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Пра ве дзе ныя ра ней экс пе ры мен ты 

(БІ АС-3, «Бія сфе ра-2») бы лі шмат 

у чым пра валь ная або аб ме жа ва-

ная пер ша па чат ко вы мі ўмо ва мі. 

Але мы ўлі чы лі іх па мыл кі і па ды-

хо дзім да кож на га пы тан ня «з па-

ве лі чаль ным шклом».

Тым больш што ве да ем: га лоў-

ны аў та ры тэт па ўсіх пы тан нях бія-

сфе ры по бач, вар та толь кі вый сці 

за ме жы звык лых ча ты рох сцен.

Што да ты чыц ца эка но мі кі пы-

тан ня, то над ёю мы так са ма пра-

цу ем. Бія сфе ра — гэ та жы вы ар-

га нізм, які па ста ян на змя ня ец ца, 

пе ра ўтва ра ец ца, яе склад ні кі бес-

пе ра пын на на ра джа юц ца і па мі ра-

юць. Тра фіч ныя лан цу гі, якія ства-

ра юц ца, па він ны быць мак сі маль-

на пра пра ца ва ны і раз гле джа ны ў 

перс пек ты ве іх транс фар ма цыі ў 

аў та ном най бія сфе ры. І гэ тая пра-

пра цоў ка да зво ліць нам да вес ці 

іс ну ю чую эка на міч ную ма дэль да 

та кой ста дыі, ка лі яна змо жа ўліч-

ваць змен лі васць усіх сіс тэм бія-

сфе ры і са ма быць гіб кай.

— Вя лі кая гру па, ска жам так, 

тры вож ных пы тан няў да ты чыц ца 

аба ро ны ад кас міч най ра ды я цыі і 

ад ме тэа ры таў. Ці здоль ныя бу дуць 

на ват шмат слой ныя пе ра шко ды 

вы тры маць раз бу раль ныя ўда ры 

«кас міч ных ванд роў ні каў»?

— У якас ці тоў стых шмат слой-

ных пе ра шкод для аба ро ны ад ме-

тэа ры таў і ра ды я цыі мо гуць вы сту-

паць пе на ма тэ ры я лы, шмат мет ро-

вы пласт гле бы, якая зна хо дзіц ца 

ўнут ры Эка Кос ма До ма, а так са ма 

ва да і па вет ра. Таў шчы ня і тры ва-

ласць ма тэ ры я лаў вы зна ча юц ца 

раз лі ка мі. Так са ма вя дзец ца да-

сле да ван не рэ чы ваў і ма тэ ры я лаў, 

здоль ных лік ві да ваць ад ту лі ны, 

якія ўзні ка юць у аба лон цы кас міч-

на га эка до ма пры над звы чай най 

сі ту а цыі.

Унут ры Эка Кос ма До ма так са ма 

бу дуць сіс тэ мы бяс пе кі. Пры па гро зе 

кож ны жы хар змо жа вы ра та вац ца 

ўнут ры свай го жыл ля — ган до лы 

АТС, якая за бяс печ ва ец ца ўсім не-

аб ход ным для аў та ном на га жыц ця 

на пра ця гу не каль кіх дзён, па куль 

прый дзе да па мо га.

— Не ўсе чы та чы (не фі зі кі) па-

ве ры лі ў здоль насць сце нак АТС 

бяс печ на для АТС рас цяг вац ца і 

сціс кац ца ў роз ных вы твор чых сі-

ту а цы ях, па вя ліч ваць сваю даў жы-

ню за кошт уста вак са ста лі. На гад-

ва юць пра тое, што іс нуе ка э фі цы-

ент рас ця жэн ня ме та лаў, зна чыць, 

і мя жа рас ця жэн ня. І пра па ну юць, 

па куль ёсць час, па шу каць ін шыя 

тэх ніч ныя ра шэн ні, а яны па він ны 

быць.

— Пры пад' ёме на кож ныя 

100 км над зям лёй кор пус АТС па-

ві нен па доў жыц ца на 1,57 %, што 

лёг ка да ся га ец ца кан струк тыў ны-

мі і тэх на ла гіч ны мі ра шэн ня мі, на-

прык лад, тэ ле ска піч ны мі злу чэн-

ня мі па даў жы ні па між ка рот кі мі 

ўчаст ка мі кор пу са або спру жын ны-

мі (сіль фон ны мі) кам пен са та ра мі, 

а так са ма ін шы мі вя до мы мі і апра-

ба ва ны мі ў тэх ні цы пры ёма мі.

— Чы та чы про сяць рас тлу ма-

чыць, як час та мо жа ўзні каць па-

трэ ба ра мон ту АТС і як на прак-

ты цы гэ та зра біць, ка лі на бор це 

сот ні, а то і ты ся чы лю дзей. Наш 

з ва мі ад каз на гэ тае пы тан не ў 

лі пень скай пуб лі ка цыі не су па ко іў. 

Усе ве да юць, што лю бая тэх ні ка 

кап ры зіць...

— Асноў ная за да ча — не да пус-

каць над звы чай ных сі ту а цый. АТС, 

як і лю бо му транс парт на му срод ку, 

не аб ход ныя па ста ян ны ма ні то рынг 

ста ну ўсіх яго эле мен таў, ра монт і 

за ме на склад ні каў і па доб ныя рэ-

чы. Як на лю бым транс парт ным 

срод ку, ня хай гэ та бу дзе аў та ма-

біль ці са ма лёт, ра монт не вы кон-

ва ец ца пад час ру ху з людзь мі на 

бор це. Та му ўсе ра монт ныя ра бо ты 

на АТС бу дуць ад бы вац ца ў пе ры-

яд «ста ян кі». Час та та ж ра монт ных 

ра бот за ле жыць ад тэр мі ну служ бы 

і якас ці асоб ных эле мен таў АТС — 

па ра мет раў, якім удзя ля ец ца асаб-

лі вая ўва га пры пра ек та ван ні.

— Хто бу дзе кла па ціц ца пра 

са мае важ нае — зда роўе па ся-

лен цаў, тым больш што мно гія з іх 

па він ны бу дуць пра ца ваць на фаб-

ры ках і за во дах на ар бі це?

— Інф ра струк ту ра на ар бі це 

бу дзе не гор шая, чым на пла не це 

Зям ля, бо яна рас пра цоў ва ец ца па 

са мых пра грэ сіў ных тэх на ло гі ях і 

ме та дах. У Эка Кос ма Да мах бу дуць 

ство ра ны кам форт ныя ўмо вы для 

жыц ця, ад па чын ку і пра цы ча ла-

ве ка. Вяр та ю чы ся ту ды пас ля ра-

бо ча га дня на кас міч ным за вод зе, 

ча ла век бу дзе паў на вар тас на ад па-

чы ваць, як і ў су час ных га ра дах (на-

ват лепш, бо не кож ны су час ны го-

рад мо жа па хва ліц ца эка ла гіч ны мі і 

зда ро вы мі ўмо ва мі для жыц ця).

У кас міч ным го ра дзе бу дуць 

жыць не толь кі пра цаў ні кі за во даў 

і фаб рык, але і прад стаў ні кі ін шых 

важ ных пра фе сій: ме ды цын скія 

ра бот ні кі, на стаў ні кі, да след чы кі, 

ку ха ры, фер ме ры, са доў ні кі і мно-

гія ін шыя. Кож ны Эка Кос ма Дом 

бу дзе мець сваё пры зна чэн не. 

На прык лад, так са ма бу дуць ства-

рац ца рэ крэ а цый ныя аб' ек ты для 

ад па чын ку і ту рыз му, якія ста нуць 

мес цам пры цяг нен ня і азда раў лен-

ня не толь кі жы ха роў кас міч на га 

го ра да, але і ту рыс таў з пла не ты.

— «З ча го б вы па ча лі ўсю гэ-

тую гі ганц кую пра цу, па ва жа ны 

Ана толь Эду ар да віч, — пы та юц ца 

лю дзі. — І на якім мес цы па чар-

го вас ці ў вас ста іць ства рэн не, 

фар мі ра ван не су свет на га ўра да, 

які пры ме на ся бе што дзён нае 

кі раў ніц тва пад рых тоў кай, бу даў-

ніц твам, што хві лін нае кі ра ван не 

функ цы я на ван нем АТС? І ме на ві-

та для гэ та га ці не час па чы наць 

пе ра мо вы з ААН, якая пры ўсіх яе 

сла бас цях сён ня з'яў ля ец ца хоць 

ней кай аб' яд наль най су свет най 

сі лай?»

— Ра бо та па рэа лі за цыі пра гра-

мы SрасеWау ужо даў но ідзе, я па-

чаў яе ў адзі ноч ку больш за со рак 

га доў та му, сён ня мною ство ра на 

кам па нія — ТАА «Аст ра ін жы нер-

ныя тэх на ло гіі», якое пра цяг вае па-

сту паль ную рэа лі за цыю пра гра мы. 

Сі ла мі ка ман ды су пра цоў ні каў гэ-

тай кам па ніі, у лі ку якіх пра цую і я 

ў ро лі ге не раль на га кан струк та ра, 

у чэр ве ні гэ та га го да бы ла пра ве-

дзе на дру гая Між на род ная на ву ко-

ва-тэх ніч ная кан фе рэн цыя «Без ра-

кет ная ін дуст ры я лі за цыя кос ма су: 

праб ле мы, ідэі, пра ек ты».

Най вы шэй шы пры яры тэт у 

дзей нас ці гэ тай кам па ніі, вя до-

ма ж, звя за ны з пра вя дзен нем 

на ву ко ва-да след чых і до след на-

кан струк тар скіх ра бот, на якія для 

якас най пра пра цоў кі ўсёй пра гра-

мы не аб ход на бу дзе вы дат ка ваць 

ка ля двух дзя сят каў га доў і на-

ма ган ні мно гіх ты сяч на ву коў цаў. 

Я ўпэў не ны, што ў не да лё кай бу-

ду чы ні гэ тая струк ту ра транс фар-

му ец ца ў ве лі зар ны на ву ко ва-да-

след чы ін сты тут, а кры ху паз ней 

ста не ла ка ма ты вам но вай кас міч-

най га лі ны.

Дру гім па знач нас ці ас пек там 

дзей нас ці з'яў ля ец ца па пу ля ры-

за цыя і пра соў ван не пра гра мы па 

ўсім све це, для гэ тай мэ ты слу-

жаць што га до выя кан фе рэн цыі, 

якія пра вод зяц ца на мі, а так са ма 

ўза е ма дзе ян не са струк ту ра мі 

ААН і па доб ныя ме ра пры ем ствы. 

Мы хо чам да нес ці да свя до мас ці 

зям лян ін фар ма цыю пра адзі ны 

шлях за ха ван ня бія сфе ры Зям лі.

Не на апош нім мес цы і за да ча 

па пра пра цоў цы ва ры ян таў фі нан-

са ван ня ўсёй пра гра мы і фор мы 

кі ра ван ня ёю — тут ра шэн ні па він-

на пры маць усё ча ла вец тва ў цэ-

лым і кож ны зям ля нін па асоб ку — 

на ўпрост або праз кан са лі ду ю чыя 

струк ту ры (ура ды кра ін, над дзяр-

жаў ныя струк ту ры, гра мад скія ар-

га ні за цыі і да т. п.).

Для кі ра ван ня пра гра май 

SрасеWау на ўсіх эта пах яе жыц-

цё ва га цык лу (пра ек та ван не, бу-

даў ніц тва, экс плу а та цыя і ін шыя) у 

ін та рэ сах уся го ча ла вец тва не аб-

ход на бу дзе ства рыць кан сор цы-

ум, асноў ны мі ўдзель ні ка мі яко га 

па він ны стаць: як мі ні мум 14 дзяр-

жаў, па тэ ры то рыі якіх бу дзе пра-

хо дзіць стар та вая эс та ка да АТС; 

ААН — як над дзяр жаў ная струк ту-

ра, якая ку ры руе во ды акі я на і кос-

мас (яны зна хо дзяц ца ў агуль ным 

ка ры стан ні ўсіх кра ін све ту); ін вес-

та ры (пры ват ныя, кар па ра тыў ныя 

або дзяр жа вы), якія за хо чуць рэа-

лі за ваць эка на міч ны па тэн цы ял 

пра гра мы.

Ства рэн не су свет на га ўра да не 

ўва хо дзіць у пла ны і кам пе тэн цыі 

пра гра мы SрасеWау, з гэ тым ча-

ла вец тва здоль нае ра за брац ца 

са ма стой на — эва лю цый ным шля-

хам, але ўсве дам лен не важ нас ці 

рэа лі за цыі на шай пра гра мы мо жа 

па слу жыць ка та лі за та рам для хут-

чэй шай транс фар ма цыі ў гэ тым кі-

рун ку (ка лі ча ла вец тва зра зу мее, 

што мэ ты на шы адзі ныя, а ме жы 

па між на мі — толь кі ўмоў насць).

І ка неш не ж, з пра ва во га пунк ту 

гле джан ня ўза е ма дзе ян не з ААН, 

без умоў на, не аб ход на, як мі ні мум 

у част цы пе ра гля ду не ка то рых ма-

раль на са ста рэ лых да ку мен таў, 

пры ня тых шмат га доў та му.

Гу та рыў 

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Фо та ілюст ра цыі 

Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА 

і ЗАО «Па вет ра ныя тэх на ло гіі».

УНП 192425076

«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».

«Інф ра струк ту ра на ар бі це 
бу дзе не гор шая, чым на 
пла не це Зям ля, бо яна 
рас пра цоў ва ец ца па са мых 
пра грэ сіў ных тэх на ло гі ях і 
ме та дах. У Эка Кос ма Да мах 
бу дуць ство ра ны 
кам форт ныя ўмо вы для 
жыц ця, ад па чын ку і пра цы 
ча ла ве ка».

Вы не се ныя з да па мо гай АТС на кас міч ную ар бі ту фаб ры кі 
і за во ды больш не атру цяць сва ім ды хан нем ат мас фе ру Зям лі. 

А ўні каль ную сы ра ві ну яны зда бу дуць на астэ ро і дах. 
Аль бо атры ма юць «спец рэй са мі» АТС, 

здоль нымі ўзяць на борт міль ё ны тон ка рыс ных гру заў.

Гэ тыя гор дыя сло вы 
ўзвы сі лі ся ў Эка Тэх на Пар ку, 
які пабудавала створаная 
А. Юніцкім кампанія 
«Струнныя тэхналогіі» пад 
Мінск ам, і яшчэ раз свед чаць, 
што кос мас па чы на ец ца 
на Зям лі. Іна ва цый ная 
транс парт ная тэх на ло гія 
SkуWау («Ня бес ны шлях»), 
пра якую мы шы ро ка 
рас каз ва лі, ужо пра цуе. Яна 
не мае ана ла гаў у све це, 
транс парт ныя срод кі — 
лёг кія і кам пакт ныя юні ка ры 
і юні бай кі — пе ра мя шча юц ца 
па спе цы яль ных 
рэй ка ва-струн ных эс та ка дах 
над зям лёй. На ступ ным 
кро кам па він на стаць 
кас міч ная пра гра ма 
SрасеWау.


