нямало 
сред огромния обем техническа документация за “лунната” ракета-
носител!?…  

 

            Геологът Харисън Шмидт на Луната 
 
Бях много поразен от това, което прочетох. Мислех си, че не 

може да е вярно. През 1999 година обаче ми се отвори възможност да 
участвам в конференция на “Division of Planetary Sciences”- Отделът 
за планетни изследвания към Американския астрономически съюз в Падуа 
(Италия). Там се запознах с един участник, който не беше учен-
астроном, а ракетен инженер в компанията “Боинг”, конструктор на 
ракети - носители за междупланетни сонди. Разговорът ни потръгна 
много добре. В един момент му зададох въпроса, който ме вълнуваше- 
вярно ли е, че днес има проблем за производството на “Сатурн-5”. Той 
потвърди- да вярно е, немските инженери не са описали някои важни 



детайли около технологията на двигателите в документацията, а вече не 
са и сред живите.  И допълни “It couldn’t never build again!” ( Не би 
могла никога да бъде построена отново). Намеси се един друг 
американски колега, който слушаше разговора. “За съжаление, направата 
на ракета-носител като “Сатурн-5” е вече изгубена технология!” 

Можеше ли СССР да спечели надпреварата? Руснаците нямаха 
толкова добра електроника и бордови изчислителни системи - да, това е 
сериозна причина. Но тя едва ли е била фатална. Смъртта на Сергей 
Корольов през 1966 година, точно в разгара на лунната надпревара, 
вероятно също е изиграло роля, но едва ли фатална. Според мен 
главната причина е организационна – дългото лутане между три проекта 
в началото, лютата конкуренция и противоборство между 
конструкторските бюра. Де факто СССР започва лунните си  програми, 
(при това две ) едва през 1964 година, с две години  по – късно след 
САЩ …  

Едно е сигурно. И руснаците да бяха стигнали първи на Луната, 
пак щеше да има хора, които да говорят, че това е безсмислено усилие 
само с политическа стойност. И пак щеше да виси въпросът: “Струваше 
ли си?” Какво даде на света голямото състезание в космоса?! 

В материален аспект - много неща. Над 25000 нови технологии от 
всички области - металознанието, индустриалната химия, монтажни 
техники, по-бързата  поява и развитие на микрокомпютрите и изобщо на 
микропроцесорната техника, технологии за консервиране на храни, 
тренажорна техника за различни цели, всички отработени днес ракетно-
космически технологии за извеждане на комуникационни спътници, без 
които е невъзможна спътниковата телевизия и Интернет, 
метеорологичните и геофизичните спътници, без които не са възможни 
точните прогнози за времето, междупланетните сонди, благодарение на 
които научихме толкова много за телата  в Слънчевата система. 

Може би главната полза обаче е духовна. Тогава, преди близо 
половин век хората по-често забелязваха, че над  главите им е 
безкрайният космос...  
 

 
Юджин Сърнън е последният човек, който напусна Луната на 

14 декември  1972  година. Засега… 
 

 

ЕПИЗОД 10: “НЕВИДИМАТА”  ВСЕЛЕНА 
 

Несъмнено  “Великата космическа надпревара” между СССР и САЩ 
през 50-те и 60-те години беляза изучаването и усвояването на 



космическото пространство в средата на ХХ век.  В нея Западна Европа 
сякаш бе поставена в незавидната позиция на почти пасивен наблюдател. 
Една от негативните последици от войната за нея беше, че тя загуби 
лидерската си позиция в областта на науката. Започна прословутото 
“изтичане на мозъци”, т.е. масова емиграция на учени от 
западноевропейските страни към Северна Америка и преди всичко към 
САЩ. Това засегна в най-голяма степен  специалистите в областта на 
природните науки, математиката, ракетно-космическата и военната 
техника, информационните и ядрените технологии. Вследствие на това 
Западна Европа рядко успява да се включи в космическите изследвания 
като самостоятелен играч в нея и в повечето случаи участва в тях в 
рамките на сътрудничество, първоначално със САЩ, а впоследствие и със 
СССР (Русия). 

И все пак, макар и в далеч по-скромни мащаби и насоки Западна 
Европа даде своя сериозен принос в изследването на последните най-
непристъпни райони на нашата планета и то точно по времето, когато 
надпреварата между САЩ и СССР в космоса е в абсолютния си разгар… 

През 50-те и 60-те години на 20-ти век именно  
западноевропейските страни се  

 

оказват лидери в изучаването на най-високите части на планините 
от т.нар. “Покрив на света”  

 
и по-специално, на двете най-високи измежду тях – Хималаите и 

Каракорум. Те са забележителни с това, че в тях се намират всички 
върхове с надморска височина над 8000 метра на Земята / т.нар. 
“осемхилядници”/. В Хималаите те са 11, а в Каракорум - 3.   

 

Вляво: Най-високият връх на Земята – Еверест (8844м); вдясно: 
Едмънд Хилари и Тенсинг Норгей – първите хора, стъпили на върха 

 
 

Покоряването на тези върхове е преди всичко дело на организации 
и граждани на 6 европейски държави. Това са петте големи алпийски 
държави – Франция, Италия, Швейцария, Западна Германия и Австрия плюс 
Великобритания. Последната  в течение на близо век преди това владее 
Индия, чиито северни и североизточни граници достигат главните била 
на двете най-високи планини на Земята. 

Както разказахме вече в Епизод 4 британските геодезисти още в 
края на 50-те години на 19-ти век определят, че върхът със служебно 
наименование “К15” (Еверест или Джомолунгма) е най-висок на света, а 
неговата надморска височина е почти 9000 метра. (Последната актуална  
стойност дадена от китайски геодезисти е 8844 метра.)  Оттогава 
насетне изкачването на Еверест  се превръща в една от големите мечти 



на британците.  За да се превърне обаче тази мечта в реалност има 
проблеми и те не са свързани само с природните условия в Хималаите. 
Има и политически причини. Южните и югозападните склонове на Еверест 
се намират в територията на Непал, а тази държава провежда по това 
време политика на строг изолационизъм и е напълно затворена за 
чужденци.  Същото важи и за Тибет – страната, в чиято територия се 
намират северните и североизточните склонове на върха. Скоро след 
1920 г обаче британците получават разрешение от тибетското 
правителство за изкачване на Еверест откъм тяхна територия. До 
началото на Втората световна война са проведени няколко експедиции. 
Като относително най-успешна сред тях може да се посочи тази с 
участието на Джон Малъри и Ендрю Ървин  през 1924 година. Те първи в 
историята на алпинизма преминават границата от 8500 метра надморска 
височина, но загиват над нея без да достигнат върха. 

През периода 1932-1939 година немците правят няколко неуспешни 
опита за изкачване на един от най-трудните хималайски върхове – Нанга 
Парбат (8125м). Причината е една – за разлика от британците немците 
нямат достъп до Еверест. По време на последната експедиция избухва 
Втората световна война и германските алпинисти са взети в плен от 
британците. Бягството на двама от тях в Тибет е описано в мемоарната 
книга “Седем години в Тибет” от Хайнрих Харер. 

Вляво: Връх Нанга Парбат (8125 м). По склона се изкачва Херман 
Бул (1924-1957 г); вдясно - връх К2 (8615 м) 

 
Първият хималайски осемхлядник , на който се изкачва човек е 

Анапурна (8091 м). Това се случва през 1950 година. Заслугата е на 
французина Морис Ерцог.  

Голямата цел обаче е Еверест, който британците разглеждат като 
свой абсолютен приоритет. И тогава възниква проблем. През 1950 година 
китайската армия окупира Тибет. Китайците  анулират споразумението с 
британците за Еверест, подписано от тибетското правителство. От тази 
ситуация се възползва Непал. Правителството на тази страна отваря 
границите  през 1951 година и решава да превърне хималайския 
алпинизъм в доходен бизнес. Срещу много високи такси 
западноевропейски алпиийски експедиции започват да получават 
разрешителни за изкачване на един или друг връх. Естествено, 
британците са първи на “опашката”, но на нея са се наредили още 
швейцарци, французи, германци, италианци, японци…  Особено опасни за 
британските амбиции към Еверест са швейцарците, които през 1952 

година изпращат разузнавателна експедиция към първенеца на планетата.  



Британците решават да бързат, иначе близо 100-годишните им усилия ще 
се окажат напразни. В началото на 1953 година експедиция, ръководена 
от Джон Хънт настъпва към Еверест. След много перипетии и дори 
критични моменти най-после на 28 май 1953 година двама от участниците  
- новозеландецът Едмунд Хилари и гражданинът на Индия, шерпът Тенсинг 
Норгей стъпват на най-високата точка на Земята! Обединеното кралство 
ликува - това е не само британски триумф, но и подарък за младата 
кралица Елизабет II, чиято коронация е само след 4 дни, т..е на 2 
юни. Ликува и Индия - там считат, че не Едмунд Хилари, а Тенсинг 
Норгей е стъпил пръв на върха. “Не аз, а Хилари стъпи на върха пръв - 
опровергава ги шерпът на всички публични срещи в Индия и Непал след 
завръщането. “Не, ти си!- опонират му.- Така пише във 
вестниците!…”(!?!) 

Само около месец по-късно, т.е. през юли 1954 година, германо-
австрийска експедиция, начело с д-р Херликхофер постига “германската 
цел” в Хималаите. Участникът в експедицията Херман Бул, стъпва на 
Нанга Парбат. На следващата 1954 година е покорен и вторият по 
височина връх на Земята, първенецът на Каракорум К2(8615 м). Това е 
осъществено от италианска експедиция. Алпинистите Лино Лачедели и 
Акиле Компаньони изкачват върха на 23 юли. 

Последният  изкачен осемхилядник е Шиша Пангма (8013м). 
Постижението е на китайска експедиция от 2 май 1964 година. В нея 
участват общо около 7000  души, измежду тях 200 са алпинисти, а самия  
връх го изкачват 6 души. 

Краят на Втората световна война бележи началото на системното 
изучаване на Антарктика.  Преди войната леденият континент Антарктида 
се посещава епизодично от различни експедиции, но постоянни бази все 
още не се изграждат. По време на войната и в първите години след нея 
обаче между големите държави – САЩ, Великобритания ,  Германия и СССР 
започва негласна борба за установяване на контрол върху полярния 
континент или отделни негови части. В тази скрита борба между 
великите сили активно се включва и най-развитата по това време 
южноамериканска държава – Аржентина. Географската близост на 
последната до Антарктида благоприятства амбициите й.  

Документалните източници за този период в изследването на 
южната полярна област страдат от очевидна непълнота. По мнението на 
автора много факти по въпроса все още са засекретени, тъй като 
засягат аспекти от политиката на големите държани н този район на 
света, които са актуални и до днес. Резултатът от това “информационно 
затъмнение” е, че понастоящем голяма популярност сред широката 
общественост имат най-различни сензационни теории, някои от които 
напълно нереалистични. 

Темата е много интересна и със сигурност заслужава цяла отделна 
статия или книга. Тук обаче ще базираме нашия разказ на малко на 
брой, но възможно най - сигурни факти. 

Историята на изследванията на южния полярен континент преди 
Втората световна война е тясно свързана с името на американския  
полярен изследовател  Ричард Бърд. По време на първата си експедиция 
между 1928-1930 година Бърд достига със самолет до Южния полюс, 
прелитайки над него. Това се случва на 28 ноември 1929 година. По 
време на втората експедиция Бърд прави опит да презимува сам във 
вътрешността на континента. Това може да се разглежда като първа 
стъпка към създаването на  постоянни изследователски бази. Поради 
повреда във вентилационната система обаче едва не загива от отравяне 
с въглероден окис. Все пак успява да се спаси, а в последствие до 
него достига спасителен екип, членовете на който прекарват до края на 
зимата с него. По време на третата експедиция се провежда мащабно 
заснимане на големи части от континента. Окончателно е доказано, че 
Антарктида представлява цял континент и не съществува проток, който 
отделя Западна Антарктида / Антарктическия полуостров/ от останалата 
по-голяма част. 



Като начало на новия следвоенен етап в изучаването на Южната 
полярна област  трябва да се приеме  

 

  четвъртата експедиция на Ричард  Бърд 
 

 през 1946-1947 година. Тя е доста внушителна по мащаб, в нея 
участват военни кораби, хеликоптери, самолети и общо близо 5000 души. 
Експедицията се насочва към района на Земята на кралица Мод. За този 
район предявяват претенции за суверенитет още преди войната Норвегия 
и Германия. Приблизително по същото време в същия район е изпратена и 
съветска полярна експедиция. Според някои неофициални сведения тя е 
възглавявана лично от адмирал Иван Папанин (1894- 1986). Той е най-
видният съветски полярен изследовател, учен и професионален военен. 

 
 Адмирал Ричард Бърд (1888 - 1957) по време на 4-та експедиция 

в Антарктида  
 

Експедицията на Бърд прави обстойни изследвания на обширен 
район от Антарктида. Лично адмиралът лети със самолет до Южния полюс. 
Открити са три малки “оазиса” с незамръзнала вода, недалеч от 
основната изследователска база. Направени са въздушни снимки на около 
18000 километра от континенталната брегова линия. Именно благодарение 
на четвъртата експедиция на адмирал Бърд бреговата линия на 
Антарктида е окончателно установена. Оттогава се изобразява на 
картите и глобусите по познатия ни начин.  

Според някои автори експедицията е завършила, меко казано, по 
странен начин. Бърд се е прибрал предсрочно, загубени са били над 10 
души и много техника. Докладът, който адмиралът представя след 
завръщането е обект на множество догадки и спекулации. Факт е обаче, 
че след експедицията на Бърд напрежението между САЩ и СССР по въпроса 
за статута и ползването на природните ресурси на Антарктика силно се 
изостря. Обстановката се усложнява още повече от териториалните 
претенции към отделни  части от Антарктида от страна на Аржентина, 
Великобритания, Норвегия, Чили, Австралия, Нова Зеландия и Франция.  

Ето защо към средата на 50-те години необходимостта от 
международен договор за политическия статут на ледения континент и 
условията за дейности на отделните държави на него става изключително 
належаща. Подходящ повод за преминаване от политика на открита 
конфронтация към постигане на съгласие по този въпрос е  

 
Международната геофизична година ( МГГ; 1 юли 1957- 31 декември 

1958 година) 
 
  Става въпрос за мащабно международно изследване на условията 

на въздействие на Слънцето върху околната среда на Земята по време на 



максимума на слънчевия  11-годишен цикъл под цюрихски номер 19, който 
бе очакван по това време. Изследването обхващаше процесите, свързани 
с възникването на геомагнитните бури, полярните сияния, 
разпространението на радиовълните в атмосферата на Земята, влиянието 
върху озоновия слой и климата и др. От особен интерес бяха двете 
полярни зони на Земята – районите където протоните и електроните, 
идващи от Слънцето или от околоземния космос най - лесно проникват в 
атмосферата. И докато в Арктика юридическите основи за тези 
изследвания са относително ясни - суверенитетът на отделните страни 
върху сушата и акваторията на Северния ледовит океан са общо взето 
известни, то в Антарктика ситуацията е коренно различна - претенциите 
там са много, но взаимно непризнати! В края на краищата именно 
учените на практика показват на политиците как трябва да се действа в 
Антарктика.  

По време на МГГ, както и по крайбрежните острови и архипелази 
са създадени повечето от действащите и понастоящем научно-
изследователски станции. През този период е събрано огромно 
количество информация за полярната атмосфера и йоносфера над района 
на Антарктика.  

Сред едно от най-важните открития през този период има един 
почти неизвестен за широката общественост факт - именно тогава е 
установено окончателно съществуването на област с ниско съдържание на 
озон над Антарктида, известна днес като “озонова дупка”. Това е важно 
да се отбележи и напомни, тъй като днес много хора свързват 
установяването на този природен феномен с наблюденията, проведени от 
спътника “Nimbus-7” в края на 70-те и началото на 80-те години. 
Много доброто сътрудничество между учените от различни страни, 
работили по време на  МГГ на “ледения континент” спомага за известно 
разтопяване на ледовете и между политиците. Така в края на краищата 
се стига до т.нар. “Антарктически договор” , подписан през 1959 
година във Вашингтон от Аржентина, Австралия, Белгия, Великобритания, 
Нова Зеландия, Норвегия, Южна Африка, САЩ, СССР, Франция, Чили и 
Япония. Според него Антарктида е неутрална и демилитаризирана 
територия, където страните - участнички имат право да извършват 
научно-изследователска и други дейности с нестопански и невоенен 
характер. До 2003 година броят на страните, подписали Антарктическия 
договор е 47. Сред тях е и България. На практика почти всички 
държави-учредителки (без Белгия, Япония и ЮАР) поддържат позиция, че 
имат по - привилегировано отношение към Антарктида от останалите, 
включително и суверенитет върху определени нейни райони.  
 

Влиянието на слънчевата активност върху високата атмосфера на 
Земята в средата на 20-ти век станало много интересен от научно-
приложна гледна точка въпрос заради развитието на радиосъобщенията. 
Вече било ясно, че разпространението на дългите , средните и късите 
радиовълни е свързано с отражение от йоносферата, чиято височина и 
плътност обаче зависят от ставащото на Слънцето. От друга страна 
обаче по време на Втората световна война  служителите на британската 
противовъздушна отбрана открили, че самото Слънце е източник на мощно 
радиоизлъчване в мегахерцовата област. Днес вече е известно, че 
нашето дневно светило излъчва практически в целия диапазон на 
електромагнитните вълни, влючително и в целия радиодиапазон. През 40-
те години обаче това било все още новост. Нещо повече, поради военни 
съображения британците засекретили откритието си. След войната 
изучаването на слънчевото радиоизлъчване в мегахерцовия и 
гигахерцовия диапазони придобило системен характер. Много бързо 
станало ясно, че Слънцето излъчва най-общо казано, два типа 
радиовълни. Потокът на едните се изменя плавно и синхронно с броя и 
площите на слънчевите петна. По този начин това радиоизлъчване може 
да служи като мярка за общото ниво на слънчевата активност. Като 
своеобразен еталон бил избран ежедневно измервания от 14 февруари  



1947г слънчев радиопоток при честота 2800MHz (дължина на вълната 10.7 
см), известен още като индекс “F10.7”. 

 Вторият тип радиоизлъчване има взривен характер. Това са тъй 
наречените “радиоизбухвания” или “радиобури”.  Възникват в резултат 
на слънчевите изригвания. Ако радиоизбухването се прояви в честотния 
диапазон под 100 мегахерца то носи и информация за отделеният по 
време на изригването облак от слънчеви частици и  тяхното движение в 
междупланетното пространство. Радиоизбухванията предизвикват смущения 
в радиокомуникациите в съответните честотни обхвати, в които се 
проявяват. От тази гледна точка тяхното изучаване и прогнозиране е 
също много важна задача. 

Около 10 години, преди британските ПВО системи да засекат 
радиоизлъчването на Слънцето един американски радиоинженер - Карл 
Янски (1905-1950) , изпробвайки радиоприемник с насочена антена в УКВ 
диапазона открил при дължина на вълната 14 метра, т.е. около 21.5 
мегахерца радиоизлъчването на нашата Галактика /Млечния път/. Това 
станало през 1932 година. Янски така и не успял да убеди научната 
общност в достоверността на своите резултати. Дори отначало имал 
проблем да ги публикува в някое научно списание, а направил първо 
съобщение за тях в “Ню Йорк таймс”. Ето защо към 1938 година Янски 
прекратил изследванията си в областта на космическото радиоизлъчване, 
а през 1950 година починал от инфаркт на 44 годишна възраст. 

Намерил се обаче един друг млад инженер, който  повярвал на 
Янски. Неговото име е Гроут Ребер (1911- 2002). Освен радиоинженер, 
той бил и астроном-любител. Вдъхновен от публикацията на Янски  той 
решил да построи сам, за своя сметка уред, за изучаване на 
радиоизлъчването на Млечния път. Така бил създаден през 1938 година  

 

първият в света радиотелескоп.  
 
Той представлявал параболично метално огледало с диаметър около 

9.5 метра. С негова помощ падащото радиоизлъчване се насочвало към 
фокуса, където бил разположен радиоприемник. Ребер направил първата 
карта на радиоизлъчването на Млечния път. Открити били и други 
космически радиоизточници извън нашата галактика, например ярката 
радиогалактика “Лебед-А”. 

 

 

Карл Янски (вляво) и Гроут Ребер (вдясно) 
 
 

След Втората световна война радиоастрономията преживява бурен 
прогрес. В повечето страни с напреднала оптическа астрономия започва 
да се развива и радиоастрономия. Изработват се радиотелескопи, както 
от тип параболично (или сферично ) метално огледало, така и с други 
видове антени.  Най—големият съвременен радиотелескоп с антена от 
сферичен рефлекторен тип е този в Аресибо (на остров Пуерто Рико, 



САЩ) с диаметър от 300 метра, разположен в дъното на угаснал вулкан. 
Друг голям радиотелескоп с параболична антена има в Германия край 
Ефелсберг -  неговото огледало е с диаметър 100 метра . На трето 
място е радиотелескопът на обсерваторията  “Джодръл Бенк” край 
Манчестър (Великобритания) с диаметър 76 метра, следват украинският 
радиотелескоп в Евпатория на Кримския полуостров (70 метра) и 
нововъведеният руски радиотелескоп с диаметър 64 метра в Калязинската 
радиоастрономическа обсерватория. 
 

 

 
Първата радиокарта на небето, създадена от Ребер 
 

 
Към днешна дата (2011 година) има няколко особено големи 

радиотелескопа, чиито антенни системи се различават от този в 
Аресибо. Такива например са радиотелескопите ДКР-1000 (Пущино, 
Русия), РАТАН-600 (Русия, станция Зеленчукска) с размер 585 метра, 
Сибирският слънчев радиотелескоп край Иркутск който представлява 
сложна система от 256 малки радиотелескопа с параболични антени, 
всяка с диаметър от по 2.5 метра, Австралийския квадратнокилометров 
радиотелескоп  и др. Най-голямата радиоастрономическа система за 
наблюдение понастоящем обаче се счита VLA ,т.е. Very Large Array 
/Много голям масив/ в щата Ню Мексико, /САЩ/, който е еквивалентен на 
сферична отражателна антена с диаметър от цели 36 километра! Въпреки 
внушителните размери на всички подобни системи обаче, те страдат от 
сериозни ограничения в някои отношения, и затова не могат да се 
разглеждат като универсално средство за решаване на всякакви възможни 
радиоастрономически задачи. 

Особена роля за развитието на радиоастрономията играят т.нар. 
“радиоинтерферометри”. Това е система от минимум два радиотелескопа, 
които се намират на значителни  разстояние един от друг и работещи на 
една и съща радиочестота.  Колкото по-големи са тези разстояния, 
толкова по-добре. Връзката между радиотелескопите може да бъде 
кабелна, вълноводна или чрез ретранслатори, вкл. спътникови. Целта на 
подобни системи е да се получи карта на радиоизлъчването от 
наблюдаваните обекти с колкото се може по-добро пространствено 
разрешение.  Именно борбата за по-добра пространствена разделителна 
способност на радиоизображенията на далечните космически обекти 
доведе до появата на радиоинтерферометрични системи със “свръхдълга 
база”, което означава, че отделните радиотелескопи могат да бъдат 
разположени и на различни континенти! Това в края на краищата доведе 
до това, че още преди края на  20-ти век всички големи радиотелескопи 
по света бяха практически обединени в обща радиоинтерферометрична 
система!   



 
 
 

 

 
Вляво: Радиотелескопът в Аресибо (Пуерто Рико, САЩ); вдясно- 

радиотелескопът ДКР-1000 край Пущино (Тверска област, Русия) 
 

 
Вляво- Сибирският слънчев радиотелескоп край Иркутск (Русия); 

вдясно: радиотелескопичната система VLA в  щата Ню Мексико (САЩ)  
 
За днешната астрономия обаче и  това вече е твърде малко. 

Изучаването на финната структура на далечните обекти във Вселената 
/ядра на ранни галактики, квазари и др./ вече изисква създаването на 
радиоинтерферометрични системи с база, много по-голяма от размерите 
на Земята. Как обаче да стане това?  Решението е – да се изведе в 
космоса поне един радиотелескоп на голямо разстояние от Земята, който 
да създаде с един или повече радиотелескопи  върху повърхността на 
нашата планета система с много по-голяма “база” от всяка, създавана 
досега. Точно това е целта на изстреляния на 18 юли 2011 година в 
космоса руски радиотелескоп “Спектър – Р”. Той има параболична антена 
с диаметър 10 метра, съставена от 27 сегмента. 

 
Уредът е изстрелян на силно елиптична околоземна орбита, чиято 

най-отдалечена точка от нашата планета е 340 хиляди километра. 
Пространственото разрешение на наблюдаваните обекти ще се подобри над 
10 пъти в сравнение с това, което бе постигнато досега благодарение 
на междуконтиненталната интерферометрия и би дало качествено нова 
информация за най-отдалечените части на Вселената. В момента с уреда 
се провеждат технологични тестове. Те ще продължат 3-4 месеца, след 
което ще бъде приведен в активен работен режим. (Системата Спектър-Р 
вече успешно работи в продължение на 7 години /Бел.автора 01 ноември 
2018г) 



 

 

Схема на руската радиоинтерферометрична система “КВАЗАР”, 
състояща се от три радиотелескопа- един край Санкт Петербург, втори- 
в Бурятската република в Сибир и трети – в Кабардино-Черкезката 
република в Северен Кавказ. Управлението на системата е в Санкт 
Петербург. Трите радиотелескопа се намират във върховете на 
триъгълник с със страни 2015, 4405 и 4282 километра. 

 

Кои са най-главните постижения на радиоастрономията? Всъщност 
наблюденията на Янски и Ребер показват, че ядрата на галактиките, 
включително и на Млечния път са един от източниците на силно 
радиоизлъчване. Впоследствие се открива, че такова имат част от 
квазарите – ярки обекти в най-отдалечените части на Вселената, които 
всъщност са обекти, образували се във Вселената много скоро след 
Големия взрив. Като една от най-сериозните следи от това начално 
събитие за наблюдаваната Вселена може да се посочи т.нар. 
 

“реликтово излъчване” 
 
 Това е радиация в областта на радиовълните и инфрачервените 

лъчи  с практически равномерна интензивност  във всички посоки на 
пространството. Най силно е то в областта на милиметровите радиовълни 
на честота 160 гигахерца, т.е. дължина на вълната 1.9 милиметра. 
Въпреки, че някакви предварителни сведения за наблюдение на 
реликтовото излъчване има още от средата на 50-те години, официално 
се счита, че това е станало през 1965 година, а откриватели са Арно 
Пензиас и Робърт Уилсон от лабораторията на корпорацията “Бел” в 
Холмдейл, щата Ню Джърси. За откритието си двамата получават Нобелова 
награда по физика през 1978 година. 

Как точно е възникнало “реликтовото излъчване”?…  



Неговото съществуване е предсказано въз основа на създадената 
през 1946 година от руския учен - емигрант Джордж (Георгий) Гамов 
теория за “горещата Вселена”, известна още като “теория за Големия 
взрив”. Според Гамов първоначалното разширение на Вселената, 
установено от Хъбл по “червеното преместване” на спектъра на 
галактиките (Епизод 6) е станало в резултат на взрив на първоначална 
“капка” с огромна плътност, съдържаща цялата маса на наблюдаваната 
Вселена. Причините за този взрив не са известни, обект на теорията на 
Гамов са преди всичко процесите, които стават във Вселената в първите 
милиони години след него. 

 

               
              Георгий Гамов (1964-1968г) 
 
Съгласно теорията за горещата Вселена, около 400 000 години 

след Големия взрив температурата на веществото е била приблизително 
3000 градуса. Този момент е критичен за по-нататъшната еволюция на 
Вселената, тъй като тогава фотоните (т.е. електромагнитното 
излъчване) се отделили от веществото (електрони, протони и неутрони). 
Те практически престанали да взаимодействат с него,  а електроните 
започнали да рекомбинират с протоните и да влизат в устойчиви орбити 
около тях, т.е. образували се атомите на най-простия химичен елемент- 
водорода.  В теорията на Гамов се доказва, че тъкмо граничната 
повърхност на разширяващата се Вселена по това време, която днес, 
след около 13 милиарда години, вече е достигнала размерите на  сфера 
с диаметър от приблизително 20 милиарда светлинни години е границата 
на наблюдаваната  Вселена, откъдето  според Гамов би трябвало да се 
регистрира равномерно фоново електромагнитно излъчване. Поради 
постепенното изстиване на Вселената през цялото това време на 
разширение максимумът на това “реликтово” излъчване днес би трябвало 
да попада в областта на свръхкъсите /милиметрови) радиовълни, т.е. 
там където то бе “хванато”  през 1965 година от Пензиас и Уилсон!  

Ако теорията за Големия взрив днес е общоприетият възглед за 
еволюцията на Вселената, то до голяма степен, а може би дори и преди 
всичко, това се дължи на откриването на “реликтовото излъчване”. В 
началото на 90-те години обаче се появиха доказателства, че в 
интензитета на реликтовото радиоизлъчване има флуктуации в различните 
посоки на пространството, макар и слаби. 

 Само около две години след откриването на “реликтовото” 
радиоизлъчване в областта на радиоастрономията беше направено друго 
голямо откритие. През 1974 година също бе удостоено с Нобелова 
награда по физика. През 1967 година Джозелин Бел - асистентка на 
британския радиоастроном Антъни Хюиш от университета в Кембридж 
открива изключително странен източник на радиоизлъчване на честота 



85.7 мегахерца в района на съзвездието Лисица.  Радиоизточникът 
излъчвал строго периодични импулси през всеки 1.3373 секунди.  Този 
факт довел до подозрението, че вероятно се касае за радиоизгочник от 
изкуствен произход!?… Самият обект бил обозначен като LGM-1 (Litle 
Green Men), т.е.  

 

           “Малки зелени човечета” 
 
Откритието било запазено в изключително строга тайна в 

продължение на няколко месеца. През това време обаче групата на Хюиш 
зарегистрирала още 3 други подобни радиоизточници. Очевидно ставало 
въпрос за нов тип естетствени космически радиоизточници с неизвестна 
природа.  Ето защо било решено да се направви официална публикация в 
сп. “Нейчър”, която предизвикала голяма сензация. До края на 1968 
година от различни наблюдатели по света били открити 53 такива 
обекта, които получили названието “пулсари” или още по-точно 
“радиопулсари”. До края на 2008 година техният брой вече достигна 
близо 2000. 

 
Вляво – схема на пулсар. В син цвят е показана магнитната ос и 

посоката на насоченото радиоизлъчване; Вдясно – детайлна карта на 
рентгеновото (син цвят) и видимото излъчване (червен цвят) на 
Ракообразната мъглявина. Тя е  изхвърленото вещество от свръхнова 
звезда, избухнала през 1054 година. В центърът се вижда неутронната 
звезда- радиопулсар 

 

 
Оказало се, че всъщност “пулсарите” представляват свръхплътни 

обекти с маса, съизмерима с тази на средноголеми звезди. Размерите им 
обаче са много малки – от порядъка на няколко километра. При тези 
обстоятелства веществото не може да съществува в нито едно от 
познатите ни агрегатни състояния. Електроните и протоните  не могат 
да съществуват поотделно и те се сливат, като цялото вещество на 
подобен обект преминава в неутронно състояние. Затова те се наричат 
“неутронни звезди”. Малките размери на такива обекти са свързани с 
тяхното бързо околоосно въртене / средно веднъж за няколко секунди/ и 
много силни магнитни полета.  Именно тези магнитни полета са причина 
за мощното радиоизлъчване. Те действат като радиопредаватели с тясно 
насочена диаграма на излъчване по направление на магнитната ос. Ако в 
резултат на нейната ориентация и околоосното въртене тя периодически 
попада в посоката към земния наблюдател, то излъчването в тези 
моменти може да бъде регистрирано и въпросната неутронна звезда се 
наблюдава като пулсар. Следователно, като пулсари могат да бъдат 
наблюдавани само малка част от неутронните звезди.   

Според съвременната теория на звездната еволюция неутронните 
звезди са краен етап за съществуването на звезди с маси, малко по-
големи , т.е. от 2 до 8-10 пъти, спрямо тази на Слънцето. След като 
изчерпят своя водород в резултат на термоядрената реакция те  
избухват като “свръхнови звезди”. В резултат от взрива голяма част от 



веществото им се изхвърля в околното пространство, а остатъкът се 
превръща в неутронна звезда.  
 Освен Слънцето и далечните космически обекти  някои от 
планетите в Слънчевата система също се оказали източник на силно 
радиоизлъчване. Това са всъщност преди всичко планетите със собствени 
магнитни полета – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Земята.  
 Радиоизлъчването на Юпитер и Сатурн  се изучава още от 50-те и 
60-те години на 20-ти век . Преди всичко то е обект на интензивно 
наблюдение с наземни уреди  в мегахерцовия диапазон.  Различават се 
два типа излъчване - в милиметровия и сантиметровия диапазон то има 
характер на топлинно излъчване, докато в УКВ областта излъчването е 
под формата на “радиоизбухвания”. Някои от тях се дължат на процеси 
на неустойчивост в магнитосферите на двете планети. Има обаче и 
такива, които са свързани с мощни гръмотевични бури в атмосферите им. 
Любопитна особеност има в радиоизлъчването на Юпитер на честота около 
20 мегахерца. Оказва се, че там съществена роля играе поясът от 
сяросъдържащи йони, породен от силната вулканична активност на 
повърхността на спътника Йо. Трябва да се каже, че Юпитер, както и 
Слънцето са най-подходящите обекти за любителски радионаблюдения. 
 По време на преминаването на кометата Кохоутек през 1974 година 
в близост до Слънцето бяха проведени и първите успешни 
радионаблюдения на комета в гигахерцовия радиодиапазон. В резултат на 
това беше доказано, че органичните съединения циановодород (HCN) и 
метилцианид (CH3CN) са сред веществата, които се включват в 
замръзналите ледове на кометните ядра. 
 Дотук разказахме за постиженията на “пасивната” радиоастрономия 
– тази, при която се измерва и анализира естественото радиоизлъчване, 
идващо до Земята от космическите обекти.  Освен нея обаче след 
Втората световна война сериозно развитие получи и “активната” 
радиоастрономия – тази, при която с помощта на мощен радар се изпраща 
насочен сигнал към дадено небесно тяло и се анализират 
характеристиките на отразения от неговата повърхност сигнал. Ясно е, 
че този метод може да работи само при относително близки тела, 
притежаващи твърда повърхност – Луната, близките планети и някои 
астероиди. Информацията, която се извлича от отразения сигнал се 
отнася до структурата, топлинните и електрическите свойства на 
околоповърхностния слой. Първата  
 

радиолокация на Луната  
 
е осъществена почти едновременно в САЩ  и Унгария през 1946 

година. През следващите години това се превръща в доста регулярно 
“занимание” на голям брой учени.  Тези наблюдения помогнали много за 
уточняване на разстоянието до нашия спътник и неговото движение, а 
така също и за изучаването на физическите свойства на повърхностния 
лунен слой (реголит). Днес радиолокацията на Луната  е дейност, която 
е по силите даже и на някои радиолюбители.   
 Както бе разказано  в Епизод 6, една от големите загадки на 
Венера през 50-те години била свързана с това, какво представлява 
нейната повърхност - дали е нажежена камениста  пустиня или воден 
океан, покриващ цялата планета.  На този въпрос бил получен отговор  
най - напред благодарение на радиолокационните експерименти, 
проведени почти едновременно през 1961 година в САЩ, СССР и 
Великобритания. Отговорът бил еднозначен - по своите физически 
свойства повърхността на Венера наподобявала лунната. Хипотезата за 
океана отпаднала. Пак благодарение на радиолокационни експерименти 
било установено, че Венера се върти изключително бавно около оста си 
– средно веднъж за 243 земни денонощия, при това в обратна на 
движението си около Слънцето посока. За сравнение “венерианската 
година” е по-къса от “венерианското денонощие” и е равна на 225 земни 
денонощия.  



 Въз основа  на радиолокационни наблюдения на Меркурий било 
установено в края на 60-те години, че най-близката до Слънцето 
планета се завърта около оста си за 59 земни денонощия. Така бил 
сложен край на дотогавашната представа, че Меркурий е обърнат към 
Слънцето винаги с една и съща страна.  
 И ако развитието на радиоастрономията в средата на 20-ти век се 
дължи главно на прогреса в радиотехниката, то ракетно-космическите 
технологии направиха достъпни за изследване на космически обекти във 
всички диапазони на електромагнитния спектър, които до този момент не 
бяха достъпни от земната повърхност поради поглъщането им от 
атмосферата. Това са диапазоните на гама, рентгенови, ултравиолетови 
и  инфрачервените лъчи. Започнал етапът на изучаване излъчването на 
космическите тела с помощта на апаратура, монтирана на геофизични 
ракети, спътници и междупланетни сонди. 
 Първият обект за подобни изследвания естествено било Слънцето. 
Не само защото е най-ярко, но защото било вече ясно, че именно то е 
първичният източник на всички процеси, протичащи във високата 
атмосфера и околоземното космическо пространство.  

Първите по-интересни измервания на слънчевата ултравиолетова 
радиация са направени със спектрофотометрична апаратура, монтирана на 
борда на тежки геофизични  ракети  в средата на 60-те години в САЩ. 
Такива са провеждани многократно и през 70-те и 80-те години. От 1960 
– та година в САЩ започва наблюдение на слънчевата рентгенова 
радиация с помощта на спътниците от серията “SolRad. След 1975 година 
обаче основната част от тази дейност е поета от серията спътници 
“GOES” , които работят на геостационарна орбита, т.е. на 36000 км над 
повърхността на Земята.  От началото на 2010 година  работи 15-ят 
спътник от тази серия.  От 1996 година и досега функционира и 
спътникът SOHO (Solar Heliospheric Observatory), съвместен проект на 
Европейската космическа агенци и НАСА Същият дава ежедневна 
информация за ултравиолетовото излъчване на Слънцето. 

До 2010г това беше технологично най-съвършеният космически 
апарат за изучаване на Слънцето и неговото влияние върху Земята, на 
Слънцето и различни активни явления на него. В началото на 2009 
година в Русия бе изстрелян спътникът “КОРОНАС - Фотон” за наблюдение 
на Слънцето в рентгеновата и ултравиолетовата област. Той работи в 
продължение на около 10 месеца. В началото на 2011 година започнаха 
редовните наблюдения на спътника SDO (Solar Dynamics Observatory), 
който е проект на Космическия център Годард на НАСА. 
 

От началото на 70-те години в орбита около Земята започнаха да 
функционират орбитални станции с продължително  пребиваващи на тях 
екипажи на борда. Те се превърнаха в своеобразни лаборатории, в които 
наред с различни медицински и технологични експерименти се провеждаха 
и наблюдения на високата атмосфера на Земята, Слънцето, телата от 
Слънчевата система и далечни космически обекти в различни спектрални 
диапазони. Първата подобна станция бе съветската “Салют-1”.  Тя бе 
изстреляна на 19 април 1971 година на почти кръгова орбита около 
Земята на средна височина около 210 километра. Същата бе посетена от 
тричленен екипаж, пристигнал с корабът Союз-11, който остава на нея 
за около 23 дни. При завръщане на Земята обаче космонавтите загиват 
поради разхерметизиране на кабината. Впоследствие са изстреляни още 6 
станции от тази серия като особено успешни се оказват последните две 
– “Салют” - 6 и 7 . Те работят в периода съответно между 29 септември 
1977 и 29 юли 1982 и 10 април 1982 и 7 февруари 1991 година. За срока 
на ползване на станцията “Салют” - 7  са осъществени над 200 научни 
експеримента, голяма част от които в областта на гама -, 

рентгеновата, ултравиолетовата и инфрачервената астрономия. През това 
време там бе осъществено дежурство от 13 екипажа и общо 25 
космонавти. Сред тях бе и вторият български космонавт Александър 
Александров. 



 

 
Вляво: Мощно слънчево изригване, заснето в ултравиолетовата област от 
спътника SDO на 9 август 2011 година; вдясно – радиоизбухването 
(посочено със синята стрелка) на честота 30 мегахерца, предизвикано 
от изригването (с червената стрелка) около 3 минути след него, 
регистрирано в Стара Загора. 
 

С едно от последните изстрелвания на ракетата-носител “Сатурн”-
5 в орбита около Земята бе изведена американската орбитална станция 
“Скайлаб”. Това се случва на 14 май 1973 година. Станцията тежи 77 
тона . Орбитата е почти кръгова на средна височина 438 километра. 
Пребивава на орбита около Земята близо 6 години. На  11 юли 1979 
година навлиза в плътните слоеве на атмосферата и изгаря в района над 
град Пърт, Западна Австралия.  
 Само едно денонощие след изстрелването на самата станция към 
нея полита и първият тричленен екипаж. Той прекарва на борда й 28 
дни. Следват го още два екипажа, третият от които работи в орбита 84 
дни. Това е абсолютен рекорд за продължително пребиваване на хора в 
космоса до този момент. Едно от най-важните постижения на научната 
програма на станцията са наблюденията на Слънцето в рентгеновата и 
ултравиолетовата част на спектъра. В резултат на това са открити 
т.нар. “коронални дупки” – области с отворени магнитни силови линии 
във външната част на слънчевата атмосфера, от които частиците тръгват 
към междупланетното пространство с големи скорости. 

И така, средата на 20-ти век бележи нов етап в развитието на 
наблюдателната астрономия. Хилядолетия преди това всички 
астрономически наблюдения са се провеждали само в областта на 
видимата светлина. Огромната част от излъчването на космическите 
обекти – от радиодиапазона до най- късите гама лъчи оставало невидимо 
за астрономите, както поради ограниченост на сетивата ни, така и 
поради поглъщащите свойства на атмосферата. Развитието на 
радиотехниката и на ракетно - космическата техника обаче променят 
радикално това положение. Вселената станала видима в цялото си 
многообразие от обекти и процеси. За някои от откритията разказахме в 
този епизод на нашата поредица. За други ще разкажем в следващия. 
 



 
Вляво: Орбиталната станция “Скайлаб в полет около Земята; вдясно – 
първият екипаж на станцията (От ляво на дясно: Джоузеф Къруин, Чарлс 
Конрад, Пол Уайт) 
 
 

ЕПИЗОД 11: ВЕЛИКАТА КОСМИЧЕСКА НАДПРЕВАРА: ВЕНЕРА И МАРС 
 

 
 Както многократно бе споменато в предишните епизоди, 
достигането на планетите от Слънчевата система е била голяма мечта на 
хората още от зората на модерната астрономия и физика през 17-ти век. 
Наред с Луната близките съседи на Земята- Марс и Венера стават една 
от основните стратегически цели на космонавтиката, формулирана от 
нейните „бащи” – Циолковски, Оберт, Кондратюк и Годард.  Причините за 
това са ясни - от края на 19-ти век двете планети се разглеждат не 
само като възможни места за съществуване на живот, но дори в случая с 
Марс- и на цивилизация.  
 Ето защо първите реални опити за достигане на Марс и Венера 
започват много скоро след първите успешни изстрелвания на изкуствени 
спътници на Земята и почти едновременно с изпращането на първите 
съветски сонди към Луната в края на 50-те години.  Космическата 
надпревара се разгоряла и в това направление. 

Още през 1958 година  в САЩ  започва активна работа по  
 

програмата “Пионер”.  
 
Тя е свързана с изстрелването на голям брой автоматични станции 

- първоначално към Луната, а впоследствие към Марс и Венера. Първите 
няколко измежду тях са неуспешни. Първата от тези сонди – “Пионер-0”, 
предназначен да изследва Луната от близко разстояние, е изстреляна на 
17 август 1958 година.  При старта се взривява първата   степен на 
ракетата-носитетел “Тор-Ейбл”. Това е единствената мисия по тази 
програма, изпълнена от военно-въздушните сили на САЩ. Следващите 
мисии на “Пионер” са вече под егидата на НАСА. “Пионер”-1 е изстрелян 
към Луната на 11 октомври 1958 година. Грешка в софтуера води обаче 
до полет по неразчетена траектория.  Апаратът се отдалечава от Земята 
на разстояние 113000 км, а 43 часа по-късно изгаря в земната 
атмосфера. Все пак е получена ценна информация за радиационните пояси 
и високата атмосфера на нашата планета. Следващите неуспешни мисии са 
на “Пионер”-2 и 3, съответно през ноември и декември 1958 година. 
“Пионер-4”, изстрелян през март 1959 година, прелита край Луната със 
сравнително голяма скорост (7.2 км/ сек) и преминава на орбита около 
Слънцето. Тези ранни мисии на “Пионер” трябва да се отнесат към 
началната фаза на съветско-американската надпревара за Луната, а 
серията от последователни неуспехи говорят за изключително голямата 
прибързаност на САЩ в усилията им да преодолеят първоначалния шок от 
съветските успехи.   

 



                      
През месец март 1960 година е изстреляна сондата “Пионер”-5. 

Основната задача на мисията е изследване на междупланетното 
пространство между орбитите на Земята и Венера. Това била първата 
успешна мисия по програмата “Пионер”. За пръв път била получена 
информация за междупланетното магнитно поле.  

 
            Междупланетната сонда “Пионер”-5 
 

Следващите няколко сонди “Пионер”-6, 7, 8 и 9 , изстреляни 
между 1966 и 1972 година са от тип “орбитиращи слънчеви сонди”.  Те 
продължават програмата по изследване на междупланетното пространство, 
започната с “Пионер”-5. Получена е ценна информация за структурата на 
междупланетното магнитно поле, слънчевият вятър , както и промените, 
които предизвикват върху тях вариациите на нивото на слънчевата 
активност. 

Първите същински опити за достигане на планетите Марс и Венера 
датират около началото на 60-те години. Те са направени в СССР.   По 
това време съветската космическа програма е обвита в дълбока 
секретност. Няма практика предварително да се съобщава за 
космическите мисии, и особено за тези от тях които са били неуспешни. 
Днес вече е известно, че на 10 октовнри 1960 година от космодрума 
Байконур е направен опит за изстрелване към Марс на първата съветска 
междупланетна сонда “Марсник”-1 (1960A). Използвана е специално 
разработената за целта 4-степенна ракета-носител “Молния”.  
Инцидентът, причина за неуспеха, станал с третата степен на ракетата- 
носител. При доста аналогични обстоятелства (проблем с третата 
степен) четири дни по-късно  претърпява неуспех и опитът за 
изстрелване на “Марсник”-2 (1960Б).  

Следващите години обаче се оказват доста успешни за съветската 
космическа програма при  

 
изследването на Венера 
 

На 12 февруари  1961 година с ракетата-носител “Молния” е 
изведена успешно на околослънчева орбита междупланетната сонда 
“Венера”-1. Счита се, че това е първата същинска междупланетна сонда. 
На борда на станцията са монтирани няколко научни прибора  В горната 
част на корпуса бил закрепен сферичен контейнер – спускаемият апарат. 
В него се намирал вимпел с герба на СССР. Предполагало се, че 
спускаемият апарат ще падне върху водна повърхност. По това време 
била много популярна хипотезата на американците Мензел и Уйпл,  че 
повърхността на Венера представлява океан!..   

Получени са данни за структурата на земната магнитосфера откъм 
слънчевата й страна, потвърдени са данните от сондата “Луна” – 2 за 
съществуването на слънчевия вятър. Друго независимо потвърждение за 



това получават и американските учени въз основа на данните от 
“Пионер”-5.  

След 19 февруари радиовръзката със сондата е прекъсната. 
Предполага се, че причина за това е прегряването на датчика, чрез 
който се поддържа ориентация по отношение на Слънцето.  На 19 май 
1961 година сондата преминала на около 100 хиляди километра от целта 
си – планетата Венера. 

Първият си опит за достигане на това космическо тяло 
американците направили  около година и половина по-късно, на 22 юли 
1962 година.  Сондата била първата по програмата “Маринър” за 
изследване на близките до Земята планети. Изстрелването на “Маринър-
1” обаче се оказало неуспешно. Около 5 минути  след старта била 
изгубена връзка с кораба. Това е  един от най-известните неуспехи в 
историята на космонавтиката.  Анализът на обстоятелствата около 
инцидента показал, че той бил свързан със софтуера - в един от 
командните редове на обслужващите полета програми бил поставен на 
неправилно място символ  “тире”. Впоследствие писателят-фантаст Артър 
Кларк коментирайки случая отбелязал, че това било  най-скъпото “тире” 
в историята на космонавтиката! 

  
 

Вляво – междупланетната сонда “Венера” –1; вдясно – проваленият 
поради “тире” старт на “Маринър”-1. 

 
Повечето от съветските и американските мисии до Марс и Венера 

от епохата на “великата космическата надпревара” са дублирани, т.е. 
изстрелват се през кратки интервали не по дълги от месец по два 
еднотипни апарата към една и съща цел. Това се правело с оглед 
допълнителна “застраховка” на мисията в случай на технически неуспех 
с  някоя от сондите.  Ето защо само един месец след неуспеха на 
“Маринър”-1  към Венера - и този път успешно, се отправила нейната 
“близначка” – “Маринър”-2. На борда на сондата имало уреди за 
измерване на радиационния фон в междупланетното пространство, 
магнитометър, датчик на микрометеорити, както и уред за измерване на 
инфрачервеното и микровълновото радиоизлъчване, идващо от атмосферата 
на Венера.  През месец декември  1962 г “Маринър”-2 преминал на 
разстояние около 34 хиляди километра от планетата. Потвърдени били 
изводите, направени въз основа на радионаблюденията от Земята относно 
изключително горещата ниска атмосфера на Венера. Оценките на 
температурата  близо до повърхността давали стойност от порядъка на 
400 градуса по Целзий. На Венера не можело да има никакъв живот , 
както и течна вода. Хипотезата за венерианския океан отишла 
безвъзвратно в историята… 



Какъв е обаче точният химически състав на венерианската 
атмосфера, от какво се състои  непрекъснатият облачен слой, забулващ 
цялата повърхност, какво е атмосферното налягане на повърхността? 
Това са били все въпроси, на които за момента нямало отговори. Било 
обаче ясно, че атмосферата на Венера е много по-плътна в сравнение 
със земната , а атмосферното налягане на повърхността – многократно 
по-голямо от земното. В съчетание с високата температура това 
означавало, че спускаемите апарати, които трябва да достигнат до 
повърхността на Венера и да предадат информация оттам трябва да имат 
изключително голяма здравина и термозащита.  

Инициативата  отново взели руснаците. На 14 май 1964 година към 
Венера бил изстрелян апарат в рамките на технологичната програма 
“Зонд” (”Сонда”, виж Епизод 9). Връзката с него била поддържана до 
разстояние 14 милиона километра от Земята, след което се загубила. 
След това дошъл редът на двойката сонди “Венера”-2 и 3.  Първата 
излетяла на 12 ноември 1965 година, а втората – на 16 ноември. Освен 
другите уреди на борда на сондите имало и телевизионна апаратура. 
Връзката с “Венера”-2 била изгубена по трасето на полета след 26 

успешни телеметрични сеанса.  Преминала на разстояние 24000 километра 
от планетата, но не предала никаква информация.  

 Мисията на “Венера”-3 била малко по-успешна.  Системата за 
управление излязла от строя , поради което научна информация не била 
получена. Все пак обаче сондата “улучила” Венера и навлязла в нейната 
атмосфера в района около екватора . Това станало на 1 март 1966 
година. Така тази сонда се превърнала в първото тяло направено от 
човека достигнало до атмосферата, а вероятно и повърхността на друга 
планета от Слънчевата система. 

На 14 юни  1967 година от Кейп Канаверал била изстреляна към 
Венера сондата “Маринър”-5. На 19 октомври тя прелетяла на около 3990 
километра от повърхността й.  Потвърдени били резултатите за много 
плътната атмосфера и гореща повърхност.  

Само два дни преди изстрелването на тази сонда към Венера се 
отправила съветската  

 
“Венера”-4 
 
Тази мисия не била дублирана.  Сондата се сътояла от два модула 

– орбитален и спускаем. Орбиталният модул носел на борда си апаратура 
за изследване на междупланетното и околовенерианското пространство 
плюс системите за ориентация, радиокомуникация и енергозахранване, 
включващо акумулаторни батерии и фотоволтаични панели. Спускаемият 
модул съдържал газ - анализатор за определяне на химическия състав на 
атмосферата, датчици за налягане и температура, както и собствено 
електрозахранване (никелово-кадмиеви батерии).  Бил снабден с два 
парашута за намаляване на скоростта и плавно спускане към 
повърхността. Корпусът на спускаемият апарат бил разчетен да издържи 
на 5100 милиметра живачен стълб атмосферно налягане (почти 7 
атмосфери) при температура около 430 градуса по Целзий.  Общата маса 
на сондата “Венера”-4 е 1106 кг, а само на спускаемия апарат – 327 
кг. 

Тази мисия била успешна. Сондата достига околностите на Венера 
в средата на октомври 1967 година. На 18 октомври спускаемият апарат 
навлиза в атмосферата на планетата откъм нощната й страна, 
приблизително в района на екватора. Провеждат се директни измервания 
на температурата , налягането и химическия състав на атмосферата. С 
помощта на радиовисотометър на борда на спускаемият апарат се следи 
разстоянието до повърхността. Спускането в атмосферата с помощта на 
парашутната система продължило повече от час и половина. Данните за 
температурата се предавали до височина около 28 км над повърхността, 
където било достигнато показание  от 262 градуса по Целзий. 
Пределната стойност на налягането от 10 атмосфери , до която можел да 



издържи манометърът била достигната малко над тази височина.  
Предполага се, че вследствие на неочаквано виското атмосферно 
налягане спускаемият апарат се разрушил на височина някъде между 20 и 
28 километра над повърхността.  

Оказало се , че СО2 е не само основен, но и практически 
доминиращ газ в атмосферата на Венера. Неговото относително 
съдържание било над 90%. В атмосферата било регистрирано и малко 
количество двуатомен кислород О2, както и водни пари.  

От тези данни учените си направили потресаващи изводи за 
физическите условия на повърхността - нажежена до около 500 градуса 
каменна пустиня, притисната от атмосфера с налягане от около 100 
атмосфери! Това е равностойно на налягането на водата на морското или 
океанското дъно на дълбочина 1 километър! … 

Станало ясно, че за да може спускаем апарат не само да достигне 
до повърхността на Венера, но и да предаде някаква информация от  нея 
техническите изисквания към неговия корпус и научната апаратура  
трябва да са много по - тежки от всякаква гледна точка. Това било 
отчетено при следващата съветска мисия, тази на двойката сонди 
“Венера”-5 и 6. Те потеглили към Вечерницата съответно на 5 и 10 
януари 1969 година. Целта обаче този път не била да се достигне на 
всяка цена до повърхността, а да се проникне колкото е възможно по-
близо до нея и да се получат нови данни за атмосферата. Спускаемите 
апарати на двете сонди били разчетени да издържат на налягане до 40 
атмосфери.   

Мисията била напълно успешна. Спускаемите апарати предавали 
данни от атмосферата, включително до 18 километра над повърхността.  
Там били измерени температури от около 320 градуса и налягане от 27 
атмосфери. 

Така се стигнало до следващата ключова фаза в изследването на 
Венера - до повърхността да достигне “работоспособен” спускаем 
апарат, който да предаде научна информация оттам. Това било задачата 
на следващата мисия - тази на сондата “Венера”-7 . За разлика от 
предишните сонди, корпусът на спускаемият апарат бил изработен от 
изключително здрав и термоустойчив метал – титан и бил в състояние да 
издържи външно налягане до 180 атмосфери! Значително подобрение имало 
и в термоизолацията на корпуса, за която бил използван специален 
стъклопластов материал. Новата станция се оказала доста по-тежка, 
почти 1200 килограма. Това наложило да се направят някои подобрения в 
ракетата-носител “Молния”, и по-специално в нейната 4-та степен.  

Сондата “Венера”-7 е изстреляна от Байконур на 17 август 1970 
година. Полетът преминал успешно и на 15 декември  след 120-дневен 
полет достигнала околностите на Венера. Спускаемият апарат се отделил 
от орбиталния модул и в 5 часа и 34 минути по Гринвич извършил меко 
кацане на повърхността на планетата откъм нощната й страна. 
Измереното атмосферно налягане било 90 атмсфери, а температурата 475 
градуса по Целзий! 

По резултатите от “Венера”-7  съветските учени направили извод, 
че температурата на повърхността най—вероятно никъде не надвишава 500  
градуса Целзий, а налягането – 105 атмосфери.  Това било отчетено при 
конструирането и изработването на спускаемия апарат на следващата 
сонда – “Венера”-8.  В много отношения неговата конструкция била по- 
икономична, а общата му маса била с 38 килограма по-малка , отколкото 
при “Венера”-7.  Сериозни подобрения били направени по отношение на 
термозащитата като бил добавен слой от берилий. Подобрена била и 
системата за радиовръзка. В състава на научната апаратура влизали 
допълнително  гама-спектрометър за определяне на минералния и скален 
тип на повърхността, уред за регистрация на амоняк и луксметър за 
определяне на осветеността на повърхността.  

На 22 юли  новата сонда “Венера”-8 достигнала планетата Венера. 
След близо едночасово  движение през атмосферата спускаемият апарат  
успешно достигнал повърхността. Оттам той предавал информация в 



продължение на 50 минути. Измерената температура била 470 градуса по 
Целзий, а налягането – 90 атмосфери.  Повърхността в точката на 
кацане се оказала от раздробен материал, чийто състав наподобявал 
земни гранитни скали. Измерванията на осветеността показвали, че е 
възможно да се направи снимка.  В такъв случай - как ли изглежда 
венерианският пейзаж?!… 

Отговорът на този крайно интересен въпрос станал обект на 
специална космическа мисия , тази на сондите “Венера”-9 и 10. Двата 
апарата са много по-тежки от предшествениците си - около 5 тона 
всеки. Масата на спускаемите апарати е малко над тон и половина, от 
които около 660 килограма се пада на научната апаратура. На борда се 
намират фотометрични уреди  за наблюдения във видимата и 
инфрачервената част на спектъра, включително и такъв, който да 
предаде снимка от повърхността. Двете станции достигат Венера през 
октомври 1975 година.  

 
 

 

Космичееската сонда “Венера”–9; горе вляво - цялата сонда; горе 
вдясно - спускаемият апарат; долу вляво – първата пълна панорамна 
снимка на повърхността на Венера; долу вдясно - снимка в основата на 
спускаемия апарат. Приблизителните координати на мястото на кацане са 
31 градуса северна ширина и 291 градуса източна дължина.   
 

На 20 октомври 1975 година апаратурата на борда на спускаемия 
апарат на “Венера” – 9 предава първите снимки от повърхността на 
Венера, а три дни по-късно същото прави и фототелевизионният комплекс 
на борда на “Венера”-10.  Мечтата на астрономите в продължение на два 
века да разберат какво точно се крие зад плътната и обвита в облачна 
пелена атмосфера най-после се изпълнила – пред очите на 
изследователите се разкрила сурова картина - нажежена камениста 
пустиня. Осветеността на небето наподобявала тази на облачен юлски 
ден на повърхността на Земята. Формата на камъните показвала, че 
повърхността е сравнително млада в геоложко отношение - не повече от 
800 милиона години. Означавало ли това, че Венера е геологически 
много активна планета?!   

 Подозренията, че това е наистина така се засилвали и от 
данните, които спускаемите апарати на съветските сонди предали за 
облачния слой. Оказало се, че това е по-скоро плътна димка от 
аерозоли и прах, богат на сярна, солна и флуороводородна киселина. 
Дебелината на слоя се оказал около 40 километра, а долната му граница 
била на около 35 километра над повърхността. 



 За да се отговори на този толкова интересен въпрос били 
необходими друг тип наблюдения, които да дадат информация за големи 
части и по възможност за цялата повърхност на Венера. Поради плътния 
аерозолен слой и изключително тежките условия на повърхността 
технически това било най-лесно осъществимо чрез радарна система, 
която да се намира на борда на орбитален апарат.  С помощта на 
радиолокация това би дало възможност да се направи подробна  

 

радиолкационна карта на повърхността на Венера,   

 

а оттам и геложки анализ на различните формии на релефа. Това била 
една от ключовите задачи на американската сонда “Пионер- Венера”-1. 
Тя била изстреляна на 20 май 1978 година от Кейп Канаверал. Почти 
едновременно с нея към Венера полетяла и “Пионер-Венера”-2.  Мисиите 
на двете сонди обаче не били дублирани.  Основните задачи на втората 
сонда били свързани с навлизане в атмосферата и меко кацане на 
повърхността. 

 Радиолокационни наблюдения на Венера се провеждали и с големия 
радиотелескоп в Аресибо. Благодарение на тях още през 1967 година 
било установено, че в северното полукълбо на Венера има област с 
добре изразена спрямо оклната повърхност височина. Тя била наречена 
Мaxwell Montes т.е. “планината Максуел”. Данните от радара на  
“Пионер –Венера”-1 били с много високо качество. Те не само 
потвърдили изводите на радиоастрономите от Аресибо, но дали 
възможност да се направи първата подробна карта на повърхността на 
Венера.  Установено било, че на планетата има протяжни  високи форми 
на релефа, съответстващи на земните континенти, разделени от огромни 
низини, наподобяващи океанските дъна на Земята. Разбира се, без капка 
вода в тях… С изключение на планината Максуел всички останали 
названия на топографски обекти на повърхността на Венера са с женски 
имена. Така например двата най-големи венериански континента са 
наречени “Ищар” и “Афродита”.  Планината Максуел се оказала най-
високата точка не само на континента Ищар, но и на Венера въобще. 
Спрямо средната повърхност на планетата тя се издига на близо 11 

километра височина.  Тя е и най-студеното място на планетата. 
Средната температура там е “само” 360 градуса по Целзий! На много 
места в атмосферата били регистрирани електрически мълнии. 

Втората сонда “Пионер-Венера”-2 доставила на повърхността 
едновременно четири спускаеми апарата. Един голям с маса около 315 кг 
и три по-малки , по 90 килограма всеки един от тях. Големият апарат, 
заедно с един от малките се спуснали на дневната страна на планетата, 
а другите два малки – на нощната.  Един от най-важните резултати, 
който тези апарати установили бил, че съдържанието на аргон във 
венерианската атмосфера превишава аналогичното в земната между 50 и 
500 пъти. В облачния слой били открити както сернокиселинни аерозоли, 
така и частици от твърда сяра. И двата факта са индикатори за много 
силна вулканична активност. 

След не съвсем успешните мисии на сондите “Венера”-11 и 12 през 
1978 година, към Венера се отправили “Венера”-13 и 14. Това станало в 
края на октомври 1981 година. Била използвана новата за това време 
ракета-носител “Протон”. В началото на март следващата година 
спускаемите им апарати успешно кацнали в областта Феба в южното 
полукълбо, недалеч от екватора. 



 

 

Повърхността на Венера – карта по радиолокационните наблюдения на 
“Пионер-Венера”- 1, “Венера”-15 и “Венера” - 16 (края на 80-те 
години). Топлите цветове обозначават положителните форми на релефа. В 
яркочервен цвят в горния край на картата (северния полярен район) е 
изобразена планината Максуел - най-високата точка на континента Ищар 
и на цялата планета . В сиво са области, за които по това време все 
още няма данни. 

 Апаратурата на борда на спускаемия апарат на “Венера”-13 
работила в продължение на 127 минути, тази на “Венера”-14 – 57 
минути. Били получени  панорамни снимки поотделно в три цвята, от 
които впоследствие американският учен Дон Митчел успял да получи 
цветни, използвайки специален софтуер. Автоматичните сонди, монтирани 
на двата апарата успели да вземат скални проби, които били 
анализирани в автоматичните лаборатории на всеки един от тях. Оказало 
се, че скалите в този район са алкални, по подобие на базалта или 
габрото. Това е характерно за дъната на земните океани.  

Монохромно панорамно изображение на повръхността на Венера в мястото 
на кацане на сондата “Венера”-14 (камера 1) . Отляво панорамата е 
показана в оригинален вид. Дясната част на изображението е обработена 
в цветове от Дон Митчел. 

Следващите две съветски сонди “Венера”-15 и 16, изстреляни през 
октомври 1983 година,  имали задачата да проведат радарни наблюдения 
на Венера от орбити около нея.  Основната цел била да се допълнят 
наблюденията на “Пионер-Венера”-1 за някои области от повърхността, 
които оставали слабо изследвани до момента.  Двете станции работили 
около Венера в продължение на осем месеца. На базата на тези данни 
били получени карти с висока точност за около 30% от повърхността. 
Най-малките детайли върху тези карти са с размери между 1 и 2 



километра. Подобна е точността и при радарните наблюдения на “Пионер-
Венера”-1. 

През 1989 година НАСА изпратила към Венера сондата “Магелан”. 
Изстрелването било осъществено с космическата совалка “Атлантис” 
Основната цел била отново радарни наблюдения на повърхността. Най-
малките детайли върху нея, които можели да се регистрират били с 
размери вече между 100 и 250 метра. Имало възможност да се получат 
тримерни изображения за голяма част от релефа. Наблюденията на 
“Магелан” продължили около 4 години – от 1990 до 1994 година. 
Наблюдателният материал бил с много високо качество, който позволил 
на геолозите да направят важни изводи за планетата. Открити били 
множество лавови долини и други структури от вулканичен произход.  

Северният континент Ищар (Ishtar Terra) по радиолокационни данни от 
сондите “Венера”-15 и 16 

През 1994 година специалистите от НАСА решили да използват 
“Магелан” за изследване на ветровете във високите слоеве на 
венерианската атмосфера. Орбитата на апарата била снижена и той 
навлязъл в атмосферата.  Научната информация била получена,  но това 
бил краят на сондата “Магелан”. 

Мисията на “Магелан” към Венера е последната, която може да се 
отнесе към епохата на “великата космическа надпревара” между СССР и  
САЩ. 

Много тясно с изследванията на Венера е свързан  проектът “Вега”, 
който по същество е първата значима космическа мисия за изучаване 
отблизо на комета. Става въпрос за 

Халеевата комета 

по време на нейното поредно приближаване към Слънцето през 1986 
година. Обстоятелствата около планирането на тази мисия имат характер 
на щастлива случайност. В края на 70-те години съветските учени 
започнали да правят балистични, т.е. траекторни разчети на бъдеща 
мисия към Венера за 1985 година.  Забелязали обаче, че ако 



траекторията на двете сонди около Слънцето бъде мислено продължена 
след срещата им с Венера, то в началото на март 1986 година те биха 
се оказали в непосредствена близост до Халеевата комета!…  

 

Радиолокационно  изображение на вулканичната планина Sapas Mons на 
повърхността на Венера 

   

Снимки на ядрото на Халеевата комета от близко разстояние; вляво - от 
“Вега-2” (разстояние около 8000 км), вдясно – от “Джото” (разстояние 
около 1500 км) 

 



 

 

 Ето защо било решено, че този шанс не бива да се изпуска и 
мисията трябва да бъде комбинирана, т.е да се изследва както Венера, 
така и Халеевата комета.  Формирането на научна програма и нейната 
техническа реализация трябваше да се направят в много кратки срокове. 
Проектът получи специфично название “Венера - Халей” или съкратено 
“Вега” (от руското “Венера - Галлей”). Трудността беше още и в това, 
че трябваше да се направят пълноценни изследвания не на едно, а на 
две космически тела, при това със съвсем различна природа – планета и 
комета.  Ето защо в СССР бе решено проектът да бъде реализиран на 
основата на широко международно сътрудничество.  На първо място беше 
привлечена Франция, с която СССР имаше активно сътрудничество в 
космоса още от началото на 70-те години. В проекта се включиха още и 
почти всички европейски социалистически страни, участващи в 
международната организация “Интеркосмос”, с изключение на Румъния. В 
по-ограничен мащаб се включиха също Финландия и Западна Германия.  
(За българското участие в тази мисия ще разкажем подробно в Епизод 
12.) Предложението бе прието от всички поканени страни с огромен 
ентусиазъм. Поради финансови причини НАСА се отказа от експедиция към 
Халеевата комета, така че този път нямаше да има американска 
конкуренция. 

 Сондата “Вега”-1 стартира от Байконур на 15 декември 1984 

година, “Вега”-2 – шест дни по-късно.  Станциите прелетяха край 
Венера в средата на юни 1985 година. В атмосферата бяха изхвърлени 
два аеростата с радиопеленгатори. Тяхното предназначение бе да се 
изучават въздушните течения в горната част на аерозолния слой. 
Спускаемите апарати успешно достигнаха до повърхността недалеч един 
от друг в район, разположен близо до екватора. 

 Останалите части на двете сонди  (прелитащите, т.е. “кометните” 
модули)  продължиха  своя път  към  Халеевата  комета. На 6 март 1986 
година сондата “Вега-1” прелетя на около 8890 километра от ядрото на 
Халеевата комета. На 9 март край кометата прелетя и “Вега”-2 на 
разстояние 8030 км от ядрото. По това време кометата е почти на 
същото разстояние от Слънцето, както и Земята - около 108 милиона 
километра. Общо от телевизионните камери на двете сонди са получени 
около 1500 изображения на кометата от близко разстояние. Получени са 
преки доказателства, че теорията за строежа на кометите, предложена 
още през 1950 година от Фред Уйпл (“моделът на мръсната снежна 
топка”) е вярна. Както е предполагал 35 години преди това 
американският учен ядрото на кометата се състои от замръзнали газове 
и твърди частици с различни размери. Водният лед наистина се оказва 
главната компонента в състава на леда, а водната молекула – главна 
газова компонента във вътрешната част на кометната атмосфера.  
Твърдите частици по свойствата си са сродни на някои от каметните 
метеорити, падащи на Земята, и по специално на един клас, който е 
доста богат на въглерод.  В състава на кометните газове са открити и 
различни въглеродо - и азото - съдържащи  молекули, в това число и 
етилов алкохол.  Този факт е много важен, тъй като кометното вещество 
по своя състав е твърде близко до този на първичната газово-прахова 
мъглявина , от която се е образувала Слънчевата система. Съчетанието 
на наличие на вода с наличие на органично вещество в кометните ядра 
засилва позициите на тези учени, които твърдят, че биогенните 
молекули възникват в условията на газово-прахови мъглявини около 
младите звезди. Включването им в състава на нововъзникващите планети 
е предпоставка ако са налице подходящи физически условия, там да се 
развие и живот. 



 Ядрото на Халеевата комета се оказа тяло с много  неправилна 
форма , наподобяваща фъстък или гира с размери 15 х 8х 8 километра. 
По точно, това са две по-големи части, съединени помежду си с тънък 
«мост». Повърхността се оказва покрита с тънък слой, беден на лед, но 
богат на аморфен въглерод. Този екран играе ролята на топлинен щит, 
който пази кометното ядро от бързо изпарение и разрушаване. Въпреки 
това анализът на данните показва, че по време на прелитането на двете 
сонди ядрото е губело по около 7 тона вещество за секунда. В резултат 
на този процес Халеевата, както и всички останали средно - и дълго- 
периодични комети губят по около 0.5% от масата си при всяко  поредно 
приближаване към Слънцето. Това означава, че “мостът”, съединяващ 
двете основни части на ядрото на Халеевата комета може твърде скоро 
да бъде прекъснат. Ето защо е възможно през 2061 година, когато тя 
отново приближи Слънцето да се наблюдават не една, а две комети!… 

 Паралелно с мисията “Вега” Европейската космическа агенция  
осъществява собствен проект за изследване на Халеевата комета- 
“Джото”. Изстреляна е една сонда с това име. Тя носи на борда си по-
малко апаратура, защото голяма част от масата й всъщност представлява 
противометеоритен щит. Това обаче позволява на тази сонда да се 
доближи на много близко разстояние до ядрото – само на 600 километра. 
Получени са снимки с много високо качество. За съжаление някъде около 
това разстояние връзката със сондата прекъсва. Причината най вероятно 
е удар на сравнително голям твърд къс, излетял от ядрото. Това е 
нарушило ориентацията на “Джото” в пространството. 

 Япония също провежда паралелна програма за изучаване на 
Халеевата комета. Целта е преди всичко “Страната на изгряващото 
слънце” да изпрати за пръв път в космоса междупланетни сонди.  Двата 
апарата  – “Суисей” и “Сакигаке” се приближават през март 1986 година 
до ядрото - съответно на 150 хиляди и 7 милиона километра разстояние. 

  С известно закъснение и , така да се каже “в движение”, НАСА се 
включва макар и ограничено в т.нар. “Халеева армада” от космически 
сонди.  За целта е решено да се използва една сонда, изучаваща 
слънчевия вятър  извън пределите на земната магнитосфера, но на 
сравнително близко до Земята разстояние.  Тъй като през 1982 година 
тя вече е изпълнила своята научна програма,  е решено  чрез 
допълнителен импулс на нейните двигатели тя да бъде насочена към 
Халеевата комета.  Сондата преминава на 28 милиона километра 
разстояние от ядрото откъм кометната опашка. Получени са данни за 
взаимодействието вежду йонизираните кометни газове и слънчевия вятър. 

  Несъмнено наред с Венера  другият съсед на Земята - Марс е 
втората най-прироритетна цел  в изучаването на телата от Слънчевата 
система. И докато в първия случай  СССР имал очевидно предимство, то  
в изучаването на 

 

 “Червената планета” 

САЩ са водещата страна.  

 Както казахме обаче в началото, първият “ход” и тук е бил за 
СССР още през 1960-та година.  Следващият съветски опит за достигане 
на Марс е през 1962 година. Първата сонда от серията “Марс” е 
изстреляна на 1 ноември същата година. Разработена е в 
конструкторското бюро на Сергей Корольов. Именно с цел 
комуникационното обслужване на тази мисия е изградена най-мощната до 
този момент в СССР радиотехническа система към новия Център за 
далечна космическа връзка. Станцията тежи малко над 850 килограма. На 
борда й има няколко уреда за изследване на междупланетното 
пространство. Освен изучаването на междупланетното пространство 
другата основна цел била изпробване на системите за далечна 



космическа връзка. Изучаването на самия Марс било третата задача. По 
програма сондата трябвало да премине на 11 хиляди километра от 
планетата и да предаде снимки от това разстояние, както и да се 
провери има ли Марс магнитно поле.  Устойчивата връзка със сондата 
била  пддържана в продължение на повече от четири месеца до 
разстояние 106 милиона километра от Земята. През това време били 
получени ценни данни  за междупланетнато пространство в областта 
между двете планети, за слънчевия вятър  и “опашката” на земната 
магнитосфера.  На 19 юни 1963 година “Марс”-1 преминава на 193 000 км 
от Марс и продъължава полета си по околослънчева орбита. 

 Следващият опит е на американците.  На 5 ноември 1964 година 
към Марс е изстреляна сондата “Маринър”-3, а три седмици по-късно – 
нейната “близначка” “Маринър”-4.  “Маринър”-3 е изведена успешно на 
околослънчева орбита, но механичната система, която трябвало да 
освободи и разгъне слънчевите батерии  блокирала. Ето защо тази сонда   
останала по-нататък  неизползваема.  

 Полетът на “Маринър”-4 обаче протекъл без произшествия.  След 
малко повече от седем месеца след старта станцията се оказала в 
околностите на Марс. Прелетяла от него на минимално разстояние около 
9850 километра. Получени били  21 снимки , които   покривали около 1% 
от повърхността на планетата.  Заснетите терени твърде много 
наподобявали лунния ландшафт. Разкрила се една безжизнена пустиня, 
покрита с кратери. Отхвърлена била хипотезата, че тъмните области 
върху повърхността представляват  райони, покрити с растителност. От 
прочутите марсиански “канали” нямало никаква следа на снимките. 
Заснетите кратери били очевидно от ударен /метеоритен/ произход,  
както и лунните. Техните “валове” обаче били значително по-изгладени. 
Това е вследствие от наличието на атмосфера и свързана с нея ветрова 
ерозия. 

Атмосферата на Марс се оказала почти 100 пъти по-разредена от 
земната, а основният газ в нея - CO2. Средната температура на 
повърхността била оценена на около –30 градуса по Целзий. По 
пречупването на радиосигналите, изпращани от сондата към Земята в 
момента на преминаването й зад планетата била открита марсианската 
йоносфера. Тя се оказала около 10 пъти по-слаба от земната. 

 

Вляво: “Маринър”-4 – сондата, чиито данни за Марс разочароваха 
всички. Вдясно: една от  снимките, получени от “Маринър”-4 

 

 Мисията на “Маринър”-4 довела до огромно разочарование както 
учените, така и любителите на научната фантастика по целия свят.  
Нямало нито канали, нито марсианци!!!.. Вече било сигурно, ако на 
Марс все пак има някакъв живот, то той е в съвсем примитивни форми. 



 Резултатите от следващите мисии обаче все пак върнали малка 
част от оптимизма. Всъщност  снимките от “Маринър”-4 били върху една 
доста нетипична за цялата планета част от повърхността, която имала 
известна прилика с Луната.  Истинският облик на Марс се оказал доста 
по-различен и интересен. Това започнало да се изяснява още по 
резултатите от следващата марсианска мисия, тази на сондите 
“Маринър”-6 и 7. 

 Те са изстреляни в началото на 1969 година, съответно на 25-ти 
февруари и 27 март. В края на юли и началото на август същата година 
прелитат последователно на около 3400 километра от Марс. Мисията на 
“Маринър”-7 за малко да се провали само седмица преди сондата да 
достигне целта си – вероятно поради сблъсък с малък метеорит. В 
послединя момент обаче е намерено решение на възникналия проблем и тя 
успява да осъществи научната си програма. Апаратите заснимат около 
20% от повърхността на планетата, а общият брой изпратени към Земята 
снимки е 202. Най-малките детайли, които могат да се различат на тези 
снимки са с размер около 300 метра. Изображенията са много по-богати 
на информация в сравнение с тези от “Маринър”-4, виждат се повече 
подробности. Оказало се, че Марс съвсем не прилича толкова много на 
Луната, а върху повърхността му има детайли, които са специфични само 
за него. Така например били открити терени със силно пресечен 
хаотичен релеф, каквито няма нито на Земята, нито на Луната. Пълна 
загадка за геолозите се оказала обшираната котловина в южното 
полукълбо, наречена Hellas (Хелас). Върху цялата площ на този район с 
размери над 1000 х 1000 километра не се виждал нито един кратер!?… 
Донякъде  били реабилитирани и “каналите”.  Оказало се, че това са 
частично подредени  последователности  от по-тъмни области върху 
повърхността, които наблюдавани отдалеч проявяват тенденция да 
изглеждат като линейни  структури.   

 Любопитството на учените било огромно. А какво ли крият 
останалите близо 80% от повърхността на Марс, които досега не били 
заснети отблизо от космическите сонди?!…Назряла необходимостта вместо 
прелитащи станции към планетата да се изпратят такива, които да 
работят продължително време в орбита около нея. 

 Не се наложило да се чака много дълго. През 1971 година бе 
поредното “велико противостояние” на Марс. Това са събития при които 
Земята и Червената планета застават твърде близо една до друга – 
разстоянието между тях е винаги около или под 60 милиона километра. 
Случват се веднъж  през интервали от 15 и 17 години.  Условията били 
особено благоприятни за космически мисии и учените от САЩ и СССР 
решили да се възползват от тях. Към Марс полетели две двойки сонди – 
една съветска (“Марс”-2 и 3) и една американска (“Маринър”-8 и 9). 
Това станало през май 1971 година. Американските сонди имали за 
задача да влязат в орбита около Марс и да проведат продължителни 
наблюдения на повърхността и атмосферата. Съветските сонди включвали 
орбитални и спускаеми модули, т.е. в тяхната програма влизали както 
наблюдения от околомарсиански орбити, така и меки кацания на 
повърхността. В състава на съветската мисия имало и една трета сонда 
–“Марс “-71С. Тя трябвало да влезе първа в орбита около Марс и 
сигналите от нея да се използват за допълнително насочване и корекция 
на траекториите на другите две съветски станции. 

 Най- напред  трябвало да полети “Марс”-71С, но стартът на 5-ти 
май  1971 г бил неуспешен. Мисията на “Маринър” – 8 също  се 
провалила още при старта на 9-ти май. Ракетата-носител заедно със 
сондата паднала в Атлантическия океан. Другите две съветски станции 
били успешно изведени на околослънчеви орбити съответно на 19-и и 28-
и май и потеглили към Марс. Последна на 30-и май се отправила в мисия 
към Червената планета “Маринър”-9. 



Спускаемият модул на “Марс”-2 се отделил от останалата част на 
станцията на 27 ноември и се насочил към планетата. Поради грешка в 
програмата на бордовия компютър обаче били подадени неточни  команди 
за движението на спускаемия апарат.  Тай навлязъл под много голям 
ъгъл и с голяма скорост в атмосферата, която парашутната система не 
успяла да намали навреме. Апаратът се разбил на повърхността. 
Останалата част от станцията влязла в орбита около планетата, където 
в продължение на 8 месеца изпълнявала научната си програма. 

 Спускаемият апарат на “Марс”-3 достигнал успешно повърхността 
на Марс на 2 декември. Била изпратена панорамна снимка от околността, 
но на нея не се виждали никакви детайли освен линията на хоризонта. 
Около 15 секунди след тази снимка радиосигвалът пропаднал. По това 
време почти по целия Марс бушувала огромна пясъчна буря. Предполга се 
че прекъсването на връзката е поради атмосферна мълния.  Орбиталният 
модул започнал да обикаля около планетата  и работил, както и този на 
“Марс”-2 почти осем месеца. 

             За съжаление телевизионните изображения на планетата се 
оказали с ниско качество. Причината за това била, че  специалистите 
разработвали тази част от проекта, ползвали погрешен модел за 
оптическите  свойства на марсианската повърхност и не били заложени 
най-подходящите технически параметри на телевизионните камери. В 
резултат на това много от изображенията се оказали преекспонирани. 
Допълнителен фактор била прашната буря - тя силно снижавала контраста 
на детайлите по повърхността. Останалата част от програмата обаче 
била изпълнена успешно. Били изследвани оптическите  характеристики 
на повърхността и атмосферата  в инфрачервената, видимата и 
ултравиолетовата светлина, както и в радиодиапазона. Получени били 
данни за високата атмосфера. Открито било, че Марс има много слабо 
собствено магнитно поле. Изследвано било съдържанието на водни пари в 
района на полярните шапки, както и поведението на аерозолите в 
атмосферата. Получени били голям обем данни за денонощните и сезонни 
изменения на температурата в различни части на Марс. Дистанционно, 
чрез данните от уредите на борда били изследвани и електрическите 
свойства на приповърхностния слой на марсианския грунт. 

 Основната задача на “Маринър”-9 била картографирането на 
повърхността  с помощта на телевизионна камера с много висока 
разделителна способност.  Имало възможност да се наблюдават детайли с 
размери до около 100 метра. С цел евентуалното регистриране на 
вулканична активност на борда на сондата имало специален уред, 
работещ в инфрачервената област.Останалите прибори били предназначени 
основно за изучаване на атмосферата и околното космическо 
пространство.  В програмата на сондата влизало също и заснемане 
отблизо на двата спътника на Марс – Фобос и Деймос. 

 

 “Маринър”-9  

 

влиза в орбита около Марс на 14 ноември 1971 година , след което  от 
борда му се провеждат наблюдения в продължение на почти една година. 
Първоначално работата по заснемането на повърхността е 
възпрепятствана от прашната буря. След това обстановката се 
успокоява. Към Земята са предадени общо над 7300 висококачествени 
изображения на планетата, покриващи около 80% от повърхността й.  
Открита е високопланинската вулканична област в близост до екватора, 
наречена Tharsis (Тарсис). Главните структури  в нея са няколко 
огромни вулканични планини, подобни на тези на Хавайските острови. 
Сред тях е най-високата планина в Слънчевата система - Olympus Mons 
(Планината Олимп), издигаща се на 12600 метра над средната повърхнина 



на Марс. Недалеч от нея, в южното полукълбо е открит огромен, близо 
4500 километра дълъг разлом  Vallеs Marineris (“Долината на 
Маринър”), наречен така в чест на сондата. 

 

 

 Вляво: Долината на Маринър (Valles Marineris), вдясно – Olympus 
Mons, най-високата планина в Слънчевата система (оригинална снимка от 
“Маринър”-9) 

 

 Интересни резултати били получени и за атмосферата. Чрез 
ултравиолетовия спектрофотометър на “Маринър - 9 за пръв път бил 
регистриран озон, най-добре  в района на полярните шапки.  

 Данните от трите сонди работили около Марс в периода 1971-72 
година разкриват истинското лице на Марс. То няма нищо общо с 
населената планета и изкуствените канали на Пърсивал Лоуел от 
началото на 20-ти век. Марс обаче  е твърде различен и от 
първоначалната представа, формирала се след разочароващите снимки от 
“Маринър” - 4. 

Оказва се, че в геоложко отношение Марс може да се раздели на 
две части. Северното полукълбо е предимно огромна низина, 
наподобяваща океанско дъно, а южното е предимно планинско и по своя 
геоложки строеж много прилича на континент. Метеоритните кратери  в 
океанското полукълбо са средно по-малки по размер и по-малко на брой, 
в сравнение с тези върху “континента”. Каква е причината? Дали това 
не е доказателство, че в далечното минало този район е бил покрит с 
нещо, което е омекотявало ударите от падащите метеорити. Твърде 
вероятно е това да е била някаква течност. Може би вода!?… 

Данните и от “Маринър”-9, и от съветските сонди показват по 
почти категоричен начин, че ледените полярни шапки на планетата и 
особено северната , съдържат голямо количество воден наред със “сухия 
лед” (замръзнал СО2). Той не  се изпарява през лятото поради много 
ниските температури в района на полюсите, които дори и тогава остават 
около и под – 80 градуса по Целзий. От друга страна редица факти 
около Долината на Маринър навеждат на мисълта, че е твърде вероятно в 
далечното геоложко минало тя да е била русло на река, може би водна!? 
От всичко това следва, че на Марс и днес има вода поне в полярните 
райони. Твърде вероятно е да има такава днес  и  под повърхността. 
Дали на планетата  все пак няма живот и днес? Ако не на повърхността, 
може би под нея? А каква е била ситуацията  в по-далечното 
минало?…Ако на Марс е имало океани и реки, то какво се е случило с 
тях?!… 

По този начин резултатите от 1971-72 година са задали контурите 
на една нова, дългосрочна стратегия за изследването на Червената 



планета, която до голяма степен се следва и днес, над 40 години по-
късно. 

 През 1973 година към Марс потеглила цяла “флотилия” от  
съветски  сонди – “Марс”-4, 5, 6 и 7. Първите две трябвало да работят 
в орбита около планетата и да “подсигуряват” операцията по кацането 
на спускаемите апарати, които носели “Марс”-6 и 7. “Марс”–4 достигнал 
планетата, но спирачните днигатели не проработили и сондата просто 
прелетяла край планетата на 2200 километра разстояние. “Марс”-5 
успешно влязъл в орбита, но поради разхерметизиране на корпуса 
станало ясно, че може да бъде използвана за научни наблюдения само 
две седмици. Налагало се да се бърза, но това станало за сметка на 
качеството , особено на телевизионните изображения. Само 48 от 
направените 108 снимки били с нормално качество. Ценен резултат се 
оказал и откриването на озон над високопланинската област Тарсис.  

 

Различни участъци от повърхността на Марс,заснети от сондата “Марс”-5 

 

 Автоматичната сонда “Марс” – 6 достигнала Марс на 12 март 1974 
година. Спускаемият апарат успешно навлязъл в атмосферата и в 
продължение на три минути и половина предавал данни. След това 
връзката внезапно прекъснала. Апаратът достига марсианската 
повърхност в район на около 24 градуса южно от екватора. “Марс”-7 
също достига до планетата, но опитът за кацане на спускаемия апарат е 
неуспешен.  

 В това време НАСА подготвя една от най - интересните мисии, 
провеждани в цялата история на космическите изследвания на Марс. 
Става въпрос за 

 

 проектът “Викинг” 

 

чиято основна цел  била да се установи има ли на Червената планета 
живот. 

 Двете сонди “Викинг”-1 и 2 включват орбитални и  спускаеми 
модули. Програмата на орбиталните   е  твърде идентична с тази на 
“Маринър”-9, т.е. телевизионни снимки на повърхността с разделителна 
способност до 40 метра и изследване на атмосферата.  Спускаемите 
модули включват механичен блок за загребване на марсиански грунт и 
доставянето му в лабораторния отсек за автоматични физико-химични и 
биохимични анализи. Има също така и  метеорологични уреди, 
сеизмометър  и фототелевизионни камери за получаване на панорамни 
снимки от местата на кацане.  



 Сондите са изстреляни успешно в края август и началото на 
септември 1975 година.  Към средата на юли 1976 г “Викинг”-1, а 
половин месец по - късно “Викинг-2 достигнали околността на Марс. 
Орбиталните апарати започнали изпълнението на своите задачи, кръжейки 
над планетата. Спускаемите модули успешно кацнали на повърхността.  
“Десантчикът” на “Викинг”-1 се спуснал в Долината Хрис (т.нар. 
“Златна долина”) на около 24 градуса северно от екватора. Вторият 
спускаем апарат каца в Долината Утопия на 48 градуса северна ширина.   

 

Снимка на Марс, направена от борда на “Викинг-1”. В центъра на 
изображението е Долината на Маринър. Разстоянието е приблизително 
4000 километра. 

 

 Фототелевизионните камери предават първите панорамни 
изображения от повърхността на Марс. Вижда се пустинен пейзаж. 
Повърхността е с ръждиво-червеникав оттенък, осеяна е с камъни с 
различни размери. Червеникавият оттенък се дължи на високото 
съдържание на железни съединения в приповърхностния грунт. Небето 
също е с розово-червеникав оттенък поради наличие на много прах в 
атмосферата  от повърхността. 

 Трите вида тестове за търсене на микроорганизми, подобни на 
земните дали много противоречиви резултати. В два от тях химическите 
реакции твърде много се усилвали първоначално в сравнение с типичните 
им параметри при подобни експерименти на Земята. Третият експеримент, 
който трябвало да провери за наличието на органични вещества в 
почвата дал напълно отрицателни резултати. Изводът бил, че или в 
приповърхностния слой на Марс напълно отсъства живот, или 
концентрацията на потенциалните микроорганизми  е много малка.  

      (Поради силно разредената атмосфера до повърхността на 
планетата прониква почти цялото слънчево излъчване от средната и 
близка ултравиолетова област, както и голяма част от идващите от 
космоса частици с висока енергия. Ето защо радиационната обстановка 
на повърхността е изключително тежка, а съществуването на 
микроорганизми - много малко вероятно. Бел. авт. ) 



Самата почва в района на кацане на “Викинг-2 се оказала богата 
на силиций, желязо, сяра и хлор, но калият бил приблизително 5 пъти 
по-малко отколкото средно за земната повърхност. Било направено 
предположение, че най-вероято желязото и сярата се свързват в железен 
сулфат. Впоследстнвие това се оказало вярно. Подобна картина за 
химическия състав на грунта показвали и измерванията от “Викинг”-1. 

 

Първото оригинално панорамно изображение на марсианската 
повърхност, направено от спускаемия модул на “Викинг”-1. На преден 
план е част от корпуса на станцията. 

 

Цветна панорама от мястото на кацане на “Викинг”-1. Снимката е 
направена с “камера–2”. 

Апаратурата на спускаемия апарат на “Викинг”-1 работи в 
продължение на повече от 6 години до м. ноември 1982 година. Това го 
поставя на трето място по продължителност на работа сред апаратите, 
работили досега на Марс след всъдеходите “Опортюнити” и «Кюриозити» 
(виж последния Епизод 13 на поредицата). Спускаемият апарат на 
“Викинг”-2 функционира до месец април 1981 година. През това време са 
направени хиляди метеорологични наблюдения и са получени огромен брой 
снимки на различни природни явления – изгрев и  залез на Слънцето, 



зазоряване, образуване на мъгли , кондензация на СО2 върху 
повърхността през зимния сезон и пр. 

През това време орбиталните модули на двете сонди правят 
наблюдения на атмосферата, а повърхността е отново заснета този път с 
много по - добро разрешение в сравнение с това на “Маринър”-9. 

НАСА отделя макар и относително по-малко внимание и на най-
близката до Слънцето планета – Меркурий. Подобно на Марс и Венера тя 
е също планета от “земната група”, т.е. има твърда повърхност.  
Първата  и единствена в периода преди 1990 година мисия до Меркурий е 
на “Маринър” – 10 през 1974-75 година. Сондата първоначално прелита 
край Венера , след което се насочва към Меркурий. Траекторията е така 
разчетена, че сондата приближава на три пъти до планетата като успява 
да заснеме около 45% от повърхността й. Както би могло да се очаква 
поради малката маса и близостта до Слънцето повърхността на Меркурий 
е твърде подобна на тази на Луната. Тя е осеяна с метеоритни кратери. 
Те обаче са по-зле запазени от лунните поради значителната топлинна 
ерозия. Планетата се върти много бавно около оста си ( веднъж за 59 
земни денонощия), но има достатъчно добре забележимо магнитно поле и 
магнитосфера за разлика от Венера. Това се обяснява с наличието на 
голямо желязно ядро в центъра на  Меркурий.   

Съветската мисия “Фобос” от 1988 година може да се счита за 
последното значимо събитие в надпреварата между СССР и САЩ при 
изучаването на Марс с космически апарати. Както всички късни съветски 
космически мисии през 80-те години и тя е по-скоро един международен 
научен проект, организиран по подобие на “Вега”. Основната цел е 
изучаване на Марс и неговия по-голям спътник Фобос. През юли 1988 
година са изстреляни две станции. На 1 септември в резултат на 
погрешно подадена от Земята команда е изгубена връзката с “Фобос”-1. 
Станцията “Фобос” – 2 влиза в околомарсианска орбита  на 29 януари 
1989 година и предава научна информация за Марс и Фобос в продължение 
на 57 дни.  Бордовият компютър обаче не работи много стабилно и често  
прави “сбой”. Най- вероятно това става причина на 27 март 1989 година 
връзката със сондата да се прекъсне. По този начин главната задача на 
станцията – да достави на повърхността на Фобос апаратура за 
извършване на наблюдения на място останала неизпълнена. Съдбата на 
тези двете последни съветски сонди към Марс е  предмет  на множество 
спекулации. 

 

Три снимки на Фобос от март 1989 година, направени с помощта на 
видео-спектрометричния комплекс на борда на сондата “Фобос”-2.  
Снимката в средата е на фона на края на диска на Марс. На дясната 
снимка Фобос е заснет на фона на планетата.  Уредът е разработка на  
учени от България, ГДР и  СССР. 

 

 



ЕПИЗОД 12:  БЪЛГАРИЯ И КОСМОСЪТ 
 

Дотук представихме всички основни етапи и събития, свързани   с 
изучаването на Вселената от зората на човешката цивилизация преди 
около 5 - 6 хиляди години и почти до края на 20-ти век.  Естествено е 
читателят да си зададе въпроса -  как и до каква степен развитието на 
познанието за Земята и Вселената се е отразило върху духовния живот 
на българското общество през вековете? Какъв е българският принос в 
развитието на астрономията и космонавтиката, в какви насоки е той и 
как се съизмерва с постиженията на другите нации?  Това е темата на 
настоящия разказ. 

Известно е, че  
 
древните българи,   
 
т.е. “прабългарите” са народ, дошъл в Източна Европа  от 

необятните степи и планините на Централна Азия. Интересът към небето 
и астрономиеските знания е бил винаги традиционно много силен в тази  
част на света.  Жреците на тенгрическия култ (колобрите)  са били не 
само религиозни лица. Те  също били и носители на научните знания 
сред древните българи, включително и на  астрономическите. Били са 
вещи познавачи на съзвездията, на движението на Слънцето, Луната и 
планетите, а така също и на т.нар. “животински календар”. Тази 
система за отчитане на времето традиционно се свързва с древния 
Китай. На практика обаче през древността макар и с известни различия 
и странични влияния, тя е господстващата календарна система не само в 
“Поднебесната империя”, но и в цяла източна и централна Евразия. В 
основата на този календар е т.нар 12-годишен “животински”  цикъл.  
Всяка една година в него е посветена на определено животно. От своя 
страна в официалната китайска версия  пет 12-годишни цикъла се 
обединяват в 60-годишен цикъл. Според китайския  учен Чжао Ин (17-ти 
век), основата на китайския календар е заимствана от “северните” 
степни  народи, някъде по времето на Първата династия Цин (3-ти век 
пр.н.е.).   

 

Изображение на тенгрическата представа за устройството на света 
 
Макар и много разпространена тезата за “скитско - монголския” 

произход на китайския календар има и много противници. Няма и сигурни 
доказателства, че подобен календар е ползван като официален по 
времето на Първата българска държава. Факт е обаче, че следи от 12-
годишния “животински” календарен цикъл  се откриват в някои български 
празници, обичаи и вярвания през цялото Средновековие, та дори и до 
1920 година.  Силно доказателство за популярността на 12-годишния 
“животински” цикъл в народното съзнание по време на Възраждането е 
“календарът на живота” на поп Минчо Пищовлията от с. Дъбене 
(Карловско). На първия лист на неговото евангелие той прави 



хронология на живота си  на базата на 12-годишни цикли, посочвайки, 
че е роден в “година – петел” (1836 г). 

Сведенията за разпространението на астрономически знания през  
 

Средновековието 
 
по нашите земи са като цяло оскъдни и доста откъслечни, 

включително и през ранния етап на Българското Възраждане (18-ти век).  
Обобщавайки малкото известни факти обаче, могат да се направят 

и някои сигурни изводи. Те са следните: 
1. Сред народа са широко разпространени  астрологически  вярвания  и 

интерес за  предсказване на бъдещето по разположението  на 
Слънцето, Луната и планетите. Някои от представителите на църквата  
съзират в този интерес отклонение от нормите на официалната 
православна религия (идолопоклонство към Слънцето, Луната и 
другите небесни светила). Според охридския архиепископ Теофилакт      
(около 1055-1125 г) българите  “… поради  своето скитско безумие, 
се кланят на слънцето, месеца и другите звезди...“. 

2. Официалната църква търси своя алтернатива на този порочен според 
нея интерес  на народа към небесните явления. Като израз на това 
се появяват някои съчинения, посветени на строежа на Вселената, 
произхода  и движението на небесните тела въз основа на възгледите 
на Аристотел, но и в съгласие с официалния религиозен мироглед. 
Такива са “Шестоднев” и “Небеса” на Йоан Екзарх (10-ти век). 

3. По време на Второто българско царство интересът към 
астрономическите знания изглежда е бил твърде голям. Предпоставка 
за това е и високата за стандартите на Средновековието грамотност 
сред населението. Това особенно силно важи за столицата Търново, 
където около 30% от жителите й са можели да четат и пишат. 
Скептицизмът към официалния мироглед е бил голям. Това изглежда е 
тясно свързано и с една друга тенденция по същото време – 
разпространението на ереси. В Бориловия синодик се говори с 
враждебност за тези, които казват, че светът и материята са вечни. 
Както вече споменах още в Епизод 2, към края на 14-ти век в 
Търново живее и работи неизвестен учен - монах, който е 
привърженик на идеята, че Земята и планетите обикалят около 
Слънцето.  

4. Има сведения за наблюдавани няколко ярки комети и слънчеви 
затъмнения. 

 
Изолирани сведения за наблюдавани интересни астрономически събития 

има и през първите четири века на османското владичество.  Неизвестен 
габровец наблюдава и описва появата на ярката комета от 1577 година, 
при това около месец по - рано от съобщението на Тихо Брахе. Друга 
ярка комета е наблюдавана през 1666 година, а през 1682 година е 
наблюдавана и Халеевата комета. 

Началото на 19-ти век  е белязано от  
 

Българското Възраждане  
 
при което наред с икономическия има и голям  духовен подем. В 

първите модерни български училища от това време, включително и в 
габровското Априловско училище,  астрономията се изучава частично в 
рамките на програмата по физика.  

Първият български учен, астроном по образование, е Димитър Витанов 
(1846-1877). Той е завършил университета в Санкт Петербург, а е 
специализирал  в областта на астрономията на остров Малта. Същият 
превежда от английски на български език първата научно-популярна 
книга по астрономия у нас. Неин автор е директорът на обсерваторията 
в Цинцинати (Охайо,САЩ). Изданието е на книжарницата на Христо 
Г.Данов в Пловдив. 



Сред българските учени преди Освобождението обаче безспорно с най-
голям принос към астрономическата наука е роденият в Котел Петър 
Берон ( 1795 или 1799-1871г ), известен на повечето българи преди 
всичко като автор на “Рибния буквар”.  По-голямата част от живота си 
прекарал във Влашко, но е пътувал и учил в различни европейски страни 
- Германия, Австрия, Франция и Гърция. След като защитава докторат 
през 1831 година Берон окончателно се завръща във Влашко и се 
установява в Крайова.  През 1866-67 година в Париж излиза неговият 
тритомен труд “Небесна физика”. В него той развива идеите си за 
строежа и еволюцията на Вселената. Възгледите на Берон са повлияни от 
теорията на Кант и Лаплас за произхода на Слънчевата система. Според 
него всички наблюдавани звезди (“слънца”)  и мъглявини във Вселената 
обикалят около едно централно тяло, което той нарича Архегет.  Всички 
звезди са произлезли от Архегет. Когато коментираме тези неща днес не 
бива да забравяме, че по това време все още не е било известно каква 
е природата на много от мъглявините.  Днес знаем, че те са гигантски 
звездни системи, съдържащи милиони и милиарди звезди (галактики) , 
подобни на нашата Галактика (Млечния път).  Тогава се е считало, че 
във Вселената фактически съществува една обща структура, обединяваща 
всички наблюдавани звезди и мъглявини. 

 

 

  Вляво: Петър Берон; вдясно: неговият телескоп 

 
Петър Берон  бил инициатор на голям брой полезни неща, свързани с 

развитието на българското образование в границите на Османската 
империя. Когато става дума за астрономия трябва да се знае, че с 
негово съдействие  през 1854 година са изработени и разпространени  
из България за пръв път карти на звездното небе. Друг интересен факт, 
свързан с астрономическите интереси на Петър Берон е  неговият 
телескоп. След смъртта му негов племенник го подарява  на Българското 
книжовно дружество (бъдещата БАН). В момента този телескоп е сред 
експонатите на Природонаучния музей в София.  Научните му и 
философски възгледи обаче останали неразбираеми за 
късновъзрожденското българско общество. 

Възстановената  
 

 след  Освобождението  
 

българска държава се нуждае от високообразовани кадри във всички 
области.  Във връзка с това има нужда и от собствено висше 
образование  и от национални научни учереждения.  През 1888 година се 
създава Висшето училище в София, а много скоро към него възниква 



Физко-математическо отделение.  През 1894 година Висшето училище се 
преобразува в Софийски университет, а Физико-математическото 
отделение – във Физико-математически факултет. 

През учебната 1891-92 година във Физико-математическото 
отделение започва преподаване на астрономия  с по три часа седмично. 
Първият лектор на този курс е роденият през 1859 г в Горна Оряховица 
проф. Марин Бъчеваров (починал през 1926г). Той е завършил астрономия 
в Московския университет. 

 
Вляво: Проф. Марин Бъчеваров; вдясно: снимка на 

Университетската обсерватория от 1899 година с купола на 16-
сантиметровия телескоп 
 

През 1894 година проф. Бъчеваров основава Катедра Астрономия 
към Физико-математическия университет, а през 1897 година- 
Университетската астрономическа обсерватория  (в днешната Борисова 
градина в София).  През 1910 година проф. Бъчеваров основава и 
Астрономическия институт към Софийския университет. Освен 
родоначалник на българската астрономия той е един от родоначалниците 
и на българската метеорология, климатология  и геофизика. През 1887 
година Марин Бъчеваров организира софийската метеостанция. Прави и 
първите измервания на земните гравитационно и магнитно полета у нас. 

Постепенно броят на хората, които професионално се занимават с 
астрономия в България се разраства. В периода между началото на 20-ти 
век и Втората световна война в различни периоди от време към катедра 
Астрономия и в Университетската обсерватория  работят като асистенти  
и преподаватели  някои от най-известните български учени по това 
време – Йордан Ковачев (род. в Кюстендил; 1875-1934)- бъдещ професор 
по геодезия,  Кирил Попов (бъдещият академик, роден в Шумен; 1880-
1966) и др. 

Главният астрономически наблюдателен център в България от 
основаването си и до началото на 60-те години на 20-ти век е 
Университетската обсерватория в София. Към гореспоменатият телескоп 
на Петър Берон Марин Бъчеваров добавя и личния си  лещов телескоп 
(рефрактор) с диаметър на обектива 6 см.  Допълнително още през 1897 
година е закупен и 16-сантиметров телескоп-рефрактор от британската 
(ирландска) фирма “Груб”. Допълнително са доставени още един 11-см 
рефрактор, производство на “Карл Цайс”, малък зенитен телескоп, 
астролабия, както и няколко прецизни часовника.  Разрастването на 
София довело до увеличаване на осветеността в района на Борисовата 
градина. Това все повече затруднявало провеждането на качествени 
астрономически наблюдения. Към средата на 70-те години обсерваторията 
окончателно престава да функционира като наблюдателна база. Днес там 
се провеждат предимно научни семинари и лекции.  



Развитието на българската астрономия в средата на 20-ти век е 
тясно свързано  с  дейността на  

 

Никола Бонев  
 

(роден в Стара Загора; 1898-1979 г).  Той завършва Софийският 
университет със специалност математика и физика през 1922 година. 
След това заминава на специализация по астрономия във Франция и 
Германия, където защитава докторат.  Завръщайки се в България той  
заема последователно длъжности доцент (1928 г) в катедра Астрономия 
към Физическия факултет на СУ, а впоследствие и професор (1937 г). 
През 1947 година е избран за член-кореспондент на БАН, впоследствие 
става и академик (1977 г).   През 1952 година основава Секцията по 
астрономия към БАН, чийто наследник днес е Институтът по астрономия с 
Национална астрономическа обсерватория. Академик Бонев е учен, който 
има няколко сериозни, международно признати научни постижения в 
областта на астрономията и геодезията. Сред тях e определянето на 
сплеснатостта на планетата Нептун (1924 г). Занимава се с произхода 
на лунните кратери   и въртенето на Венера. Разработва варианти на 
геодезични мрежи в Африка и Северният ледовит океан. Неговите 
учебници по сферична и  теоретична астрономия (небесна механика) са 
учебно помагало за българските студенти и до днес.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Вляво: академик Никола Бонев в кабинета си в Университетската 
обсерватория през 1941 г; вдясно: фотокопие от страницата с 
предложението до съвета на Физико-математическия факултет за 
изграждане на национална астрономическа обсерватория 

 

Никола Бонев е първият, който още през 1941 година поставя 
въпроса за изграждане на модерна вационална астрономическа 
обсерватория.  В официалното му предложение от декмври с.г. до съвета 
(деканата) на Физико-математическия факултет той пише: 

 

“…Стига сме култивирали чувство  за малоценност у нас! Трябва най-
после да се създаде нещо достойно за България...Ние трябва да 
достигнем и надминем поне нашите съседи и както имаме една Съдебна 
палата, един Народен театър, една Народна банка и пр., каквито не 
всички страни имат, така можем да имаме и трябва да имаме и една 
достойна за нас и нашето централно място на Балкана средно обзаведена 
Астрономическа обсерватория...“. 
 
 Обстановката обаче не позволява тази идея да се осъществи бързо 
и лесно. Втората световна война е в разгара си, а България макар и в 
ограничена степен,  участва в нея. Трябва да минат още почти четири 



десетилетия и още много усилия от страна на цялата българска 
астрономическа общност.  
 Войната свършва и геополитически България попада в т.нар. 
“източен блок”, начело с СССР. Започва “студената война”, военно– 
политическото противопоставяне е огромно. Приоритет за България е 
развитието на тежката индустрия и  като важен елемент в нея  и  на 
военно-промишления комплекс. Това неизбежно поставя  пред 
образованието и науката като задача прироритетното развитие на 
природо - математическите и техническите дисциплини. Макар и 
първоначално съвсем косвено това подпомага и българската астрономия.   
 В първите следвоенни години   наред с Никола Бонев в областта 
на астрономията активно работят двама учени с добре открояващ се 
принос - Ангел Бонов (1919- 1985) и Малина Попова (родена           
с. Първенец, Пловдивско 1922—2011).  

Ангел Бонов работи в областта на физиката на Слънцето и 
слънчевата активност. Заедно с британеца Дерек Шове и американеца 
Андерсън той се счита за един от съоткривателите на т.нар. 
“двувекови” слънчев цикъл в средата на 50-те години на 20-ти век. В 
продължение на дълги години чете лекционен курс “Слънце и слънчева 
активност” към Катедра Астрономия. 
 Малина Попова завършва Софийския университет през 1944 година.  
Решава по оригинален начин една геодезична задача. След като с 
решението се запознали професорите Никола Бонев и Кирил Попов било 
решено то да бъде оформено като дисертационен труд. Така Малина 
Попова се оказва първият български астроном, защитил докторантура в 
България. През 1953 година тя става доцент, а през 1962 година – 
професор. Известна е още и с това, че по време на специализацията си 
в Зонебергската обсерватория (ГДР), анализирайки архивните фотоплаки 
- плаки от наблюденията открива над 40 променливи звезди.   
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Вляво: проф.М.Попова;в средата – доц. А.Бонов; вдясно–проф. Н.Николов 

 
Същинска “златна ера” за българската астрономия обаче започва от края 
на 50-те и началото на 60-те години.  Същевременно този период е и 
начало на българската космонавтика.  Събитието, което изиграва 
ключова роля е изстрелването на  
 

първия съветски изкуствен спътник на 4 октомври 1957 година 
 
и  началото на “Великата космическа надпревара” между СССР и САЩ.  
Както в целия свят така и в България хората вдигат поглед към 
звездното небе.  Думите “спътник”, “космос”, “ракета”, “космонавтика” 
стават сред най-популярните. Началото на космическата ера е 
посрещнато с огромен ентусиазъм в България  и, естествено  най-вече 
сред астрономите.  Отново най-активен сред тях е проф. Никола Бонев.  



От друга страна обаче на “гребена на вълната” се оказват и учени, 
които са с техническо образование, но чиито научни интереси и дейност 
са пряко свързани с темата за космическите изследвания.   

Имаме пълно основание  да наречем проф.д-р Никола Калицин 
(роден в София; 1918- 1970 г) идеен основоположник  на българската 
космонавтика. Дейността на този наш учен днес е относително 
позабравена. През 50-те и 60-те години именно Никола Калицин е 
първият и най-голям български теоретик в областта на космонавтиката 
Той е  първият й голям популяризатор у нас. Автор е на около 100 
научни и около 400 научно-популярни стаии и книги, изнася много 
лекции у нас и в чужбина. Работи също така и по актуални въпроси на 
физиката и теоретичната астрофизика.  

В края на  1957 година е учредено Българското астронавтическо 
дружество (БАД). То си поставя широк кръг задачи в областта на 
космонавтиката. Част от тях са свързани с организиране на широка 
научно-популяризаторска дейност сред обществеността и особено сред 
младежта, разгръщане на клубна дейност в областта на астрономията и 
космонавтиката, оказване на съдействие на дейността на българските 
учени и научни организации, работещи в тази област . Учредители са 
проф. Никола Бонев и проф. Никола Калицин. Основният доклад, посветен 
на стратегията за развитие на космическите изследвания в България е 
на проф. Никола Калицин, а за председател на БАД е избран проф. 
Никола Бонев. 

 

Вляво: проф. Н. Калицин; вдясно - акад. К. Серафимов  
 
През 1957 година обаче има още едно голямо научно съъбитие с 

международен характер - Международната геофизична година (МГГ) (виж 
Епизод 10). Тя е свързана с максимума на най-мощния за последните 800 
години 11-годишен слънчев петнообразувателен цикъл под цюрихски номер 
19. Как активните процеси на Слънцето влияят върху земното магнитно 
поле и високата атмосфера на Земята е въпрос, който вълнува и 
българските учени.  Всички са наясно, че научните инструменти, които 
ще бъдат монтирани на изкуствените спътници на Земята, на 
междупланетни сонди и на геофизични ракети ще помогнат за получаване 
на отговорите на много въпроси. От друга страна обаче много интересни 
научни задачи могат да се решават и с подходящи наблюдения от земната 
повърхност. Такива наблюдения например са тези, свързани с вертикално 
радиосондиране на земната йоносфера. Същността на този метод е от 
наземна станция да се изпращат радиоимпулси с различна честота, които 
се отразяват от електрически заредени атмосферни слоеве на различна 
височина.  По параметрите на отразените сигнали се съди за плътността 
на електроните и йоните на съответните височини. Именно такава 
станция за йоносферно радиосондиране е пусната в експлоатация в 



близост до София (на Витоша). Тя работи непрекъснато вече повече от 
50 години. 
 В Университетската обсерватория започват наблюдения на първия 
съветски изкуствен спътник, а впоследствие и на изстреляните след 
него. Тези наблюдения се оказват много полезни за съветските учени. 
По данните от тях се правят анализи за промените на спътниковите 
околоземни орбити. Това от своя страна помага да се изследват 
плътността и температурата на високите части на земната атмосфера, 
както и техните промени, предизвикани от слънчевата активност. Не на 
последно място тази информация помага да се оцени и колко време 
сътветният спътник ще остане на околоземна орбита преди да изгори в 
атмосферата. За да бъдат по-ефективни тези наблюдения обаче е 
необходимо те да се правят от възможно по-голям брой станции, 
разположени в най-различни части на света. СССР е страна с огромна 
територия, но тя е недостатъчна за пълното проследяване на движението 
на спътниците. Налага се повече станции за подобни наблюдения да се 
организират на териториите и на други страни, които са в приятелски 
или съюзни отношения със СССР. България е една от тях.  
 Интересът към космонавтиката и астрономията сред българското 
общество и  широката им популяризация   започват да дават плодове и 
спомагат за решаването на  тази задача. В някои градове интересът 
обаче е особено голям. Пример за това е Стара Загора.  Най - напред в 
“града на липите “ към местната структура на ДОСО (Доброволна 
организация за съдействие на отбраната) се създава секция 
“Астронавтика”. Това става през 1960 година. Мотивацията и зарядът са 
огромни. Само през 1960 година в секцията се записват около 800 
души!… Председател става лично тогавашният кмет на града Йордан 
Капсамунов, а за секретар е избран Бончо Бонев, който е един от 
инициаторите.  
 Секцията “Астронавтика” развива дейност в три направления – 
астрономия, ракетна техника и радиотелемеханика. Включват се хора от 
всички възрасти – ученици, инженери, техници, военослужещи, 
пенсионери. По това време над територията на България се наблюдава 
рядко астрономиеско явление- 
 
пълното слънчево затъмнение на 15 февруари   1961 година 
 
Зоната на пълната  фаза преминава почти по главното било на Стара 
планина. Ето защо членовете на секцията “Астронавтика” решават да 
организират наблюдение в района на връх Столетов. Десет дни по-късно 
има ново знаменателно събитие за българската астрономия. Повече от 60 
години след основаването на Университетската обсерватория, в България 
започва дейността втора такава – Народната астрономическа 
обсерватория в Стара Загора.  Три месеца по-късно, в края на май 1961 
година и  само месец и половина след полета си  в България пристига 
първият космонавт Юрий Гагарин.  На 26 май той посещава и  Стара 
Загора. Представителите на местната власт и обществеността отправят 
молба обсерваторията да бъде наречена на неговото име. Гагарин 
първоначално отказва, но впоследстние предлага да размисли. След 
няколко месеца пристига и отговорът му. Той се съгласява. Преценява, 
че в случая е не толкова важно името му, колкото значимостта на 
неговия полет около Земята! 

Под ръководството на своя пръв директор Бончо Бонев (роден в 
Ст.Загора 1920- 1990) Народната астрономическа  обсерватория “Юрий 
Гагарин” започва активни наблюдения на съветските изкуствени 
спътници. Освен щатните сътрудници в тях се включват и ученици- 
средношколци от създадената Школа за астрономи любители. Работата е 
високо оценена от Астросъвета към АН на СССР и обсерваторията е 
няколкократно удостоявана със съветски отличия. 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Горе: 1960-та година.Средношколци от секция “Астронавтика” към ДОСО –
Ст.Загора подготвят и изтсрелват любителски ракети; долу вляво: Бончо 
Бонев – основател на секция  “Астронавтика” и първата народна 
астрономическа обсерватория в България; долу вдясно – занимания по 
астрономия в секция “Астронавтика” 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Наблюдение на пълното слънчево затъмнение от 15 февруари 1961 
година на връх Столетов; вдясно – фотометрична карта  на 
слънчевата корона, получена по снимките от наблюдението. 

Базата й  е изградена на таванския етаж в сградата на тогавашното 
Първо средно училище , а наблюдателната площадка - на покрива. 
Главната част от оборудването са 15-сантиметров огледален телескоп 
система “Касагрен” и 8-сантиметров лещов телескоп “Карл Цайс”, удобен 
за наблюдения на Слънцето, Луната и планетите.  Наблюденията на 
изкуствените спътници се провеждат с няколко бинокулярни зрителни 
тръби с широко полезрение.  Има обаче едно неудобство – 
обсерваторията е в централната част на града.  Ето защо почти веднага 



след  нейното откриване се пристъпва към изграждане на извънградска 
наблюдателна база. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Първите съветски космонавти в Ст. Загора: Вляво - посрещането 
на Юрий Гагарин  на градското летище; вдясно – първата жена космонавт 
в света Валентина Терешкова (в средата), отляво на нея – ген. Полина 
Недялкова, вторият отдясно е  академик Никола Бонев 
 
  Изборът пада на връх Каздлера (435 м. надморска височина), 
разположен над лесопарк “Аязмото” в Средна гора. При подкрепата на 
местната власт и с доброволния труд  на любителите-астрономи  през 
1966 година извънградската база на НАО “Юрий Гагарин” е факт.  Повод 
за гордост е новият 20-см лещов телескоп система “Куде”, производство 
на “Карл Цайс”. Той е удобен за широк клас професионални 
астрономически наблюдения.  След 70 години в България  най-после има 
телескоп, който е по-голям от монтирания от проф. Бъчеваров в 
Университетската обсерватория през далечната 1897 година!  С новият 
уред започват системни ежедневни наблюдения на Слънцето.  В  
извънградската база  се преместват и основната част от наблюденията 
на изкуствените спътници.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горе вляво: “Двамата Боневци” – Б.Бонев отляво и акад. Н.Бонев 
отдясно; горе вдясно: първите щатни служители на НАО  “Юрий Гагарин”, 
най-вляво е Симеон Владимиров; долу вляво - наблюдение на изкуствени 
спътници на Земята; вдясно - общ вид на извънградската база на НАО 
“Юрий Гагарин с купола на 20-сантиметровия Куде-рефрактор / снимка 
ок. 1970 г/. 

 
 През 1978 година НАО “Юрий Гагарин” се сдобива с планетариум, 
който се превръща във важен елемент за обучението по физика и 
астрономия  на учениците от Старозагорския регион. За съжаление 
уредът е унищожен през 1994 година в резултат на пожар. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Най-големият понастоящем лещов телескоп в България – 20 
санитиметровият куде - рефрактор, монтиран в извънградската база на 
НАО “Ю.Гагарин”-Ст.Загора, който от 1974 година е предаден към 
Базовата обсерватория на ЦЛКИ-БАН; вляво – общ вид; вдясно – 
подготовка за заснемане  на слънчеви протуберанси 
 



 Един от първите щатни сътрудници на НАО “Юрий Гагарин” е Симеон 
Владимиров (роден в София; 1936-2004г). Неговата роля за 
популяризацията  и  развитието на любителската астрономия в България 
е много голяма. След 1963 година той преминава на работа към 
Катедрата Астрономия в СУ и в продължение на близо 20 години води 
лекции и упражнения по практическа астрофизика на студентите. 
Лекциите са провеждани във Физическия факултет, а практическите 
занятия – в Университетската обсерватория. Симеон Владимиров е 
известен като един от най-добрите специалисти по астрофотография не 
само в България, но и в Източна Европа, работещ на основата на 
класическите фотографски плаки със светоемулсия. Тази техника се 
ползва докъм края на 80-те години на 20-ти век. Тогава фотографските 
плаки окончателно са изместени от новите CCD приемници. Симеон 
Владимиров е  инициатор и автор на идеен  проект за изграждане на 
планетариум в София, който обаче остава нереализиран и досега. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Белоградчишката обсерватория – общ изглед 
 

Втората  народна астрономическа обсерватория в България е тази 
в Белоградчик. Тя е открита през есента  на  1961 година , а 
инициатор за това е местният учител по физика Христо Костов. Първият 
уред е 15 сантиметров огледален телескоп. Обсерваторията е на около 
600 метра надморска височина близо до средновековната крепост и 
Белоградчишките скали. Подобно на старозагорската обсерватория в 
Белоградчик започват активни наблюдения на съветските изкуствени 
спътници на Земята. Тази дейност продължава от основаването през 
1961-а до 1974 година.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Вляво: 60 сантиметровият огледален телескоп тип “Касагрен” в АО 

Белоградчик; горе вдясно - 35 сантиметровият телескоп “Celestron”; 
долу вдясно - ССD камерата към 60-сантиметровия телескоп  

 



През 1970 година в обсерваторията е доставен и монтиран 60-см 
огледален телескоп система “Касагрен”, производство на “Карл Цайс”. 
През следващите 10 години това е най-големият действащ телескоп у 
нас. Към него е монтиран електрофотометър. По този начин телескопът 
се превръща в един доста модерен уред за изучаване на далечни 
космически обекти – звезди, звездни купове и галактики.  Това 
привлича много специалисти от Самостоятелната секция Астрономия към 
БАН за работа с белоградчишкия телескоп. През 1976 година 
астрономическата обсерватория в Белоградчик става поделение  на 
Самостоятелната секция Астрономия към БАН. 

През 1994 година във втория 4-метров купол на обсерваторията е 
монтиран 35-сантиметров огледален телескоп на фирмата “Celestron”, 
снабден с модерна CCD-камера. През месец юли с.г. телескопът е 
използван за наблюдение на сблъсъка на кометата Шумейкър - Леви 9 с 
Юпитер. В момента уредът не функционира, но се планира да се 
ремонтира и пусне отново в действие. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

  

 

 
Горе вляво - общ вид на НАОП “Джордано Бруно в Димитровград; вляво – 
новият планетариум; долу – архитект Миланов и неговият самоделен 
планетариум 

 

Третият град, в който възниква извънстолична научно-
образователна астрономическа институция е Димитровград.  Още през 
1959 година възниква идея в града да се построи астрономическа 
обсерватория с планетариум. Мястото е избрано – новият парк “Никола 



Вапцаров”.  Със задачата се заема архитект Милко Миланов. Трудностите 
са големи  и са свързани най-вече с набавянето на главният технически 
елемент – самият планетариум. Проблем е и набавянето на телескопи. 
Макар и много по-бавно от очакваното и желаното, проблемът е решен 
със собствени сили. Архитект Миланов конструира планетариума, 20-
сантиметровият огледален телескоп система “Нютон” е съвместно дело на 
учителя по физика Владимир Харалампиев от Пловдив и арх. Миланов. По 
този начин Народната астрономическа обсерватория с планетариум в 
Димитровград е изцяло оборудван с любителска техника, произведена в 
България! Сградата е построена с доброволен труд на астрономите –
любители от града, а средствата са осигурени от Химическия комбинат 
(сега фирма “Неохим”).  
 Самият планетариум е тържествено открит на 24 май 1962 година. 
Получава името на Джордано Бруно. Статуя на великия италиански 
философ - хелиоцентрист  е поставена  пред входа на сградата.  
 Обсерваторията е основно преоборудвана в периода 1966- 1972 
година.  Старият любителски планетариум на архитект Миланов е заменен 
с нов, производство на фирмата “Карл Цайс”. Монтирани са нови, макар 
и неголеми телескопи.  През 2012 година НАОП “Джордано Бруно”- 
Димитровград чества 50 годишен юбилей. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Варненската обсерватория: отдясно е новата сграда с кулата с махалото 
на Фуко. В средата е статуята на Николай Коперник 

 

 Варна е четвъртият град в България, който се сдобива с народна 
обсерватория. Това става на 22 май 1968 година. Народната 
астрономическа обсерватория с планетариум (НАОП) “Николай Коперник” е 
разположена в Морската градина. Има  телескопи за учебни и 
демонстрационни наблюдения, планетариум и кула с махало на Фуко – 
единствено на Балканския полуостров.  Обсерваторията е основно 
ремонтирана и преоборудвана в периода 1999-2002 година.  “Звездната 
зала “ с 80 места, където е монтиран новият планетариум е една от 
големите атракции на морския град. От  1973 година   обсерваторията е 
организатор на ежегодна национална младежка конференция по 
астрономия.  
 Варненската обсерватория разполага и с извънградска 
наблюдателна база в района на село Аврен. 
 През 70-те и 80-те години народни астрономически обсерватории 
се изграждат в Кърджали, Ямбол, Сливен, Смолян, Хасково, Габрово и 
Силистра. За известно време народна астрономическа обсерватория имаше 
и в София. Тя е основана от Симеон Владимиров.  Същата е закрита в 
началото на 90-те години. Подобна е съдбата и на обсерваторията във 
Враца. 

От края на 60-те години започва най-силният период в развитието 
на българската астрономия и космонавтика.  Това е времето, когато се 
пристъпва към две мащабни дейности .  От една страна - изграждане на 
модерна национална астрономическа обсерватория. От друга страна 
България прави първите си стъпки в изследванията на близкия космос с 



помощта на уреди, монтирани на изкуствени спътници и геофизични 
ракети .  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Смолянският планетариум отвън и отвътре 

 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

Наблюдателната площадка на НАОП Ямбол на покрива на една от 
гимназиите в центъра на града и планетариумът отвътре 

 
  По това време българската астрономия силно страда от липсата 
на голям модерен телескоп с диаметър на обектива над 1 метър, с който 
да се провеждат качествени наблюдения на далечни космически обекти. В 
същото време в Секцията по астрономия и в Катедра Астрономия към СУ 
има вече голям брой учени, специализирали предимно в чужбина именно в 
областта на звездната и извънгалактична астрономия. Дори и 60-
сантимметровият телескоп в Белоградчик не може да отговори докрай на 
техните потребности от качествени наблюдателни  данни. Макар и малък 
градът е източник на достатъчно силен светлинен фон, а и надморската 
височина е малка - само 600 метра. Проблемът, поставен от проф. Бонев 
през 1941 година е все още висящ.   
 Раздвижването по този проблем започва след  1967 година. Начело 
на инициативата и този път е проф. Никола Бонев. Държавата сега се 
оказва доста по-отзивчива. Пристъпва се към  
 

избор на място за новата голяма обсерватория.  
     

         За  целта се правят проучвания на т.нар. “астроклимат” 
основно в три района – Плана планина край София, северната част на 
Старозагорски окръг и района на нос Емине. Към началото на 70-те 
години проф. д-р Богомил Ковачев (роден през 1932 г) и Венко Добричев 
доказват, че оптималният район е този на Плана планина. Близостта до 
София обаче се оказва нож с две остриета – от една страна това е 
удобство за софийските астрономи, от друга обаче градът създава 
сериозен светлинен фон дори и на 50 км разстояние! Трябвало да се 
търси друго място… 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

Националната астрономическа обсерватория  “Рожен” на картата на 
Родопите 

 

Инициативата идва от страна на ръководителите на Смолянски 
окръг. По това време там е подета голяма кампания  за антирелигиозна 
пропаганда и популяризация на науката сред населението.  Израз на 
това е и построяването на народната обсерватория с планетариум в 
Смолян. Смята се, че изграждането на новата национална астрономическа 
обсерватория  в този район ще подпомогне много тези усилия. За 
разлика от близката до София Плана планина, районът на Средните 
Родопи е с нисък светлинен фон, надморската височина е голяма ( около 
и над 1500 м), пътната мрежа е сравнително добра.  
 Тази идея се приема добре както сред държавните, така и сред 
научните среди. Изборът пада върху една местност, близо до Роженския 
превал.  Това е безименен връх  с надморска височина около 1734 

метра. Там се намира и малък параклис – “Свети Дух”. Районът е богат 
на водоизточници. Смолянски окръг се ангажира с изграждането на 5-6 
километра асфалтиран път до местността, както  и на цялата друга 
помощна инфраструктура. Строителството започва през 1974 година и 
продължава около 5 години. Общата цена на реализацията на целият 
проект е около 13 милиона лева по тогавашния курс.  
 Основвният обект на обсерваторията е 35-метровата кула с 200-
тонен подвижен купол. Там  е поставен главният наблюдателен уред –  
 

         огледален телескоп с диаметър на обектива 2 метра, 
 
 произведен от “Карл Цайс”. Цената му е около 6 милиона лева. Главен 
изпълнител на обекта е “Трансстрой”-Пловдив.  Монтажът на телескопа 
започва    през 1978 година веднага след построяването на купола. 
Управлението на телескопа се извършва с помощта на електроника, 
изработена в Унгария. В подготовката за пускане в експлоатация освен 
източногермански и български участват и съветски специалисти. 
Конструкцията на телескопа е такава, че позволява пренастройване на 
оптическата система за два различни режима на работа.  



 
Единият позволява получаването на изображения на наблюдаваните 
обекти, а другият, който е в комбинация със спектрограф  – на техните 
спектри.  
 
  Построени са още две по-малки кули с куполи. В тях са 
поставени другите два телескопа . Единият от тях е от тъй нареченият 
тип “Шмидт - телескоп”. Той е с диаметър на главното огледало 70 
сантиметра и в първоночален вариант бе предназначен  за 
астрофотография. Вторият телескоп  е  “близнак” на този в 
Белоградчик, т.е. 60-сантиметров “Касагрен”, снабден с 
електрофотометър. 
 

 На 13 март  1981 година  
 
Националната астрономическа обсерватория “Рожен “ бе официално 
открита. Присъстват много хора, водещи учени от БАН начело с 
председателя академик Ангел Балевски ( 1910 - 1997 г), представители 
на местната власт от Смолян и окръга, много гости от чужбина.  Тук е 
и  първият партиен и държавен ръководител  на България – Тодор 
Живков, който тържествено прерязва лентата…. Близо 40-годишната мечта 
на българските астрономи става факт! 

Вляво: 35-метровата кула на големия 2-метров телескоп; вдясно – 
телескопът  
 

Националната обсерватория бързо се превърна във водещ астрономически 
наблюдателен център не само у нас, но и на целия Балкански 
полуостров. Тук трябва да отбележим, че 2-метровият телескоп всъщност 
е най-големият астрономически уред на полуострова 



 CCD – камера за заснемане изображенията на космически обекти на 
2-метровия телескоп. Контейнерът,който е на преден план, е част от 
системата за охлаждане на детектора. Пълен е с течен азот при 
температура от почти минус 200 градуса по Целзий 
 
 .  

 

Вляво: Поглед към вътрешността на 2-метровия телескоп. На заден план 
се вижда главното огледало; вдясно – оптическата схема 
  

Едно от първите значими открития, направени с новия  телескоп е 
първата в цяла Европа регистрация на Халеевата комета по време на 
последното й приближаване до Слънцето. Това се случи още в края на 
1984 година, почти година и половина преди кометата да премине на 
минималното си разстояние от дневното светило. През 1985 и особено 



през 1986 година кометата бе наблюдавана интензивно не само с 2-
метровия, но и с по-малкия Шмидт - телескоп. На този уред бяха 
получени серия от качествени снимки на Халеевата комета в тясна 
спектрална област, пропускаща светлината от светенето  на частицата – 
радикал циан (CN).  Анализът на тези снимки даде важна информация за 
да се изясни как точно тези частици възникват в кометната атмосфера, 
от кои първични молекули те се получават под действието на слънчевата 
светлина. Въпросът е важен за да се разберат  някои  факти, свързани 
с произхода на Слънчевата система.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

“Малките уреди”  на Националната обсерватория; вляво – 60 см 
Касагренов телескоп, в средата - 50/70 см Шмидт телескоп , вдясно- 
слънчевият коронограф  
 

  
Вляво: Проф. Владимир Шкодров; вдясно – първота регистрация в Европа 
на Халеевата комета по време на последното й  приближаване към 
Слънцето, снимка  от 25 ноември 1984 г 
 

Започвайки с Халеевата комета през 80-те години кометните 
наблюдения станаха един от постоянните елементи на наблюдателната 
програма на 2-метровия телескоп. През 80-те и 90-те години в 
обсерваторията “Рожен” бяха открити значителен брой астероиди. Те 
получиха имена, свързани с България и с нейната история – Климент 
Охридски, Константин-Философ, Шипка, Шумен  и др.  

Наблюденията на комети и астероиди  (т.е. на така наречените 
“малки тела” в Слънчевата система )  бяха осъществявани от 
специалистите в сектор “Динамика на небесните тела. Слънчева система” 
към Самостоятелната секция  Астрономия с НАО “Рожен” към БАН (от 
началото на 90-те години институт). През 80-те и 90-те години 
секторът бе ръководен от проф. д-р Владимир Шкодров (роден в Лом; 
1930- 2010 г).  Неговият професионален  път  в науката се оказва 



пряко свързан  с  началото на космическата ера.  Скоро след 
завършване на висшето си образование в България през 1964 година 
замиинава на специализация в  университета в Ленинград (Санкт 
Петербург), където защитава докторантура през 1969 година. През 
първите си творчески години работи в областта на небесната механика и 
космическата геодезия. Бил е член на Международния комитет за 
изследване и изучаване на космическото пространство (COSPAR).  
Занимава се с изследване на движението на изкуствените спътници, 
гравитационното поле и формата на  Земята.  Голяма част от 
публикациите му са посветени на орбиталното движение, въртенето и 
формата на астероидите, движението на планетите и техните спътници. 
Между 1984 и 1988 година проф. Шкодров открива самостоятелно 4 
астероида от общо 8 на брой, открити по това време в НАО Рожен.  На 
22 септември 1987 година съвместно с белгийския астроном Ерик Елст 
открива астероида 4486 Митра – един от близко преминаващите край 
Земята и поради това считан за потенциално опасен за сблъсък с нея. 

Проф. Шкодров има голям принос за развитие на българското висше 
образование и в частност на това по астрономия.  Той е дългогодишен  
лектор по астрономия в Шуменския  университет, основател на катедрата 
по астрономия и научно-изследователския център по астрономия там. Бил 
е и ректор на Шуменския университет. В чест на проф. Шкодров е дадено 
име на  астероид  (4364 Шкодров). 

Друг български астроном със сериозен принос в областта на 
висшето образование по астрономия в края на 20-ти век е проф. д-р 
Никола Николов (роден през 1932 г). Той наследи  ръководството на 
катедрата към СУ от проф. Никола Бонев в края на 60-те години. 
Сериозно промени  учебната програма спрямо предишните десетилетия , 
давайки значителен превес на астрофизиката.  Проф. Николов има голям 
организационен принос за координиране на работата на народните 
астрономически обсерватории и връзките им с Катедра Астрономия.    

Пускането в действие на Националната обсерватория способства за 
бързия ръст на българските приноси в областта на звездната и 
извънгалактичната астрономия.  Едно от първите значими открития бе 
направено с помощта на спектрографа на 2-метровия телескоп – 
изтичането с много висока скорост на газ от двойната звезда MWC560. 
Статия за това откритие бе публикувана в списание “Нейчър” през 1990-
та година. В момента българските специалисти по звездна и 
извънгалактична астрономия работят по десетки различни теми. 
Резултатите от наблюденията в НАО “Рожен” са много важна част от тях. 
Интересно е да се отбележи, че телескопите на обсерваторията и 
особено днес  се ползват за наблюдения по една много актуална тема – 
търсене на планети извън Слънчевата система. 

Наблюдателната техника на Националната обсерватория “Рожен” 
непрекъснато се е усъвършенствала през годините, дори и в относително 
по-неблагоприятните условия след 1990 година.  Днес старите 
фотокамери само напомнят за началните години на обсерваторията. Те 
вече са заменени с модерни CCD – приемници. Четвъртият най-нов 
телескоп на обсерваторията е слънчев коронограф, който е пуснат в 
действие от няколко години.  

Краят на 60-те години се ознаменува в превръщането на България 
в 18-та държава в света, изпратила своя апаратура в космическото 
пространство. През 1967 година в СССР  стартира международната 
космическа програма “Интеркосмос”. Освен чисто пропагандната страна, 
нейната  цел е  научният и технологичният потенциал на тогавашните 
социалистически страни да бъде включен в космическата надпревара   в  
полза на СССР. Това е добре дошло за източноевропейските учени, в 
това число и  за българските. Шансът бе не само за българската наука, 
но също и за българската инженерно-техническа мисъл. Акцентът на 
научните изследвания по програмата “Интеркосмос” бе върху физиката на 
околоземния космос и слънчево-земните връзки. 



Проф. Калицин беше теоретик в областта на космонавтиката, 
ентусиаст и мечтател по отношение на българското участие в космоса. 
Академик Кирил Серафимов (роден в София, 1932 -1993г) е  този, който 
се заема на дело да изведе България в космоса. С право може да бъде 
наречен баща на българската космонавтика. 

След завършването през 1957 година на Висшия машинно-
електротехнически институт (сега Технически университет) в София 
Кирил Серафимов заминава за СССР, в Института за земен магнетизъм, 
йоносфера и разпространение на радиовълните (ИЗМИРАН) в гр. Троицк, в 
Подмосковието на специализация. През 1961 година започва работа в 
Геофизичния институт (ГФИ) на БАН. Защитава докторантура по тема, 
свързана с ефектите върху йоносферата по време на пълното  слънчево 
затъмнение на 15 февруари 1961 година. През 1966 година става старши 
научен сътрудник (доцент). През 1969 година защитава дисертация за 
“доктор на физико-математическите науки” в университета на гр. Ростов 
на Дон (СССР, Русия).  През 1973 година става професор, а от 1974 до 
1977 г е главен научен секретар на БАН. От 1977 година е член-
кореспондент на БАН, а е избран за академик през 1984 година. Под 
прякото  ръководство на Кирил Серафимов или с негово участие под една 
или друга форма са реализирани всички  български космически проекти в 
периода 1968 - 1986 година. На два пъти през 1981-1982 и 1989-1993 
година академик Серафимов беше и директор на Самостоятелната секция 
Астрономия към БАН.  Беше член на Международната академия по 
астронавтика в Париж. 

 

 
         Спътникът “Интеркосмос”-8 

 

Първото българско участие по програмата “Интеркосмос” е на 19 
декември  1968 година. Тогава е изстрелян  първият спътник по тази 
програма - “Космос”-261. Това става от северния космодрум край 
Плесецк, Архангелска област. Научната апаратура на спътника бе дело 
на няколко държави, членки на “Интеркосмос” с предназначение за 
изследване на полярните сияния и йоносферата на Земята. Българското 
техническо участие в този експеримент е ограничено. То представлява 
част от уреда за измерване на йонната и електронна концентрация- 
т.нар. “сонда на Ленгмюр”. 

През следващата 1969 година към Геофизичния институт е 
създадена група “Физика на космоса”, оглавена от д-р Кирил Серафимов. 
За работа в нея се привличат много млади специалисти – физици и 
инженери. Благодарение на техните усилия през месец декември 1972 
година на борда на спътника “Интеркосмос”-8 вече се намираше и 



успешно работи  електронно-йонния детектор (сонда на Ленгмюр) “П-1”.  
Това е първият космически научен прибор, изработен изцяло в България 
и изпълняващ българска научна програма. Ето защо официално се приема, 
че с “Интеркосмос”-8 започва фактическото участие на България в 
космическите изследвания. 

Настъпва моментът към БАН да се създаде специализирано звено , 
занимаващо се с  космоса. Това се случва през 1974 година.  Групата 
“Физика на космоса” към Геофизичния институт е трансформирана в 
специализирано самостоятелно звено - наречено 

 

Централна лаборатория за космически изследвания към БАН (ЦЛКИ) 
 
В състава на тази нова академична структура е включено и едно 

ново подразделение – Базовата обсерватория “Юрий Гагарин”  в Стара 
Загора. Какво представлява то? 

С активната си дейност по наблюдение на изкуствените спътници 
на Земята  и началото на ежедневни наблюдения на Слънцето с 20- 

сантиметровия Куде - рефрактор  старозагорската  народна  
обсерватория  отрано придобива  по-тясна специализация   в областта 
на слънчево-земните връзки и близкия космос.  Развитието поема 
решително в тази посока след като през 1965  година на работа в 
обсерваторията  постъпва младият тогава физик Митко Гогошев (роден в 
с.Златия, обл. Монтана; 1940 - 1997г).  Той внася допълнителна свежа 
струя в научната тематика.  Наблюденията на изкуствените спътници и 
Слънцето са допълнени с още един вид такива – изследване на ефектите 
от силни слънчеви изригвания върху ниската йоносфера на Земята 
(т.нар. “D - слой”) по характера на отразените от него сигнали от 
радиостанции, работещи в областта на дългите радиовълни.  Все по-чест 
гост в Стара Загора е и академик Кирил Серафимов. През 1974 година в 
народната обсерватория започват наблюдения на собственото светене на 
високата атмосфера на Земята. За целта в извънградската база на връх 
Каздлера е оборудвана специална фотометрична апаратура. Наблюденията 
се извършват под ръководството на Митко Гогошев. Същият защитава през 
1974 година докторантура по тази тема. През 1984 година става и 
професор. По такъв начин създаването на структура на БАН в Ст.Загора 
– Базовата обсерватория на ЦЛКИ е съвсем закономерно. Към нея е 
предадена извънградската наблюдателна база на народната обсерватория 
на вр. Каздлера. Персоналът на новото звено бързо нараства. В него 
започват работа някои от вече близо 1200-та на брой курсисти минали 
през средношколската астрономическа школа, но вече като завършили 
висшето си образование специалисти. Базовата обсерватория  се 
оглавява в продължение на близо 14 години от проф. Митко Гогошев. От 
своя страна народната обсерватория поема ежедневните наблюдения на 
Слънцето. Същите  се провеждат ежедневно и до днес, а данните се 
изпращат в Европейския център за слънчев мониторинг в Брюксел. 

През  октомври 1974 година в СССР е изстрелян спътникът 
“Интеркосмос”-12. На борда му се намира вторият български космически 
уред - йонно-електронният измерител “П-2”.  Приборът е изпълнен  на 
основата на български интегрални схеми. Успешно изпълнява научната си 
програма. Този прибор е показател не само за високия научен потенциал 
на страната ни, но и за порасналите възможности на българската 
електроника. Десет месеца по - късно през декември 1975 година на 
спътника  “Интеркосмос-“-14 лети следващият български плазмен уред 
“П-3”. 

 
Четирите години 1975 - 1978 са белязани и с българско участие в 

експериментите с геофизични ракети  по програмата “Интеркосмос”, 
както  и в рамките на българо-индийското  сътрудничество  в областта 
на космическите изследвания. Най-напред на 2 септември 1975 година от 
полигона “Капустин Яр” е изстреляна тежката геофизична ракета 
“Вертикал”-3. При този и при следващите подобни ракети основната 



научна задача бе да се изследва как активните процеси на Слънцето 
влияят върху високата атмосфера на Земята.  На борда на ракетата 
работи и плазмената сонда “П-1Р”, съвместна разработка на български и 
съветски учени.  Следващата плазмена сонда от “ракетната серия” е “П-
2Р”, която бе на борда на ракетата “Вертикал”-4. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Вляво: И днес както и през далечната 1961 година Народната 
астрономическа обсерватория “Ю. Гагарин”  се разполага върху покрива 
на гимназия “Ромен Ролан”  в централната част на Стара Загора. Горе 
вдясно: Нова техника в обсерваторията – високочестотен радиоприемник 
за регистрация на ефектите от рентгеновите слънчеви избухвания в 
атмосферата ан Земята. Долу вдясно  антената на уреда.   
 
 

Вляво: проф. Митко Гогошев - отляво, съветският космонавт 
Алексей Алексеев - в средата и Бончо Бонев-отдясно; вдясно – 

подготовка на прибора “ЕМО-2Р”, на снимката е инж. д-р Ненчо Петков 
 

Паралелно с наземните наблюдения на светенето на земната 
атмосфера в Базовата обсерватория “Ю. Гагарин” се пристъпва и към 
разработка на електрофотометрична апаратура  за подобни наблюдения, 
но от борда на космически апарати - геофизични ракети и спътници. 
Както и при разработваните от ЦЛКИ – София йоносферни  сонди  и тук 
има две модификации – ракетна и спътникова. Общата абревиатура на 
всички тези уреди е  “ЕМО” (многоканален оптически  
електрофотометър). Първият действащ прибор от ракетната модификация 
“ЕМО-2Р” е изстрелян с ракетата “Вертикал”-6 на 25 октомври 1977 г. 
На борда на тази ракета е и  плазмената сонда “П-3Р”.  Втори е 
първият по номер “ЕМО-1Р”.  Той е изстрелян с индийската геофизична 
ракета “Центавър” през 1978 година от ракетния полигон близо до нос 



Тумба, в най южната точка на полуостров Индостан.  На борда се намира 
и друг български уред -“П-4Р” , както и индийска научна апаратура. 
Основната задача на целият експеримент е да се провери доколко е 
възможно протони и електрони, идващи от Слънцето да проникват дълбоко 
в земната атмосфера в района на земния магнитен екватор. 

На 19 февруари 1979 година от космодрума Плесецк е изстрелян 
спътника “Интеркосмос”-19. На борда му се намира уреда от СССР, 
Полша, Чехословакия и България. Двата български  уреда са “ЕМО-1” 
(първият електрофотометър от спътниковата серия)  и “П-4”. На 5 април 
1979 година електрофотометърът регистрира изключително мощно полярно 
сияние  над  Южния океан  между Нова Зеландия и Антарктида. Това 
явление не е регистрирано от нито една от геофизичните станции  в 
района на Антарктика поради облачното време над района. Въпросното 
наблюдение дава изключително ценна информация за структурата на 
високата атмосфера над южната полярна област в условия, близки до 
слънчев максимум.  
 

1979 година е ознаменувана и с  
 

полета на първия български космонавт.  
 

Трябваше да се достигне до орбиталната станция “Салют-6”. На борда на 
последната се намираха като постоянен екипаж двама съветски 
космонавти.  Четиримата трябваше да проведат там наблюдения и 
експерименти по предварително съставена научна програма. 

До този момент в рамките на програмата “Интеркосмос” бяха 
летели космонавти от Чехословакия, Полша и ГДР. Командването на 
българските ВВС селектира  за тази задача Герги Иванов (роден през 
1940 г в Ловеч) , Алексансър Александров (роден през 1951 г в гр. 
Омуртаг), Красимир Стоянов и Иван Наков.  На борда на космическият 
кораб  “Союз” избраният български космонавт, и негов съветски 
съекипник трябваше да достигнат до орбиталната станция “Салют-6”. На 
борда на последната се намираха като постоянен екипаж двама съветски 
космонавти.  Четиримата трябваше да проведат там наблюдения и 
експерименти по предварително съставена научна програма. 

 
Научен семинар в Базовата обсерватория в Стара Загора, посветен на 
прибора „ЕМО-Дъга” по програмата за полета на първия български 
космонавт: в средата на снимката-българските космонавти Георги Иванов 
и Александър Александров; на преден план - проф.Кирил Серафимов 
(1979г) 

 

С подготовката на същата се заеха учените и инженерите от ЦЛКИ. 
Фокусът беше  в две основни напраления – дистанционно изследване (от 
орбита) на природните ресурси на Земята  както и на физическите 
процеси във високата атмосфера на Земята въз основа анализа на 



светенето на атмосферните газове. Във връзка с първото направление бе 
уредът “Спектър-15” – фотометрична система работеща в 15 различни 
диапазона на видимата област за наблюдение на земната повърхност. Той 
бе разработен от групата “Дистанционни методи за изследване на 
Земята” начело с проф. д-р Димитър Мишев (роден в Ловеч; 1933-2003).  
Във връзка с втората задача бе уредът “ЕМО-Дъга” , по-известен като 
“Дъга”. Той,  както и “ЕМО-1” бе предназначен за изследване на 
светенето на земната атмосфера. За разлика от спътниковия фотометър 
обаче в този случай наблюдението става  с участието на космонавт от 
борда на орбиталната станция. Поради специфичният характер за 
неговото ползване в Базовата обсерватория на ЦЛКИ беше създаден 
специален учебен уред - тренажор. Той  беше доставен  в Центъра за 
подготовка на космонавти “Ю. Гагарин” край Москва.  По това време 
между кандидат-космонавтите е извършена втора селекция и след нея 
“оцеляват” Георги Иванов и Александър Александров. И двамата 
преминават съответното обучение с тренажора. 

Окончателният избор пада върху Георги Иванов. На 10 април той 
заедно със съветския космонавт Николай Рукавишников излитат на борда 
на космическия кораб  “Союз”-33 от космодрума Байконур и се отправят 
към орбиталната станция “Салют”-6.   Космическият кораб се доближава 
до станцията със скорост, която е малко по-голяма от разчетната.  
Разстоянието между  двата апарата е около 3 километра. Трябва да се 
включи главният двигател на кораба и да се коригира скоростта. По 
време на неговото задействане обаче прогаря стената на една от 
горивните камери, а пламъкът възникнал в резултат на това е забелязан 
от космонавтите на борда на "Салют"-6.  Скачването се оказва 
невъзможно. Взето е решение корабът “Союз”-33 да се върне на Земята.  
Задействан е резервният двигател, който трябва да се изключи 
автоматиччно след три минути Тук възниква втора авария. Трите минути 
изтичат, но двигателят не се изключва.  Рукавишников го спира  ръчно.  
Корабът навлиза в по-ниските слоеве на атмосферата под много остър 
ъгъл, а спирачното ускорение достига стойност равна на около 10 пъти 
земното. Това продължава около две минути, а космонавтите издържат на 
огромното натоварване благодарение на солидната си подготовка.  През 
това време в Центъра за управление на полета цари огромно напрежение- 
връзката с комонавтите е прекъсната. Всички въздъхват с облекчение, 
когато се обажда Георги Иванов и съобщава: “Парашутът се отвори! 
Капсулата се люлее”.  Космонавтите прекарват в космоса почти две 
денонощия. Приземяват се благополучно в района на гр. Джазказган 
(Казахстан). 
 

 
Вляво: Електрофотометърът „ЕМО - Дъга”; вдясно: Професор М.Гогошев 
изпробва тренажор към уреда. На заден план са майстор-специалистите 
Желязко Динев (вляво) и Веселин Александров (вдясно) 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                    Многоканалната фотометрична система „Спектър”-15 
 

Двата прибора “Дъга“ и “Спектър”-15 също оцеляват. С една от 
следващите експедиции те са доставвени на станцията “Салют”-6. 
Съветските космонавти Ляхов и Рюмин изпълняват предвидените 
наблюдения, а резултатите са предадени на българските учени. 

 

 
 

Вляво: Първият български космонант Георти Иванов; вдясно: 
логото на космическата мисия „Союз-33” 
 

 
Общонационалната еуфория и медийният интерес около полета на 

Георги Иванов оставиха до голяма степен в сянка най-мащабния 
български космически проект –  

 

 



“Интеркосмос-България” - 1300  
 
По тази програма бе предвидено изстрелването на два изкуствени 

спътника на Земята, едният от които снабден изцяло с българска научна 
апаратура. Това  трябваше да се случи през 1981 година.  Изборът на 
момента за извеждане в орбита бе повече от оптимален. Съвпадението с 
1300-годишния юбилей на българската държава  бе оценено от държавното 
ръководство като основание проектът да бъде солидно финансиран. От 
научна гледна точка моментът е много интересен с оглед на това, че 
беше близо след максимума на слънчевия 11-годишен цикъл с цюрихски 
номер 21. 

Единият от спътниците ,“Метеор-Природа”-6, бе предназначен  за 
дистанционно изследване на земните ресурси. Както се вижда от името , 
той е един от цяла серия съветски спътници с подобна програма.  Двата 
български прибора на неговия борд  бяха 32 канална 
спектрофотометрична система и уред за измерване на топлинно 
излъчване. 

Програмата на вторият спътник, “Интеркосмос-България”-1300 беше 
почти изцяло ориентирана към космическата физика. Дванадесетте уреда 
на неговия борд бяха изцяло български и създадени да работят по 
задачи, зададени от българските учени.  От тези 12 прибора 8  бяха 
разработка на направлението “Космическа физика” към  ЦЛКИ в София, а 
3 – на Базовата обсерватория към ЦЛКИ в Ст. Загора. Дванадесетият 
уред  бе геодезичен – спътников лазерен отражател , разработен от 
Централната лаборатория по висша геодезия  към БАН. 

За пръв път в рамките на програмата “Интеркосмос” държава- 
партньор на СССР  предприемаше такава стъпка - да “напълни”  цял 
спътник със свои уреди! И докато българското общество не знаеше почти 
нищо за този проект, то отзвукът в международните научни среди беше 
голям.  От него се заинтересуваха и в САЩ.  Американските учени бяха 
любопитни да разберат какво точно искаха да изучават българските им 
колеги с този спътник. Така се стигна до съвместен научен семинар, 
който се проведе на Старозагорските минерални бани през м. септември 
1978 година.  В него участваха над 40 учени от двете страни. В това 
число влизаха и десетина от най-известните американски имена в 
областта на космическата физика, чийто научни уреди бяха на борда не 
само на изкуствени спътници на Земята, но също и на междупланетни 
сонди към Марс, Венера и Юпитер.  Мероприятие с такъв характер не се 
беше случвало дотогава в България, по времето когато “студената 
война”  беше все още факт.  Това беше акт на изключително високо 
признание към българската космическа наука. 

Какво представляваха българските научни прибори? Осемте уреда 
на ЦЛКИ-София бяха предназначени за изследване на външната йоносфера 
на Земята, измерване на земното магнитно поле (приборът ИМАП)  и 
взаимодействията между магнитното поле и външната йоносфера. От 
страна на Базовата обсерватория бяха подготвени два оптически прибора 
- електрофотометърът “ЕМО-5” и спектрофотометър “Фотон”-1, който 
трябваие да “заснема”  през всеки 5 минути спектърът на отразената от 
земната атмосфера светлина в областта на тъй наречените “вакуумен” и 
“среден” ултравиолетов диапазон. Малко по-особен беше третият прибор 
на Базовата обсерватория - “Протон”.  Неговата задача беше да “лови” 
протони с висока енергия, идващи директно от Слънцето. 

Общите финансови разходи по реализацията на проекта 
“Интеркосмос-България “-1300 бяха около 12 милиона лева, т.е. почти 
колкото и Националната астрономическа обсерватория. В тази сума обаче 
не влиза  изстрелването, което бе поето от СССР. В работата участваха 
не само българските учени, но и най-големите предприятия на 
българския високотехнологичен  индустриален сектор. В ДЗУ – Стара 
Загора се правеха специалните черни покрития на оптическите уреди,  в 
машиностроителните  комбинати  “Берое” и “Хранмаш”, както  и 
“Хидравлика”-Казанлък се изпълняваха част от по-специалните  



металообработки. За специализираните заварки и  вибрационните 
изпитания на уредите помагаше  завод “Арсенал” - Казанлък.  В 
реализацията на проекта под една или друга форма участваха Завода за 
асинхронни двигатели в Пловдив, Комбината за полупроводници в 
Ботевград, завод “Оптоелектрон” - Панагюрище, Института за специална 
оптика в София. Беше нещо като българската програма “Аполо”!!!… 

Ценно съдействие оказваха и съветските колеги от Института за 
космически изследвания в Москва. Няколко десетки от тях се включиха 
като консултанти по различни научни и технически въпроси, свързани с  
проекта.  Непрекъснато се провеждаха двустранни срещи и семинари. На 
една подобна среща в Москва проф. Димитър Мишев заявил  за 
намерението на българските специалисти да направят така, че 
магнитометъра ИМАП да измерва едновременно трите компонента на 
земното магнитно поле  с относителна грешка по-малка от 0.0002%. 
“Това е невъзможно!”- отсякъл академик Андроник Йосифян. Та това е 
100 пъти повече, отколкото сме постигнали ние! Ако вие постигнете 
това, аз ще Ви дам моята академична титла!…”   

Тук е мястото да кажем, че проф. Димитър Мишев, един от най-
големите български специалисти в областта на радиоелектрониката и 
космическите технологии,  стана академик през 1995 година. Друг 
интересен факт е, че той е сред техническите създатели на Българската 
национална телевизия.   

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Част от научните прибори на спътника “Интеркосмос-България”-1300: 
Горе - ляво: “ИМАП-1”; горе в средата: “ЕМО”-5 горе-дясно: АНЕПЕ; 
долу – вляво: “Протон”-1; ; долу в средата: “Фотон”-1; долу вдясно: 
“АМЕИ” 
 

Магнитометърът “ИМАП” , разработен от покойния инженер Иван 
Аршинков не само, че беше направен с проектираните параметри, но 
работи на борда на спътника “Интеркосмос-България”-1300 повече от три 
години. 

На 7  юли 1981 година е изстрелян спътникът “Метеор - Природа”-
6. Един месец по-късно, на 7 август 1981 година, от стартов комплекс 
номер 3 на космодрума Плесецк полетя и “Интеркосмос-България”-1300 
(“Интеркосмос”-22).  Орбитата е почти кръгова със средна височина над 
земната повърхност от около 854 км. Всички уреди преминават успешно 
предвидения минимален срок на работа от 6 месеца. Работата на някои 
от тях продължава с години. 

Не минава обаче, без някои инциденти, които за щастие 
приключват без произшествия, дори с неочаквано добри резултати. Така 
например по програма ултравиолетовият спектрофотометър “Фотон” 



трябваше да мери над нощната страна на Земята, а над дневната да е 
пасивен. Поради високата си чувствителност при евентуална работа през 
деня неговият детектор можеше да изгори.  Екипът в наземния център за 
управление на полета обаче по погрешка пуснал уреда на дневна 
светлиня, а гафът бил установен след около половин час!… Приборът не 
изгоря “по чудо”, но успя да заснеме няколко дневни ултравиолетови 
спектри от земната атмосфера. От тях впоследствие беше определено 
общото съдържание и вертикалното разпределение на озона над няколко 
района на Земята. Подобни измервания от космоса до този момент бяха 
осъществени единствено от американския спътник “Нимбус”-7!   

 
Макет на спътника “Интеркосмос-България “-1300 в реални размери във 
фоайето на новата сграда на Базовата обсерватория на ЦЛКИ-БАН  
 

И така честването на 1300-годишния юбилей на българската 
държава през 1981 година и периодът непосредствено след него, се 
оказа голям момент както за българската астрономия, така и за родната 
ни космонавтика.  От друга страна всеобщият интерес към родната ни 
история се оказа стимул за един български учен, проф. д-р Владимир 
Дерменджиев (1946- 2001г) да погледне на миналото ни с очите на 
астроном и да открие там допълниително основание за национално 
самочувствие. Повлиян  вероятно от изследванията на Стоунхендж и 
други мегалитни паметници по света, той пръв у нас  се посвети на 
целенасочени изследвания на мегалитни съоръжения с оглед на тяхното 
евентуално ползване от древните жители на нашите земи като площадки 
за астрономически наблюдения. Обект на неговите проучвания стана 
мегалитния комплекс в района на с. Бабек в Западните Родопи. По такъв 
начин проф.Владимир Дерменджиев може да се счита за основоположник на 
българската археоастрономия в началото на 80-те години. 

Последните два големи проекта от златния период на българската 
космонавтика  са  
 

“Вега” и “Фобос” 
 

За тях вече разказахме в предишния Епизод 11. Тук ще се спрем 
по-подробно на българското участие в тях. 



ЦЛКИ към БАН се включва в международната космическа мисия 
“Вега” за изследване на Венера и Халеевата комета основно чрез 
разработката на оптико-механичния блок на прибора ТКС (Триканален 
спектрофотометър). Уредът и неговата научна програма са плод на 
тристранно сътрудничество между СССР (Института за космически 
изследвания в Москва ), Франция (обсерваторията в гр. Безансон) и 
България (Базовата обсерватория на ЦЛКИ в Ст.Загора). Оптико-
механичният блок  включва корпуса на уреда, огледален телескоп тип 
“Касагрен” и  устройство за механично сканиране, заедно със 
съответната електроника. Като втора задача ЦЛКИ поема и 
разработването на електрозахранващия блок на ТКС. В този проект 
ограничено се включи и Народната астрономическа обсерватория в 
Кърджали. Изработването на главното огледало с хиперболична 
повърхност  на касагреновия телескоп е поверено на майстор-
специалиста Филип Филипов. Приборът е изработен в два еднакви 
летателни екземпляра, по един за двете сонди “Вега”-1 и “Вега”-2.  
Резултатите от мисията “Вега” са описани в Епизод 11. 

 
Вляво: Българските специалисти д-р Стоян Съргойчев, д-р 

Цметанка Гогошева и д-р Куню Палазов заедно с френския си колега д-р 
Клер Миди (вторият отдясно наляво) проверяват функционирането на 
прибора ТКС; вдясно - фотометрична карта на светенето на 
околоядрената област на Халеевата комета, получена с прибора 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Вляво - космическата сонда “Фобос”, вдясно – изображение на спътника 
на Марс - Фобос, получено с видеоспектрометричната система “Фрегат” 

 

ЦЛКИ към БАН се включи и в международната междупланетна мисия 
“Фобос” към планетата Марс чрез  резработване на основна част от 
видео-спектрофотометричния комплекс “Фрегат”  на борда на двете 
сонди. Задачата е поета от сектора “Дистанционни методи за изследване 
на Земята” под ръководството на проф. Д. Мишев. 

За огромно съжаление  още в средата на 80-те години , скоро 
след проекта “Интеркосмос-България-1300”  

 
 
 



в българските космически изследвания започна криза   
 
Причините за нея не бяха нито  от научен, нито от финансов, а 

по-скоро от политически  характер.  В резултат на това в началото на 
1986 година академик Кирил Серафимов беше отстранен от поста директор 
на ЦЛКИ, а скоро след това и от много от заеманите от него постове в 
БАН  и други научни организации.  През месец май 1987 година ЦЛКИ 
беше официално закрита. На нейно място възникна ново научно звено- 
Институт за космически изследвания към БАН.  Едновременно с това 
проф. Митко Гогошев беше освободен като ръководител на Базовата 
обсерватория в Ст.Загора. Тълкуванията и оценките за станалите тогава 
събития са нееднозначни и  взаимно противоречиви. Безспорен е обаче 
един факт - последствията от тях бяха крайно неблагоприятни. Дори 
успешната мисия на втория български космонавт Алексансър Александров 
и свързаните с нея научни експерименти през месец юни 1988 година бе 
доста помрачена от гореописаните събития. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
Научни прибори по програмата за втория български космонавт- 

горе: Спектър - 256 и “Паралакс-Загорка”; долу - “Люлин” и “Сън” 
 
Още през 1990 година част от специалистите от новосъздадения 

институт се отделят в ново академично звено – Централна лаборатория 
за слънчево-земни въздействия (ЦЛСЗВ) към БАН. То е оглавено от проф. 
Димитър Мишев. Към ЦЛСЗВ  през 1996 г  се присъединява  и Базовата 
обсерватория - Ст.Загора.  

През този тежък за българската космическа наука период все  пак 
се случи едно хубаво нещо. Това беше забавилият се във времето 
международен проект ИНТЕРБОЛ.  На борда на изстреляния на далечна 
околоземна орбита спътник работиха три уреда с българско участие – 
АМЕЙ-за изследване на плазма, магнитометърът ИМАП-2  и фотометричната 
система УФСИПС за изследване на ултравиолетовото светене на полярните 
сияния . 

““ЛЛююллиинн””  



 В края на 2010 г  двете академични звена в областта на 
космическите изследвания се обединиха отново. Новият институт бе 
наречен Институт за космически и слънчево-земни изследвания (ИКСИ) 
към БАН. Впоследствие беше преименуван в ИКИТ (Институт за космически 
изследвания и технологии). 

 
В момента, макар и встрани от големия обществен интерес и в 

далеч по-скромни мащаби спрямо предходните десетилетия,  
 
космическите изследвания в България  се развиват.  
 
В научната тематика са застъпени почти всички направления на 

космическата физика - слънчево-земни връзки, йоносфера, земна 
магнитосфера и магнитосферно-йоносферни взаимодействия, астрофизиката 
на високите енергии   и др.  В Базовата обсерватория  се провеждат 
наблюдения на  физико-химически процеси в средната атмосфера 
посредством анализ  на видимата и ултравиолетова слънчева светлина, 
достигаща до Земята. Значителен дял заемат изследванията в областта 
на космическата медицина , радиационната биология и космическото 
материалознание.  Уредите за измерване на космическия радиационен фон 
от серията “Люлин” и сродните с тях  са в щатния приборен състав на 
Международната космическа станция.  Български радиометричен  уред 
имаше и на борда на индийската лунна сонда “Чандраяна”, както и на 
борда на неуспешната мисия на сондата “Фобос-Грунт”. Предвижда се 
българска радиометрична апаратура да има и на борда на “Луна-Глоб” и 
други бъдещи лунни и междупланетни мисии. 
 

Българското участие на Международната космическа станция(2001-2019 г) 
 
 

 
 

 
 
 

 



Вляво: Академик Димитър Мишев (1932-2003г); вдясно – професор 
Владимир Дерменджиев (1946 - 2001г) 
 

 
Български уред за изследване на йоносферната плазма – ЦЛСЗВ-БАН  
 
 

ЕПИЗОД 13:  СЪВРЕМЕННОСТТА 
 

Великата космическа надпревара през втората половина на 20-ти 
век между тогавашните суперсили  СССР и САЩ доведе до голямо развитие 
на космонавтиката. Но поради силния политически момент е била сведена 
до състезание между СССР и САЩ, тъй като само те притежаваха 
съответния кадрови, технологичен и индустриален ресурс. Опитите на 
Франция и Великобритания за космически програми през 60-те години 
приключват с пробни спътници - оказва се, че това е твърде скъпо 
начинание. Все пак, през 70-те и 80-те Япония, Китай и Индия макар и 
след сериозно първоначално изоставане успяват трайно да се задържат в 
ракетно-космическите технологии. 
 

Сериозен проблем освен парите се оказва възможността за 
собствена инфраструктура за изстрелване на космически апарати. 
Изграждането на един космодрум не е свързан само с кадрови, 
технически и финансов ресурс, с който една страна разполага. Много 
важно е космодрумът да бъде изграден в или в съседство с 
рядконаселена територия или на брега на голямо море или океан. Целта 



е да се намалят рисковете за населението, индустриалната, 
транспортната и жилищната инфраструктура от евентуални  инциденти с 
излитащите ракети-носители. От друга страна изграждането на космодрум 
в близост до екватора дава предимство за държавите, които могат да 
направят това. В този случай изстрелването на ракетите-носители  е 
свързано с пестене на гориво и начална стартова маса при изстрелване 
в източна посока. За това помага по-високата линейна скорост на 
въртене на Земята на ниски ширини, в сравнение със случаите, когато 
космодрумът е на средни или високи ширини. По отношение на 
космодрумите СССР разчиташе на това, че и двата основни полигона – 
Байконур и Плесецк са разположени сред обширни слабонаселени райони. 
Почти същото важи и за третия, най-малък съветски полигон – Капустин 
Яр. Проблемът и на трите обаче е в това, че нито един от тях не се 
намира южно от 45-я паралел северна ширина. САЩ са по-ограничени по 
отношение на рядконаселените територии, тъй като те са значително по-
малки по площ, но за сметка на това разположеният само на 23 градуса 
северно от екватора космодрум Кейп Канаверал е на брега на 
Атлантическия океан. 
 

След края на Втората световна война се оказва, че и двете 
големи колониални държави в Европа – Великобритания и Франция са в 
доста  неблагоприятно положение по отношение на възможностите за 
пълноценно участие в космическата надпревара. Както вече разказахме в 
епизоди 5 и 7, и в двете страни, за разлика от Германия, сериозно са 
подценявали развитието ракетно - космическите технологии. От друга 
страна пък Германия е победена страна през войната и почти всичките 
им ракетни специалисти, както и всички ракети «Фау-2» са прехвърлени 
в САЩ. Друга много по-малка част от германските специалисти са 
попаднали в СССР (виж Епизод 7). Освен това Великобритания и Франция 
за около две десетилетия след Втората световна война загубват всички 
свои основни колонии, разположени в тропическия и екваториалния пояси 
на Земята. Това създава някои допълнителни трудности за изграждането 
на космодруми там. В частност Франция се отказва от първоначано 
изградения космодрум в Сахара скоро след като Алжир получава 
независимост през 1962г. Новият френски ракетно-космически център 
започва да се изгражда в получилата статут на «отвъдморска територия» 
Френска Гвиана. Освен това икономически разорените от войната 
западноевропейски страни през първите две следвоенни десетилетия 
нямат и необходимата индустриална мощ за да участват като пълноценни 
независими играчи във Великата космическа надпревара. Единственият 
изход се оказва обединението на потенциала поне на най-големите 
измежду тях. Ето защо скоро след „Интеркосмос“, за който ви 
разказахме, през 1975г  е учреден западноевропейският му аналог –  
 

 

Европейската космическа агенция (ЕКА или ESA)  
 
със седалище в Париж. Основната цел е превръщането на Европа в 
самостоятелна сила в космическите изследвания. Днес пълноправни 
членове на ЕКА са 24 държави - от бившия източен блок там са 
Чехия,Румъния, Полша и Унгария. Канада е със статут на асоцииран 
член, а още 11 страни са подписали споразумение за сътрудничество -
междинен етап, който предхожда членството. България има подписан 
временен план за сътрудничество с ЕКА. Организацията не е част от 
структурите на Европейския съюз. 
 

 

 

 

 



 

 

 

            
 
Вляво: Ракетата-носител „”Ариана-1 на Европейската космическа 
агенция; вдясно: Германска пощенска марка, посветена на космическата 
мисия „Джото” 
 
 

В рамките на ЕКА Франция играе главна роля за разработката на 
ракети-носители. Тя разполага и с космодрума Куру във Френска Гвиана. 
Италия е специализирана в разработката на херметизирани модули, 
апаратурата за спътници и междупланетни сонди, управлява космодрума 
„Сан Марко“ в Кения. Германия отговаря за Европейския център за 
подготовка на космонавти край Кьолн. Центърът за далечна космическа 
връзка пък се намира в германския град Дармщат.  

 

Един от първите големи самостоятелни успехи на агенцията е 
сондата „Джото“,изстреляна с ракетата-носител „”Ариана-1”, която през 
1986г. достигна Халеевата комета. Голяма част от космическата й 
програма обаче са съвместни проекти с Русия, САЩ, Япония, Индия и 
Китай. В най-голяма степен това се отнася до пилотираните полети. 
Първият космонавт от Западна Европа е французинът Жан-Луи Кретиен 
през 1982 г. на борда на „Союз-Т6“ до станцията „Салют-7“. Тази 
експедиция обаче е съветско-френска и затова като пръв официален 
космонавт на ЕКА се приема германецът Улф Мерболд на борда на 
американската совалка „Колумбия“. 
 

Един от основните проблеми на космонавтиката от зората й до 
днес е невъзможността или най-малкото трудността за многократно 
използване на основните компоненти на ракетите-носители, тъй като  
това прави изстрелването на космически апарат доста скъпо. В разгара 
на Великата космическа надпревара започват да се разработват проекти 
с транспортни системи за многократно използване. Най - известен и 
единствен, който функционира дълго, е  
 

американската космическа совалка (Space Shuttle) 
 

Проектът стартира на 5 януари 1972 г., когато президентът 
Ричард Никсън подписва съответния указ.  
 

Първоначално совалката трябваше да направи възможно 
изграждането на голяма орбитална станция, която след това да се 
превърне в отправен пункт към база, обикаляща около Луната. А оттам 



към нашия спътник трябваше да летят кораби, които да осигурят 
продължително пребиваване на хора там...  

Президентът Ричард Никсън обаче отхвърля този проект тъй като 
за американския политически елит Луната престана да е приоритет след 
първите успешни мисии по програмата „Аполо” (виж Епизод 9). В 
началото на 70-те години всички усилия трябвало да се съсредоточат в 
орбитални станции и спътници с военно или двойно предназначение. 
Военният уклон в програмата става още по-открит по времето на Роналд 
Рейгън (1981-1988 г.). 
 

  
 
Вляво: Тежката ракета-носител „Ариана-5” на Европейската космическа 
агенция; вдясно: космическата совалка „Колумбия” в подготовка за 
изстрелване 
 

На практика от совалката се очаква евтино извеждане на военни 
спътници в орбита. През 70-те и 80-те за проекта са заделяни по 5 
милиарда долара годишно. За целта обаче е трябвало да се отменят 
повечето други проекти на НАСА. Първа жертва става програмата Аполо“ 
като последните пилотирани полети до Луната са отменени.  
 

Совалките побират екипаж между 2 и 8 души. Към корпуса им са 
прикрепени два ракетни модула с твърдо гориво и голям резервоар с 
течно гориво. Системата с общо тегло от около 2000 тона излита от 
Кейп Канаверал във Флорида. За 2 минути се задействат твърдогоривните 
ракети, докато совалката достигне 45 км височина и скорост 1,6 км/с. 
След това те се отделят и падат в Атлантическия океан. Включват се 
ускоряващите двигатели. На височина 113 км и скорост 7,8 км/с 
горивото от външния резервоар се изчерпва и той се отделя над 
Индийския океан. За достигане на първа космическа скорост следва 
кратко включване на двигателите с гориво от бордовия резервоар.  
 

Совалката може да носи до 23 тона полезен товар  на борда си. 
Покрита е със силиконови плочки, които играят ролята на топлинен щит 
при завръщането на Земята. Преди приземяването се включва и парашутна 
система. Единствената част, която се ползва еднократно, е външният 
резервоар за гориво. Совалката и външните ракетни модули според 
първоначалните планове трябвало да могат да летят до 100 пъти. 
 

Първоначално са изработени 4 совалки – „Колумбия“, „Чeлинджър“, 
„Дискавъри“ и „Атлантис“. Първа полита „Колумбия“ на 12 април 1981г., 



т.е. точно 20 г. след полета на Юрий Гагарин. На борда са ветеранът 
от програмата „Аполо“ Джон Йънг и Робърт Криптън. Полетът продължава 
2 денонощия и 6 часа. Следващите четири полета също са на „Колумбия“, 
последвана от „Челинджър“. 
 

 
Старт на космическата совалка „Колумбия” от космодрума Кейп Канаверал 
 

Какъв е отговорът на СССР?  
 

Първоначалните опасения са, че совалките биха могли да 
прихващат и най-големите съветски космически апарати. Ето защо много 
от тях са снабдени със средство за защита - автоматичното оръдие, 
стрелящо с 23-милиметрови снаряди. Взето е решение за ускоряване на 
разработките по новата  
 

свръхтежката съветска ракета-носител „Енергия“ и космическата 
совалка „Буран“. 
 

Разработката на свръхтежката ракета-носител „Енергия” е 
започната през 1976г в Научно-производственото обединение „Енергия”. 
Последното е наследник на прочутото ОКБ-1 (Особое конструкторское 
бюро) на Сергей Корольов и е трябвало да замени неуспешната 
свръхтежка лунна ракета H1. Основният вариант, в който тя е 
разработена докрай и изпробвана успешно представлява двустепенна 
ракета. Първата степен се състои от 4 броя странични ускорители с 
керосиново-кислородни двигатели, а втората степен включва 4 
кислородно-водородни двигатели. В този вид ракетата излита от Земята 
със стартова маса 2400 тона и може да изведе на ниска околоземна 
орбита полезен товар от около 100 тона, а на геостационарна орбита 18 
тона. По своите характеристики тя е близка до американската „лунна” 
ракета-носител „Сатурн”-5. В по-тежката модификация се предвиждало 



ракетата да може да извежда на ниска околоземна орбита полезен товар 
до 170-180 тона и да може да се използва не само за пилотирани полети 
до Луната, но също и за изграждане на окололунни станции, на обитаеми 
бази на лунната повърхност, а така също и за пилотирани полети до 
Марс. Разработван е бил и олекотен вариант на „Енергия”, който по 
своите характеристики наподобявал тежката ракета-носител „Протон”. 
Ракетата „Енергия” е била разработена за ползване на космодрума 
Байконур в Казахстан. По всичко изглежда, че това е причината поради 
която след разпадането на СССР Русия се отказва от ракетите „Енергия” 
в полза на разработването на новата фамилия ракети-носители „Ангара”.  
 

Разработките на „Буран“ започват през 1976 г. когато СССР 
получава информация за напредъка на американския проект. И в този 
случай решението „за” е взето под силния натиск на военните. Първите 
прототипи се появяват към 1984 г. Ракетопланът тежи колкото 
американския – около 100 тона. Може да носи със себе си от 2-4 души и 
товар до 27 тона. Разработван е бил както в пилотиран, така и в 
безпилотен вариант. За кацането са построени писти в СССР, Либия и 
Куба. 
 

   
 

Вляво: Макет на свръхтежката ракетата-носител „Енергия” със совалката 
„Буран”; вдясно: изстрелване на ракетата-носител „Енергия” от 
космодрума Байконур 
 

На 15 май 1987 г. от Байконур за пръв път е изстреляна ракетата 
„Енергия“. Като полезен товар е качен военният спътник „Полюс“. 
Точното му предназначение не е ясно и до днес. Спътникът се поврежда, 
но стига до орбита. 
 

Година по-късно „Енергия“ излита заедно с „Буран“, настроена в 
безпилотен режим. Совалката каца успешно само на 3 метра от избраната 
точка.  
 

През 90-те години, след края на Студената война, започва 
преоценка на руската програма – Байконур вече е в Казахстан, а 
„Енергия“ е разработена именно за неговите условия. От ракетата 
остават два напълно готови образеца, които се оказват собственост на 
Казахстан. През 2002 г. се срутва покривът на хангара им те са 
безвъзвратно повредени. Днес се смята, че на Русия са нужни поне 5 
години за да се възстанови производството на ракетите „Енергия”. 
 

По това време над американските совалки се трупат първите черни 
облаци. На 25 януари 1986 г. „Челинджър“ експлодира 73 секунди след 



старта си от Кейп Канаверал. Това се случва заради запалване на гумен 
уплътнител и последвал взрив на външния резервоар с течно гориво. 
Загива 7-членният екипаж. Инцидентът е свързан с тежките 
метеорологични условия. Шокът е огромен. 
Полетите на совалките са спрени за повече от 2 години – до 1988 г. На 
мястото на „Челинджър“ е построена новата совалка „Индевър“. 
 

  
25 януари 1986г: Разрушаване на совалката „Челинджър” по време на 
излитане 
 

В началото на 90-те години надеждата да се конструират совалки 
от ново поколение е попарена от неразрешим проблем. Оказва се, че 
липсва важна техническа информация за двигателите на лунната ракета 
„Сатурн-5“, която не е включена в техническата документация  от 
Вернер фон Браун и неговите съратници.  А те вече не са между живите… 
Дали това е случаен пропуск на германските специалисти  е въпрос, 
който поне засега няма сигурен отговор. 
 

Бъдещето на совалките е зачеркнато, особено след инцидента с 
„Колумбия“, която се взривява през 2003 г. при влизането си в 
атмосферата. С отпадането на совалките отпада и друга „американска 
мечта“ – тази  за голяма орбитална станция, отговор на съветската   
 

станция „Мир“. 
 

Тя започва да се изгражда през 1986 г., когато в орбита бе 
изведен първият й модул. За 10 години са монтирани още 6 модула и 
станцията достига обща маса от 124 тона.  
 

Създаването на станцията „Мир” обаче беше предхождано от един 
период от около 20 години между 1971 и 1991 година, през който 
съветските специалисти разработваха и успешно изпробваха своите по-
малогабаритни станции от тип „Салют”. Те са изстрелвани с ракети –
носители „Протон”. Първата от тях е изведена в орбита през 1971 

година. Теглото на станцията е било 18.5 тона, дължината й – 20 
метра, а средният диаметър – 4 метра.  Обикновено на борда на 
станциите от тази серия работиха по двама космонавти за срок от по 
няколко седмици. Те пристигаха на борда на космически кораби тип 
„Союз”. Първата експедиция на станцията „Салют” включва трима души – 
космонавтите Георгий Доброволски, Владислав Волков и Виктор Пацаев. 
Те престояват на борда й общо 24 дни. Поради разхерметизиране обаче 
при завръщане на Земята на спускаемата капсула на космическия кораб 
„Союз-11” тримата космонавти загиват. 
 

 
 



 
Към края на 1990-те години се пристъпи към изграждането на 
 

 

Международната космическа станция (МКС) 
 

Отчетен е опитът на Русия, която активно се включва в проекта. 
Освен НАСА и Роскосмос се включват още ЕКА, космическите агенции на 
Япония, Канада и Бразилия. Изграждането започва през ноември 1998 г. 
с модула „Заря“. Той е  изработен в Русия, но официалният собственик 
е НАСА. На 4 декември полита и американският „Юнити“. Третият модул – 
руският „Звезда“ е изведен и свързан с другите през юли 2000г. Това е 
и първият обитаем модул на МКС. На 11 септември 2000 г. американецът 
Ед Лу и руснакът Юрий Маленченко стават първия екипаж на 
международната станция. През 2012г МКС вече има 15 модула - 
произведените в Русия са 5, в САЩ - 3, в Италия – 5 и в Япония –2.А 8 
от модулите принадлежат на САЩ, 4 – на Русия, 1- на Япония, 1- на 
Япония и САЩ и 1 – на ЕКА и САЩ. Нейната маса е 417 тона, а 
обитаемият обем е 907 м3. Обикаля на 420 км над Земята. До тук в МКС 
са инвестирани над 100 милиарда долара. 
 

   
 

 
 
Изглед на Международната космическа станция през различни години:горе 
вляво – през юни 1999г; горе вдясно – през март 2011г; долу – през 
2012г 



Към  МКС до месец май 2013 година са летели редовни 36 
експедиции, а общо броят на космонавтите, които са я посетили е над 
300. След като през 2011 г. полетите на совалките са преустановени, 
до станцията летят предимно руски товарни и пилотирани  кораби 
„Союз”. Единственото изключение е безпилотният „Дракон“ на частната 
американска компания Space-X, който в началото на 2012 г. полетя до 
станцията за пръв път и досега изпълнява част от полетите дотам. 
 

Около средата на 70-те години се появи една нова технология за 
получаване на изображения, на която беше съдено най-напред да 
изтласка на заден план, а много скоро след това и да изпрати 
класическия фотографски метод в историята. През 1969 година двама 
физици – Уилард Бойл и Джордж Смит, работещи в Лабораториите Бел 
(Bell Labs) създават прибор, който позволява да се получават 
изображения на обекти на основата на взаимодействие между светлината, 
идваща от наблюдавания обект и приемник от полупроводников тип, 
състоящ се от множество микроскопични фотодиоди (пиксели). 
Приемниците от този тип  
 

CCD 
 
(CCD –Charge Coupled Device) могат да бъдат система от пиксели  
подредени в един ред (CCD-линийки) или като таблица (матрица), 
включваща голям брой редове и колони. Във втория случай говорим за 
CCD-матрици. През следващите години матриците се превръщат в 
преобладаващите приемници от този тип.   
 

Физическото явление, на което се основава този тип регистрация 
е т.нар „външен фотоелектричен ефект”, открит и изследван в края на 
19-ти век от Хайнрих Херц , Александър Столетов, Дж.Дж.Томсън и Филип 
Ленард. През 20-ти век се появяват няколко вида фотоелектрически 
приемници, някои от които намират и приложение в астрономията. В 
случая със CCD – матриците е интересно, че  
1) Електрическият заряд, който се получава върху повърхността на 
приемника е пропорционален на падащия върху пиксела светлинен поток  
и 2). Полученият от CCD – приемника натрупан електрически заряд  се 
измерва и се записва от цифрово обработващо устройство (компютър).   

 
По този начин от измерените стойности на заряда, получен от 

падналия светлинен поток върху различните пиксели на CCD – матрицата 
с помощта на цифровото устройство се получават изображения. Колкото 
повече пиксели съдържа CCD-матрицата, толкова по-детайлно е 
полученото изображение. 

 

                      
 
    Външният вид на матричен CCD – приемник, чувствителен във 
видимата и ултравиолетовата част на спектъра 



 
Новите приемници и свързаната с тях цифрова обработка много 

бързо навлизат във фотографията, производстото на филми и 
телевизията. Към началото на 80-те години те стават основния тип 
приемници, използвани в оптическите уреди на космическите апарати 
(изкуствени спътници, междупланетни сонди и орбитални станции). 
Приблизително по същото време  CCD - детекторите навлязоха и в 
наземната астрономия. 
 

Това предизвика истинска революция в наблюденията. Новите 
примници не само са многократно по-чувствителни от старите 
фотографски емулсии, но натрупват полезния сигнал от наблюдаваните 
обекти много по-бързо от тях. Силно ги превъзхождат и в получаването 
на изображения и спектри с висока разделителна способност. Директното 
получаване на изображения и спектри в цифров вид, съчетано с 
възможността за бърз количествен анализ с помощта на инсталирани на 
записващия компютър (или на други компютри) програми дава 
допълнително огромно предимство на CCD – приемниците пред старите 
астрономически фотокамери. Всичко това многократно разшири 
възможностите на наблюдателната астрономия. Даде възможност за 
получаване на данни, които дотогава бяха само в сферата на научната 
фантастика. Силни примери за това са откриването на планети извън 
Слънчевата система, наблюденията и картирането на някои астероиди с 
помощта на планетната камера на космическия телескоп „Хъбъл”, 
наблюденията на първични (родителски) газови молекули в околоядрените 
области на кометите и др.  За всичко това ще отделим място по-нататък 
в този последен епизод на нашия разказ.    
 

Както разказахме в предишните епизоди, Земята се оказва „тясна“ 
за наблюдателната астрономия най-вече заради оптическите свойства на 
атмосферата, което се изразява в силно поглъщане и/или разсейване на 
лъчението на голяма част от електромагнитния спектър. За да избегнат 
„светлинното замърсяване“ обсерваториите в края на ХХ век се строят 
високо, далеч от големите градове. Американските астрономи избират 
вулканичната планина Мауна Кеа в Хавай, където на около 4000 м 
надморска височина е построен голям наблюдателен комплекс. Днес там 
работят 10 телескопа във видимата и инфрачервена част на спектъра. 
Там са 10-метровите „Кек”-1 и 2. В тях са монтирани по 36 шестоъгълни 
сегмента, така че да действат като едно голямо огледало.  
 
Идеята за  
 

обединена европейска обсерватория  
 

е още от началото на 50-те години и принадлежи на известните 
астрономи Валтер Бааде и Ян Оорт. През 1966 г. в местността Ла Сила в 
Чили на 2400 м. надморска височина започва работа първият телескоп на 
Южната европейска обсерватория. Днес тя е голям комплекс с близо 20 
големи уреда. Южната европейска обсерватория е пионер  в „активната“ 
оптика, която компенсира смущенията от атмосферната турбулентност. В 
ход е и проект за 40-метров телескоп, който вероятно скоро ще стане 
най-голям на планетата. 
 

В края на 80-те технологиите позволяват в орбита около Земята 
да се изведе голям телескоп – известният „Хъбъл“. Идеята е на Херман 
Оберт от 1924 г, а през 1968 г. НАСА разработва проект, който обаче 
среща съпротива и е спрян от президента Джералд Форд. Към края на 70-
те години проектът е съживен, макар и в значително по-скромен 
вариант. Диаметърът на главното огледало е намален от 3 на 2,4 м, а 
освен това участва и ЕКА. Първоначално се разчита телескопът да бъде 
изведен в орбита през октомври 1986 г., но след катастрофата на 



„Челинджър“ това се случва едва след 3 години с помощта на совалката 
„Дискавъри“ на 24 април 1990г. 
 

Телескопът „Хъбъл“ е изведен в орбита около Земята на средно 
разстояние  550 км височина над земната повърхност, а учените с 
нетърпение очакват първите изображения от него. Такива са получени, 
но... уви, с доста ниско качество защото са разфокусирани. Проектът, 
плод на десетилетни усилия и 2,5 милиарда долара изглежда провален. 
Оказало се, че проблемът е свързан с  грешка при изработването на 
главното огледало. Той е е отстранен през 1993 г. с поставянето на 
допълнителен оптически елемент, монтиран от екипажа на специално 
изпратена за целта космическа совалка. Дотогава се разчиташе на 
математически алгоритми, с помощта на които получените изображения се 
обработвт допълнително с цел компенсиране на систематичния дефект. 
 

Докъм 2011 г. „Хъбъл“ изпраща над 1 млн. снимки на повече от 
20000 обекта. Благодарение на тези наблюдения много точно вече се 
знае скоростта на разширение на Вселената, а оттам и нейната възраст 
– 13,7 млрд. г. Стана ясно, че разширението непрекъснато се ускорява. 
Причината за това не е известна, но за нея е въведен терминът „тъмна 
енергия”. На няколко пъти телескопът е посещаван от совалките за 
ремонти, но след като полетите им са прекратени е оставен на 
„доизживяване“. Предполага се, че може да се ползва до 2021 г. Към 
настоящия момент (ноември 2018г) плановете на НАСА и ЕКА предвиждат 
още преди 2021 г.  „Хъбъл” да бъде заменен от новия космически 
телескоп „Джеймс Уеб“. 
 

 
 
Вляво: Макет на космическия телескоп „Хъбъл”; вдясно: „Хъбъл” заедно 
с космическа совалка 
 

Разпадането на СССР има негативни последствия за руската 
космонавтика. Юридическите спорове с Казахстан за Байконур 
продължават чак до 2005г., когато космодрумът е отдаден под аренда на 
Русия до 2050 г. Така или иначе, Русия подготви изграждането на  
 

новия космодрум Восточний (Източен),  
 
чийто строеж започна през 2012г в далекоизточната Амурска област. 
Източният космодрум започна да се ползва за непилотирани полети от 
април  2016-та, а за пилотирани – най вероятно от 2021-22г. Цената му 
ще достигне 10 милиарда долара. 
 

Далеч по-сложни се оказват проблемите с Украйна. Делът й в 
съветската космическа програма беше около 30%. Това включва както 
научни институти, така и предприятия от ракено - космическия отрасъл. 



В Харков са Южното конструкторско бюро, а в Днепропетровск е заводът 
„Южмаш” за ракетно-космическа техника. Там бе конструирана и 
произвеждана ракетата-носител „Зенит“, която Украйна доскоро 
продаваше на Роскосмос. За да отстрани тази зависимост,  от 1995г 
Русия започна да разработва нова  
 

фамилия ракети-носители – „Ангара“  
 

Първите успешни тестове на два модела от фамилията, а именно 
„Ангара”-1.2 (лек клас) и «Ангара»-5, която е от тежък клас са 
проведени съответно на 9 юли  и 23 декември 2014г от северния 
космодрум Плесецк. «Ангара-5» трябва да замести тежката ракета 
«Протон», която е конструирана за стартове от космодрума Байконур, а 
освен това ползва гориво с токсични компоненти. «Ангара»-5 ще може да 
се ползва както на Байконур, така и на Восточний, а така също и на 
Плесецк. Тя ще служи  за извеждане в орбита около Земята на тежки 
космически апарати (до 35 тона на ниска околоземна орбита),  на 
геостационарни спътници до 3 тона, а така също и междупланетни сонди. 
Разработва се и модификация („Ангара”-5П)  Серийното производство и 
редовното използване, «Ангара»-5 ще започне по план през 2021г. 
Според плановете на Роскосмос ползването на ракетите-носители 
«Протон» ще продължи до 2024г, когато те окончателно ще бъдат 
заместени с «Ангара-5».   
 

  
 
Вляво: макети на фамилията ракети-носители „Ангара”; вдясно: старт на 
ракетата „Ангара-5” от космодрума Плесецк 
  

Руската програма засега отдава приоритет на пилотираната 
космонавтика, тъй като такива са потребностите след като започва 
сътрудничеството със Запада. Това е още по-важно след спирането на 
совалките и свързаното с това спиране на американските пилотирани 
полети. Ракетите „Союз“ се оказват изключително надеждни – от около 
400 старта дотук (ноември 2018г) само три са неуспешни. Обратната 
страна на медала е, че от 1988 г. няма успешна междупланетна руска 
мисия. А неуспешните са два. През 1996 г.с провал завършва сондата 
„Марс-96“, а през 2011 г друга сонда - „Фобос-Грунт“ изгоря в земната 
атмосфера. 
 



При американците нещата също не тръгват добре със сондата „Марс 
Обзървър“ през 1993г.  
 

„Марс Глобал Сървейър“  
 
обаче е успешна – от 1997 г. чак до 2006г апаратът предава данни, 
които помагат за картографиране на Червената планета. „Марс 
Патфайндър“,който включва в мисията си и първия марсиански всъдеход 
„Соуджорнър” пък за 3 месеца предава 17000 снимки. Благодарение на 
него се потвърждават предположенията, че в далечното минало на 
планетата е имало силна вулканична активност. 
 

Следват две неуспешни мисии от проекта „Марс Сървейър 98“. Но 
„Марс Одисей“, изстреляна през 2001 г., работи и до днес. Едно от 
важните й открития са големите количества подпочвен воден лед в 
района на южната полярна шапка. Тя помага и във връзката с 
всъдеходите „Спирит“ и „Опортюнити“, които кацнаха на Марс в началото 
на 2004 г. От кацането си до днес втората машина е изминала около 45 
км. Може би най-важен резултат е потвърждението за много голямата 
вероятност на повърхността на Марс да е имало значителни количества 
вода в далечното геоложко минало на планетата. Неуспешен опит това да 
се потвърди е направен със  сондата „Феникс“, която бързо излиза от 
строя. 
 

 
Панорамна снимка на хълма Хъсбанд от марсохода „Спирит” на 21 август 

2005г 

 

 
 
Карта на марсианската повърхност, получена с помощта на лазерен 
висотомер от борда на орбиталния модул на сондата „Марс Глобал 
Сървейър“  
 



Една от важните задачи на друга американска сонда -„Марс 
Реконисънс Орбитър“ е да ретранслира сигнала към новия всъдеход 
„Кюриозити“, който успешно пристигна на 6 август 2012 г. От 2003 г. В 
орбита около планетата работи и европейската сонда „Марс експрес“. 
Чрез нейните данни бе показано, че в атмосферата на планетата има 
малки концентрации на метан. Този газ е сред основните продукти от 
отделителните дейности на живите организми и затова се приема като  
косвен индикатор за наличието на живот. Разбира се, метанът може да 
се генерира и от вулканична активност. Този резултат е потвърден и от 
наземни наблюдения в инфрачервената област, проведени на 
обсерваторията Мауна Кеа. 
 

Спряхме се подробно на Марс, защото преди 100 г. именно 
надеждата, че на тази планета има живот, се оказва мощен стимул за 
развитието на космонавтиката. А сега, след относителното затишие през 
90-те години, през първото десетилетие на 21 век около Марс стана 
много оживено. 
 

Близо 20 са автоматичните мисии към други тела в Слънчевата 
система през последните две десетилетия. Интересни са сондата 
„Касини“ на НАСА и ЕКА за изследване на Сатурн и неговия спътник 
Титан и „Дийп Спейс-1“ на НАСА, която през 2005 г. помага за първия 
досег до кометно ядро. 
 

През 2004 година от космодрума Куру във Френска Гвиана с 
ракета-носител „Ариана-5” беше изстреляна и изведена на околослънчева 
орбита междупланетната сонда „Розета” на Европейската космическа 
агенция. След близо  10 годишен полет сондата влезе в орбита около 
ядрото на кометата 67P/Чурюмов–Герасименко. Бяха направени множество 
снимки на същото от близко разстояние с цел да се потърси подходящо 
място за кацане на десантния модул на сондата („Филе”). Последният 
кацна успешно на повърхността на кометното ядро на 12 ноември 2014г. 
Открито е около 3 пъти по-високо относително съдържанеие на тежка 
вода в кометното ядро спрямо това, което е установено в земните 
океани. Този резултат противоречи на хипотезата, според която водата 
на Земята има кометен произход. 

       
 
Ядрото на кометата Чурюмов-Герасименко, заснето от сондата „Розета” 
на 19 септември 2014г 



 
Достойно място в космическите изследвания в края на 20-ти и 

началото на 21-и век зае и  
 

Слънцето 
 

През първите десетилетия на космическата ера то беше 
наблюдавано предимно от наземните обсерватории. Наблюденията с 
помощта на апаратура, монтирана на тежки геофизични ракети, 
изкуствени спътници на Земята, орбитални космически станции или 
междупланетни сонди до средата на 70-те години имаха в много случаи 
краткосрочен или епизодичен характер. През този период на използване 
на ракетно – космическа техника за изучаване на Слънцето има обаче и 
значителни достижения.  
  

Така например с помощта на геофизични ракети през 60-те и 70-те 
години бяха получени първите детайлни спектри и стойностите на 
слънчевия ултравиолетов поток при различни дължини на вълните. 
Подобни измервания не са били възможни нито от земната повърхност 
нито от наблюдения с балони в стратосферата. Пак с помощта на 
геофизични ракети по това време са получени и първите изображения на 
Слънцето в рентгеновата област. От 1968 до 1975 година слънчевата 
рентгенова радиация е обект на непрекъснати наблюдения с помощта на 
американските спътници от серията “SolRad”.  
 

В края на 1975 година в орбита около Земята влиза първият 
геостационарен спътник от серията GOES (Geostationary Operating 
EnvironmentalSatellite ), с помощта на който започва непрекъснат 
мониторинг на слънчевия рентгенов поток, а заедно с това и на 
слънчевите рентгенови изригвания. Той е собственост на Националното 
управление за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA). Спътниците от 
тази серия  изпълняват мониторингови функции както по отношение на 
земната атмосфера, така и на „космическото време” както през  
последните години се нарича съвкупността от активните процеси на 
Слънцето и свързаните с тях явления в околната среда на Земята. 
Спътниците GOES работят вече 42 години. Най-новият от тях (GOES-17)  
е изстрелян от  Кейп Канаверал на 1 март 2018г.  
 

От 1978 година се провеждат непрекснати измервания с висока 
точност на общия поток на слънчевата електромагнитна радиация от 
борда на изкуствени спътници на Земята. Това е т.нар. „TSI-индекс”. 
Първият спътник с подобни функции е „Nimbus -7”. С този спътник е 
свързан и друг важен факт. Именно от неговия борд с помощта ва 
ултравиолетовия спектрофотометър TOMS (Total Ozone Measurement 

System) започна непрекъснатия мониторинг на планетарното 
разпределение на съдържанието на озона в земната атмосфера, в това 
число и непрекъснати наблюдения на прословутата „озонова дупка” над 
Антарктида. Както споменахме в Епизод 10 тя е открита още през 50-те 
години на 20-ти век. Спътникът Nimbus-7 работи в орбита около Земята 
до месец май 1993 година. Междувременно както и впоследствие неговите 
функции бяха поети и от други спътници. Един от тях е SORCE, който е 
разработка на Университета на щата Колорадо в Боулдър. Този спътник 
успешно работи и до днес вече 15 години, а намиращите се на борда 
уреди получават данни за общото количество слънчева радиация, а така 
също за слънчевото излъчване в ултравиолетовата област в непрекъснат 
(мониторингов) режим. Благодарение на спътниковите наблюдения на 
индекса TSI беше потвърдена хипотезата за съществуването на 11-
годишни колебания в неговите стойности с относителна амплитуда около 
0.1%. Как тези резултати, както и други такива, свързани с 
изследването на Слънцето и неговата активност от борда на космически 
спътници и междупланетни сонди повлияха на нашите представи за 



влиянието на слънчевата активност върху промените на земния климат е 
интересен въпрос. Той обаче е извън темата на нашия разказ.   
 

              
  
Мощно слънчево изригване, заснето от ултравиолетовата камера на 
спътника SDO на 6 септември 2017г 
 

Следващият съществен момент в мониторинга на Слънцето от борда 
на космически апарати е изстрелването на спътника SOHO през 1995 
година. Той е съвместен проект на НАСА и ЕКА. Благодарение на 
намиращите се на неговия борд оптически уреди – коронографи е 
възможен непрекъснатият мониторинг на активните процеси в слънчевата 
корона вече в продължение на повече от 22 години.  
 

До началото на 21 век голяма трудност предсавляваше  
съставянето на по-точни прогнози за хелио-геофизичната обстановка 
(„космическото време”). Първата сериозна крачка за решаването на този 
проблем беше направена през 2006 година, когато от Кейп Канаверал 
бяха изстреляни двете междупланетни сонди STEREO-A и STEREO-B. 
Техните орбити около Слънцето са близки до тази на Земята, но двете 
сонди се движат по тях по такъв начин, че да бъде достъпна за 
наблюдение невидимата откъм страна на Земята част от повърхността на 
нашето светило. Апаратурата на борда на двете сонди работи по 
програма, която е много подобна на тази на спътника SOHO, както и на 
изстреляния през 2010г спътник SDO (Solar Dynamics Observatory). 
Последният осъществява комплексен мониторинг на активните процеси на 
Слънцето в рентгеновата, ултравиолетовата и видимата част на 
спектъра. 
 

Вероятно мнозина от вас се питат - не е ли твърде висока цената 
на всичките тези проекти? Оказва се, че средствата за всички 
междупланетни мисии многократно отстъпват на пилотираната 
космонавтика. 
 

Неочаквано за всички на границата между двете хилядолетия 
въпросът коя е последната планета в Слънчевата система изведнъж стана 
отново актуален и получи  нов отговор. Оказа се, че 
 
Последната планета в Слънчевата система е ... Нептун! 
 

Какво се случи? През 1930 г. американецът Клайд Томбо открива 
Плутон и астрономите решават, че това е деветата планета. Още тогава 
се знае, че е много по-малка от Нептун, приблизително с размерите на 
Земята. След Втората световна война астрономите непрекъснато 
преоценяват масата на Плутон към все по-малка. През 90-те години се 
включва и космическият телескоп „Хъбъл“... 



 

         
 
             Най-големите транснептунови обекти 

 
И тогава пред очите ни се показва небесно тяло с диаметър около 

2300 км,по-малък от този на Луната и с маса около 1/500 от земната 
или 1/6 от лунната. За сметка на това около него летят цели 5 

спътника, а най-големият - Харон, е само наполовина по-малък от 
самата планета! Но що за небесно тяло всъщност е Плутон?!... 
 

През 1951 г. американският астроном Джерард Куйпер предполага, 
че отвъд Нептун в първите етапиот еволюцията на Слънчевата система е 
имало втори астероиден пояс с обекти не от скална, а от ледена 
субстанция. Според Куйпер Плутон разсеял пояса и единствен се 
съхранил. Хипотезата на Куйпер е харесана от учените, но и постепенно 
е сериозно променена. Странен обект, подобен на кометно ядро - 
изграден основно от лед, но твърде голям за комета, е открит през 
1979 г. между Сатурн и Уран. Диаметърът му е 166 км, докато средния 
размер на кометите е от 1 до 10 км. Наречен е Хирон – на името на 
кентавър- същество с глава на човек и тяло на кон от гръцката 
митология. През 1992 г. е открит втори подобен обект – Фол. 
 

Става ясно, че между Юпитер и Нептун се движат немалко големи 
ледени тела, обединени в нов клас космически обекти - „кентаври”. 
Техните физически характеристики издават, че те са образувани в друга 
част от нашата Слънчева система – вероятно по-далеч от Слънцето. 
Тоест „поясът на Куйпер“ от ледени астероиди може би още съществува и 
захранва зоната на „кентаврите“? 
 

Първото потвърждение идва през 1992 г.. Открит е леден обект с 
диаметър около 180 км, който обикаля Слънцето отвъд орбитите на 
Нептун и Плутон. Впоследствие са открити стотици подобни тела. Такива  
днес са известни над 1000. Наречени „транснептунови обекти“ (ТНО). 
Оказва се, че „Поясът на Куйпер“ наистина съществува! 
 

Оттук обаче започнаха проблемите с планетния статут на Плутон. 
В началото се приема, че той е поне десет пъти по-голям от останалите 
обекти в пояса и това запазва неговото звание «планета». Първите 
съмнения, че това може и да не е така се появяват през 2000 г. , 
когато е открит Варуна с диаметър 1060 км. Той е само два пъти по- 
малък от Плутон. След него са открити Куоър с диаметър около 1100 км, 



Макемаке и Хаумеа – всеки  с по 1500 км диаметър. А откритата през 
2003 г. Ерида със своите 2330 км се оказва равна, че дори и малко по-
голяма от „деветата планета“ Плутон. В такъв случай обаче сред 
астрономите възниква въпросът - не е ли редно и на нея да признаем 
подобен статут? Тогава обаче броят на планетите трябва да скочи от 9 
на поне 15 или 20... 

Ясно е, че това няма как да стане, защото критериите ще се 
размият. Плутон е „понижен“ от Международния астрономически съюз през 
2006 г. Днес приемаме, че около Слънцето обикалят 8 големи планети, а 
допълнително се въвежда клас небесни тела  „планети-джуджета”. 
 

90-те години на 20-ти век ще се запомнят и с това, че тогава 
започна откриването и изучаването на 
 

планети извън Слънчевата система,  
 
т.е. обикалящи около други звезди. За тях беше възприето названието 
„екзопланети”. Към 2012г са установени над 2300 екзопланети. Близо 
200 са с размерите на Земята, около 700 са доста по-големи от нея, но 
по-малки от Уран или Нептун (за тях беше дефиниран специален клас – 
„супер-земи”),около 1200 са с размерите на Нептун или Уран, близо 200 
са подобни на Юпитер. Открити са и такива, които попадат в т.нар. 
„обитаема зона“ - на такова разстояние от своята звезда, което 
съответства на температури, при които е възможно съществуването на 
течна вода. 
 

Някои от тях много приличат на Земята. Такава е Глизе-581d. Тя 
обикаля около своето „слънце“ - миниатюрната червена звезда Глизе-581 
от съзвездието Везни за 13 земни денонощия. Нейният диаметър е между 
0,5 и 2 пъти спрямо този на Земята, а по оценка температурата й е в 
интервала между 5 и 40 градуса. Самият факт, че за по-малко от 20 
години след откриването на първите екзопланети учените се натъкнаха 
на такава, доста подобна на Земята показва, че като Глизе-581d има 
твърде много в нашата галактика. Което пък означава, че може би не е 
далеч денят, в който ще имаме сигурни доказателства за живот, а защо 
не и на братя по разум на някоя от тези екзопланети!?... 

 

 
Обсерваторията Мауна Кеа – снимка от въздуха 

 

 



 
 
Екзопланетата Глизе-581d (картина) 
 

С какво е свързан повишаващият се интерес на държавите към 
космическите дейности? Нали първите 20 години след края на „Студената 
война” минаха под знака на сътрудничеството? Истината е, че 
технологиите са ни нужни за много неща – спътникова телевизия, 
интернет, геодезия, метеорология, дистанционно изучаване на 
природните ресурси, „космическо време” и др. Но след 2000-та година 
зачестяват признаците за нова надпревара. 
 

След като не се реализира проектът за еднополюсен свят, освен 
старите съперници САЩ и Русия, все по-силни играчи стават Китай и 
Индия. Доказателство са полетите на техни сонди около Луната, 
индийската марсианска сонда „Чандраяна”, китайските успехи в 
пилотираната космонавтика, успешното скачване на пилотиран и 
безпилотен орбитален модул. Китайците заявиха намерения за пилотирани 
полети към Луната. Този факт неминуемо ще повлияе и на конкурентите. 
Логично е да се вярва, че САЩ ще се върнат към проект за нова 
пилотирана програма. От своя страна в Русия стартира проект за 
свръхтежка ракета-носител, а така също през 2007 година възобнови 
програмата си за създаване на ядрен ракетен двигател, която беше 
спряна след края на Студената война. Всичко това вероятно означава, 
че съвсем скоро ще станем свидетели на нова надпревара за Луната, но 
този път с повече участници. 
 

И така, нашият разказ за познанията ни за Земята и Вселената е 
към своя край. А големите въпроси на космическото знание днес са за 
разширението на Вселената, тъмната енергия, къде, кога и как ще бъде 
открит живот на някоя от многобройните екзопланети.  
 

И някой ден някой друг автор ще ви представи следващите 
отговори. 

 

 
 

 
 



2018г: ПОСЛЕСЛОВ 
 

Преди няколо месеца (август 2018г), занимавайки се с 
разчистване, архивиране и презапис на съдържанието на твърдия диск на 
един от персоналните си компютри попаднах на серия от  статии, които 
написах между 2009г и 2012г за списание „Осем”.  Тогава ми хрумна 
идеята, че те биха могли да бъдат обединени след съответно неголямо 
редактиране в научно-популярна книга, посветена на историята на 
опознаването на Земята и Вселената.  
 

Самият подход да се описват паралелно във времето географските 
и астрономическите открития може да се стори на някои читатели 
необичаен или дори неприемлив. Други пък напротив - биха го приели за 
естествен. Считам, че втората позиция е по-правилна. Както става ясно 
от разказаното опознаването на формата и размерите на Земята и 
откритията в астрономията са се движили в много тясна връзка до края 
на Ренесанса, т.е. през 90-95% от последните 5000 години, за които се 
разказва в тази книга. Става ясно също от първите две глави на 
книгата, (Епизод 1 и 2) че това е била една от главните 
астрономически задачи през Античността и Средновековието. 
 

От началото на Просвещението обаче, т.е. приблизително от 
времето на Исак Нютон насам тясната връзка между опознаването на 
Земята и на Вселената е до известна степен нарушена. Оттогава насетне 
астрономията е в много по-тясна връзка с развитието на физиката. 
Основната причина за това е, че по това време приблизителната форма и 
размери на Земята са вече известни благодарение на Великите 
географски открития, както вече е уточнен окончателно и „статутът” й 
като космическо тяло. Установено е, че тя не е център на Вселената, а 
само една от планетите в Слънчевата система. Какво е мястото на 
последната във Вселената обаче по това време все още не е ясно. 
Доколко другите планети приличат на Земята, каква е природата на 
Слънцето и звездите, какви са разстоянията до другите космически тела 
и какви са техните размери – изясняването на всички тези въпроси 
става непосредствена задача на астрономията от 17 век нататък. Тук 
обаче географските открития вече не могат да помогнат особено – по 
това време  те вече фактически  доста са се изчерпали като фактор за 
развитие на астрономическите знания.  
 

Макар и в по-малка степен обаче пътешествията и географските 
открития стимулират развитието на астрономическите и астрофизически 
знания и по-късно. Някои от тях са свързани с по-точното определяне 
на формата на Земята (например експедицията на Мопертюи в Лапландия 
от 1731г, Епизод 3), наблюденията на пасажа на Венера от остров Таити 
по време на първата експедиция на Кук през 1769г, наблюденията и 
изучаването на природата на земния магнетизъм и на полярните сияния и 
др. 
 

Много по-важни за астрономите обаче се оказват прогресът на 
класическата механика, на оптиката, а от началото на 19-век, както и 
на новите дялове на физиката, свързани с електричеството, магнетизма 
и топлината. Новите наблюдателни методи  и средства – фотографията, 
спектралния анализ, радиотехническите средства и др. все по-тясно 
обвързват развитието на астрономията с това на физиката. 
 

Процесът обаче е двупосочен. Първо – нека да не забравяме, че 
именно победата на хелиоцентричния възглед в астрономията  през 17-
век стимулира появата и развитието на класическата механика, а това 
се приема за началото на модерната физика. Отговорът на въпроса защо 
планетите обикалят около Слънцето, откритите от Галилей спътници на 
Юпитер – около последния, а Луната – около Земята се оказал свързан с 



отговора на въпроса защо всички предмети около нас падат към земната 
повърхност. Учените открили и описали свойствата на първото от 
основните физически взаимодействия – гравитационното. Покрай това 
обаче те изучили и си изяснили свойствата и на една друга, 
произтичаща от гравитацията сила – приливната.  
 

Впрочем астрономическите наблюдения и през следващите столетия 
продължават да бъдат база за проверка на различни физически теории и 
хипотези. Примери за това са наблюденията на пълното слънчево 
затъмнение от май 1919г (Епизод 6), проблемите, свързани с 
източниците на звездната енергия и дефицита на наблюдаваното 
слънчевото неутрино, открит посредством експериментите на Дейвис през 
1969г и др. Като последен по-значителен пример може да се посочи 
регистрацията на гравитационни вълни в резултат от сливането на две 
черни дупки, регистрирано на 14 септември 2015г (т.нар. събитие 
GW150914).  
 

Нашият разказ за историята на откриването на Земята и Вселената 
приключва около 2012г. В кръга на шегата - 2012г е много удобна за 
приключване на всякакви истории, защото много хора вярваха, че тогава 
щял да настъпи краят на света!...   
 

Основната причина, разбира се е, че през септември 2012г беше 
приключен цикълът от статиите за списание „Осем”. От друга страна не 
смятам обаче, че последните шест години са добавили нещо съществено 
ново и от особена важност към знанията ни дотогава.  
 

Значителна част от тази книга е посветена на космонавтиката. 
Най-напред разказахме за първите учени-ентусиасти и основоположници 
на теорията за космическите полети (Циолковски, Оберт, Годард, Ено-
Пелтри и Кондратюк). Това са тези няколко души, които са започнали да 
градят фундамента на науката космонавтика образно казано, «на голата 
поляна», при това до голяма степен независимо един от друг. Затова 
днес ги наричаме «бащите на космонавтиката». След това разказахме за 
първите успешни опити с ракети, работещи с течно гориво в САЩ, 
Германия и СССР, за първите успешни изпитания на прототипите на 
съвременните балистични ракети - в Германия преди и по време на 
Втората световна война под ръководството на Вернер фон Браун, а в 
СССР - непосредствено след нея начело със Сергей Корольов. 
Кулуминацията на тази част от разказаната в нашата книга историческа 
линия е „Великата космическа надпревара” между СССР и САЩ. Тя обхваща 
около две (или малко повече) десетилетия между средата на 50-те и 
края на 70-те годинии и по същество представлява много важна част от 
голямото противоборство между СССР и САЩ, което днес наричаме 
„Студената война”.  
 

Спомням си как в началото на 90-те години проф.Митко Гогошев 
често разказваше следната история: 
 

При една от срещите между съветския ръководител Никита Хрушчов 
и новоизбраният тогава американски президент Джон Кенеди (вероятно 
във Виена) се завързал разговор-спор, който преразказан по смисъл 
изглеждал приблизително така: 
 

Хрушчов: „ Ние (т.е.СССР)построихме първата атомна 
електроцентрала, първият атомен ледоразбивач, изстреляхме първият 
изкуствен спътник на Земята и изпратихме първия човек в космоса! НИЕ 
ЩЕ БЪДЕМ ПЪРВИТЕ И НА ЛУНАТА!...» 
 

Кенеди: «Да, така е, признавам... Вие построихте първата атомна 
електроцентрала и първия атомен ледоразбивач, изстреляхте първия 



изуствен спътник и изпратихте първия човек в космоса. НИЕ (САЩ, Б.а.) 
ОБАЧЕ ЩЕ БЪДЕМ ПЪРВИТЕ НА ЛУНАТА!...” 
 

И тук се налага един на пръв поглед парадоксален извод. А той 
е, че една голяма част от заобикалящите ни днес технологии в областта 
на научните изследвания, военното дело, бита, индустрията, 
транспорта, комуникациите, медицината са продукт на „Великата 
космическа надпревара”, а това ще рече и косвено – на „Студената 
война”. Тази надпревара доведе до появата на хиляди нови материали, 
на микрочиповете, на персоналните компютри, на индустриалните 
производствени машини и битовите уреди с цифрово-програмно 
управление, на спътниковата метеорология и цифровата телевизия, на 
спътниковата геодезия, на цифровите фотокамери и видеокамери, на 
цифровите телекомуникации и световната информационна мрежа Интернет. 
Без огромното творческо усилие през тази забележителна епоха между 
1945 и 1990 година светът нямаше да бъде такъв, какъвто днес го 
познаваме. 
 

В пролога на тази книга, както и в последния Епизод 13 съответно 
започнахме и завършихме с „новата космическа надпревара”. Така 
условно нарекохме наблюдаваното възраждане на интереса към 
космонавтиката, приблизително след 2000-та година. Неизбежно се 
налага сравнение с „Великата космическа надпревара”. По какво си 
прилича и различава обстановката тогава и сега?  
 

1. Първата разлика, която се набива на очи е явният превес на 
успехите в областта на автоматичните космически експедиции. 
Успешните мисии до различни тела от Слънчевата система са 
свързани преди всичко с по-високото качество на намиращата се 
на борда научна апаратура (миниатюризация и ниска консумация 
на електроенергия, по-дълго време на живот на електронните 
компоненти и др.). Това не налага използването на ракети-
носители с по-голяма мощност, от тези които са разработени в 
условията на Великата космическа надпревара («Протон”, 
„Атлас”, „Делта”, „Ариана”). Новата руска тежка ракета-носител 
«Ангара-5», китайската «Чжаншан», както и американската 
«Falcon-9» на компанията «Space X» по своите основни 
характеристики (мощност и полезен товар) дори леко отстъпват 
на «ветерана» «Протон». 

 
2. Относителен застой в областта на пилотираната космонавтика. 

След изваждането от експлоатация на космическите совалки през 
2011г САЩ не разполагат вече от 7 години със собствена система 
за изстрелване на пилотирани кораби.  Над 90% от всички 
пилотирани космически полети се осъществяват понастоящем чрез 
руските космически кораби «Союз» и ракетите-носители. 
Останалите полети са изпълнени от Китай с помощта на ракетата-
носител «Чжаншан-2F” 

 
3. Понастоящем нито една от водещите космически държави не 

разполага с ракета-носител от свръхтежък клас, т.е. способни 
да изведат на ниска околоземна орбита (НОО) полезен товар с 
тегло около 90-100 тона или повече. Такива ракети бяха 
американската «Сатурн-5» и съветската «Енергия» . Последният 
образец на «Стаурн-5» е нарязан в САЩ през 1978г при 
тогавашното очакване, че в близко бъдеще ще се появят 
космически совалки от ново поколение, които ще могат да 
«покриват» функциите на въпросната ракета-носител. През 2005 
година в един от изпитателните корпуси на космодрума Байконур 
в резултат от авария са унищожени намирашите се там два готови 
екземпляра на ракетата „Енергия”, чийто юридически собственик 



по това време бил Казахстан. Преди няколко години частната 
американска компания «Space X» и нейният президент  Илон Маск 
тръгнаха към реализация на своя проект за свръхтежка ракета 
«Falcon Heavy». Първоначалният ентусиазъм беше огромен, а 
освен това той беше съпроводен и от мощна медийна кампания. В 
края на краищата след първия успешен старт окончателно се 
изясни, че «Falcon Heavy» e „нито рак, нито риба”. За нея може 
да се каже, че тя е от „полу-свръхтежък” клас. Със своите 65-
70 тона, които тази ракета-носител може да изведе на НОО тя би 
могла да се използва за изстрелване на тежки спътници и 
товарни космически кораби в орбита около Земята, както и на 
големи автоматични междупланетни сонди. „Falcon Heavy” обаче 
не може да се ползва за пилотирани мисии до Луната или Марс. 
Освен това в НАСА се отказаха и от първоначалното си намерение 
да се използва дори за изстрелване на пилотирани кораби към 
МКС (вероятно поради съмнения в нейната техническа 
надеждност). Като резултат от казаното дотук следва, че към 
настоящия момент никоя космическа държава не разполага с 
действаща космическа транспортна система за възобновяване на 
пилотираните полети до Луната. Евентуално като най-близка 
възможност това да се случи отново би било успешното 
завършване на проекта на НАСА, свързан със свръхтежката 
ракета-носител SLS (Space Lunch System). Този проект е 
продължение на вече прекратената програма „Съзвездие”, а 
неговата реализация се очаква към 2022-2024г. 

 
4. Всички реализирани след 2000-та година или намиращи се в 

момента в процес на реализация проекти, свързани с нови 
космически транспортни системи закъсняват по отношение на 
първоначално планираните срокове с по няколко, а понякога и с 
повече от 10 години. Освен голямо протакане по различни 
причини в хода на самите развойни дейности, често се проявява 
колебливост и непоследователност, понякога и отказ в разгара 
на работата от даден проект и заменянето му с друг. По този 
показател всяко сравнение с епохата на Великата космическа 
надпрвара е напълно обезкуражаващо: Времето между 
изстрелването на първия изкуствен спътник на Земята и полета 
на пърия космонавт е 3 години и 7 месеца, който от своя страна 
предхожда стъпването на първите хора на Луната с 8 години и 3 
месеца!.. Сравнението става още по-тъжно като се има предвид, 
че тогава фактически в космоса са действали основно две 
държави СССР и САЩ, а случаите на това, което днес наричаме 
«международно сътрудничество» почти са отсъствали!... 

 
5. Очакванията, че частните космически компании ще изземат голяма 

част от функциите на държавните космически агенции и големите 
държавни аерокосмичеки корпорации дотук не се оправдаха. На 
практика най-успешната от тях - „Space X” работи дотук 
изключително по изстрелване на безпилотни апарати на различни 
околоземни орбити, а пилотираните полети и досега си остават 
само в сферата на заявените намерения. Обикновено хората на 
Илон Маск изтъкват като едно основно предимство на своята 
дейност ниската цена на осъществяваните от тях изстрелвания на 
космически апарати на частни или чуждестранни заявители. В 
действителност обаче „Space X” получава голям брой държавни 
поръчки по линия на военното министерство на САЩ. Те обаче се 
заплащат по цени, които са около 2.5 пъти по-високи от 
останалите. По този начин американското правителство де-факто 
спонсорира ниските цени на «Space X» за чуждестранните и 
частните клиенти!... Другите частни космически компании са 
дори много по-назад от „Space X”- най-често те обсъждат суб-



орбитални полети с туристическа цел, но дори и в това 
отношение досега не могат да се похвалят с някакви особени 
успехи.  

 

Можем да изредим поне още две - три сравнения, които няма да са в 
полза на съвременността. Защо съвременната активност в космоса е 
бледа сянка на онази впечатляваща епоха отпреди 50 години? Читателят 
до голяма степен може да си отговори на този въпрос, проследявайки 
съдържанието на книгата. По-подробният анализ обаче просто изисква 
написването на друга книга. А тук просто ще цитирам съвременния руски 
писател-документалист Антон Первушин с първите три пасажа от неговата 
книга «108-те минути, които промениха света»: 
 

« Съвременността диктува своите закони. Романтиката на далечните 
пътешествия остана в миналото. Континентите, архипелазите, островите 
и океаните  са нанесени на картата и са изрядно усвоени. Изглежда, че 
на планетата вече не е останало място, където човекът да не е бил. 
Днес ние вече не се стремим да увеличим земите си, а сме се 
съсредоточили върху повишаване на жизнения си комфорт. Това е 
свързано с прагматизъм и дори с цинизъм у съвременния човек. А тези, 
които са съхранили в душата си романтиката компенсират нейното 
изчезване със сюжетни игри и екстремни спортове. 
 

И това би било добре, но отсъствието на нови рубежи и явно 
изразена конкуренция между държавите за ресурси (днес е много по-
изгодно и държавите и ресурсите да се купуват вместо да се завоюват 
(включително и поради страх от ядрено унищожение, но не само затова; 
бел.авт.) води до стагнация на човешката култура, няма нови 
революционни образи и идеи, а при формиране на настоящето ние все по 
често се обръщаме не към бъдещето, а към миналото... 
 
... И само от време на време си спомняме, че все още има небе и 
звезди, че съществува необозримото пространство, до което 
човечеството успя да се добере, но по силата на разнообразни причини 
се спря по величествения път към усвояване на макрокосмоса. Един от 
поводите за това стана Денят на космонавтиката, който се отбелязва не 
само в Русия. Например в Съединените щати - в страната, която много 
нейни граждани считат за «цитадела на прагматизма», празнуват през 
април «нощта на Юрий» („Yuri’s Night”) в чест на Юрий Алексеевич 
Гагарин и неговия полет с кораба „Восток”...”  
 
 

В момента обаче в САЩ и Русия се работи по два важни проекта, 
по които може да се очаква сериозен качествен прогрес през следващите 
няколко години. Единият от тези проекти е свързан с разработката на 
свръхтежката американска ракета-носител SLS. Предвижда се с нея да 
бъдат извеждани в космоса космическите кораби „Орион” на компанията 
„Локхийд Мартин” за полети до МКС, Луната, а впоследстние и до Марс. 
В проекта SLS участват НАСА и няколко големи американски 
аерокосмически компании, начело с „Боинг”. Първият пилотиран полет на 
космическият кораб „Орион” на околоземна орбита е планиран за 2024т. 
 

В същото време в руското научно-производствено обединение 
„Енергия” се работи по космическият кораб за многократно използване 
„Федерация”. Същият ще може да има екипаж между 4 и 6 души, които да 
пребивават на ниска околоземна орбита до 30 денонощия. Предвижда се 
тази (лека) версия на „Федерация” да бъде готова и изпробвана през 
2024г, а през 2027 година да бъде готова тежката версия, 
предназначена за полет до Луната. Корабът ще бъде извеждан в космоса 
с помощта на ракети-носители от среден, тежък или свръхтежък клас - 
респективно „Союз-5”(„Иртиш”), «Ангара-5» или «Ангара-7». 



 
Тук не обсъждаме аналогичните проекти на Китай и Индия, за 

които знаем сравнително малко подробности. 
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