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ІДЭІ, ЯКІЯ МЯНЯЮЦЬ СУСВЕТ

28 сакавіка 2020 г.

САМАЕ ПРЫДАТНАЕ МЕСЦА
ДЛЯ КАСМІЧНАГА СМЕЦЦЯ — СОНЦА

На чарговыя пытанні чытачоў «Звязды» адказвае
інжынер, вынаходнік, правадзейны член (акадэмік)
Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук (РАЕН),
а таксама Рускай акадэміі
навук і мастацтваў (РуАН),
док тар фі ла со фіі транспарту наш зямляк Анатоль
ЮНІЦКІ.

Родам Анатоль Эдуардавіч з беларускага
Палесся. Школу скончыў у Казахстане. Выпускнік Беларускага політэхнічнага інстытута.
Кіраваў патэнтна-ліцэнзійнай службай Інстытута механікі металапалімерных сістэм у Гомелі. У 1986 годзе абраны членам Федэрацыі
касманаўтыкі СССР за праект не ракетнага
транспартнага сродку для выхаду ў космас.
Двойчы ажыццяўляў праекты ААН па сваёй
тэматыцы.
У 2002 годзе абараніў доктарскую дысертацыю.
Аўтар больш чым 200 вынаходніцтваў, больш
за 30 з якіх рэалізаваны ў народнай гаспадарцы з сумарным эканамічным эфектам, што перавышае 100 мільёнаў савецкіх рублёў.
Лаўрэат Славацкай Прэміі міру (2018).

Генеральны канструктар мiжнароднай
касмiчнай праграмы SpaceWay, кiраўнiк праекта
Анатоль ЮНIЦКI.

Абсталяванне для іх здабычы можна, канечне, запусціць і з
Зямлі, але гэта абыдзецца занадта дорага. Так што лепш усё ж з
АТС — Агульнапланетарнага
транспартнага сродку. І тут ужо
неабавязкова спатрэбяцца ракеты. У перспектыве можна ўлічваць
сонечны вецер і сонечныя ветразі,
электрамагнітныя пушкі.

яваць. Таму што калі краіны
ваююць — якое АТС? Патрэбна сесці за стол перагавораў,
аб'яднаць намаганні, фінансы і
разам ГЭТА зрабіць. І сумесна
атрымаць максімальныя перавагі ад таго, што мы нарэшце
сталі касмічнай цывілізацыяй.
— Яшчэ раз пра астэроіды — цяпер як пра касмічныя
целы, што нясуць нежартоўную пагрозу для Зямлі пры
маг чы мым су тык нен ні. Ці
можна будзе пабудаваць на
вялікім коле АТС добра аснашчаную базу касмічнай абароны — ад астэроідаў?
— І наогул ад метэарытаў, ад
касмічнага смецця, якога становіцца ўсё больш. Можна і трэба
будаваць такую базу, якая спыняла б непажаданых «гасцей»
яшчэ на падлёце. Рабіць гэта

(Больш
падрабязную
біяграфію
А. Э. Юніцкага
гл. у «Звяздзе»
за 27.03.2019 г.)

сумненняў няма. Па сучасных
ўяўленнях, Сусвет узнік каля
14 мільярдаў гадоў таму. Сонечная сістэма — каля 5 мільярдаў гадоў таму, Зямля — недзе 4,5 мільярда гадоў. Гэта
азначае, што прайшло столькі
часу, а жыццё з'явілася толькі
вось тут, на адной нашай планеце? Адзінае месца ў Сусвеце,

Касмiчнае iндустрыяльнае калье «Арбiта» навокал планеты Зямля
з ЭкаКосмаДамамi (тут i далей вiзуалiзацыя).

ца з гравітацыйнай ямы Зямлі.
Яшчэ не трэба будзе разбураць
біясферу Зямлі, бо АТС — за яе
межамі. І старты з АТС пройдуць без парушэння экалогіі на
самой планеце. Неабавязкова
рэактыўнымі рухавікамі — гэта
можа быць і прашча. Гэта могуць быць элект ра маг ніт ная
пушка і іншыя метады.
Калі ж быць больш дакладным, то плацдарм для асваення космасу будзе пабудаваны
не на АТС, а на Кас міч ным
ін дуст ры яль ным калье (КІК),
што будзе ахопліваць Зямлю
ў плос кас ці эк ва та ра на вышыні каля 500 км. АТС — гэта
транспартны сродак, які даставіць пасажыраў і грузы на КІК і
назад на Зямлю, у лінейны экватарыяльны горад, узведзены
па экватару.
— А калі ўсё ж на першым
часе — з рэактыўнымі рухавікамі?
— Усё роўна гэта будзе адбывацца ўжо за межамі іанасферы, атмасферы і азонасферы, і таму рызыкі іх разбурэння
пры старце не існуе. І ўсё ж
неаба вяз ко ва с тар таваць

Эдуардавіч, «вірусныя пагрозы» апошніх месяцаў нейкім
чынам могуць быць звязаны
з той дэградацыяй біясферы,
пра якую дастаткова даўно
і настой лі ва вы па пя рэджваеце?
— Безумоўна, звязаны, неча га па доб на га мож на бы ло
чакаць. Усё таму, што ідзе дэградацыя не толькі самой абалонкі Зямлі — біясферы, але і
яе імуннай сіс тэмы. Біясфера
над намі і навокал нас развіваецца як жывы арганізм, і ў яе
ёсць уласная імунная сіс тэма
(а гэта ў першую чаргу глеба і
мікраарганізмы глебы — іх забіваюць, яны муціруюць). Усе
хваробы раней гінулі ў глебе —
чума і іншыя.
З-за та го, што аслаб лена імунная сіс тэма біясферы,
аслаблена і імунная сістэма чалавека. Калі адбываецца дэградацыя біясферы, глебы, то мы з
вамі атрымліваем непаўнавартаснае па складзе мікраэлементаў харчаванне. А ў комплексе
ўсё гэ та спры яе ўзнік нен ню
пандэмій. У выніку маем тое,
з чым змагаецца сёння чала-

ЭкаКосмаДом на арбiце.

Стварэнне АТС адкрые бязмежныя перспектывы ў асваеннi космасу.

Магчымы і такі варыянт касмічнай лагістыкі. Нашы касмічныя геолагі з усімі сваімі вышкамі заселяцца на астэроід паблізу
Зямлі ці АТС і паляцяць на ім па
яго арбіце. Той час, які ён будзе
знаходзіцца на ўласнай арбіце,
а гэта можа быць і тры, і пяць
гадоў, можна выкарыстаць для
падрыхтоўкі інфраструк туры і
наладжвання вытворчасці, назапашвання гатовай прадукцыі.
Наблізіўся касмічны вандроўнік зноў да Зямлі ці да нашага
АТС — разгрузіць склады і пакінуць борт. Гэта даволі аптымальны варыянт, але практыка
пакажа.
— Вось цікавае пытанне.
А як вы збіраецеся знайсці
агульную мову, паладзіць з
не зям ны мі цы ві лі за цы я мі,
пытаюцца чытачы. Яны спасылаюцца на ўфолагаў, якія
сцвярджаюць, што, па апошніх
назіраннях, некаторыя астэроіды з'яўляюцца касмічнымі
караблямі з блізкіх ці далёкіх
планет.
— З пункту погляду радыяцыйнай і метэарытнай бяспекі
для касмічных лятальных апаратаў, пра якую я казаў крыху
вышэй, у гэтым не было б нічога нелагічнага, бо таўшчэзныя сцены астэроідаў надзейна
абаранілі б і нас, і прадстаўнікоў
незямных цывілізацый. Толькі я
не падзяляю трывогі чытачоў, бо
не разумею, чым браты па розуме могуць нам перашкодзіць
і чаму з імі спатрэбіцца неяк паасабліваму дамаўляцца.
У тым, што незямныя цывілізацыі існуюць, асабіста ў мяне

дзе зарадзілася жыццё? Не думаю, што так. Упэўнены, што
ёсць цывілізацыі акрамя нашай,
якія апярэдзілі нас у развіцці на
мільярды гадоў. Мы з вамі ведаем, колькі карыснага чалавецтва зрабіла за апошнія сто
гадоў, а тут — мільярды гадоў
форы.
З цывілізацыямі ўсё не так,
як прынята паказваць у фантас тычных кінастужках на гэтую тэму. Там яны вечна ваююць паміж сабой, і нам убіваюць дум ку, што мы па він ны
іх баяцца. На мой жа погляд,
цывілізацыя, якая раней за нас
развілася ў касмічную, павінна быць вельмі гуманная. Бо
толькі зразумеўшы, што такое
дабро, зло, змяніўшы адносіны
да сябе, да ўласнай планеты, да
будучыні, цывілізацыя атрымае
шанц выйсці ў космас, стаць
касмічнай. І яна не будзе заваёўваць чу жыя сусветы. Негуманная цывілізацыя заб'е сябе
яшчэ да рассялення ў космасе.
Паглядзіце, што робіцца на нашай роднай планеце. Калі будзе і надалей так, як зараз, мы
доўга не праіснуём. Значыць, не
станем касмічнай цывілізацыяй
і не зможам сваю ваяўнічасць і
антыгуманізм распаўсюдзіць у
космасе.
Я зразумеў гэта даўно, калі
яшчэ чытаў дзецям лекцыі па
лініі таварыства «Веды».
На жаль, мы пакуль не дараслі да таго, каб ус тупаць у
кантакт з развітымі цывілізацыямі. Мы для іх яшчэ, прабачце,
прымітыўныя істоты. Ім няма з
намі пра што гаварыць. Гэта як

Удзельнiкi II Мiжнароднай навукова-тэхнiчнай канферэнцыi «Безракетная iндустрыялiзацыя космасу:
праблемы, iдэi, праекты». 21 чэрвеня 2019 г., Мiнск.

нам пачаць размаўляць з мурашамі, хоць мы абагналі іх у
развіцці на сотні мільёнаў гадоў, а не на мільярды.
Але пунктам пераходу паміж
нашымі ўзроўнямі развіцця, магчыма, можа якраз і стаць будаўніцтва АТС. Таму што сваё дыктуюць законы фізікі.
АТС — адзінае рашэнне, якое
я бачу як фізік, каб і нам стаць
касмічнай цывілізацыяй. Законы

чым тут можна ўсё зрабіць на
электрычнай энергіі, выкарыстоўваць не цеплавыя ру хавікі
(да якіх належаць і рэактыўныя),
а лінейны электрарухавік, які будзе раскручваць махавік. ККД
гэтай сістэмы можна ўзняць літаральна да 99 %. Максімальны ККД — максімальна магчымы, а для планеты гэта важна.
Інакш, калі будзе неэфектыўны
транспарт, як цяпер, то сваімі
адходамі (у тым ліку энергетычнымі, цеплавымі і сілавымі) ён
заб'е біясферу. Мацней, чым уся
індустрыя. Гэта фізіка, яшчэ раз
кажу. А яна ўсюды фізіка — і ў
Афрыцы, і на альфе Цэнтаўра.
І праз разуменне гэтага павінны былі прайсці ўсе цывілізацыі,
якія сталі касмічнымі. Вось чаму
калі яны ўбачаць, што мы таксама падышлі да гэтага этапу,
іншыя цывілізацыі зразумеюць:
з намі можна мець справу.
Такім чынам, у нас няма іншага шляху ў заўтрашні дзень,
апроч як вынесці індустрыю,
выратаваць планету, стаць гуманнымі. Аб'яднацца, а не ва-

Такiм будзе iнтэр'ер ЭкаКосмаДома.

з Зямлі — малаверагодна, бо
занадта дорага. Дарэчы, магчыма таксама будаўніцтва на АТС
і касмадрома ці касмадромаў,
у якіх будуць свае адчувальныя
перавагі.
Касмадромы для асваення
Сонечнай сістэмы і Сусвету на
АТС будуць не тое што ў разы,
а ў сотні разоў больш эфектыўныя. І не толькі таму, што караблям не спатрэбіцца выбірац-

Стыкоўка Агульнапланетарнага транспартнага сродку (АТС) з арбiтальным iндустрыяльным колам.

з дапамогай гарэння, як гэта
ро біц ца ця пер. Можа быць і
той жа сонечны ветразь. Шмат
ад кры ец ца спо са баў. І там,
на касмадромах КІК, прасцей
пад рых та ваць экс пе ды цыю ў
далёкі космас, куды ў выніку
захоча зазірнуць чалавецтва.
У тым ліку на альфу Цэнтаўра,
па буда ваў шы ка ра бель, дзе
будзе жыць, дапусцім, тысяча
чалавек у замкнутай біясферы,
што змадэлюе біясферу Зямлі.
І яны паляцяць, магчыма, у падарожжа працягласцю тысячу
гадоў і будуць жыць, працаваць,
развівацца. Будуць змяняцца іх
пакаленні, і нейкае пакаленне
абавязкова даляціць. З арбіты
КІК гэта стане магчыма, з Зямлі — не.
— Што за апошні час змянілася ў ЭкаТэхнаПарку вашай
кампаніі ў Мар'інай Горцы?
— Будуем яшчэ тры тэставыя
трасы для нашых хуткасных юнібусаў, юнікараў і іншага свайго
хуткаснага транспарту, альтэрнатывы якому так і не з'явілася.
І ўвогуле — развіваемся, паляпшаем інфраструктуру. Там і пуцявая гаспадарка будзе ўдасканалена, і сам рухомы састаў.
Гэта ўжо будзе пакаленне 4+.
— І апошняе на сёння пытанне. Як вы лічыце, Анатоль

вецтва. У будучыні, калі пакінуць з біясферай усё як ёсць,
могуць з'явіцца такія мутанты,
такія пандэміі, якія ніхто не зможа вылечыць.
Так што варта карэнным чынам мяняць адносіны да глебы,
каб чалавечы арганізм атрымліваў усе неабходныя мікраэлементы і карысныя мікраарганізмы — складанейшыя мікрафабрыкі і мікразаводы (больш
за 30 трыльёнаў), што жывуць
у нас у кішэчніку і перапрацоўваюць ежу ў тое, што можа засвоіць наш арганізм. Гэта яны
кормяць, пояць і лечаць нас.
А яшчэ «разабрацца» з хімічнымі ўгнаеннямі і іншай хіміяй,
што ўносіцца ў глебу, у тым ліку
ў цяпліцах. Але гэта тэма для
асобнай размовы.
Ну і рабіць усё для хутчэйшага вываду індустрыі за межы
Зямлі. У гэтым наша місія. І ў
гэтым агульнае ратаванне для
жыхароў Зямлі.
Публікацыю падрыхтавалі
Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ
і Вераніка ХІЛЬКЕВІЧ.
Здымкі з архіва кампаніі.
Ад творчай групы. Выказваем шчырую падзяку за
шматбаковую дапамогу
Яўгену ПЯТРОВУ.

КАРОТКАЯ ДАВЕДКА
ПА ПРАГРАМЕ «КАСМІЧНЫ ШЛЯХ»
Для рэалізацыі сваёй ідэі індустрыялізацыі космасу А. Э. Юніцкі прапанаваў узвесці над экватарам гіганцкае кола Агульнапланетарнага транспартнага сродку (АТС). Яно прыводзіцца ў дзеянне за кошт кручэння ротара-махавіка лінейнага электрарухавіка. Узнікае цэнтрабежная сіла, якая
прымушае канструкцыю падымацца. На Зямлі
транспартны сродак мацуецца на спецыяльна
абсталяванай эстакадзе, што будзе «крочыць»
па сушы і моры. Менавіта адсюль з цягам часу
будзе адпраўлена ў космас уся цяжкая індустрыя
Зямлі, якая сёння не дазваляе планеце дыхаць
на поўныя грудзі. Сюды ж будуць дастаўляць і
прадукцыю, вырабленую на арбіце. Вынас індустрыі за межы планеты павінен адкрыць доступ да прынцыпова новых тэхналогій за кошт
выкарыстання бязважкасці, глыбокага вакууму,
звышнізкіх і звышвысокіх тэмператур і невычарпальнай крыніцы энергіі — Сонца.
Тут жа размесцяцца і касмічныя пасяленні
зямлян — ЭкаКосмаДамы, дзе будзе жыць персанал для абслугоўвання прынцыпова новых вытворчасцяў.
(Падрабязней пра праект гл. у «Звяздзе» за
23 ліпеня і 30 кастрычніка 2019 г.)
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— Паважаны Анатоль Эдуардавіч, ад нашых чытачоў
сабралася шмат удакладняючых пытанняў адносна вашай
міжнароднай, а я сказаў бы
нават міжпланетарнай, праграмы SрасеWау «Касмічны
шлях». Калі ласка, давайце
звернемся да некаторых з іх.
У выпадку свайго поспеху ваш Агульнапланетарны
транс парт ны сро дак (АТС)
паступова, на працягу дзесяцігоддзяў забяспечыць вынас
за межы Зямлі прамысловых
вытворчасцяў, у першую чаргу цяжкай індустрыі. І гэта
стане велізарным поспехам
нашай цывілізацыі. Але што
вы плануеце рабіць з адходамі
касмічнай вытворчасці?
— Большасць з іх можна будзе выкарыстаць паўторна. Тое,
што нельга ўтылізаваць, каб
прымяніць з карысцю, — адпраўляць куды-небудзь. Не паверыце, але самае надзейнае
месца для захавання — наша
свяціла, Сонца. З арбіты на Сонца адправіць будзе нескладана,
гэта з Зямлі цяжка.
Чаму менавіта Сонца? На
яго штогод падаюць мільярды
тон метэарытных рэчываў, і ўсё
згарае. І калі туды трапяць нейкія мільёны тон нашых адходаў,
Сонца пераплавіць іх і не заўважыць. І пераўтворыць у выпраменьванне, якое нас сагравае.
Таму праблемы адходаў на самай справе не будзе, усё можна
разумна арганізаваць.
— Многіх зацікавіла абнародаваная ў мінулых публікацыях ідэя здабычы карысных
выкапняў на астэроідах, якіх
нават у бліжнім космасе вялікае мноства. Пытаюцца, як
гэта можа выглядаць на практыцы.
— Нічога дзіўнага ў такіх пытаннях няма. Я таксама задаваў іх сабе не адзін раз. Рабіць
лятальны апарат у выглядзе
неабчасанага астэроіда (а яны
якраз так і выглядаюць) сэнсу
няма, нават нашым суседзям па
незямных цывілізацыях. А вось
«асядлаць» яго можна — зрабіць унутры поласць і размясціць
менавіта там жыллё, абсталяванне, яшчэ нешта. З той простай прычыны, што падарожжа ў
космасе справа не зусім бяспечная — маю на ўвазе сутыкненні
з метэарытамі, магутную радыяцыю ад зорак і Сонца. Касманаўты ў час палётаў не абаронены ні ад аднаго, ні ад другога. Ім
шанцуе, што да гэтага часу ўсё
касмічнае «смецце» пралятала
міма. І цяпер яны навучыліся ўхіляцца ад буйных аб'ектаў. Добра і тое, што лятаюць ніжэй за
радыяцыйныя паясы, бо на нізкіх арбітах выпраменьванне не
вельмі моцнае. Але варта будзе
падняцца вышэй, і яно ўзрасце ў
разы, нашмат перасягаючы чарнобыльскае.
Та му, каб па да рож ні чаць
бяспечна, лепш рабіць гэта,
схаваўшыся за шматметровымі, а то і кіламетровымі сценамі
астэроідаў. Асядлаць астэроід,
і, паўтаруся, зрабіць унутры жылыя модулі, лабараторныя, вытворчыя памяшканні — усё, што
патрэбна. Падабраць метэарыт,
які ляціць у патрэбным напрамку. Ці, калі не спатрэбіцца шмат
намаганняў і сродкаў, скарэкціраваць яго палёт. Наладзіць
дабычу і перапрацоўку сыравіны на ім — і адтуль везці ўсё,
што здабылі: жалеза, паладый,
малібдэн, нікель ці нават золата. Ёсць тытанавыя астэроіды,
нават алмазныя.

ПРАДСТАЎЛЯЕМ
СУРАЗМОЎНІКА

фізікі ва ўсім сусвеце аднолькавыя, і любая супольнасць разумных істот павінна была прайсці
праз гэты этап. У тым ліку і тая
цывілізацыя, якая да нас прыляціць, павінна была прайсці праз
этап АТС. Там таксама спачатку
былі ракеты, потым яны зразумелі іх неэфектыўнасць, неэкалагічнасць і пачалі шукаць іншае
рашэнне.
— І потым у іх знайшоўся
свой Юніцкі...
— Які падумаў: «Дык вось
жа, вялікае кола — гэта адзіны
спосаб, дзе рэалізаваны прынцып барона Мюнхгаўзена, калі
ўнутраныя сілы сістэмы дазваляюць вырвацца з абдымкаў
планеты ў космас».
А гэ та стап ра цэнт на экалагічнае рашэнне, калі няма
ўздзеяння на асяроддзе. Пры-

Традыцыйны ЭкаФэст у Мар'iнай Горцы штогод збiрае вялiкую колькасць сяброў праекта.

