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На чар го выя пы тан ні чы-

та чоў «Звяз ды» ад каз вае 

ін жы нер, вы на ход нік, пра-

ва дзей ны член (ака дэ мік) 

Ра сій скай ака дэ міі пры ро-

да знаў чых на вук (РА ЕН), 

а так са ма Рус кай ака дэ міі 

на вук і мас тац тваў (Ру АН), 

док тар фі ла со фіі транс-

пар ту наш зям ляк Ана толь 

ЮНІЦ КІ.

— Па ва жа ны Ана толь Эду-

ар да віч, ад на шых чы та чоў 

са бра ла ся шмат удак лад ня ю-

чых пы тан няў ад нос на ва шай 

між на род най, а я ска заў бы 

на ват між пла не тар най, пра-

гра мы SрасеWау «Кас міч ны 

шлях». Ка лі лас ка, да вай це 

звер нем ся да не ка то рых з іх.

У вы пад ку свай го пос пе-

ху ваш Агуль на пла не тар ны 

транс парт ны сро дак (АТС) 

па сту по ва, на пра ця гу дзе ся-

ці год дзяў за бяс пе чыць вы нас 

за ме жы Зям лі пра мыс ло вых 

вы твор час цяў, у пер шую чар-

гу цяж кай ін дуст рыі. І гэ та 

ста не ве лі зар ным пос пе хам 

на шай цы ві лі за цыі. Але што 

вы пла ну е це ра біць з ад хо да мі 

кас міч най вы твор час ці?

— Боль шасць з іх мож на бу-

дзе вы ка рыс таць паў тор на. Тое, 

што нель га ўты лі за ваць, каб 

пры мя ніць з ка рыс цю, — ад-

праў ляць ку ды-не будзь. Не па-

ве ры це, але са мае на дзей нае 

мес ца для за ха ван ня — на ша 

свя ці ла, Сон ца. З ар бі ты на Сон-

ца ад пра віць бу дзе не скла да на, 

гэ та з Зям лі цяж ка.

Ча му ме на ві та Сон ца? На 

яго што год па да юць міль яр ды 

тон ме тэа рыт ных рэ чы ваў, і ўсё 

зга рае. І ка лі ту ды тра пяць ней-

кія міль ё ны тон на шых ад хо даў, 

Сон ца пе ра пла віць іх і не за ўва-

жыць. І пе ра ўтво рыць у вы пра-

мень ван не, якое нас са гра вае. 

Та му праб ле мы ад хо даў на са-

май спра ве не бу дзе, усё мож на 

ра зум на ар га ні за ваць.

— Мно гіх за ці ка ві ла аб на-

ро да ва ная ў мі ну лых пуб лі ка-

цы ях ідэя зда бы чы ка рыс ных 

вы кап няў на астэ ро і дах, якіх 

на ват у бліж нім кос ма се вя-

лі кае мност ва. Пы та юц ца, як 

гэ та мо жа вы гля даць на прак-

ты цы.

— Ні чо га дзіў на га ў та кіх пы-

тан нях ня ма. Я так са ма за да-

ваў іх са бе не адзін раз. Ра біць 

ля таль ны апа рат у вы гля дзе 

не аб ча са на га астэ ро і да (а яны 

як раз так і вы гля да юць) сэн су 

ня ма, на ват на шым су се дзям па 

не зям ных цы ві лі за цы ях. А вось 

«асяд лаць» яго мож на — зра-

біць унут ры по ласць і раз мяс ціць 

ме на ві та там жыл лё, аб ста ля-

ван не, яшчэ неш та. З той прос-

тай пры чы ны, што па да рож жа ў 

кос ма се спра ва не зу сім бяс печ-

ная — маю на ўва зе су тык нен ні 

з ме тэа ры та мі, ма гут ную ра ды-

я цыю ад зо рак і Сон ца. Кас ма-

наў ты ў час па лё таў не аба ро не-

ны ні ад ад на го, ні ад дру го га. Ім 

шан цуе, што да гэ та га ча су ўсё 

кас міч нае «смец це» пра ля та ла 

мі ма. І ця пер яны на ву чы лі ся ўхі-

ляц ца ад буй ных аб' ек таў. Доб-

ра і тое, што ля та юць ні жэй за 

ра ды я цый ныя па ясы, бо на ніз-

кіх ар бі тах вы пра мень ван не не 

вель мі моц нае. Але вар та бу дзе 

пад няц ца вы шэй, і яно ўзрас це ў 

ра зы, на шмат пе ра ся га ю чы чар-

но быль скае.

Та му, каб па да рож ні чаць 

бяс печ на, лепш ра біць гэ та, 

сха ваў шы ся за шмат мет ро вы-

мі, а то і кі ла мет ро вы мі сце на мі 

астэ ро і даў. Асяд лаць астэ ро ід, 

і, паў та ру ся, зра біць унут ры жы-

лыя мо ду лі, ла ба ра тор ныя, вы-

твор чыя па мяш кан ні — усё, што 

па трэб на. Па да браць ме тэа рыт, 

які ля ціць у па трэб ным на прам-

ку. Ці, ка лі не спат рэ біц ца шмат 

на ма ган няў і срод каў, ска рэк-

ці ра ваць яго па лёт. На ла дзіць 

да бы чу і пе ра пра цоў ку сы ра ві-

ны на ім — і ад туль вез ці ўсё, 

што зда бы лі: жа ле за, па ла дый, 

ма ліб дэн, ні кель ці на ват зо ла-

та. Ёсць ты та на выя астэ ро і ды, 

на ват ал маз ныя.

Аб ста ля ван не для іх зда бы-

чы мож на, ка неч не, за пус ціць і з 

Зям лі, але гэ та абы дзец ца за над-

та до ра га. Так што лепш усё ж з 

АТС — Агуль на пла не тар на га 

транс парт на га срод ку. І тут ужо 

неаба вяз ко ва спат рэ бяц ца ра ке-

ты. У перс пек ты ве мож на ўліч ваць 

со неч ны ве цер і со неч ныя вет ра зі, 

элект ра маг ніт ныя пуш кі.

Маг чы мы і та кі ва ры янт кас-

міч най ла гіс ты кі. На шы кас міч-

ныя ге о ла гі з усі мі сва і мі вы шка-

мі за се ляц ца на астэ ро ід па блі зу 

Зям лі ці АТС і па ля цяць на ім па 

яго ар бі це. Той час, які ён бу дзе 

зна хо дзіц ца на ўлас най ар бі це, 

а гэ та мо жа быць і тры, і пяць 

га доў, мож на вы ка рыс таць для 

пад рых тоў кі інф ра струк ту ры і 

на ладж ван ня вы твор час ці, на-

за па шван ня га то вай пра дук цыі. 

На блі зіў ся кас міч ны ванд роў-

нік зноў да Зям лі ці да на ша га 

АТС — раз гру зіць скла ды і па-

кі нуць борт. Гэ та да во лі ап ты-

маль ны ва ры янт, але прак ты ка 

па ка жа.

— Вось ці ка вае пы тан не. 

А як вы збі ра е це ся знай сці 

агуль ную мо ву, па ла дзіць з 

не зям ны мі цы ві лі за цы я мі, 

пы та юц ца чы та чы. Яны спа-

сы ла юц ца на ўфо ла гаў, якія 

сцвяр джа юць, што, па апош ніх 

на зі ран нях, не ка то рыя астэ-

ро і ды з'яў ля юц ца кас міч ны мі 

ка раб ля мі з бліз кіх ці да лё кіх 

пла нет.

— З пунк ту по гля ду ра ды я-

цый най і ме тэа рыт най бяс пе кі 

для кас міч ных ля таль ных апа-

ра таў, пра якую я ка заў кры ху 

вы шэй, у гэ тым не бы ло б ні-

чо га не ла гіч на га, бо таў шчэз-

ныя сце ны астэ ро і даў на дзей на 

аба ра ні лі б і нас, і прад стаў ні коў 

не зям ных цы ві лі за цый. Толь кі я 

не па дзя ляю тры во гі чы та чоў, бо 

не ра зу мею, чым бра ты па ро-

зу ме мо гуць нам пе ра шко дзіць 

і ча му з імі спат рэ біц ца не як па-

асаб лі ва му да маў ляц ца.

У тым, што не зям ныя цы ві лі-

за цыі іс ну юць, аса біс та ў мя не 

су мнен няў ня ма. Па су час ных 

ўяў лен нях, Су свет уз нік ка ля 

14 міль яр даў га доў та му. Со-

неч ная сіс тэ ма — ка ля 5 міль-

яр даў га доў та му, Зям ля — не-

дзе 4,5 міль яр да га доў. Гэ та 

азна чае, што прай шло столь кі 

ча су, а жыц цё з'я ві ла ся толь кі 

вось тут, на ад ной на шай пла-

не це? Адзі нае мес ца ў Су све це, 

дзе за ра дзі ла ся жыц цё? Не ду-

маю, што так. Упэў не ны, што 

ёсць цы ві лі за цыі акра мя на шай, 

якія апя рэ дзі лі нас у раз віц ці на 

міль яр ды га доў. Мы з ва мі ве-

да ем, коль кі ка рыс на га ча ла-

вец тва зра бі ла за апош нія сто 

га доў, а тут — міль яр ды га доў 

фо ры.

З цы ві лі за цы я мі ўсё не так, 

як пры ня та па каз ваць у фан-

тас тыч ных кі на стуж ках на гэ-

тую тэ му. Там яны веч на ваю-

юць па між са бой, і нам убі ва-

юць дум ку, што мы па він ны 

іх ба яц ца. На мой жа по гляд, 

цы ві лі за цыя, якая ра ней за нас 

раз ві ла ся ў кас міч ную, па він-

на быць вель мі гу ман ная. Бо 

толь кі зра зу меў шы, што та кое 

да бро, зло, змя ніў шы ад но сі ны 

да ся бе, да ўлас най пла не ты, да 

бу ду чы ні, цы ві лі за цыя атры мае 

шанц вый сці ў кос мас, стаць 

кас міч най. І яна не бу дзе за ва-

ёў ваць чу жыя су све ты. Не гу-

ман ная цы ві лі за цыя за б'е ся бе 

яшчэ да рас ся лен ня ў кос ма се. 

Па гля дзі це, што ро біц ца на на-

шай род най пла не це. Ка лі бу-

дзе і на да лей так, як за раз, мы 

доў га не пра іс ну ём. Зна чыць, не 

ста нем кас міч най цы ві лі за цы яй 

і не змо жам сваю ва яў ні часць і 

ан ты гу ма нізм рас паў сю дзіць у 

кос ма се.

Я зра зу меў гэ та даў но, ка лі 

яшчэ чы таў дзе цям лек цыі па 

лі ніі та ва рыст ва «Ве ды».

На жаль, мы па куль не да-

рас лі да та го, каб ус ту паць у 

кан такт з раз ві ты мі цы ві лі за цы-

я мі. Мы для іх яшчэ, пра бач це, 

пры мі тыў ныя іс то ты. Ім ня ма з 

на мі пра што га ва рыць. Гэ та як 

нам па чаць раз маў ляць з му-

ра ша мі, хоць мы аба гна лі іх у 

раз віц ці на сот ні міль ё наў га-

доў, а не на міль яр ды.

Але пунк там пе ра хо ду па між 

на шы мі ўзроў ня мі раз віц ця, маг-

чы ма, мо жа як раз і стаць бу даў-

ніц тва АТС. Та му што сваё дык-

ту юць за ко ны фі зі кі.

АТС — адзі нае ра шэн не, якое 

я ба чу як фі зік, каб і нам стаць 

кас міч най цы ві лі за цы яй. За ко ны 

фі зі кі ва ўсім су све це ад ноль ка-

выя, і лю бая су поль насць ра зум-

ных іс тот па він на бы ла прай сці 

праз гэ ты этап. У тым лі ку і тая 

цы ві лі за цыя, якая да нас пры ля-

ціць, па він на бы ла прай сці праз 

этап АТС. Там так са ма спа чат ку 

бы лі ра ке ты, по тым яны зра зу-

ме лі іх не эфек тыў насць, не эка-

ла гіч насць і па ча лі шу каць ін шае 

ра шэн не.

— І по тым у іх знай шоў ся 

свой Юніц кі...

— Які па ду маў: «Дык вось 

жа, вя лі кае ко ла — гэ та адзі ны 

спо саб, дзе рэа лі за ва ны прын-

цып ба ро на Мюнх гаў зе на, ка лі 

ўнут ра ныя сі лы сіс тэ мы да зва-

ля юць вы рвац ца з аб дым каў 

пла не ты ў кос мас».

А гэ та стап ра цэнт на эка-

ла гіч нае ра шэн не, ка лі ня ма 

ўздзе ян ня на ася род дзе. Пры-

чым тут мож на ўсё зра біць на 

элект рыч най энер гіі, вы ка рыс-

тоў ваць не цеп ла выя ру ха ві кі 

(да якіх на ле жаць і рэ ак тыў ныя), 

а лі ней ны элект ра ру ха вік, які бу-

дзе рас круч ваць ма ха вік. ККД 

гэ тай сіс тэ мы мож на ўзняць лі-

та раль на да 99 %. Мак сі маль-

ны ККД — мак сі маль на маг чы-

мы, а для пла не ты гэ та важ на. 

Інакш, ка лі бу дзе не эфек тыў ны 

транс парт, як ця пер, то сва і мі 

ад хо да мі (у тым лі ку энер ге тыч-

ны мі, цеп ла вы мі і сі ла вы мі) ён 

за б'е бія сфе ру. Мац ней, чым уся 

ін дуст рыя. Гэ та фі зі ка, яшчэ раз 

ка жу. А яна ўсю ды фі зі ка — і ў 

Аф ры цы, і на аль фе Цэн таў ра.

І праз ра зу мен не гэ та га па він-

ны бы лі прай сці ўсе цы ві лі за цыі, 

якія ста лі кас міч ны мі. Вось ча му 

ка лі яны ўба чаць, што мы так-

са ма па ды шлі да гэ та га эта пу, 

ін шыя цы ві лі за цыі зра зу ме юць: 

з на мі мож на мець спра ву.

Та кім чы нам, у нас ня ма ін-

ша га шля ху ў заўт раш ні дзень, 

апроч як вы нес ці ін дуст рыю, 

вы ра та ваць пла не ту, стаць гу-

ман ны мі. Аб' яд нац ца, а не ва-

я ваць. Та му што ка лі кра і ны 

ва ю юць — якое АТС? Па трэб-

на сес ці за стол пе ра га во раў, 

аб' яд наць на ма ган ні, фі нан сы і 

ра зам ГЭТА зра біць. І су мес на 

атры маць мак сі маль ныя пе ра-

ва гі ад та го, што мы на рэш це 

ста лі кас міч най цы ві лі за цы яй.

— Яшчэ раз пра астэ ро і-

ды — ця пер як пра кас міч ныя 

це лы, што ня суць не жар тоў-

ную па гро зу для Зям лі пры 

маг чы мым су тык нен ні. Ці 

мож на бу дзе па бу да ваць на 

вя лі кім ко ле АТС доб ра асна-

шча ную ба зу кас міч най аба-

ро ны — ад астэ ро і даў?

— І на огул ад ме тэа ры таў, ад 

кас міч на га смец ця, яко га ста но-

віц ца ўсё больш. Мож на і трэ ба 

бу да ваць та кую ба зу, якая спы-

ня ла б не па жа да ных «гас цей» 

яшчэ на пад лё це. Ра біць гэ та 

з Зям лі — ма ла ве ра год на, бо 

за над та до ра га. Да рэ чы, маг чы-

ма так са ма бу даў ніц тва на АТС 

і кас ма дро ма ці кас ма дро маў, 

у якіх бу дуць свае ад чу валь ныя 

пе ра ва гі.

Кас ма дро мы для асва ен ня 

Со неч най сіс тэ мы і Су све ту на 

АТС бу дуць не тое што ў ра зы, 

а ў сот ні ра зоў больш эфек тыў-

ныя. І не толь кі та му, што ка-

раб лям не спат рэ біц ца вы бі рац-

ца з гра ві та цый най ямы Зям лі. 

Яшчэ не трэ ба бу дзе раз бу раць 

бія сфе ру Зям лі, бо АТС — за яе 

ме жа мі. І стар ты з АТС прой-

дуць без па ру шэн ня эка ло гіі на 

са мой пла не це. Не аба вяз ко ва 

рэ ак тыў ны мі ру ха ві ка мі — гэта 

мо жа быць і пра шча. Гэ та мо-

гуць быць элект ра маг ніт ная 

пуш ка і ін шыя ме та ды.

Ка лі ж быць больш дак лад-

ным, то плац дарм для асва ен-

ня кос ма су бу дзе па бу да ва ны 

не на АТС, а на Кас міч ным 

ін дуст ры яль ным калье (КІК), 

што бу дзе ахоп лі ваць Зям лю 

ў плос кас ці эк ва та ра на вы-

шы ні ка ля 500 км. АТС — гэ та 

транс парт ны сро дак, які да ста-

віць па са жы раў і гру зы на КІК і 

на зад на Зям лю, у лі ней ны эк-

ва та ры яль ны го рад, уз ве дзе ны 

па эк ва та ру.

— А ка лі ўсё ж на пер шым 

ча се — з рэ ак тыў ны мі ру ха-

ві ка мі?

— Усё роў на гэ та бу дзе ад-

бы вац ца ўжо за ме жа мі іа на-

сфе ры, ат мас фе ры і азо нас фе-

ры, і та му ры зы кі іх раз бу рэн ня 

пры стар це не іс нуе. І ўсё ж 

неаба вяз ко ва стар таваць 

з дапа мо гай га рэн ня, як гэ та 

ро біц ца ця пер. Мо жа быць і 

той жа со неч ны вет разь. Шмат 

ад кры ец ца спо са баў. І там, 

на кас ма дро мах КІК, пра сцей 

пад рых та ваць экс пе ды цыю ў 

да лё кі кос мас, ку ды ў вы ні ку 

за хо ча за зір нуць ча ла вец тва. 

У тым лі ку на аль фу Цэн таўра, 

па бу да ваў шы ка ра бель, дзе 

бу дзе жыць, да пус цім, ты ся ча 

ча ла век у за мкну тай бія сфе ры, 

што зма дэ люе бія сфе ру Зям лі. 

І яны па ля цяць, маг чы ма, у па-

да рож жа пра цяг лас цю ты ся чу 

га доў і бу дуць жыць, пра ца ваць, 

раз ві вац ца. Бу дуць змя няц ца іх 

па ка лен ні, і ней кае па ка лен не 

аба вяз ко ва да ля ціць. З ар бі ты 

КІК гэ та ста не маг чы ма, з Зям-

лі — не.

— Што за апош ні час змя ні-

ла ся ў Эка Тэх на Пар ку ва шай 

кам па ніі ў Мар' і най Гор цы?

— Бу ду ем яшчэ тры тэс та выя 

тра сы для на шых хут кас ных юні-

бу саў, юні ка раў і ін ша га свай го 

хут кас на га транс пар ту, аль тэр-

на ты вы яко му так і не з'я ві ла ся. 

І ўво гу ле — раз ві ва ем ся, па ляп-

ша ем інф ра струк ту ру. Там і пу-

ця вая гас па дар ка бу дзе ўдас-

ка на ле на, і сам ру хо мы са стаў. 

Гэ та ўжо бу дзе па ка лен не 4+.

— І апош няе на сён ня пы-

тан не. Як вы лі чы це, Ана толь 

Эду ар да віч, «ві рус ныя па гро-

зы» апош ніх ме ся цаў ней кім 

чы нам мо гуць быць звя за ны 

з той дэ гра да цы яй бія сфе ры, 

пра якую да стат ко ва даў но 

і на стой лі ва вы па пя рэдж-

ваеце?

— Без умоў на, звя за ны, не-

ча га па доб на га мож на бы ло 

ча каць. Усё та му, што ідзе дэ-

гра да цыя не толь кі са мой аба-

лон кі Зям лі — бія сфе ры, але і 

яе імун най сіс тэ мы. Бія сфе ра 

над на мі і на во кал нас раз ві ва-

ец ца як жы вы ар га нізм, і ў яе 

ёсць улас ная імун ная сіс тэ ма 

(а гэ та ў пер шую чар гу гле ба і 

мік ра ар га ніз мы гле бы — іх за-

бі ва юць, яны му ці ру юць). Усе 

хва ро бы ра ней гі ну лі ў гле бе — 

чу ма і ін шыя.

З-за та го, што аслаб ле-

на імун ная сіс тэ ма бія сфе ры, 

аслаб ле на і імун ная сіс тэ ма ча-

ла ве ка. Ка лі ад бы ва ец ца дэ гра-

да цыя бія сфе ры, гле бы, то мы з 

ва мі атрым лі ва ем не паў на вар-

тас нае па скла дзе мік ра эле мен-

таў хар ча ван не. А ў комп лек се 

ўсё гэ та спры яе ўзнік нен ню 

пан дэ мій. У вы ні ку ма ем тое, 

з чым зма га ец ца сён ня ча ла-

вец тва. У бу ду чы ні, ка лі па кі-

нуць з бія сфе рай усё як ёсць, 

мо гуць з'я віц ца та кія му тан ты, 

та кія пан дэ міі, якія ні хто не змо-

жа вы ле чыць.

Так што вар та ка рэн ным чы-

нам мя няць ад но сі ны да гле бы, 

каб ча ла ве чы ар га нізм атрым-

лі ваў усе не аб ход ныя мік ра эле-

мен ты і ка рыс ныя мік ра ар га-

ніз мы — скла да ней шыя мік ра-

фаб ры кі і мік ра за во ды (больш 

за 30 трыль ё наў), што жы вуць 

у нас у кі шэч ні ку і пе ра пра цоў-

ва юць ежу ў тое, што мо жа за-

сво іць наш ар га нізм. Гэ та яны 

кор мяць, по яць і ле чаць нас. 

А яшчэ «ра за брац ца» з хі міч-

ны мі ўгна ен ня мі і ін шай хі мі яй, 

што ўно сіц ца ў гле бу, у тым лі ку 

ў цяп лі цах. Але гэ та тэ ма для 

асоб най раз мо вы.

Ну і ра біць усё для хут чэй-

ша га вы ва ду ін дуст рыі за ме жы 

Зям лі. У гэ тым на ша мі сія. І ў 

гэ тым агуль нае ра та ван не для 

жы ха роў Зям лі.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі 

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ 

і Ве ра ні ка ХІЛЬ КЕ ВІЧ. 

Здымкі з архіва кампаніі.

Ад твор чай гру пы. Вы каз-

ва ем шчы рую па дзя ку за 

шмат ба ко вую да па мо гу 

Яўгену ПЯТ РО ВУ.

СА МАЕ ПРЫ ДАТ НАЕ МЕС ЦА СА МАЕ ПРЫ ДАТ НАЕ МЕС ЦА 
ДЛЯ КАС МІЧ НА ГА СМЕЦ ЦЯ — СОН ЦАДЛЯ КАС МІЧ НА ГА СМЕЦ ЦЯ — СОН ЦА

ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ 
СУ РАЗ МОЎ НІ КА

Ро дам Ана толь Эду ар да віч з бе ла рус ка га 

Па лес ся. Шко лу скон чыў у Ка зах ста не. Вы-

пуск нік Бе ла рус ка га по лі тэх ніч на га ін сты ту та. 

Кі ра ваў па тэнт на-лі цэн зій най служ бай Ін сты-

ту та ме ха ні кі ме та ла па лі мер ных сіс тэм у Го-

ме лі. У 1986 го дзе абра ны чле нам Фе дэ ра цыі 

кас ма на ўты кі СССР за пра ект не ра кет на га 

транс парт на га срод ку для вы ха ду ў кос мас.

Двой чы ажыц цяў ляў пра ек ты ААН па сва ёй 

тэ ма ты цы.

У 2002 го дзе аба ра ніў док тар скую ды сер-

та цыю.

Аў тар больш чым 200 вы на ход ніц тваў, больш 

за 30 з якіх рэа лі за ва ны ў на род най гас па дар-

цы з су мар ным эка на міч ным эфек там, што пе-

ра вы шае 100 міль ё наў са вец кіх руб лёў.

Лаў рэ ат Сла вац кай Прэ міі мі ру (2018).

(Больш 

пад ра бяз ную 

бія гра фію 

А. Э. Юніц ка га 

гл. у «Звяз дзе» 

за 27.03.2019 г.)

КА РОТ КАЯ ДА ВЕД КА 
ПА ПРА ГРА МЕ «КАС МІЧ НЫ ШЛЯХ»

Для рэа лі за цыі сва ёй ідэі ін дуст ры я лі за цыі кос ма су А. Э. Юніц кі пра па-

на ваў уз вес ці над эк ва та рам гі ганц кае ко ла Агуль на пла не тар на га транс-

парт на га срод ку (АТС). Яно пры во дзіц ца ў дзе ян не за кошт кру чэн ня ро-

та ра-ма ха ві ка лі ней на га элект ра ру ха ві ка. Уз ні кае цэнт ра беж ная сі ла, якая 

пры му шае кан струк цыю па ды мац ца. На Зям лі 

транс парт ны сро дак ма цу ец ца на спе цы яль на 

аб ста ля ва най эс та ка дзе, што бу дзе «кро чыць» 

па су шы і мо ры. Ме на ві та ад сюль з ця гам ча су 

бу дзе ад праў ле на ў кос мас уся цяж кая ін дуст рыя 

Зям лі, якая сён ня не да зва ляе пла не це ды хаць 

на поў ныя гру дзі. Сю ды ж бу дуць да стаў ляць і 

пра дук цыю, вы раб ле ную на ар бі це. Вы нас ін-

дуст рыі за ме жы пла не ты па ві нен ад крыць до-

ступ да прын цы по ва но вых тэх на ло гій за кошт 

вы ка ры стан ня бяз важ кас ці, глы бо ка га ва ку у му, 

звыш ніз кіх і звыш вы со кіх тэм пе ра тур і не вы чар-

паль най кры ні цы энер гіі — Сон ца.

Тут жа раз мес цяц ца і кас міч ныя па ся лен ні 

зям лян — Эка Кос ма Да мы, дзе бу дзе жыць пер-

са нал для аб слу гоў ван ня прын цы по ва но вых вы-

твор час цяў.

(Пад ра бяз ней пра пра ект гл. у «Звяз дзе» за 

23 лі пе ня і 30 каст рыч ні ка 2019 г.)

Ге не раль ны кан струк тар мiж на род най 
кас мiч най пра гра мы SpaceWay, кi раў нiк пра ек та 

Ана толь ЮНIЦ КI.

Эка Кос ма Дом на ар бi це.

Удзель нi кi II Мiж на род най на ву ко ва-тэх нiч най кан фе рэн цыi «Без ра кет ная iн дуст ры я лi за цыя кос ма су: 
праб ле мы, iдэi, пра ек ты». 21 чэр ве ня 2019 г., Мiнск. Тра ды цый ны Эка Фэст у Мар' i най Гор цы што год збi рае вя лi кую коль касць сяб роў пра ек та.

Та кiм бу дзе iн тэр' ер Эка Кос ма До ма.

Кас мiч нае iн дуст ры яль нае калье «Ар бi та» на во кал пла не ты Зям ля 
з Эка Кос ма Да ма мi (тут i да лей вi зу а лi за цыя).

Ства рэн не АТС ад крые бяз меж ныя перс пек ты вы ў асва ен нi кос ма су.

Сты коў ка Агуль на пла не тар на га транс парт на га срод ку (АТС) з ар бi таль ным iн дуст ры яль ным ко лам.
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