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РО БА ТЫ НА БА ЗЕ
Яшчэ са школь най пра гра мы 

мы ве да ем, што Ме сяц — на ту-

раль ны спа да рож нік на шай пла-

не ты, яе па ста ян ны най блі жэй шы 

су сед. Гэ та ска ліс тае ша ра па доб-

нае це ла без ат мас фе ры і жыц ця. 

Яго дыя метр 3480 кі ла мет раў — 

кры ху больш за чвэрць дыя мет ра 

Зям лі. Ся рэд няя ад лег ласць да 

Ме ся ца 384 тыс. км. Кас міч ны ка-

ра бель пра ля тае та кі шлях менш 

чым за трое су так. Пер шы апа рат, 

які да сяг нуў спа да рож ні ка, — са-

вец кі «Ме сяц-2» — быў за пу шча ны 

12 ве рас ня 1959-га. Пер шыя лю-

дзі сту пі лі на ме ся ца вую па верх ню 

праз дзе сяць га доў — 20 лі пе ня 

1969-га — гэ та бы лі аст ра наў ты 

аме ры кан ска га «Апа ло на-11».

Ніл Ар мстранг стаў пер шым 

ча ла ве кам, які сту піў на па верх-

ню Ме ся ца. «Гэ та адзін ма лень кі 

крок для ча ла ве ка і вя ліз ны ска-

чок для ча ла вец тва», — ска заў та-

ды аме ры кан скі аст ра наўт. Гэ тая 

фра за ста ла кры ла тай. За тым да 

яго да лу чыў ся ка ле га Баз Олд-

рын. Спус ціў шы ся па пры ступ ках 

па са дач на га ме ся ца ва га мо ду ля 

«Арол», ён па гля дзеў на пус тын ны 

ланд шафт і ска заў: «Пыш нае за-

пус цен не». Яны бы лі ўдзель ні ка мі 

мі сіі «Апа лон-11», якая ад бы ла ся ў 

лі пе ні 1969 го да. Апош ні раз ча ла-

век ха дзіў па Ме ся цы ў 1972 го дзе, 

але ў най блі жэй шы час сі ту а цыя 

мо жа кар ды наль на змя ніц ца.

Мяк кая па сад ка на ад ва рот ным 

ба ку спа да рож ні ка, якую здзейс-

ні ла ня даў на кі тай ская стан цыя 

«Чан'э-4», — ня прос тая за да ча, бо 

Ме сяц бла куе пра мую су вязь па-

між кас міч ным апа ра там і Зям лёй. 

Та му для пос пе ху мі сіі быў за пу-

шча ны спа да рож нік-рэ транс ля тар. 

Зонд апус ціў ся ў кра тар Кар ман, а 

не ўза ба ве кі тай скае аэ ра кас міч-

нае агенц тва па ра да ва ла зям лян 

ві дэа ро лі кам аб па лё це ме ся ца хо-

да ад пер шай асо бы. На цы я наль-

нае кас міч нае ўпраў лен не CNSA 

рых туе тры но выя мі сіі на спа да-

рож нік. І гэ та не лі ча чы «Чан'э-5», 

якая ад пра віц ца на Ме сяц у снеж ні 

гэ та га го да. Па сло вах на мес ні ка 

кі раў ні ка CNSA Ву Янь хуа, мі сія з 

па рад ка вым ну ма рам шэсць па-

він на бу дзе пры вез ці ўзо ры грун-

ту з Паўд нё ва г а по лю са Ме ся ца. 

Сё мая пра вя дзе комп лекс ныя да-

сле да ван ні ў тым жа рэ гі ё не. Але 

са мую вя лі кую ці ка васць уяў ляе 

са бой вось мая мі сія. «Мы спа дзя-

ём ся, што «Чан'э-8» да па мо жа вы-

пра ба ваць не ка то рыя тэх на ло гіі і 

пра вя дзе раз вед ку, не аб ход ную 

для бу даў ніц тва су мес най ме ся ца-

вай ба зы, пры зна ча най для мност-

ва кра ін», — ска заў Ву.

Пер шая ба за на Ме ся цы, хут-

чэй за ўсё, бу дзе ра ба ты за ва ная, 

як скла ды Amazon, ад зна чае The 

Conversatіon. Гэ та да зво ліць цал-

кам пра ве рыць пра ца здоль насць 

не аб ход най інф ра струк ту ры і сіс-

тэм за бес пя чэн ня да пры быц ця 

лю дзей. Бу даў ніц тва ме ся ца вай 

стан цыі ні чым не ад роз ні ва ец ца 

ад бу даў ніц тва пер шай наф та вай 

выш кі ў акі я не. Трэ ба пра ду маць 

ла гіс ты ку для ру хо мых бу даў ні чых 

дэ та ляў, рас пра ца ваць тэх ні ка-эка-

на міч ныя аб грун та ван ні і ў даным 

вы пад ку вы ву чыць і апра ба ваць 

узо ры гле бы. Кі тай ужо ро біць 

кро кі ў гэ тым кі рун ку. Зна ём ства 

з ме ся ца вым грун там не аб ход на 

для бу даў ніц тва пад зем на га жы-

ло га комп лек су і пад тры маль най 

інф ра струк ту ры, якая аба ро ніць 

ба зу ад су ро вых умоў па верх ні. 

Акра мя та го, CNSA пра вя ло экс-

пе ры мент па вы рошч ван ні на сен-

ня рас лін, якія пры бы лі на бор це 

«Чан'э-4». Вя до ма, што ба воў на 

па спе ла даць ус хо ды, перш чым 

ха лод ная ме ся ца вая ноч па кла ла 

ка нец экс пе ры мен ту. Тым не менш 

гэ та пер шы во пыт вы рошч ван ня 

рас лін на спа да рож ні ку і важ ны 

крок на шля ху ства рэн ня сель-

ска гас па дар чай вы твор час ці на 

ме ся ца вай ба зе.

З усіх маг чы мых тэх на ло гій, 

здоль ных да па маг чы ў бу даў ніц-

тве ме ся ца вай ба зы, най боль шыя 

перс пек ты вы ад кры вае 3D-друк. 

З яго да па мо гай мож на ства раць 

што за ўгод на — ад най прас цей-

шых прад ме таў по бы ту, на кшталт 

куб каў, да за па сных дэ та ляў для 

стан цыі. На Зям лі ўжо ства ра юц-

ца бу дын кі пры да па мо зе 3D-дру-

ку, і бу даў ніц тва на Ме ся цы бу дзе 

ад бы вац ца ана ла гіч ным чы нам. 

Ад нак 3D-друк у кос ма се — спра-

ва ня прос тая. Спат рэ бяц ца но выя 

тэх на ло гіі, якія змо гуць пра ца ваць 

ва ўмо вах сла бай гра ві та цыі Ме ся-

ца. Трэ ба рас пра ца ваць 3D-прын-

та ры, здоль ныя фар мі ра ваць дэ-

та лі ў кас міч ным ва ку у ме.

«ВОД НАЯ ЛІ ХА МАН КА»
«Мно гія кра і ны ўдзель ні ча юць 

у ме ся ца вай пра гра ме з вель мі 

да лё кім пры цэ лам на ме ся ца выя 

рэ сур сы, — па ве да міў «Ін тэр фак-

су» член-ка рэс пан дэнт РАН, на-

ву ко вы кі раў нік Ін сты ту та аст ра-

но міі Ба рыс Шус таў. — Га вор ка 

ідзе не пра зо ла та і не пра наф ту 

з га зам, а пра кас міч ныя рэ сур сы. 

Усе пра за іч на: у кож ным з га джэ-

таў, на прык лад, шмат пла ці ны. 

А га джэ таў толь кі ў Ра сіі мно гія 

дзя сят кі міль ё наў. У той жа час, 

па роз ных ацэн ках, пла ці ны на 

Зям лі за ста ло ся на тэр мін ад 30 

да 1000 га доў. Ка лі браць пе сі міс-

тыч ную ацэн ку — 30 га доў, то ўжо 

ця пер трэ ба шу каць яе но выя кры-

ні цы. А та ко га ро ду ма тэ ры я лы, як 

пла ці на і ін шыя, — пры сут ні ча юць 

у астэ ро і дах. Мы мо жам вы явіць 

іх у ме тэа ры тах, якія зва лі лі ся на 

Зям лю. А на Ме ся цы іх ка лі не за-

лежы, то па мен шай ме ры вель мі 

шмат, там жа ні хто не зай маў ся іх 

зда бы чай. Зна чыць, праз не ка то-

ры час пла ці ну і ін шыя ма тэ ры я лы 

бу дзе вы гад на атрым лі ваць там. 

Вось ад на з прак тыч ных мэт ме-

ся ца вай гон кі».

Кас міч ныя дзяр жа вы, спа ку-

ша ныя на ву ко вы мі і эка на міч ны мі 

перс пек ты ва мі, рас штурх ва юць 

ад на ад ну лок ця мі ў хо дзе но ва га 

імк лі ва га на сту пу на Ме сяц, пі ша 

Le Fіgaro. Акра мя Еў ро пы, сваю 

пра гра му па за ва я ван ні Ме ся ца, 

спы не ную больш за со рак га доў 

та му, ад на ві ла і Ра сія. За пуск 

кас міч ных апа ра таў «Ме сяц-25», 

«Ме сяц-26» і «Ме сяц-27» мо жа 

быць ажыц цёў ле ны ўжо ў най блі-

жэй шыя га ды, ад зна чае Le Fіgaro. 

Япон ская кам па нія іSpace пла нуе 

ства рыць транс парт ную плат фор-

му Зям ля — Ме сяц і пра вес ці да-

сле да ван ні ва ды, якая зна хо дзіц ца 

ў цвёр дым ста не ў кра та рах на по-

лю сах Ме ся ца.

Аме ры кан цы, якія пры Аба ме 

зра бі лі сва ёй пры яры тэт най за да-

чай Марс, пе ра ары ен та ва лі ам бі-

цыі на наш зям ны спа да рож нік, 

ад зна чае Le Fіgaro. На цы я наль-

нае ўпраў лен не па аэ ра на ўты цы і 

да сле да ван ні кас міч най пра сто ры 

NASA ў кан цы мі ну ла га го да аб вяс-

ці ла аб тым, што ад бя рэ дзе вяць 

кам па ній, з які мі аба вя зу ец ца су-

пра цоў ні чаць на пра ця гу на ступ-

ных дзе ся ці га доў, згад ва ю чы 

аб агуль ным па ке це фі нан са вых 

укла дан няў у 2,6 міль яр да до ла-

раў. Ся род іх буй ныя кар па ра цыі, а 

так са ма кам па ніі-па чат коў цы, якія 

пры ня лі ўдзел у кон кур се Google 

Lunar X Prіze. Кон курс, які быў 

па ча ты ў 2007-м, абя цаў прыз у 

30 міль ё наў до ла раў той пры ват-

най ка ман дзе, якая ство рыць ме-

ся ца ход, здоль ны пра ехаць 500 

мет раў і ад пра віць фа та гра фіі і ві-

дэа ро лі кі пра свае подз ві гі. Ня гле-

дзя чы на ад ме ну кон кур су ў сту-

дзе ні мі ну ла га го да з-за ад сут нас ці 

па тэн цый на га пе ра мож цы, хоць 

край ні тэр мін быў пра цяг ну ты да 

31 са ка ві ка, та кія пры ват ныя кам-

па ніі, як Moon Express і Astrobіotіc, 

змо гуць за пус ціць свой пер шы ме-

ся ца ход ужо ў на ступ ным го дзе, 

пі ша Le Fіgaro.

Ка ла ні за цыя Ме ся ца і кос ма су 

заў сё ды бы ла ма рай ча ла вец тва. 

Тэх на ла гіч ныя да сяг нен ні і ад крыц-

цё знач най кры ні цы ва ды па блі зу 

ме ся ца вых по лю саў зра бі лі яе 

больш пры ваб най. «Ме сяц — гэ та 

вось мы кан ты нент (ма дэль з ся мю 

кан ты нен та мі — з па дзе ле най на 

Еў ро пу і Азію Еў ра зі яй — пры ня та 

част ко ва ў За ход няй Еў ро пе, у нас 

па тра ды цыі іх на ліч ва юць шэсць, 

як і коль касць ма це ры коў. — Аўт.) у 

кас міч ным акі я не, пер шы вост раў, 

які трэ ба бу дзе за ва я ваць, — лі чыць 

Бер нард Фойнг, ды рэк тар між на-

род най ме ся ца вай гру пы, якая аб'-

яд ноў вае ча тыр нац цаць агенц тваў, 

у тым лі ку Еў ра пей скае кас міч нае 

агенц тва. — Спа да рож нік на шай 

пла не ты з'яў ля ец ца ідэа льнай ла-

ба ра то ры яй для тэс ці ра ван ня ме та-

даў бу даў ніц тва або зда бы чы ва ды. 

У па тэн цы я ле гэ та пе ра да вая ба за: 

ка лі ўдас ца вы ка рыс таць міль яр ды 

тон лё ду, якія за хоў ва юц ца ў яе не-

трах, то яны мо гуць ака зац ца каш-

тоў ным рэ сур сам для на ступ на га 

асва ен ня Мар са пры больш ніз кіх 

вы дат ках».

Як за ўва жыў Ба рыс Шу таў, «са-

мае га лоў нае ў тым, што ва да — 

гэ та па лі ва для ру ха ві коў між пла-

нет ных ка раб лёў. Ці не са ма ва да, 

H
2
O, вя до ма, а яе склад ні кі. Ка лі 

ў вас ёсць энер гія (у кос ма се со-

неч ная), ёсць час, вы рас кла да е це 

ва ду на ва да род і кіс ла род з да-

па мо гай элект ро лі зу, з да па мо гай 

со неч най энер гіі, і ў вас атрым лі ва-

ец ца два кам па не нты — ва да род і 

кіс ла род. Пры злу чэн ні атры ма ем 

ма гут ны ва да род ны ру ха вік. Гэ та 

лі чыц ца за раз асноў ным фак та-

рам для за бес пя чэн ня маг чы мас ці 

рас паў сюдж ван ня ча ла вец тва па 

Со неч най сіс тэ ме! Трэ ба па лі ва, 

а з са бой шмат па лі ва з Зям лі не 

возь меш — гэ та вель мі до ра га. 

Ды да та го ж для та кой апе ра цыі 

па трэб на гі ганц кая кан струк цыя. 

А вось ка лі на ву чыц ца зна хо дзіць 

ва ду ў кос ма се і вы ка рыс тоў ваць 

яе як па лі ва — гэ та адзін з перс-

пек тыў ных ме та даў, якія ця пер 

рас пра цоў ва юц ца. Мож на ска заць, 

што «за ла тая лі ха ман ка» пе ра тва-

ра ец ца ў «вод ную».

ПРА ВА НА КОС МАС
У прак тыч ным сэн се да 1969 го-

да пы тан не аб пра вах ва ло дан ня 

тэ ры то ры я мі Ме ся ца і рас пра цоў кі 

яе не траў бы ло не ак ту аль ным, за-

ўва жае Бі-бі-сі. Але ця пер ка мер-

цый ная зда бы ча ка рыс ных вы кап-

няў на спа да рож ні ку Зям лі ўжо не 

зда ец ца фан тас ты кай з да лё кай 

бу ду чы ні. У 1979-м у ААН бы ло 

пры ня та Па гад нен не аб дзей нас ці 

дзяр жаў на Ме ся цы і ін шых ня бес-

ных це лах, якое яшчэ на зы ва юць 

«Ме ся ца вым па гад нен нем». У ім 

аб вя шча ец ца прын цып вы ключ на 

мір на га вы ка ры стан ня спа да рож ні-

ка і пад крэс лі ва ец ца, што бу даў ніц-

тва і вы бар раз мя шчэн ня ме ся ца-

вых стан цый не аб ход на ўзгад няць 

з ААН, рас тлу ма чыў шы пры гэ тым 

пры чы ны іх уз вя дзен ня. У да ку мен-

це га во рыц ца, што Ме сяц і яго ка-

рыс ныя вы кап ні з'яў ля юц ца агуль-

ным зда быт кам уся го ча ла вец тва, 

а дзяр жа вы-ўдзель ні цы аба вяз-

ва юц ца «ўста ля ваць між на род ны 

рэ жым, уклю ча ю чы ад па вед ныя 

пра цэ ду ры, для рэ гу ля ван ня экс-

плу а та цыі пры род ных рэ сур саў 

Ме ся ца, ка лі бу дзе ві да воч на, што 

та кая экс плуа та цыя ста не маг чы-

май у най блі жэй шы час».

Га лоў ная праб ле ма гэ та га па-

гад нен ня ў тым, што яго ра ты фі-

ка ва лі толь кі 11 кра ін. Ся род іх — 

Фран цыя і Ін дыя. Ін шыя кра і ны з 

кас міч ны мі пра гра ма мі, у лі ку якіх 

Кі тай, ЗША і Ра сія, да ку мент не 

пад пі са лі. Так са ма за ста ла ся ўба ку 

і Вя лі ка бры та нія. Ко ліш ні га лоў ны 

рэ дак тар «Ча со пі са аб кас міч ным 

пра ве» Джа ан Ай рын Габ ры но віч 

лі чыць, што між на род ныя да га-

во ры ні чо га не га ран ту юць. На іх 

вы ка нан не ўплы вае су месь па лі-

ты кі, эка но мі кі і гра мад скай дум кі, 

ска за ла яна. У апош нія га ды іс ну ю-

чыя па гад нен ні, якія за ба ра ня юць 

дзяр жа вам за бі раць ва ўлас насць 

ня бес ныя це лы, ак тыў на пра вя ра-

юц ца на тры ва ласць.

У 2015 го дзе ў ЗША быў пры ня-

ты за кон аб кан ку рэн цыі ў пы тан ні 

ка мер цый ных кас міч ных за пус каў, 

у якім га во рыц ца аб пра ве гра ма-

дзян зда бы ваць ка рыс ныя вы кап ні 

з астэ ро і даў. Ён не рас паў сюдж ва-

ец ца на Ме сяц, але яго ме ха нізм 

дзе ян ня ў прын цы пе мо жа быць 

па шы ра ны. Адзін з за сна валь ні-

каў кам па ніі Planetary Resources 

Эрык Ан дэр сан на зваў гэ ты за кон 

са мым вя лі кім у гіс то рыі пры знан-

нем пра ва ўлас нас ці. У 2017 го-

дзе ана ла гіч ны за кон пры ня лі ў 

Люк сем бур гу. У ім га во рыц ца аб 

пра ве ўлас нас ці на рэ сур сы, вы яў-

ле ныя ў кос ма се. На мес нік прэм'-

ер-мі ніст ра кра і ны Эць ен Шнай дэр 

за ўва жыў, што дзя ку ю чы гэ та му 

за ко ну Люк сем бург ста не еў ра пей-

скім пер ша пра ход цам і лі да рам у 

данай га лі не.

У па ка рэн ні Су све ту агуль ны 

рас клад ві да воч на змя ня ец ца. 

Ле тась Кі тай здзейс ніў 39 кас-

міч ных за пус каў — больш, чым 

лю бая ін шая кра і на. ЗША ў мі ну-

лым го дзе ажыц ця ві лі 34 за пус кі, 

а Ра сія — 20. Пры гэ тым у 2016-м 

Злу ча ныя Шта ты вы дат ка ва лі на 

сваю кас міч ную пра гра му 36 млрд 

до ла раў, а КНР — ка ля $5 млрд. 

«Вы ка нан не ме ся ца вых да след-

чых мі сій пры вя ло да ства рэн ня 

до сыць доб ра раз ві той інф ра-

струк ту ры для вы ву чэн ня да лё ка га 

кос ма су», — за ўва жыў на мес нік кі-

раў ні ка Кі тай ска га на цы я наль на га 

кас міч на га ўпраў лен ня У Янь хуа. 

Пер шую мі сію на Марс КНР хо ча 

ад пра віць на ле та ў лі пе ні, праз 

восем га доў — да ста віць ад туль 

узо ры грун ту. А да 2030-га мае на-

мер да брац ца і да Юпі тэ ра. І гэ та 

най блі жэй шыя пла ны.

За хар БУ РАК.

Сё лет ні сту дзень увай шоў у гіс то рыю кас ма на ўты кі — кі тай ская 

між пла нет ная стан цыя «Чан'э-4» з пер шай спро бы па спя хо ва 

се ла на ад ва рот ным ба ку Ме ся ца. Гэ та важ нае да сяг нен не 

для кра і ны, якая ўпер шы ню ад пра ві ла ча ла ве ка 

ў кос мас у 2003 го дзе. Пра гра ма «Чан'э» атры ма ла наз ву ў го нар 

ба гі ні Ме ся ца з кі тай скай мі фа ло гіі. Пер шы апа рат гэ тай се рыі 

быў за пу шча ны на ар бі ту спа да рож ні ка ў 2007-м. «Чан'э-4» 

мае аб ста ля ван не для да сле да ван няў геа ла гіч ных па ра мет раў 

спа да рож ні ка. Так са ма на яго бор це — на сен не рас лін (у тым лі ку 

буль бы) і лі чын кі шаў ка пра да. Пра свае пла ны на конт Ме ся ца 

аб вяс ці лі шэ раг кра ін. Чым вы клі ка ны та кі ажы я таж?

СЁ МЫ МА ЦЯ РЫКСЁ МЫ МА ЦЯ РЫК
Ча му Ме сяц зноў у трэн дзе?


