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— У чы та чоў «Звяз ды», па ва-

жа ны Ана толь Эду ар да віч, пас ля 

на шых з ва мі ін тэр в'ю на збі ра лі-

ся пы тан ні. А жыц цё пад кід вае 

но выя. Тэ ле фа ну юць — пы та-

юц ца, су стра ка юць у го ра дзе 

ці ка ман дзі роў цы — так са ма 

пы та юц ца. Зва рот ная су вязь з 

чы та чом — гэ та заў сё ды доб-

ра. І пуб лі ка цыя ад ка заў на іх 

пы тан ні — ня дрэн ная фор ма 

па пу ля ры за цыі спра вы, якой 

вы слу жы це. Спа дзя ю ся, вы са 

мной згод ны. Вось толь кі част ка 

гэ тых пы тан няў.

У сва іх ін тэр в'ю вы, Ана толь 

Эду ар да віч, па пя рэдж ва е це пра 

не бяс пе ку гла баль най эка ла гіч най 

ка та стро фы, якая па гра жае Зям лі. 

Рэ аль насць яе апош нім ча сам мы 

ад чу лі ўсе — за над та шмат ка та-

кліз маў ад бы ва ец ца, тэ ле ба чан-

не рас каз вае пра іх амаль кож ны 

дзень. У гэ тай су вя зі як вы ўспры ня-

лі вы ступ лен не на се сіі Ген а самб леі 

ААН 16-га до вай эка ак ты віст кі са 

Шве цыі Грэ ты Тун берг, якая ка жа 

тое ж са мае, толь кі па-дзі ця чы экс-

прэ сіў на і, мо жа быць, кры шач ку 

на іў на? І ці дой дзе яе на па ло ву 

дзі ця чае ма лен не да ро зу маў да-

рос лых дзядзь каў і цё так, ад якіх 

сёе-тое за ле жыць? І што трэ ба 

здзейс ніць, каб лю дзі за ду ма лі ся і 

па ча лі хоць неш та ра біць?

— Гэ тае вы ступ лен не ста ла 

свед чан нем та го, што ідэя ўжо ава-

ло да ла ма са мі, зна чыць, прый шоў 

час, ка лі яна па він на стаць ма тэ-

ры яль най сі лай. Гэ та тым больш 

спра вяд лі ва, што ў ба раць бу за 

вы ра та ван не пла не ты ўклю чы лі-

ся ма ла дыя, ак тыў ныя — ме на ві та 

тая част ка на сель ніц тва, ка му на-

ле жыць бу ду чы ня. А ра біць трэ ба 

вось што — пра па на ваць ім ра шэн-

не, якое ўжо іс нуе. Больш та го, яно 

ўжо пра пра ца ва на на ін жы нер ным 

уз роў ні.

Я маю на ўва зе пра гра му 

SрасеWау і, у пры ват нас ці, агуль-

на пла не тар ны транс парт ны сро дак 

(АТС), што рас пра цоў ва ец ца мной 

на пра ця гу апош ніх 40 з ліш кам 

га доў. Гэ та геа кас міч ны транс-

парт ны комп лекс шмат ра зо ва га 

вы ка ры стан ня для без ра кет на га 

асва ен ня бліж ня га кос ма су. Ён 

да зво ліць без не га тыў на га ўза е-

ма дзе ян ня з на ва коль ным ася род-

дзем за адзін рэйс вы во дзіць на 

ар бі ту ка ля 10 000 000 тон гру заў і 

1 000 000 ча ла век, што не аб ход на 

для ства рэн ня ка ля зям ной кас міч-

най ін дуст рыі.

За год АТС змо жа вы хо дзіць у 

кос мас да 100 ра зоў. Для па доб-

на га вы ні ку су час най су свет най 

ра кет на-кас міч най га лі не, у якую 

ўкла дзе ны трыль ё ны до ла раў, 

спат рэ біц ца ка ля міль ё на га доў. 

І гэ та пры тым, што вы дат кі на 

да стаў ку ка рыс-

на га гру зу на 

ар бі ту з да па мо-

гай АТС бу дуць 

у ты ся чы ра зоў 

ні жэй шыя, чым 

ра ке та мі-нось бі-

та мі, — не больш 

за 1000 до ла раў 

за то ну. Вы нас 

пра мыс ло вас ці за ме жы пла не-

ты ра ды каль на па леп шыць на ша 

агуль нае ася род дзе пра жы ван ня, 

наш агуль ны дом — бія сфе ру пла-

не ты Зям ля.

— З'я ві ла ся ін фар ма цыя, што 

Бе ла русь збі ра ец ца на ве даць з 

афі цый ным ві зі там Ге не раль ны 

сак ра тар ААН. Ці ня ма ў пла нах па-

ка таць яго на юні бай ку і па знаё  міць 

са сва і мі рас пра цоў ка мі? І да мо віц-

ца аб вы сту пленні на чар го вай се сіі 

Ге на самб леі? А яшчэ бы ло б лепш 

са браць па за чар го вае па ся джэн не 

Са ве та бяс пе кі ААН і сле дам па за-

чар го вую се сію Ге на самб леі. Ча му 

б не? Ча су ня шмат.

— Па-пер шае, юні байк стаў 

са мым пер шым транс парт ным 

срод кам чац вёр та га па ка лен ня 

струн на га транс пар ту, а за тры 

га ды, якія прай шлі з та го ча су, 

мы пай шлі знач на да лей і ства ры-

лі звыш дзе ся ці ты паў рэй ка вых 

элект ра ма бі ляў, у тым лі ку вы са-

ка хут кас ны юні бус, пры зна ча ны 

для між га род ніх пе ра во зак на хут-

ка сці да 500 км/г. Так што ка лі ў 

Ге не раль на га сак ра та ра ўзнік не 

ідэя па зна ё міц ца з ге не раль ным 

кан струк та рам SkуWау, мы ар га ні-

зу ем яму яшчэ больш зай маль ную 

па езд ку.

А ця пер «па-дру гое»: мы, ін жы-

не ры, цвёр да ста ім на на гах і ста вім 

пе рад са бой вы ключ на рэ аль ныя 

мэ ты. Та му для кас міч най пра гра-

мы SрасеWау я вы браў тро хі ін шы 

шлях па пу ля ры-

за цыі і пра соў-

ван ня: ён ля жыць 

праз ства рэн не 

ня ўра да вай ар-

га ні за цыі ў ЗША 

з пла на мі па на-

ступ ным атры-

ман ні ста ту су 

аса цы я ва на га 

чле на пры Дэ парт амен це гра мад-

скай ін фар ма цыі ААН. Гэ ты ста тус 

да зво ліць удзель ні чаць у што га до-

вай кан фе рэн цыі пры ААН, а ўжо 

з гэ тай тры бу ны мож на да вес ці ін-

фар ма цыю аб пра гра ме да боль-

шай коль кас ці зям лян.

— Дня мі Ілан Маск прад ста віў 

пра та тып шмат ра зо ва га кас міч на-

га ка раб ля, здоль на га пе ра во зіць 

гру зы і па са жы раў на Марс і Ме сяц. 

З яго рас пра цоў ка мі вы зна ё мыя. Ці 

не лі чы це вы, Ана толь Эду ар да віч, 

што спа дар Маск вя дзе цы ві лі за-

цыю, спра бу ю чы вы ра та ваць яе, па 

па мыл ко вым шля ху? На пэў на, да 

Ме ся ца і Мар са ў вы ні ку да ля цець 

мож на, а што да лей?

— Ка лі мы пе ра ня сём ін дуст-

рыю на ка ля зям ную ар бі ту, ні ко-

му не да вя дзец ца бег чы са свай го 

до ма на ін шыя пла не ты і ў ін шыя 

зор ныя сіс тэ мы.

Вя до ма ж, іс нуе аль тэр на ты ва 

гэ та му ма са ва му сы хо ду з Зям лі — 

улад ка ван не больш пры дат ных для 

пра жы ван ня ўчаст каў су шы на са-

мой Зям лі: вы са ка гор ных ра ё наў 

вы шэй за 3 кі ла мет ры або Ан тарк-

ты ды. Кошт ка ла ні за цыі як зям ных 

гор ных ма сі ваў, так і Ан тарк ты ды ў 

ты ся чы ра зоў мен шы, чым Мар са. 

Акра мя гэ та га, пра жы ваць тут знач-

на кам форт ней: на двор'е леп шае 

(цяп лей гра ду саў на 100), ха пае 

звык лых нам па вет ра, кіс ла ро ду 

і ежы. Піт ной ва ды так са ма до-

сыць — да стат ко ва рас та піць снег. 

І гэ та на ша род ная Зям ля!

Акра мя та го, кошт авія бі ле та бу-

дзе ў міль ён ра зоў ні жэй шы, чым 

між пла нет на га — ты ся ча до ла раў, 

а не міль ярд. Зям ля — най леп шая 

пла не та ва ўсім Су све це, і мы аба-

вя за ны за ха ваць яе для на шых на-

шчад каў!

А хто жа дае і мае па трэб ную 

су му гро шай — хай куп ляе бі лет 

у адзін ка нец і ля ціць з Мас кам 

гі нуць у сва ім ска фанд ры, атру-

ціў шы ся ад хо да мі ўлас най жыц-

ця дзей нас ці.

— На ступ ная гру па пы тан няў 

да ты чыц ца ўмоў пра жы ван ня лю-

дзей у ва шых Эка Кос ма Да мах на 

ар бі це: са стаў ат мас фе ры і ат мас-

фер ны ціск; тэм пе ра ту ра і віль гот-

насць па вет ра; як спра віц ца з гра-

ві та цы яй? Ці лёг ка і якіх гро шай 

бу дзе каш та ваць зма дэ ля ваць бія-

сфе ру пла не ты Зям ля? Ці трэ ба 

«цяг нуць за са бой» усю фло ру і 

фаў ну Зям лі, у тым лі ку мік ра фло-

ру і мік ра фаў ну, ма ю чы на ўва зе, 

што ў та кім вы пад ку мо жам за вез-

ці і шкод ныя ар га ніз мы?

— У Эка Кос ма До ме бу дзе ад-

ноў ле на най леп шая част ка зям-

ной бія сфе ры з усі мі не аб ход ны мі 

пры род ны мі ўмо ва мі: ат мас фе рай, 

раз на стай нас цю ланд шаф таў, жы-

вых ар га ніз маў, глеб, бія геа цэ но-

заў, вод ных эка сіс тэм і гэ так да-

лей. «Цяг нуць за са бой» усю фло ру 

і фаў ну Зям лі ня ма не аб ход нас ці. 

Да бу даў ніц тва Эка Кос ма До ма ў 

кос ма се на пла не це Зям ля бу дуць 

ство ра ны яго пра та ты пы, якія па-

слу жаць бан ка мі не аб ход ных прад-

стаў ні коў рас лін на га і жы вёль на га 

све таў. На ба зе гэ тых комп лек саў 

бу дуць пра во дзіц ца роз ныя да-

сле да ван ні і вы пра ба ван ні. Та кім 

чы нам, бія свет пе рад пе ра но сам 

у кос мас бу дзе ўся ля кім чы нам 

пра ве ра ны на жыц ця здоль насць 

і ад сут насць шкод ных ар га ніз маў 

до след ным шля хам.

У Эка Кос ма До ме так са ма бу-

дуць ство ра ны кам форт ныя для 

ча ла ве ка фі зіч ныя ўмо вы. Каб не 

па ча ло ся кіс ла род нае га ла дан не, 

утры ман не кіс ла ро ду мож на па вя-

лі чыць двух ра зо ва, на прык лад, да 

40 %, ка лі ат мас фер ны ціск бу дзе 

зні жа ны ў па раў на нні з зям ным у 

два ра зы. Пры гэ тым утры ман не 

кіс ла ро ду па він на быць аб ме жа-

ва на верх няй план кай, пры якой 

мо жа ад быц ца са ма за га ран не роз-

ных га ру чых рэ чы ваў, на прык лад 

драў ні ны. Бу дзе так са ма ап ты мі за-

ва на ўтры ман не ін шых га заў (азо-

ту, ар го ну, не ону, вуг ля кіс ла га га зу 

і г. д.). Акра мя та го, у до ме не па-

він на быць за стой ных зон, трэ ба 

на ла дзіць па вет ра аб мен.

Гра ві та цыю на ар бі це мож на 

зма дэ ля ваць цэнт ра беж ны мі сі ла-

мі. Пры гэ тым не вы клю ча на, што 

най больш кам форт най бу дзе па-

ні жа ная гра ві та цыя, па доб ная да 

той, што на Ме ся цы або Мар се, з 

па ска рэн нем сва бод на га па дзен ня 

ка ля 2 м/с2, гэ та зна чыць у пяць ра-

зоў ні жэй шая, чым на Зям лі. Та ды 

да рос лы ча ла век ва жыў бы пры-

клад на 15 кг і мог бы лёг ка за ско-

чыць, на прык лад, на дах до ма.

Па коль кі ар га нізм ча ла ве ка, 

зрэш ты, як і жы вёл, і рас лін, атрым-

лі вае віль гаць не толь кі з пра дук та-

мі хар ча ван ня, але і з па вет ра, то 

віль гот насць ат мас фе ры ў кас міч-

ным до ме па він на быць на пра ця гу 

су так і круг лы год ап ты маль ная, 

на прык лад, роў ная 55—60 % (пры 

не аб ход нас ці яе мож на бу дзе змя-

няць як на пра ця гу су так, так і на 

пра ця гу го да).

Па вет ра ў кас міч ным до ме мо жа 

ўвесь год мець ап ты маль ную тэм-

пе ра ту ру ў дыя па зо не +21...+25° С 

(яе так са ма мож на бу дзе рэ гу ля-

ваць як на пра ця гу су так, так і на 

пра ця гу го да ў больш шы ро кім 

дыя па зо не).

Нель га на зваць ма дэ ля ван-

не бія сфе ры прос тай за да чай. 

Спе цы я ліс ты, якія пра цу юць 

над гэ тым пы тан нем, су ты ка юц-

ца з мност вам не ча ка нас цяў. 

АБ МІЖ НА РОД НАЙ АБ МІЖ НА РОД НАЙ 
КАС МІЧ НАЙ ПРА ГРА МЕ КАС МІЧ НАЙ ПРА ГРА МЕ 
SРАСЕWАУSРАСЕWАУ — БЕЗ САК РЭ ТАЎ — БЕЗ САК РЭ ТАЎ

Ак ту аль на. Інтрыгуюча. Шчы раАк ту аль на. Інтрыгуюча. Шчы ра

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» гу та рыць з аў та рам і кі раў ні ком 

між на род най кас міч най пра гра мы SрасеWау, 

пра ва дзей ным чле нам (ака дэ мі кам) Ра сій скай ака дэ міі 

пры ро да знаў чых на вук (РА ЕН) і Рус кай ака дэ міі на вук 

і мас тац тваў (Ру АН), ву чо ным у га лі не транс парт ных 

сіс тэм — док та рам фі ла со фіі транс пар ту, чле нам 

Фе дэ ра цыі кас ма на ўты кі СССР, ге не раль ным 

кан струк та рам агуль на пла не тар на га транс парт на га срод ку 

(АТС) на шым зем ля ком Ана то лем ЮНІЦ КІМ.

«Вы нас пра мыс ло вас ці за 
ме жы пла не ты ра ды каль на 
па леп шыць на ша агуль нае 
ася род дзе пра жы ван ня, наш 
агуль ны дом — бія сфе ру 
пла не ты Зям ля».

Ге не раль ны кан струк тар між на род най кас міч най пра гра мы SрасеWау, 
кі раў нік пра ек та, наш зям ляк ака дэ мік Ана толь Эду ар да віч ЮНІЦ КІ. 

За важкі ўклад у развіццё чалавечай цывілізацыі 
ўдастоены між на род най Сла вац кай прэ міі мі ру, 

дру гой па знач нас ці пас ля Но бе леў скай прэ міі мі ру.

Агуль на пла не тар ны 
транс парт ны сро дак (АТС), 
ві зу а лі за цыя. 2018 год.


