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Технология за добив от морска вода на Браунов газ, 
минерали  богати на черни, цветни и редки метали
 

инж. Чавдар Каменаров, инж. Пламен Каменаров 

Предложената технология е предназначена за добив на енергийни източници, ми-

нерални ресурси, дестилирана вода, годна за питейни нужди и екологично чиста, тежка 

вода, морска сол и др.

За целта е разработена инсталация за добив на минерални ресурси, базирана на 

брега на морето. При производството на Браунов газ инсталацията работи в режим на 

енергийно самозахранваща. В резултат на използваната технология, при определени 

експлоатационни характеристики, инсталацията може да работи в режим на обезсоля-

ване на морската вода, при което се отделя тежка вода. 

Разработено е разширяване на технологията за сгъстяване на Браунов газ до високи 

налягания и неговото съхраняване чрез бутилиране. Разработено е и разширяване на 

технологията за унищожаване на битови отпадъци и на остатъчна радиоактивност от 

отработено ядрено гориво от АЕЦ .

Проектът е изпълнен до лабораторен образец на електролизен апарат за добив на 

Браунов газ и утайки, богати на полиметали. 

Technology for extracting Brownian gas from seawater,
minerals rich in ferrous, non-ferrous and rare metals
 

Eng. Chavdar Kamenarov, Eng. Plamen Kamenarov

The proposed technology is intended for the extraction of energy sources, mineral 

resources, distilled water suitable for drinking needs and ecologically clean, heavy water, sea 

salt, etc.

For this purpose, an installation for the extraction of mineral resources, based on the 

coast of the sea, has been developed. In the production of Brown gas, the installation works 

in energy self-supply mode. As a result of the technology used, under certain operational 

characteristics, the plant can operate in seawater desalination mode, where heavy water is 

released.

An extension of the technology for compressing Brownian gas to high pressures and 

storing it by bottling has been developed. An expansion of the technology for the destruction 

of household waste and residual radioactivity from spent nuclear fuel from the NPP has also 

been developed.

The project was completed as a laboratory model of an electrolysis apparatus for the 

extraction of Brownian gas and sediments rich in polymetals.

p. 7

Домакинът на събитието, инж. Иван Мартинов, председател на ТО на НТС Монтана, 
поздрави присъстващите и пожела успех на Конференцията. Пред лаптопа основният 
организатор, д-р инж. Марио Христов, председател на СИБ

В тези трудни времена, когато едно от 

решенията на икономическите проблеми 

е търсенето на новаторски решения във 

всички сфери на икономиката, органи-

зираната от Съюза на изобретателите в 

България (СИБ) традиционна конферен-

ция „Иновации и конкурентоспособност“, 

съпътствана от изложба под наслов „Изо-

бретено в България“ има сериозен при-

нос за популяризиране и стимулиране на 

българското изобретателство.

И още един символен знак може да 

се открие в провеждането на този фо-

рум – СИБ активно партнира с колегите 

от страната и тази година. 21-то издание 

на конференцията бе проведено в град 

Монтана със съдействието на ТО на НТС 

Монтана, а както пише на афиша за съ-

битието и с партньорството на ТО на НТС 

в Плевен, Ловеч и Видин. Защото днес 

партньорството между членовете на  

ФНТС е гаранция за постигане на общите 

цели, популяризиране на дейността на 

научно-техническите съюзи и заемане 

на достойно място в системата на съвре-

менното общество. 

За провеждането на конференци-

ята допринесоха и Патентно ведом-

ство, Център за технологичен трансфер 

„Евро*Тех*Транс“, фондация „Визия за на-

учен и технологичен растеж“, Център за 

развитие на индустриалната собственост 

и технологичен трансфер,  Търговско-

промишлена палата Плевен.

Домакинът на събитието, Иван Мар-

тинов, председател на ТО на НТС Монта-

на, приветства  присъстващите на кон-

ференцията:

Принос за 
изобретателството у нас
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Младите хора с 
интерес слушат 
интересната 
презентация на 
инж.  Димитров

Благодаря ви, че сте тук, и в този ху-

бав юнски ден след множество затруд-

нения от комплексен характер, успява-

ме с една актуална тема да съберем в 

ДНТ  Монтана, представители на мест-

ната администрация и бизнес, учители 

и ученици от регионалните училища, 

заедно с изобретатели, които са съз-

датели  на нови техники и технологии, 

респективно носители на новаторския 

дух.

Защо това е важно за нас като орга-

низация, както и за областта и региона 

като цяло?

През последните години се наблюда-

ват множество инициативи на тема 

иновации, които различни браншови 

организации, училищни и научни инсти-

туции провеждат с участници главно в 

своята собствена среда.

На региона липсват мероприятия, 

на които ученици, студенти, препода-

ватели, предприемачи и иноватори да 

представят своите идеи, успехи и про-

блеми, да се опознават помежду си и 

това да води до ползотворна съвмест-

на дейност.

Целта на нашата организация вина-

ги е била да е среда за успешни съвмест-

ни мероприятия. Не напразно мотото 

на днешната среща между преподава-

тели, ученици, представители на бизне-

са и изобретателите е „Заедно в успеха“.

За да има успешен бизнес с висока до-

бавена стойност в региона и образова-

ни млади хора, които да се реализират 

успешно тук, е необходимо те взаимно 

да се познават, да си имат доверие и да 

се изграждат партньорства.

Пътят към успеха минава през по-

знание за света, възпитание на желание 

за развитие и успех, както и наличие на 

подходяща среда за откриване на та-

лантите и менажиране успеха на мла-

дите хора в региона.

Иван Мартинов благодари на Съюза 

на изобретателите за доверието и парт-

ньорството в организирането на конфе-

ренцията и покани за приветствие г-жа 

Ванина Вецина, областен управител на 

област Монтана, която поздрави учас-

тниците и пожела успешна работа на 

конференцията.

А в словото си при откриването, д-р 

инж. Марио Христов, председател на 

СИБ благодари на всички партньори в 

организирането на събитието и подчер-

та: През годините ние от СИБ винаги сме 

се стремели да надграждаме идейно съ-

битията, които организираме с наши-

те партньори. Стремим се да внасяме 

нови теми, нови посоки на развитието 

на техническото творчество и да бъ-

дем винаги полезни на хората, поели по 

НЕлекия път на изобретателството.  

Наред с всичко традиционно нало-

жено до момента, сега продължаваме 

стартиралата преди няколко години 

инициатива за налагане на теми като 

„Иновации в образованието“ и „Имат 

думата изобретателите, селекционе-

рите и представителите на учениче-

ското творчество“.

Не сме забравили обявеното преди 

години и отново казваме и показваме 

намеренията си с действия, а именно:

Наложихме тези теми в инициа-

тивите на СИБ;

Открихме нов инструмент на 

обявената Интерактивна мрежа за 

споделяне на нови идеи, нови решения на 

проблеми в определени сфери на наука-

та, техниката и селското стопанство;

Продължаваме стремежа да при-

дадем „търговски“ вид на презентира-

ните нови технологични решения от 

страна на изобретателите; 

Предоставяме информацията на 

работодателски организации, универси-

тети, научно-изследователски инсти-

тути, технологични центрове, центро-

ве за трансфер и други структури, които 

се занимават с разработване и проучва-

не на нови технологични решения.

Уважаеми изобретатели, от име-

то на СИБ ви благодаря, че днес при-

съствате тук и 

по един своеоб-

разен начин ос-

мисляте тази 

и н и ц и а т и в а .

Отново на вас са 

отредени глав-

ните роли, вие 

ще запълвате със 

съдържание тези 

инициативи. 

Инж. Ванина Вецина, областен управител на област Монтана, поздравява 
участниците в конференцията
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Много се надяваме на тези събития 

занапред да участват все повече млади 

изобретатели, студенти и ученици. Ще 

положим усилия да ги срещаме с изявени 

и успели изобретатели, които да бъдат 

пример за подражание на тези млади 

хора. Пример, който може и трябва да 

ги мотивира за осъществяване на тех-

ните идеи и мечти. Надяваме се този 

пример да бъде заразителен и градивен, 

за да може да имаме основата за принос 

на изобретателите и за повишаване на 

конкурентоспособността на българ-

ската индустрия.

Ние се гордеем с нашите сънародни-

ци – Велики изобретатели. За съжале-

ние почти всички те са създали и реали-

зирали своите идеи далеч от родината. 

Но ние днес искаме да променим това! 

Поради тази причина сме се отдали на 

идеята „Изобретено в България“. Вече 

има редица примери на български ино-

вативни фирми, които са на челни по-

зиции в своя бранш, някои от тях дори 

лидери на европейско и световно ниво. 

Никой не се съмнява във възможностите 

и потенциала на нашата техническа 

интелигенция. За съжаление този по-

тенциал в голяма част не се реализира 

по начина, по който всички желаем. Това 

обаче не зависи от един или няколко чо-

века. Това зависи от много хора, които 

гледат в една посока, с ясни цели и сред-

ства за осъществяването им, обедине-

ни и никога не отказващи се да доведат 

проектите си до край! 

Много и интересни теми за присъст-

ващите, предимно млади хора, предло-

жиха трите панела на Конференцията. 

Наред с изобретенията, иновациите и 

технологичния трансфер те се запознаха 

с инструментите за насърчаване на ино-

вациите и внедряване на нови решения. 

Представени бяха изобретения, селек-

ции на нови сортове растения, както и 

иновации в образованието и модели за 

насърчаване на креативно мислене.

Доц.д-р Роксандра 
Памукова 

представя 
иновативните 

постижения 
на Дунавската 

цивилизация  

Предлаганата технология е предназ-

начена за добив на енергийни източници, 

минерални ресурси и чиста дестилирана 

вода, годна за питейни нужди и еколо-

гично чиста. С „отпадъка“ технологията 

се превръща в своеобразна обезсолител-

на  инсталация. Във ваните постепенно 

се натрупва и още един „отпадък“ – скъ-

поструваща тежка вода. Този „отпадък“ е 

следствие от свойствата на тежката вода, 

трудно да се  подава на разпад чрез елек-

тролиза. Съдържанието на редица мета-

ли е стотици и хиляди пъти над това в ес-

тествените седименти на морското дъно, 

утаявани за милиони години и съизмери-

мо с някои от рудните находища за подзе-

мен  добив. Разликата е, че всички рудни 

находища са изчерпаеми и изтощаеми, 

като постепенно металното съдържание 

в минералите намалява, докато стане не-

ефективно и се търсят нови находища. 

При новата технология, източникът е не-

изчерпаем и неизтощим – морска вода с 

постоянни характеристики. Това означа-

ва, че даже и при по-ниско съдържание 

на някои метали, при наличието на неиз-

черпаем източник, технологията за добив 

на метали от произведените минерали  

може да стане ефективна. Особено перс-

пективен е добивът на редки метали, по-

вечето от които са изключително скъпи, 

далеч надхвърлящи цената на златото на 

международния пазар. 

За целта е разработена инсталация за 

добив на минерални ресурси. Предлага-

ната технология се изпълнява на брега 

на морето и напълно обезсмисля и за-

меня всички дълбоководни технологии 

за добив на минерали от морското дъно. 

За дълбоководния добив на минерали, 

Европейската комисия отпуска над 60 

милиарда евро за построяване на цели 

плаващи градове и заводи за проучване 

и добив на минерали от дъното на све-

товния океан на дълбочина от 800 до 

над 6000 м. Всички тези технологии са  

свързани със замърсяване на световния 

океан и по тази причина срещат яростна 

съпротива от всички екологични органи-

зации по света. 

Друга възможност на технологията е, 

че успешно може да се прилага за унищо-

жаване на  битови отпадъци, като полу-

чената енергия от същите, добавена към 

енергията, добита от  морската вода, пре-

връща цялата инсталация в енергийна, 

защото енергията на изхода  многократ-

но превишава енергията на входа. При 

производството на Браунов газ инстала-

цията се превръща в енергийно самоза-

хранваща. 

При регенерация на произведена-

та енергия, като „отпадък“ се получава 

чиста дестилирана вода годна за пи-

тейни  нужди, в резултат на което тех-

Технология за добив от 
морска вода на Браунов газ, 
минерали  богати на черни, 
цветни и редки метали 1

1 Докладът е изнесен на Конференция “Иновации и 
конкурентоспособност”, Монтана, 09. 06. 2022

инж. Чавдар Каменаров, инж. Пламен Каменаров 
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нологията се явява и като своеобразна

обезсолителна  инсталация. 

Друга възможност на новата техноло-

гията е, че може  успешно да бъде използ-

вана за почистване на силно замърсени, 

включително и радиоактивно заразени 

води, като на изхода отново се получават: 

енергия, която се регенерира за рязко 

намаляване енергоемкостта на инстала-

цията, минерали  богати на полиметали, 

чиста дестилирана вода, с която може да 

се рекултивират силно замърсените земи 

и почви. 

Добив на тежка вода 
Един от феномените при добив на Бра-

унов газ и водород от морска вода е по-

лучаването и на тежка вода като резултат 

на електролизата. В природата съдържа-

нието на тежка вода е около 5000:1, т.е. 

от 5000 литра морска вода, могат да се 

добие 1 литър тежка вода, като тежката 

вода е с по-голяма маса с 11,11% спря-

мо обикновената вода. Това се основава 

на естественото свойство, тежката вода 

трудно се подава на електролиза. 

Добив на питейна вода 
При изгаряне на произведения енер-

гиен носител – Браунов газ, като „отпа-

дък“ се получава чиста дестилирана вода, 

годна за питейни нужди. Питейна вода 

се получава винаги при регенерация на 

част от произведената енергия. 

Добиване на морска сол 
Тази възможност се постига на първия 

етап, като отделената вода от минерали-

те се подава в солни басейни за изпаря-

ване на водата от слънцето за добив на 

сол. Разликата между досегашните тех-

нологии и предлаганата е, че получена-

та сол е по-здравословна, поради липса 

на тежки метали. При новата технология 

NaCI не се отделя, а работи като катали-

затор и остава във водата. От приложени-

те таблици е видно, че съдържанието на 

NaCl в зависимост от режима е около 7%, 

което се дължи на остатъчната влажност 

в извлечените минерали преди подсуша-

ването, докато в добитата сол в солните 

басейни NaCl е от порядъка на 97-98%. От 

многобройните опити на Станфордския 

университет за добив на водород от мор-

ска вода, най-големия проблем се явява 

хлорът и последствията от него – хлори-

ране на електролизните плочи, като про-

дукт при разграждане на NaCl по време 

на електролиза. 

РАЗШИРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА 
За първи път в света се предлага тех-

нология за сгъстяване на Браунов газ до 

високи налягания и неговото съхранява-

не чрез бутилиране. Тази опция е резул-

тат на едно от направените открития. 

За реализацията на тази опция за пър-

ви път са решени няколко непреодолими  

пречки, стоящи пред науката до този мо-

мент, а именно: 

- Стабилно получаване на Браунов газ, 

с елиминиране на най-важния проблем  –

рекомбинация на отделените атоми от 

„Н“ и „О“, водещо до синтез и образуване 

на молекули Н
2
 и О

2
 – гърмящ газ. Ключов 

критерий за този  феномен е постоянната 

температура на морската вода – електро-

лит по време на целия процес. Огромни-

ят проблем пред рекомбинацията на ато-

мите, водещи до синтез и формиране на 

гърмящ газ се получава при непрекъсна-

тото повишаване на налягането, защото 

съгласно закона на Хенри, разтворимост-

та на газовете е право пропорционална 

на налягането, а според закона Далтон за 

парциалните налягания, непрекъснато се 

променя стехиометричното  съотноше-

ние, водещо до поява на гърмящ газ. Този 

проблем е преодолян и е предмет на на-

правените от авторите открития;  

- Сгъстяване на Браунов газ без нали-

чие на криогенна техника, с което рязко 

се понижава себестойността на бутили-

рания Браунов газ; 

- Бутилираният Браунов газ с успех 

може да се прилага както за транспортни 

цели, така и за битови, промишлени, ме-

талургични и други цели; 

- Разработена е горивна клетка, ра-

ботеща с Браунов газ. Технологичният 

цикъл е изцяло затворен с разработе-

ната горивна клетка. Поради физиката 

(открита също от  авторите) създадената 

горивна клетка е много по-опростена, 

което води до около 100 пъти по-ниска 

себестойност в сравнение със съществу-

ващите водородни горивни клетки; 

- Решен е и проблемът с горивната 

апаратура, като е преодолян проблемът 

с „обратен огън“, която може да се из-

ползва за енергийни нужди – за голямата  

енергетика. С тези опции технологията 

напълно обезсмисля и заменя всички съ-

ществуващи  до момента водородни тех-

нологии.

При лабораторните експерименти и 

изследвания авторите са забелязали ня-

кои особености при процесите, а именно: 

1. Електролизата на морска вода може 

да се определи като параелектролиза, 

защото не  води до разграждане на во-

дната молекула, а до цялостно акумули-

ране на вложената енергия във водната 

молекула, чийто обем нараства 1866 пъти 

без да се изпарява и без да си повишава 

температурата. Тъй като се наблюдава, 

че натрупаната акумулирана енергия на 

изхода превишава тази на входа, един-

ственото обяснение е, че енергията, аку-

мулирана при хемолитична дисоциация 

на многобройни различни минерали в 

морска вода, под влияние на външно 

приложената енергия също се прехвърля 

и акумулира във водната молекула, като 

освободената енергия води до бурно 

отделяне  на минерали. Хетеролистично 

дисоциираните молекули не се отделят и 

работят като  катализатор. Затова и при 

многобройните опити солеността не се 

променя, защото NaCl не се отделя. Това 

е видно при всички лабораторни анали-

зи, дадени в сравнителните таблици (виж 

Приложения).  

2. При захранване на апаратурата с 

ел.енергия с определени параметри, има 

възможност  за управление и избирател-

но натрупване на определени метали за 

сметка на други. 

3. Ефект, при който може да се упра-

влява и регулира съставаът на Брауновия 

газ, като се  намалява или увеличава съ-

държанието на молекулярен водород и 

кислород. Колкото количеството на Бра-

уновия газ е по-голямо в сравнение с мо-

лекулярния водород и кислород, толкова 

инсталацията е по-енергийно ефектив-

на и по-взривобезопасна. Този феномен 

води и до създаване на апаратура за бор-

ба срещу КОВИД-19. Известният апарат 

AQUACARE създадена от George Wiseman 

може да управлява само количеството на 

Брауновия газ и то като микс с Н2, О2 и 

водна пара. Новото тук е, че освен  коли-

чеството, може да се управлява и качест-

вото на микса, което е ключово, както за  

профилактика, така и за терапия на ин-

фекцията. 

Унищожаване на битови отпадъци 
При този бонус, цялата инсталация 

се превръща в енергийна за производ-

ство на енергия, като получена крайна 

енергия е от два източника – изгаряне 

на Брауновия газ и енергия, отделяна от 

изгарянето на гориво от отпадъци RDF. 

Специфичното тук е, че токсичността на 

изгорелите газове при изгаряне на RDF 

отпадъци зависи от подадения за изгаря-

не Браунов газ. Технологията на унищо-

жаването може да се приложи в няколко 

разновидности: 

 Брауновия газ се подава само за 

първоначално запалване на горивния 

процес, след което спира подаването, 

като горивният процес се самоподдържа. 

При тази схема токсичността на изгорели 

газове е най-голяма. 

 От екологични съображение, по-

даването на Браунов газ е непрекъснато. 

При тази схема токсичността на изгорели-

те газове зависи от количественото енер-

гийно съотношение между Брауновия
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газ и енергията, отделяна при изгаряне 

на отпадъци. Колкото по-голямо е съот-

ношението на Брауновия газ спрямо са-

моподдържащата енергия от горенето, 

толкова по-малка токсичност има на из-

горелите газове. 

 Унищожаване на остатъчната ра-
диоактивност от отработено ядре-
но гориво от АЕЦ 

Уникален феномен на Брауновия газ 

е способността му да унищожи остатъч-

ната радиоактивност от радиоактивни 

отпадъци. Едни от първите продажби на 

генератори на Браунов газ, извършени от 

Юл Браун, са на Китай, който го използва 

за отнемане на остатъчната радиоактив-

ност от ядрените отпадъци. Установено 

е, че силната остатъчна радиоактивност 

пада до естествения радиоактивен фон 

след обработка с Браунов газ, в рамките 

на няколко минути. Първи прилагат този 

феномен в Китай, които и първи купуват 

апаратура и лиценз от Юл Браун. 

Енергоемкост на Браунов газ
Енергоемкост на Браунов газ = Vbg  

448,16  = 0,241 Wh//go или 450 Wh/kg  

1852,971

За сравнение световните върхови по-

стижения за получаването на Браунов газ 

от 1 кг. вода е 5,49 kWh/kg. Върховното по-

стижение на Юл Браун е 3,33 kWh/kg за да 

се превърне в Браунов газ. Това означава, 

че предлаганата технология е над 12 пъти 

по ефективна от върховите световни по-

стижения, а спрямо водорода, енергийна-

та ефективност на Брауновия газ по пред-

лаганата технология е над 31 пъти. 

Енергоемкост и производителност 
на чиста дестилирана вода

Енергоемкостта за добива на 1 литър 

дестилирана пречистена вода е: 0,241 

Wh/ - X 1866,66 -вс /kg-го = 449,86 Wh/
LH2O

 

само от 1 трансформатор с натоварване 

от 12,8 %. 

Забележка: При пълно натоварване 

само на един трансформатор, произво-

дителността ще нарасне 7,8 пъти, а при 

работа на цялата инсталация с 4 транс-

форматора, производителността нара-

ства 31,2 пъти. Произведената питейна 

вода се явява технологичен отпадък, така 

че е безплатна! 

Енергоемкост и производителност 
на минерали 
 За време от 3 часа от общо 4-те 

вани са получени ВСИЧКО 2161 грама ми-

нерали или 

 За 1 час производителността ще 

бъде: = 2161:3 = 720,33 грама/час = 0,72 

кг/час 

 При вложена енергия от 448,16 

Wh/h производителността на минерали 

ще бъде: 

Минерали = 448,16:0,72 = 622,44 

wh/kg минерали = 0,622 kWh/kg 

Това е изразходваната енергия без из-

ползване на външен енергиен източник. 

При въвеждане на регенерация, израз-

ходваната енергия е част от произведена-

та на изхода – Браунов газ и практически 

произведените минерали са безплатни. 

Забележка: Получените резултати 

са само от 1 трансформатор с мощност 

3,5 KW или натоварване с около 0,3% от 

мощността. Или при пълно натоварване, 

производителността на извлечените ми-

нерали ще се повиши с около 30 пъти. На-

правената инсталация е с 4 броя транс-

форматори с обща мощност 14 kW. 

Себестойност на инсталацията
Стойността на една произведена ин-

сталация е 60 000 Евро/kW. Препоръчи-

телно е първата изградена инсталация да 

бъде с малка мощност, от която да следва 

нейното разширяване до достигане на 

промишлени стойности. Първоначално 

изградена инсталация ще служи само 

като стартер, за стартиране на цялата 

система, докато влезе в режим, т.е. докато 

започне функцията на енергийно самоза-

хранване. От там нататък започват да се 

включват и останалите блокове, разши-

ряващи производствената мощност до 

достигане на оптималния капацитет, опи-

сан по-горе, като производителност на 

база енергоемкост и изградени блокове. 

Степен на изпълнение.
Авторите са изпълнили проекта до 

лабораторен образец на електролизен 

апарат за добив на Браунов газ и утайки, 

богати на полиметали. По същия обра-

зец е спечелен конкурс по Европейската 

програма „Иновации и конкурентоспосо-

бност“,  за изпълнение на Пилотна инста-

лация за добив на Браунов газ от морска 

вода с рег.№ BG16RFOP002-1.002-0448, 

регистриран в Министерството на ико-

номиката, до ниво изгаряне на произ-

ведения енергоносител – Браунов газ, 

поради  недостатъчно отпуснатите сред-

ства – 200 хиляди евро. Разработката е 

защитена с два полезни модела – Рег. 

№ 2337 U1, 2214 U1, 3454 U1, Патент № 

66889 B1 и подадена  заявка за следващ 

патент № 113023/8.11.2019 г., заявка за 

патент рег.№  113358/20.04.2021 г. заявка 

за патент рег.№ 113363/5.05.2021, заявка 

за ПМ  рег.5304/21.05.2021. 

Има извършени анализи от три на-

ционални оторизирани лаборатории и 

Европейската лицензирана лаборатория 

„АЛС“ на получените утайки, откъдето е 

видно многократно по-високото съдър-

жание на метали. Като пример може да се 

посочи, че съдържанието на Хром е над 

4400 пъти по-високо в сравнение с тези 

на естествените седименти, на Никел – 

над 1200 пъти, на Цинк – над 110 пъти и 

т.н. Има извършени изследвания и анали-

зи, като са сравнени  данните, получени 

от авторите за съдържанието на полиме-

тали в получените минерали и са съпос-

тавени със: 

1. Съдържанието на полиметали в ес-

тествените седименти на морското дъно, 

отложени в продължение на милиони го-

дини.

2. Съдържанието на полиметали в ес-

тествените нодули и конкреции, намира-

щи се на морското дъно до и над 6000 м. 

дълбочина, формирани за милиони годи-

ни. 

3. Съдържанието на полиметали в ес-

тествените полиметални рудни находища 

в България. 

Данните за сравнение за естествените 

седименти на морското дъно са взети от  

представително проучване, извършено 

от Басейновата Дирекция по океаноло-

гия (поръчка на Министерство на околна-

та среда и водите във връзка с подготов-

ката за полагане на  газопровод „Южен 

поток“– в разработката „Морска околна 

среда – South Stream transport.htm”, за 

да се прецени какво влияние би оказал 

газопроводът върху околната среда и 

биологичните видове), а данните за но-

дулите и конкрециите от проучването на 

Зеенхорст (Thesis_J_Zehnhorst repository.

pdf ), а данните за съдържанието на поли-

метали в естествените полиметални руд-

ни находища от Ore-forming-processes.

pdf  – Vangelova (СУ „Климент Охридски“, 

катедра „Минералогия“). 

На показаните снимки се вижда съз-

дадената Пилотна инсталация по Ев-

ропейски проект по програма „Инова-

ции и конкурентоспособност“ с рег. №  

BG16RFOP002-1.002-0448  и извлечените 

минерали дадени за анализ на Европей-

ската лаборатория АЛС.
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 Ползвани източници
1. Патент рег.No 66880 B1 – Чавдар Каме-

наров и Пламен Каменаров 
2. Патент рег. No 67394 B1 – Чавдар Каме-

наров и Пламен Каменаров 
3. Заявка за патент рег. No 113358/20. 04. 

2021 със Сертификат за приоритет – Чавдар 
Каменаров и Пламен Каменаров 

4. Заявка за патент рег. No 113363/5. 05. 
2021 със Сертификат за приоритет – Чавдар 
Каменаров и Пламен Каменаров 

5. Полезен модел рег. No 2337 U1 – Ча-

Approaches to the Future of National Security –
Чавдар Каменаров и Пламен Каменаров 

12. Публикувани 7 научни доклад в ACS 
Spring 2022 – Сан Диего Калифорния САЩ – ID 
3642035; ID 3645235; ID 3642052; ID 3642056; 
ID 3642058; ID 364 2059; ID 3642041 и обявени 

Извлечени минерали 
от морска вода – 
Черно море

вдар Каменаров и Пламен Камена-
ров 

6. Полезен модел рег. No 2214 
U1 – Чавдар Каменаров и Пламен 
Каменаров 

7. Полезен модел рег. No 3454 
U1 – Чавдар Каменаров и Пламен 
Каменаров 

8. Полезен модел рег. No 4178 
U1 – Чавдар Каменаров и Пламен 
Каменаров 

9. Thesis_J_Zehnhorst_reposi-
tory.pdf» 11. Ore-forming-processes.
pdf — Vangelova (СУ „Климент Ох-
ридски“, катедра „Минералогия“);

10. Публикувани 11 Научни доклада на 
Международни научни Конференции на UNI-
VERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVEL-
OPMENT Jubilee International Scientifi c Confer-
ence BULGARIA OF REGIONS Sustainable Re-
gional Development Perspectives,,Proceedings 
of the International scientifi c and practical con-
ference “Bulgaria of regions” 2017, 2018, 2019 г. –
Чавдар Каменаров и Пламен Каменаров 

11. Публикувани 2 Научни доклада на 
Международна научна конференция 2020 г. –
Военна Академия София – 3-ти Панел – 

8 научни открития за Брауновия газ – Чавдар 
Каменаров и Пламен Каменаров. 

e-mail: chkamenarov@gmail.com 
Tel: +359899882742
e-mail: pkamenarov@yahoo.com  
Tel: +359897919217 

Приложение: Сравнителни таблици

№ Elements
(Елементи) Dimensions

Black Sea 
Analyzes

are made from
Laboratory  
“Eurotest”- 

Sofi a

Aegean Sea  
Analyzes are  
made from 
Laboratory
“Eurotest” - 

Sofi a

Nodules 
from  Pacifi c 
Ocean  from 
statistics  of 
54 samples

Nodules 
from  

Atlantic 
Ocean  from 
statistics  of 
4 samples

Laboratory  
KCM

Plovdiv

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Aluminum Al % < 0,01% < 0,01% 2,9 % 3,1 % -

2 Antimony  Sb mg/kg 123±12
0,0123%

124±12
0,0124% No data No data         -

3 Arsenic  As mg/kg < 3
(0,0003%)

˂ 3
(0,0003%) No data No data -

4 Barium  Ba mg/kg ˂ 5
(0,0005%)

˂ 5
(0,0005%) 0,18 % 0,0045% -

5 Beryllium  Be mg/kg ˂ 1 ˂ 1 No data No data -

6 Bismuth  Bi mg/kg 57±6
(0,0057%)

33±3
(0,0033%) Няма данни No data -

7 Boron B mg/kg ˂ 1
0,0001%)

˂ 1
(0,0001%) 0,029% 0,03% -

8 Vanadium V mg/kg 153±15
(0,0153%)

182±18
(0,0182%) 0,054% 0,07% -

9 Tungsten W mg/kg ˂ 20 ˂ 20 No data No data -

10 Gallium
Ga mg/kg 20±2

(0,0020%)
22±2

(0,0022%) 0,001% No data -

11 Iron Fe % 18,74±0,3%  11,37±0,23% 14,0% 17,5% 27,60%

12 Ittrium Y mg/kg ˂ 1
(0,0001%)

˂ 1
(0,0001%) 0,033% 0,018% -

13 Cadmium Cd mg/kg ˂ 1 ˂ 1 No data No data -
14 Tin Sn mg/kg ˂ 2 ˂ 2 No data No data -

15 Potassium K mg/kg 3549±177
(0,3549%)

4997±250
(0,4997%) 0,8% 0,7% 0,10  %

16 Calcium Ca % 0,45±0,02
(0,0045%)

0,73±0,04
( 0,0073%) 1,9% 2,7% 1,70  %

17 Cobalt Co mg/kg 259±26
(0,0259%)

170±17
(0,017%) 0,35% 0,31% 440

0,0440 %

18 Lanthanum La mg/kg ˂ 1
(0,0001%)

˂ 1
(0,0001%) 0,016% ¤

0,11% -

˂
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19 Lithium Li mg/kg 4±0,4
0,0004%

8±1
0,0008% No data No data -

20 Magnesium Mg mg/kg 6864±343
(0,6864%)

10523±210
(1,052%)

17000
(1,7%)

17000
(1,7%)

51000   
(5,10%)

21 Manganese Mn mg/kg 1699±85
(0,1699%)

1167±58
(0,1167%)

242000
(24,2%)

160000
(16,3%)

6500
(0,65 %)

22 Copper Cu mg/kg 982±49
(0,0982%)

611±31
(0,0611%)

5300
(0,53%)

2000
(0,20% )

2000
(0,20%)

23 Molybdenum
Mo mg/kg 545±27

(0,0546%)
706±36

(0,0706%)
520

(0,052%)
350

0,035% -

24 Sodium Na mg/kg 54026±10
(5,4%)

77502±155
(7,75%)

26000
(2,6%)

23000
(2,3%)

23500  (2,35
%)

25 Nickel Ni mg/kg 25827±51
(2,5827%)

16092±322
(1,6092%)

9900
(0,99%)

4200
( 0,42% )

3,40
%

26 Lead Pb mg/kg 8±1
(0,0008%)

90±9
(0,0090%)

900
( 0,09%)

1000
(0,10%) -

27 Silver Ag mg/kg ˂ 1
(0,0001%)

˂ 1
(0,0001%)

3,2
(0,00032%)

2300
(0,23%)

4,4
(0,00044% )

28 Strontium Sr mg/kg 76±8
(0,0076%)

131±13
(0,0131%)

810
(0,081%)

900
(0,09%) -

29 Thallium Tl mg/kg ˂ 5
(0,0005%)

˂ 5
(0,0005%)

6700
(0,67%)

8000
(0,8%) -

30 Tellurium
Te mg/kg ˂ 2 ˂ 2 No data No data -

31 Titanium Ti mg/kg ˂ 5
(0,0005%)

˂ 5
(0,0005%)

6700
(0,67%)

8000
(0,8%) -

32 Phosphorus P mg/kg 91±9 102±10 No data No data -

33 Chromium Cr mg/kg 68198±13
(6,8198%)

67602±1352 
5

(6,7602%)
10

(0,001%)
20

(0,002%)
60
000

( 6,0 %  )

34 Zink Zn mg/kg 119±12
(0,0119%)

115±12
(0,0115%)

470
(0,047%) No data -

35 Zirconium Zr mg/kg ˂ 1
(0,0001%)

˂ 1
(0,0001%)

630
(0,063%)

540
(0,054%) -

36 Germanium Ge mg/kg - - - - 2,0
(0,0002 %)

37 Selenium Se mg/kg - - - - 1,7
(0,00017% )

38 Slicon Si mg/kg - - - - 3100
(0,31 %)

СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА КОНЦЕНТРАЦИЯ в mg/kg 

Station Zink Cadmium Lead Nikel Copper Chromium

- 34,93 0,1 19,98 20,27 10,93 15,49

Стана традиция Съюзът на изобрета-
телите в България да участва със свой 
щанд на изобретателите на есенния 
Международен технически панаир в 
Пловдив. И тази година Съюзът, в парт-
ньорство и с подкрепата на АИКБ, ФНТС, 
фондация „Еврика“ организира своето 
участие и връчи награди на български 
изобретатели.

Специално жури определи най-до-
брите участници, а предсе-
дателят на Съюза на изобре-
тателите в България, д-р инж. 
Марио Христов връчи награ-
ди на отличените.

Със Златен плакет бяха 
удостоени:

Тодорка Лепкова, Ве-
селин Василев, Искра Ан-
дровска - победители в кате-
гория “Химия и Металургия” 
и отлично представяне на 
изобретение “Метод за про-
изводство на горивна смес”. 

Технологията за произ-
водство на горивна смес се 
отличава със специфична об-

работка за извличане на катран от зелен 
тютюн, при която се получават няколко 
нови продукта, така че практически про-
цесът е без отпадъци. Извлеченият кат-
ран е биосъставка за производство на го-
ривна смес с висока калоричност, а след 

обработката тютюнът 
е с изключително ни-
ско съдържание на 
катран и феноли. От 
него могат да се про-
извеждат познати тю-
тюневи продукти – ци-
гари, пури, пурети, но 
вече с намален риск за 
здравето на пушача. 
Съставът на горивната 
смес е първоначално 
разработен за използ-
ване в керамичната 
индустрия като гори-
во за пещи при изпи-
чането на изделия от 
керамика; горивна 

Изложение МТП-ИТИ’2022

Инж. Тодорка Лепкова

Д-р инж. Марио Христов (най-вляво) с  
част от наградените изобретатели пред 
щанда на Съюза на изобретателите
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прибавка (добавка) към глината за подо-

бряване на равномерното изпичане  на 

керамичните маси; може да се използва 

и в други индустрии, където се изисква 

процесът на горене да е без възпламеня-

ване, може да се използва  за отопление 

и като алтернативно гориво. 

Предимства на метода: Извлечени-

ят катран е биосъставка за производство 

на горивна смес с висока калоричност, в 

резултат на което се получава вторичен 

продукт – тютюн с ниско съдържание на 

катран и намален риск за здравето на 

пушача. Получената горивна смес е про-

дукт с повишени качества: подобрена 

издръжливост към температурни изме-

нения; по-висока устойчивост на външни 

влияния; по-висока устойчивост на меха-

нични въздействия; по-лесно и безопас-

но транспортиране; лесно, безопасно и 

евтино съхранение; изместването на точ-

ката на кипене позволява контрол на из-

гаряне на вредни емисии, извеждани във 

въздуха; използване на суровина отпадъ-

ци от стари производства на нефтената и 

целулозната промишлености, натрупани 

през последните 70 години; при горене 

отделеното количество килокалории за 

1 кг Лирол е по-високо от това на извест-

ните ни досега енергийни източници, до-

бивани от земните ядра. 

Защита на експоната: Заявка

№ 166723 от 24.06.2022 г.; 

Патент №66755В1 от 31.10.2018 

г.  Държави: България и Евро-

пейски съюз

Автори: Тодорка Лепкова, Ве-

сел ин Василев, Искра Андровска; 

Контакти: София 1463, бул. 

Витоша 126, ап.4; d_ora@abv.bg ; 

www.inovationtech.bg

Петър Ризов 

Победител в категория „Ма-

шиностроене и Строителство“ 

и отлично представяне на из-

обретенията: „ТФЕЦ-КЕЦ с два 

енергийни блока“ и „ДВГ със 

сдвоени цилиндри“. 

Проблемът, който разрешава изо-

бретението „ТФЕЦ-КЕЦ с два енергий-

ни блока“ е елиминиране на вредните 

емисии в атмосферата и повишаване на 

ефективността на работа.

„ТФЕЦ-КЕЦ с два енергийни блока“ е 

изобретение, което ще издигне произ-

водството на ел. енергия и топлофика-

ция във високоефективна индустрия, 

ще ни позволи да запазим въгледобива 

и производството на енергия от тях, без 

да замърсяваме атмосферата, като се има 

предвид, че енергията, получавана от въ-

глища е повече от 50% в микса за много 

страни, а това ще ни позволи да поддър-

жаме конкурентни цени. При изпълнение 

на кондензацията на всички продукти от 

дейността на парокотела ще постигнем 

затворена система, от която ще вземем 

само произведената ел. енергия и топ-

лофикация, а всички вредни емисии ще 

превърнем в кисели кондензати, които 

ще депонираме за последващо третира-

не, с което ще постигнем безпрецедентно 

чисто производство, с което ще изпъл-

ним всички директиви за чиста атмос-

фера и природа, а това ще ни даде въз-

можност да изпълним и Зелената сделка. 

Паросилова уредба, изградена на прин-

ципа на ТФЕЦ-КЕЦ с два енергийни бло-

ка, ще ни даде възможност да постигнем 

енергийна система 

с висок КПД и нисък 

разход на гориво, 

да затворим произ-

водствения цикъл 

почти без енергий-

ни загуби, като ще 

изведем от нея само 

полезната енергия. 

Принципът на ТФЕЦ-

КЕЦ с два енергийни 

блока може да се 

прилага при всички 

термомашини, кои-

то изхвърлят топли-

на, също така и при 

битови котлета и печки, като изпълним 

само „Втори енергиен блок“ в подходящ 

мащаб. С прилагането на ТФЕЦ-КЕЦ с два 

енергийни блока, можем да създадем 

стандарт за опазването на околната сре-

да.

Предимства: Увеличаване на КПД над 

50%.

Защита на експоната: Заявка за из-

даване на патент№ 113227/09.09.2020

Автор: Петър Ризов,

Контакти: 1849 София, ул. Боримеч-

ката №:3; Bairo@abv.bg; 0884314387 

Проблем, който разрешава изобре-

тението „ДВГ със сдвоени цилиндри“ е 

повишаване на КПД на ДВГ над 80%, ели-

миниране на вредните емисии, включи-

телно въглероден диоксид.

ДВГ със сдвоени цилиндри е двигател, 

който с използването на няколко физиче-

ски действия (изгаряне, водоизпарение 

и кондензиране) ще увеличи значително 

КПД, ще увеличи значително специфич-

ната мощност, ще намали специфичния 

разход на гориво, ще изчисти голяма част 

от вредните елементи, продукт на горив-

ния процес, във 

вече значително 

намалени изго-

рели газове, ще 

намали теглото 

и обема на дви-

гателя, а това ще 

даде възможност 

на човечество-

то с незначи-

телни промени 

да продължи да 

използва създа-

дените от него 

производствени 

мощности по целия свят. За ДВГ със сд-

воени цилиндри няма особено значение 

какво гориво се използва в първичен ци-

линдър, но има значение конструкцията 

на цилиндровия блок, защото очакваме 

значително натоварване във вторичен 

цилиндър от високо налягане на водната 

пара, а знаем, че няма двигател с по-го-

лям въртящ момент от парния. ДВГ със 

сдвоени цилиндри е двигател с добро то-

плинно балансиране, защото в първичен 

цилиндър се прилага метода на изгаряне, 

при който се генерира топлинна енергия 

за извършване на механична работа, а 

във вторичен цилиндър се прилага ме-

тода на изпарение, при който се отнема 

топлинна енергия и отново се извършва 

механична работа, така че взаимно се 

компенсират топлинно с малки загуби, а 

това ще доведе до по-висок КПД (в досега 

действащите ДВГ изпускаме изгорелите 

газове с пукот в атмосферата).

Предимства: Увеличение на специ-

фичната мощност с повече от 50%, нама-

лен специфичен разход с повече от 50%,, 

намаляване на вредните емисиите почти 

на 100%. 

Петър Ризов

Много млади хора 
проявиха интерес 
към щанда на изо-
бретателите
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Защита на експоната: Заявка за 

издаване на патент№112989/ 27.08.2019

Автор: Петър Ризов; 

Контакти: 1849 София,  ул. Боримеч-

ката №:3, Bairo@abv.bg; 0884314387 

Илия Чорбов, Любен Лаков, Краси-

мира Тончева, Любомир Дренчев, Н. 

Гуо, Х. Ши

За високо постижение в об-

ластта на изобретателството и 

отлично представяне на изо-

бретение „Устройство за полу-

чаване на непрекъсната плос-

кост от разпенен композитен 

материал“.

Изобретението може да се 

прилага при преобразуващи 

операции (разделяне, смес-

ване, оформяне, печатане); 

транспортиране; код:B/2.

Изобретението се отнася 

до създаване на устройство за 

получаване на непрекъсната 

разпенена плоскост от компо-

зитен материал, състоящ се от 

отпадъчно домакинско стъкло и продукт 

от изгорели люспи на оризови зърна. Ус-

тройството включва съоръжение за под-

гряване и разпенване на шихта в непре-

къснат правоъгълен профил и оформяне 

чрез непрекъснати метални и транспорт-

ни мрежести ленти. Има почистващи и 

обмазващи механизми, нагряващи, ох-

лаждащи, изтегляща и режеща секции. 

Устройството се състои от последовател-

но свързани начална секция, нагревни 

секции, охлаждащи секции, изтеглящи 

секции и режеща секция. Между начал-

ната секция и изтеглящата секция е раз-

положена хоризонтално непрекъсната 

олекотена мрежеста лента, която офор-

мя горната страна на профила, а между 

началната секция и изтеглящата секция 

е разположена хоризонтално непрекъс-

ната мрежеста транспортна лента, която 

оформя долната страна на профила. На 

началната секция е монтиран бункер за 

шихта, свързан с шнекови питатели, кои-

то от своя страна са свързани с горния 

край на нагревно съоръжение с корпус, 

в който са оформени вътрешни спирални 

газоходи. Те са свързани от една страна, 

с газова горелка, а от друга, с димоход. В 

нагревното съоръжение са оформени на-

длъжни ребра, а в долния му край е мон-

тиран шибър. Близо 

до шибъра, над про-

фила, е разположе-

на напречно на него 

тръбна газова горел-

ка. Аналогично на 

мрежестите ленти 

странично профила 

се ограничава от не-

прекъснати метални 

ленти. По посока на 

движение на профи-

ла непрекъснатата 

мрежеста транспорт-

на лента, а в обра-

тната посока олеко-

тената непрекъсна-

та мрежеста лента 

се плъзгат по профилите. По посока на 

движението на профила непрекъснатата 

олекотена мрежеста лента се плъзга по 

ограничителни профили. По посока на 

движението на профила непрекъснати-

те метални ленти лежат върху непрекъс-

натата мрежеста транспортна лента, а в 

обратна посока се плъзгат по ограничи-

телни профили. В нагревните секции от 

едната страна на непрекъснатия профил 

са разположени газоходни серпентини, 

свързани в началото в долния си край с 

газова горелка, а в другия край с димохо-

да. От другата страна на профила са раз-

положени центробежни вентилатори. На 

дъното на така образуваната камера, от 

външната страна е разположен вибратор 

и отвор с шибър, като от страната на вен-

тилаторите, в долния край е монтирана 

смукателна тръба с вентил, а от другата 

страна, в горния край – изпускателна тръ-

ба с вентил, свързан с димохода.

Предимство на изобретението е 

специалната конструкция и използва-

нето на 2 отпадъка: смляно отпадъчно 

домакинско стъкло и продукт с фина 

структура и нано размери на частиците 

от изгарянето на люспи от оризови зър-

на, с възможност за получаване на раз-

лични по големини качествено разпе-

нени ПЛОСКОСТИ при най-икономично 

използване на енергията за получаване.

Защита на експоната: Заявка за БГ 

патент № BG/P/2020/113248; Заявка за 

европейски патент №10038433

Автори: Чорбов И., Лаков Л., Тончева 

Кр., Дренчев Л., Гуо Н., Ши Х.

Контакти: Българска академия на 

науките, Институт по металознание, съ-

оръжения и технологии с Център по хи-

дро- и аеродинамика 

„Акад. А. Балевски“ – 

София, e-mail: 

krasiton4@abv.bg,

0886 023 646, 

0888 801 673, 

www.ims.bas.bg 

Проф. дтн инж Гаро 

Мардиросян и доц.д-р 

Светослав Забунов

За високо постиже-

ние в областта на изоб-

ретателството и отлич-

но представяне на изо-

бретение „Радиационна 

защита чрез дрон“ . 

Проблем, който разрешава изобре-

тение то е възможността за търсене, от-

криване и локализация на източници на 

йонизиращо лъчение в открити и закри-

ти пространства 

Предимства са възможностите за ра-

бота на открито и в закрити помещения и 

тесни пространства.

Защита на експоната: Полезен мо-

дел № 4061 U1 и 4114 U1; Приоритет: 

26/01/2021 и 24/02/2021; Държава, къде-

то защитата е в сила: България.

Автори: Гаро Мардиросян, Светослав 

Забунов

Контакти: 

garo.mardirossian@gmail.com; 

0878 972 873; 0988 396 480

Д-р инж. Красимира Тончева

Схема на „Устройство 
за получаване на 
непрекъсната 
плоскост от 
разпенен композитен 
материал“
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Д-р Стоян Гишин 

За високо пости-

жение в областта на 

изобретателството 

и отлично предста-

вяне на пакет изо-

бретения „Електро-

технологии и инте-

лигентни системи за 

импулсен ток с РС уп-

равления за индус-

триални електрохи-

мични производства 

с противо и без про-

тиво електродвиже-

що напрежение”

Проблем, който 

се разрешава: Енер-

гийна ефективност, екологична ефектив-

ност, ускоряване на технологиите, ико-

номия на електроенергия, намаляване 

на газоотделяне на 

киселинни и алкални 

аерозоли, подобря-

ване на качествата на 

продуктите.

П р е д и м с т в а т а 

на изобретението

са икономия на елек-

троенергия, намалява-

не на газоотделяне на 

киселинни и алкални 

аерозоли, подобря-

ване на качествата на 

продуктите. Ефектив-

но производство, съх-

ранение и приложе-

ние от ВЕИ. Рецикли-

ране на металите от бракувани акумула-

тори, възстановяване на електрически 

характеристики на акумулатори и други.

Защита на експоната: 

заявка: №BG 113456/09.12.2021; 

Патенти: №BG112860/2019, 

BG112879/12.02.2019, 

DE 202019001561.2/ 09.04.2019; 

Полезни модели: 

№ BG 3181/20.02.2019 г. BG 3885/2020, 

Д-р Стоян Гишин

DE 102019002503.2 /04.04-

2019 , дизайн: сертификат № 

ИАБСА/30.08.2001г. Държави, 

където защитата е в сила: Бъл-

гария, Германия.

Автор: д-р Стоян Гишин; 

Контакти: electrotech@abv.bg; 

0888 457 022

Проф. дтн инж Гаро Марди-

росян и Николай Димитров

За високо постижение в об-

ластта на изобретателството и 

отлично представяне на изо-

бретение „Дезинфектатор за 

банкноти”. 

Изобретението позволява 

дезинфектиране на банкноти, 

които преминават на каса в търговската 

мрежа, в банковия сектор и др. с течен 

дезинфектант и изсушаване с топъл въз-

дух в реално време.

Защита на експоната: По-

лезен модел № 3885 U1; Прио-

ритет: 13.04.2020; България.

Автори: Николай Дими-

тров, Гаро Мардиросян

Контакти: 

n.dimitrov54@abv.bg; 

s.dimitrova62@abv.bg; 

+359 882 653 720; 

+359 882 044 054

За успешното провеждане 

на конкурса Съюзът на изо-

бретателите разчиташе и на 

съдействието на Център за 

развитие на интелектуална 

собственост и технологичен трансфер, 

СНЦ  „ТО на НТС с ДНТ Пловдив“, Регио-

нална организация на изобретателите 

Пловдив, Съюз на специалистите по ка-

чество в България, „Пам медика“ ЕООД, 

Областна организация на НТС Плевен, 

ТО на НТС Монтана, както и на спонсори-

те „Стара планина Холд“ АД и винарска 

изба „Вила Мелник“.

Николай Димитров

ВАТРАСИН
ЗА ЗДРАВЕ И МЛАДОСТ 

НА КОЖАТА

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

ЕКОСИТИ 2010 ЕООД
РАДОМИР

e-mail: georgi.vatrachki@abv.bg

web: ecocity2010.business.bg

mobile: +359 898 676 176
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ЛУННАТА ПРОГРАМА НА САЩ
На 25 май 1961 г. президентът Джон 

Кенеди обявява пред специална съв-

местна сесия на Конгреса драматичната и 

амбициозна цел за изпращането на аме-

риканец безопасно на Луната преди края 

на десетилетието. Кенеди оказва голям 

натиск, за да могат Съединените щати да 

настигнат и изпреварят Съветския съюз 

в лунната гонка. 25.05.1961 е датата, в 

която се стартира космическата надпре-

вара към Луната от страна на САЩ. В Съ-

единените щати лунната програма се из-

пълнява от правителствена организация 

– NASA. През 1969 г., т.е. в пика на лунния 

проект, персоналът на NASA включва 31 

700 души, включително 13 700 учени и 

инженери. По договори с NASA за лунния 

проект работят най-големите американ-

ски фирми. Няма тайна и в общия брой 

на заетите в американския лунен проект 

в пика му – 218 000 души. Според Вашинг-

тонския аерокосмически музей, в пери-

ода от 1961 до 1968 г., когато Джеймс Уеб 

е бил начело на NASA, персоналът на тази 

държавна организация като цяло не над-

хвърля 35 000 души, а в някои периоди за 

тях работят по договори до 400 000 души 

в частни фирми. След като Кенеди дефи-

нира целта, задача на планиращите ор-

гани трябваше да бъде разработването 

на проекта в подробности. В резултат на 

това са набелязани четири основни пъти-

Най-великото 
пътешествие

инж. Александър Тацов

Продължение от бр. 1/2022

Лунната гонка
ща за реализиране на проекта: 

 Среща на лунна орбита (LOR), пред-

ложена от д-р Хуболт (косм. център Лен-

гли). Това е конфигурацията, която по-

стигна целта с Apollo11 на 24 юли 1969: 

космическият кораб (43 947 кг) се доставя 

от ракетата Сатурн 5 на окололунна ор-

бита. Съставен е от Сервизен и Команден 

модул (28 852 кг) и двустепенен Лунен мо-

дул (15 095 кг). След отделянето, лунният 

кораб с двама астронавти каца на Луната, 

а оттам излита втората му степен с астро-

навтите. На лунната орбита те се срещат 

с командният/сервизен кораб, където ги 

очаква третия астронавт. След скачване 

и преминаване на астронавтите в косми-

ческия кораб, втората степен на лунния 

кораб се отделя и астронавтите излизат 

от лунна орбита, насочват се към Земята, 

където кацат с командния модул, а сер-

визният модул преди това се отделя.

 Директно достигане на  лунната 

повърхност със степен за връщане на 

Земята (23 000 кг), монтирана на върха 

на кацащата степен (51 000 кг), която ще 

бъде изоставена на Луната. В този вари-

ант се използва ракета носител Сатурн 

С-8 или Нова, изтласкваща 74 000 кг поле-

зен товар на Луната. 

 Среща  на земна орбита (EOR): Мно-

жество ракетни изстрелвания (до 15), 

които ще осигурят  сглобяване на един 

космически кораб в орбита на Земята и 

оттам директно достигане до Луната (TLI).

 Среща на лунната повърхност: два 

космически кораба ще бъдат изстреляни  

последователно. Първият, зареден с го-

риво, ще кацне автоматично на Луната и 

ще изчака втория, който е с екипаж. Гори-

вото се прехвърля и корабът с екипаж се 

завръща на Земята.

В края на 1961 и началото на 1962, чле-

новете на Центъра за пилотирани полети 

(MSC) започват да се обединяват около 

варианта LOR. Не бива да се забравя, че 

единият междинен проект, Mercury, още 

не е завършил, а другият – Gemini, още не 

е започнал.

NASA
NASA е създадена  през 1958г., насле-

дявайки  Националния консултативен 

комитет за аеронавтика  (NACA).  Новата 

агенция трябвало да има ясно изразена 

гражданска ориентация, насърчавайки 

мирни приложения в  космическата нау-

ка.  От създаването си, повечето амери-

кански усилия за  изследване на космо-

са са водени от NASA, включително миси-

ите за кацане на Аполо.  

Още от 1946 г.  Националният консул-

тативен комитет за аеронавтика  (NACA) 

експериментира с ракетни самолети като 

свръхзвуковия Bell X-1. В началото на 50-

те години на 20-ти век възникна предиз-

викателството да се създаде изкуствен 

спътник за  Международната геофизич-

на година  (1957—58). Представен бил 

американският  проект Vanguard.  След 

стартирането на първия в света изкуст-

вен  спътник  (Спутник 1) на 4 октомври 

1957 г., вниманието на Съединените щати 

се насочва към собствените им косми-

чески усилия.  Конгресът на САЩ, обез-

покоен от заплахата за националната 

сигурност и технологичното лидерство 

(известна като „кризата спутник“), призо-

вава за незабавни и бързи действия. Пре-

зидентът Дуайт Д. Айзенхауер и неговите 

съветници препоръчват също по-реши-

телни мерки.

На 29 юли 1958г. президентът Айзен-

хауер подписва Закон за  националната 

аеронавтика и космическо пространство, 

създавайки по този начин NASA. Когато 

започва да функционира на 1 октомври 

1958 г., NASA абсорбира 43-годишната 

агенция NACA непокътната, нейните 8000  

служители, годишен бюджет от 100 ми-

лиона щатски долара, три големи изсле-

дователски лаборатории (лабораторията 

за  въздухоплаване в Лангли, авиацион-

ната лаборатория Амес и лабораторията 

за полети в Луис ) и два малки тестови цен-

търа. Печатът на NASA е одобрен от пре-

зидента Айзенхауер през 1959г. Елементи 

от Агенцията за военни балистични раке-

ти и Американската военноморска изсле-

дователска лаборатория също са включе-

ни в NASA.  Значителен принос за влиза-

нето на NASA в  космическата надпрева-

ра със Съветския съюз беше технология-

та от немската ракетна програма, водена 

от Вернер фон Браун, който тогава работи 

за Агенцията за балистични ракети на ар-

мията (ABMA), включваща от своя страна 

и технологията на американските ракети 

на учения Робърт Годард. По-ранните на-

учни изследвания в американските воен-

новъздушни сили и много от ранните кос-

мически програми на агенция ARPA също 

бяха прехвърлени към NASA. През декем-

ври 1958г. NASA придоби контрол над

Лабораторията  за  реактивни двигатели 

(Jet Propulsion Laboratory), управлявана 

от Калифорнийския технологичен инсти-

тут.

На  25 май 1961  г., двадесет дни след 

първия американски  суборбитален кос-

мически полет, президентът Кенеди 

предлага програмата „Аполо“ в специал-

но обръщение към  Конгреса на САЩ  на 

съвместно заседание на двете камари. 

Той казва: „Сега е време за едно ве-

лико, ново, американско предприятие – 

време, в което тази нация да поеме явно 

водеща роля в овладяване на космоса, 

което по много начини може да държи 

ключа към нашето бъдеще на Земята… 



24 25брой 2 (29), 31 октомври 2022брой 2 (29), 31 октомври 2022

Вярвам, че тази нация трябва да се ан-

гажира с постигането на целта, преди да 

изтече това десетилетие, да отведе човек 

на Луната и да го върне безопасно на Зе-

мята.  В този период нито един космиче-

ски проект няма да бъде по-впечатляващ 

за човечеството, нито по-важен за дълго-

срочното изследване на космоса и никой 

няма да бъде толкова труден или скъп за 

постигане.“                      

Формалното начало на проекта Аполо 

е поставено.

Структура на NASA
Мащабите на лунната програма са 

толкова големи, че NASA разбира още 

през 1960 г. необходимостта от нова ор-

ганизация по управлението на полетите. 

Персоналът, назначен за космическата 

програма расте пропорционално. Меж-

ду  1960  и  1963  г. броят на работещите 

в NASA нараства от 10 000 до 36 000. За 

да посрещне новите си служители и те 

да разполагат с необходимите условия 

за работа по лунната програма, NASA се 

реорганизира и създава три нови изцяло 

предоставени на програмата „Аполо“ и 

с точно определени дейности центрове: 

Космически център „Джонсън“, Център за 

космически полети „Маршал“, Космиче-

ски център „Кенеди“. Главната структура 

на NASA вече има следния вид:

1. Космически център „Джонсън“

Новият център е построен през 1962г., 

близо до  Хюстън,  Тексас. Той е предназ-

начен първоначално  за проектиране и 

изпитване на новия космически кораб 

и  лунния модул, обучение на  астрона-

вти  и контрол на мисиите. Започва да 

функционира от  септември  1963. Две 

безпилотни и десет пилотирани мисии 

по програмата  „Джемини“  са контроли-

рани от новия Център за управление на 

полетите (ЦУП). За целта е използвана 

мрежата от радиостанции около  еква-

тора  – мобилни, на кораби в океаните и 

построените в  Австралия  и  Африка  ра-

диотелескопи. Същевременно съществу-

ващата вече глобална мрежа (т.нар. MNT) 

за засичане и проследяване, която води 

космическия кораб от старта до привод-

няването, е разширена значително и са 

усъвършенствани основните й компо-

ненти. Това дава възможност за много 

точна локация и за прецизно управление 

на космическия кораб от  Земята. В Цен-

търа са изградени симулатори за подго-

товка на астронавтите и специални ваку-

умни стендове за изпитване на космиче-

ския кораб и лунния модул. През 1964 г. 

в центъра работят 15 000 души. От 1973 г. 

(след смъртта на бившия американски 

президент) Центърът в Хюстън се нарича 

Космически център „Линдън Джонсън“.

2. Център за космически 

полети „Маршал“

Космическият център „Маршал“ е стар 

изпитателен полигон на  USArmy  в бли-

зост до Хънтсвил,

Алабама, базата на ABMA. През 1960 г. 

е преподчинен на NASA. Занимава се с 

разработки и изпитания на ракетни дви-

гатели. Центърът е специализиран в про-

ектиране и изпитване на семейството

Президентът Кенеди и Вернер фон 
Браун в космическия  център в Хънтсвил 
Алабама, по-късно преименуван 
Космически център Маршал. 1962

ракети „Сатурн“. Първите екземпляри на 

ракетата Сатурн I са построени там, пре-

ди останалата част от продукцията да 

бъде поверена на индустрията. В Център 

„Маршал“ работят около 20 000 души. 

Първият технически директор е Вернер 

фон Браун.

3. Космически център „Кенеди“

Космически център Джон Ф. Кенеди  е 

разположен на остров Мерит във Флори-

да. Той контролира всеки старт от програ-

мата „Аполо“. NASA се нуждае от нови съо-

ръжения, които да заменят съществуващи-

те в близост на Кейп Канаверал. Центърът 

извършва контрол на целия ракетно-кос-

мически комплекс и операциите по кон-

трол на старта и самото излитане. В него 

работят около 20 000 души през 1965 г. В 

Центъра е построена огромна сграда с 

височина 160 m, в която могат да бъдат 

сглобени няколко ракетно-космически 

комплекса едновременно. Специално за 

лунната програма е изграден нов „Стартов 

комплекс 39“, в който са излети повече от 

3,7 млн. m3 подсилен бетон. Центърът раз-

полага със симулатор, който проверява 

херметичността на транспортната систе-

ма космически кораб – лунен модул, като 

симулира височина от 76 km.

4. Космически център „Стенис“

Космически център  „Джон 

К. Стенис“ е построен през ок-

томври 1961 г. в щата Мисиси-

пи. В новия център са изгра-

дени гигантски стендове за 

наземни изпитания на ракетни 

двигатели, разработени за лун-

ната програма. Съоръжението 

обхваща площ от 55 km2, но 

също така включва буферна 

зона от 546 km2  за защита от 

шумово замърсяване на райо-

на. По-късно тези стендове се 

използват също и за  изпита-

ния, тестове и сертифициране 

на  бустерите  на  космическа-

та совалка. Мястото е избрано, защото 

е рядко населено и достъпно по водни 

пътища за транспортиране на двигатели 

и ракетни степени, чийто размер надви-

шава капацитета за транспортиране по 

суша. Този център изиграва решаваща 

роля в подготовката и изпълнението на 

всички американски пилотирани косми-

чески полети след програмата „Джеми-

ни“.

5. Лабораторията за реактивно 

движение (Jet Propulsion Laboratory), 

известна със съкращението JPL 

Това е изследователски център 

на NASA, разположен в градовете Паса-

дена и Ла Каняда Флинтридж ( La Cañada 

Flintridge), близо до  Лос Анджелис,  Ка-

лифорния,  САЩ. Под ръководството 

на  Калифорнийския технологичен ин-

ститут  (Caltech) в Центъра се строят 

и обслужват безпилотни космически 

апарати за NASA. Сред активните про-

екти са и по-късните проекти: мисия-

та  Касини-Хюйгенс  към  Сатурн,  Марс 

Риконъсънс Орбитър  и космическия 

телескоп  Spitzer. Две от съоръженията 

на JPL – Центърът за управление на кос-

мически полети (Space Flight Operations 

Facility) и огромния космически симу-

латор, притежават статута „Национална 

историческа забележителност на САЩ“ 

Огневи проби на ракетен двигател върху 
изпитателен стенд в център Стенис
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(National Historic Landmark). 

Инженерите на JPL създават първи-

те американски изкуствени спътници 

(програмата „Explorer“), както и безпи-

лотните сонди от програмите Ranger и 

Surveyor за изследване на Луната, про-

правили път на програмата „Аполо“. JPL 

участва и при междупланетните полети 

с програмата „Маринър“ за изследване 

на  Венера,  Марс  и  Меркурий. През 70-

те години усъвършенстваните апарати 

от програмата Viking са изпратени към 

Марс, а тези от програмата „Вояджър“ – 

към Юпитер, Сатурн и отвъд. През 1990-

те сондата „Magellan“ е изпратена да 

картографира Венера, „Galileo“ влиза в 

орбита около Юпитер и го изучава ин-

тензивно, а нова поредица от апарати 

изследва Марс, включително „Марс Пат-

файндър“ и „Марс Глобъл Сървейър“. Към 

средата на 2008г. JPL управлява „Касини-

Хюйгенс“, изучаваща Сатурн от орбита, 

сондата „Стардъст“, която събира коме-

тен прах, космическия телескоп Spitzer и 

трите текущи мисии до Марс  –  „Марс 

Експлорейшън Роувър“  („Спирит“ и 

„Опъртюнити“),  „Марс Одисей“  и  „Марс 

Риконъсънс Орбитър“.

6. Калифорнийски изследовател-

ски център AMES, наречен в чест на  

първия директор на  NASA доктор Джо-

зефа С. Еймс. Центърът се  занимава с 

разработка и създаване на най-про-

гресивните технологии, включително 

информационни и научни, а също с из-

вършване на различни  изследователски 

работи.

7. Изследователски център 

DRYDEN.   Разположен е на територията 

на  военновъздушна база в Калифорний-

ската пустиня Мохаве и от 1946 г. се явява 

постоянен полигон за изпитване  прото-

типи на летателни апарати.

8. Изследователски център GLENN 

в Охайо е световен лидер в изследването 

на  реактивни двигатели.

9. Космическият център GODDARD 

е разположен в Грийнбелт, Мериленд. 

Той изпълнява широк спектър от задачи 

– от изследвания в областта на астрофи-

зиката и науките за Земята до спътнико-

вото обследване и контрол.

10. Изследователски център 

LANGLEY е национална аерокосмическа 

лаборатория, разположен във Вирджи-

ния. Именно тук се разработват и изпит-

ват най-важните технологични постиже-

ния на NASA.

Бюджет на НАСА от 1959 до 1970 (в милиарди долари)

Година 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Бюджет на 
програмата 
Аполо

0,535 1,285 2,27 2,51 2,97 2,91 2,556 2,025 1,75

Общ 
бюджет на 
НАСА

0,145 0,401 0,744 1,257 2,552 4,171 5,093 5,933 5,426 4,724 4,253 3,755

Бюджет на 
НАСА
(% от 
федералния 
бюджет)

0,2 0,5 0,9 1,4 2,8 4,3 5,3 5,5 3,1 2,4 2,1 1,7

Техническа инфраструктура 
на NASA

Главно монтажно здание

за да ги подготви за техните мисии. VAB е 

конструирана първоначално за сглобява-

не на лунната ракета Apollo / Saturn V, най-

голямата успешна ракета, създадена от 

хората. Строителство е завършено 

през 1966 г. Сградата се намира на 

3,5 мили от Launch Pad 39A и на 4,2 

мили от Launch Pad 39B.

Има две падащи врати с височи-

на 139 м., което позволява ракетите 

да бъдат монтирани вертикално и 

след това да бъдат транспортирани  

до стартовите комплекси с гигант-

ски верижен транспортьор.

Това е най-голямата по обем 

сграда в света. VAB покрива осем 

декара, висока е 160 м. и широка 

158 м.

Верижни транспортьори 
(Crawler-Transporters)

Това се две гигантски машини, пред-

назначени да превозват във вертикално 

положение сглобените ракети от зданието 

за вертикален монтаж (VAB) до стартовите 

комплекси 39А и 39В. Това са най-големи-

те транспортни средства в света, постро-

явани някога от хора. Произведени са от 

фирма Bucyrus International, в сътрудни-

чество с Marion Bager Co. Служат по време 

на програмата Аполо, а след това 30 г. пре-

возват совалките. Сега, след като мисията 

беше прекратена през 2011, те  се готвят 

за нови мисии по изстрелването на гигант-

ската ракета SLS.

Сградата за вертикално сглобяване 

на ракетните системи, или (VAB - Vehicle 

Assembly Building), в космическия цен-

тър „Кенеди“ на НАСА във Флорида, е 

единственото съоръжение, където се из-

вършва сглобяване на ракетите Сатурн. 

В продължение на 30 години той служи и 

за сглобяване на космическите совалки. 

Емблематичното съоръжение служи като 

център на главното космическо пристани-

ще на НАСА, способно е да побира едно-

временно няколко различни видове раке-

ти и космически кораби. Независимо дали 

ракетите и космическите кораби излизат в 

орбита на Земята или са изпратени в дъл-

бокия космос, VAB разполага с цялата мон-

тажна и изпитателна  инфраструктурата, 

Верижен транспортьор
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Теглото им е около 

3000  т., височината –

от 6 до 8 м., а размерите на 

платформата са 40 на 35м. 

Товароносимост – над 

8 000т. Задвижването е от 

два дизелови двигателя 

по 5000 к.с. , всеки от кои-

то задвижва генератори, 

захранващи 16 електро-

двигателя, по два за всяка 

от осемте верижни гъсе-

ници. Скоростта на дви-

жение е 2 км/ч., а разходът 

на гориво – 350 л./км.

Стартов комплекс 39
Стартов комплекс № 39 е главното 

космическо пристанище на NASA. Оттук 

се изстрелват с ракети носители най-ва-

жните космически обекти. Тук започват 

всички полети по програмата Аполо. 

Стартовият комплекс е част от Космиче-

ски център „Джон Ф. Кенеди“ и е разполо-

Стартов комплекс 39

жен на остров Мерит във Флорида, близо 

до океана. Има две стартови площадки, А 

и В. Площадките са свързани с Главното 

монтажно здание, чрез специални пъти-

ща, по които се движат верижните тран-

спортьори, пренасящи ракетите във вер-

тикално състояние

Ракети носители за програмата 
Аполо

Литъл Джо ІІ  е твърдо горивна, едно-

степенна спасителна ракета-носител, про-

изведена от  North American Aviation  за 

програмата „Аполо“ на НАСА. Литъл Джо 

II  е използвана в пет  суборбитални без-

пилотни космически полета  за тестове 

на  системата за аварийно спасяване  на 

космическия кораб Аполо и проверка на 

работата на парашутната система за при-

водняване. Това е най-малката ракета от 

четирите носителя, използвани в програ-

мата.

Размери

Височина – 26,2 m

Диаметър – 3,9 m

Размах на стабилизаторите – 8,7 m

Маса – 25 900 kg

Двигатели

Брой – 2

Тип – твърдогоривни.

Модел – Thiokol XM19 (за старт) и Algol 

(основен).

Тегло  – 159 kg (за Thiokol XM19) и 10 

180 kg (за Algol).

Тяга – 167 kN (за Thiokol XM19) и 465 kN 

(за Algol).

Време за работа 1,53 s (за Thiokol 

XM19) и 40 s (за Algol).

Сатурн I е първата американска раке-

та-носител, конструирана специално за 

извеждане на товари в орбита около Зе-

мята, и първа ракета-носител от ракетно-

то семейство Сатурн. Има непропорцио-

нално малка втора степен в сравнение 

с първата. Първоначално е предвидена 

като универсална военна ракета, но во-

енните не проявяват интерес към нея. 

Осъществени са само десет старта по 

програми на НАСА. Заменена е с ракета-

та-носител  Сатурн IB, която има същата 

първа степен, а втората е увеличена по-

вече от два пъти заради използвания нов, 

по-мощен двигател J-2.

Височина 55 m

Диаметър 6,52 m

Маса 510 000 kg

Степени 2 или 3 (с 3 сте-    

                                       пени не е използвана)

Полезен товар до НЗО 9 900 kg

Първа степен - S-I

Двигатели 8 броя H-1

Тяга 6700 КN

Време на работа 150 секунди

Гориво керосин/LOX

                    течен водород/течен кислород

Втора степен - S-IV

Двигатели 6 броя RL-2

Тяга 400KN

Време на работа 482 секунди

Гориво LH2/LOX

Трета степен - S-V

Двигатели 2 броя RL-10

Тяга 133 КN

Време на работа 430 секунди

Гориво LH2/LOX течен 

                                  водород/течен кислород

Сатурн IВ  е американска  ракета-но-

сител, модернизирана версия на ракета-

та Сатурн I, притежаваща много по-мощ-

на втора степен  –  S-IVB. За разлика от 

предшественичката си, тя може да изведе 

командния и сервизния модул на кораба 

Аполо на ниска околоземна орбита. Зато-

ва тази ракета е използвана за изпитания 

на кораба Аполо, докато ракетата Сатурн 

V  все още не е готова. По-късно е из-

ползвана в програмата Скайлаб и проек-

та Аполо-Союз.

Височина 68 m

Диаметър 6,6 m

Маса 590 000 kg

Степени 2

Полезен товар до НЗО 21 000 kg

Статус изведена от

                                                       употреба

Космодруми космически  

                                    център Джон Ф. Кенеди

Общо изстрелвания 9

Успешни 9

Проект Аполо

Ракетата Сатурн-5 излиза от 
зданието за вертикален монтаж, 
готова за полет

  Космическите кораби и ракетите носи-
тели  по програмите Меркурий, Джемини 
и Аполо (в мащабно съответствие)
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Първи полет 26 февруари

                                                      1966

Последен полет 15 юли 1975

Първа степен - S-IB

Двигатели 8 броя H-1

Тяга 6700 КN

Време на работа 150 секунди

Гориво керосин/LOX

Втора степен - S-IVB

Двигатели 1 брой J-2

Тяга 890 КN

Време на работа 475 секунди

Гориво LH2/LOX

Сатурн V  е тристепенна американ-

ска ракета-носител, използвана от НАСА 

в програмата „Аполо“ за достигане 

на Луната. Конструирана от Вернер фон 

Браун,  специално за лунната програма 

и е най-мощната ракета, произведена 

от хората. Размерите ѝ са като на съвре-

менна фрегата. Може да изведе полезен 

товар от почти 50 t на окололунна орби-

та и 140 т. на ниска околоземна. Използ-

вана е за полетите до Луната и за извеж-

дане в околоземна  орбита  (като моди-

фикация Сатурн INT-21) на космическата 

станция Скайлаб, тежаща повече от 77 t.

Вернер фон Браун започва работа с 

екипа си в учредената през  1956  г.  Во-

енна Агенция Балистични Ракети  (Army 

Ballistic Missile Agency – ABMA), където 

развива дейност под контрола на Ми-

нистерството на отбраната, финансира-

на по програмата за развитие на нови 

технологии (ARPA) (Advanced Research 

Projects Agency) за армията на САЩ. През 

ноември  1956  г. ABMA получава задача 

за създаването на нов тип ракети, поз-

воляващи изстрелването и достигане 

на околоземна орбита. Първоначални-

те планове са за разработката на три 

ракети-носители:  Сатурн I,  Сатурн IB  и 

Сатурн V. В началото на  1957  г. „Супер-

Юпитер“ е първият проект за самос-

тоятелна едностепенна ракета с обща 

мощност от 6,8 МN с двигател Е-1. След-

ващият проект е за многостепенна раке-

та с осем двигателя, на базата на създа-

дената преди това от фон Браун ракета 

Юпитер  (Jupiter), която получава име-

то Юнона V (Juno V). Със заповед на ARPA 

през август  1958  е възложено на екипа 

да продължи разработката по проекта 

Юнона 5, с което е поставено началото, 

както се изразява по-късно фон Браун, 

„...Юнона 5 беше, това е факт, бебето на 

Сатурн.“

Разработката на Сатурн 5 и нейните 

свръхмощни двигатели F1 започва през 

1962. 

Програмата „Сатурн“ беше наречена 

така, тъй като планетата е следващата 

след Юпитер.  Дизайнът на Сатурн про-

изтича от дизайна на ракетите от серия 

Юпитер. Когато успехът на серията Юпи-

тер стана очевиден, се появи серията Са-

турн.

Между 1960 и 1962 г. Центърът за кос-

мически полети Маршал (MSFC) проекти-

ра серия ракети Сатурн, които могат да 

бъдат използвани в различни земни ор-

бити или лунни мисии.

С-1 е преработена в Сатурн I  , а раке-

тата С-2 е свалена в началото на процеса 

на проектиране в полза на С-3, която е 

предназначена да използва два двигате-

ля F-1 на първата степен, четири J- 2 дви-

гателя за втората степен и за третата сте-

пен S-IV шест  двигателя RL10.

НАСА планира да използва С-3 като 

част от концепцията за  среща на земна 

орбита (EOR), като най-малко четири или 

пет изстрелвания са необходими за една 

лунна мисия. Но MSFC вече планира още 

по-голяма ракета C-4, която ще използва 

четири двигателя F-1 на първата степен, 

усъвършенствана C-3.  Ракетите С-4 ще 

се нуждаят само от две изстрелвания за 

изпълнение на лунната мисия EOR. На 10 

януари 1962 г. НАСА обявява планове за 

изграждане на ракета С-5. Тристепенна-

та ракета ще се състои от: първата сте-

пен S-IC с пет двигателя F-1; втора степен 

S-II с пет двигателя J-2; и трета степен S-

IVB с един J-2 двигател. C-5 е проектира-

на да достави 90 000 фунта (41 000 кг) до 

Луната.  

C-5 е потвърдена като избор на НАСА за 

програмата „Аполо“ в началото на 1963 г.

и е наречена Сатурн V. C-1 става Сатурн I,

а C-1B става Сатурн IB. Фон Браун оглавя-

ва екипа в Центъра за космически полети 

„Маршал“ при изграждането на ракетата, 

способна да изстреля космически кораб 

на Луната.  Преди да се премести под 

юрисдикцията на НАСА, екипът на фон 

Браун вече е започнал работа по увели-

чаване на тягата, създаване на по-опро-

стена операционна система и проектира-

не на подобрени механични системи. По 

време на тези работи се стига до реше-

нието за отхвърляне на единичния двига-

тел съгласно дизайна на V-2 и се премина-

ва към многодвигателна конструкция. Са-

турн I и IB отразяваха тези промени, но не 

бяха достатъчно големи, за да изпратят 

до Луната космически кораб.  Тези про-

екти обаче станаха основа, чрез която 

НАСА можа да избере оптималния метод 

за кацане на човек на Луната.

Окончателният дизайн на Saturn V има-

ше няколко основни характеристики. Ин-

женерите решиха, че най-подходящите 

двигатели са F-1, съчетани с новата крио-

генна ракетна система с гориво течен во-

дород, наречена J-2, което направи кон-

фигурацията на Saturn C-5 оптимална. До 

1962 г. НАСА финализира плановете си да 

продължи с проектите „Сатурн“ на фон 

Браун и космическата програма „Аполо“ 

набира скорост.  

Технологичните процеси за произ-

водство на ракетите бяха утвърдени 

и бяха одобрени проектите за Saturn 

V.  Отделните степени  бяха проектира-

ни от Центъра за космически полети 

„Маршал“ на фон Браун в Хънтсвил, а за 

строителството са избрани външни из-

пълнители: Boeing (S-IC), North American 

Aviation  (S-II),  Douglas Aircraft  (S-IVB) 

и IBM (Автоматизация). 

Провеждат се многобройни наземни 

изпитания. Извършват се два изпитател-

ни полета в околоземна орбита. Като то-

вар на ракетата служи кораб Аполо без 

екипаж.

Първи изпитателен полет: 9 ноем-

ври 1967, с Аполо 4.

Втори изпитателен полет: 4 април 

1968, с Аполо 6.

Технически характеристики

Височина 110,60 метра

Диаметър 10,10 метра

Маса 2  700  000  kg; 

                                                   3 038 500 kg max

Степени 3

Полезен товар 

на НЗО 170 km            140 500 kg

На лунна орбита 48 600 kg

Космодрум Космически

                                  център Кенеди Флорида

Стартов комплекс LC-39

Първа степен   S-IC

Двигатели 5х Rocket

                                                       dyne F-1

Тяга (във вакуум) 38,7 MN

Работа 168 секунди

Гориво Керосин / Те

                                                      чен Кислород

Втора степен S-II

Двигатели 5 х Rocket

                                                       dyne J-2

Тяга (във вакуум) 5,14 MN

Работа 360 секунди

Гориво Тч. водород/

                                                       Тч. кислород

Трета степен S-IVB

Двигатели 1 х Rocket

                                                       dyne J-2

Тяга (във вакуум) 1,03 MN

Работа 165 + 335 се-

                                      кунди, две запалвания

Гориво Тч. водород /

                                                       Тч. кислород

Дори и сега, след близо 60 години, кон-

структивните решения на Сатурн V пре-

дизвикват респект и възхищение. Така 

например по отношение на конструк-

тивното съвършенство, изразяващо се 
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в съотношението между масата на праз-

ната (незаредена с пропелант) ракета/

степен и пълната стартова маса, Сатурн 

V не отстъпва на съвременни ракети, виж 

по-долу:

Степен на конструктивно 
съвършенство (%)

Степени / 
Ракети

Сатурн V
Фалкон 9 

блок 5
Зенит 
3МС

I   степен 5,7 6,5 7,9

II   степен 7,5 4,0 9,4

II   степен 8,4

Това е така, защото при Сатурн V, за  

първи път при проектиране на корпуса 

на ракетата, горивните резервоари са 

използвани като част от носещата кон-

струкция, което рязко намалява теглото 

й. Решението става възможно след про-

бива в областта на якостните теории за 

твърдите черупки. Конструкцията на ре-

зервоара на ракетата представлява ци-

линдър с полусферични дъна. Ако тази 

конструкция бъде подложена на вътреш-

но налягане, нейната якост се повишава 

твърде много. Резервоарите на Сатурн V 

са изработени от тънък материал, но са 

подложени на вътрешно налягане (над-

дув), което са променя  постепенно със 

запълване на резервоара с гориво. На-

лягането се поддържа от неутрален газ и 

се регулира в процеса на изпразване на 

резервоара. По такъв начин се поддър-

жа постоянна здравина на конструкция-

та на корпуса по време на целия полет. 

Фактически цялото натоварване на кор-

пуса се дължи на теглото на горивото и 

окислителя, които се съхраняват в два 

отделни резервоара във всяка степен на 

ракетата, разположени един над друг. От 

около 2900 т. стартово тегло на ракетата, 

2700 т. са на пропеланта (горивото и окис-

лителя), по-малко от 180 т. на конструк-

цията (този принцип получи по-късно 

гражданско приложение в леките алу-

миниеви съдове за газирани напитки –

кеновете, които са изработени от алуми-

ниев лист с дебелина около 0,15 мм, но 

благодарение на вътрешното налягане, 

могат да издържат възрастен човек).

При едновременно създадената неус-

пешна ракета Н-1, този принцип не е спа-

зен и резервоарите не са част от носе-

щата конструкция, което допълнително 

влошава параметрите й. (виж: Съветска-

та лунна програма – Край на работите по 

съветската лунна програма – Причини и 

последствия от загубата в лунната гонка)  

поради липсата на приложения за та-

къв голям двигател. Въпреки това НАСА, 

създадена през този период от време, 

оцени ползите които може да донесе 

двигател с такава мощност и сключи спо-

разумение с Rocketdyne за завършване 

на работите. Тестването на F-1 започва 

през 1957г. Първият огневи тест на на-

пълно сглобен експериментален F-1 е 

завършен през март 1959г. Седем годи-

ни разработка и тестване на двигателите 

F-1 разкриха сериозни проблеми с нес-

табилността на горенето, което поня-

кога може да доведе до катастрофални 

аварии. Работата по отстраняването на 

този проблем първоначално беше бав-

на, тъй като проблемът се проявяваше 

периодично и непредвидимо. Времето 

за настройка на двигателя отне няколко 

години, по време на които бяха проведе-

ни 1332 изпитания в пълен размер на го-

ривната камера със 108 варианта на дю-

зови глави и повече от 800 елементарни 

изпитания. Общата стойност на работата 

надхвърли 4 милиарда долара. Прецизи-

рането се извършва в следните направ-

ления: увеличаване на акустичните загу-

би в горивната камера чрез въвеждане 

на охладени прегради и инсталиране на 

акустични абсорбатори; понижаване на 

усилващите свойства на горивната зона 

чрез намаляване на качеството на пул-

веризация; разтягане на зоната на горе-

не по дължината на горивната камера; 

намаляване на разхода на гориво за за-

щитната завеса.                                                                                      

В крайна сметка инженерите разра-

ботиха техника за детониране на малки 

експлозивни заряди (които те нарекоха 

„бомби“), разположени извън горив-

ната камера в тангенциални тръби по 

време на огнените изпитания. Този ме-

тод им позволи да определят реакция-

та на камерата при скок на налягането. 

Конструкторите успяха бързо да експе-

риментират с различни глави за дюзи, 

за да изберат най-стабилната опция. 

Работата по тези задачи продължи от 

ДВИГАТЕЛИ
F-1

Първоначално F-1 е разработен от 

Rocketdyne в съответствие с искането 

на ВВС на САЩ от 1955 г., относно въз-

можността за създаване на много голям 

ракетен двигател. Крайният резултат от 

това запитване беше два различни дви-

гателя - E-1 и по-големият F-1. Двигате-

лят E-1, въпреки че успешно премина 

тестовете за изпитване на огън, бързо 

бе признат за технологично мъртва оп-

ция и бе отменен в полза на по-голям, 

по-мощен F-1. Впоследствие ВВС на САЩ 

спират по-нататъшното развитие на F-1 

С атурн–5 по пътя към Стартов 
комплекс 39

Конфигурация 
на комплекса
 Сатурн – 5/
Аполо
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1962 до 1965 г.. В окончателния дизайн, 

изгарянето в двигателя беше толкова 

стабилно, че можеше самостоятелно 

да гаси изкуствено предизвикана нес-

табилност за една десета от секундата. 

Характерно за разработването на ракет-

ните системи „Сатурн-5“ беше безпреце-

дентната старателност за осигуряване 

на необходимата висока надеждност на 

ракетната система. В началото на 60-те 

години в космическия център „Маршал“ 

е създадена уникална стендова база за 

изпитания. Тя включва пожарен стенд 

за тестване на двигатели F-1 и няколко 

стенда за огневи изпитания преди поле-

та на първата, втората и третата степен 

на ракетите-носители „Сатурн-5. Общото 

време на изпитателните работи за дви-

гател F-1 беше повече от 18 000 сек. На 

последния етап на изпитването двигате-

лят се стартира  20 пъти, като времето му 

на работа е общо 2250 сек. Предвижда 

се и тристепенен контрол за годността 

на двигателите преди полет: два теста за 

контрол на горенето за всеки екземпляр 

на двигателя преди монтажа в ракетна-

та степен и трето изпитание на горенето 

като част от ракетната степен. Подобна 

техника за мониторинг на надеждността 

на двигателите изисква много време и 

финансови средства, но нейното прило-

жение бе изплатено от безпроблемната 

работа на двигателите по време на цяла-

та лунна програма.          

F-1 изгаря 1789 кг (3 945 паунда) те-

чен кислород и 788 кг (1,738 паунда) RP-1 

керосин всяка секунда, произвеждайки 

6,7 MN (1 500 000 фунта) тяга. Това е рав-

но на разход от 1 565 l (413,5 американ-

ски галона) течен кислород и 976 l (257,9 

американски галона) керосин в секунда. 

По време на двете си минути и полови-

на работа петте двигателя F-1 издигнаха 

ракетата-носител Saturn-5 на височина от 

68 км, придавайки й скорост от 2,76 км/

с (9920 км / ч). Комбинираният дебит 

на пропелант на петте двигателя F-1 в 

Saturn-5 беше 12 710 литра (3 357 амери-

кански галона) в секунда. Един двигател 

F-1 има повече тяга (690 тона на морското 

равнище) от всичките три основни совал-

кови двигателя (SSME) заедно. Тягата на 

един F-1 е приблизително равна на тягата 

на цялата задвижваща система от пър-

вата степен на 9-те двигателя на съвре-

менната ракета Falcon 9 с малко по-ниска 

ефективност: специфичен импулс Merlin 

1D - 282 s при налягане в камерата от 97 

атм. срещу 265 s при 69 atm. при F-1.                                                                                     

Характеристики на F-1

Тип      ТчРД

Гориво      керосин RP-1

Окислител  течен кислород

Брой горивни камери 1

Страна САЩ

Период на експлоатация     1967-1973 гг

Приложение РН Сатурн V

                                              (първа степен, S-IC)

Развитие   F-1A, F-1B

Година на производство 1959 

Производител  Rocketdyne

Маса                      9115 (празен - 8353) кг

Височина 5,79 м

Диаметър  3,76 м

Тяга във вакуум 790 тс (7,77 МN)

Тяга на морското

                          равнище  690 тс (6,77 МN)

Спец. импулс 

                      на морското равнище 265 с

Време на работа 65 с

Налягане в камерата 7 MPa (69,1 атм)

Степен на разширение 16

Отношение окислител/гориво        2,27

J-2

Джи-2 (J-2) – криогенен ракетен дви-

гател на компанията Rocketdyne (САЩ), 

изпълнен съгласно схема на отворен ци-

къл на горене. По време на създаването 

си той е бил най-мощният двигател, из-

ползвал течен водород и течен кислород 

като горивни компоненти. По-късно той 

е детрониран от двигателя RS-24. В стан-

дартна конфигурация двигателят е про-

ектиран за използване във вакуум, тоест 

на горните степени на ракети-носители 

(LV). Отличителна черта на J-2 по време 

на създаването е възможността за него-

вото повторно включване, която беше из-

ползвано при третата степен на лунната 

ракета –  S-IVB Saturn-5. Тази характерис-

тика на двигателя даде възможност пър-

во да се извърши извеждането на полез-
ДвигателF-1    

   Вернер фон Браун пред ракетата 
Сатурн-5 с двигателите F-1

ния товар до ниската референтна орбита 

(NOO) и след известно време да се ускори 

към Луната. 

Поради факта, че ракетният двигател 

J-2 е разработен в началото на 60-те го-

дини на миналия век и в същото време е 

много надежден, различни модификации 

на първоначалната версия на двигате-

ля са произведени в голямо количество, 

като част от различни космически про-

грами.

Характеристики на J-2

Тип ТчРД

Гориво водород

Окислител кислород

Брой горивни камери  1

Страна САЩ

Период на 

                 експлоатация от 1966 и досега 

Приложение     РН Сатурн-1Б Сатурн V

Производител                Рокетдайн, США

Развитие                                J-2S; J-2T; J-2X

Тяга във вакуум            104 тс (1019,2 кН)

Тяга на морското 

                             равнище 90,8 тс (890 кН)

Спец. импулс във вакуум 425 сек

Време на работа 500 сек

Степен на разширение 27,5:1

Отношение окислител/ториво        16:1

Ракетен 
двигател J–2
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съображения (на Луната няма съпроти-

вление) и е изработен от изключително 

леки материали. По време на старта от 

Земята се намира зад сервизния модул 

на кораба Аполо, скрит в специално из-

работен аеродинамичен обтекател (SLA). 

Лунния модул се състои от две степени –

за кацане и излитане, всяка със собст-

вен двигател. Кацането може да стане на 

повърхност с наклон до 15°, но излита-

нето от Луната е възможно само при на-

клон до 5°. Важно обстоятелство с оглед 

на подбора на местата за прилуняване. 

Оригиналният модел на LM тежи около 

15100 kg, което му гарантира престой на 

повърхността на Луната около 34 часа. 

От Аполо 15 нататък лунният модул тежи 

над 16400 kg и разрешения престой на 

Луната става над 3 денонощия.

 
СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА 
ПОЛЕТА
КОМПЮТЪРЪТ НА АПОЛО - APOLLO 
GUIDANCE COMPUTER (AGC)

Цифровият компютър, използван в 

програмата „Аполо“, допринася в голя-

ма степен за успешното приключване 

на всички мисии. AGC осигурява насоч-

ване, навигация и контрол на борда по 

време на изпълнение на програмата и 

прави възможно кацането на Луната. Ос-

вен това той стимулира индустрията на 

ранните интегрални схеми, използвайки 

60% от новопроизведените в САЩ инте-

грални схеми (ИС) през 1963 г. Така, че 

съвременните компютри дължат много 

и на AGC. 

Бордовият цифров компютър из-

вършва изчисления и контрол в реално 

време по отношение на навигацията на 

кораба и управление на всички важни 

системи. По време на всеки полет до Лу-

ната по програмата „Аполо“ (с изключе-

ние на Аполон 8, който няма лунен мо-

дул), на борда на командните и лунните 

модули е монтиран един компютър. AGC  

в Командният модул е основният изчис-

лителен инструмент на системата за на-

вигация и управление, а в лунния модул 

работи собствена система за насочва-

не, навигация и управление, наречена 

PGNCS (първична система за насочване, 

навигация и управление). 

Освен това, при полетите до Луната 

се използват и два допълнителни ком-

пютри:

  Команден кораб CM

3,50 m (без лунния модул и адаптер SLA) 

и диаметър на основата 3,90 m с ъгъл 

на върха от 60° и тегло празен 5 806 kg. 

Максималната маса на кораба е 30 332 

kg. Дъното на конуса представлява топ-

лоизолационен щит за предпазване при 

навлизането в земната атмосфера.

Лунният модул (LМ) е космически 

кораб, проектиран за полети на около-

лунна орбита и кацане на повърхността 

на Луната. Произведен е от компанията 

Grumman Corporation, по проект на екип 

от конструктори на фирмата с ръководи-

тел Том Кели. LM трябва да слезе от лун-

на орбита, за да приземи двама астро-

навти на Луната и да ги върне обратно 

в орбита, за да се срещнат с командния 

модул на кораба Аполо. Не е предви-

ден за полети през земната атмосфера 

или за кацане на Земята. Фюзелажът е 

проектиран изцяло без аеродинамични 

КОСМИЧЕСКИ КОРАБ АПОЛО
Космическият кораб Аполо (СSM) е 

основно проектиран за достигане на Лу-

ната и за кацане на Земята. Корабът се 

извежда на орбита от ракета-носител Са-

турн 1B или Сатурн V. Състои се от четири 

основни части – команден модул (СМ), 

сервизен модул (SM), система за ава-

рийно спасяване (Launch Escape System 

или съкр. LES) и космически адаптер на 

лунния модул (Spacecraft Lunar Module 

Adapter или съкр. SLA). Максималното 

стартово тегло на кораба е около 47 t с 

обем на жилищните сектори от 12,70 m³ 

(заедно с лунния модул), а максимално-

то време за престой на Луната е над 75 

часа. Командния модул (СМ) е основният 

работен и жилищен сектор за екипажа 

на кораба. В херметизираната кабина са 

разположени системите за управление 

и навигация, радио и комуникационна 

връзка, койките на екипажа, преден люк 

за преминаване в лунния модул, страни-

чен люк, служещ за вход-изход на екипа-

жа на Земята, пет илюминатора за пряко 

наблюдение и парашутната система за 

приземяване. Командният модул е раз-

работен от американската фирма North 

American Aviation и има формата на ко-

нус със сферична основа с височина 

Устройство на Лунния модул LM                              

 Команден/сервизен модул  CSM
Лунният модул  LM  заснет от 
Командният/Сервизен модул CSM
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 Цифров компютър  на ракетата 

носител (Launch Vehicle Digital Computer, 

LVDS)), расположен в инструменталния 

отсек на Saturn-5 

 Аварийна система за насочване 

(Abort Guidance System, AGS), разполо-

жена на борда на лунния модул и акти-

вирана в случай на повреда на PGNCS. 

AGS може да се използва за излитане 

от лунната повърхност и скачване с ко-

мандния модул, но не и за кацане. 

По времето, когато повечето компю-

три заемат място от размера на хладил-

ник до цяла стая, AGC е нещо уникално – 

той е достатъчно малък, за да се побере 

на борда на космическия апарат Аполо, 

тежи 32 кг и заема не повече от 0,03 м3 

(30 литра).                                                                                        

AGC архитектурата беше доста прос-

та, дори по стандартите от 1960-те го-

дини. Въпреки че е създаден в ерата на 

сложни и мощни универсални ЕИМ, въз-

можностите на AGC са доста ограничени. 

По отношение на мощността и архитек-

турата тя е сравнима с ранните микроп-

роцесори. Силните му страни обаче бяха 

компактният размер и големите възмож-

ности за осигуряване на вход и изход на 

данни в реално време.                                                                                       

AGC е разработен за програмата 

Apollo в началото на 60-те години на ми-

налия век в Инструменталната лабора-

тория на Масачузетския технологичен 

институт. Чарлз  Дрейпър ръководи про-

ектирането, Елдън Хол беше основният 

разработчик на оборудването. Първо-

началните проучвания са проведени от 

Ленинг-младши, Алберт Хопкинс, Рамон 

Алонсо и Хаг Смит. Серийното произ-

водство осигурява Reiten, като неговият 

представител, Хърб Телер, също е вклю-

чен в екипа за разработка.

Отличителна черта на дизайна на ком-

пютъра беше използването на интеграл-

ните схеми, което беше направено за 

първи път. Интегралните схеми, произ-

ведени от Fairchild Semiconductor, бяха 

базирани на резисторно-транзисторна 

логика  и бяха затворени в плоски корпу-

си (позлатени с лентови изводи). ИС бяха 

свързани чрез монтаж тип репинг, който 

тогава минава за най-сигурния, послед-

ван от заливане с епоксиден компаунд. 

Всички компоненти, използвани в ус-

тройството, са преминали многократни 

строги тестове. До 60% от всички микро-

схеми, произведени тогава в САЩ (към 

момента, единствени в света), отиват в 

програмата „Аполо“. Компютърът непре-

къснато се усъвършенства. И ако първа-

та му версия съдържа 4100 ИС, всяка от 

които е тривходова NOR, а в следващата, 

втора версия, използвана вече при пи-

лотирани полети, са монтирани 2800 ми-

кросхема, всяка от които обединява две 

тривходови NOR. Възможностите на тези 

първи логически ИС бяха много ограни-

чени – в чиповете имаше само само шест 

транзистора и осем резистора, те заедно 

реализираха NOR схема с три входа.

Компютърната памет се състои от 

2048 думи в презаписваема RAM и 36 

K думи в ROM на феритни сърцевини. 

Цикълът четене / запис на RAM и ROM 

отнема 11,72 μs. Дължината на думата 

е 16 бита: 15 бита данни и 1 бит за чет-

ност. 16-битовият формат на процесора 

включва 14 бита данни, бит за препълва-

не и бит за знак.

Потребителският интерфейс на AGC 

се състои от 7-сегментни индикатори, 

монтирани на панел и клавиатура, по-

добна на клавиатура за калкулатор. 

Командите се въвеждат в дигитален ре-

жим като двуцифрени числа: действие 

и обект. Цифрите на дисплея, със зелен 

цвят се показват от седемсегментни ви-

соковолтови индикатори. Индикаторни-

те сегменти се управляват от електроме-

ханични релета, което увеличава време-

то за опресняване.

На дисплея могат да се индикират 

едновременно до три числа от по пет 

цифри всяко може да се показват едно-

временно, форматът на дисплея може 

да бъде осмичен или десетичен и се из-

ползва главно за показване на вектори-

те за положение на космическия кораб 

или необходимата промяна на скорост-

та (ΔV). Въпреки че данните се съхраня-

ват в метричната система, те се показват 

на дисплея в системата от мерки, приети 

в Съединените щати. Този интерфейс 

беше първият по рода си и послужи за 

прототип на всички подобни интерфей-

си на контролни панели.

Командният модул има два интер-

фейса, свързани към общ AGC. Единият 

беше разположен на основния контро-

лен панел, а вторият – в долното инстру-

ментално отделение в близост до секс-

танта и е използван за регулиране на 

платформата за навигация. На борда на 

лунния модул има един AGC. Над интер-

фейса на панела за командира, както и в 

лунния модул има индикатор за положе-

нието на модула (Flight Director Attitude 

Indicator, FDAI), също управляван от AGC.

Времевите еталони на  AGC се опре-

делят от кварцов резонатор с честота 

2,048 MHz. Честотата се дели на две, за 

да се осигури на AGC четирифазен из-

точник на работна честота. Честотата от 

1,024 MHz също се дели наполовина, за 

да се получи сигнал с честота 512 kHz, 

наречен основна честота, който беше из-

ползван за синхронизиране на вътреш-

ните системи на космическия кораб.

Впоследствие основната честота 

беше разделена от мащабиращото ус-

тройство първо на  пет, за да се получи 

сигнал с честота 102,4 kHz. После той 

беше разделен последователно на две 

посредством последователно свърза-

ни  логически схеми: от F1 (51,2 kHz) до 

F17 (0,78125 Hz). Честотата от схема F10 

(100Hz) се предава чрез канала за об-

ратна връзка към AGC за работата на 

часовника на борда и други постоянни 

инкрементни измервателни уреди. Чес-

тотата от клапан F17 се използва за пе-

риодично стартиране на компютъра, ко-

гато той е в режим на готовност.

Типичната инструкция на AGC изис-

ква два цикъла към паметта: един за 

извличане на инструкцията от паметта, 

вторият за извършване на операцията. 

Следователно, една типична инструк-

ция отнема два цикъла (23,4 μs), което 

ни дава бързодействие на AGC  от 43 000 

инструкции в секунда.

Следва продължение: 

СЪВЕТСКАТА ЛУННА ПРОГРАМА



ТАЛАНТИ
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в облас-

тта на науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обуче-

нието на талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, 

стимулира се провеждането на специализирани школи и летни университети и др.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във 

фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за на-

учна изява и развитие.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗДАНИЯ, ИЗЯВИ И МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чрез програмата „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ 

се организират дейностите на Фондацията, свързани с информационното осигурява-

не и разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, ор-

ганизирането на изяви за наука, техника, технологии и управление – конкурси, сим-

позиуми, семинари, кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, 

изложби, да насърчава международното сътрудничество на младите хора и техните 

организации в областта на науката, техниката, технологиите и управлението, както и 

да подпомага деловите им контакти със сродни организации в други страни.

НАСЪРЧАВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
Чрез програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ се насочва и координи-

ра дейността на Фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на науч-

но-технически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колек-

тиви и търговски дружества на младите хора, както и на отделни младежи на възраст 

до 35 години.

РАЗВИТИЕ
Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности 

на програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални ор-

ганизации и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на  Фондацията.

 

 За делови контакти: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1

  тел: 02/9815181; тел/факс 02/9815483

  e-mail: offi  ce@evrika.org

Фондация „ЕВРИКА“ е основана през 1990 го-
дина за подпомагане на даровити деца и млади 
хора при реализирането на проекти в областта 
на науката, техниката и управлението; под-
крепа на младите новатори и предприемачи, 
разпространение на научни, технически и иконо-
мически знания; усъвършенстване на материал-
ната база за научно и техническо творчество; 
подпомагане на обучението и специализацията, 
на международното сътрудничество в облас-
тта на науката и техниката.

ФОНДАЦИЯТА 

ОСЪЩЕСТВЯВА 

ПЕТ ПРОГРАМИ:



ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

повече от 135 години история

ИСКАТЕ ЛИ ДА ОТГОВОРИТЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 
НА ВРЕМЕТО?

 ПОТЪРСЕТЕ ФНТС ЗА:

Научно-технически конференции, симпозиуми,
изложби и други прояви. 

Професионално образование, обучение и
специализирани курсове. 

Ползване на конферентни и изложбени зали, 
симултанна техника и мултимедия.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТ-
НОСТТА НИ!

КОНТАКТИ: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 108, 
www.fnts.bg, 029877230, 0878703669


