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ГЕРАСЮТА НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Герасюта Николай Федорович (18.12.1919 – 10.04.1987) – доктор технических
наук, профессор, член-корреспондент АН УССР, Герой Социалистического
труда СССР, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. Родившийся
в г. Александрия Кировоградской обл., получивший образование в Одесском
государственном университете и проработавший практически всю жизнь в
Днепропетровске, Николай Федорович Герасюта по объёму и уровню научного
вклада в развитие ракетно-комической техники в Украине является знаковой
фигурой в истории науки и техники Украины. Его, без преувеличения, можно
считать создателем украинской научно-технической школы теории полета ракет,
а его имя по праву должно стоять рядом с другими выдающимися деятелями
ракетной техники уроженцами Украины, такими как С.П. Королёв, В.П. Глушко,
В.Н. Челомей, В.С. Будник.
Основные даты биографии и творческой деятельности Н.Ф. Герасюты
18.12.1919

родился в г. Александрия Кировоградской области

1936-1941

студент физико-математического факультета
Одесского Государственного университета

1941-1945

участник боевых действий Великой Отечественной войны

1945-1947

работал в институте «Нордхаузен» в составе группы
советских специалистов по изучению трофейного ракетного
оружия

1947-1951

инженер и начальник группы в ОКБ-1 под руководством
С.П. Королева

1951

кандидат технических наук

1956

доцент

1951-1953

начальник сектора баллистики в ОКБ-586
(ныне ГКБ «Южное»)

1953-1954

начальник проектного отдела КБ «Южное»

1960

доктор технических наук
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1961

профессор

1961

герой Социалистического труда

1954-1962

начальник отдела динамики и баллистики КБ «Южное»

1962-1987

заместитель Главного Конструктора по баллистике, динамике
и средствам преодоления противоракетной обороны –
начальник расчетно-теоретического комплекса КБ «Южное»

1965-1985

заведующий спец. кафедрой автоматики ФТФ ДГУ по
совместительству

1966

член-корреспондент АН УССР

1967

лауреат Государственной премии СССР

1966-1968
1972
10.04.1987
2005

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

руководитель Сектора проблем технической механики на
общественных началах
лауреат Ленинской премии
умер в г. Днепропетровск
в главном корпусе Одесского национального университета
открыта мемориальная доска.

Награды:
орден Ленина (1959 г., 1961 г.)
орден Октябрьской революции (1982 г.)
орден Боевого Красного Знамени (1945 г.)
орден Отечественной войны (1946 г.)
медали: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «За
доблестный труд в честь 100-летия В.И. Ленина» и др.
Основные публикации:
«Баллистика ракет» (1970 г.)
«Динамика полета» (1998 г., в соавторстве)
«Построение импульсных траекторий орбитальных переходов разгонных
блоков» (2003 г.)
пять учебных пособий по динамике ракет дальнего действия и др.
автор 33 изобретений в области ракетно-космической техники.
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ІСТОРІЯ АВІАЦІЇ
ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
Н.Ф. ГЕРАСЮТА – ЛИДЕР В ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ ПОЛЕТА В УКРАИНЕ
И.В. Федоренко
Национальный центр аэрокосмического образования молодежи
им. А.М. Макарова
firena@ua.fm
Николай Федорович Герасюта родился 18 декабря 1919 года в Украине
(г. Александрия Кировоградской обл.) в бедной крестьянской семье. Семейная
память о родословной ветви его отцовской линии уходит в первую половину
XVIII века. Его предками были выходцы с Балканского полуострова из числа
тех православных христиан, которые не смирились с турецким игом Османской
империи и ушли под защиту православной России. Во времена императрицы
Елизаветы этим людям было разрешено селиться на рубеже «крепость святой
Елизаветы (впоследствии Елизаветград, а ныне Кировоград) – Изюм под
Харьковом». По решению царского правительства на этом рубеже создавалась
так называемая сербскохорватская защитная линия, предназначенная для
укрепления южных границ империи. Здесь в районе нынешней Александрии
и обосновались далекие предки Н.Ф. Герасюты. Как известно, подобные люди
обладали твердым характером, самостоятельностью, непримиримостью и
стойкостью к ударам судьбы. Эти качества прослеживаются в отцовской линии
и характерны для самого Николая Федоровича.
Отец, Федор Кондратьевич, происходил из бедной крестьянской семьи.
По словам старшей сестры Николая Федоровича Клавдии Федоровны, семья
постоянно голодала. Чувство постоянного голода было обычным состоянием.
Дед Кондратий пытался вывести сыновей Федора и Александра в люди. Ему
удалось отдать на обучение приказчиками обоих сыновей. Но у Федора дело не
заладилось и его удалось обучить профессии маляра. Небольшой земельный
надел с трудом «кормил» большую семью. Надежды появились с приходом
НЭПа, когда для инициативных, настойчивых и предприимчивых людей создали
условия для предпринимательской деятельности. Федору удалось скопить
небольшой капитал и приобрести кое-какой сельхозинвентарь и плохонькую
лошаденку.
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С началом коллективизации Федор вступил в колхоз. Инициативного
бедняка избрали председателем. Но его самостоятельность и твердость
пришлась не по душе определенной категории колхозников. Он оставляет
председательское кресло и поступает учиться на полевода в открывшийся в
г. Александрии агроуниверситет (по-видимому, это были курсы полеводов с
таким амбициозным названием). После окончания агроуниверситета он уходит
из колхоза и уезжает на заработки в Донбасс, где в это время работала старшая
дочь Клавдия, окончившая курсы по геологоразведке. Там он начинает работать
полеводом во вновь организованном совхозе. Это был канун голодного 1933 года.
Дома в Александрии осталась мать Елизавета Тимофеевна и сын Николай.
Младшая дочь Мария – в качестве помощника тракториста, а впоследствии
– трактористка, жила отдельно в соседнем селе. Мать с Николаем с трудом
переживали начавшийся голод зимы 1932-33 гг. Дело дошло до того, что
Николай написал отцу письмо, чтобы он приезжал, а то они не выдержат. В
качестве аргумента он написал, что до того ослаб, что не может вытащить ведро
из колодца. Отец приехал и вскоре начал работать маляром, чему был обучен
ранее. Этой работой он занимался до конца своих дней.
Федора Кондратьевича отличала природная мудрость и необычайная
работоспособность. Александр (внук) вспоминает, как дед, имея за плечами
лишь образование на уровне церковно-приходской школы, помогал ему решать
задачи в старших классах. При этом руководствовался одним способом – логикой
построения решения арифметической задачи, и всегда ответ был правильным.
Когда Александр уже учился в университете и изучал сопромат, он, усваивая
распределение нагрузок по конструкции, поражался, как дед при строительстве
сложной рельефной крыши правильно распределял эти нагрузки, совершенно
не зная теории. Он чувствовал все своим «крестьянским» умом. В работе был
тщателен, все планировал и обдумывал заранее, стараясь предусмотреть каждую
мелочь. По-видимому, эти качества – природная мудрость и тщательность
в работе – передались и Николаю Федоровичу. Александр считает, что
аккуратность и тщательность в работе помогли выжить саперу Николаю
Федоровичу – ведь под Сталинградом состав саперной роты, где служил Николай
Федорович, сменился дважды. Он выжил один. И наверняка, это не только
судьба, а и профессионализм с отмеченными выше чертами характера.
Мать Елизавета Тимофеевна, происходила из коренных запорожских
казаков, которых после ликвидации Екатериной II Запорожской Сечи определяли
на вольное поселение и службу в царской армии. Предки по материнской линии
отличались мощным телосложением, большим ростом и силой. По-видимому,
это в определенной степени унаследовал Николай Федорович. По свидетельству
сестры Клавдии Федоровны семья матери была более обеспечена, чем отцовская.
По крайней мере, они не голодали в той степени, как это сохранилось в детской
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памяти Клавдии. Мать была обучена швейному делу, и на всю жизнь это дело
было мощным подспорьем всей семье.
К середине тридцатых годов жизнь улучшилась. Отец Федор Кондратьевич
по-прежнему работал маляром, сестра Клавдия в геологоразведочной
экспедиции, сестра Мария – трактористкой.
Николай к этому времени закончил семилетку и продолжал учебу в
средней школе. С детских лет он проявлял самостоятельность и необычайную
любознательность. Родители с дочерьми с раннего утра до заката работали в поле.
На нем же лежала обязанность готовить для всех обед. Он «наловчился» ловить
рыбу и почти всегда встречал вечером семью оригинальным борщом с рыбой.
Когда пришла пора идти в школу, он самостоятельно туда пришел и заявил,
что хочет учиться. Учитель поговорил с ним и записал в первый класс. Учился
хорошо. В трудные времена 1932-1933 годов он начал собирать коллекцию
яиц разных птиц. При этом были две цели – содержимое яиц (оно выдувалось
с помощью соломинки) шло в пищу, а «пустые» яйца коллекционировались.
Коллекция в итоге насчитывала несколько десятков разнообразных единиц, что
является большим достижением, т. к. добыча яиц редких птиц является трудной
задачей. В голодную весну 1933 г. предприимчивый Николай осваивает добычу
сусликов путем заливки нор водой. Добытые суслики шли в «еду» здесь же в
поле, они поджаривались на костре, на вертеле и утоляли голод.
Когда повзрослел и начал учиться в старших классах, он все лето работал в
колхозе, преимущественно учетчиком. Н.Ф. Герасюта хорошо и быстро считал и
никогда не делал ошибок. Это импонировало начальству. В старших классах он
очень сдружился с преподавателем физики, который оказал большое влияние на
его мировоззрение и дальнейший выбор профессии. Самостоятельно занимался
гимнастикой. За его большой рост и хорошую физическую подготовку среди
сверстников получил кличку «Геркулес», сохранившуюся за ним позже и в
армии.
В 1936 году он успешно заканчивает десятилетку. Отец предлагал ему идти
работать, т. к. несмотря на улучшение жизни кормить семью было трудновато.
Но мать и сестры решительно стали на сторону Николая, который по совету
учителей хотел учиться дальше. Он стал студентом Одесского госуниверситета.
Сестры обещали помогать молодому студенту и сдержали свое слово. В трудные
студенческие годы их помощь, а так же материнская забота были неоценимым
подспорьем. Об институтской жизни воспоминаний у родных практически не
сохранились. Они помнят только, что учился он хорошо и никаких проблем у
него не возникало.
Так шло до 1941 года. В июне 1941 года Николай Федорович со студенческой
скамьи уходит в ряды защитников страны. Николай стал защитником Одессы.
Героическая борьба за город продолжалась семьдесят дней. Защитники
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Одессы, в том числе и подразделение, в котором воевал бывший студент, были
эвакуированы на пароходе. Пароход был атакован с воздуха и моря, но судьба
даровала Николаю жизнь. Потом он защищал Днепропетровск, но и этот город
пришлось оставить.
Затем был Сталинград, 62-я армия генерала В.И. Чуйкова. На переднем
крае молодой лейтенант, командир взвода саперов, разминировал для наших
войск проходы в фашистских минных заграждениях. Много лет спустя он, уже
заместитель главного конструктора КБ «Южное», рассказывал:
«Сталинград во время битвы – это ад. Разминировать поле приходилось
так: ползешь по полю, нащупал бугорок, думаешь, как подступиться к нему,
вдруг рядом раздается взрыв, в воздух летят клочья телогрейки, рваные брюки,
голенища сапог. Погиб твой товарищ – сапер. А тебе надо установить контакт с
корпусом мины так, чтобы клочья твоей телогрейки не оказались в воздухе. На
это отведены секунды!» [3, с. 23].
Зима 1942-1943 гг. Мороз за тридцать градусов. В Сталинграде огненное
пекло. Были и такие, кто не выдерживал, бросал партбилет и сдавался в плен.
В той обстановке, на передовой, Н.Ф. Герасюта вступил в партию. Народ
жаждал изгнания фашистов. Но для борьбы с фашистами кто-то должен был
организовать народ в непреодолимую силу. Это делала партия, и его поступок
был вполне осознанным.
С новым партбилетом снова полз, обезвреживая мины перед предстоящим
наступлением подразделений армии генерала В.И. Чуйкова. Осенью
1943 года командир роты саперов Н. Герасюта сооружал переправы при
форсировании Днепра нашими войсками. Со своим полком Н.Ф. Герасюта дошел до
Берлина [3].
Его фронтовой путь можно проследить по боевым наградам: медаль «За
оборону Сталинграда» (1943 г.), медаль «За отвагу» после форсирования
Днепра (в этих боях он стал седым в 24 года) (1944 г.), медаль «За освобождение
Варшавы» (1945 г.), наконец, орден Боевого Красного Знамени и медаль «За
взятие Берлина» (1945 г.). Последние награды Н. Герасюта получил будучи
заместителем командира отдельного саперного батальона.
Но едва закончились бои, вспомнили о «базовом» образовании выпускника
Одесского университета. В 1945 г. его откомандировывают в распоряжение
института «Нордхаузен» в Германии, которым руководит никому в ту пору
еще не известный Сергей Королев. Там советские исследователи занимаются
изучением трофейной ракетной техники. Почти два года кадровый военный
капитан Н.Ф. Герасюта разгадывал тайны ФАУ-2. Здесь же работали будущие
академики и генеральные конструкторы В.С. Будник, В.П. Мишин и др. Тут
впервые проявляются яркие исследовательские способности Н.Ф. Герасюты.
Через несколько месяцев он становится одним из лучших специалистов по
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подготовке научных отчетов, связанных с изучением динамики полета. И это
притом, что капитан Н. Герасюта после окончания университета ни единого дня
не работал по специальности. Что ж, неплохо, видимо, учили на старом мехмате
в Одессе! [4].
В 1947 году, после завершения работ в институте «Нордхаузен»,
Н.Ф. Герасюту демобилизуют и направляют на работу в НИИ-88 – секретный
объект, где под руководством С. Королева рождаются советские ракеты. Здесь он
быстро выдвигается, становится начальником группы, а весной 1951 г. защищает
кандидатскую диссертацию.
А вскоре жизнь новоиспеченного кандидата наук коренным образом
изменяется. Для серийного производства первых советских ракет решено
перепрофилировать Днепропетровский автомобильный завод. Новое предприятие
получило название «завод № 586». Для конструкторского сопровождения
производства в Днепропетровске формируется первая группа специалистов
из числа сотрудников КБ С.П. Королева и В.П. Глушко. Возглавляет группу
заместитель Королёва – В.С. Будник. Он назначается Главным конструктором
завода «586». В числе специалистов сформированной им бригады были
проектанты. В.С. Будник понимал необходимость разработки нового типа ракет,
обладающих теми характеристиками, которые выдвигали военные, и считал,
что на новом заводе этим вопросам необходимо заниматься основательно. Среди
проектантов-теоретиков в списке был и Н.Ф. Герасюта. В.С. Буднику пришлось
с большим трудом отстаивать каждую фамилию в списке. Говорят, что Сергей
Королев своей рукой вычеркнул и фамилию Н. Герасюты из списков сотрудников
нового предприятия (настолько он ценил его способности), но все-таки ему
пришлось смириться с потерей столь полезного работника [1, 2].
В Днепропетровске Н.Ф. Герасюта возглавил сектор баллистики и
динамики полета. «Королевцы» считали это подразделение излишним: ведь
это они разрабатывали всю баллистическую документацию. Но оказалось, что
серийное производство требует множества уточнений, новых подходов. Этим
и начал успешно заниматься сектор Н. Герасюты. Академик НАН Украины,
Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, заслуженный
деятель науки Украины В.С. Будник рассказывал, что на бывшем автозаводе
в процессе освоения королевской баллистической ракеты Р-1 возникла масса
специфических вопросов. За самые трудноразрешимые с научной точки зрения
проблемы брался Николай Федорович. Отдел был за ним как за каменной стеной.
Уже тогда проявилась основная черта Герасюты – увидеть за деталями общую
картину и предложить целесообразное решение.
На заводе начали изготавливать по чертежам КБ Королева узлы и
двигатели ракет. Постоянно возникали серьезнейшие проблемы: как поступить
с двигателями и узлами ракет, изготовленными с отклонениями, как оценить
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комплексное влияние отклонений на общие характеристики ракеты? И таких
вопросов было множество. Решал подобные проблемы единственный в то время в
конструкторском отделе кандидат наук Герасюта, благодаря чему молодой завод
не давал сбоев. В мае в 1951 года 32-летнего ученого назначают начальником
проектного отдела заводского конструкторского бюро. При его непосредственном
участии рождается первая собственная разработка КБ – ракета 8А63. В основу
этого проекта (по компановке, диаметру) по предложению Н.Ф. Герасюты была
положена созданная в КБ Королева ракета Р-5 – в то время лучшая в мировом
ракетостроении. Но «изделие» днепропетровцев (так ракетчики обычно именуют
свою засекреченную продукцию) превзошло прототип: если Р-5 имела дальность
полета 1200 км, то 8А63 – 1600 км. Проект, в разработке которого Н. Герасюта
принимал самое активное участие, получил высокую оценку военных и был
положен в основу создания ракеты Р-12, которая сейчас признана «классикой
ракетостроения».
Новая ракета «доводилась до ума» уже в новой организации: 10 апреля
1954 г. было принято решение о создании «Особого Конструкторского
Бюро № 586», руководителем которого был назначен М.К. Янгель. Ракета
Р-12, максимальную дальность полета которой удалось довести до 2000 км,
стала «первенцем» нового КБ, названного впоследствии «Южное». За участие
в создании этого «изделия» Николай Федорович был награжден в 1959 году
орденом Ленина, а два года спустя, после полета Ю. Гагарина, удостоен звания
Герой Социалистического Труда. Его кандидатура на это высокое звание была
предложена В.С. Будником.
В.С. Будник, М.К. Янгель и Н.Ф. Герасюта были единомышленниками.
Особенно сблизила их трагическая история катастрофы, случившейся в
1960 году на полигоне во время ракетных испытаний. Там страшный взрыв
унес жизни десятков людей, включая маршала М. Неделина. М.К. Янгель и
Н.Ф. Герасюта, будучи заядлыми курильщиками, буквально за пару минут до
взрыва спустились покурить в бункер. Это спасло им жизнь. По случайности
не пострадал и В.С. Будник. Этому триумвирату удалось впоследствии создать
много непревзойденных изделий.
Осенью 1962 года Н. Герасюта был назначен заместителем Главного
конструктора КБ «Южное» – в его подчинении находился комплекс отделов по
баллистике, динамике и системе управления, вычислительной технике.
Общими усилиями рождаются новые и новые «изделия», многие из
которых до сих пор являются лучшими в своем роде. А Н.Ф. Герасюта получает
новые награды и звания. В 1967 году за создание ракеты Р-36 (8К67) ему с
М.К. Янгелем присуждается Госпремия СССР. В этом же году он избирается
членом-корреспондентом АН УССР. А в 1972 году за создание космического
комплекса «Циклон-2» (11К69) становится лауреатом Ленинской премии.
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КОМПЛЕКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ РАКЕТ У ЖИТОМИРСЬКОМУ МУЗЕЇ
КОСМОНАВТИКИ ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА
Н.П. Боротканич,
Житомитський музей космонавтики ім. С.П. Корольова,
м. Житомир,
nata_kosmos@mail.ru
Житомирський музей космонавтики розпочав свою діяльність 1 серпня
1970 року. В цей день урочисто відкрили Меморіальний будинок-музей, в
якому народився С.П. Корольов. Тоді це був відділ обласного краєзнавчого
музею. В листопаді 1987 року музей здобув статус самостійного і назву
«Житомирський музей космонавтики ім. С.П. Корольова». 1 червня 1991 року
в новозбудованому приміщенні було відкрито ще одну експозицію – «Космос».
Фонди музею сьогодні нараховують близько 7 тисяч одиниць збереження,
серед яких півтори тисячі – унікальні. Кожен експонат має свою неповторну
історію надходження до музею. У цій доповіді мова піде про комплектування
колекції ракет музею.
Якщо їхати до Житомира з Києва, то на кордоні областей вас привітно
зустріне справжня ракета Р-17, встановлена на постаменті з написом
«Житомирщина – батьківщина С.П. Корольова». Урочисте відкриття пам’ятника
відбулося у 2008 році. Ракета подарована Військовим інститутом ракетних
військ і артилерії Сумського держуніверситету ім. Богдана Хмельницького (Акт
тимчасового зберігання №12 від 20 січня 2009 року)
Створення ракети тісно пов’язане з іменем видатного конструктора Віктора
Макєєва. В 1960-1975 роках керівництво країни приділяло значну увагу
досягненню ядерного паритету за допомогою не тільки наземних ракетних
систем, але і ракетних комплексів на атомних підводних човнах. На основі ракети
Р-11 С.П. Корольов розробив і здав на озброєння в 1957 році стратегічну ракету
Р-11М з ядерною бойовою частиною, яка транспортувалася в заправленому вигляді
на танковому шасі. Серйозно модифікувавши цю ракету, він пристосував її для
озброєння підводних човнів. Нова ракета отримала назву Р-11ФМ. Зміни були
більш ніж серйозні, оскільки робилася нова система прицілювання та управління,
а також забезпечувалася можливість вести стрільбу при досить сильних хвилях
на морі. Остаточно доопрацьовувати ракету Р-11ФМ Корольов передав в
СКБ-385 на Уралі, відрядивши туди із свого ОКБ-1 молодого талановитого
конструктора Віктора Макєєва разом з кваліфікованими проектантами та
конструкторами. З першим завданням на Уралі успішно впоралися і морська
ракета була прийнята на озброєння, а флот отримав можливість на практиці
освоювати принципово нову зброю.
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Головний конструктор Макєєв з самого початку приділяв багато уваги
науково-дослідним роботам, щоб виявити можливості вдосконалення ракет.
Макєєв пропонує створення нового сухопутного оперативно-тактичного
ракетного комплексу Р-17 з дальністю польоту вдвічі більшою, ніж у Р-11М.
Після схвалення проекту Корольовим, він був реалізований, і комплекс з 1962
року прийняли на озброєння Радянської Армії. За натовською класифікацією
комплекс отримав назву СС-16 «Скад». Проте на той час основною спеціалізацією
СКБ-385 стали морські ракети, тому серійне виробництво і подальший розвиток
Р-17 передали в м. Воткінськ на Машинобудівний завод.
Прямуючи до музею, ви ще здалеку побачите дві ракети, що височіють біля
приміщення експозиції «Космос». Одна з них – це ракета Р-12, яка розпочала
історію створення на Україні бойових ракет. Р-12 (SS-4) здійснила революцію
в боєготовності ракетного озброєння країни. Час запуску ракети із повної
бойової готовності складав 20 хв., а знаходитись заправленою ракета могла 30
діб. Серійне виробництво організували на 4 заводах. Для обслуговування цієї
ракети в 1959 році створили новий рід військ – ракетні війська стратегічного
призначення [2, с. 90]. Після підписання у 1988 році радянсько-американського
договору про знищення ракет середньої та малої дальності у 1989 році військова
частина (смт. Висока Піч Житомирської області) передала ракету музею
(Акт №11 від 19 травня 1989 року).
Поруч з бойовою ракетою знаходиться геофізична ракета Р-5В (h=2374;
d=166), створена на основі бойової ракети Р-5 конструкції Корольова.
Р-5В подарована музею Російським Державним музеєм історії космонавтики
ім. К.Е. Ціолковського, м. Калуга (Акт №197 від 22.08.1987). Такі ракети
запускалися 1964-1975 роках. При запусках досліджувалась аеродинаміка
і теплообмін на моделі, яка по геометричній формі відповідала спускному
апарату пілотованого корабля типу 7К («Союз»), а також дослідження по
програмі «Вертикаль». Усього було виконано 10 запусків ракети, з яких два
були аварійні. За програмою «Вертикаль» геофізична ракета використовувалася
для виконання міжнародної програми співробітництва «Інтеркосмос». При
перших двох запусках використовувалась ракета Р-5В, в інших – більш
потужна ракета [1, с. 58].
У меморіальному будинку С.П. Корольова можна побачити натурний макет
ракети ГІРД-09 та зменшену у п’ять разів копію експериментальної крилатої
ракети 212.
Ще під час навчання Корольов був відомий як молодий здібний
авіаконструктор і досвідчений планерист. Та особливо його захоплювали польоти
в стратосферу і принципи реактивного руху. В вересні 1931 року С.П. Корольов
та талановитий ентузіаст в галузі ракетних двигунів Ф.А. Цандер створюють
у Москві Групу вивчення реактивного руху (ГВРР). У квітні 1932 року
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вона, по суті, стає державною науково-конструкторською лабораторією по
розробці ракетних літальних апаратів, де їх створюють і випробовують. День
17 серпня 1933 року став справжнім святом для групи – відбувся пуск ракети
«ГІРД-09» на рідинному гібридному паливі. Вона досягла висоти 400 м і пробула
в польоті 18 с. Це була перша в Радянському Союзі ракета на рідинному паливі.
Натурний макет «ГІРД-09» подарував музею павільйон «Космос» ВДНГ у березні
1975 року.
В 1933 році на базі московської ГВРР та ленінградської Газодинамічної
лабораторії (ГДЛ) створюється РНДІ (Реактивний науково-дослідний інститут)
під керівництвом І.Т. Клейменова. С.П.Корольова призначено його заступником.
Проте розбіжності у поглядах з керівництвом ГДЛ на перспективи розвитку
ракетної техніки змушують С.П.Корольова перейти на творчу інженерну роботу,
і йому як начальнику відділу ракетних літальних апаратів вдалося довести до
випробувань крилаті ракети: зенітну – 217 з пороховим ракетним двигуном і
далекобійну – 212 з рідинним ракетним двигуном.
Ракетний безпілотний літак 212 був найбільшою ракетою, яку створив
Корольов до війни, – понад 3 метри у довжину, вона важила 210 кг і відповідно
з розрахунками мала б нести 30 кг вибухівки на відстань 50 км. Макет ракети
створено на заводі «Промавтоматика» на замовлення Житомирського обкому
КПУ та передано до музею (Акт від червня 1971 року). Створення цієї ракети
– перший спільний доробок двох в майбутньому відомих ракетників, двох
майбутніх академіків: Сергія Павловича Корольова та Валентина Петровича
Глушка, адже на крилатій ракеті С.П. Корольова було встановлено двигун
В.П. Глушка.
За чотири роки роботи в РНДІ жодна з ракет Корольова не була прийнята
на озброєння в силу об’єктивних причин: проекти були вдалими, але тогочасний
рівень розвитку науки і техніки не давав можливості їх реалізувати. В 1988 році
академік Борис Раушенбах , згадуючи той час, напише: «У цих проектах Сергій
Павлович був приблизно на 10 років попереду свого часу».
В експозиції «Космос» поруч з натурним макетом космічного корабля
«Восток», на якому літав Юрій Олексійович Гагарін, можна побачити і
триступеневу ракету з однойменною назвою (М 1:11), подарунок Житомитського
обкому КПУ (Акт від червня 1971 року). Створення триступеневої ракети-носія
(РН) передбачалося Ухваленням Уряду від 20 березня 1958 року на основі
міжконтинентальної балістичної ракети Р-7. Метою було досягнення другої
космічної швидкості і доставка автоматичної міжпланетної станції (АМС) на
Місяць, а також обліт станцією Місяця. Ескізний проект третього ступеня
ракети Р-7, названого блоком Е, випустили у 1958 році. З метою економії часу
та матеріальних витрат частини триступеневої ракети відпрацьовувались разом
з виконанням місячної програми. Перший вдалий пуск РН відбувся 2 січня
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1959 року. Потім РН використовувалася також для запуску космічних апаратів
«Зеніт», супутників «Електрон» і космічних апаратів «Восток». Після польоту
Ю.О. Гагаріна РН отримала назву «Восток».
Одним із способів поповнення музейних фондів є одержання подарунків
під час проведення різних заходів (конференцій, святкування ювілейних дат,
тощо). Тому сьогодні музей володіє великою колекцією сувенірних макетів
ракет. Деякі з них знайшли постійну «прописку» в експозиціях музею, інші
використовуються під час проведення тимчасових виставок. Також науковими
співробітниками проводиться постійна пошукова робота з метою поповнення
фондів музею.

1.
2.

Список використаної літератури та джерел
Космонавтика енциклопедія. М.: Радянська енциклопедія, 1985.
Ф.П.Санін, Є.О.Джур, Л.Д.Кучма, В.В.Хуторний. Розвиток ракетнокосмічної техніки в Україні. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002.
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М.В. ОСТРОГРАДСЬКИЙ ТА ЙОГО ВНЕСОК
У РОЗВИТОК «НЕБЕСНОЇ МЕХАНІКИ» І ВНУТРІШНЬОЇ БАЛІСТИКИ
І.О. Пістоленко
Полтавський музей авіації та космонавтики, м. Полтава
До плеяди вчених, які зробили вагомий внесок у
закладення підвалин «небесної механіки», зовнішньої
балістики належить видатний математик і механік
ХІХ століття, активний діяч просвіти, академік
Петербурзької, Туринської, Римської, Американської
академій наук (АН), член-кореспондент Паризької
АН М.В. Остроградський (24(12).09.1801-(20.12.1861)
1.01.1862). Він народився в с. Пашенна Кобеляцького
повіту на Полтавщині (нині Козельщанський р-н
Полтавської області) у дворянській сім’ї поміщика
середнього достатку, колишнього гусара Олександро
– польського полку, колезького асесора (особи 8-го класу «Табели о рангах»,
тобто, приблизно, майора сухопутних військ або капітан-лейтенанта флоту)
Василя Івановича Остроградського [3, с. 7, 8; 4, с. 4].
За сімейними хроніками, на початку ХVІІ століття один із князів
Острозьких (по назві м. Острог в Західній Україні) втік із Польщі до Запорізької
Січі. Там став називати себе Остроградським.
В.Л. Модзалевський у «Малоросійському родослівнику» вказує, що від
Івана Остроградського (середина ХVІІ століття), бунчукового товариша (це
звання в Україні на той час було вище сотника, полкового хорунжого та осавула,
але нижче полковника) і походить рід Остроградських [3, с. 7; 8].
Можливо, саме тому майбутній математик М.В. Остроградський мріяв у
роки юнацтва про військову кар’єру.
Таким чином, давніми предками Остроградських були козаки, які воювали з
турками і татарами, брали участь у Хотинському, Кримському та інших походах.
З часом вони осіли в різних повітах на Полтавщині, займали посади козацької
старшини – сотників, суддів і вище, а пізніше стали дворянами і поміщиками.
М.В. Остроградський мав маєток «Довге» (в с. Генералівці) на Полтавщині.
Майже щороку перебував там на відпочинку [4, с. 7]
З 1809 р. М. Остроградський перебував у пансіоні – Будинку для виховання
незаможних дворян, що був створений у м. Полтаві за проектом відомого
письменника В.В. Капніста, а з наступного року – в Полтавській гімназії. Серед
вихователів у ці роки навчання М. Остроградського був український письменник
І.П. Котляревський.
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М.В. Остроградський – вихованець фізико-математичного відділення
Харківського університету (атестат про вищу освіту не одержав). Мав чин
колезького реєстратора (за старим звичаєм російських дворян майбутнього
математика одночасно з гімназією записали також на службу до канцелярії
полтавського цивільного губернатора) [1; 6]. Перебуваючи в Парижі,
М. Остроградський міг відвідувати у Сорбонні, в Політехнічній школі та у Колеж
де Франс лекції П. Лапласа, Ж. Фур’є, А. Ампера, С. Пуассона, О. Коші [2, с. 7,
8, 12; 11], а також щотижневі засідання Паризької академії наук [4, с. 11].
З 1828 р. працював у Петербурзі. Займався науковою, педагогічною,
просвітницькою діяльністю. За даними історико-математичних досліджень
М.В. Остроградський дав не менше 62 відгуків на наукові статті, що їх надсилали
до АН, і прочитав там не менше 86 доповідей з різних питань, зокрема, в 18291830 рр. – «Про вікові нерівності у русі планет», «Про рівновагу та рух твердих
тіл» та ін. [3, с. 83]. Крім цього, вчений брав участь у роботі численних комісій
АН та інших відомств, наприклад, у комісії «по астрономічному визначенню
положення місць Російської імперії» [2, с. 66-67; 3, с. 84].
У листопаді 1829 р. – березні 1830 р. М.В. Остроградський прочитав свій
перший публічний курс лекцій з небесної механіки, який зібрав «незнане до
того часу і по такому предмету число слухачів – близько тридцяти» [3, с. 84].
Фахівці оцінили цей курс як «багато в чому оригінальний» [3, с. 83]. Він був
представлений автором (у вигляді рукопису) Паризькій АН (1830). Видатний
фізик, секретар Паризької АН (1831) Араго та відомий французький математик
Пуассон дали схвальний відгук про цей курс лекцій М.В. Остроградського. Вони
підкреслювали, що автор оволодів «найбільш загальними методами, якими
в останній час збагатилася небесна механіка» та «спростив їхнє викладення»
[3, с. 158]. Цей відгук незабаром був надрукований в одному з відомих
берлінських математичних журналів – у сьомому томі «Журналу чистої та
прикладної математики» («Journal Fur Reine Und Angewandte Mathematic»,
Berlin, S. 97-101) [3, с. 158] редактором журналу Креллем разом із обіцянкою
опублікувати курс М. Остроградського (з невідомих причин публікація не
відбулася) [3, с. 84, 86].
Проте, ці лекції, записані слухачем ученого Янушевським та перевірені
і відредаговані самим М.В. Остроградським, були видані у 1831 році окремою
книгою французькою мовою (в російському перекладі вони надруковані у
«Повному зібранні праць М.В. Остроградського»). Знаменитий О. Коші у листі
із Прюгена у травні 1836 р. звертався до «пана Остроградського, професора
небесної механіки» [4, с. 29].
У 1830 р. вчений читав курси механіки і астрономії в Інституті корпусу
інженерів шляхів сполучень, Морському кадетському корпусі та інших закладах
Санкт-Петербурга [3, с. 97, 98; 12].
23

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Новий етап у науково-дослідницькій діяльності М.В. Остроградського
розпочався з пропозиції зайнятися балістикою. У 1839 році в Парижі була
видана праця Пуассона з питань балістики (S.O. Poisson. «Recherches Sur Le
Mouvement Des Projectiles», Paris, 1839) [3, с. 106]. До нього в теоретичній
балістиці снаряд розглядався як матеріальна точка, тобто досліджувався власне
рух центра тяжіння снаряда. С. Пуассон уперше прийняв снаряд за тверде тіло,
враховуючи його обертальний рух, і намагався більш докладно дослідити силу
опору повітря як силу тертя, а також оцінював вплив обертання Землі на рух
снаряда [3, с. 106, 175; 10]).
Після ознайомлення російських артилеристів з виданою С. Пуассоном
працею вони звернули увагу на це видання Миколи І та генералфельдцейхмейстера вел. кн. Михайла. Артилерійський генерал Філософов
вважав за необхідне провести теоретичне дослідження стрільби «регульованими
гранатами». М.В. Остроградський одержав доручення провести ці дослідження,
«зайнятися цим предметом та скласти програму експериментів за сприяння
кращих вихованців Артилерійського училища» [7, док. LXI, с. 298].
При обговоренні цього питання в Академії «пан Остроградський зі свого боку
повідомив, що спочатку до постановки дослідів чи навіть складання потрібної
програми, треба поглибити теорію питання. Він запропонував зробити Академії
ряд повідомлень про наслідки по мірі їх одержання» [4, с. 24; 9, с. 299].
Відповідно до цього, результати теоретичних досліджень викладені
М.В. Остроградським у «Мемуарі про означені квадратури» (1839) та у двох
працях щодо руху сферичних снарядів у опірному середовищі (1840). До першої
праці ним були включені таблиці для балістичних розрахунків, що базувалися
на експериментальних визначеннях.
Вважається, що сама постановка питання про силу опору повітря у
С. Пуассона і М. Остроградського була спрощеною і не могла, за станом науки
того часу, враховувати всі аеродинамічні ефекти. Тому «експерименти не
відповідали у належній мірі теоретичним висновкам» [3, с. 107].
Проте про обсяг та напруженість праці українського математика щодо
розв’язання згаданих проблем ми можемо судити за даними деяких офіційних
документів, наприклад, зі збірника документів «Михаил Васильевич
Остроградский. 1862-1962», що був виданий у Москві 1962 року [7, док. LСVIІ,
с. 317-318]. У передмові до своєї праці «Теорія маятника», яка побачила світ
у 1853 році у Санкт-Петербурзі, учень М. Остроградського по Педагогічному
інституту, професор Петербурзького університету та військових училищ
М.С. Будаєв писав, що перші її шість параграфів є перекладом з французької
однойменного мемуару його вчителя [5] (резюме цього мемуару міститься
у звіті АН за 1843 р.) [7, док. LXXIX, с. 305]. Ще про одну працю вченого з
балістики дізнаємося зі звіту Академії наук за 1842 р.: влітку ц.р. він ставив
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серію експериментів щодо дослідження дії стрільби на лафет, дії пороху на ствол
гармати, що дозволило йому вивести загальні формули для підрахунку удару,
що зазнаються гніздами цапф, підйомним гвинтом, ложем, колесами, а також
дати деякі висновки щодо виготовлення лафетів [7, док. LXXVI, с. 304].
За оцінкою істориків науки і техніки, на цьому новому етапі розвитку
теоретичної балістики М.В. Остроградський був першим, хто слідом за
С.О. Пуассоном зробив внесок у розв’язання питань у цій галузі, приступивши
до здійснення програми теоретичних, а пізніше – до експериментальних
досліджень. Він узагальнив висновки С. Пуассона, спростив рівняння, що
описували поступальний рух снарядів і т.д. [3, с. 106, 107, 175].
Проблеми балістики залишалися у колі наукових інтересів
М. Остроградського протягом кількох літ. У 1856 р. він читав курс балістики в
Артилерійській академії у Петербурзі [3, с. 108, 112].
Підкреслимо, що розробки М.В. Остроградського продовжували
представники його школи, його учні.
Так, у 1858 р. для викладання балістики в Артилерійській академії був
запрошений М.В. Маєвський, який у 1843 р. закінчив Московський університет
і в 1846 р. – офіцерські класи Артилерійського училища, де слухав лекції
М.В. Остроградського з аналізу. Відомо, що М.В. Маєвський прославився
своїми таблицями стрільби для всіх російських гармат того часу, таблицями
для полегшення балістичних обчислень та роботою по внутрішній балістиці
(1856 р.), яка була перекладена французькою та німецькою мовами, та як один
із творців сучасної балістики.
Інші учні М.В. Остроградського: О.І. Родошковський – з 1846 р., С.Г. Іоганні
– з 1849 р. виконували обов’язки репетиторів з артилерії та математики, а
М.М. Новосельський – з математики та балістики в Артилерійському училищі
у Петербурзі [4, с. 65-66].
Полтавці шанують пам’ять свого видатного земляка.
У 1986 р. було встановлено гідний пам’ятник на могилі вченого у
с. Пашенна. У Полтаві одна з вулиць носить ім’я Остроградського. 2001 року
до 200-річчя від дня його народження напроти головного корпусу ПДПУ
ім. В.Г. Короленка відкрито пам’ятник М.В. Остроградському, на
вул. Г. Сковороди на будинку В.П. Старицького, де помер учений, – меморіальну
дошку.
До цієї ювілейної дати ще один полтавець – відомий математик
В.О. Добровольській написав книгу про свого славетного земляка – «Михайло
Васильович Остроградський. Нарис життя та діяльності» [4].
М.В. Остроградський зробив вагомий внесок у розвиток математики
і механіки. Здобутки вченого багато у чому визначили подальший розвиток
небесної механіки і балістики.
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ПРОГРАММА «ИНТЕРКОСМОС» И ЕЕ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ КОСМОНАВТИКИ
О.А. Чаплиц
ГП КБ «Южное» им. М.К. Янгеля, г. Днепропетровск
info@yuzhnoye.com
В 2009 году исполняется 40 лет запуска первого искусственного спутника
Земли по программе «Интеркосмос», осуществленного с космодрома Капустин
Яр 14 октября 1969 года.
Занимаясь в 60-х годах XX века космическими исследованиями Земли,
Солнца, Галактики, ученые понимали, что это задача не одного конструкторского
бюро, не одной страны — это проблема всего человечества, требующая
глобального изучения явлений и комплексных методов исследований. Именно
на этом направлении необходимо концентрировать усилия ученых всех стран.
Космос должен не разъединять, а объединять людей.
В 1966 году при Академии наук СССР был создан Совет по международному
сотрудничеству в области исследования и использования космического
пространства, сокращенно — «Интеркосмос». Его председателем был утвержден
член президиума АН СССР академик Борис Петров, членом Совета и первым
генеральным директором международной программы «Интеркосмос» стал
профессор Вячеслав Ковтуненко. Практическая деятельность днепропетровского
Конструкторского бюро «Южное» им. М.К. Янгеля, стоявшего у истоков развития
международного сотрудничества в освоении космического пространства,
проводилась во взаимодействии с Советом «Интеркосмос».
Первой из «космических» держав на путь международного
сотрудничества вступил Советский Союз, предложив своим ближайшим
союзникам – социалистическим странам – объединить усилия для освоения
космоса. УССР активно включилась в работу на международном уровне.
КБ «Южное» выступило с инициативой использовать для постановки
совместных научных экспериментов малые унифицированные космические
аппараты серии ДС-У собственной разработки (1965 г.), а впоследствии,
в 1976 г. – автоматическую универсальную орбитальную станцию. Эта
инициатива была поддержана, что позволило Академии наук СССР в
кооперации с Академиями наук социалистических стран, такими как
Польша, Чехословакия, Болгария, Венгрия, Румыния, Вьетнам, Монголия,
Куба, ГДР, а в дальнейшем с участием научных организаций других стран в
1969-1991 годах осуществить широкомасштабную комплексную программу
космических исследований «Интеркосмос». Программа «Интеркосмос»,
имевшая открытый статус, включала 5 основных направлений –
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космическую физику, метеорологию, связь, биологию, медицину, а также
программу дистанционного зондирования Земли.
Обращает на себя внимание тот факт, что перечисленные страны были
далеко не равны в экономическом развитии, промышленном и научном
потенциале. Их политические системы были схожи, все они находились в
«советской орбите» и во многом «Интеркосмос» имел политический фундамент.
Тем не менее, именно эта международная кооперация дала значительные для
того времени результаты.
Нужно подчеркнуть, что вся советская, по тем временем новейшая
техника: космические аппараты и ракеты-носители, космодром и Центр
управления полетом – все средства и оборудование, обеспечивающие
космическую навигацию, которыми располагал Советский Союз, безвозмездно
предоставлялось в распоряжение стран-участниц программы «Интеркосмос».
Особенность программы была в том, что каждая страна предлагала свою
программу исследований, участвовала в заинтересовавших ее программах, в
разработке оборудования, а результаты совместных достижений становились
общим достоянием.
К примеру, создание международной кооперации в экспериментах на
биоспутниках начиналось с работ по программе «Интеркосмос» со специалистами
Болгарии, Венгрии, Германии (ГДР), Польши, Румынии, Словакии и Чехии
(ЧССР). Существование Совета «Интеркосмос» дало возможность привлечь к
исследованиям на биоспутниках сложившиеся научные коллективы, имевшие
хорошую экспериментальную базу и финансирование. Работы велись на
безденежной основе, но все стороны имели несомненную выгоду: коллеги из
социалистических стран бесплатно получали уникальный материал (органы
и ткани животных, экспонированных на биоспутниках), а ученые Советского
Союза – результаты обработки этого материала, то есть, по сути, бесплатно
пользовались экспериментальной базой зарубежных соисполнителей. В
дальнейшем к этой кооперации присоединились США, Франция, Европейское
космическое агентство и Канада.
В 60-е – 80-е годы ученые десяти социалистических стран реализовали
в рамках программы «Интеркосмос» крупные космические проекты и
эксперименты. Они были направлены на решение наиболее актуальных проблем
в области изучения космического пространства. Для осуществления совместных
исследований было запущено 25 спутников «Интеркосмос», 11 высотных
исследовательских ракет «Вертикаль» и несколько сотен метеорологических
ракет различных модификаций. Приборы, разработанные в рамках
международного сотрудничества, устанавливались на советских пилотируемых
станциях и кораблях, на космических аппаратах серии «Космос», «Метеор»,
«Прогноз», автоматических межпланетных станциях «Венера» и «Вега».
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Так, первыми в мире космическими аппаратами, осуществившими научные
исследования околоземного космического пространства в рамках программы
«Интеркосмос», стали космические аппараты разработки КБ «Южное». 14
октября 1969 года на космодроме Капустин Яр в присутствии ученых девяти
зарубежных стран днепровский носитель «Космос-1» (11К63) вывел на
орбиту космический аппарат ДС-У3-ИК-1, в открытой печати получивший
наименование «Интеркосмос-1». Из 25 автоматических космических аппаратов,
выведенных на орбиту в СССР по программе «Интеркосмос», 22 были созданы
в КБ «Южное» и изготовлены на производственном объединении «Южный
машиностроительный завод». Международное сотрудничество, инициатором
которого был В.М. Ковтуненко, с каждым годом расширялось — «космическими
партнерами» КБ «Южное» становились Франция, Индия, Швеция, Австрия.
Качественно новым этапом сотрудничества в космосе стали полеты
международных экипажей. В июле и сентябре 1976 г. в Москве представители
Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Монголии, Польши, Румынии и Чехословакии
обсудили и одобрили новую инициативу СССР по развитию программы
«Интеркосмос». В ходе консультации было согласовано, что граждане всех
социалистических стран – участниц программы «Интеркосмос» совершат
полеты на советских космических кораблях и орбитальных станциях совместно
с советскими космонавтами в период с 1978 по 1983 год, а также была достигнута
договоренность, что первыми полетят представители наиболее развитых стран
социалистического лагеря – Чехословакии, Польши и ГДР. Сразу же по
достижении договоренности по практическим вопросам осуществления полетов
началась работа по отбору кандидатов в космонавты из этих трех стран. Начало
было положено 2 марта 1978 года, когда во время своего длительного рейса
советские космонавты Георгий Гречко и Юрий Романенко приняли на борту
станции «Салют» участников первого международного экипажа «Интеркосмоса»:
советского космонавта Алексея Губарева и его чехословацкого коллегу Владимира
Ремека. Тогда беспокоило все: и как сработаются два экипажа, и какую помощь
смогут космонавты оказать участникам международного полета, даже как
лучше, удобнее разместить их на станции. Потом уже возникли традиции,
особый ритуал таких встреч на борту орбитальной станции с традиционным
русским хлебом-солью. Отработалось и взаимодействие экипажей в выполнении
программ совместных полетов, проведении исследований и экспериментов.
Полеты по программе «Интеркосмос» вылились в настоящую эстафету, в которой
каждый экипаж передавал последующему все лучшее: традиции, накопленные
данные и опыт.
Позже в орбитальных полетах приняли участие космонавты всех странучастниц международной космической программы «Интеркосмос». Вот имена
тех, кто вместе с советскими космонавтами работал на околоземных орбитах.
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Кроме Владимира Ремека в космос отправлялись поляк Мирослав Гермашевский,
Зигмунд Йен из ГДР, болгарин Георгий Иванов, венгр Барталан Фаркаш, Фам
Туан из Вьетнама, Жугдердэмидийн Гуррагча из Монголии, Думитру Прунариу
из Румынии, кубинец Арнальдо Тамайо Мендес. Всего за 10 лет на орбите
побывало 9 космонавтов и ученых из социалистических стран.
И еще один немаловажный момент сотрудничества по программе
«Интеркосмос». Как отмечают участники работ, поездки на рабочие совещания
по программе «Интеркосмос» были для них окном в мир, они позволили узнать,
как живут и работают их зарубежные коллеги. Позволили обогатиться в
культурном плане и увидеть Будапешт, Берлин, Прагу, Варшаву, Варну, Дрезден
и другие замечательные города, побывать в их богатейших музеях и театрах, что
в то время было редкой возможностью.
«По программе «Интеркосмос» мы сотрудничали с учеными многих
стран, — говорит Анатолий Попель, заместитель Главного конструктора КБ
космических аппаратов в КБ «Южное». — Особо плодотворной оказалась
работа с индийскими учеными и специалистами. Под руководством профессора
Ковтуненко и индийского профессора Рао проходили все этапы создания первого
индийского спутника «Ариабхата» — от его замысла до запуска на орбиту
19 апреля 1975 г. и приема информации из Космоса. Нам посчастливилось
познакомиться с младшим сыном Рерихов, Святославом Рерихом, который
жил и работал в Индии. Он всегда расспрашивал о родине, знакомил со своим
творчеством и работами отца — знаменитого художника и мыслителя Николая
Рериха». Помимо посещения великого русского художника Святослава Рериха
в его поместье под Бангалором, индусы подготовили советским специалистам
интересную культурную программу, и такая внимательность, безусловно,
положительно отразилась на сотрудничестве обеих сторон. Так, в одну из
поездок была устроена целая неделя индийской культуры, где в том числе было
и знакомство с индийскими кинофильмами.
Результаты работ, выполненных участниками программы «Интеркосмос»,
опубликованы в сотнях статей, доложены на десятках конференций в разных
странах мира. Эксперименты, проведенные на спутниках серии «Интеркосмос»,
дали уникальные научные результаты в области физики Солнца, верхней
атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли. Была получена высокая мировая
оценка результатов исследований, полученные данные использовались для
развития многих отраслей науки, был внесен большой вклад в совершенствование
технологий освоения космоса.
Огромное значение имел и первый пилотируемый полет по программе
международного сотрудничества социалистических стран в области
исследования космического пространства. Впервые в космос стартовал
международный экипаж, впервые космонавтом стал не гражданин СССР или
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США, а представитель третьей страны. В радиоархиве «Голоса России» есть
запись первого космонавта Чехословакии Владимира Ремека: «Великолепно,
что все мы вместе участвуем в космических полетах! Перспектива развития
космонавтики требует координации усилий всех стран в подготовке и проведении
космических полетов. Благодаря международному сотрудничеству специалисты
разных стран смогут непосредственно вести исследования на борту космических
лабораторий. Космическая техника чрезвычайно сложна. Перед человеком,
который стартует в космос, стоят трудные препятствия. И он овладевает этой
техникой, преодолевает препятствия во имя прогресса человечества».
Многие годы понадобились ученым, чтобы осознать, что освоение космоса
– дело общечеловеческое, что усилиями лишь какой-то одной страны, пусть
и могущественной, невозможно вести полномасштабные исследования в этой
области. Программа «Интеркосмос», осуществленная в XX веке, явилась
первым успешным примером широкого сотрудничества в космической отрасли,
принесшим значительные плоды и результаты. Новый, XXI век, ставит новые
задачи перед наукой, требуя еще большего сплочения и кооперации между
странами всего мира в исследовании и освоении космического пространства.
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ГЕНЕРАЛ ЗАСЯДЬКО
(До 230-ти річчя від дня народження)
С.Г. Шафарчук
Полтавський музей авіації та космонавтики, м. Полтава
Від бойових ракет – до міжпланетних!
Настане пора – люди поселяться в інших
світах! Я бачу цей час...
О. Засядько
Ці пророчі слова О.Д. Засядько сказані майже 200 років тому, коли історія
ракетної справи робила свої перші кроки, стають реальністю. Людина шагнула
далеко за межі Землі, а космічні апарати продовжують польоти у далекі простори
Всесвіту, як і передбачав вчений, син славетної Полтавської Землі, серце якого
перестало битися 27 травня 1838 року. Та пам’ять людська шановно береже всі
спогади про цю людину і надає належне його таланту, мужності і прозорості
сказаних слів в мить останнього подиху.
Можна з упевненністю сказати, що всі хто цікавиться ракетною справою
хоч крихітку і під час вивчення зустріне слова «ракетний генерал» або «перший
ракетник» мабуть не замислюючись дадуть відповідь, що мова йде про генерала
Засядько Олександра Дмитровича, якому за довгі роки військової служби
довелося виконувати накази трьох Імператорів – Павла І, Олександра І та Миколи
І при цьому всі вони та їх родини високо цінували Олександра Дмитровича і з
великою прихільністю ставились до нього. Заслужити таку повагу могла високо
освічена, чесна і знаюча свою справу людина – людина, яка жила і творила
заради майбутнього Держави.
Розповідь про Олександра Засядько, що народився 7 листопада 1779 року
доречно мабуть розпочинати з переліку посад, які він обіймав одночасно, бо саме
це дасть можливість гідно оцінити його діяльність і зробити висновок в його
працездатності, а для нас, полтавчан, відчути гордість за сина Полтавщини,
родом з села Лютеньки Гадяцького повіту.
А посади Олександра Засядько були такі: – управляючий артилерійського
училища, директор Петербурзької піротехнічної лабораторії, директор
Охтинського порохового заводу, директор Петербурзького Арсеналу, командир
учбової артилерійської бригади, наглядач карабінерного полку, професор,
викладач артилерії.
Та щоб дістатися такої честі і такого високого положення Олександр Засядько
37 років присвятитив чесному служінню батьківщині, пройшов всі ступені
військового росту, від підпоручика до генерал-лейтенанта, при цьому завжди
залишався порядною людиною, яку поважали всі, хто працюв поруч з ним.
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Сьогодні про рід Засядьків з Лютеньок нагадує нам, хіба що, величезний
дуб, який зберігся в урочищі Засядьківщина. Пастухи його називають дубом
Засядько. Можливо це не в честь Олександра, а що в честь їхнього роду, який
там проживав,так це однозначно, а можливо і в честь Олександра бо саме він
найбільш прославив нашу Вітчизну, як перший винахідник ракетної зброї.
Батько Олександра був мало заможним дворянином, козацького походження
і службу проходив спочатку в Малоросійських міліцейських полках, потім по
громадянській лінії в Криму на посаді повітового скарбника. Помер і похований в
м. Перекоп. Дідусь О.Засядько дійсно обіймав посаду головного гармаша війська
запорізького, за що і отримав дворянське звання після того, як Катерина ІІ
ліквідувала Запорізьку Січ (1775).
Кар’єра Олександра Дмитровича Засядько, як військової людини, розпочалася
після закінчення Артилерійського і Інженерного шляхетського корпусу, де він
навчався з своїм старшим братом Данилом, тому у публікаціях часто можна
зустріти Засядько-1, Засядько-2. Обидва брати закінчили кадетський корпус в
чині підпоручика, що свідчить про їх хорошу підготовку та всебічні знання, обидва
отримали генеральський чин і обидва мали вищі державні нагороди.
Та рід Засядьків найбільш прославив Засядько-2 (Олександр), який
першим у Росії сконструював бойові ракети, пускові станки до них та розробив
тактику застосування цього нового виду зброї. Цікаво, що вже тоді О. Засядько
розробив і пропонував 6-ти зарядні установки. І, якщо глянути наперед то чітко
можна бачити, що мабуть саме вони стали прообразом майбутніх знаменитих
гвардійських мінометів «Катюша», які були сконструйовані наприкінці 30-х
років ХХ сторіччя і успішно пройшли випробування у 1941-1945 роках. До речі
в розробці реактивних систем залпового вогню «Катюша» брали активну участь
Ю. Побєдоносцев та М. Кісенко – вчені, ім’я яких тісно пов’язано з Полтавою.
Після закінчення кадетського корпусу О. Засядько направляється у
10-ий батальон, який розташовувався в Херсонській губернії. У складі військ
О.В. Суворова ця частина брала участь в Італійському поході, в облозі фортеці
Мантуя. Саме тут молодий офіцер і одержує бойове хрещення. За декілька місяців
бойових дій Олександр Засядько неодноразово брав участь у рукопашному
бою, трічі під ним вбивали коня, двічі прострілювали його ківер та не вельми
переймаючись цим О.Засядько продовжував воювати і доля берегла його.
Хоробрість та кмітливість Олександра Засядько не залишились непоміченими
і невдовзі він отримує похвалу від самого фельдмаршала М.І. Кутузова та чин
штабс-капітана (1805).
У подальшому брати Засядько брали активну участь в десантах на острови
Корфу і Тенедос під командуванням віце-адмірала Д.М. Сенявіна, де знову
відзначається особистою відвагою Олександр Засядько, за що й отримав свою
першу нагороду – орден св. Георгія 4-го ступеня (1806).
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Російсько-Турецьку війну (1806-1812) О. Засядько закінчив підполковником
і з нагородами – орденом св. Володимира 4-го ступеня, орденом св. Анни 2-го
ступеня та Золотою шпагою з написом «За хоробрість». До речі, такою шпагою
на той час, володів тільки П.М. Багратіон, а згодом, після звільнення Росії від
Наполеона у 1812 році і М.І. Кутузов. У битві за фортецю Рущук О. Засядько, не
зважаючи на рану, не залишив поля бою і продовжував командувати військами,
за що був нагороджений алмазними знаками до ордену св. Анни 2-го ступеня.
Вручаючи нагороду фельдмаршал М. Кутузов сказав: «Сам знаю, що мало за
ваші діяння. Та у вас, батінька, орденів і відзнак і так більше, ніж у кого-небудь
з ваших однолітків по всій армії».
Вітчизняну війну 1812 року Олександр Дмитрович Засядько продовжував
вже досвідченим офіцером на посаді командира 15-ої артилерійської бригади, яка
з боями дійшла до Парижу, а командир до своїх нагород додав орден св.Георгія
та св.Володимира 3-го ступеня, пруський орден Пур ле Міріте (За заслуги на полі
битви) та чин полковника.
Поруч з Олександром також хоробро воював його брат Данило (Засядько-1)
– командир 15-ї понтонної роти 2-ої запасної артилерійської бригади У січні 1812
року Данила направляють в 15-ю артилерійську бригаду командиром 15-ї роти.
Обидва брати ніби змагались у хоробрості та мужньості, про що свідчать їх
нагороди. Данило як і Олександр, на протязі 1812-1814 років став володарем 5ти орденів (св. Анни 2-го ступеня, св. Георгія 4-го ступеня, св. Володимира 3-го
ступеня, пруських – Червоного Орла та За достоінство), окрім того нагороджений
золотою шпагою «За хоробрість» і військовим званням полковник (1813). На жаль
в бою біля с.Шампобер Данила Дмитровича було поранено і він потрапив у полон.
Після нетривалого полону його було звільнено і призначено командиром батарейної
роти № 36 в 19-ту артилерійську бригаду, а 4-го червня 1815 року «За особливу
старанність і справне утримання роти» він удостоєний Височайшого благовоління.
Закінчив свій життєвий шлях Данило Дмитрович в чині генерал-майора на посаді
директора Шосткінського порохового заводу, де і спочиває вічним сном біля
приходської тамтешньої церкви на території заводу.
Та продовжимо розповідь про Олександра Дмитровича.У військових колах
велику зацікавленість викликали так звані «конгревові ракети», сконструйовані
у Англії. Спосіб їх виготовлення тримали у великому секреті, хоча у військах вони
були з 1804 року і застосовувались у війні проти Данії. Винахідник і конструктор
цих ракет Уільям Конгрев (1772-1828) англійський вчений, інженер-полковник (у
подальшому генерал) запозичив досвід індусів, які застосовували щось подібне проти
військ Англії у 1792-1794 роках в битві при Серингапатами (Індія, штат Майсур). Та
найбільш вдала презентація, якщо так можна сказати, ракет Конгрева була здійснена
в битві проти військ Наполеона у так званій «битві народів» (1812-1813), коли війська
Англії були у складі багатонаціональних сил (Росія, Прусія, Швеція).
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О. Засядько, як командир бригади, безпосередньо брав участь у цій битві і
, є велика вирогідність, що він особисто спостерігав за діями даного виду зброї
і бачив її ефективність. Можливо саме це і спонукало його замислитися над її
винаходом та озброєнням російської армії.
Не відкладаючи рішення на подальше Олександр Дмитрович негайно взявся
за роботу і невдовзі секрет «конгревових ракет» було розкрито. Вже у 1817 році
бойові порохові ракети були готові (роботу по їх створенню розпочав у 1815 році).
Коштів на необхідні матеріали та на подальше випробування бракувало, тому
О.Засядько прийшлося продати маєток біля Одеси (спадщина батька) і таким
чином продовжувати конструювати та випробовувати виготовлені зразки.
За високу чесність та порядність О. Засядько говорить такий факт, коли
про винахід доповіли Олесандру І і нагадали, що винахідник не потребував
винагороди за свої труди та потрачені кошти, як це було прийнято, Государ
промовив: «Слава Богу, є офіцери , які служать суто заради честі».
Про свій винахід О.Д.Засядько доповів по команді і з дозволу військового
міністра П.П. Коновніцина у 1817 році направляється у м. Могильов в головну
квартиру (головний штаб) армії М.Б. Барклая-де-Толлі для демонстрації їх дії.
Фельдмаршал дав дуже високу оцінку і при тому сказав: «Корисність цих ракет
не заперечна, однаково як і необхідність мати ониї у військах...». Зазначимо, що
перед цим дію ракет було продемонстровано поблизу Петербурга у присутності
Великого князя Михайла Павловича та інших чиновників військового відомства.
Результат дії ракет справив велике враження на присутніх.
Ракети О.Д. Засядько (запалювальні та фугасні) 3-х калібрів – 2, 2,5 та 4
дюйма ( 51, 64 та 102 мм.) були прийнятй на озброєння, а винахідник отримав чин
генерал-майора (1818). Окрім конструкції ракетної зброї Олександр Дмитрович
детально розробив тактику застосування та способи її виготовлення, що було
вкрай необхідно військовим. Під його керівництвом були створені спеціалізовані
військові ракетні підрозділи, які зіграли величезну роль на початку ХХ століття,
особливо при здобутті перемоги під час облоги фортець Варна, Сілістрія, Шумла
у російсько-турецькій війні 1828-1829 років. Для чого виробництво ракет було
організовано поблизу бойових дій в районі м. Тирасполь і, як результат, тільки
за 1828 рік їх виготовлено 9745 одиниць.
Походи, битви та труднощі армійського життя підірвали здоров’я
Олександра Дмитровича і йому прийшлося провести курс лікування в Криму, що
позитивно сказалося у подальшому. Повернувшись у С.Петербург (1826) він був
запрошений до Великого князя Михайла Павловича, який сказав: «Олександр
Дмитрович, мені потрібен начальник штабу і це ти». На що Засядько відповів:
«Якщо буде Ваша воля на те, то буду служити і працювати доки не впаду».
З 1 січня 1827 року О. Засядько призначається начальником штабу генералфельдцейхмейстера (нач. артилерії російської армії). Посада начальника штабу
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давала можливість безпосередньо впливати не тільки на бойову підготовку, а й
на озброєння артилерійських підрозділів. Саме цим і скористався О. Засядько
для оснащення їх ракетною зброєю та більш широкого її використання.
З травня 1828 року Олександр Дмитрович очолює осадну артилерію. Він
добре розумів, що від цього залежить життя багатьох солдат і робив все можливе,
щоб досягти успіху з найменшими втратами, особливо під час штурму добре
підготовлених, в фортифікаціонному відношенні, фортець.
За старанність та особисту хоробрість О.Засядько отримує алмазні знаки
до ордену св. Анни 1-го ступеня (сам орден одержав 1821 року під час огляду
Імператором карабінерного полку) та військове звання генерал-лейтенант (1829).
Характерною рисою О. Засядько було виключне ставлення до кожної справи
яка йому доручалась, він був надзвичайно працездатною людиною і ніколи не
зупинявся на півдороги завжди стверджуючи, що: «Людина повинна жити в
повну силу. Вона мусить робити як найбільше, наскільки здатні її організм та
мозок». Так вмів працювати тільки Олександр Дмитрович Засядько.
Така напруга та величезна відповідальність привели до того, що здоров’я
Олександра Дмитровича погіршувалось. Йому потрібен був відпочинок та
перерва в роботі на деякий час. Весною 1831 року він їде до Москви і лікується
там мінеральними водами, але жаданого результату це не дало. У жовтні 1832
року Олександр Дмитрович переїздить до Харкова сподіваючись, що там кращі
кліматичні умови, недалеко знаходиться маєток родини і саме це повинно
вплинути позитивно. Та повернення на рідну землю не набагато покращало стан
його здоров’я і саме це спонукало О. Засядько просити відставку, яку він і отримав
1834 року. Це було велика втрата як для армії так і особисто для нього.
«Як дивно мені – говорив він. Мені здається, я зайвий у світі. Я не можу
бути корисним». Так закінчились 37 років служби прославленого генерала та
винахідника ракетної зброї, великого трудівника і безстрашного воїна.
Назавжди поселившись у Харкові Олександр Дмитрович продовжував
мріяти про різного роду проекти і пропонувати їх для втілення в життя.
Піклуючись про людей О. Засядько пропонував духовенству, окрім наук
богословія, навчатися медицині, він говорив: «Лікар душі повинен бути і лікарем
тіла» виходячи з того, що кожен населений пункт має священника і це дасть
можливість допомогати тим, хто знаходиться далеко від медичних установ.
Сумними були декілька останніх років життя цієї людини. Серед хвороб
та духовної туги, що він більше не може бути необхідним Вітчизні та своїй
численній родині, при тому з обмеженим достатком, а немічність роздратовує і
забирає майже всі сили.
В одному з листів до бойового по службі товариша він писав: «Тут у Харкові
кинув я смертний якір, і при тому, що я з дитинства звик до безприютного
кочового життя і не знаю чому, якась туга, мені не зрозуміла, тіснить душу, я тут
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безвиїзно до кінця днів своїх... Жалкую, що так рано розвалився, знищив себе».
Так воно і трапилось. Лише при хорошій погоді, в останні роки життя, на вулицях
міста можна було зустріти літнього генерала з надто повільною ходою та палицею
в руках. А по численним нагородам та шановним привітанням городян – жителі
міста та звичайні прохожі взнавали у ньому знатного, бойового генерала.
Відчуваючи наближення кінця земного шляху О. Засядько віддав останній
наказ – поховати його у Курязькому монастирі, який знаходився неподалік Харкова.
Саме тут, на одному з будинків, встановлена меморіальна дошка з написом: «Тут в
бувшому Курязькому монастирі, поховавний найвидатніший спеціаліст артилерії
та ракетної справи в Росії Олександр Дмитрович Засядько (1779-1837).
З напису на меморіальній дошці бачимо, що дата смерті 1837 рік. Так
вказано і в багатьох виданнях. Та не так давно співробітниками музею, в архівах
Санкт-Петербурга, знайдені документи котрі свідчать, що Олександр Дмитрович
помер у 1838 році. Підтвердженням цьому є:
– витяг зі справи №32 про призначення пенсії вдові генерала Засядько;
– витяг зі справи № 675 про звернення вдови до генералфельдцейхмйстера;
– свідоцтво про народження доньки Анни у червні 1838 року.
У цих трьох документах чітко вказано, що Олександр Дмитрович Засядько
помер 27 травня 1838 року.
Постає цікаве питання: що з могилою О. Засядько? Свідчення, які потребують
певного документального підтверджєення, говорять за те, що під час розбудови
трудової колонії ім. Макаренко на території бувшого Курязького монастиря було
знайдено могилу військового. Речі знайдені там були передані в Історичний музей
м. Харкова і саме вони ніби підтверджують, що це і є могила О. Засядько.
Та, на жаль, трапилось непередбачене і трагічне. З початком Великої
Вітчизняної війни, при евакуації музею на Схід, ешелон потрапив під авіаційний
обстріл і був розгромлений. Багато експонатів пропало у тому числі й експонати
з могили.
А те, що генерала О.Д. Засядько було поховано у Курязькому монастирі
сумнівів бути не може, тому що це було останнє бажання людини перед відходом
його на місце вічного спочинку.
Іменем Олександра Дмитровича Засядько названо кратер на зворотньому
боці місяця з координатами 4 N 14 E діаметром 15 км. Йому присвячені музейні
експрзиції у Санкт-Петербурзі, Москві, Полтаві та Лютеньці.
На честь 230-ти річчя від дня народження вченого Урядом України
прийнято рішення відзначити дату на Державному рівні, де передбачити низку
заходів: проведення круглого столу (конференції, наукові читання), видання
брошури про життя та творчу діяльність винахідника, опублікування статей в
газетах та журналах, назвати вулицю його імені у Полтаві тощо.
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ДНУ
И.К. КОСЬКО В ТЕОРИЮ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
Е.В. Горбенко*, Г.И. Сокол*, О.М. Дуплищева**
*Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск
**Государственное предприятие «КБ «Южное», г. Днепропетровск,
lizaveta.tv@rambler.ru
Южный машиностроительный завод, Конструкторское бюро «Южное»,
Физико-технический институт, Днепропетровский техникум ракетнокосмического машиностроения, Национальный центр аэрокосмического
образования молодежи Украины – сегодня это визитная карточка
Днепропетровска, крупнейшего ракетно-космического центра, известного далеко
за пределами Украины. Сейчас в системе Национального космического агентства
Украины находится более 30 организаций, институтов и заводов.
И у истоков всего этого стояли смелые организаторы и ученые, такие как
М.К. Янгель, С.П.Королев, М.К. Тихонравов, Ю.А. Победоносцев и их соратники.
Эти люди работали над гарантией безопасности СССР, ведь в 60-е годы США
значительно превосходила нас в области ракетно-ядерного обеспечения. Тогда
было принято решение о создании средств противоракетной обороны [1].
Профессору Н.Ф. Герасюте было поручено организацию работ по средствам
преодоления противоракетной обороны. Это положило начало создания нового
направления его научной школы. Одними из важных направлений были
исследования работы приборов ракетной техники в переходных режимах.
Переходной процесс – это изменение во времени характеристик динамической
системы, возникающий при переходе из одного установившегося режима в другой.
Переходные процессы проходят под влиянием возмущающих воздействий,
изменяющих состояние, структуру или параметры системы. К переходным
процессам относятся, в частности, разгон и торможение машины [2].
В работе любой машины нужно различать три периода, а именно:
период пуска или разгона до скорости установившегося движения, период
установившегося движения и период торможения. Длительный период во
времени – это период установившегося движения, а время пуска и торможения
машин измеряется секундами или их долями. Воспринимаемые усилия
отдельными звеньями машин в эти три периода работы различны и в период
неустановившегося движения могут превышать усилия, действующие при
установившемся режиме работы. Поэтому сначала возникла необходимость в
проверке на прочность деталей машин в период неустановившегося режима,
а затем и в проверке воздействия пиковых нагрузок на организмы рабочих
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в промышленности, шахтеров, летчиков и космонавтов. При разработке
быстроходных машин возникают трудности не только конструктивного порядка,
но и расчетного.
По переходным процессам в 40-е – 80-е годы 20 века работала научная школа
профессора С.Н. Кожевникова [3]. В работах школы получили развитие идеи о
влиянии на динамические системы с распределенными и сосредоточенными
параметрами (массой и упругостью) пиковых колебательных нагрузок. Ученые
школы описывали их уравнениями второго и более высокого порядков. Сказанное
относится, например, к многомассовой дискретной упруго-инерционной системе,
движение которой можно описать одним дифференциальным уравнением
высокого порядка. В качестве начальных условий в нулевой момент времени
координата и скорость заданы переменными, которые имеют третью и более
высокие производные.
Проблемы, связанные с действием ускорения второго порядка, рассмотрены
в работе «О динамическом эффекте действия ускорений высшего порядка»
профессора С.Н.Кожевникова. Рассмотрена задача об отыскании нагруженности
стержневого механизма, обладающего распределенной массой и упругостью.
Решение осуществляется в два этапа, на первом этапе определяется движение
механизма в предположении неупругих звеньев. На втором рассматривается
поведение звеньев как континуальных систем с кинематическим возбуждением,
т.е. под воздействием переносного ускорения. При этом частное решение полного
дифференциального уравнения для нестационарного режима работы описывает
отношение статического воздействия переносного ускорения континуальной
системы к динамическому усилию, зависящему от третьей производной по
времени от возмущающих перемещений. Этим показана связь деформаций в
напряженном состоянии звена механизма с ускорениями высших порядков.
Доказано, что при нестационарном режиме работы системы и при определенных
параметрах на динамическую нагруженность оказывают влияние ускорения
второго и третьего порядков.
В практику вошли разнообразные теоретические модели, выполненные
применительно к ускорениям высших порядков недеформируемых тел.
Для оценки динамического эффекта введено два коэффициента. Первый из
которых отражает отношения времени нарастания возмущающего ускорения
до максимального значения к периоду собственных колебаний. А второй
показывает, как динамическое нагружение силами и моментами превышает
статическое.
Дело профессора С.Н. Кожевникова продолжил профессор И.К. Косько [4].
Разработке принципиально новых методов расчетов в научном направлении
«Динамика переходных процессов» были посвящены кандидатская и докторская
диссертации профессора И.К. Косько. При решении задач проектирования
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новых машин конструктор не может обойти целый ряд вопросов, в частности,
определение динамических напряжений в звеньях механизмов, возникающих в
процессе неустановившегося движения, и напряжений, возникающих в процессе
удара при устранении зазоров в подвижных кинематических парах. Поэтому
динамические исследования механизмов стана холодной прокатки тонкостенных
труб приведенные в кандидатской диссертацией профессора И.К. Косько, имели
большое теоретическое и прикладное значение.
После защиты кандидатской диссертации доцент И.К. Косько вырастил
коллектив ученых, которые составили его научную школу. Ученики применили
его теорию по динамике переходных процессов в исследованиях колебаний при
работе различных машин и летательных аппаратов. Прежде всего специалисты
составляют физическую модель колеблющейся системы, а затем расчетную
схему. Исследуемая колеблющаяся система изображается в виде дискретных
масс, связанных между собой упругими связями. Важную роль здесь играет
коэффициент жесткости механической системы.
Профессор И.К. Косько выполнил ряд расчетов по теме «Исследования
переходных процессов в упругих системах». Для системы, состоящей из
масс, соединенных упругими связями, была написана система уравнений,
определяющих связь моментов сил упругости с приведенными моментами
внешних сил. Для двухмассовой расчетной схемы данные уравнения упрощаются
и из них можно найти частоту собственных колебаний системы, которая равна
корню квадратному из соотношения между жесткостью связи и суммой моментов
инерции двух звеньев.
В случае, если один из приведенных моментов инерции во много раз больше
другого и узел колебаний расположен вблизи звена с большим по величине
моментом инерции, расчетная схема может быть упрощена и тогда частота
собственных колебаний определяется соотношением жесткости одной связи и
одного момента инерции.
Для такой расчетной схемы записано неоднородное уравнение и найдено
его общее решение. При начальном моменте времени коэффициенты в
уравнении обращаются в нуль и общее решение для момента сил упругости в
рассматриваемом случае выражается в виде отношения статического действия,
производимого внешними возмущающими моментами к динамической
добавке. Оценку динамического воздействия внешних возмущающих моментов
производят путем сравнения наибольшего значения момента сил упругости с
амплитудным значением его статической составляющей.
Предложенный метод позволил определить действительные нагрузки,
воспринимаемые упругими звеньями во время переходного режима работы.
Подбирая соответствующий режим изменения моментов возмущающих сил, его
действие можно свести к статическому.
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Переходные процессы в ракетной технике играют важную роль в расчетах
конструкции на прочность. Разработка данной методики расчета является одной
из самых сложных задач, которую ученые решили в теории колебаний. Она
позволяет определить спектр частот колебаний, воздействующих на космонавта
и приборы во время пуска ракеты.

1.

2.
3.
4.
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«СКАЛЬП» 5Ф48
Я.А. Савицкая, В.В. Паслён
Донецкий национальный технический университет
Украина, г. Донецк
Почти пол века тому назад впервые в практике создания отечественного
авиационного вооружения коллективом Всесоюзного научно-исследовательского
института технической физики (ВНИИТФ) под руководством главного
конструктора А.Д. Захаренкова была разработана ядерная противолодочная
авиационная бомба, получившая обозначение 5Ф48 («Скальп») после ее
принятия на вооружение авиацией ВМФ СССР. Создание этой бомбы по
праву можно назвать технологическим прорывом в области разработки
авиационных боеприпасов, предназначенных для поражения подводных лодок
и иных объектов флота вероятного противника. Авиабомба 5Ф48, в отличие
от всех известных типов глубинных бомб, обладала рядом неоспоримых
преимуществ:
– была рассчитана на поражение подводных лодок на глубинах до 500
м (при соответствующей точности решения задачи прицеливания экипажем
самолета);
– обеспечивала возможность применения не только по подводным, но и
надводным (наземным) объектам при воздушном и контактном видах взрыва;
– «допускала возможность» боевого применения в широком диапазоне
высот и скоростей полета самолета при бомбометании;
– удовлетворяла жестким условиям войсковой эксплуатации, включая
хранение и транспортировку.[1, 2]
Бомба успешно выдержала все виды полигонных испытаний, проведенных
в Крыму в условиях 71-го полигона ВВС (пгт. Багерово, 18 км от г. Керчь), на
мелководной (мыс Чауда) и глубоководной (мыс Меганом) акваториях полигона
ВМФ СССР(в последнем случае с участием 8-го ГосНИИ ВВС) [1]. Полигонные
испытания «изделия» 5Ф48 проводились на опытных образцах бомбы в
различной комплектации, в том числе в боевом снаряжении без расщепляющихся
компонентов заряда.
Новая бомба предназначалась для внутрифюзеляжной подвески на балочный
бомбодержатель самолета, что позволяло проводить ее летные испытания
с самолетов Ту-16А и Ту-22 (соответственно на дозвуковых и сверхзвуковых
режимах полета), не дожидаясь ввода в строй таких самолетов морской авиации,
как Бе-12 и Ил-38. Баллистические характеристики бомбы были сопряжены
с возможностями прицельно-навигационного оборудования указанных выше
самолетов.
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Для обеспечения допустимых значений перегрузок, возникающих в момент
приводнения бомбы, в ее конструкции была предусмотрена парашютная система
(ПС). С помощью ПС осуществлялось аэродинамическое торможение бомбы
на траектории полета. Парашютная система вводилась в действие на заданной
высоте над уровнем подстилающей поверхности (море или суша) по команде,
выдаваемой автоматикой бомбы. В момент соприкосновения головной части с
водной поверхностью ПС автоматически отстреливалась от корпуса бомбы.
Ядерный противолодочный боеприпас имел разъемную электромеханическую
связь с бортом самолета, что позволяло экипажу управлять выбором вида
взрыва (подводный, воздушный или контактный). Экипаж мог осуществлять и
аварийный сброс бомбы «на невзрыв». Для получения информации о внешних
воздействующих факторах на воздушном участке траектории движения и
при приводнении, а также для контроля функционирования автоматики все
опытные образцы «изделия» 5Ф48, подвергавшиеся летным испытаниям, были
укомплектованы радиотелеметрической, а многие из них также автономной
регистрирующей аппаратурой. Кроме того, указанные образцы бомбы были
оснащены осветительными трассерами, что повышало качество проведения
внешнетраекторных измерений объектов испытаний средствами наземного
измерительного комплекса расположенного на 71 полигоне ВВС [1,3].
Полигонные испытания опытных образцов 5Ф48 подразделялись по
условиям их проведения на три вида: летные, морские и наземные. Основные
задачи летных испытаний формулировались так:
1. Определение аэробаллистических характеристик авиабомбы
(зависимость коэффициента лобового сопротивления от числа Маха,
характеристическое время и величина технического рассеивания авиабомбы
– по материалам обработки результатов внешнетраекторных измерений)
2. Экспериментальный подбор конструктивной воздухопроницательности
купола парашютной системы для обеспечения расчетных значений ударной
перегрузки при введении ПС в действие и допустимых скоростей приводнения
бомбы при заданных условиях ее применения;
3. Определение ударных перегрузок, испытываемых бомбой в момент
приводнения в штилевых условиях, а также проверка ударопрочности составных
частей бомбы (по данным расшифровки записей автономных регистраторов
перегрузки и результатам визуального контроля состояния составных частей
образцов боеприпаса 5Ф48, поднятых водолазами с грунта морского полигона);
4. Проверка правильности функционирования автоматики бомбы на
воздушном участке траектории движения (по данным расшифровки материалов
радиотелеметрических измерений) и на подводном участке движения после
приводнения (по степени соответствия зарегистрированной глубины взрыва
заданному ее значению).
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Главными задачами морских испытаний (на акваториях полигона ВМФ)
являлись:
1. Проверка прочности корпуса бомбы (по результатам гидростатических
испытаний образцов 5Ф48 на предельно допустимой глубине погружения);
2. Определение установившейся скорости погружения авиационного
боеприпаса в морской воде (по материалам гидродинамических испытаний
бомбы на больших глубинах);
3. Определение фактической глубины взрыва заряда без расщепляющихся
компонентов (по материалам регистрации параметров «газового пузыря» с
помощью трех гидрофонов).
В ходе проведения наземных испытаний ставились следующие задачи:
1. Определение стойкости, прочности и устойчивости ПС к воздействию
механических и климатических факторов (по результатам проведения стендовых
и лабораторных испытаний соответственно);
2. Определение стойкости, прочности и устойчивости бомбы к воздействию
механических факторов при транспортировке в штатном контейнере
автомобилями по дорогам с различным покрытием и многократных взлетах и
посадках самолета с «изделием» 5Ф48 на борту при размещении его в грузовом
отсеке;
3. Определение стойкости и устойчивости бомбы к воздействию
климатических факторов.
Организация летных испытаний предусматривала привлечение большого
количества специалистов разного профиля и специальностей, согласование и
введение в действие:
– программ и методик проведения заводских и государственных испытаний
образцов бомбы;
– плана оперативного взаимодействия структур, привлекаемых для
авиационного и морского обеспечения испытаний в местах их проведения;
– плана штурманского обеспечения испытаний на всех задействованных
полигонах, а также заданий экипажам самолетов на выполнение каждого
испытательного полета;
– регламента радиообмена пунктов управления (основного и выносных) с
самолетами и плавсредствами;
– регламента осуществления радиотехнической маскировки излучений,
сопутствующих испытаниям;
– схем и порядка развертывания плавсредств на акваториях полигона ВМФ
для создания мишенной обстановки, проведения подводных измерений глубины
взрыва бомбы и обеспечения поисково-водолазных работ;
– плана развертывания технических средств для проведения
внешнетраекторных и радиотелеметрических измерений при испытаниях;
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– маршрута доставки поднятых на поверхность опытных образцов бомбы
от причала порта приписки плавсредств до места работы с ними на 71-м
полигоне ВВС;
– плана материально-технического обеспечения испытаний всеми
необходимыми средствами и расходными материалами.
Летные испытания предусматривали осуществление следующего комплекса
работ:
– подготовку бомб к испытаниям (это выполнялось в ходе заводских
испытаний специалистами ВНИИТФ, а при государственных испытаниях –
специалистами 71-го полигона ВВС);
– планирование испытательных полетов и оповещение оперативных
дежурных 8-го ГосНИИ ВВС и морского полигона о месте и условиях их
проведения;
– подготовку материальной части самолетов и их экипажей к выполнению
испытательных полетов по утвержденным заданиям на каждый полет;
– бомбометание по указанным в заданиях целям с самолета Ту-16А (командир
экипажа – Воеводин В.В.) и Ту-22 (командир экипажа – Бабкин Г.В.);
– определение и буйкование мест приводнения образцов авиабомбы на
мелководной акватории полигона;
– развертывание плавсредств с гидрофонами и проведение измерений
координат подводного взрыва авиационного противолодочного боеприпаса без
расщепляющихся компонентов заряда на глубоководной акватории полигона;
– проведение внешнетраекторных измерений координат образцов бомбы на
траектории полета и математической обработки полученных материалов;
– проведение радиотелеметрических измерений сигналов, передаваемых с
бомбы на траектории полета, и дешифрирование полученных материалов;
– проведение водолазных работ по поиску и подъему с грунта образцов
бомбы по завершении летных испытаний;
– доставку автомобильным транспортом поднятых на поверхность
«изделий» на 71-й полигон ВВС;
– разборку доставленных на полигон боеприпасов, визуальный контроль их
состояния и дешифрирование записей автономных регистраторов перегрузки;
– комплексный анализ результатов испытаний каждого образца авиабомбы
специалистами.
В конце 1963 г. межведомственная комиссия вынесла решение: авиабомбу,
выдержавшую государственные испытания, рекомендовать к принятию
на вооружение авиации ВМФ ССР. Акт подписали председатель комиссии
генерал-майор Киселев В.И. (от 71-го полигона ВВС), заместитель председателя
Вовченко Д.Ф. (от Всесоюзного научно-исследовательского института
технической физики) и все члены комиссии (от ВНИИТФ, НИИ ПДС и 71-го
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полигона ВВС). [2] В 1964 г. многие разработчики ядерной противолодочной
авиационной бомбы 5Ф48 стали лауреатами Государственной премии СССР.
Один из разработчиков – Волков О.И. (НИИ ПДС) – был удостоен Ленинской
премии. Не были забыты и испытатели 71-го полигона ВВС. Летчику-испытателю
Воеводину В.В. и Василец В. были вручены грамоты министра обороны СССР
маршала Р.Я. Малиновского. «За успешное выполнение заданий командования
по созданию новых образцов военной техники». Вручение грамот проходило
перед строем офицеров научно-испытательной части и З5-го отдельного
смешанного испытательного авиаполка 71-го полигона ВВС.[1]

1.
2.
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«ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
К НАУЧНЫМ СОЧИНЕНИЯМ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»
КАК МОДЕЛЬ БИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Е.В. Архипцева
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
Россия, г. Калуга
910542@post.ru
Знакомясь с текстами научных трудов К.Э. Циолковского, нельзя ни обратить
внимание на обилие встречающихся имен, а вместе с тем многочисленных
сведений о жизни и деятельности широкого круга лиц. Сведения поражают
объемом информации, ее разнообразием, конкретикой приводимых данных.
За основу настоящего указателя взят корпус научных сочинений
Циолковского, написанных ученым в 1883-1935 годах, которые были
опубликованы в период 1891-2008 годов. В 160 из них можно встретить имена
600 деятелей в области науки и техники, политики, культуры, искусства, а
также друзей и знакомых Константина Эдуардовича, пропагандистов его трудов,
сподвижников идей ученого, популяризаторов его работ. Циолковский тысячи
раз обращается к ним в своих статьях.
Известно, что любой именной указатель – это раздел научно-справочного
аппарата к изданию сочинений, который поможет читателю ориентироваться
в потоке многочисленных имен. К сожалению, полное собрание сочинений
Циолковского еще ждет своего издания.
В связи с этим целесообразно воспользоваться списком публикаций,
каждая из которых будет состоять из названия работы, наименования издания,
указания на место и год издания. Обращение ученого к тому, или иному имени
будет зафиксировано ссылками, которые укажут на страницы публикаций.
Ориентируясь на эти ссылки, читатель, исследователь при желании может
отыскать необходимое издание и прочесть на его страницах фрагмент сочинения
Циолковского, связанный с конкретным лицом.
Указатель представляет собой перечень лиц, охарактеризованных или
упомянутых Циолковским на страницах его научных сочинений, со ссылками
на публикации, которые приведены отдельным списком.
Целевое назначение указателя – облегчить поиск персоналий, упоминаемых
Циолковским в его трудах, а вместе с тем поиск интересующей исследователя,
читателя информации, касающейся этих лиц.
Лица перечня расположены строго в алфавитном порядке.
Каждому лицу соответствует краткая биографическая справка, в
которой указаны фамилия, имя, отчество, национальность, годы жизни, род
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деятельности, ученая степень, научные труды, заслуги. Здесь же проставлены
данные о контактах с Циолковским, если таковые имеются. Фамилии, имена, по
возможности, представлены полностью, они выделены жирным шрифтом. При
необходимости указан псевдоним. Фамилии зарубежных деятелей прописаны
в двойной транскрипции. Иностранная транскрипция фамилии дана в круглых
скобках.
Биографические справки представляют собой сжатый, емкий текст.
Источником биографических данных для упоминаемых ученым имен послужили
архивные документы, литература специального и научно-просветительного
назначения, познавательного характера, отдельные научные исследования,
материалы периодических изданий.
Довольно трудоемким оказался поиск биографических данных относительно
каждого из упомянутых Циолковским лиц.
В том случае, если сведений относительно биографии получить не удалось,
в квадратных скобках представлены версии составителя.
За биографической справкой следует порядковый номер публикации,
в которой фигурирует упомянутое ученым имя, и номер страницы этой
публикации.
«Список научных публикаций К.Э. Циолковского» приведен после перечня
лиц. В его составе 191 единица. За период 1891-2008 годов отдельные научные
сочинения ученого переиздавались неоднократно. Указание на ссылки в разных
изданиях одного и того же сочинения необходимо не только для того, чтобы
читатель мог получить представление обо всех изданиях одной работы. Прежде
всего, это вызвано тем, что во многих изданиях нередко можно встретить
купюры, искажения текста, а значит – пропуск отдельных имен.
В качестве приложения к указателю даны «Библиография», то есть
список тех публикаций и архивных источников, откуда были взяты сведения
относительно лиц, а также «Таблица персоналий».
Следует оговориться: названия небесных светил, связанные с именами
героев мифов и легенд Древней Греции и Древнего Рима, в список не вошли. В
том случае, если сами герои мифов и легенд выступают в качестве персоналий, их
присутствие на страницах указателя оправдано. Это Икар, Афродита, Прометей
и другие. В ряду персоналий фигурирует имя Иисуса Христа. Иисус Христос, в
противовес таким понятиям, как Бог-отец и Святой дух, представлен в трудах
Циолковского не только как Бог-сын, но и как личность историческая.
Хотя среди персоналий мыслители прошлого, литературные и библейские
персонажи, преобладают ученые, конструкторы, специалисты. Все они для
исследователей научного творчества Константина Эдуардовича представляют
особый интерес. Со многими из них Циолковский знаком был лично, с
некоторыми – заочно, в ходе переписки.
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Среди ученых математики, физики, химики, астрономы, биологи,
физиологи, географы, путешественники, исследователи атмосферы, философы.
Творчество многих из них, предшественников и современников Циолковского,
сегодня трудно отнести к какому-либо одному направлению. Отдельные личности
с успехом проявили себя в таком наборе наук, как физикохимия, математика,
астрономия, философия.
Персоналий ученых в указателе сотни. Кто-то прославил свое имя навеки.
Это А. Ампер, Д. Араго, С.А. Аррениус, Р. Бойль, Д. Бруно, Ж.Б. Био, Н. Бор,
Г. Гаген, Г. Гельмгольц, Ж.Л. Гей-Люссак, Г. Галилей, Г. Герц, Л. Гальвани,
В. Гершель, Р. Гук, Р. Декарт, Д. Дидро, Д. Джоуль, Г.Р. Кирхгоф, Н. Коперник,
Х. Колумб, А. Лавуазье, Х. Лоренц, Г. Магнус, И. Ньютон, Б. Паскаль,
М. Планк, Ж.А. Пуанкаре, Ж.Ж. Руссо, Й. Стефан, М. Фарадей, А. Эйнштейн
и другие. Каждого из этих ученых Циолковский мог бы назвать гением, так как
каждый из них совершил важные для человечества открытия.
Отдельные имена сегодня уже не на слуху, об их обладателях можно
прочесть лишь в специальных изданиях, они неизвестны широкому кругу
исследователей, читателей. Это Р. Инесс, Ж.Л. Лесаж, Т.Э. Найт, Ж. Шарль
и другие.
Из числа упомянутых Циолковским имен есть и такие, которые для нас,
возможно, утеряны навсегда. Это имена физиков Вери, Колладона, Маркузе,
Хольцмана, астронома Л бока и других.
В ряду мыслителей прошлого представители Древней Греции и древнего
Рима. Это ученые и философы. Среди них Анаксагор, Анаксимандр, Аристипп,
Аристотель, Архимед, Гиппарх, Демокрит, Лукреций и другие.
В числе специалистов инженеры, механики: К. Бах, И. Гутенберг,
Ф. Джойя, Я.А. Сенгер, Ф. и А.Ф. Круппы, И.И. Ползунов, Р. Фултон,
А.Г. Эйфель и другие.
Много деятелей в области ракетной техники, аэродинамики, авиации. Среди
них И.И. Сикорский, Ф.А. Цандер, Н.И. Кибальчич, Г. Гансвиндт, В. Гоман, М.
Валье, Ф. Зендер, Ф. Улински, Унге, Биркеланд.
Однако превалируют деятели в области воздухоплавания. Среди них
многочисленные теоретики воздухоплавания, конструкторы аэростатов,
аэронавты, воздухоплаватели, пропагандисты воздухоплавания: Бовдлер,
Боссе, Бослер, В. Брунс, Бутлер, Бухгольц, Г. Вельнер, П. Генлейн, Герлях,
К.Я. Данилевский, К. Джевецкий, В. Коксвель, Колардо, Крокко, Лентовский,
Д.М. Печковский, Пенно, Серполле, Д. Стрингфеллоу, Труве, Хелле. На
сегодняшний день эти имена незаслуженно забыты, информация о них довольно
скудная.
Среди знакомых – друзья по Боровску и Калуге, специалисты из Москвы. Это
В.И. Ассонов, П.М. Голубицкий, Н.П. Глухарев, В.И. Земблинов, В.А. Ермаков,
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И.А. Казанский, М.Н. Канищев, П.П. Каннинг, В.М. Лалетин, А.А. Меньшов,
А.П. Модестов, Н.А. Олимпиев, В.И. Прянишников, В.П. Яковлев и другие.
Многие из них состояли в переписке с Циолковским. Среди корреспондентов
много зарубежных. Это Г. Оберт, В. Лей, Р. Ладеман, Ф. Опель А.Б. Шершевский
и другие.
Среди литераторов поэты, писатели, редакторы, издатели, журналисты. Это
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов,
А.П. Чехов, А.И. Куприн, Н.В. Успенский, Г. Уэллс, У. Шекспир, И.В. Гете,
Г. Гейне, Сафо, К.Е. Вейгелин Н.Н. Кондратенко, М.Я. Лапиров-Скобло,
Ю.Н. Герман, Е.И. Редин, Я.И. Перельман и другие.
Множество исторических, политических деятелей. Это Понтий Пилат,
Хеопс, Соломон, Александр Великий Македонский, Юлий Цезарь, Иван Грозный,
Тамерлан, Чингисхан, Екатерина Великая, Наполеон I Бонапарт и другие.
Многочисленны библейские персонажи. Здесь Адам, Авраам Руссо, Мария,
Варфоломей, Ной и другие. Литературных героев представляют Е. Базаров,
Венера, Икар, Прометей и другие.
Лишь отдельные имена Циолковский упоминает в своих трудах единожды,
больше тех, к кому обращается неоднократно.
Константин Эдуардович многократно упоминает Иисуса Христа и Будду,
имена таких ученых, как Ч. Дарвин, Ж. Ламарк, П. Лаплас, Г. Лейбниц.
Много раз он обращается к специалистам в области ракетной техники,
среди которых Г. Оберт и Р. Годдард. Но наибольшее число цитат содержат
такие персоналии, как Г. Максим, О. Лилиенталь, С. Лэнгли, А. Жиффар,
Ф. Цеппелин, Д. Шварц, Ф. Лана, А. Сантос-Дюмон, Н.Е. Жуковский,
Е.С. Федоров, братья Монгольфье, Тиссандье и Райт. Это специалисты в области
воздухоплавания и авиации.
Многие фамилии по той или иной причине искажены. Искажение в
написании отдельных фамилий нередко свидетельствует об ошибках в процессе
набора текста, что легко было бы заметить, сопоставляя отпечатанный текст с
рукописью. В основном это касается прижизненных изданий Циолковского.
Перевод фамилии зарубежного деятеля в русскую транскрипцию порой
также связан с искажениями, что характерно для трудов Константина
Эдуардовича, особенно, если фамилию требуется просклонять по падежам.
Прежде всего, это относится к таким фамилиям, как Фруде, Лессль, Рэлей.
Возможно, перевод отдельных фамилий ученый производил самостоятельно.
Во многих фамилиях зарубежных специалистов у Циолковского отсутствуют
сдвоенные согласные. В качестве примера можно привести такие фамилии, как
Беккерель, Доницетти, Гамбетта, Грамм, Левкипп, Ковалло, Каррель, Шуманн.
У отдельных фамилий, напротив, они имеются там, где в них нет необходимости,
например, Калльете вместо Кальете.
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Кроме того, не следует забывать о времени: в бытность Циолковского и в
наши дни одну и ту же фамилию писали и пишут по-разному, например, Дэдал
и Дедал, Дрепер и Дрэпер.
Кроме разночтений, встречаются искажения. Например, Дьюара
Циолковский называет Дюваром, Иннеса – Инессом, Бертолле – и Бертоле, и
Бертело. Отдельные искажения довольно грубые.
С большим трудом удалось установить, что ученого по фамилии
Ниепс никогда не было, что это, по всей видимости, результат неправильно
прочитанного текста рукописи Циолковского при ее издании в 1928 г.
(Циолковский К.Э. Любовь к самому себе или истинное себялюбие. – Калуга,
1928). В тексте идет речь об открытии радиоактивного явления, по специальному
справочнику можно определить, что открытие это в 1777 году, ранее Беккереля,
сделал шведский химик К.В. Шееле.
Точно так же была искажена фамилия Павла Вортмана, владельца одной
из технических контор в Москве, где производились сварочные аппараты. В
Личной библиотеке Константина Эдуардовича, хранящейся в фондах ГМИК
им. К.Э. Циолковского, имеется рекламный проспект технической конторы
Павла Вортмана (Вортман П. Сварочные аппараты. Рекламный проспект, б/г.),
и в брошюре 1915 года (Циолковский К.Э. Дополнительные технические данные
к построению металлической оболочки дирижабля без дорогой верфи. Отзыв
Леденцовского общества о моем дирижабле. – Калуга, 1915) имя владельца
этой конторы упоминается правильно. Но в издании 2002 года, в том месте, где
также идет речь о приспособлении для автогенной сварки кровельного железа,
всплывает фамилия Павла Ротмана (История моего дирижабля из волнистого
металла // Циолковский К.Э. Гений среди людей. – М., 2002). Несомненно,
ошибка должна быть исправлена.
Много пришлось размышлять над фамилией швейцарского изобретателя
холодильных машин Казимира Телье. В различных изданиях трудов
Циолковского этот изобретатель упоминается четыре раза: дважды он назван
Телье (Простой солнечный нагреватель и его применение к двигателю, кухне
// Циолковский К.Э. Собрание сочинений. Т. IV. Естествознание и техника.
– М., 1964; Циолковский К.Э. Гений среди людей. – М., 1992) и дважды – Пелье
(Циолковский К.Э. Ракета в космическое пространство. – Калуга, 1924; Судьба
мыслителей или двадцать лет под спудом // Циолковский К.Э. Гений среди
людей. – М., 2002). Мы склонны считать правильным первый вариант, а именно
– Телье. Причины следующие. Издание 1964 года готовилось в Академии наук
СССР, и в основу его были положены рукописи ученого. Следовательно, ошибка
здесь маловероятна. Кроме того, мы не имеем право не доверять известному
специалисту и давно зарекомендовавшему себя с положительной стороны,
исследователю жизни и научного творчества К.Э. Циолковского Т.Н. Желниной.
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В подготовленном ей издании 1992 года, в основу которого легла рукопись
ученого, также значится фамилия Телье. В брошюре же Циолковского,
вышедшей в 1924 году, значится фамилия Пелье. Мы склонны думать, что
это опечатка. Издание 2002 года готовилось не только по рукописям ученого,
хранящимся в АРАН, но и по его печатным трудам, и опечатка из брошюры
Константина Эдуардовича перенеслась в это издание.
Нельзя не упомянуть тот факт, что фамилия немецкого биолога Гарвуда,
который в своем труде под названием «Обновленная земля» (в переводе
К.А. Тимирязева) упоминает кактус Б рбанка, в двух работах К.Э. Циолковского
ни разу правильно не названа. Так, в 1929 году в работе «Растение будущего»
Гарвуда Константин Эдуардович нарек Гартвудом, очевидно, несколько спутав
его фамилию с фамилией немецкого философа Гартмана, которого он упоминает
в одной из своих работ (Этика, или естественные основы нравственности //
Циолковский К.Э. Космическая философия. – М., 2001). А в статье «Идеальный
строй жизни», опубликованной в 2001 году, появилась новая фамилия –
Гервуд.
Та же ситуация с фамилией английского астронома Бейли: в работе ученого
«Образование солнечных систем» мы видим фамилию Бело (Циолковский
К.Э. Образование солнечных систем и споры о причине космоса. – Калуга,
1925), а в статье «Земные катастрофы» читаем: Бьела (Земные катастрофы //
Циолковский К.Э. Щит научной веры. – М., 2007). Астрономы Бело и Бьела
науке не известны.
Еще пример – путаница между Деландром и Деламбром. Оба –
французские астрономы, оба изучали Солнце. И фамилии созвучны. Возможно,
Циолковский их спутал. Потому что в публикации 1925 года (Циолковский
К.Э. Образование солнечных систем и споры о причине космоса. – Калуга,
1925) проставлена фамилия Деланбр, которая являет собой нечто среднее меж
двух фамилий астрономов. Между тем, астронома с такой фамилией не было.
Нам представляется, что в труде ученого речь может идти о Деландре, который
предполагал наличие в короне и протуберанцах Солнца альфа, бета и гамма
излучения. Хотя нельзя исключать версии и о том, что ошибка появилась при
наборе типографского текста.
Все искаженные в источниках фамилии представлены, согласно
алфавитному порядку, в основном ряду имен со ссылкой на правильное их
написание, в связи с чем, легко отыскать данные по всем без исключения
персоналиям.
Настоящий указатель – это огромный биографический словарь, обширный
банк данных относительно жизни и творчества целого ряда деятелей в области
науки и техники, политики, культуры, искусства, как предшественников, так
и современников Циолковского.
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Объем и состав именного указателя позволяют характеризовать
информационную базу сочинений Циолковского, сведения ученого относительно
каждого из упоминаемых им лиц позволяют судить об уровне научных знаний
ученого, о многогранности его интересов, о контактах. Все это весьма важно
не только для исследователей научного творчества Константина Эдуардовича,
краеведов, но также для преподавателей и учащихся, которые в рамках
культурологи на региональном и более высоком уровне изучают исторические
аспекты таких предметов, как математика, физика, химия, биология,
астрономия, исторические аспекты тем «Воздухоплавание», «Авиация»,
«Ракетно-космическая техника».
«Именной указатель к научным сочинениям К.Э. Циолковского» можно
рассматривать в качестве модели биографических исследований, базы данных
по воздухоплаванию, авиации и космонавтике.
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ПРООБРАЗ КОСМИЧЕСКОГО СКАФАНДРА
А. В. Фатов, В.В. Паслен
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк
pvv@rtf.donntu.edu.ua paslen@yandex.ru
Скафандр (от греческого σκαφος — лодка, судно + ανδρος — родительный
падеж от ανηρ — человек. Буквально — «лодкочеловек») — специальное
снаряжение, предназначенное для изоляции человека (или животного) от
внешней среды. Такое определение скафандра дано в энциклопедии ВикидиЯ.
История создания космического скафандра давняя и началась она с
подводных скафандров. Первый подводный скафандр был изобретен в 1865 г.
французским горным инженером Бенуа Рукейролем и офицером французского
флота Огюстом Денейрузом и представлял собой наполненный сжатым
воздухом резервуар с регулятором давления и мембраной. В 1879 г. офицер
английского флота Генри Флюсс разработал автономный дыхательный прибор
с замкнутым циклом, имеющий все атрибуты современных аппаратов: медный
баллон и дыхательный мешок с пропитанной калием пенькой для поглощения
углекислоты. В России таким изобретателем был крестьянин из подмосковного
села Покровское Ефим Никонов. Его проекты были одобрены и востребованы
Петром I.
В 1829 г. свет увидел первый водолазный скафандр, состоящий из
металлического шлема, водонепроницаемой рубахи и грузов. Механиком
из Кронштадта Гаузен был создан прототип современного вентилируемого
водолазного снаряжения. А в 1853 г. изобретатель В. Вшивцев дополнил его
образец клапанами вдоха и выдоха и дыхательной трубкой. 1861 год ученый
А. Лодыгин снарядил водолазов автономным скафандром с использованием
газовой кислородно-водородной смеси. Два года спустя очередной изобретатель
А. Хоти предложил водолазное снаряжение, имеющее специальный резервуар
с запасом сжатого воздуха, которое позволяло ныряльщику долго находиться
в холодной воде. В начале 1870-х годов офицер французского флота Огюст
Денейруз изобрел вентилируемый скафандр, который явился наиболее
удачным прототипом современного трехболтового вентилируемого водолазного
снаряжения. К концу XIX в. появилось великое множество жестких скафандров
самых разнообразных конструкций. Первый пригодный для практического
использования глубоководный водолазный скафандр был выпущен германской
фирмой «Нейфельдт и Кунке» в 1923 г.
31 марта 1934 года в Ленинграде открылась Всесоюзная конференция
по изучению стратосферы, – первая в мире научная конференция по такой
теме. Стратосфера – преддверие космоса. В своем докладе о космических
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лучах, разбирая их биологическое воздействие, говорил известный генетик
Н.К. Кольцов. Об этой среде, чуждой жизни, рассказывал Г.М. Франк,
а Л.А. Орбели выступил с подробным и обоснованным «Планом научноисследовательской работы по вопросу о влиянии стратосферных условий на
организм человека и животных». В этом докладе разбирались требования,
которые должны предъявляться к скафандру будущего стратонавта.
В 1934г. в Ленинграде развернулись работы по строительству стратостата
«Осоавиахим-2». На заводе «Пиротехника» создали специальную ткань для
оболочки. Сам стратостат должен был иметь открытую гондолу, но стратонавтов
предполагалось одеть в скафандры. Однако для «Осоавиахим-2» параллельно
разрабатывалась и герметичная гондола со шлюзом для выхода пилотов в
скафандрах в открытую стратосферу. Работами по разработке скафандров
руководил профессор Л.А. Орбели. До второй мировой войны в нашей стране
были созданы: скафандр ГВФ (один из его создателей и авиационный врач
А.А. Перескоков); скафандры Ч-1 и Ч-3 Института авиационной медицины
(конструктор E.E. Чертовской), скафандр ЦАГИ (инженер А.И. Хромушкин и
др.) которые прошли испытания. В дальнейшем скафандры совершенствовались.
Они стали «плавающими», согревающими пилота при многочасовом
пребывании в воде, облегчающими переносимость аэродинамического удара в
момент катапультирования летчика из самолета. Кроме того, улучшились их
эргономические характеристики, они стали более удобными для выполнения
летчиком рабочих движений.
Яков Григорьевич Украинский стратонавт предложил использовать
гондолу с переходным шлюзом и совместно с инженером В.К. Астафьевым
разработал лёгкий скафандр для высотных полетов. Он и его экипаж погибли
в 1938 г. при полёте на стратостате ВВА-1. На большой высоте отказало
кислородное оборудование, а индивидуальное кислородное оборудование не
справилось с поддержанием жизнеобеспечения. Экипаж стратостата погиб
от удушья. Стратостат приземлился в Сталино (Донецк). Он попал на линию
электропередачи. Шар стратостата взорвался, так как он был заполнен
водородом. Экипаж стратостата был похоронен в Сталино.
Но все это не космос…
Остановимся на событии, тесно связанным с Донбассом.
В своем произведении Генрих Саулович Альтшуллер (лит. псевдоним
— Генрих Альтов) «Этюды о фантазии» писал: «Идеи, возникшие при работе
над фантастическим глубоководным скафандром, я использовал несколько лет
спустя, проектируя первый в мире, но вполне реальный газотеплозащитный
скафандр для горноспасателей, спускающихся в охваченные огнем шахты».
Среди его первых изобретений — катер с ракетным двигателем, пистолет-огнемёт,
скафандр для горноспасателя (А.с. 111144 СССР. Кл. 61а, 29/12. Аппарат для
55

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

индивидуальной газотепловой защиты/Г.С. Альтшуллер, Р.Б. Шапиро (СССР).
– N 555265; Заяв. 24.07.56. Опубл. 2.07.58, Бюл. N 4, с. 111.).
В описании к авторскому свидетельству говорится: «Аппарат для
индивидуальной газотепловой защиты, состоящий из герметизированного
комбинезона, шлема, соединительного кольца, дыхательного мешка и
размещенного в подкостюмном пространстве резервуара жидкого кислорода,
отличающийся тем, что для устранения необходимости в специальных
респираторах отработанный в холодильной системе газ используется для
дыхания».
Раньше был отдельный респиратор и отдельный холодильный костюм.
Точнее: холодильного костюма вообще не было. Слишком много веса он
требовал. Замена двух отдельных аппаратов одним дает очень существенный
выигрыш: можно взять много хладагента (жидкого кислорода) и, следовательно,
резко повысить защитную мощность. А нагретый до нормальной температуры
газообразный кислород идет потом на дыхание. Респиратор не нужен. Выигрыш
есть, а проигрыша нет. Техническое противоречие было устранено.
Экспериментально доказано, что предельная температура тела, при которой
человек может оставаться живым, составляет не более плюс 43°С и не менее
минус 27°С. Представим себе, что происходит с температурой в космосе. Но
космонавты там работают.
Космические скафандры являющиеся прообразами вышеперечисленных
скафандров: состоят из двух основных оболочек: внутренней герметичной и
внешней силовой. В первых советских скафандрах внутренняя оболочка
изготавливалась из листовой резины методом элементарного склеивания.
Начиная со спасательных скафандров «Сокол» герметичная оболочка стала
резинотканевой. Внешняя оболочка – тканевая. Она защищает резиновую
оболочку от повреждений и держит форму.
Провести продолжительное время в резиновом мешке никакой
человек не сможет. Поэтому в каждом скафандре в обязательном порядке
присутствует система вентиляции: по одним каналам подводится ко всему телу
кондиционированный воздух, по другим – отсасывается (аналогично костюму
горноспасателя).
По методу работы системы жизнеобеспечения скафандры делятся на
два вида – вентиляционные и регенерационные. В первых, более простых по
конструкции, использованный воздух выбрасывается наружу, аналогично
современным аквалангам. По такому принципу были устроены первые
скафандры СК-1(«Беркут») и легкие спасательные скафандры «Сокол».
Все мы видели по телевидению, в кино или на фотографиях космонавта
— в скафандре. Но не каждый может ответить когда, где и кем было создано
это устройство. Первый отечественный скафандр был спроектирован в 1931
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году, и представлял собой простой герметичный комбинезон со шлемом,
снабженным небольшим стеклом для обзора. В этом скафандре можно было
делать все что угодно, только не работать: дыхательная смесь заполняла
весь скафандр, и сгибать и разгибать руки и ноги при этом было невероятно
сложно.
Первые скафандры, изготавливались в ЛИИ им. Громова, создавались в
исследовательских целях и использовались в основном для экспериментальных
полетов в стратосферу. После войны интерес к скафандрам возобновился, и в
1952 году в подмосковном Томилине было открыто специальное предприятие
по изготовлению и разработке космических скафандров – Завод № 918, ныне
НПП «Звезда». Первыми плодами творчества «Звезды» по обеспечению
безопасности будущих космических полетов в части создания средств
жизнеобеспечения и спасения пилотов при полетах на больших скоростях и
высотах были разработка и изготовление в 1953-54г.г. установок, состоящих
из катапультных тележек, снабженных кислородной аппаратурой и
скафандрами для животных (собак). Цель этой работы, выполняемой по
Постановлению Совета министров СССР от 6.02.53г. и заказу АН СССР и
НИИИАМ’а, – определить возможность пребывания живых существ после
заброса их с помощью ракет на высотах до 100-110 км с последующим
катапультированием и спуском на парашюте.
В 1956-57 гг. в рамках продолжения работ по созданию средств обеспечения
жизнедеятельности человека при полетах на больших высотах, по заказу
НИИИАМ была разработана ГКЖ – гермокабина животных (собак). Работа
завершилась полетом собаки «Лайка» на 2-м ИСЗ 3.11.57 г., при котором
обследовалось поведение животного как при воздействии вибрации и перегрузок,
так и в условиях невесомости. ГКЖ была укомплектована системой регенерации
газовой среды и автоматами подачи пищи и воды для животного. Следующим
этапом работ по исследованию жизнедеятельности животных в условиях
космического полета было создание в 1960 году кабины, которая использовалась
на начальном этапе работ по разработке и оценке катапультного кресла кораблей
«Восток». Эта кабина была рассчитана на 2-х собак и также укомплектована
устройствами для питания и удаления отходов.
С 1960-х годов завод № 918 начал разрабатывать скафандры, включая
самый первый скафандр СК -1 Юрия Гагарина. Скафандры СК-1 с автономной
система обеспечения жизнедеятельности обеспечивали спасение космонавта
при разгерметизации кабины или при отказе бортовой система обеспечения
жизнедеятельности течение 5 часов, а также жизнеобеспечение космонавта
при катапультировании и последующем приземлении или приводнении.
Скафандр типа СК-1 успешно эксплуатировался при осуществлении первого в
мире полета в космос, а также при всех полетах кораблей «Восток». Для первой
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женщины-космонавта В.В. Терешковой была разработана модификация этого
скафандра СК-2.
Необходимые климатические и гигиенические условия в скафандре
поддерживает автономная система обеспечения жизнедеятельности (АСОЖ).
Именно АСОЖ должна обеспечить заданное давление в скафандре, газовый
состав, удаление продуктов жизнедеятельности, поддержание необходимой
влажности и температуры. Особо сложной оказывается задача сохранения
теплового баланса. Сколько-нибудь значительного теплового обмена между
космонавтом, одетым в скафандр, и космическим пространством не происходит:
в космосе ведь нет воздуха, нет теплопроводной среды, которая в земных
условиях отводит тепло от нашего тела. Конвекции внутри скафандра в условиях
невесомости также нет. Остается лишь один путь теплопередачи — тепловое
излучение. При этом необходимо учитывать, что космонавт вне корабля
может работать либо в зоне солнечного освещения, либо в тени, в условиях
сильнейшего космического холода. Поэтому тепловые потоки к скафандру или
от него могут резко колебаться и достигать больших величии. Чтобы защищать
человека и оборудование от столь резких изменений тепловых потоков, поверх
основной оболочки скафандра надевается одежда с несколькими слоями так
называемой экранно-вакуумной теплоизоляции, которая работает как своего
рода многослойный термос (аналогично костюму горноспасателя!). Материалы
и покрытия подбираются таким образом, чтобы внешние излучения почти
полностью отражались и при этом собственное, внутреннее тепловое излучение
задерживалось. Важность этой проблемы связана еще и с тем, что для мягких
частей скафандра нужны эластичные материалы, а они не всегда выдерживают
большие перепады температуры. В открытом космосе, за пределами атмосферы,
состав солнечного излучения существенно отличается от того, к которому мы
привыкли на поверхности Земли. Поэтому особые требования предъявляются к
прозрачной части шлема: остекление и светофильтры должны защитить глаза и
кожу лица от чрезвычайно активных ультрафиолетовых лучей, от инфракрасных
(тепловых) лучей, должны ослабить солнечное излучение в видимой части
спектра, обеспечив при этом хорошую видимость при различной освещенности.
В современных космических скафандрах главным образом используют системы
регенерационного типа, где циркуляция газа происходит по замкнутому контуру
и обновляется не вся газовая среда внутри скафандра, а только те ее компоненты,
которые изменяются или расходуются в процессе жизнедеятельности человека.
После восстановления в АСОЖ газовая смесь пополняется кислородом и снова
используется для дыхания и вентиляции.
Таким образом, прообразом космического скафандра являются: водолазный
костюм, костюм стратонавта, высотный костюм летчика, газотеплозащитный
скафандр горноспасателя.
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У ИСТОКОВ РОЖДЕНИЯ КБ «ЮЖНОЕ» ИМ. М.К. ЯНГЕЛЯ
(к 90-летию со дня рождения Н.Ф. Герасюты)
В.А. Ижко, А.Ф. Белый.
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля»,
г. Днепропетровск,
E-mail: info@yuzhnoye.com
Полвека тому назад на нашем предприятии (приказ №297–к от 29 сентября
1958г.) было организовано самостоятельное подразделение по вопросам
баллистики и динамики ракет. Подразделение получило имя – отдел 13, в
дальнейшем отдел 113. Возглавил отдел Н.Ф. Герасюта, проявивший к этому
времени себя как талантливый ученый, инженер и организатор прикладных
исследований в «молодой» тогда еще ракетной технике. Наукой он начал
заниматься в ОКБ С.П.Королева, а непосредственный производственный опыт
приобрел, работая в серийном КБ завода №586 (Южмаш) и организуя работу
сектора баллистики. Как показали дальнейшие события, сектор баллистики
явился основой для создания отдела баллистики и динамики, который
на протяжении последующих десятилетий играл важную и особую роль в
становлении теоретических и проектных работ в КБ «Южное».
Вернемся к истокам:
Ì 1951 – 1954 г.г. Буквально, с первых шагов работы КБ завода
Николай Федорович ставит «Баллистику» на службу серийного производства
королевских ракет Р-1, Р-2 и чуть позже Р-5, первых отечественных ракет с
использованием жидкого кислорода в качестве топлива. Очень тяжело проходило
перепрофилирование автозавода в ракетный. Рождение каждого экземпляра
ракеты сопровождалось большим количеством отступлений от конструкторской
документации. По каждому из них нужно было получить соответствующее
решение от ОКБ С.П. Королева. Это создавало значительные трудности в
производстве. Просто не было на это времени! Вскоре Н.Ф. Герасюта с небольшим
коллективом теоретиков-расчетчиков организует работу по систематизации
отклонений и изучению возможной их природы, особенно в части основных
характеристик двигателя по результатам огневых стендовых испытаний. И
большую часть отклонений пропускает через «Баллистику».
Результат не замедлил сказаться – число звонков и телеграмм в Москву
сократилось на порядок. Одновременно в задел родился так называемый
«индивидуальный» способ расчета доз топлива, который аккумулировал в себе
опыт серийного производства ракет в г. Днепропетровске. Автор Н.Ф. Герасюта.
Создание этого способа позволило значительно снизить, прежде всего, влияние
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случайного разброса основных характеристик двигателя на максимальную
дальность полета. Для ОКБ С.П.Королева это было новым.
В конце 1952 г главный конструктор КБ завода В.С. Будник делает первую
попытку конкретизировать возможный облик стратегической ракеты на новых
(долгохранимых) компонентах топлива и подключает Н.Ф. Герасюту. Потом, в
своих воспоминаниях он скажет[3]: «… Мои надежды на Николая Федоровича
вполне оправдались. Его работа над организацией серийного производства
ракет была творческой, инициативной и весьма продуктивной. Н.Ф. Герасюта
играл ведущую роль в работе по динамике серийных ракет Р-1, Р-2, Р-5 и это
привело к значительному улучшению баллистических характеристик.
… И при разработке принципиально новой ракеты Р-12(8А63) именно идеи
и предложения Николая Федоровича с самого начала заложили правильность
ее динамики».
В.С. Будник вместе с Н.Ф. Герасютой в качестве облика будущей ракеты
собственной разработки принимают, казалось совсем неожиданное решение,
– новая ракета должна иметь габариты только–что созданной ОКБ С.П.Королева
ракеты Р-5. В этом случае завод без особых трудностей переходил бы к
производству новой ракеты, так как многое было уже сделано на заводе для
запуска в серию королевской Р–5.
Первые баллистические расчеты показали, что новая ракета в габаритах Р-5
имеет большую дальность полета: 1500 км вместо 1200 км как у Р-5. Это была
серьезная заявка и серьезный вызов ОКБ С.П. Королева. Именно реализация
«индивидуального» способа расчета доз топлива, в большей степени, привела к
такому увеличению максимальной дальности.
Вскоре предложения КБ завода №586 получило одобрение руководства завода
и министерства. 13 февраля 1953 года выходит постановление правительства о
разработке эскизного проекта ракеты Р-12(8А63) на долгохранимых компонентах
топлива. Для выполнения этой важной работы в составе КБ завода организуется
в апреле 1953 года проектный отдел 304[1],[2] под руководством Н.Ф. Герасюты
в составе четырех секторов: проектно-конструкторского (М.И. Кормильцев),
баллистики (врио П.П. Караулов), аэродинамики и тепловых процессов
(В.М. Ковтуненко), прочности (П.И. Никитин). К концу 1953 года разработка
эскизного проекта была завершена. Получено положительное заключение
Заказчика. Вместе с тем отмечалось, что изготовление опытных узлов новой
ракеты в цехах завода идет очень медленно.
Работа с проектно чертежно-технической документацией, ведение ее в цехах
завода – это было новое дело для Н.Ф. Герасюты. Он предпочитал заниматься наукой,
и это у него получалось на высшем уровне*. Поэтому и начальником проектного
отдела он согласился в силу исключительности самого момента для КБ завода –
выбор и утверждение собственного пути в ракетной технике. И в этом он преуспел.
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Совместная работа с В.М. Ковтуненко в 1953–1954 г.г. показала, что
Вячеслав Михайлович является идеальной кандидатурой для руководства
проектным отделом и Н.Ф. Герасюта охотно уступает ему престижную
должность. 19 февраля 1954 года, за два месяца до образования КБ «Южное»
В.М. Ковтуненко принимает руководство проектным отделом[1]. Н.И. Урьев
потом скажет в своих воспоминаниях[3]: «… Сказать о Н.Ф. Герасюте, одним
словом нельзя. Личностью он был очень сложной, но одно можно сказать о нем
совершенно уверенно: да он был Личность и личность выдающаяся, далеко не
ординарная. Прежде всего, это был ученый. Настоящий большой современный
ученый, обладающий большой эрудицией. Я бы сказал, что это была эрудиция
не только в области баллистики и динамики движения ракет, и даже не
только в технике, что меня всегда поражало – ведь он по образованию был
математик.
Это была эрудиция энциклопедическая в общечеловеческих знаниях вообще.
С ним можно было беседовать на любую тему, он всегда ею владел, включая
вопросы художественной литературы (он не любил это афишировать, но он
много читал и классиков, и современных писателей).
Что же касается профессионализма, то можно сказать почти, не утрируя,
так: он один мог спроектировать всю ракету. И в этом отношении в КБ
«Южное» он был уникален. Имеется в виду, конечно, не рабочая документация
ракеты, но ее схема, ее основные параметры, включая вопросы прочности. Он
ракету чувствовал всю, в комплексе, он воспринимал ее своим «крестьянским
разумом».
Ì 10 апреля 1954 года. КБ завода № 586 преобразовано в Особое
конструкторское бюро №586 для практической реализации собственных проектов
по созданию баллистических ракет на долгохранимых компонентах топлива.
Главным конструктором стал М.К. Янгель. Он придал новый качественный
импульс разработке ракеты Р-12: максимальная дальность полета ее должна
быть почти в два раза больше королевской ракеты Р-5 – 2000 км вместо 1200
км. И снова основные проблемы, связанные со значительным увеличением
дальности, легли на плечи Н.Ф. Герасюты, который также был назначен
ответственным по обеспечению устойчивости проектируемой ракеты Р–12 с
новым двигателем и критичной по допустимому удлинению. Кстати, решение
М.К. Янгеля о разработке нового варианта ракеты Р–12 с дальностью 2000 км
впоследствии сыграло выдающую роль в судьбе первенца КБ «Южное»:
• ракета почти 30 лет находилась на вооружении ракетных войск
стратегического назначения;
• ракета использовалась в качестве первой ступени ракеты-носителя 63С1
«Космос», второго носителя космических аппаратов в СССР после королевской
ракеты Р-7;
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• ракета стала межконтинентальной в период Карибского кризиса
(1962г): почти половина территории США находилась в зоне ее досягаемости
при размещении ее на территории Кубы.
Ì 1955 – 1958 г.г. В этот период продолжалась разработка конструкторской
документации ракеты Р–12(8К63). Первый летный пуск состоялся 22 июня 1957
года (памятная дата). Он был исключительно удачным и по тому времени – чуть
ли не из области фантастики. Ракета преодолела дальность 1947 км (близкую
к максимальной) и доставила полезный груз весом одну тонну в расчетный
квадрат на местности. В этом пуске от баллистиков участвовали Н.Ф. Герасюта
и инженер И.М. Лыска. Последнему пришлось сильно поволноваться, ибо он
должен был во время заправки контролировать величину доз топлива по весам,
на которых стояла ракета. Это позже была разработана и внедрена система
контроля уровней, которая исключила операцию «взвешивания». Создание
ракеты Р–12 явилось достижением мирового уровня (даже у США не было такой
ракеты в то время). В целом, летные испытания ракеты Р–12 были успешными
и завершились принятием ее на вооружение в начале 1959 года. С этой ракетой
связано и создание Ракетных войск стратегического назначения в составе
Вооруженных сил СССР (17декабря 1959 г.)
Большой вклад в разработку таблиц стрельбы ракеты Р-12 внесли
сотрудники сектора баллистики во главе с Н.Ф. Герасютой: А.А. Красовский,
П.Н. Лебедев, И.В. Алексахин, И.М. Лыска, Е.А. Ковтуненко. Они же в 1959
году были представлены к высоким правительственным наградам:
орден Ленина – Н.Ф. Герасюта;
орден Трудового Красного Знамени – А.А. Красовский;
орден Знак Почета – П.Н. Лебедев, И.В. Алексахин;
медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» – И.М. Лыска,
Е.А. Ковтуненко.
Они были в числе той небольшой группы первых баллистиков страны,
которые в 1957 – 1959 г.г. были представлены к высоким наградам.
29 сентября 1958 года на базе сектора баллистики отдела 3(проектный) и
сектора по динамике отдела 7(системы управления и автоматики) был образован
отдел по баллистике, динамике и вычислительной технике. Отдел состоял из
пяти секторов:
– сектор баллистики (А.А. Красовский);
– сектор динамики (П.Н. Лебедев);
– сектор энергетических характеристик и заправок (В.В. Адегов);
– сектор динамики и точности Г.Л. Мадатов);
– ектор вычислительной техники (Н.И. Урьев).
Начальником отдела стал Н.Ф. Герасюта. Как создатель отдела и его первый
руководитель он заложил основные принципы работы отдела – своеобразный
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генетический код, который определил стиль и традиции работы отдела на многие
десятилетия. Эти принципы следующие:
• методическая база должна разрабатываться специалистами отдела
на базе их обширных и глубоких знаний в области баллистики, математики,
теоретической механики, астрономии, геодезии и т.д.;
• в своей работе отдел должен широко использовать ЭВМ. При этом
программное обеспечение должно быть собственной разработки;
• надежность и своевременность полученных результатов должны быть
стопроцентными.
Реализация этих принципов обеспечила быстрый научный, технический и
производственный рост не только руководителей секторов и групп отдела, но и
отдельных специалистов.
И уже буквально через три года с небольшим (1958 – 1962г.г.) этот отдел
стал основой для создания комплекса 2 (15 января 1962г.), одного из крупнейших
проектно-теоретических подразделений КБ «Южное». В святи с назначеним
Н.Ф. Герасюты начальником комплекса 2 руководство отделом перешло
к А.А. Красовскому, затем А.М. Подолинному, Л.Т. Гриппу, В.А. Ижко…
Каждый из них внес огромнейший вклад в развитие баллистики в бывшем СССР.
Сам Николай Федорович в течение четверти века руководил комплексом 2,
являясь одним из главных действующих лиц в претворении в жизнь собственного
пути развития ракетного центра в г. Днепропетровске (КБ «Южное» + Южмаш).
Неслучайно начальнику отдела баллистики Н.Ф. Герасюте в 1961 году было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был и остался первым и
единственным в ракетной технике человеком, которому в должности начальника
отдела было присвоено столь высокое звание.
Отступление. Мы совершили с вами путешествие к истокам одного из
старейших отделов КБ «Южное» – отдела баллистики. Потом у отдела было
полвека напряженного и славного пути. У ветеранов и кадровых работников
– естественное чувство гордости за свершенные дела и трудовой героизм.
Отдавая дань нашему славному прошлому, мы обращаем взоры к молодому
пополнению отдела баллистики. Верим, что молодежь XXI века достойно
продолжит славные традиции баллистиков КБ «Южное».
Мы надеемся на успех и достойное будущее ракетного дела в Украине.

1.
2.

3.

Литература.
Архивные материалы ГП КБ «Южное» им. М.К. Янгеля
Призваны временем. От противостояния к международному сотрудничеству.
Второе издание. Под общ. ред. С.Н. Конюхова. Днепропетровск: Арт-Пресс,
2009, 832с.
Герасюта Николай Федорович. Днепропетровск: Арт-Пресс, 2005, 264 с.
64

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ БОРТОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
С. А. Горелова, А. А. Ларин
НТУ «ХПИ», Харьков
squirrel-house@mail.ru
Создание в СССР ракетных войск стратегического назначения стало
возможным после принятия на вооружение боевых баллистических ракет
Р-12 (8К63), и Р-16 (8К64) конструкции М. К. Янгеля. Ракета Р-12 являлась
первой в стране стратегической ракетой средней дальности (2 400 км), в которой
использовалась полностью автономная инерциальная система управления
(СУ). Разработка этой СУ велась коллективом НИИ-885 (Главный конструктор
Н.А. Пилюгин) и силами специалистов СКБ Харьковского завода «Коммунар»
под руководством А. М. Гинзбурга.
Когда, в 1954 году М. К. Янгель стал Главным конструктором «Южмаша»,
он уже имел четкое представление о создании ракетных комплексов. Их
технические характеристики обеспечивали этому проекту мощную поддержку
со стороны военных, так как точность и дальность этих комплексов выглядела
фантастически. Важной составляющей этого проекта было создание систем
управления соответствующих этой «фантастике». A значит, необходимо было
создать организацию, способную самостоятельно создавать системы управления
ракетами. Выбор пал на Харьков, так как некоторый опыт в создании систем
управления в городе уже имели две организации: завод «Коммунар» и завод
им. Шевченко. Харьков также обладал рядом технических высших учебных
заведений с высоким уровнем преподавания, сильным научным потенциалом и
мощной промышленной базой. Все эти факторы сыграли главную роль в выборе
Харькова для создания нового КБ на базе двух КБ, упомянутых выше заводов.
Так в апреле 1959 г. в Харькове появилась новая организация – ОКБ-692
(ныне НПО «Хартрон»), ставшая головным научно-исследовательским и опытноконструкторским предприятием, осуществляющим координацию работ по
созданию систем управления для ракет ОКБ-586, возглавляемым М.К. Янгелем.
Именно ОКБ-692 стало головным в отрасли по разработке автомата стабилизации и
комплекса наземного пускового и проверочного электрооборудования, созданных
на основе бортовой цифровой вычислительной машины (БЦВМ). В 1958 г. начались
работы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, которой
было уделено особое внимание правительства СССР и ЦК КПСС. Новая ракета
обладала по сравнению с предыдущими целым рядом преимуществ, главными из
которых были большая дальность (13 000 км) и быстрая подготовка к пуску (15-18
мин.). Система управления ракетой Р-16 и стала первым детищем нового КБ. Для
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нее впервые в стране были разработаны бортовые приборы автомата стабилизации
на базе магнитно-полупроводниковых элементов.
Разработка систем управления указанными ракетами повлекла за собой
и развитие элементной базы. Элементной базой первых счетно-решающих
приборов были феррит-транзисторные ячейки, на которых исполнялись: автомат
выведения ракеты на заданную траекторию, приборы регулирования кажущейся
скорости, управления по тангажу, устройство программно-временного
управления, обеспечивающих управление двигателями и вывод ракеты в
нужную точку пространства. Во всех этих системах стабилизация ракеты
осуществлялась специальным прибором – автоматом стабилизации аналогового
типа. С 1964 г. произошел переход на электронные счетно-решающие приборы,
в основе которых были электровакуумные и полупроводниковые приборы.
За несколько лет произошел качественный скачок, а именно переход на
полупроводниковые элементы. Это создавало возможность в корне изменить
конструкцию СУ боевыми баллистическими ракетами. Но оставался еще ряд
проблем, решение которых открывало новые горизонты перед создателями
ракетной техники.
Для поддержания боеготовности ракеты создавались системы контроля
ее состояния, а именно высокотемпературного и токсичного топлива, системы
управления, температурного режима и др. Эта проверочная лаборатория
представляла собой огромное количество шкафов и стоек, смонтированных в
специальных автопоездах. Для их проезда к шахтам прокладывались дороги. Весь
этот комплекс представлял собой громоздкое, заметное со спутника сооружение. Да
и содержать всю эту технику и персонал было делом не простым и дорогостоящим.
Стала очевидной необходимость создания бортовой вычислительной машины,
способной автоматически решать задачи контроля состояния ракеты. Она
могла бы сама производить сбор и анализ информации и при этом управляться
дистанционно. Это позволило бы упразднить наземную аппаратуру, разместив ее
в «оголовках» ракетных шахт, и отказаться от автопоездов.
Еще более важной была задача создания бортового вычислителя, способного
управлять полетом ракеты, что позволило бы существенно повысить точность
стрельбы.
БЦВМ на борту ракеты – это давняя мечта создателей систем управления.
Ее вычислительные возможности позволяли, на качественно новом уровне,
реализовать широкий класс задач управления полетом: наведение на цель,
стабилизацию в полете, управление автоматикой в процессе предстартовой
подготовки и в полете, регулирование двигателя по тяге и по расходу
компонентов. Также значительно повышалась точность стрельбы за счет
многих факторов, главными из которых были, возможность калибровки
гироскопических приборов в предстартовой подготовке.
66

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Таким образом, уже в середине пятидесятых годов разработчикам СУ
были очевидны преимущества вычислительных машин на борту ракеты не
только для стабилизации ее полета и системы наведения, но и для управления
сложнейшими процессами во время подготовки ее к пуску и во время самого
полета. К сожалению, существующая в то время элементная база не позволила
бы использовать БЦВМ в качестве основного элемента управления ракетой, в
связи с ее громоздкостью и низкой надежностью.
Первый опыт применения бортовых цифровых приборов был получен в
СКБ-897 при создании СУ для пороховой ракеты тактического назначения
«Онега» с дальностью стрельбы до 160 км. Разработчиком ее выступал
НИИ-4, а разработка систем управления полностью легла на плечи СКБ-897.
После анализа всех возможных вариантов была выбрана схема управляемого
полета вплоть до цели по однокоординатному методу наведения. Авторами этого
метода были молодые инженеры Я.Е. Айзенберг и А.И. Гудименко. Важнейшей
особенностью системы управления было ее приборное исполнение на дискретных
или цифровых принципах.
Управление курсом ракеты осуществлялось также инерциальным
методом, что полностью обеспечивало ее автономность. Дискретные
приборы разрабатывались под руководством Е.М. Михлина и были первыми
приборами этого типа, разработанными в СССР. Главный конструктор
СКБ-897 А.М. Гинзбург и его «правая рука» начальник проектного отдела
И.А. Рубанов, несмотря на занятость, другими важнейшими разработками,
горячо поддерживали эту инициативную работу. Благодаря этому уже через
два года появилась аппаратура, разработанная силами СКБ-897 и смежных
организаций. До этого момента приборов с дискретным выходом в СССР никто не
разрабатывал. Пройдет еще немало лет, пока НИИ-944 – основной разработчик
гироскопических приборов для боевых ракетных комплексов начнет создавать
аппаратуру с цифровым выходом.
Неудачные пуски ракеты «Онега», просчеты в конструкции порохового
двигателя, да и в системе управления, заставили отказаться от ее дальнейшей
разработки. К сожалению, вместе с этим была на некоторое время приостановлена
и работа над дискретными системами управления, а все силы ОКБ-692 были
брошены на создание систем управления для ракеты Р-16.
Тем не менее, разработка дискретной аппаратуры была важнейшим
этапом на пути создания бортовых компьютерных систем, поскольку она
обеспечивала их совместимость со счетными приборами. Продолжение работ в
этом направлении, могло бы значительно приблизить эру бортовых цифровых
вычислительных машин. Однако, знания и опыт работы, приобретенные
Я.Е. Айзенбергом и А.И. Гудименко, во многом помогли им в дальнейшем. И,
вполне возможно, что попытка создать совершенно «иную» систему управления
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заложила в коллективе ОКБ-692 новаторский дух и способность не копировать
чужие, а продуктивно реализовывать свои идеи.
С первых дней существования нового предприятия ОКБ-692 в его составе
начало действовать теоретическое подразделение, в скором времени выросшее
в самостоятельное и одно из самых крупных подразделений – третье отделение.
Свое начало оно ведет еще из СКБ-897, которым руководил А.М. Гинзбург.
Молодые специалисты для работы в теоретический отдел подбирались
скрупулезно по индивидуальному принципу и, как правило, еще на стадии
учебы, на пятом курсе или при дипломном проектировании из числа наиболее
способных студентов, имеющих склонность к научной работе и глубокие знания
в области математики и механики. Дипломное проектирование выполнялось на
предприятии под руководством его специалистов и по его тематике.
Полностью сформировавшееся третье отделение имело три основных
направления: баллистики, стабилизации и программирования. Роль и
значение теории Абрам Маркович понимал и приложил немало сил к созданию
соответствующих подразделений, начиная с небольшой лаборатории и затем
отдела в составе руководимого им комплекса в ОКБ-692.
Во всех последующих работах ведущая роль в определении облика
системы управления принадлежала специалистам третьего комплекса.
Параллельно шло создание мощной экспериментальной базы, основу которой
составляли универсальные вычислительные комплексы. На предприятии
был создан мощнейший вычислительный центр, непрерывно оснащаемый
быстродействующими ЦВМ, создаваемыми в СССР и в странах социалистического
содружества. Исключительную роль в разработке и создании аппаратуры систем
управления имело современное производство модулей, многослойных печатных
плат, запоминающих устройств на ферритовых сердечниках, решены сложные
научно-технические проблемы обеспечения помехозащищенности, высокой
надежности, стабильности параметров бортовой вычислительной техники в
течение 10-летнего (и более) срока эксплуатации. Цех изготовления печатных
плат стал образцово-показательным и вырос в опытный завод, а серийные
предприятия, изготовлявшие аппаратуру по документации ОКБ, целиком
заимствовали его отработанную технологию. На протяжении более двадцати
лет директором завода был Георгий Андреевич Борзенко, который непрестанно
обеспечивал расширение производственных возможностей завода, оснащение его
цехов совершенным оборудованием, внедрение передовой технологии.
Прочной опорой разработок ОКБ становятся три мощных завода: опытный
завод НПО «Хартрон», Киевский радиозавод, главным конструктором которого
стал в последствии А.И. Гудименко и Харьковский завод им. Т.Г. Шевченко.
Важнейшую роль в ракетной корпорации играли НИИ-944 В.И. Кузнецова,
Московский прожекторный завод, Киевский завод «Арсенал» и еще целый
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ряд предприятий в Ленинграде, Минске, Воронеже, Каменск-Уральске,
Северодонецке и других городах Советского Союза.
Когда же необходимость создания БЦВМ, наконец, была осознана в
государственном масштабе, то первоначальное решение ВПК о централизованной
ее разработке вылилось в создание в Москве специализированного института
цифровой электронной вычислительной техники. Однако, в бортовую машину
необходимо было ввести и отладить программу управления полетом ракеты,
которую разрабатывали специализированные организации. Следствием явилось
то, что организации-разработчики систем управления, почти сразу же и даже с
опережением, приступили к самостоятельной созданию таких машин, учитывая
все особенности их назначения.
На одном из совещаний высшего руководства «Хартрона» в апреле
1967 г. генеральный директор и Главный конструктор В.Г. Сергеев предложил
обсудить и решить вопрос о концентрации сил на одном из этих направлений.
Все руководители ведущих подразделений: Я.Е. Айзенберг, А.И. Кривоносов,
Б.М. Конорев, А.С. Гончар и др. высказались за использование бортовой ЦВМ
собственной разработки, поскольку в «чужую» машину было практически
невозможно вносить необходимые изменения в программное обеспечение, что
резко замедлило бы разработку новых систем управления. Коллектив НПО
«Хартрон» оказался достаточно хорошо подготовленным к этой работе, как
в научно-техническом, так и в организационном отношении. В приборных
отделениях, руководимых А.И. Кривоносовым и В.К. Копылом, были созданы
подразделения для непосредственной разработки БЦВМ и ее наземной
проверочно-пусковой части, а конструкторы и технологи приступили к
разработке конструкции и технологии ее производства.
В 1965 г. началось экспериментальное создание серии таких машин и уже в
1968 г. был испытан первый образец БЦВМ типа 1А100. Это была одноканальная
машина, построенная на гибридных модулях серии «Тропа-1». Через шесть
месяцев появилась ее трехканальная модификация на монолитных интегральных
схемах 1А200 с унифицированным процессором М4М. В 1971 г. эта машина была
поставлена на ракету Р-36м (15А14), на которой в 1972 г. и был совершен первый
в СССР пуск ракеты с системой управления, в структуре которой была БЦВМ. С
1976 г. начата разработка серии БЦВМ на больших интегральных схемах и через
три года была создана БЦВМ на базе процессора М6, модификация которой была
использована на боевых ракетных комплексах и на ракете-носителе «Энергия».
Дальнейшее развитие этой БЦВМ – машина 15Л579, стала исходной для целой
серии, благодаря удачно выбранной конструкции и уникальным техническим
характеристикам, что предоставляло возможность использовать ее в системах
управления многих объектов. Принципы многоярусного мажоритирования,
разработанные А.И. Кривоносовым, широко применялись в этих и последующих
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разработках БЦВМ, обеспечивая высокую надежность их работоспособности.
Наземная цифровая аппаратура, разрабатывалась под руководством
Е.М. Михлина, а затем, Ю.И. Федченко.
Удачно выбранный и успешно реализованный комплекс вычислительных
характеристик, надежная элементная база обеспечили этой бортовой ЦВМ
уникальный срок жизни – около 25 лет.
Переход на дискретную технику завершался широким применением
бортовых и наземных компьютерных систем. В 1979 г. были приняты
на вооружение ракеты Р-36м УТТХ (15А18) и УР-100Н УТТХ (15А35) с
унифицированным бортовым вычислительным комплексом. Для систем
управления этих «суперизделий» впервые в СССР была разработана новая
технология отработки программно-математического обеспечения, с так
называемым «Электронным пуском». Эта работа была выдающимся достижением
«Хартрона» и означала новый этап в развитии ракетостроения.
Решительный и квалифицированный переход к применению цифровых
приборов в бортовой и наземной аппаратуре обеспечил предприятию ведущее
положение в отрасли. Отличительным знаком ОКБ стала надежность создаваемой
аппаратуры. Это привело к тому, что круг головных разработчиков ракетнокосмических объектов, для которых разрабатывались системы управления,
расширился. Кроме Янгеля, Челомея и Решетнева с НПО «Хартрон» начали
работать КБ Лавочкина, Лапыгина, Глушко. Практически все разработки
предприятия внедрялись в практику, принимались на вооружение и вводились
в эксплуатацию.
За пятьдесят лет существования научно-производственного предприятия
«Хартрон» были созданы самые совершенные системы управления для боевых
ракетных комплексов, носителей, космических кораблей и крылатых ракет.
В области разработок динамики полета, наведения ракет на цель, создания
автоматических систем управления ОКБ-692 занимало ведущие позиции в
мире. Хочется верить, что предприятие, как и вся ракетно-космическая отрасль
Украины, сможет вернуть свои былые мощь и славу, и еще не одна сотня ракет
будет покорять космические просторы и удивлять мир новыми уникальными
техническими возможностями.
При подготовке доклада были использованы мемуары Главного
конструктора систем управления РКК «Алмаз» и РН «Энергия» А.С. Гончара
[Гончар А.C. Звездные часы ракетной техники. Воспоминания. – Х.: Факт, 2008.
– 400 С.], а также воспоминания, записанные со слов Главного конструктора
бортовых вычислительных комплексов А.И. Кривоносова и начальника отдела
счетно-решающих приборов НПО «Хартрон» В.П. Леонова.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
В КБ «ЮЖНОЕ» Н.Ф. ГЕРАСЮТОЙ
П.В. Семененко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля», г. Днепропетровск
info@yuzhnoye.com
«Всякое проектирование начинается с баллистики и ею заканчивается»
(С.П. Королёв). Баллистические задачи были востребованы в большом объёме,
большой точности и в сжатые сроки. В связи с этим в отделе баллистики и
динамики (руководитель Н.Ф. Герасюта) приказом по предприятию от 4 мая
1959 года создается сектор вычислительных машин. Тогда на предприятии была
установлена первая электронно-вычислительная машина «Урал–1». Вскоре, при
создании комплекса 2 в 1962 году, сектор преобразуется в отдел 26.
Н.Ф. Герасюта – выдающийся первопроходец космической эры. Однако
его роль первопроходца, как дальновидного руководителя, не ограничилась
только ракетной техникой. Н.Ф. Герасюта создал фундаментальные
направления развития компьютерной техники в КБ «Южное». Целью данного
выступления является рассмотрение роли Николая Федоровича Герасюты в
развитии компьютерной техники и вычислительного дела, а также современного
компьютерного состояния и вычислительного дела в КБ «Южное».
1. Н.Ф. Герасюта сумел организовать работу молодых специалистов в своем
комплексе. Именно молодёжь является тем плодородным пластом человеческого
общества, на котором можно взрастить любые, порой фантастические,
проекты. Очень важным фактором, является то, что после проверки молодых
специалистов, он им доверял.
Теперь, много лет спустя, мы видим тех, кто начинал работу с
Н.Ф. Герасютой. Это большие специалисты своего дела. Люди, которые с
энтузиазмом воспринимают порученные им задания. Сейчас они являются
той незаменимой группой специалистов, которые могут научить как молодого
работника, так и работников с большим стажем работы. КБ «Южное» на данный
момент почти на треть состоит из работников до 30 лет. Конечно, молодой
специалист, приходящий на предприятие знаком с компьютерной техникой.
Но то умение думать, желание постичь новое, они перенимают у старших
товарищей, которые проходили отбор в КБ «Южное» ещё у Н.И. Урьева, ученика
и соратника Н.Ф. Герасюты.
2. Н.Ф. Герасюта выступал за внедрение языков программирования по
мере их появления.
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Рассмотрим яркий пример такой линии, проводимой Н.Ф. Герасютой. На
предприятии появилась первая ЭВМ «Урал–1». Для работы с ней необходимо
было писать программы на машинном коде. В КБ «Южное» набирались
выпускники из разных ВУЗов для работы с машинами. Они набирали опыт
работы с машиной, составляли специфические программы и становились
специалистами по программированию на машинном коде. Но совершенствуется
и меняется машина, а в те времена менялась принципиально электроника
машины и программирование, что требует переобучения персонала. Вот тут
Н.Ф. Герасюта настаивал на переобучении, например, с программирования
на машинном коде на язык программирования «АЛГОЛ» и т.д. Это привело к
хорошей поэтапной подготовке специалистов по программированию, а самое
главное, это не позволило КБ «Южное» отстать от мировой тенденции внедрения
новых языков программирования в компьютерной технике.
3. Н.Ф. Герасюта с самого начала предостерегал от попыток
«фетишизации» компьютеров. ЭВМ – это не индульгенция от ошибок – такова
была его позиция.
Конечно, Н.Ф. достаточно хорошо знал, как устроена ЭВМ и сам ход
вычислительного процесса, чтобы так говорить. Но вероятнее всего, он
предостерегал тех работников, которые работали за вычислительными
машинами. Как человек с высшим математическим образованием он прекрасно
понимал «красоту» и «коварство» математики. Требование чувствовать суть
физического процесса проявлялось в стремлении совершенствовать алгоритмы
решения задач, что позволяло исследователю постоянно держать руку на
пульсе решаемой задачи. В наше время это известно каждому со школьной
скамьи. Молодые специалисты, приходя в КБ «Южное», сталкиваются с
очень интересными и необычными задачами, вникнуть в физику которых
помогают те самые последователи Н.Ф. Герасюты. Осознанное решение задач на
компьютерной технике, быстрота вычислительного процесса явились важнейшей
основой для массового внедрения ЭВМ.
4. Осуществлялась подготовка квалифицированных технических
специалистов программированию и обучение программистов тематике
подразделения, куда они были распределены. Хорошим стимулом было стремление
уменьшить стыки в работе. КБЮ стало в отрасли единственной фирмой, в которой
не было создано ВЦ как такового. Что такое ВЦ? Это работа с «заказчиком» (т.е.
тематическим отделом) через «окошко», (сдал программу – получил расчёт).
Н.Ф. Герасюта придерживался той точки зрения (и её последовательно проводил),
что нужно обеспечить доступ пользователя к самой машине.
Результатом такой деятельности в то время, стала компьютерная
грамотность каждого работника КБ «Южное». С появлением ПЭВМ каждый
инженер может работать с любой программой, даже если это программа не
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разработана в стенах КБ. Должность инженера–программиста, которая введена
на предприятии с 2006 года, является логическим подтверждением правильности
направления, выбранного Н.Ф. Герасютой.
Всё это помогло избежать стыков между заказчиком программы и её
исполнителем. Как показало время, отсутствие ВЦ с точки зрения скорейшего
получения результата – оптимум. В настоящие время КБЮ обладает более чем
2000 ПЭВМ, собственными сайтами, внутренними «сетками» и современными
программными комплексами. И это позволяет любому пользователю, проектанту,
конструктору или расчётчику, получать информацию и обрабатывать её
намного быстрее, чем раньше. Н.Ф. Герасюта, выбирая направления развития
компьютерной техники на предприятии, подсознательно предвидел эру ПЭВМ.
5. Глубина понимания перспективы того или иного проекта, идеи,
удивительная интуиция помогала ему не направлять по ложному пути развитие
компьютерной техники на предприятии.
Достаточно привести такой пример. Одно время очень активно хвалили
гибридные машины. Гибридная машина – это совместная аналоговая и
цифровая машина. Выступали с докладами специалисты, академики и т.д.,
но Н.Ф. Герасюта, почерпнув из разных источников информацию, расспросив
своих доверенных людей, пришел к выводу, что ничего не получится с этими
гибридными машинами. Удивительно, но через 5–7 лет это стало очевидно.
6. Последним в направлении развития компьютерной техники на
предприятии стало логическое создание специализированного отделения по
автоматизированным системам и информатике, несмотря на то, что его комплекс
терял монополию на ЭВМ.
Это дало возможность связать работу проектантов, расчеты конструкторов
и выводы аналитиков единой методологической базой и едиными программно–
техническими средствами и тем самым иметь единую платформу для интеграции
этих работ.
Н.Ф. Герасюта, имея классическое образование, пройдя школу жизни,
смог не только развиваться и крепнуть как ученый и выдающийся деятель.
Он смог сформировать направление развития только зарождавшейся, только
внедрявшейся компьютерной техники на предприятии так, что даже по
прошествии десятков лет, когда компьютерная техника завладела миром, его
направление развития оказалось верным и во многом определяет успешное
развитие предприятия.
В докладе использовались материалы книги «Герасюта Николай Фёдорович»,
документально – публицистическое издание, Днепропетровск, 2005 г.; книги
И.В. Федоренко под редакцией профессора Ф.П. Санина «Ракетостроители
Украины», а также материалы личных бесед автора с учениками и последователями
Н.Ф. Герасюты и воспоминания Владимира Тимофеевича Гиленко.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.Е. ЛОЗИНО-ЛОЗИНСКОГО
А.В. Дегтярев, Б.Г. Лапидус, К.И. Орлова, В.Н. Федоров
Киевский филиал НЦАОМ им. А.М. Макарова
Украина, Киев
centre_k@users.ntu-kpi.kiev.ua
Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский (25 декабря 1909 – 28 ноября 2001)
— доктор технических наук. Один из ведущих разработчиков советской
авиационно-космической техники. В авиации начинал как специалист по
двигателям, создал первую в стране форсажную камеру для турбореактивного
двигателя. Генеральный конструктор ОАО НПО «Молния», руководитель
проекта «Спираль», принимал непосредственное участие в создании фронтового
истребителя МиГ-29. Генеральный конструктор самолета-перехватчика МиГ31. Ведущий разработчик МТКК «Буран». Руководитель проекта многоразовой
авиационно-космической системы «МАКС». Программа «МАКС» получила
золотую медаль (с отличием) и специальный приз премьер-министра Бельгии в
1994 году в Брюсселе на Всемирном салоне изобретений, научных исследований
и промышленных инноваций «Брюссель-Эврика-94». Автор десятков других
проектов. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской (1962) и
Сталинских (1950, 1952) премий. Был также награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды.
У Г.Е. Лозино-Лозинского нет рядовых работ, вся его конструкторская
деятельность связана с разработкой именно принципиально новых, уникальных
конструкций, определяющих этапность в развитии авиационной и космической
техники.
Родился 25 декабря 1909 года (по новому стилю – 7 января 1910 года),
в Киеве в семье столбового дворянина. Так как в документы никогда не
вносили никаких изменений, своим днем рождения считал 25 декабря. Отец
был присяжным поверенным (ныне – юрист). Октябрьскую революцию семья
Лозино-Лозинских встречала в Кременчуге. Запомнилось то, что их сразу же
выселили из пятикомнатной квартиры, которую они занимали.
«Нам дали две комнаты в другом доме», – вспоминает Глеб Евгеньевич
в одном из интервью, – «Однако заснуть на новом месте в первую ночь мы не
смогли: там было полно вшей...Через пару лет нам разрешили вернуться в нашу
старую квартиру, где, кроме нас, поселили еще одну семью: это называлось
уплотнением. А потом началась Гражданская война, и власть в городе стала то
и дело меняться. Кто только у нас не был... То зеленые, то красные, то белые,
то Махно, то атаман Григорьев... Рядом с нашим домом был городской суд. И
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там во дворе всегда стояли автомобили очередных «отцов города». И мы знали:
если ночью заводят автомобили, значит, завтра произойдет смена власти.
Все это приучило нас быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям
существования, которые порой были очень нелегкими. Иной раз, кроме макухи
(это семена подсолнечника, из которых выжато масло), есть было нечего. Позже,
уже в Харькове, я видел, как люди на улице падали и умирали от истощения – в
1933 году на Украине был голод...»
В Кременчуге Глеб окончил трудовую школу, причем пошел сразу в седьмой
класс (последний). До этого с ним по всем предметам занимался отец. Затем два
года проучился в профтехшколе, где получил специальность слесаря.
В 1926 году поступил в Харьковский механико-машиностроительный
институт, который успешно окончил в 1930 году, с квалификацией инженерамеханика по специальности «Паротехника». По распределению был направлен
на Харьковский турбогенераторный завод. Его будущее, казалось бы, было
вполне определено, однако случайность весьма необычным способом привела
Лозинского в авиапромышленность. К тому времени Глеб Евгеньевич, который
участвовал в проектировании новой турбины, преподавал на курсах для
квалифицированных рабочих и разработал новую методику расчета турбин. Чем
завоевал не малый авторитет среди коллег. Поэтому неудивительно, что именно
ему в начале тридцатых годов было сделано предложение принять участие в
создании паросиловой установки невиданной по тем временам мощности в
3000 лошадиных сил для бомбардировщика, который проектировал Андрей
Николаевич Туполев.
Для того чтобы уменьшить размеры конденсатора, Лозино-Лозинский
предложил решение, связанное с использованием вентилятора. Хотя создать
компактную паросиловую установку, пригодную для использования в авиации,
ему так и не удалось. Но находки Лозино-Лозинского позже сработали в
истребителе с поршневым двигателем, на котором была установлена первая в
мировой практике форсажная камера его конструкции. Применение в силовой
установке вентилятора, обдувающего радиатор и затем форсажную камеру,
создавало реактивную силу, которая, добавляясь к тяге винта, позволила
поднять скорость самолета («МиГ-13»).
Главной проблемой, с которой столкнулись конструкторы в 40-х годах при
увеличении скоростей полета, стала неэффективность воздушного винта как
основного двигателя самолета. Дальнейший прирост максимальных скоростей
достигался непропорциональным увеличением мощности поршневого двигателя
и прогрессирующими весовыми издержками. Это был тупик, из которого
конструкторы лихорадочно искали выход: испытывались комбинированные
двигательные установки, пороховые ускорители, появились первые
самолеты с ЖРД. Предлагаемые технические решения позволяли получить
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кратковременный выигрыш в скорости за счет существенного снижения
эффективности. Это был передний край инженерных изысканий, и именно здесь
впервые проявился инженерный талант Г.Е. Лозино-Лозинского.
С этого времени вся деятельность молодого конструктора была связана с
авиастроением. В стенах института им был разработан первый отечественный
газотурбинный двигатель (ГТД) РТД-1.
– Перед самой войной, – вспоминает Лозино-Лозинский в одном из
интервью, – главный конструктор киевского авиационного завода Таиров,
заинтересовавшись работами, которые мы вели с Гиндесом, пригласил нас к
себе. В феврале 41-го я переехал в Киев. А 22 июня, в воскресенье, мы с женой
проснулись от грохота зениток. Мы тогда еще возмущались: как это можно
устраивать маневры в выходной день, да еще с такой стрельбой? А в 9 утра
узнали, что это не маневры.
– Третьего июля мне сказали: «Нас будут эвакуировать». И предупредили:
не берите, мол, с собой много вещей. Оставляйте. Мы позаботимся, чтобы ничего
не пропало. И Лозино-Лозинский, дурень дурнем, так и сделал. Хорошо еще, что
моя жена кое-что все же захватила с собой. В первых числах июля мы вместе с
дочкой (ей было два с половиной года) выехали из Киева и сразу же попали под
бомбежку...Когда приехали в Куйбышев, нам дали угол в хибарке, которую
я бы назвал полуземлянкой. В другом углу поселились двое пожилых людей
– муж и жена. Вставал я в 6 утра и шел к автобусу, который доставлял нас на
работу. Дочку с женой видел только по воскресеньям. А осенью в Куйбышев
эвакуировали из Москвы КБ Микояна, и нас с Гиндесом перевели туда. Вот
так и получилось, что Гитлер выставил меня из Киева, а случайность привела
меня к Микояну. В феврале 42-го года было решено вернуть КБ Микояна в
Москву. Ехали мы в товарных вагонах. Меня назначили главным по раздаче
хлеба, и как морально устойчивому, предоставили место в вагоне между
женскими и мужскими рядами...После того как КБ вернулось в Москву, ЛозиноЛозинский работал над силовой установками опытного самолета, получившего
наименование МиГ-13.
После войны продолжал работать в КБ Микояна, участвовал в организации
серийного производства первых истребителей семейства МиГ, занимался
вопросами повышения мощности двигателей. В 1947 г. в горизонтальном полете
на опытном поршневом самолете была достигнута скорость 850 км/ч. Серьезные
проблемы были решены при создании и отработке систем регулирования
форсажной камеры. Таким образом, к моменту появления первых пригодных
для установки на самолет ТРД уже была отработанная форсажная камера.
Опережающая разработка позволила начать штурм звукового барьера сразу же с
освоением ТРД. Затраченные усилия не прошли даром: на серийном истребителе
МиГ-15 впервые в СССР 18 октября 1949 г. летчиком Д.М. Тютеревым была
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достигнута скорость звука в пологом пикировании. МиГ-17 был оснащен первой
в нашей стране серийной форсажной камерой, разработанной под руководством
Г.Е. Лозино-Лозинского в сотрудничестве с ЦИАМ, увеличивавшей тягу
двигателя на 30%. Эта форсажная камера имела регулируемое критическое
сечение и была первой камерой такого типа в мире. Продолжительность работы
форсажной камеры ограничивалась 3 мин на высотах до 7000 м и 10 мин на
больших высотах.
После достижения рекордных показателей на первое место вышла задача
создания высокоэффективного серийного истребителя. Г.Е. Лозино-Лозинский
возглавил в ОКБ В.И. Микояна работы по комплексному сопряжению двигателя
с воздухозаборником и форсажной камерой с целью повышения эффективности
всей силовой установки. Результатом стал МиГ-19 – первый в мире серийный
сверхзвуковой истребитель. Его заменил лучший истребитель своего времени
МиГ-21 с максимальной скоростью 2М, оснащенный лобовым регулируемым
сверхзвуковым воздухозаборником. Самолет имел систему высотного
коррелятора приемистости, служившую для поддержания оптимальных
характеристик разгона двигателя на больших высотах. Система управления
воздухозаборником вводила коррекции выдвижного конуса по углам отклонения
стабилизатора в зависимости от углов атаки. На счету модификации МиГ-21
– Е-66 два абсолютных мировых рекорда скорости горизонтального полета в
1959-60 гг. и абсолютный мировой рекорд высоты в 1961 г.
В 1965 году в ОКБ-155 А.И. Микояна началась разработка двухступенчатого
воздушно-орбитального самолета (в современной терминологии – авиационнокосмическая система – АКС) «Спираль».
– Идея авиационного старта в космосе витала в воздухе, – рассказывал
конструктор, – А в 65-м году, не помню уж в каком месяце, меня пригласил
к себе Артем Иванович Микоян и сказал, что нашему КБ поручено создать
многоразовый самолет, который выводился бы в космос, стартуя с самолетаразгонщика. «Думаю, назначить тебя главным конструктором, – сказал
Микоян. – Ну как, возьмешься за такую работу?» Разумеется, я не мог от
этого отказаться... В качестве первой ступени мы предполагали использовать
гиперзвуковой самолет-разгонщик с максимальной скоростью, в шесть раз
превосходящей скорость звука.
И в июне 1966 года Лозино-Лозинский назначен на должность
главного конструктора проекта. В 1967 году переведен на Московский
машиностроительный завод «Зенит». По замыслу космические аппараты
многоразового использования (орбитальные самолеты) должны были выводиться
на орбиту специально разработанным гиперзвуковым самолетом-разгонщиком.
Идея намного опережала свое время. В 1967 году орбитальный самолет, по
предложению С.П. Королева выведенный на орбиту с помощью ракеты, должен
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был совершить облет Земли. Но в конце 60-х проект «Спираль» был заморожен,
прекратилось его финансирование, а в 1971 году приказом министра обороны
Гречко проект «Спираль» был закрыт. Возможно, если бы проект не был
закрыт, то в настоящее время человечество уже бы имело недорогой и надежный
космический носитель.
В том же 1971 году Лозино-Лозинский был назначен главным конструктором
сверхзвукового перехватчика, который впоследствии весь мир узнал как МиГ31. А также принимал самое непосредственное участие и в создании фронтового
истребителя МиГ-29.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1975 года
за выдающиеся заслуги в создании и производстве новой техники ЛозиноЛозинскому Глебу Евгеньевичу присвоено звание Герой Социалистического
труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».
После закрытия проекта «Спираль» Лозино-Лозинский и его товарищи
продолжали работу по собственной инициативе. Несмотря на предложение НПО
«Молния» применить схему орбитального самолёта «Спираль» в системе «Буран»,
главный разработчик системы НПО «Энергия» настоял на использовании
компоновки, близкой к американскому «Шаттлу», с ракетоносителем. Тем не
менее, опыт работы со «Спиралью» значительно облегчил и ускорил создание
«Бурана».
В отечественной практике ракетно-космической техники не было аналогов,
по сложности равных кораблю «Буран». Самое знаменитое детище ЛозиноЛозинского – орбитальный корабль многоразового использования «Буран»,
который 15 ноября 1988 года, совершив два витка вокруг Земли, сел на
космодром Байконур. Его полет стал сенсацией: создателям «Бурана» удалось
осуществить посадку в автоматическом режиме, после более чем трехчасового
полета в космосе и в атмосфере отклонение «Бурана» от программы в момент
остановки на полосе составило одну секунду по времени, а от осевой линии
полосы – 1,5 метра.
Имя Лозино-Лозинского практически не появлялось в печати, поскольку
все проекты, в которых он принимал участие, были окружены завесой
секретности.
Успех «Бурана» стал триумфом Лозино-Лозинского. К этому, однако,
примешивались и другие чувства.
– После того как «Буран» вышел на орбиту, – вспоминал конструктор,
– я своими глазами видел, как в Центре управления полетами «группа
товарищей» заранее готовила «Сообщение ТАСС» о том, что из-за таких-то и
таких-то неполадок (они изобретались тут же) благополучно завершить этот
эксперимент не удалось. Эти люди особенно оживились, когда, уже заходя на
посадку, «Буран» вдруг начал неожиданный маневр...
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Полет «Бурана», увы, оказался единственным – после распада СССР
у России не было средств, чтобы продолжить работу над авиакосмическими
системами. О «Буране» перестали говорить и писать. Ненадолго о нем вспомнили
только несколько лет назад, когда пожар едва не уничтожил тот экземпляр
«Бурана», который был превращен в ресторан и установлен в Центральном парке
культуры и отдыха в Москве. Правда, при случае о нем иногда все же упоминают,
но в качестве отца «советского шаттла» обычно называют не Лозино-Лозинского,
к чьей фамилии журналисты не успели привыкнуть, а другого конструктора, чье
имя было у всех на слуху, но который не имел никакого отношения к созданию
«Бурана». Тем не менее, после полета космоплана, Лозино-Лозинский все же
стал академиком.
– Ну, академик-то я, прошу прощения, липовый, – отшучивался Глеб
Евгеньевич, – поскольку меня избрали действительным членом не Российской
академии наук, а Российской инженерной академии. После успеха «Бурана» я по
рекомендации ряда академиков РАН подал документы на присвоение мне звания
академика. Но когда Гурий Иванович Марчук, тогдашний президент Российской
академии наук, показал Горбачеву соответствующий список, тот, увидев мою
фамилию, сказал: «Послушайте, зачем вы выдвигаете какое-то старье? (Мне
тогда было 78 лет.) У нас и так средний возраст академиков недопустимо высок.
Если же ваш Лозино-Лозинский и в самом деле такой заслуженный, то он и
без такого звания получит известность. Для этого вовсе не обязательно быть
академиком».
В конце концов, Глеб Евгеньевич стал действительным членом еще и
Академии космонавтики, а также Академии авиации и воздухоплавания, а
также членом Международной академии астронавтики.
Вскоре после полета «Бурана» в Америке побывал министр общего
машиностроения Олег Шишкин. Его принял вице-президент США Куэйл,
который проявил большой интерес к «Бурану». На этой встрече присутствовал
и американский генерал, руководивший полетами «шаттлов». Во время
беседы вице-президент спросил его: «А когда, мол, и мы сможем выполнить
космический полет в автоматическом режиме?» И тот ответил, что такое станет
возможным не ранее чем через семь лет. Однако эту задачу американцы сумели
решить только на рубеже двухтысячного года.
В 1990-е годы Лозино-Лозинский продолжал руководить НПО «Молния».
Под его руководством совместно с фирмой British Aerospace (Великобритания),
АНТК «Антонов» (Украина) и институтами ЦАГИ и ЦИАМ (Россия)
разрабатывается авиакосмическая система Interrim-Hotol, базирующаяся
на сверхтяжелом самолете Ан-225 «Мрия», проекты пассажирских среднемагистральных самолётов схемы «Триплан» – «Молния-100, -300 и -400». В 1994
году Лозино-Лозинский становится генеральным конструктором НПО «Молния»
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и оставляет пост Генерального директора НПО «Молния», сосредотачиваясь на
конструкторской работе.
В 1998 году Глеб Евгеньевич приезжает в Киев на 100-летие
Политехнического института.
И в этом же году в киевской газете «ФАКТЫ» выходит интервью с ЛозиноЛозинским. «Генеральный конструктор в свои 89 лет бодро поднялся на
четвертый этаж в редакции в сопровождении своего давнего друга, профессора
КПИ Владимира Слипченко», – вспоминают журналисты.
Со Слипченко В.Г. они познакомились «на Буране» – киевская группа
программистов (куда входило немало преподавателей и студентов КПИ)
разрабатывала программное обеспечение для испытательных стендов
орбитального самолета и тренажеров для будущих пилотов. Кстати, эти
работы после развала Союза и сворачивания программы получили совершенно
неожиданное продолжение уже в Украине.
Накануне 90-летнего юбилея Глеб Евгеньевич поражал ясностью ума,
независимостью суждений, планами на будущее, да и просто жизненной
энергией. За последнее время под его руководством была сделана масса проектов.
Шестиместный самолет «Триплан», который получил высокие оценки на
авиасалоне в Москве. Продолжали работы по «МАКСу» – наследнику «Бурана».
Готовили инженеров под будущий проект. Благодаря помощи Юрия Лужкова
открыли кафедру авиакосмических систем при Московском авиационном
технологическом институте. Были изменения и в личной жизни – в 90 лет Глеб
Евгеньевич рискнул второй раз жениться. Его супруга была его врачом.
Блестящую память и острый цепкий ум Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский
сохранял до последних дней. Лозино-Лозинскому было почти 92 года, когда он
скончался 28 ноября 2001 года в Москве. Похоронили его на Донском кладбище.
Многие коллеги Глеба Евгеньевича теперь вспоминают, то время, когда
они работали вместе:
– «Главный», как его называли сотрудники в свои 80 лет все помнил до
мелочей, это поражало, – вспоминает Гагарин Александр Александрович, доцент
КПИ. – Знал, кто, за что отвечает и с кого, что нужно спрашивать, всегда был в
курсе всех мелочей в проекте. Фамилии практически всех сотрудников помнил.
И если ругал, то ругал по делу.
– Лозино-Лозинский очень жестко и даже категорично отстаивал свои
позиции, – вспоминает Иван Силаев, который с 1981-го по 1985 год был
министром авиационной промышленности СССР. – Он, если так можно
сказать, всегда был в атакующем режиме. И, конечно, его жесткость, резкость
и даже беспощадность создавали ему дополнительные трудности в общении с
руководством. А как конструктор он был полновластным лидером. С ним все
считались.
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Один из сотрудников рассказывал, как Лозинский сам принимал качество
«бурановской» взлетно-посадочной полосы на Байконуре – на капот «Волги»
ставился полный стакан воды, машина разгонялась до 100 км/ч, и в том месте,
где вода проливалась – бетонные плиты полировались алмазными фрезами. С
такой дотошностью, скрупулезностью он подходил ко всему – не раз отдельные
плитки теплозащиты «Бурана» переклеивались по личному указанию
Главного.
Имя Лозино-Лозинского до сих пор редко появляется в печати. Каждый
школьник знает Королева, Туполева, Циолковского, а Глеба Евгеньевича – нет.
Практически все проекты, в которых он принимал участие, все еще окружены
завесой секретности. А так бы хотелось, чтобы все знали о весомом вкладе
гениального конструктора в авиакосмическую отрасль и современную жизнь.
В связи с юбилеем выдающегося соотечественника Киевский
филиал Национального центра аэрокосмического образования молодежи
им. А.М. Макарова предлагает программу мероприятий для реализации
в г. Киеве. Инициатива поддержана руководством НЦАОМ, Украинского
молодежного аэрокосмического объединения «Сузір’я», Национального
технического университета Украины «КПИ», мэрией г. Киева.
Из числа студентов факультета авиационных и космических систем НТУУ
«КПИ» создана инициативная группа, которая активно занимается сбором
информации и архивным поиском в государственных архивах Украины и
Киева. Установлены контакты с Банкнотно-монетным двором, ГП «Укрпочта»
и Национальным банком Украины, которые могут выполнить конкретные
заказы по обеспечению юбилейных мероприятий (изготовление юбилейных
медалей, монет, почтовых марок и т.д.). К участию в программе приглашены
представители научно-производственного объединения «Молния», дочь ЛозиноЛозинского Г.Е. – Ирина Глебовна, представители Национального космического
агенства Украины, ветеранских и молодежных организаций.
В качестве основного мероприятия предполагается провести научнопрактическую конференцию или научные чтения, которые ориентировачно
будут проходить 25 декабря в НТУУ «КПИ».
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МЕХАНІКА ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ В ПРАЦЯХ Я.І. ГРДИНИ
О. А. Щербак
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
м. Дніпропетровськ
elena.scherbak@mail.ru
Становлення будь – якої нової наукової теорії завжди обумовлене
осмисленням основних її положень. Яскравим прикладом цього процесу
є проникнення теорії відносності А. Ейнштейна у свідомість наукової
громадськості. Навколо цієї теорії між вченими виникали тривалі дискусії,
щодо прийняття або спростування основних її положень, насамперед положення
про сталість швидкості світла. Для обґрунтування чи спростування теорії
відносності критичній оцінці піддавалось трактування досліду Майкельсона
– Морлі, що у момент становлення спеціальної теорії відносності (СТВ) був
проінтерпретований відповідно принципу відносності, а саме: швидкість світла
в будь–якій інерційній системі відліку має однакову величину «с» і не залежить
від напрямку поширення хвилі. Аналоги цього досліду повторювали протягом
п’ятидесяти років. А якщо зважити на те, що теорія відносності спростовувала
існування ефіру, вона викликала чимало критичних зауважень у науковому
середовищі.
До вітчизняних вчених, хто критично розглядав нову теорію, можна
віднести професора Катеринославського (Дніпропетровського) гірничого
інституту, видатного вченого в галузі механіки, засновника теорії динаміки
живих організмів, чеха за народженням, який більшу частину свого життя
пропрацював у Дніпропетровську – Ярослава Івановича Грдину.
Біографія Ярослава Грдини зовні нічим не відрізнялась від життєвих шляхів
талановитих людей. «Він був ще хлопчаком, коли сім’я перебралась жити до
Російської імперії, у місто Вільно. Його батько Іван Францевич, пивовар за фахом
і кларнетист-аматор, отримав тут посаду капельмейстера військового духового
оркестру. Після закінчення гімназії 1889 року, де особливі успіхи Ярослав
виявив у вивченні математики та фізики, він подався до Петербургу. 1894 року
він закінчив механічне відділення технологічного інституту і спочатку працював
у Ковно інженером, керував землечерпальними роботами на річці Німан.
Через три роки йому запропонували місце викладача в механіко-механічному
училищі в Іваново-Вознесенську. 1899 року Ярослав Грдина запропонував свою
кандидатуру на посаду викладача новоствореного Катеринославського вищого
гірничого училища. Прохання вдовольнили. Протягом року він стажувався в
Німеччині, а 1901-го успішно захистив у Петербурзі магістерську дисертацію за
темою: «Стійкість руху машини, керованою центробіжним регулятором», після
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чого був призначений професором і завідувачем кафедрою прикладної механіки
в гірничому училищі Катеринослава. Віднині й до кінця життя Ярослав Грдина
проживав у цьому місті.» [1, c. 13]. Більш детально життєвий шлях видатного
вченого-механіка висвітлений у книзі Т. В. Путяти та Б. М. Фрадліна [2].
Наукові інтереси вченого були пов’язані з теоретичною механікою,
теорією регулювання та динамікою живих організмів. (Зокрема, «батько»
кібернетики американець Норберт Вінер у своїх працях посилався на здобутки
Ярослава Грдини в області біомеханіки, яка пізніше органічно поєдналась з
біокібернетикою.). Тобто,, Я. І. Грдина є одним з основоположників механіки
живих систем, що у процесі свого розвитку отримала назву «біокібернетика».
Я. І Грдина був яскравим представником класичної фізики, побудованої
на принципах . Ньютона. Саме з- цих позицій він розглядав як питання
класичної механіки (міри та функції руху, основні закони руху тощо), так і
питання, що торкалися механіки живих систем та механіки теорії відносності.
Але якщо застосування принципів класичної механіки до аналізу руху живих
істот увінчалось успіхом, то спроби Я. І. Грдини пояснити експериментальні
результати спеціальної теорії відносності на основі класичної механіки були
менш вдалими.
Вчений не залишався осторонь тих подій, що відбувалися у науковому
світі за часів створення спеціальної та загальної теорії відносності. Починаючи
з 1912 р. Я.І Грдина протягом майже шістнадцяти років опублікував низку
статей, в яких намагався не просто виступити проти теорії відносності, але
й довести, що її основні результати можна отримати за рахунок припущень
притаманних класичній фізиці [3 – 6].
Зокрема у Я.І. Грдини є ряд робіт в яких він аналізує спеціальну теорію
відносності А. Ейнштейна. Одна з них [4], відноситься до тих, в яких він
розглядає наслідки що випливають з постулатів спеціальної теорії відносності.
Займаючись механікою, викладаючи у технічному вузі, будучи прихильником
теорії ефіру, вчений намагався знайти прості пояснення новим витокам теорії,
щоб не руйнувати картину світу, що підпорядковується класичній фізиці.
Аналізуючи засади СТВ, поняття про відносне та абсолютне у фізиці, велику
увагу він приділив другому постулату – постійності швидкості світла. З цим
постулатом пов’язують результати дослідів Майкельсона-Морлі. Насамперед,
більша частина роботи присвячена розгляду теорій, які б пояснили результати
цих дослідів. На сам перед, це:
– гіпотеза Фітцджеральда і Лоренца про стискання тіл (фізичне
скорочення лінійних розмірів тіл по напряму руху тіла);
– гіпотеза Цемплена про різну величину швидкості світла у різних
напрямах руху;
– гіпотеза про змінну швидкість світла.
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Вчений визначає, що дві останні гіпотези дозволяють уникнути труднощів,
до яких призводять СТВ, а саме висновки щодо відносного поняття часу і
простору. Слід зазначити, що на початку ХХ століття, в момент становлення
СТВ, постулат постійність швидкості світла ставилась вченими під великий
сумнів. Наслідки що випливали з постулату постійності швидкості світла,
призводили до парадоксів, що виходили за повсякденний досвід людини. На
той час існувало багато альтернативних теорій, які виникали на противагу СТВ
Ейнштейна і пояснювали результати Майкельсона-Морлі. Однією з яких була
теорія Рітца, прихильником цієї еміссіоної теорії і був Я. Грдина. Швидкість
світла с від рухомого джерела була векторною сумою швидкості с0 від джерела
нерухомого і швидкості переміщення джерела V відповідно до галілєєвої теореми
складання швидкостей. Дану теорію підтримували Комсток (Comstock, 1910),
Кунц (Kunz, 1910), Толман (R. Tolman, 1910). Фактично вони вважали, що
с=3*108 м/с реалізується лише відносно джерела випромінювання.
Аналізуючи цю теорію, та зауваживши, що теорія Рітца стає в протиріччі
до законів Кеплера, Я. Грдина з урахуванням гіпотези Цемплена та не
відмовляючись від гіпотези ефіру, намагається побудувати свою теорію.
В основу теорії розповсюдження світла („або взагалі електромагнітних
хвиль « [4, с. 12]) вчений поклав наступні положення:
– ефір не захоплюється рухомими тілами;
– швидкість світла змінна (перемінна), в перші моменти виникнення
світлової хвилі, її швидкість дорівнює швидкості світла від джерела, що
нерухоме відносно ефіру.
Тобто, за теорією Грдини, на початку світло розповсюджується відносно
джерела світла, так нібито джерело нерухоме відносно ефіру (на цьому етапі
діє теорія Рітца). При подальшому розповсюджені світлової хвилі, «в наслідок
захопленням світловим джерелом, будуть представляти ряд ексцентрично
розташованих поверхнею, тому світлові промені, відносно ефіру, будуть мати
викривлення. Як мине деякий невеликий проміжок часу, захоплення джерелом
світла припиниться і промені набудуть прямолінійне розповсюдження»
[4, с. 13]. Намагаючись пояснити за допомогою цих припущень насамперед
дослід Майкельсона-Морлі, Грдина вказував, що його теорія неповна, але вчений
вказував на те, що СТВ, все ж таки, потребує уточнень.
Фахівці відзначають, що «його власний підхід був співзвучним праці
Голдгаммера [8] з електродинаміки рухомих тіл і заснований на такому
розумінні ефіру, яке допускає поєднання деї захоплення ефіру у перші моменти
з нерухомістю ефіру на великих відстанях від джерела випромінювання»[9]
Надалі вихід у Космос підтвердив сподівання видатного вітчизняного
астрофізика Б. П. Герасимовича, який вважав, що «космос является самым
подходящим полигоном» для перевірки теорії відносності [Цит. за 9, с. 27].
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Б.П. Герасимович з цього приводу писав в одній із своїх праць: « Творці нової
теорії у пошуках експериментів, що могли б підтвердити їх основні положення,
якось зовсім не торкаються сфери небесних явищ. Між тим вже апріорі зрозуміло,
що саме до астрономії належить звертатися за вирішальними даними» [10].
Аналіз праць вчених, як тих, що підтримували теорію відносності, так і
тих, хто заперечував її, доводить, що повільно, але неухильно йшов відхід від
механістичних аналогій з наближенням до сучасної некласичної фізики, а отже
дозволяє розкрити процес формування та розвитку науки у першій половині ХХ
сторіччя, що також відбувався в Україні.
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РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В УКРАИНЕ
В. С. Савчук
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск
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Одним из направлений историко-технических исследований являются
исследования истории ракетно-космической техники. В одном из своих
предыдущих аналитических обзоров в 2003 г., который касался состояния
исследований по истории техники, автор, не выделяя отдельно ракетнокосмическую технику, говорил о том, что на повестке дня стоят вопросы развития
истории техники вооружений. Речь в обзоре шла также о том, что практически в
Украине отсутствует такой жанр как научная биография известных инженеров
и конструкторов.
В настоящем обзоре проведен анализ состояния исследований в области
истории космонавтики, истории ракетно-космической техники в Украине за
время прошедшее со дня обретения независимости. Речь будет идти и о книгах,
но в большей степени этот обзор посвящен диссертационным исследованиям в
этой сфере. То есть в сфере исследований, которая формирует соответствующее
направление в истории науки и техники и обеспечивает подготовку специалистов
высшей квалификации в Украине .
Автору неизвестны диссертационные работы, выполненные по этой
тематике до обретения Украиной независимости. Однако, на наш взгляд
здесь роль играет не только обретение независимости, но и то, что эта область
техники длительное время была засекреченной, недоступной с одной стороны
для исследователей, а с другой стороны, даже те, кто работал в этой области,
были ограничены в возможностях каких-либо публикаций в силу все той же
секретности. Информация подавалась дозировано, ее распространителями были
журналисты, писатели, чей статус был соответственно определен официально.
Талант этих людей несомненен. В России одним из них, как известно, был
Ярослав Голованов, В.С. Губарев У нас – Владимир Платонов. Тем не менее,
специальных диссертационных исследований по определенным направлениям
развития ракетно-космической техники, равно как и научно-биографического
характера не проводилось.
В научно-биографическом контексте первым, о ком стали писать
достаточно много, был Сергей Павлович Королев. Он стал, в некотором смысле,
иконой отечественной космической отрасли, фигурой, конвергировавшей
достижения Советского Союза в ней, олицетворявшей научно-техническую
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и научную мощь страны, вершиной «космического айсберга», открытой для
зарубежья. Все, что сказано о нем, соответствует и его огромной роли в деле
покорения космоса, и одновременно той политике информирования мировой
общественности о космических достижениях, которая проводилась в СССР.
Однако вне «информационного поля» оставались многие из тех, кто также были
знаковыми фигурами в истории развития ракетно-космической техники в СССР.
И речь здесь идет не о том, кто более выдающийся и тому подобное. Речь идет о
скрупулезном, детальном исследования различных аспектов развития ракетнокосмической техники и вкладе в него многочисленной армии конструкторов,
инженеров, ученых.
В Украине дело сдвинулось с «мертвой точки», благодаря Днепропетровскому
государственному (ныне национальному) университету, в стенах которого
действовал и действует физико-технический факультет. Известно, что на
этом факультете (и на ряде других) работало и работает значительное число
профессоров и доцентов, принимавших непосредственное участие в космических
проектах, разрабатываемых Южным машиностроительным заводом и
Конструкторским бюро «Южное». Многие из преподавателей пришли в стены
этого вуза из указанных выше предприятий. Атмосфера, которая создавалась
на физико-техническом факультете, оказывала непосредственное влияние и на
тематику исследований, в том числе и историков.
Общее число диссертационных работ, защищенных в Украине в рамках
направления 07.00.07 – «История науки и техники» по ракетно-космической
тематике в настоящее время, по моим данным, равно пяти. Это диссертационные
работы на соискание ученой степени кандидата исторических наук, которые
выполнили И.А. Мельничук: «Внесок вчених України у розвиток теорії та
практики ракетобудування та освоєння космосу (перша половина ХІХ – кінець
ХХ століття)» (защищена в 1995 г.); О.А. Копыл: «Историко-научный анализ
формирования и развития научно-конструкторской школы М.К. Янгеля»
(защищена в 1998 г); В.Н. Потока: «Жизнь и деятельность академика
М.К. Янгеля (1911 – 1971 гг.)» (защищена в 1998 г.); И.А. Пистоленко: «Вклад
ученых и инженеров Полтавщины в развитие аэрокосмической отрасли в ХХ
столетии» (защищена в 2007 г.); И.В. Федоренко: «История становления и
развитие научно-технической школы Н.Ф. Герасюты теории полета ракетнокосмической техники: вторая половина ХХ столетия (защищена в 2009 г.)».
Первая диссертация по этой тематике была выполнена в рамках чисто
исторической специальности 07.00.02. в Киевском национальном университете.
Дальнейшее развитие подобные исследования получили в диссертациях,
которые были выполнены в 1998 г. в Центре исследований потенциала и
истории науки под руководством д.ф.-м.н. Ю.А. Храмова (О.А. Копыл) и в
Днепропетровском государственном университете под руководством д.и.н.
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В.В. Иваненко (В.Н. Потока). Из пяти диссертационных работ три подготовлены
по специальности 07.00.07 – история науки и техники, две (В.Н. Потока и
И.А. Мельничук) по специальности 07.00.01.– история Украины.
Днепропетровский государственный университет имел отношение
ко всем последующим (после 1995 г.) четырем диссертационным работам.
Научным руководителем диссертации И. В. Федоренко был д.т.н., профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины Федор Павлович Санин. Как
известно, он сам непосредственно занимался вопросами ракетно-космической
техники, отмечен за свой вклад многими наградами, преподает в ДНУ
им. Олеся Гончара и в Национальном аэрокосмическом центре образования
молодежи Украины им. А.М. Макарова. Днепропетровский национальный
университет не только подготовил две диссертации из пяти, защищенных по
этой тематике, но и выступал в качестве эксперта фактически по всем этим
диссертациям. По диссертации О.А. Копыл Днепропетровский государственный
университет являлся ведущей организацией. Официальным оппонентом по трем
диссертационным работам (В.Н. Потоки, И.А. Пистоленко, И.В. Федоренко)
был представитель Днепропетровского национального университета д. и. н.,
профессор В.С. Савчук. Исходя из этого, попытаюсь кратко охарактеризовать,
что дали указанные работы и какие задачи, по мнению, автора, стоят перед
исследователями истории ракетно-космической техники и освоения Космоса.
Первое, что следует отметить – это интерес, к подобной тематике
исследований как среди историков, занимающихся историей Украины,
Украины, так и среди историков науки и техники. Кроме того, отметим интерес
исследователей к личности М.К. Янгеля. Однако подходы у представителей
разных направлений исторического исследования были разными. Задачами
исследования О.А. Копыл, в первую очередь, было: определить понятие
«научно-конструкторская школа»; исследование процесса зарождения,
становления и развития научно-конструкторской школы М.К. Янгеля; показать
роль М.К. Янгеля как научного лидера, основателя нового направления в
ракетостроении, собственной научно-конструкторской школы: проследить
преемственность традиций в школе М.К. Янгеля, исследовать возможности
музейной экспозиции, как эффективного способа популяризации исторических
и технических знаний, воспитания молодежи, ее творческого вклада, основных
черт, характерных для нее.
Задачами же диссертационного исследования В.Н. Потоки (как
представителя исследований в области истории Украины) были: реконструкция
и периодизация жизненного пути ученого, раскрытие характерных признаков и
основных направлений конструкторской деятельности М.К. Янгеля; освещение
значения влияния ПО «ЮМЗ» и КБ «Южное» на научно-техническое и
промышленное развитие Днепропетровского региона и т. п.
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Первые публикации о М.К. Янгеле относятся где-то к концу 1970-х годов,
когда в Киеве вышла книга В.П. Платонова и В.П. Горбулина «Михайло
Кузьмич Янгель». К началу 1990-х фигура М. К. Янгеля в открытой печати
была представлена довольно неоднозначно. Достаточно вспомнить очерк
Ю. Бирюкова в «Калининградской правде» в начале 1990-х годов, в котором
отрицался факт создания М.К. Янгелем научно-конструкторской школы. Были
неясности и в ряде биографических моментов его жизни и т. п. Так что оба
подхода, использованные исследователями, предложили, на мой взгляд, впервые
достаточно объективное исследование как жизненного пути выдающегося
конструктора, так и раскрыли процесс становления научно-конструкторской
школы М.К. Янгеля. Интегрируя результаты исследований О.А. Копыл и
В.Н. Потоки можно говорить, в целом, о важности полученных результатов
и их значимости для дальнейших исследований и публикаций о М.К. Янгеле.
Что, как мы знаем, и было сделано опять же представителями днепропетровских
ученых и конструкторов Л.В. Андреева и С.Н. Конюхова, из-под пера которых в
2001 г. вышла замечательная книга о М. К. Янгеле: «Янгель: уроки и наследие»,
которая уже стала раритетом.
Спустя почти 10 лет защищены еще две кандидатские диссертации. Одна
из них (И.В. Федоренко) продолжила развивать направление изучения научнотехнических школ, начатое в Украине О.А. Копыл и, как уже было сказано,
посвящена школе Н.Ф. Герасюты. В задачи диссертации входило: исследовать
процесс зарождения научно-технической школы Н.Ф. Герасюты, как одной из
базовых школ в ракетостроении; выяснить структуру научно-технической школы
как саморазвивающейся системы; проанализировать результаты исследований
учеников Н.Ф. Герасюты; выявить персональный состав школы и составить
«генеалогическое» дерево школы; расширить методологию исследования
истории научно-технических школ путем использования элементов теории
пассионарного развития; выяснить основные факторы формирования и
развития Н.Ф. Герасюты как ученого, научного лидера и основателя научнотехнической школы и проанализировать его научно-техническую деятельность;
обосновать научные приоритеты его школы в теории и практике отечественного
ракетостроения и т. п. Многое из того, что изложено в этом диссертационном
исследовании, сделано впервые и самое главное – это исследование является
комплексным, охватывающим как жизненный путь Н.Ф. Герасюты, так и
выяснение вклада школы Н.Ф. Герасюты и ее отдельных представителей в
развитие баллистики, динамики, управление полетом и противодействие
противоракетной обороне. Рассмотрен также детально вклад Н.Ф. Герасюты и
его школы в теорию полета и практическую космонавтику. Исчерпывается ли
этим исследованием деятельность школы Н.Ф. Герасюты? Думаю, что нет. И на
это есть ряд как объективных, так и субъективных причин.
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Диссертация И.А. Пистоленко преследовала иные задачи. Здесь не
рассматривались научно-технические школы. Целью ее было комплексное
исследование вклада ученых и инженеров Полтавщины в общее развитие
авиации и ракетно-космической техники в ХХ столетии. При этом требовалось
решить следующие задачи: определить структуру и особенности формирования
организации авиационной и ракетно-космической отрасли в Полтавской
области; выяснить вклад различных организаций и личный вклад ведущих
конструкторов, инженеров, изобретателей, ученых – уроженцев Полтавщины
в развитие авиации и ракетной техники; на основе анализа неизвестных и мало
известных источников уточнить ряд аспектов деятельности, а также сведения
биографического плана представителей Полтавщины, чей вклад в развитие
авиации и космонавтики рассматривается и т. п. Отметим, что автор ввела в
научный оборот ряд новых историко-технических материалов и документов
(в частности касающихся раннего периода деятельности В.М. Челомея),
предложила периодизацию основных этапов развития авиации на Полтавщине;
показала роль полтавских предприятий и учреждений в решении важных задач
ракетно-космической техники, критически рассмотрела версию изменения
фамилии, В. Кондратюка (А.Г. Шаргея) с предложением своей версии и т.п.
В настоящее время, насколько мне известно, под руководством д.т.н.,
профессора Г.И. Сокол проводится новое исследование по истории ракетнокосмической техник, которое охватывает одно из направлений, развитых в свое
время в Днепропетровске,
Анализ выполненных диссертационных работ показывает, что наблюдаются
два основных направления подобных исследований. Это изучение научнотехнических школ, становление и развитие которых происходило под влиянием
лидера и основателя такой школы, и изучение более общих характеристик
вклада ученых и конструкторов в региональном и всеукраинском масштабе
в развитие ракетно-космической техники. Анализ также показывает, что
каждая новая диссертация опирается на все более широкую историографию
вопроса и на все более широкую источниковую базу. Шире стали использоваться
мемуарная литература, воспоминания переписка и т. п. Отметим, что уже в
диссертационном исследовании О.А. Копыл прослеживается попытка не
уклоняться от рассмотрения спорных, противоречивых мнений и концепций
различных авторов, пишущих о развитии отечественной ракетно-космической
техники. Тем не менее, на мой взгляд, на исследователей «давит» то, что многие
из соратников и близких ученых и конструкторов, о которых они пишут,
находятся, фигурально выражаясь, «рядом с ними».
Это приводит, как мне кажется, к некоторой внутренней цензуре,
вследствие чего исследователи либо избегают «острых углов», конфликтных
ситуаций, либо подают их в пользу своих героев. «Тьмы низких истин нам
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дороже нас возвышающий обман» – так писал в свое время А.С. Пушкин.
Андрон Кончаловский в своей книге воспоминаний «Низкие истины», приводя
эти строки, пишет о том, что пугающая правда никому не нужна. Она нужна,
чтобы ее скрывать. Чтобы ее знали немногие и не допускали до нее остальных.
Но если так, то мы никогда бы не узнали, почему Д.И. Менделеев не был избран
в Петербургскую академию наук, а Б.И. Голицын был провален на защите своей
диссертации в Московском университете и т. п. И происшедшее было отражением
процессов, происходивших в соответствующих отраслях науки и приводивших
к различным точкам зрения на магистральные пути ее развития, а не только и
не столько обуславливалось личными взаимоотношениями участников этого
процесса. Поэтому задача историка науки и техники в том и состоит, чтобы
объективно разобраться в сложных событиях, которые относятся к предмету его
исследования, рассмотреть разные точки зрения (в том числе и участников этих
событий, по разному их оценивающих), и предложить свое видение проблемы,
которое должно быть в то же время корректным, и не претендовать на роль
истины в последней инстанции.
Анализ диссертационных работ по истории ракетно-космической техники
приводит и к мысли о том, что ведущие позиции в этом процессе занимают
днепропетровские учреждения и в первую очередь Днепропетровский
национальный университет, Днепропетровский ракетно-космический центр,
Национальный центр аэрокосмического образования молодежи Украины, Такое
положение дел связано с рядом причин. В частности, в этих учреждениях ведется
научно-исследовательская и поисковая работа по истории ракетно-космической
техники, разрабатываются научно-методические материалы, готовятся
материалы к различного рода юбилейным мероприятиям, выпускаются книги
по истории ракетно-космической отрасли, сборники воспоминаний, мемуары и
т. п. (Ф.П. Санин, Л.В. Андреев, В.С. Будник, С.Н. Конюхов, Ю.И. Мошненко,
В.П. Платонов, В.Н. Паппо-Корыстин, В.С. Савчук, И.В. Федоренко, И.Г. Ханин
и др.). Все это составляет серьезную историографическую и источниковую базу
для диссертационных исследований.
Одно из опасений состоит в том, что возросшее число публикаций,
касающихся истории ракетно-космической техники, создает видимость того,
что все уже сделано, описано, раскрыто и т. п. и поэтому сказать что-то новое
трудно. Здесь есть определенное недопонимание того, что многое из того, что
публикуется, это воспоминания, мемуары, личные впечатления и т. п, то есть
все то, что в исторической литературе определяют как наративные источники.
Без этих материалов любое исследование проигрывает, но это совсем не означает,
что выход этих публикаций ограничивает возможности исследовательской
деятельности. Например, до сих пор нет комплексного исследования жизненного
и творческого пути ряда крупных деятелей ракетно-космической техники в
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Украине, выходцев из Украины и т. п., в частности отсутствуют комплексные
исследования жизненного и творческого пути В.Ф. Уткина, В.С. Будника.
Ю.П. Семенова и других.
В настоящее время отсутствуют также работы по историографии ракетнокосмической техники в Украине и источникам ее изучения. А ведь тщательный
анализ даже малотиражных газет, которые выходили на предприятиях ракетнокосмической отрасли, представляет также одно из направлений исследований.
Отсутствуют работы по изучению вклада различных предприятий и
учреждений Украины в развитие ракетно-космической техники. Работы не
юбилейного характера, а аналитико-синтетического, которые бы рассмотрели
определенную проблему в контексте непростого взаимодействия различных
структур для ее решения и т. п.
В Украине несколько лет тому назад была открыта новая специальность
по подготовке кадров высшей квалификации – история техники с защитой на
соискание ученой степени кандидата и доктора технических наук. Такие защиты
уже успешно прошли в НТУ «ХПИ» и В НТУ «КПИ». Это тоже может быть
одним из направлений исследований в области истории ракетно-космической
технтики как части истории техники.
Для решения поставленных задач важнейшей является проблема доступа
к источникам: оригинальным трудам, статьям, описаниям конструкторских
разработок, малотиражной печати предприятий и т.п. Многие материалы
еще недоступны исследователям. В этом контексте представляется важным
и необходимым тесное сотрудничество Днепропетровского национального
университета. Национального центра аэрокосмического образования молодежи,
ПО «ЮМЗ» и КБ «Южное» при проведении исследований в области ракетнокосмической техники.
История ракетно-космической техники в Украине просто обязана получить
должное развитие и задача всех, кто заинтересован в раскрытии роли и вклада
Украины в развитие ракетно-космической техники, в сохранении ее приоритетов,
в формирования имиджа Украины в этой отрасли в мировом контексте всячески
способствовать проведению подобных исследований.
Поэтому закончить свой обзор я хочу словами выдающегося конструктора
В.П. Глушко: «Опасная потеря перспективы грозит тем, кто будет пренебрегать
влиянием развития космонавтики на политику, оборону, экономику, науку
и технику». И задача историков науки и техники и состоит в том, чтобы их
исследования формировали понимание той роли космонавтики, о которой
говорил В.П. Глушко.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ АКАДЕМИК В.Н. ЧЕЛОМЕЙ (1914-1984)
(к 95-летию со дня рождения)
В.А. Задонцев
Института транспортных систем и технологий НАН Украины
osv@westa-inter.com
В 1959 г. 45-летний Главный конструктор ОКБ-52 член-корр. АН СССР,
д.т.н., профессор В.Н. Челомей стал Генеральным конструктором ОКБ-52
(г. Реутов Московской обл.). Он – Герой Социалистического труда, лауреат
Ленинской премии.
В 1959 г. принят на вооружение подводных лодок ВМФ СССР комплекс
П-5 со сверхзвуковой крылатой ракетой, который может нести ядерный заряд
на расстояние 500 км. Это первый ракетный комплекс, разработанный под
руководством В.Н. Челомея и принятый на вооружение. Он предназначен
для поражения площадных целей на вражеском берегу. Старт ракеты
осуществляется из транспортно-пускового контейнера, практически с нулевых
направляющих, подлодка находится в надводном положении. В контейнере
ракета находится со сложенными крыльями и занимает мало места на носителе.
Крылья раскрываются автоматически после выхода ракеты из контейнера. Эта
разработка базируется на идеях и новых технических решениях В.Н. Челомея,
которые на десятилетия определяют облик морских крылатых ракет в СССР и
в мире.
За его плечами – годы учебы в Киеве: в автодорожном техникуме
и Киевском авиационном институте (моторный факультет); защиты
кандидатской и докторской диссертаций; научная и преподавательская работа
в Киеве – он настоящий ученый в области механики и теории колебаний;
работа в ЦИАМе (г. Москва) над созданием своего варианта пульсирующего
воздушно-реактивного двигателя (ПуВРД); 9 лет работы главным
конструктором и директором Московского авиазавода № 51 наркомата
авиапрома (1944-1953 гг.), где под его руководством разрабатываются образцы
новой для СССР системы оружия – беспилотных самолетов-снарядов с ПуВРД
по типу Фау-1, которыми нацистское Люфтваффе обстреливало Лондон в
44-45 гг. Эта так называемые «иксы» В.Н. Челомея: 10Х, 14Х, 16Х – самолетыснаряды авиационного базирования и 10ХН – наземного базирования, все с
ПуВРД.
Эти самолеты-снаряды по некоторым характеристикам превосходили
прототип, но на вооружение по ряду причин приняты не были. Первый успех
принесла Челомею разработка комплекса П-5. К этому времени относится и
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начало разработок противокорабельных крылатых ракет, предназначенных для
загоризонтного поражения подвижных целей – кораблей противника, и начало
работ по крылатой ракете, стартующей из-под воды.
Челомей пользуется поддержкой Н.С. Хрущева – руководителя СССР,
большого энтузиаста ракетной техники. Еще одно немаловажное обстоятельство
– с 8 марта 1958 г. у Челомея работает инженером Сергей Никитович Хрущев
– выпускник Московского энергетического института, участвует в разработке
систем управления крылатых ракет и входит в ближайшее окружение
Генерального конструктора.
В 1959 г. амбициозный Генеральный конструктор ОКБ-52 В.Н. Челомей
принимает решение, выражаясь современным языком, диверсифицировать
деятельность своего КБ: не прекращая работ по морским крылатым ракетам,
КБ впредь будет заниматься и космическими аппаратами и баллистическими
ракетами.
В.Н. Челомей прекрасно понимал, что вторгается в сферу деятельности,
которой успешно занимаются признанные и авторитетные Главные
конструкторы – С.П. Королев в подмосковных Подлипках и М.К. Янгель в
Днепропетровске, со своими мощными по тем временам производственными и
экспериментальными базами и смежниками – разработчиками субсистем ракет
и космических аппаратов. В активе С.П. Королева и его КБ – БРДД Р-1, Р-2,
Р-5, Р-5М, первые МБР – Р-7, Р-7А, ракета Р-11 на высококипящих компонентах
топлива, первые ИСЗ. В активе М.К. Янгеля и его КБ – ракеты средней дальности
на высококипящих компонентах топлива – Р-12, Р-14, начата разработка первой
МБР – Р-16.
Разработки МБР. В 1961г. в ОКБ–52 и его филиале №1 (Фили) начались
работы в области МБР и РН на высококипящих компонентах топлива.
В целях освоения новой для себя баллистической тематики генеральный
конструктор ОКБ-52 организовал поездку ведущих специалистов КБ и филиала
№1 на полигон Капустин Яр для знакомства с первой янгелевской ракетой
Р-12 (8К63), в частности – с ее двигательной установкой, с подготовкой старта
и стартом ракеты. Затем ведущие специалисты съездили в г.Днепропетровск
в ОКБ-586 М.К. Янгеля, где ознакомились с разработками КБ и процессом
производства ракет на базовом заводе №586. Вопреки воле главного конструктора
М.К. Янгеля, по указанию Н.С. Хрущева в ОКБ–52 передаются 3 экземпляра
ракеты Р-14 и конструкторская документация на ракету Р-14 [5] и первую МБР
Р-16 [6].
При создании своих МБР В.Н. Челомей имел возможность учитывать опыт
и задел Особого конструкторского бюро №586 М.К. Янгеля. Эти два КБ начинали
с сотрудничества, которое в конце 60-х перерастает в борьбу проектов и яростную
конфронтацию – она получит неофициальное название «спора века» или «малой
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гражданской войны» (об этом в своих воспоминаниях писали Б.Е. Черток,
Ю.А. Мозжорин, В.Ф. Уткин, С.Н. Конюхов и Л.В. Андреев и др.).
Разработка первой универсальной ракеты УР-200 (8К81) ОКБ-52 была
начата по постановлениям ЦК КПСС и СМ СССР от 16 марта и 1 августа 1961 г.
В соответствии с решениями правительства ракета УР-200 разрабатывалась
как ракета-носитель челомеевских космических аппаратов «ИС»
(истребитель спутников) и «УС» (управляемые спутники радиолокационной
и радиотехнической разведки кораблей противника), как МБР, а также как
орбитальная (или глобальная) МБР с неманеврирующей или маневрирующей в
атмосфере головной частью. Рассматривались и другие перспективные варианты
развития УР-200.
Эта была двухступенчатая жидкостная ракета, выполненная по тандемной
схеме с максимальной дальностью 14 000 км и боевым блоком массой до 4-х тонн.
Для УР-200, впервые в мире, разрабатывалась маневрирующая авиационная
баллистическая головная часть АБ-200, которая после отделения должна была
совершать полет по низкой орбите (150 км) и при движении к цели совершать
маневр в атмосфере за счет аэродинамического качества для преодоления ПРО
противника.
Маршевые ЖРД первой и второй ступеней УР-200 впервые в СССР и в мире
выполнялись по схеме с дожиганием генераторного газа. Разработчик – ОКБ
– 154 в Воронеже (ныне – КБ химавтоматики), главный конструктор – Косберг
Семен Ариевич. После его смерти в 1965 г. (вследствие автокатастрофы) КБ
возглавил А.Д. Конопатов. Привлечение ОКБ С.А. Косберга было вызвано
плотной загрузкой ОКБ В.П. Глушко, заказами С.П. Королева и М.К. Янгеля
и желанием подключить к группе разработчиков ЖРДУ еще одно авиационное
двигательное КБ. ДУ первой ступени включала 4 однокамерных ЖРД с
поворотными камерами двигателей: три РД-0203 и один РД-0204. ДУ второй
ступени включала однокамерный маршевый ЖРД РД-0206 и четырехкамерный
рулевой двигатель РД-0207, выполненный по открытой схеме [4].
Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) ракеты УР-200 проводились на
Байконуре с 4 ноября 1963 г. по 20 октября 1964 г., для чего на левом фланге
полигона был построен стартовый комплекс (два старта). Из 9 пусков ракеты
по полигону «Кура» на Камчатке (6300 км) только первый был аварийный.
Результаты ЛКИ подтвердили реализуемость заданных тактико-технических
характеристик.
Однако постановлением ЦК и Совмина от 7.07.65 г. разработка УР-200 и
всех ее вариантов была прекращена де-юре в связи с тем, что ракета по своим
тактико-техническим характеристикам ненамного превосходила уже стоящую
на вооружении ракету Р-16. Де-факто решение в пользу новой янгелевской
ракеты Р-36 было принято Н.С. Хрущевым еще во время его пребывания на
95

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Байконуре в сентябре 1964г., незадолго до отставки, во время демонстрации
ракетной техники высшему руководству страны. Именно тогда был произведен
успешный пуск ракеты Р-36 на максимальную дальность по акватории Тихого
океана [2].
В.Н. Челомей также продемонстрировал Н.С. Хрущеву и сопровождавшим
его лицам полноразмерный 42-метровый макет УР-500 на пусковом столе и макет
шахтной пусковой установки (ШПУ) для нее в уменьшенном масштабе, что было
полной неожиданностью и для Д.Ф. Устинова, и для руководства авиапрома, и
для военных – это была инициативная разработка В.Н. Челомея. Н.С. Хрущев
задал риторический вопрос: «Так что мы будем строить – коммунизм или шахты
для УР-500?».
Тем не менее, было принято решение о строительстве двух ШПУ для
УР-500. До строительства шахт дело не дошло – после прихода к власти нового
руководства страны в порядке борьбы с «волюнтаристскими решениями»
Н.С. Хрущева в области ракетной техники ставится вопрос о прекращении работ
по УР-500. Эта ракета со стартовой массой до 600 т разрабатывалась в вариантах
МБР с тяжелой головной частью с термоядерным зарядом в 30 Мт (та самая
«кузькина мать», которую Н.С. Хрущев грозился показать всем супостатам),
глобальной ракеты и ракеты-носителя космических аппаратов массой до 13 т.
Твердая позиция президента АН СССР академика М.В. Келдыша позволила ему
отстоять УР-500 (8К82), но уже не как боевую ракету, а как ракету-носитель
космических аппаратов.
Окончательная компоновка многоблочной первой ступени УР-500 является
уникальной. На центральный бак окислителя диаметром 4,1 м навешивались
6 баков горючего диаметром 1,6 м. Каждый бак горючего оснащался самым
мощным на то время однокамерным ЖРД РД-253 (11Д44) на высококипящих
компонентах топлива с тягой 150 т. Двигатель был выполнен по схеме с
дожиганием генераторного газа и разрабатывался в ОКБ Валентина Петровича
Глушко для ракеты носителя Н-1, но был отвергнут С.П. Королевым из-за
токсичности компонентов топлива. Вторая ступень оснащалась ДУ разработки
ОКБ – 154 на базе ДУ первой ступени ракеты УР-200 с доработкой двигателей
в части повышения их высотности. Конструкция ракеты УР-500 обеспечивала
возможность ее поблочной транспортировки с завода на полигон и ускоренной
сборки в монтажно-испытательном корпусе. Наземный стартовый комплекс
состоял из двух стартовых позиций. В качестве полезной нагрузки для первого
пуска УР-500 был разработан тяжелый, массой в 12т, спутник-лаборатория,
названный «Протоном» и предназначенный для изучения космических частиц
высоких энергий. В то время это был самый тяжелый в мире космический
объект. Название «Протон» закрепилось и за ракетой-носителем. Первый пуск
ракеты УР-500 состоялся 16 июля 1965г.
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В 1965 г. состоялись первые, и при том успешные, старты двух самых
известных баллистических ракет, разработанных в филевском филиале
ОКБ-52 под руководством генерального конструктора В.Н. Челомея – легкой,
со стартовым весом 42,3 т, УР-100 и тяжелой УР-500.
Для выведения КА на высокие орбиты и отлетные траектории филиалом
№1 ЦКБМ и заводом им. Хруничева проводилась разработка трехступенчатого
варианта РН «Протон».
На базе результатов этих работ в июле 1965 г. было выпущено постановление
Совмина о прекращении работ по двухступенчатой ракете УР-500 и о
создании трехступенчатого варианта РН УР-500К, а также о разработке в КБ
С.П. Королева IV ступени РН УР-500К (на базе пятой ступени РН Н-1).
Семейство «соток». Согласно концепции головного института отрасли
– ЦНИИМАШ группировка РВСН должна была включать большое количество
МБР легкого класса (40-100 т.) и в несколько раз меньшее количество тяжелых
МБР (стартовая масса около 200 т.).
Предложение о создании наземного ракетного комплекса с МБР легкого класса
УР-100 было доложено В.Н. Челомеем руководству страны и Вооруженных сил
на заседании Совета обороны в феврале 1963 г («Совет в Филях»). По результатам
заседания было принято решение о разработке ракетных комплексов с МБР УР-100
В.Н. Челомея и с тяжелой ракетой Р-36 М.К. Янгеля. Предложение М.К. Янгеля
по МБР легкого класса Р-26 не получило развития, а проекты ракет этого же
класса Р-37, Р-38 были отклонены, несмотря на опыт успешных разработок боевых
ракет в ОКБ-586. Относительно того, о какой ракете шла речь в выступлении
М.К. Янгеля на «совете в Филях» мнения компетентных мемуаристов расходятся
– Р-38 (Губанов [5], директор ЦНИИМАШ Мозжорин [6]) или Р-37 (Ряжских),
что еще раз доказывает необходимость документального подтверждения для
выяснения истины. Из воспоминаний А.А. Ряжских [7] (генерал-полковник,
начальник Главного управления ракетного вооружения – зам. главкома РВСН по
вооружению в 1984-1993 гг.): «После двух часов слушаний Н.С. Хрущев подвел
итого, заявив что «этих докладчиков сам черт не поймет, кто из них прав, а кто
неправ», и предложил принять такое решение: считать целесообразным принять
разработку обоих комплексов до стадии передачи их на серию. «Пусть в порядке
соцсоревнования улучшают характеристики комплексов, а там посмотрим, кто
победит». На этом заседание Президиума завершилось. Каково же было удивление
и возмущение, когда через две недели в ГШ получили Постановление ЦК КПСС и
Правительства из трех пунктов:
– принять предложение генерального конструктора В.Н. Челомея о
разработке ракетного комплекса с ракетой УР-100;
– работы по комплексу с ракетой Р-37 КБ «Южное» прекратить, а
конструкторскую документацию, результаты лабораторной и стендовой
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отработки узлов и агрегатов ракеты и комплекса Р-37 из КБ «Южное» передать
в КБ В.Н. Челомея;
– министерствам авиационной промышленности и обороны в месячный срок
представить в ЦК и Совмин план мероприятий, обеспечивающих разработку
комплекса с ракетой УР-100 в короткие сроки».
С помощью универсальной МБР УР-100 легкого класса с дальностью полета
11000км В.Н. Челомей предлагал решение трех важнейших оборонных задач
страны:
– массового развертывания МБР наземного базирования в ответ на
развертывание в США твердотопливных ракет «Минитмен – 1»;
– использования ракеты УР-100 с боезарядом в 10Мт в качестве
противоракеты «длинной руки» в системе ПРО СССР «Таран»;
– использования УР-100 как МБР для подводных лодок.
Заметим, что по третьему варианту применения УР-100 В.Н. Челомей
выступил как конкурент В.П. Макеева. Н.С. Хрущев отдал предпочтение
разработке В.П. Макеева.
Ракетные комплексы с МБР УР-100 (8К84), развертываемые в большом
количестве, должны были обеспечить гарантированный ответный удар МБР,
выживших после ядерной атаки вероятного противника, каковым в те годы
были США, развернувшие сотни ракетных комплексов с твердотопливными
ракетами «Минитмен-1».
Для радикального уменьшения диспаритета между США и СССР
сложившегося в середине 1960-ых годов (900 МБР США и около 200 МБР СССР)
требовались ракетные комплексы нового, второго поколения, обладающие
такими качествами, как пригодность к массовому развертыванию, высокая
боеготовность и защищенность.
Одним из определяющих требований к комплексу было обеспечение
длительного хранения (не менее 5 лет) и удобства эксплуатации ракеты
в заправленном состоянии в ШПУ «одиночного старта» путем принятия
специальных технических решений по ампулизации ракеты и размещению ее
в герметизированном транспортно-пусковом контейнере.
Длительное хранение в заправленном состоянии, как считают специалисты
КБ В.Н. Челомея – впервые в практике боевого ракетостроения, достигалось
ампулизацией ракеты (На вопросы приоритета некоторых важных технических
решений, например, ампулизации ракеты, РГЧ, средства противодействия ПРО и др.
у «НПОМаш» и КБ «Южное» взгляды проитвоположеные). Разработанные в ОКБ-52
решения позволили обеспечить гарантийный срок хранения жидкостной ракеты в
заправленном состоянии 5 лет (впоследствии он был продлен до 7-10 лет).
УР-100 – двухступенчатая однокалиберная ракета тандемной схемы
на высококипящих компонентах топлива «амил – гептил» (АТ-НДМГ),
98

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

устанавливаемая в ШПУ одиночного старта (ШПУ-ОС, в полку – 10 шахт) при
этом управление комплексом осуществлялось дистанционно.
Первая ступень оснащалась четырьмя маршевыми ЖРД с поворотными
камерами сгорания и регулируемой тягой разработки ОКБ-154: РД-0216
(3 шт.) и РД-0217 (1шт.) с агрегатами наддува бака горючего. Двигательная
установка второй ступени состояла из неподвижно установленного маршевого
однокамерного ЖРД 15Д13 и четырехкамерного рулевого двигателя 15Д14
разработки ленинградского ОКБ-117 (главный конструктор – С.П. Изотов) [4].
УР-100 стала одной из первых советских МБР, оснащенных комплексом
средств противодействия ПРО.
Первый пуск УР-100 с экспериментальной наземной пусковой установки
космодрома Байконур состоялся 19 апреля 1965 г., а из шахтной пусковой
установки – 17 июля 1965 г.
21 июля 1967 г. комплекс с ракетой УР-100 был принят на вооружение.
МБР УР-100 и ее модификация УР-100 УТТХ стала самой массовой
МБР в СССР и в мире: максимальное количество этих МБР, одновременно
находившихся в эксплуатации, составляло 950 единиц [1].
Были разработаны модификации МБР УР-100: УР-100М, УР-100К (15А20),
УР-100У (15А20У). Главной особенностью ракет УР-100К и УР-100У, принятых
на вооружение в 1974 г., было применение разделяющейся головной части (РГЧ)
с тремя боевыми блоками без индивидуального наведения блоков на цели. Это
был ответ на американские твердотопливные МБР с РГЧ.
Каждая последующая модификация УР-100 в чем-то была лучше
предыдущей: значительно упрощалась эксплуатация ракетного комплекса,
повышалась боеготовность и эффективность боевого применения. В работах по
модернизации «соток» В.Н. Челомей пользовался безоговорочной поддержкой
маршала А.А. Гречко, министра обороны СССР с 1967 г. до 1976 г., который был
самым влиятельным сторонником проектов Челомея. Новый министр обороны
СССР, Член Политбюро ЦК КПСС Д.Ф. Устинов делал все, чтобы ограничить
сферу деятельности Генерального конструктора В.Н. Челомея.
Всего за период испытаний и эксплуатации было выполнено около
170 успешных пусков УР-100 всех модификаций, что подтвердило высокую
надежность комплексов.
Разработка МБР третьего поколения в 1969-76 гг. с улучшенными
характеристиками и с разделяющимися головными частями индивидуального
наведения (РГЧ ИН) была ответной мерой на создание в США МБР «Минитмен-3»
и «Посейдон С – 3» с РГЧ ИН.
Основное внимание при этом в СССР уделялось повышению защищенности
ШПУ, боеготовности и точности попадания, созданию РГЧ ИН с более
эффективными средствами преодоления ПРО.
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В конце 1960-ых – начале 70-ых годов в СССР в руководстве Вооруженных
сил и военно-промышленного комплекса, в ракетно-космической отрасли
возникла дискуссия о направлениях дальнейшего развития ракетно-ядерного
оружия.
Предложения КБ «Южное» заключались в том, что ответом на усилившуюся
стратегическую угрозу должно стать развертывание новых тяжелых ракет
Р-36М и замены ракет УР-100 и УР-100 К новыми ракетами МР-УР-100
(~ 80 т) в существующих ШПУ с предварительным повышением их стойкости.
Ракеты оснащались РГЧ ИН – с 8-ю боевыми блоками на Р-36М и 3-4 – на
МР УР-100. Старты этих ракет предполагалось осуществлять с помощью
пороховых аккумуляторов давления (так называемый минометный старт). При
этом из конструкции ШПУ исключались газоходы, что позволило повысить
стойкость ШПУ за счет наращивания толщины стенок строительного сооружения
ШПУ. В системы управления предполагалось ввести БЦВМ. Предположения
КБЮ соответствовали военной доктрине нанесения гарантированного ответного
удара.
Предложения ЦКБМ, которые более соответствовали доктрине ответновстречного удара, заключались в сохранении значительного количества
развернутых ракет УР-100 и УР-100К в слабозащищенных ШПУ (~ 1000 шт)
и создания нового ракетного комплекса с МБР УР-100Н условно легкого
класса (~ 100 т) с РГЧ ИН с 6 боевыми блоками. Предлагалось сохранить
газодинамический старт этих ракет как в доработанных в части повышения
стойкости ШПУ ракет УР-100 – УР-100К, так и в ШПУ повышенной стойкости
новой разработки.
Борьба двух концепций приобрела настолько острый характер, что
разделила военных и гражданских специалистов – от руководителей высшего
ранга до рядовых исполнителей – на два противоборствующих лагеря и
получила в литературе название «спора века» или «малой гражданской войны».
«Предложения М.К. Янгеля, Ю.А. Мозжорина, Н.А. Пилюгина, В.П. Глушко,
Е.Г. Рудяка, Б.Г. Бочкова, поддержали ВПК и Д.Ф. Устинов (он был в то время
секретарем ЦК КПСС), Л.В. Смирнов, первый заместитель министра общего
машиностроения Г.А. Тюлин. Предложения В.Н. Челомея, В.Г. Сергеева,
В.П. Бармина, В.И. Кузнецова, В.М. Барышева поддерживал член Политбюро
ЦК КПСС министр обороны А.А. Гречко, Министерство общего машиностроения
(С.А. Афанасьев)» [3]. При этом спор не получил разрешения ни на уровне КБ
и отрасли, ни после вмешательства комиссии АН СССР, ни на уровне ВПК и
был вынесен на Совет обороны. 27 августа 1969 г. на заседании Совета обороны
под председательством Л.И. Брежнева выступили со своими концепциями
Генеральный конструктор ЦКБМ В.Н. Челомей и Главный конструктор КБ
«Южное» М.К. Янгель. Участники Совета по разному трактуют его результаты
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и принятые решения: одни – как победу концепции М.К. Янгеля, другие, и мне
кажется это более правильным – как компромисс между двумя концепциями. В
соответствии с решениями Совета обороны в разработку были заданы комплексы с
новыми ракетами Р-36М (15А14), МР-УР-100 (15А15) и УР-100Н (15А30), а также
комплекс с ракетами УР-100НУ (15А35) в ШПУ повышенной защищенности,
перестраиваемых из ШПУ для ракет УР-100К. Было принято также решение о
сохранении значительного количества комплексов с ракетами УР-100К.
Разработка МБР МР УР-100 (15А15) и УР-100Н (15А30) велась на
конкурсной основе («первоначально – до стадии проектных материалов, в
последующем – до стадии лётных испытаний» [7]). Таким образом, В.Н. Челомей
выступил как конкурент М.К. Янгеля и В.Ф. Уткина, занявшего пост главного
конструктора КБ «Южное» после внезапной смерти М.К. Янгеля в день своего
60-летия 25 октября 1971 г.
Оба указанных комплекса должны были размещаться вместе с ТПК в
ШПУ одиночного старта ракеты УР-100. Забегая вперед, скажем, что ракета
МР-УР-100 (янгелевский вариант модернизации УР-100) получилась в
полтора раза легче «конкурента» – УР-100Н, но с меньшим числом боевых
блоков (4 против 6), при этом дальность стрельбы была несколько большей.
Совершенствование обоих комплексов позволило повысить их защищенность
последовательно в два, а затем и в три раза.
Д.Ф. Устинов выступал за ракетный комплекс В.Ф. Уткина, а А.А. Гречко
– за комплекс В.Н. Челомея.
В самом конце 1975 г. по решению Совета обороны, а практически – его
председателя, Л.И. Брежнева, склонного к компромиссам, были приняты на
вооружение оба конкурирующих ракетных комплекса третьего поколения
для ракетных войск стратегического назначения. Это означало конец «малой
гражданской войны», в которой не было побежденных.
Ракету УР-100Н (15А30) и ее модификацию УР-100НУ (15А35) относят
к семейству «соток» так как сохранялась компоновочная схема ракеты. Но
фактически это была новая ракета со ступенью разведения шести боевых блоков.
Стартовый вес ракеты удвоился (103-105,6 т), были разработаны новые ДУ
первой и второй ступеней (в КБХА, главный конструктор А.Д. Конопатов) и
новая система управления с БЦВМ на базе системы управления ракеты Р-36М.
Разработка ракетного комплекса с МБР УР-100Н началась в 1967 г.
Значительный объем наземной отработки пришелся на подтверждение
реализуемости газодинамического старта (при оставшемся неизменным
внутреннем диаметре ШПУ существенно возросла тяга двигателей первой
ступени) и заданных характеристик стойкости элементов комплекса
поражающим факторам ядерного взрыва. Летные испытания проводились на
Байконуре с июня 1973 по декабрь 1974 г.
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Комплексы с ракетами УР-100Н были приняты на вооружения в конце
декабря 1975 г.
К 1979 г. было изготовлено 240 ракет. В 1982г. они были заменены ракетами
УР-100НУ (15А35).
Разработка ракеты УР-100НУ была задана постановлением ЦК и Совмина
от 16 августа 1976 г., летные испытания проходили с 28 сентября 1977 г. по 26
июня 1979 г.
Приращение характеристик ракеты и комплекса достигалось за счет
внедрение новой системы управления, совершенствования боевого оснащения
ракеты, внедрением ШПУ высокой защищенности новой разработки. В декабре
1980 г. комплекс был принят на вооружение и к 1984 г. в ШПУ ОС было
установлено 360 ракет [1].
С ракетой 15А35(30) связан один малоизвестный эпизод (частично
о нем вспоминали «ракетные» генералы Ю.А. Мозжорин, Е.Б. Волков,
Г.Н. Малиновский А.А. Ряжских и др.).
В 1981 г. при пусках ракет 15А35(30) на максимальную дальность
на последних пяти секундах работы маршевого двигателя первой ступени
возбуждались интенсивные продольные колебания корпуса ракеты (в
англоязычной литературе это явление имеет название POGO-неустойчивости)
на частоте колебаний 25-27 Гц (в зависимости от режима работы двигателей) и
с амплитудой колебаний осевой перегрузки «на хвосте» 15-17g, что нарушало
нормальную работу приборов системы управления (СУ) и приводило к потере
точности падения боевых блоков.
Такая ситуация для ракет, стоящих на боевом дежурстве, воспринималась
как чрезвычайная.
Дело в том, что эти ракеты были приняты на вооружение без проверки
пусками на максимальную дальность, их летные испытания ограничились
испытаниями по полигону «Кура» на Камчатке, при этом потери продольной
устойчивости не наблюдалось.
В.Н. Челомей был настолько уверен в ракете, что убедил по согласованию
с генералом Е.Б. Волковым, который на определенном этапе был председателем
госкомиссии по летным испытаниям ракеты, министра обороны А.А. Гречко в
нецелесообразности проведения пусков по акватории Тихого океана (Е.Б. Волков
мог согласовать такое решение только с согласия главкома РВСН В.Ф. Толубко).
Тем более, что на всех ракетах по рекомендации НИИ тепловых процессов –
головного института отрасли по двигателям – в магистрали окислителя первой
ступени имелся газожидкостный демпфер продольных колебаний сильфонного
типа для обеспечения продольной устойчивости ракеты.
Требовалось разобраться в этой чрезвычайной ситуации, а главное –
«вылечить» ракеты, стоящие на боевом дежурстве (около 300 ракет)
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(Обычно вопрос о том, обеспечивается ли продольная устойчивость
ракеты в полете выясняется на первых ЛКИ, когда в случае появления
продольных колебаний с опасной по величине амплитудой осевой перегрузки
есть возможность произвести необходимые доработки ракеты на заводеизготовителе).
Ситуация с ракетой 15А35(30) была беспрецедентной – нужно было найти
решение и доработать серийные ракеты, стоящие на боевом дежурстве, без их
отправки на завод-изготовитель.
Поэтому «разбор полётов» проходил не только на уровне разработчиков и
отраслевой науки, но и на уровне высшего военно-политического руководства
страны; вопрос неоднократно слушался на Совете Обороны.
Надо отдать должное НИИТП, который в том же 1981 г. предложил
беспрецедентный выход из очень нештатной ситуации с помощью установки
в хвостовом отсеке первой ступени специальных динамических гасителей
колебаний (ДГК) – по 4 штуки на каждое изделие, настроенных на опасную
частоту, которые должны были радикально уменьшить амплитуду продольных
колебаний на этой частоте в спектре вибраций ракеты.
После срочного проведения целого ряда теоретических и экспериментальных
работ в головных институтах отрасли – НИИТП и ЦНИИМАШ – для исключения
возможных ошибок при проектировании ДГК в ЦНИИМАШ были проведены
специальные частотные испытания натурной ракеты с установленными ДГК,
подтвердившие их достаточную эффективность.
Министр Минобщемаша С.А. Афанасьев и главком РВСН В.Ф. Толубко
приняли решение об установке ДГК на ракетах 15А35(30) вопреки возражениям
генерального конструктора.
С самого начала В.Н. Челомей настаивал на переделке аппаратуры
СУ.Позже он согласится на установку ДГК после того, как ЦНИИМАШ
гарантировал, что установка ДГК «полностью закроет вопрос», хотя и
был сторонником альтернативного, более простого и дешевого решения,
предложенного «со стороны» – Институтом технической механики (ИТМ) АН
УССР. ИТМ был привлечен к работам по ракетам 15А35(30) по рекомендациям
первого заместителя начальника и генерального конструктора КБ «Южное»
Б.И. Губанова и генерального директора ПО «Южный машиностроительный
завод» А.М. Макарова как НИИ, имеющий опыт анализа продольной
устойчивости ракет разработки КБЮ, с согласия генерального конструктора
ЦКБМ В.Н. Челомея и президента АН УССР Б.Е. Патона.
В ИТМ в чрезвычайно сжатые сроки в августе и в начале сентября
1981 г. был выполнен в линейной постановке расчетный анализ продольной
устойчивости ракеты 15А35(30) с демпфером и без демпфера продольных
колебаний. Особенностью этого анализа (в отличие от методик НИИТП) являлось
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использование разработанных в ИТМ динамических моделей частичной
кавитации в шнекоцентробежном насосе ЖРД. Это имело принципиальное
значение, особенно в данном случае.
Из результатов расчетов следовало, что к концу полета с работающими
двигателями первой ступени ракеты происходит сближение второй резонансной
частоты колебаний жидкости в питающей магистрали окислителя (первой
ступени) с первой собственной частотой колебаний упругого корпуса ракеты.
Вследствие этого замкнутая система «корпус ракеты – ДУ» становилась
неустойчивой на вышеуказанной частоте, несмотря на наличие демпфера
продольных колебаний (ДПК) в магистрали окислителя в месте её разветвления
на четыре двигателя, т.е. на определенном расстоянии от входов в двигатели.
В этом случае вторая резонансная частота колебаний жидкости была
близка к парциальной частоте колебаний жидкости на участке питающего
трубопровода от демпфера до входа в двигатель. Низкая упругость частичных
кавитационных каверн на лопастях осевого шнекового преднасоса вместе с
значительной величиной инерционного сопротивления межлопасных каналов
шнека при наличии кавитационных каверн приводит к существенному (в разы)
снижению частоты колебаний жидкости этого участка питающего трубопровода
по сравнению с его акустической частотой.
Результаты расчетов продольной устойчивости ракеты 15А35(30) без
демпфера показали, что ракета устойчива в течение всего полёта с работающими
двигателями первой ступени. (ДПК повышал запас устойчивости на начальном
участке активного полета ракеты, а вот в конце полёта с работающими
двигателями первой ступени, принимая во внимание место установки демпфера,
он вообще не нужен – вместо пользы от него только вред, происходит потеря
продольной устойчивости, описанная выше).
Однако отключить ДПК в конце полёта по команде не было возможности
– все команды уже задействованы.
ИТМ рекомендовал провести экспериментальный пуск ракеты с
отключенным демпфером, для чего на земле отсоединить от демпфера
трубопровод, подводящий газ для наддува газовой подушки демпфера, и
установить заглушку вместо него.
Эту операцию можно было осуществить в «полевых условиях» на
заправленной ракете.
Результаты теоретического анализа были изложены в двух документах
ИТМ – заключении, в котором содержались только выводы и рекомендации, и
в научно-техническом отчете, в котором описывалась методика учета кавитации
при анализе устойчивости в линейной постановке, приводилась упрощенная
динамическая модель двигателя и необходимые для расчетов исходные
данные.
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Эти результаты были доложены на заседании Совета главных конструкторов
под председательством В.Н. Челомея 18 августа 1981 г. После детального
обсуждения В.Н.Челомей одобрил выводы и предложения ИТМа. По решению
Совета в начале сентября был выпущен ещё один научно-технический отчет
ИТМ с более полной матмоделью двигателя и исходными данными, который
подтвердил ранее сделанные выводы и рекомендации.
Первым оппонентом ИТМ был, естественно, НИИТП.
Позицию ИТМ поддерживали ЦКБМ (Реутов), частично специалисты
филиала №1 ЦКБМ (Фили), завод им. Хруничева, часть руководителей
Минобщемаша и представителей заказчика, ЦИАМ; позицию НИИТП – часть
специалистов филиала и руководителей МОМ и МО, ЦНИИМАШ.
Работы по ДГК велись полным ходом, но удалось убедить главкома РВСН
и замминистра Н.Д. Хохлова провести экспериментальный пуск ракеты с
отключенным демпфером с Байконура. Для этого была выделена ракета,
оснащенная минимально необходимой телеметрией.
Пуск должен был состояться в первых числах ноября. Все было
подготовлено к пуску и даже дана команда на эвакуацию персонала с площадки,
но – последовал звонок из МОМа (на уровне начальника управления!) и пуск был
отменен под предлогом, что в случае неудачи он бы испортил настроение многим
заинтересованным лицам перед праздником Великой Октябрьской Революции.
Надо вернуться к этому вопросу после праздника, но этого не произошло.
В МОМе с подачи головных институтов отрасли нашлись «умные головы»,
ставшие на защиту «чести мундира» – ведь успех экспериментального
пуска подрывал авторитет отраслевой науки и руководства МОМ – отрасль
самостоятельно справится с тяжелейшей ситуацией собственными силами, так
что экспериментальная проверка альтернативного варианта, предложенного
ИТМ, в 1981 г. не состоялась.
А ракеты с ДГК летали нормально. ДГК, хотя и не обеспечивали продольную
устойчивость ракеты, но уменьшали до неопасного уровня амплитуды колебаний
осевой перегрузки в различных сечениях ракеты.
Комплекс с МБР УР-100НУ (15А35) обладает высокими показателями
надежности, За время его эксплуатации было проведено более 150 испытательных
и учебно-боевых пусков [1].
Реализация комплексной программы НИР и ОКР по продлению сроков
эксплуатации позволило продлить их с 10-15 до свыше 25 лет [1].
Владимир Николаевич Челомей ушел из жизни 25 лет тому назад, но и
сегодня на вооружении ВМФ и армии Российской Федерации стоят ракетные
комплексы с крылатыми ракетами и межконтинентальными баллистическими
ракетами 15А35, разработанными под руководством Генерального
конструктора.
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Интенсивное развитие ракетно-космической техники на протяжении
второй половины ХХ и в начале ХХІ столетия привело к тому, что традиционных
технологий при производстве ракет-носителей, космических аппаратов,
стартовых комплексов нередко оказывалось недостаточно. Технологии, новые
и достаточно эффективные для одного поколения ракетно-космической техники,
становились для последующих традиционными и не всегда удовлетворяли
возросшим потребностям рынка этой техники. Аналогичные тенденции
характерны и для других отраслей машиностроения. Все это обусловило
интерес не столько к новым технологиям, сколько к выработке новых подходов
к разработке технологий.
Такие подходы были выработаны. Комплексные технологии – увязка
основных и вспомогательных технологических процессов в единый
технологический процесс [1]. Комбинированные технологии – сочетание
различных физических и химических эффектов, а также способов обработки
[2]. Интегрированные технологии – технологии, разрешающие противоречия
между факторами, влияющими на принятие управленческих, конструкторских,
технологических и организационных решений. Понятие «интегрированные
технологии» объединяет в себе: комбинированные технологии, комплексные
технологии, генеративные технологии и технологии одновременного
изготовления материала и изделия из него, технологии, непосредственно
влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, усовершенствованные
традиционные технологии [3]. Как правило, эти подходы применялись и
применяются при разработке технологий изготовления наиболее сложной и
наукоемкой машиностроительной продукции, какой и является ракетнокосмическая техника. Приведенные выше определения постоянно уточняются
и совершенствуются, так как появляются новые технологии, учитывающие и
использующие взаимодействие все большего количества факторов.
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Использование комплексных, комбинированных и интегрированных
технологий позволяет резко повысить конкурентоспособность ракетнокосмической техники на рынке именно за счет всестороннего подхода к
обеспечению необходимого уровня ее потребительных свойств.
Процессы разработки и внедрения таких технологий до настоящего
времени не стандартизированы именно в силу необходимости учета большого
числа разнообразных факторов, на первый взгляд мало связанных между собой.
Таким образом, необходимо разработать методологические основы создания
комплексных, комбинированных и интегрированных технологий, обучения
будущих специалистов их разработке и использованию, в том числе с учетом
специфики ракетно-космической техники.
На момент обретения независимости ракетно-космическая промышленность
Украины обладала вполне современными, и даже превышающими достигнутый
в других странах уровень, технологиями и соответствующим им парком
технологического оборудования. Именно эта отрасль наряду с авиационной,
энергетической промышленностью и военно-промышленным комплексом
аккумулировала самые последние достижения в области технологии
машиностроения. В большинстве остальных отраслей машиностроения
наблюдалось достаточно серьезное отставание украинских предприятий от
ведущих мировых производителей аналогичной продукции. К сожалению, за
годы независимости имевший место разрыв в тех областях, где Украина отставала
от лидеров во многих случаях увеличился, а там, где сама являлась лидером
– сократился. Технологии в значительной мере остались на достигнутом уровне,
оборудование подверглось физическому и моральному износу, темпы обновления
основных фондов оказались недостаточными. Этому есть как внутренние, так и
внешние причины, такие как, например, резкое изменение спроса и предложения
на некоторые виды машиностроительной продукции начиная с начала 90-х годов
ХХ столетия. Применительно к ракетно-космической технике это выразилось
в сокращении потребности в ракетах-носителях, а также в выходе на этот
рынок новых производителей, что еще более обострило конкуренцию. Вместе
с тем возрос спрос на космические аппараты, в первую очередь на микро- и
наноспутники, и легкие ракеты-носители различного базирования и назначения.
Спрос на ракеты-носители в значительной мере индивидуализировался,
что привело к резкому снижению серийности их выпуска и потребовало от
предприятий повышения гибкости производства.
Следует отметить, что ракетно-космическая промышленность Украины
была ориентирована именно на серийное производство межконтинентальных
баллистических ракет и ракет-носителей, в меньшей мере космических
аппаратов. Выпуск этой продукции финансировался государством
практически полностью и без особых ограничений. Удельный вес коммерчески
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привлекательной на внешнем и внутреннем рынке продукции был относительно
невысок. В результате изменения политической системы и конъюнктуры
рынка предприятия лишились стабильного источника финансирования
своей деятельности и первыми жертвами этого стали научные исследования,
разработка и внедрение новых проектов, подготовка специалистов. Ресурсов для
изменения направления деятельности предприятий оказалось явно недостаточно.
Предприятия были вынуждены обеспечивать не столько свое развитие, сколько
выживание.
Развитие ракетно-космической техники, по крайней мере ракетносителей, в Украине происходило в основном за счет постепенного
совершенствования ранее разработанных и выпускавшихся изделий на базе
комплекса материалов и технологий, сформировавшегося к концу 80-х годов
ХХ столетия. К настоящему времени этот комплекс в значительной мере
исчерпал свои возможности и конкурентные преимущества. Вместе с тем,
устойчивое развитие Украины как государства невозможно без разработки и
внедрения в практику передовых технологий выпуска продукции, в том числе
и ракетно-космической техники. А это в свою очередь требует новых подходов
к подготовке специалистов.
Следует отметить тот факт, что к настоящему времени накоплен
значительный опыт в изготовлении одних и тех же конструкций ракетнокосмической техники различными способами. В результате практически в
каждой составляющей комплекса материалов и технологий имеется несколько
альтернатив, предпочтение одной из которых в каждом конкретном случае
может быть отдано только на основании тщательного технико-экономического
обоснования. Следовательно, возрастает значение экономической подготовки
специалистов. В свою очередь, обосновать экономическую эффективность
предлагаемого инженерного решения невозможно без ясного представления о
его технической эффективности. Фактически речь идет о том, что предлагая
то или иное инженерное решение, в частности технологическое, специалист
должен просчитать, хотя бы в первом приближении, как принятие этого
решения скажется на характеристиках изделия и его эксплуатационных
свойствах. А это невозможно без целостного представления об изделии и о его
назначении, а также о целях деятельности предприятия. В первую очередь
это касается интегрированных технологий, непосредственно влияющих на
эксплуатационные характеристики выпускаемой продукции. Подчеркнем, что
речь не идет о подмене одних специалистов другими. Речь идет о планировании
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, о выборе их
тематики, а также об оптимальности распределения производственных ресурсов
между различными направлениями деятельности предприятия в соответствии
с поставленными целями.
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы зачастую
проводятся в условиях неполной информации о природе эффектов. действующих
той или иной технической системе. В этом случае возникает необходимость в
выдвижении гипотез и проведении на их основе научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, одновременно и параллельно применяя методы
научной, изобретательской и инженерной деятельности.
Гибкое производство ракетно-космической техники, особенно при выпуске
малых партий изделий, требует совершенно иной организации производства,
нежели серийное. Вероятно, понадобится внести коррективы в систему
технической подготовки производства, в том числе широко использовать
комплексные, комбинированные, интегрированные технологии. Сложность
состоит в том, что возможны несколько путей изменения производственной
структуры предприятий и какой из них эффективнее на начальном этапе
определить трудно. Возникает задача о принятии и корректировке в условиях
неопределенности уже не только технологического или конструкторского,
но и организационного и управленческого решений. В результате имеется
необходимость в постоянном, непрерывном поиске, анализе и внедрении
наиболее эффективных методов решения поставленных перед предприятием и
конкретным специалистом или подразделением задач.
Также следует отметить такую особенность комплексных, комбинированных
и интегрированных технологий: их внедрение влечет за собой необходимость и
возможность разработки и внедрения группы новых технологий. Кроме того,
рассмотренные могут применяться не только в ракетно-космической, но и в
других отраслях промышленности. Эти особенности позволяют последовательно
накапливать ресурсы и создавать предпосылки для решения задач развития
предприятия, отрасли и страны в целом.
Как было отмечено выше, решение этих задач требует организации
подготовки специалистов, ориентированных на разработку и внедрение
комплексных, комбинированных и интегрированных технологий. На наш взляд
у них необходимо формировать следующие навыки:
– умение выявлять цели, для достижения которых предназначена
выпускаемая продукция, а также альтернативные пути достижения этих же
целей.
– умение обосновать техническую, экономическую, экологическую и
социальную эффективность предлагемых решений.
– умение использовать одновременно методы научной, изобретательской
и инженерной деятельности, причем в условиях неполной информации о природе
эффектов, действующих при реализации предлагаемых решений.
– готовность к поиску, анализу, исследованию и обоснованию внедрения
всего нового для достижениия поставленных целей.
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Фактически речь идет о формировании у будущих специалистов ракетнокосмической промышленности без различия их специализации инновационного
мышления.
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TEMPUS ПРОЕКТЫ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
А.Н. Петренко
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск
Petrenko_alex@ua.fm
Введение. В настоящее время актуален широкий спектр задач по
совершенствованию системы подготовки специалистов космической отрасли.
Решение их требует комплексного применения различных форм и методов, в
том числе – реализуемых в ходе международного сотрудничества по вопросам
модернизации и развития космического образования. В данной статье предложен
анализ ряда аспектов международного сотрудничества в области подготовки
специалистов космической отрасли и рассмотрены связанные с этим задачи,
которые могут быть решены в рамках международных образовательных проектов
TEMPUS. В качестве примера реализации международного сотрудничества по
ряду вопросов модернизации и развития космического образования представлен
проект TEMPUS «CRIST» («Curricula Reform in Spaсe Technology in KZ, RU,
UA» – «Реформирование образовательных программ в области космических
технологий в Казахстане, России, Украине»).
Использование возможностей, которые предоставляют международные
образовательные TEMPUS проекты, становится действенным дополнением
к системе мер по улучшению качества образования в высших учебных
заведениях (ВУЗах), обеспечению высоких мировых стандартов подготовки
профессионалов. В настоящее время TEMPUS проекты активно реализуются при
подготовке специалистов различных профилей (например, в области экономики
и управления). В системе космического образования TEMPUS проекты пока
нашли менее широкое применение. Однако в области подготовки кадров для
космической отрасли у этого вида международных образовательных проектов
значительный потенциал по обеспечению эффективного решения широкого
спектра задач. Космическая отрасль относится к тем отраслям, успешное
развитие которых предполагает тесное сотрудничество (и в ряде случаев
кооперацию) на международном уровне. Финансирование, выделяемое в рамках
TEMPUS проектов, может быть с успехом использовано для обеспечения мер
по взаимодействию между высшими учебными заведениями различных стран
в области модернизации и развития космического образования в плане обмена
опытом, организации системы совместных действий в области подготовки
специалистов космической отрасли.
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Некоторые аспекты международного сотрудничества в области
реформирования и развития системы космического образования и связанные
с этим задачи, которые могут быть решены в рамках проектов TEMPUS,
рассмотрены ниже.
1. Взаимодействие с целью обмена опытом, совместного совершенствования
основополагающих принципов подготовки специалистов космической отрасли,
разработки и внедрения перспективных методов и технологий обучения. В этом
взаимодействии можно выделить два ключевых аспекта.
Во-первых, полезно взаимодействие ВУЗов стран СНГ и западных стран.
Это объясняется тем, что здесь имеет место два существенно различающихся
подхода к подготовке специалистов космической отрасли [1]. В странах СНГ
– относительно узкопрофильная система подготовки, дающая глубокие знания
по определенному направлению. В западных странах – подготовка специалистов
достаточно широко профиля, способных к решению широкого спектра задач, но
с меньшей углубленностью изучения многих конкретных вопросов.
Сильной стороной подготовки специалистов космической отрасли в странах
СНГ является то, что в большинстве случаев в полной мере используются
возможности базовых предприятий [2] (кадровый потенциал, материально
технические ресурсы, вовлечение студентов в ходе учебного процесса в
выполнение актуальных производственных заданий и прочее). Однако при
участии студента в выполнении конкретных работ зачастую задача, поставленная
перед ним, сформулирована относительно «узко», в рамках специфики
деятельности одного производственного подразделения предприятия, как некая
часть общего сложного проекта, который не в полной мере воспринимается
комплексно, в целом.
Ценная особенность космического образования в западных странах –
подготовка специалистов, способных работать в относительно небольших, хорошо
адаптирующихся к решению поставленных задач коллективах, реализующих
комплексные проекты в целом. Это требует от специалистов участия в
планировании и организации работ на всех этапах выполнения проекта, дает
возможность охватывать задачу целиком на всех стадиях разработки. При таком
подходе к подготовке кадров от профессионала космической отрасли требуется
способность к быстрому восполнению знаний и приобретению навыков в рамках
решаемой задачи.
Сотрудничество с целью выработки основополагающих принципов и
стратегий, объединяющих положительные стороны описанных подходов
к решению задачи подготовки специалистов космической отрасли, может
осуществляться в рамках проектов TEMPUS.
Во-вторых, может дать хорошие результаты взаимодействие между
ВУЗами стран СНГ в области подготовки специалистов космической
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отрасли. Это объясняется, прежде всего, тем, что в СССР космическая отрасль
развивалась на основе принципов кооперации и интеграции. Вследствие
чего на отдельных базовых предприятиях отрасли (при которых зачастую
создавались ВУЗы, готовящие специалистов данного профиля) или в целом в
стране достаточно глубоко развивалось какое-либо из направлений (например,
разработка и производство ракетоносителей, или космических летательных
аппаратов, наземных станций связи и прочее). Это делает актуальным вопрос
обмена образовательными услугами по различным направлениям освоения
космического пространства, в области космической индустрии. Задачи
совершенствования форм взаимодействия по данному вопросу могут решаться
и в рамках TEMPUS проектов.
2. Выработка на международном уровне единых подходов и стандартов в
области космического образования.
В настоящее время в мировом сообществе активизировались интеграционные
процессы в решении задач различных сфер деятельности человечества. Это делает
актуальными проблемы унификации и стандартизации в сфере образования.
Активное взаимодействие разных стран в области технического освоения и
эксплуатации космоса требует выработки единых критериев и стандартов к
базовым основам содержания подготовки специалистов космической отрасли,
к уровню квалификации профессионалов, системе оценки этого уровня.
Деятельность в рамках проектов TEMPUS может быть направлена на проведения
работ в данной области.
3. Введение в учебный процесс практических задач по изучению и
освоению космоса, решение которых требует совместных усилий специалистов
различных стран.
Давно применяемым и хорошо зарекомендовавшим себя приемом
подготовки квалифицированных кадров является включение в учебный процесс
практических и научно-исследовательских задач, которые базируются на данных
экспериментов или результатах наблюдения за функционированием объектов и
систем. Изучение космоса, использование его в практических целях невозможно
без средств удаленного доступа. К таким средствам относятся, прежде всего,
– космические летательные аппараты. Поэтому эффективным подходом к
подготовке специалистов космической отрасли является использование в учебном
процессе оперативной информации, получаемой с космических аппаратов
различного назначения посредством наземных станций связи, непосредственное
участие студентов в процессе получения и обработки этой информации.
Решение исследовательских и практических задач в околоземном космосе
требует результатов наблюдения за искусственными спутниками Земли
(системой спутников) с использованием сети территориально разнесенных
наземных станций. Полноценное решение такой задачи в рамках учебного
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процесса возможно только при объединенных действиях ВУЗов в разных
странах: размещение приемо-передающей аппаратуры, наблюдение за
спутниками и прием от них данных, обмен информацией между ВУЗами.
При этом разработка летательных аппаратов системы спутников может быть
выполнена студенческими коллективами (в том числе – международного
состава). Вовлечение студентов в процесс выполнения сложных проектных работ
обеспечивает высокий уровень подготовки специалистов. Перспективной формой
реализации задач, подобных описанным выше, является проект TEMPUS.
4. Предоставление студентам возможности ознакомится с современными
методами и приемами менеджмента аэрокосмической отрасли.
В настоящее время в космической отрасли требования к темпам проведения
проектных работ и производству изделий все более возрастают, спектр и
особенности решаемых задач быстро меняются, а сами задачи существенно
усложняются. Одновременно происходят революционные изменения в
технологиях проектирования и производства. Это приводит к необходимости
управления проектными и производственными работами на новом качественном
уровне, требует эффективных методов и приемов менеджмента. Поэтому
подготовка специалистов комической отрасли должна включать в себя
обеспечение соответствующих современным требованиям знаний и опыта по
управлению проектированием и производством. В рамках проектов TEMPUS
может быть реализовано международное сотрудничество в области разработки
и совершенствования учебных дисциплин в области менеджмента космической
отрасли.
TEMPUS проект «CRIST» –- пример международного сотрудничества по
ряду вопросов модернизации и развития космического образования.
Перечисленные формы взаимодействия на международном уровне в
плане модернизации и развития космического образования представлены
в проекте TEMPUS «Curricula Reform in Spaсe Technology in KZ, RU, UA» –
«Реформирование образовательных программ в области космических технологий
в Казахстане, Росии, Украине» (срок выполнения 2009-2011 годы) [3].
Цели проекта.
– Разработка новых учебных планов: «Проектирование микро- и
пикоспутников», «Космическая связь», «CAD/CAM/CAE для создания
спутников и их электронных систем», «Менеджмент космической индустрии
и международный бизнес».
– Создание новой инфраструктуры: Лаборатории проектирования
спутников. Построение наземных станций связи со спутниками. Оборудование
компьютерных классов для проектирования спутников и моделирования
бизнес-процессов. Построение сети наземных станций для связи со спутниками.
Организация сети региональных координационно-технологических бюро.
115

Дніпровська орбіта

Аерокосмічна освіта молоді

Грантополучатель проекта: Берлинский технический университет,
Институт авиации и космонавтики (TU Berlin, ILR), Германия.
Координатор: Инжиниринг, консалтинг и менеджмент офис (ECM-Offis),
Германия.
Университеты EC: Институт инжиниринга «De Nayer» Університета
«Lessius», Бельгия; Институт бизнеса и управления Университета «Fontys»,
Нидерланды.
Целевые университет:
Россия: Балтийский государственный технический университет
«Военмех», Самарский государственный аэрокосмический университет,
Сибирский государственный аэрокосмический университет.
Украина: Днепропетровский национальный университет,
Национальный технический университет «КПИ», Национальный
аэрокосмический университет «ХАИ».
Казахстан: Евразийский национальный университет, Карагандинский
государственный технический университет.
Выполнение TEMPUS проекта «CRIST» позволит аэрокосмическим
университетам России, Украины и Казахстана, с одной стороны, сохранить
многолетние традиции подготовки специалистов космической отрасли, а с
другой – перенять опыт ведущих европейских университетов, связанный с
использованием современных космических технологий. Проект является одним
из шагов на пути активизации международного сотрудничества аэрокосмических
ВУЗов стран СНГ в области совершенствования системы подготовки специалистов
космической отрасли.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕМУ
ОБОРУДОВАНИЮ И СИСТЕМАМ
Е.В. Карпович, И.И. Карпович, С.А. Чернецкий
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
kelv@ua.fm
Устойчивой тенденцией развития промышленных предприятий Украины
является переход на металлообрабатывающие станки высокой степени
автоматизации. Любое производство, в том числе и ракетно-космической
отрасли, не может быть эффективным без высококачественного оборудования
и высокопрофессиональных специалистов и рабочих, способных решать весь
комплекс сложных задач в условиях инновационного развития предприятия.
Одним из основных критериев выбора оборудования стал технологический.
В частности, с появлением современных технологий появилась возможность
использовать новейшие системы автоматизированного управления и контроля
над работой станков без активного участия операторов. Как показывают
многочисленные выставки, форумы и прочие презентационные мероприятия,
лучшее оборудование предлагают сегодня европейские страны (Германия,
Италия, Чехия и др.). Станки производятся на заводах с сертификацией ISO9001,
с использованием всех технических новаций. Украинские производственники
делают выбор в сторону лучшего соотношения цены и качества. К этой нише
относят станки, изготовленные в Китае и странах Юго-Восточной Азии (Корея,
Тайвань). Именно на этом оборудовании, а также на продукции отечественных
производителей и специализируется большинство компаний.
Среди основных тенденций рынка специалисты называют рост спроса
на станки с ЧПУ. По мнению экспертов, это говорит о том, что структура
металлообработки меняется. Если ранее от инженера-технолога требовались
знания по разработке технологических процессов различного уровня, то в
настоящее время необходимо еще уметь их реализовать с учетом степени
автоматизации имеющегося оборудования. Следует отметь, что в связи с
интенсивным развитием материаловедения особое внимание заслуживает
обработка специальных материалов, использующихся в атомной
промышленности, ракетно-космической отрасли, самолетостроении. К ним
относятся сплавы титана, алюминия, высокопрочные и нержавеющие стали,
материалы на основе графита, композиционные материалы. Использование
станков с ЧПУ позволяет получать из этих труднообрабатываемых
материалов сложные детали с точностью до 0,0001 мм и высоким качеством
поверхности.
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Для соответствия интеллектуального и профессионального уровня
выпускников требованиям современного производства в рамках его
инновационного развития в процессе обучения необходимо использование
новейших информационных технологий.
Это предполагает изменение содержания и методики проведения учебного
процесса. На кафедре при подготовке специалистов и магистров по специальности
«Металлорежущие станки и системы» была предложена программа обучения,
включающая в себя следующие разделы:
– автоматизированное проектирование изделий;
– разработка и нормирование технологических процессов;
– создание управляющих программ;
– системы автоматизированного объемного конструкторского проектирования и
моделирования.
Практические навыки студенты получают при выполнении практических
работ, в которых исходными данными являются реальные детали и
технологические процессы их изготовления, взятые на базовом предприятии
ПО ЮМЗ. В дальнейшем полученные результаты используются в курсовых,
дипломных проектах и магистерских работах. Такая методика обучения
позволяет студенту выполнять конструкторско-технологическое проектирование
в едином информационном пространстве и выбирать наиболее оптимальный
вариант решения поставленной задачи.
В частности для выполнения курсового проекта по дисциплине
«Проектирование металлорежущих станков» силами преподавателей и
студентов были созданы программы в среде Delphi для построения графика
скоростей, проведения прочностного расчета зубчатых колес и валов коробок
скоростей станков. Кроме этого, с использованием MS Excel был создан комплект
программ по расчету припусков и операционных размеров для различных типов
поверхностей и видов обработки. Эскизная разработка компоновки станка и
агрегата выполняется с использованием систем автоматического проектирования
AutoCAD и КОМПАС-3D.
Сотрудниками кафедры в режиме информационного обмена получена
система SprutCAM, которую планируется использовать для обучения
студентов автоматизированному проектированию и нормированию
техпроцессов, приемам параллельной разработки техпроцессов,
приемам разработки и верификации управляющих программ в едином
информационном пространстве, моделированию видов токарной, фрезерной,
токарно-расточной, токарно-карусельной, сверлильной обработки на базе
трехмерных моделей.
Применение вычислительных средств востребовано во всех научных задачах
и позволяет минимизировать время разработки проекта. Это дает возможность
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проработать несколько вариантов, провести оптимизацию и выбрать наилучший
из них в определенных условиях производства.
Тематика дипломного проектирования на кафедре расширилась в
самых различных направлениях: оптимизация участка механической
обработки номенклатуры деталей, расчет и оптимизация режимов резания,
оптимизационный выбор типа и количества оборудования в различных условиях
производства, модернизация существующего оборудования, разработка
специальных методов обработки материалов, синтез программ для систем ЧПУ
станков, структурный синтез систем автоматической диагностики и контроля.
Планируется в дипломных работах ввести такое направление как анализ
тепловых полей и напряженного состояния инструмента и детали в зоне резания
при различных условиях обработки, исследование процессов износа инструмента,
разработка и оптимизация условий и методов ремонта металлорежущего
оборудования.
На кафедре имеются лаборатории по исследованию структуры, состава
и механических характеристик материалов, активно используется интернет
в учебном процессе как источник справочной информации и дополнительное
средство обучения компьютерным технологиям. Имеются филиалы кафедры
на предприятии ПО ЮМЗ, УкрНИИТМ, ресурсы которых используются при
прохождении студентами практик, выполнении курсовых и дипломных работ.
Планируется открытие аспирантуры по специальности «Технология
машиностроения», создание вэб-сайта кафедры технологии производства для
информирования студентов кафедры и специалистов в области технологии
машиностроения по ключевым направлениям деятельности кафедры.
На кафедре развернута работа по созданию учебной лаборатории,
для изучения механики и кинематики универсальных и автоматических
металлорежущих станков.
В соответствии с требованиями к учебно-методическому комплексу на
кафедре разработаны учебные планы, рабочие программы, конспекты лекций
дисциплин, методические пособия по специальности «Металлорежущие станки
и системы». На сервере кафедры имеется библиотека, включающая более 200
технических книг, практически все ГОСТ, собран наглядный материал в виде
плакатов с изображениями и схемами всех основных видов металлорежущего
оборудования и инструмента, обширные фото – и видеоресурсы по обработке
материалов: токарная, фрезерная обработка на станках с ЧПУ, резание
с применением СОЖ и сухое резание, последовательность разработки
управляющих программ для ЧПУ на базе объемной модели, создание объемной
модели и сборки в системе КОМПАС-3D. Студенты и аспиранты под руководством
сотрудников кафедры активно участвуют в проведении семинаров и конференций
различного уровня.
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ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
А.Н. Петренко, Т.В. Лабуткина
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск
Petrenko_alex@ua.fm
Введение. Космическая отрасль Украины (как и ряда других стран СНГ) и
система подготовки ее специалистов имеют богатые традиции. При этом обучение
студентов в высших учебных заведениях (ВУЗах) космического профиля всегда
обеспечивало высокий уровень знаний, базирующихся на глубоком изучении
фундаментальных научных основ. К положительным достижениям системы
космического образования Украины следует также отнести тесную связь
учебных планов и программ с решением актуальных практических задач в
рамках базовых предприятий, при которых в большинстве случаев создавались
ракетно-космические ВУЗы.
Космическая отрасль бурно развивается, в ней происходят коренные,
революционные изменения вследствие появления новых задача и технологий.
Это предъявляет новые требования как к уровню знаний, спектру навыков и
умений профессионала, так и к способности специалистов адаптироваться к
быстро изменяющимся, сложным задачам, к освоению передовых методов и
технологий их решения.
Все достижения нашей системы космического образования следует
сохранять и развивать. Одновременно с этим необходимо реформировать и
совершенствовать подготовку специалистов космической отрасли с учетом
современных темпов и тенденций научно-технического прогресса.
В данной работе рассмотрен ряд направлений деятельности в плане
совершенствования обучения в ВУЗах космического профиля Украины и стран
СНГ. В частности – перечислен ряд требований к подготовке специалистов
космической отрасли, обеспечение которых может дать значительный вклад
в достижение качественно нового уровня космического образования. Также
предложены действия для достижения соответствия подготовки специалистов
сформулированным требованиям.
При этом учтено, что большинство крупных ракетно-космических ВУЗов
создавалось с целью подготовки кадров для решения задач по одному или
нескольким направлениям проектирования и производства ракетно-космической
техники. И лишь с течением времени эти ВУЗы начинают более полно учитывать
в своих планах и программах направления, связанные с космическими
технологиями.
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1. Необходимо не только формировать в рамках профиля обучения
навыки проектирования составных частей изделий космической техники
(узлов, систем, подсистем), но готовить специалиста, способного участвовать в
принятии коллективных оптимальных решений по включению его разработок
в реализацию проекта изделия в целом.
Исторически сложилось так, что развитие ракетно-космической отрасли в
СССР осуществлялось путем реализации крупных проектов. В них вкладывались
миллионные средства, воплощались передовые революционные идеи.
Разработчиками проектов являлись коллективы крупных предприятий из сотен
специалистов. Штат сотрудников был разбит на подразделения, в каждом трудились
высококлассные специалисты – двигателестроители, проектанты конструкций,
разработчики систем управления космической техники. При этом решением задач
в целом, комплексно, на уровне согласования глобальных и частных технических
решений в рамках всего проекта занимался лишь определенный процент состава его
участников. А значительная часть сотрудников предприятия видела задачу лишь
фрагментарно, в рамках разработки своего подразделения.
В настоящее время, когда требования к темпам проведения проектных
работ все более возрастают, спектр и особенности решаемых задач быстро
меняются, а сами задачи существенно усложняются, такой подход не всегда дает
положительный эффект, может приводить к некоторой инертности в вопросах
реализации проектов и программ ракетно-космической отрасли.
Отпечаток описанного выше подхода к проектированию явственно
прослеживается в системе ракетно-космического образования. При изложении
материала учебных курсов, при выполнении курсовых и дипломных проектов
студент не всегда получает на должном уровне информацию обо всем изделии,
в которое изучаемая или проектируемая система (подсистема, узел) входят
как составная часть. Зачастую он имеет только общее представление обо всем
изделии (всей задаче проекта) целиком и техническое задание на разработку
некоторой его составляющей. При выполнении задания он лишь должен
выполнить поставленные ему технических требований, но не осуществляет
анализ влияния принятого технического решения на реализацию всего изделия
в целом, на другие его составные части.
При этом следует признать, что такое положение вещей существует наряду с
соблюдением принципа обеспечения комплексной подачи знаний. Так, например,
среди учебных дисциплин, которые читаются специалисту по двигателям
летательных аппаратов, обязательно присутствуют учебные дисциплины,
связанные с теорией систем автоматического управления, теорией расчета
прочности конструкций. Студенту дается достаточный объем теоретических
знаний в рамках смежных специальностей, но не полноценные навыки учета
этой информации в рамках всего проекта изделия в целом.
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Предлагаемые действия для обеспечения сформулированного
требования к подготовке специалиста космической отрасли:
– совершенствовать содержание учебных дисциплин по профилю
специальности таким образом, чтобы в полной мере реализовать следующее:
1) рассматривая при изложении материала дисциплины отдельные
составляющие космической техники (элементы конструкций,
устройства и системы), необходимо уделять существенное внимание
их взаимодействию с другими составляющими, их взаимовлиянию,
особенностям функционирования как единого целого в рамках всего
изделия;
2) курсовая работа или курсовой проект должны предполагать принятие
решения по выбору конструктивных особенностей разрабатываемого
элемента, системы, подсистемы с учетом анализа функционирования
всего изделия в целом. Поэтому задание на курсовую работу или
проект должно содержать соответствующую постановку задачи, а
также достаточно подробное описание условий функционирования
всего изделия и общие требования к нему.
– реформировать учебный процесс для обеспечения согласованности
рабочих и учебных планов разных специальностей (например, специальностей
«Проектирование конструкций летательных аппаратов», «Двигатели и
энергетические установки», «Системы управления летательных аппаратов» и
др.) таким образом, чтобы дать возможность реализации комплексных курсовых
работ или проектов в рамках заданий, поставленных перед группой студентов
различных специальностей. Прежде всего, это требует согласованности учебных
и рабочих планов тех дисциплин различных специальностей, в рамках которых
выполняется проект. В частности – необходимо обеспечить, чтобы совпадали
количества часов всех видов учебной нагрузки этих дисциплин, а также периоды
времени их изучения. Кроме того, в рамках всех специальностей, в которые
входят соответствующие дисциплины, должна быть проведена совместная
работа по определению целей и задач этих дисциплин, их роли и места в учебных
программах, согласованию содержания;
– планировать учебный процесс так, чтобы в полной мере использовать
возможность выполнения заданий курсовых и дипломных проектов в
рамках международных, всеукраинских, ВУЗовских молодежных научноисследовательских проектов и разработок.
2. Специалист космической отрасли должен не просто приобрести навыки
решения технических и исследовательских задач, но уже после окончания ВУЗа
обладать достаточным опытом как выполнения проектных и исследовательских
работ, так и реализации практических действий по обеспечению качественного
функционирования сложных технических объектов.
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В настоящее время практические навыки решение сложных задач по
профилю специальности студенты космических ВУЗов Украины приобретают на
достаточно высоком уровне, для чего используются различные формы обучения.
Основу составляет выполнение расчетных, курсовых, дипломных работ,
которые имеют привязку к актуальным практическим задачам, результаты
которых зачастую получают внедрение и успешно используются. Кроме того,
многие ВУЗы обладают уникальной экспериментальной базой, на основе
которой построены циклы лабораторных работ. Также хороший результат по
приобретению опыта, формированию навыков и умений дают производственные
практики на базовых предприятиях (эта форма обучения характерна и в полной
мере используется именно в ВУЗах стан СНГ).
Наряду с этим представляет интерес еще на этапе обучения дать
возможность будущему профессионалу получить опыт участия в разработках
комплексных, сложных проектов. Имеется в виду, что следует использовать
и такую форму обучения, которая заключается в следующем: студент входит
в группу разработчиков проекта, участвует в его выполнении от постановки
задачи и определения технических требований на проект до полной реализации
вплоть до подготовки технической документации и, может быть, сборки готового
изделия. Наилучший эффект от реализации описанного подхода будет достигнут
в том случае, если образец космической техники, в разработке которого
студент принимал участие, будет введен в эксплуатацию, а также обеспечена
возможность осуществлять наблюдение за этим образцом и использовать в
практических и научных целях результаты его функционирования.
Подобный подход с успехом реализуется в мировой практике –
молодежными коллективами при ВУЗах различных стран разрабатываются
искусственные спутники Земли (их называют молодежными спутниками).
На современном этапе в Украине также решается эта задача. В частности –
ведутся работы по созданию молодежных спутников в рамках Всеукраинских
молодежных проектов (УМС-1, УМС-2), в состав разработчиков которых входят
студенты и молодые ученые различных ВУЗов и предприятий страны. Пользу
участия студентов в подобных проектах трудно переоценить. Это перспективная,
дающая знания и богатый опыт форма обучения.
Однако следует отметить, что за время обучения в ВУЗе не очень
большой процент студентов участвует во Всеукраинских молодежных научноисследовательских космических проектах. С рабочими планами учебного
процесса участие студентов в решении задач такого типа связано слабо.
Фактически, участие в подобных проектах сводится к научно-исследовательской
деятельности студентов, нерегламентированной учебными планами и
программами. Часть результатов этой деятельности представлено в курсовых
работах, курсовых и дипломных проектах. Периоды времени выполнения
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курсовых или дипломных проектов и ведения работ в рамках масштабного
молодежного научно-исследовательского проекта практически не согласованы,
что далеко не всегда позволяет студенту быть участником крупной разработки
от ее начала до полной реализации. Кроме того, зачастую, лабораторная база,
которую необходимо использовать в работах по описанным проектам, не
рассчитана на широкий состав его участников.
Поэтому наряду с продолжением и расширением деятельности по
обеспечению участия студентов ВУЗов в крупных международных и
всеукраинских молодежных научно-исследовательских проектах желательно
полноценно внедрить в учебный процесс аналогичную форму обучения. Пусть
при этом она будет основана на решении мене масштабных задач, но позволит
привлечь большинство студентов к выполнению сложных комплексных
разработок на основе учебных планов и программ (работы по реализуемым
проектам следует планировать в рамках различных видов аудиторной
и внеаудиторной нагрузки студентов). Такой подход требует серьезной
модернизации учебных планов и программ, обеспечения соответствующей
лабораторной базы для проведения широким контингентом студентов работ по
проектированию и реализации проектов.
Внедрение описанной формы обучения наиболее продуктивно в том случае,
если имеется соответствующая материально-техническая база, которая дает
возможность студентам наблюдать за функционированием разработанных
ими космических объектов, осуществлять дистанционное управление ими,
использовать их в научно-практических целях. И при этом проведение многих
работ в рамках решения этих задач предусмотрено учебными планами и
программами.
Обеспечение качественного функционирования таких сложных систем
как системы слежения за космическими аппаратами, дистанционного
управления ими, космической связи, получение с космических аппаратов
экспериментальных данных и данных наблюдений позволит студентам
приобрести опыт эксплуатации сложных технических объектов еще на этапе
обучения в ВУЗе. Кроме того, в данном случае можно говорить об использовании
в учебном процессе и научно-исследовательской работе студентов качественно
новой лабораторной базы – дистанционной (каждый комический аппарат может
рассматриваться как удаленная лабораторная установка).
Следует отметить, что для эффективного использования космических
аппаратов в научно-практических целях необходима сеть наземных станций
наблюдения, контроля и управления. Поэтому для решения задачи создания
дистанционной лабораторной базы целесообразно объединение действий ВУЗов
космического профиля (как в масштабах страны, так и на международном
уровне). В частности, представляет интерес создание сети наземных станций,
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расположенных в ВУЗах, и совместное использование ВУЗами запущенных
космических аппаратов (системы космических аппаратов).
Предлагаемые действия для обеспечения сформулированного
требования к подготовке специалиста космической отрасли:
– реформировать и совершенствовать учебные планы и программы и
их учебно-методическое обеспечение с целью включения в учебный процесс
сложных комплексных задач проектирования и частично производства
космических летательных аппаратов, задач наблюдения за космическими
аппаратами (системой космических аппаратов) и использования космических
аппаратов в научно-практических целях;
– создавать в ВУЗах космического профиля соответствующую современным
требованиям материально-техническую базу для включения в учебный процесс
сложных комплексных задач проектирования и частично производства
космических летательных аппаратов;
– создавать в ВУЗах космического профиля отвечающую современным
требованиям материально-техническую базу, обеспечивающую решение задач
наблюдения за космическими аппаратами (системой космических аппаратов)
и использования их в научно-практических целях. Вести сотрудничество
с космическими ВУЗами своей страны и других стран в области объединения
возможностей по формированию и развитию такой материально-технической базы.
В частности – создавать используемые совместно системы космических аппаратов
и сети наземных станций связи, наблюдения, контроля и управления.
Очевидно, что действия, предлагаемые для обеспечения первого и второго
требований к подготовке специалистов космической отрасли, во многом
дополняют друг друга и поэтому могут рассматриваться как взаимосвязанная
система мер.
3. У специалиста космической отрасли следует сформировать широкий
кругозор в области современного состояния и перспектив развития ракетнокосмической техники и технологий, обеспечить достаточно полное владение
фактической информацией по данному вопросу.
На сегодняшний день профессионалам любого направления космической
отрасли требуются «обзорные» (но на достаточно глубокой научно-технической
основе) знания о космической технике и решаемых с ее использованием задачах.
В том числе:
– о космических летательных аппаратах и ракетоносителях, об их видах,
о задачах, для решения которых они предназначены, об их конструктивных
особенностях, системах и подсистемах, о принципах функционирования этих
систем и подсистем;
– о системах искусственных спутников Земли различного назначения,
принципах их построения и функционирования;
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– о системах наблюдения и контроля за космическими объектами, о
хранении информации про космические объекты и о задачах, для решения
которых она используется;
– о космических технологиях и прочем.
При этом необходимо владеть сведениями о конкретных реализациях
образцов космической техники и технологий (как отечественных, так и
зарубежных), знать основные проблемы, тенденции и перспективы развития
в этой области. Только получив глобальное видение проблем и возможностей
космической отрасли, профессионал может на требуемом качественном уровне
решать задачи по профилю своей специальности.
Предлагаемые действия для обеспечения сформулированного
требования к подготовке специалиста космической отрасли:
– совершенствовать учебные планы и программы таким образом, чтобы в
полной мере реализовать следующее:
1) уже в рамках курса «Введение в специальность» обеспечить
общее ознакомление с задачами и проблемами космической отрасли,
сформировать целостный взгляд на современное состояние и
перспективы развития космической техники и технологий. В этом
курсе наряду с подробным рассмотрением вопросов по тематике
профиля обучения необходимо уделить должное внимание развитию
космической техники и технологий в целом, выделив в них место и
роль задач в рамках выбранной студентом специальности;
2) включить в учебные планы старших курсов ряд обзорных
ознакомительных дисциплин (или одну дисциплину, состоящую
из нескольких разделов, каждый из которых преподает специалист
соответствующего профиля) с целью дать на достаточно глубоких научнотехнических основах обзорное освещение достижений и перспектив
развития космической техники по основным направлениям;
3) значительно более полно давать необходимые фактические сведения,
конкретные примеры технических реализаций в качестве поясняющих
дополнений при изучении теоретических аспектов;
– для предоставления актуальной информации о новых достижениях,
проблемах и задачах в области космической техники и технологий для
желающих (студентов и сотрудников) организовать регулярное чтение обзорных
лекций, в которых специалисты соответствующего профиля освещают состояние
вопроса по различным тематическим направлениям.
4. Специалист космической отрасли должен владеть знаниями процессов
и явлений в космосе, прежде всего, – в околоземном.
Физические процессы в околоземном космосе, поля и заряженные
частицы, орбитальные тела естественного и искусственного происхождения
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– все эти факторы оказывают влияние на объекты космической техники,
сказываются на качестве решаемых посредством нее задач. Поэтому
подготовка специалистов космической отрасли должна предусматривать
изучение условий функционирования техники в околоземном космическом
пространстве.
Предлагаемые действия для обеспечения сформулированного
требования к подготовке специалиста космической отрасли:
– в рамках курса общей физики предоставлять определенные сведения из
этой области как дополнительную информацию в соответствующих тематических
разделах. Само содержание курса физики должно давать достаточные знания
научных основ для понимания процессов и явлений в околоземном космосе;
– ввести в учебные программы всех специалистов космического профиля
курс «Процессы и явления в околоземном космосе», который должен читаться
после курса общей физики.
5. Специалист космической отрасли должен в совершенстве владеть
современными компьютерными технологиями проектирования сложных
технических объектов. В том числе – средствами и методами анализа
и синтеза сложных систем, разработки проектной и технологической
документации.
В настоящее время требования к темпам и качеству разработки новых
образцов космической техники и технологий их изготовления все более
возрастают. Одновременно происходит бурное развитие компьютерной
техники и технологий. Появляются новые мощные программные средства,
использование которых позволяет автоматизировать вычислительные операции
(как численные, так и аналитические), операции по созданию технической
документации, управлению проектами, в тысячи раз ускорить решение
сложнейших задач. Глубокие знание в области современных компьютерных
технологий и практические навыки их использования – необходимое условие
успешной деятельности профессионала.
На сегодняшний день в ВУЗах космического профиля студенты получают
значительный объем знаний в области компьютерных средств и технологий,
приобретают немалый опыт по применению их для решения профессиональных
задач. Однако чтобы обеспечить постоянное соответствие подготовки специалиста
быстро возрастающим требованиям к знаниям профессионала в этой области,
необходимо совершенствование учебного процесса. Во-первых, – введение новых
дисциплины и улучшение содержания существующих, основным предметом
которых является изучение компьютерных средств и технологий. Кроме того,
– реформирование учебных дисциплин, содержание которых составляют
задачи, для решения которых программные средства используются как
инструментарий.
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Предлагаемые действия для обеспечения сформулированного
требования к подготовке специалиста космической отрасли (рассмотрена
лишь незначительная часть направлений по данному вопросу):
– модернизировать курсы математических дисциплин, упростив часть
разделов, касающихся детального изучения трудоемких приемов выполнения
операций по получению численных и некоторых аналитический решений, но
уделить существенное внимание изучению современных программных средств,
реализующих получение этих решений. Здесь все же следует подчеркнуть, что
студенту должны быть даны не только навыки использования программных
средств, автоматизирующих процессы численных и аналитических вычислений,
но и понимание математических основ и методов, на основе которых они
функционируют. Такой подход требует согласования учебных и рабочих
программ курсов по изучению математических дисциплин и курсов, предметом
которых является изучение программных средств и методов;
– обеспечить освоение такого эффективного приема анализа сложных систем,
как имитационное моделирование. При этом необходимо научить специалиста
рационально сочетать знания и навыки применения программных продуктов
известных производителей и самостоятельной разработки имитационных
моделей. Обучение средствам и методам имитационного моделирования следует
вести как в курсах, отведенных для изучения программных средств и технологий,
так и в разделах специальных курсов при решении прикладных задач;
– коренным образом модернизировать курсы, связанные с задачами разработки
проектной документации, преобразовав их с учетом современных компьютерных
технологий, а также ввести курсы по изучению таких технологий.
6. Специалист космической отрасли должен в совершенстве владеть
современными приемами и методами менеджмента космической отрасли.
В настоящее время коренным образом меняются технологии проектирования
и производства, а сроки, отводимые на проведение разработок и выпуск готовой
продукции, – сокращаются. Поэтому подготовка специалистов комической
отрасли должна обеспечивать соответствующие современным требованиям
знания и опыт управления проектными и производственными работами. В том
числе: знания прогрессивных приемов и методов менеджмента, их специфики
в космической отрасли; владение современными программными продуктами,
используемыми для решения задач эффективной организации и управления
проектными и производственными работами.
Предлагаемые действия для обеспечения сформулированного
требования к подготовке специалиста космической отрасли:
– разработка и совершенствование в соответствии с современными
требованиями учебных дисциплин в области менеджмента космической
отрасли;
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– включение в учебный процесс дисциплин, связанных с изучением
компьютерных технологий, применяемых при решении задач планирования,
организации и интенсификации проектных работ (систем документооборота,
систем управления проектами и прочего).
Заключение. В настоящее время следует активизировать все формы
деятельности по совершенствованию подготовки специалистов космической
отрасли. В том числе – использовать возможности международных
образовательных проектов TEMPUS. С января 2009 в ряде ВУЗов Украины,
России, Казахстана начались работы по многим из сформулированных выше
направлений в рамках проекта TEMPUS «CRIST» («Curricula Reform in Spaсe
Technology in KZ, RU, UA» – «Реформирование образовательных программ в
области космических технологий в Казахстане, Росии, Украине»).
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРОГИДРОДИНАМИКИ
А.А. Приходько, О.Б. Полевой
Днепропетровский национальный университет,
Институт транспортных систем и технологий НАН Украины «Трансмаг»
paa@mail.dsu.dp.ua
За последнее годы математическое моделирование в аэрогидродинамике и
тепломассообмене стало основным инструментом решения научно-технических
задач. Развитие вычислительной аэродинамики было стимулировано
растущими потребностями в теоретических исследованиях в тепломассообмене,
механике жидкости и газа, при решении прикладных задач машиностроения,
металлургии, ракетной и авиационной техники. Отдельной проблемой являются
задачи аэродинамики окружающей среды – моделирование атмосферных
явлений, гидродинамики рек, распространения загрязнений в населенных и
промышленных зонах.
Уровень развития вычислительной аэрогидродинамики определяется
следующими факторами:
– взаимосвязью между фундаментальными исследованиями и
практическими приложениями в соответствующих отраслях промышленности;
– подготовкой высококвалифицированных специалистов в области
вычислительной гидродинамики;
– использованием высокопроизводительных суперкомпьютерных систем
с быстродействием десятки и сотни терафлоп;
– применением пакетов программ, позволяющих надежно моделировать
трехмерные нестационарные турбулентные течения в реальных компоновках
сложной конфигурации, а также решать сопряженные задачи с учетом горения,
теплопроводности, прочности, динамики движения тела и пр.
Суперкомпьютерные системы для решения задач вычислительной
гидродинамики установлены и эксплуатируются в США, странах Западной
Европы, Японии, России. Необходимость использования столь мощной
компьютерной техники обусловлена тем, что подавляющее большинство
встречающихся на практике течений являются нестационарными, трехмерными,
турбулентными. Практическое применение вычислительной гидродинамики,
например, выбор оптимальной конфигурации устройства, требует проведения
многих параметрических исследований при реальных сроках выполнения
единичного расчета (не более 1-2 суток).
Украинские ученые лишены этих возможностей. Единственный
терафлопный компьютер, установленный в НТУ КПИ, не решает эту проблему.
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Нами накоплен большой опыт разработки и применения методов вычислительной
аэрогидродинамики в области ветроэнергетики, высокоскоростного наземного
транспорта, сверхзвуковых летательных аппаратов, турбиностроения,
тепломассообмена в аккумуляторных батареях. К сожалению, реальные
расчеты ограничены двумерными (плоскими и осесимметричными)
течениями, а также отдельными вариантами трехмерных течений. Мощности
персональных компьютеров или небольших кластеров (4-20 РС) не позволяют
проводить исследования обтекания тел сложной конфигурации (полные
компоновки самолетов, наземного транспорта), применять современные методы
моделирования турбулентности (крупномасштабная турбулентность, прямое
численное моделирование).
Отсутствие в Украине высокопроизводительных компьютерных систем
приводит к неизбежному разрыву между украинскими и зарубежными
учеными в области вычислительных технологий, в реальных возможностях
моделирования задач промышленного уровня, к зависимости от импортного
программного обеспечения.
Современные пакеты программ, ориентированные на решение задач
вычислительной аэродинамики, можно разделить на четыре группы.
К первой группе относятся научно-прикладные пакеты, разрабатываемые в
крупных исследовательских центрах США и странах западной Европы (NASA,
ONERA, DLR, NLR), а также в корпорациях Boeing, Lockheed и др. Данные
пакеты программ являются интеллектуальной собственностью разработчиков и,
как правило, недоступны для широкого круга исследователей. Эти программные
средства развивались в течение нескольких десятилетий и предназначены,
в первую очередь, для решения прикладных задач аэрокосмической
промышленности. Они предполагают использование суперкомпьютеров с
массовым параллелизмом для получения результатов в реальные сроки. Кроме
того, как показывает обзор научной литературы, новые подходы к решению
уравнений Навье-Стокса, новые модели турбулентности перед внедрением в
практику отрабатываются в рамках данных программных средств.
Ко второй группе следует отнести коммерческие CFD пакеты программ, такие
как ANSYS, STAR-CD, CFX, FLUENT, FLOW-3D, ACE-U, CFD++ и др. Отдельно
развиваются коммерческие программы, предназначенные для генерация
сеток (GridGen, Chimera), визуализации течений (TechPlot). Эти программные
средства появились в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Объективной целью
коммерческих CFD программ является помощь проектировщикам, связанным
с решением задач вычислительной гидродинамики, но не имеющим реальных
возможностей для разработки собственных CFD пакетов. С точки зрения
применяемых аппаратных средств, коммерческие пакеты предназначены
для эксплуатации на персональных компьютерах либо кластерах РС. Это,
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в свою очередь, ведет к снижению достоверности получаемых результатов с
физической точки зрения в пользу автоматизации расчетов и универсальности
коммерческих пакетов. Красивая компьютерная графика, конечно, впечатляет,
однако, что за ней стоит – еще вопрос. Недорогие «академические» версии этих
пакетов лишены многих приложений и производят впечатления «первой дозы
наркотика», необходимой для привыкания.
Третью группу составляют CFD программы, разрабатываемые в
университетах и небольших научно-исследовательских центрах практически
во всех развитых странах. Коллективы сотрудников обычно небольшие (410 человек ученых, аспирантов, программистов), компьютерная техника
разнообразная, зависящая от уровня финансирования отдельной организации.
Именно здесь появляются новые CFD идеи, новые модели турбулентности.
Хотя эти пакеты уступают первой и второй группе по универсальности,
научно-исследовательские пакеты могут успешно конкурировать при решении
отдельных, узкоспециализированных задач вычислительной гидродинамики.
К четвертой группе следует отнести программные средства, разрабатываемые
по принципу «один исследователь – один пакет». Развитие вычислительной
гидродинамики в 1970-1980-х годах шло именно по этому пути. В настоящее
время этот принцип чрезвычайно важен для становления молодых специалистов
и ученых. При самостоятельной разработке кода исследователь обучается всем
особенностям и «премудростям» моделей механики сплошной среды, численных
методов, программирования, устанавливает границы их применимости
моделей и методов, постепенно наращивает перечень методических приемов и
результатов. Разработка собственных пакетов программ позволяет воспитывать
научных сотрудников по математическому моделированию, умеющих поставить
задачу, разработать методику, программу, их тестировать, визуализировать и
проанализировать результат, выработать рекомендации по усовершенствованию
технических устройств
К настоящему времени на Украине существуют CFD пакеты собственной
разработки, относящиеся лишь к третьей и четвертой группам.
Подготовкой высококвалифицированных CFD специалистов обычно
занимаются высшие учебные заведения – университеты. Анализ учебных
планов зарубежных ВУЗов показывает, что вычислительная гидродинамика
преподается обычно 2 года (3 и 4 курс). На выпускных курсах (магистратура)
происходит индивидуальная подготовка молодых специалистов и ученых, часто
связанная с решением новых научных проблем. На Украине специалистов по
вычислительной гидродинамике не готовят вообще, а подготовка специалистов
по механике жидкости и газов ведется по старинке: на основе аналитических
и полуэмпирических подходов, основы численных методов даются в рамках
модельных уравнений математической физики. В результате магистерские
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дипломы (Master Thesis) зарубежных выпускников зачастую превосходят
уровень кандидатских диссертаций на Украине.
Отдельную научную и этическую проблему составляет использование
результатов, полученных с помощью коммерческих комплексов программ, в
диссертациях на соискание ученых степеней кандидата или доктора наук. С
одной стороны, значительно сокращается подготовительный этап исследований,
соискатель может непосредственно сосредоточиться на получении новых,
внешне соответствующих мировому уровню научных результатов не
затрачивая времени на изготовление инструмента для исследований. С другой
стороны, при защите диссертации, чаще всего оказывается, что соискатель
плохо ориентируется в модели, численной методике, он не знает границы
применимости методики, не до конца проанализировал, вник в полученные
результаты, не видит связи и «противоречий» в распределении параметров.
Выработка и формирование требований к диссертациям, выполненным на
коммерческом программном комплексе и авторском коде, является современной
задачей научной общественности, ВАК, экспертных и специализированных
советов.
После распада СССР в 1991 году взаимосвязь между фундаментальной
наукой и промышленностью фактически не существует. Общий кризис 90-х
годов привел к тому, что традиционные потребители наукоемких технологий
(аэрокосмическая промышленность, двигателестроение, судостроение)
вынуждены заниматься сиюминутным выживанием в ущерб развитию
перспективных направлений. Пострадали также наука и образование, и,
объективно говоря, на сегодняшний момент украинские ученые не могут в
полной мере обеспечить нужды промышленности. Образовался замкнутый
порочный круг: «нет заказов от промышленности – слабое развитие науки»,
и наоборот, «устаревшие технологии – слабая конкурентная способность на
внешних рынках».
Прежде чем намечать пути выхода из создавшейся кризисной ситуации,
необходимо дать самим себе ответ на философский вопрос: Что такое Украина?
Или Украина относится к числу стран третьего мира, постепенно превращаясь
в резервацию для украинцев, где собственными силами развиваются только
гуманитарные науки: язык, литература, история? Или Украину можно отнести
к числу развитых стран, для которых показателем является наличие мощных
суперкомпьютеров, соответствующий уровень вычислительных технологий и
их применение в промышленности и экологии? Хотелось бы, чтобы развитие
Украины шло по второму пути.
Очевидно, что разрозненными усилиями невозможно выйти из
сложившегося кризиса. Необходима координация деятельности отраслей
промышленности, Национальной академии наук, министерства образования
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и науки на правительственном уровне. Неотъемлемыми компонентами здесь
являются:
1. Цель предпринимаемых усилий.
2. Соответствующий организационный уровень.
3. Надлежащее финансирование.
На наш взгляд, целью предпринимаемых усилий может быть возрождение
наукоемких, высокотехнологических отраслей промышленности при
опережающем росте фундаментальных и прикладных научных исследований.
Промышленным лицом Украины должны быть такие организации как КБ
им. Антонова, КБ «Южное», НПО «Южмаш», ОАО «Мотор Сич», ЗМКБ
«Прогресс», ГАХК «Черноморский судостроительный завод» и др., а не только
экспорт полезных ископаемых, транспортировка газа и производство зерновых.
Опережающий рост науки и образования крайне необходим для разработки
новых технологий, концептуальных решений, подготовки научной молодежи.
Достижение такой цели требует создания отдельной организационной
структуры на правительственном уровне, которая могла бы координировать
усилия, как отдельных отраслей промышленности, так и академической и
вузовской науки.
На сегодняшний момент уровень финансирования науки и высокоточной
промышленности ниже всякой критики. Молодые ученые и специалисты попрежнему стремятся уезжать за рубеж или устроиться в коммерческие структуры
в поисках нормального материального уровня жизни. Для программы научнотехнического возрождения необходимы крупные инвестиции для создания
мощных суперкомпьютеров, как общенаучного, так и специального назначения,
быстрых оптико-волоконных информационных сетей, электронных библиотек,
для подготовки научной молодежи, перед которой появятся перспективы, а
сегодня она хочет достойно жить и работать на Украине.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА FLOWVISION
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБРАЗЦОВ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
О.В. Бабаева, В.В. Медведев
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля», г. Днепропетровск
info@yuzhnoye.com
Создание образцов ракетно-космической техники сопряжено с решением
разнообразных задач связанных с расчетом аэрогазодинамических процессов
и тепломассообмена. Качественное решение этих задач требует использования
эффективных средств. Традиционно эти средства можно разделить на следующие
классы: аналитические методы, инженерные и полуэмпирические методы,
численные методы и экспериментальные исследования. В настоящее время
в связи с совершенствованием вычислительной техники и вычислительных
методов появилась возможность создания программных средств позволяющих
провести математическое моделирование с достаточной степенью достоверности,
согласующееся с экспериментальными исследованиями, т.е. появилась возможность
внедрения в практику проектирования виртуальных моделирующих средств
частично заменяющих дорогостоящие экспериментальные исследования.
Примером вычислительного моделирующего средства является система
инженерного анализа FlowVision, которая была разработана ООО «ТЕСИС»
г. Москва. Программный комплекс FlowVision предназначен для моделирования
трехмерных течений жидкости и газа в технических и природных объектах,
а также визуализации этих течений методами компьютерной графики.
Моделируемые течения включают в себя стационарные и нестационарные,
сжимаемые, слабосжимаемые и несжимаемые потоки жидкости и газа.
Использование различных моделей турбулентности и адаптивной расчетной
сетки позволяет моделировать сложные движения жидкости, включая течения
с сильной закруткой, горением, течения со свободной поверхностью.
В основе FlowVision — новейшие технологии вычислительной
гидродинамики и компьютерной графики:
– прямоугольная сетка с локальным измельчением расчетных ячеек;
– аппроксимация криволинейных границ расчетной области методом
подсеточного разрешения геометрии;
– импорт геометрии из системы автоматизированного проектирования
или конечно-элементной программы в виде поверхностной сетки (связанных
треугольников);
– язык программирования C++;
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– клиент-серверная архитектура;
– совершенный пользовательский интерфейс, написанный для
операционных систем Windows и Linux;
– высококачественная графика на основе OpenGL.
FlowVision является интегрированной системой — препроцессор (часть
программы, в которой создаётся и редактируется расчётный проект), блок
расчета уравнений и постпроцессор (часть программы, в которой анализируются
результаты расчета) объединены и работают одновременно. Это позволяет
пользователю проводить моделирование и одновременно анализировать
результаты, менять граничные условия и параметры математической модели.
В КБ «Южное» данный программный продукт используется в отделе
аэрогазодинамики с 1999 г. За это время был накоплен большой опыт её
использования при решении различных задач в аэрокосмической области:
1) расчета АДХ ракет при полете на до и сверхзвуковых скоростях и при
произвольных углах атаки с учетом использования управляющих органов;
2) расчета АДХ РН при предстартовой подготовке (при транспортировке,
стоянке, на начальном участке движения) с учетом близлежащих стартовых и
иных сооружений;
3) газодинамического проектирования систем термостатирования
сухих отсеков РН (выбор схемы, выбор конструкции устройства, определение
газодинамических параметров и т.п.);
4) оценки параметров потока у поверхности РН с криогенными
компонентами топлива при предстартовой подготовке;
5) определения гидравлических характеристик отдельных узлов и
агрегатов РН и наземных систем;
6) расчета АДХ КА при отделении;
Кроме того, был проведен газодинамический расчет систем газоотведения
конверторов «Криворожстали», расчет забрызгивания задних стекол
троллейбусов ЮМЗ, вентиляционных систем троллейбусов и т.п.
Опыт использования системы инженерного анализа FlowVision для решения
описанных выше задач позволяет сделать вывод об адекватности моделирования
физических процессов при проектировании и эксплуатации образцов ракетнокосмической техники и изделий народного хозяйства.
FlowVision дает возможность решать широкий спектр специализированных
задач, возникающих в аэрокосмической индустрии. Лёгкость использования
и возможность быстро получать надёжные результаты в сложных расчётных
областях делают программу привлекательной для аэрокосмических
предприятий. Программный продукт FlowVision используется РКК ЭНЕРГИЯ
(Москва), Государственным ракетным центром КБ им. Ак. В.П.Макеева (Миасс),
Московским Физико-Техническим Институтом (Факультетом Аэрофизики и
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Космических Исследований), КБ Антонова (г. Киев) и др. С помощью данной
системы были решены важные задачи:
1) старт ракетоносителя с морской платформы;
2) вход спускаемого аппарата в верхние слои атмосферы;
3) движение газов и жидкостей по магистралям;
4) горение топлива в реактивном двигателе;
5) теплообмен в рубашке охлаждения;
6) течение воздуха в многоступенчатом компрессоре;
7) вентилляция внутренних отсеков;
8) моделирование внештатных ситуаций на космической станции;
9) отделение головной части.
Многолетний опыт использования системы FlowVision на различных
предприятиях показывает, что данное программное обеспечение позволяет
частично заменить и дополнить компьютерным моделированием натурные
испытания и благодаря этому сократить затраты времени и средств на
проектирование и запуск изделия в производство, что является важным
фактором в условиях жесткой конкуренции.
В сравнении с другими CFD-продуктами такими, как Fluent, CFX и
STAR-CD, с FlowVision работать гораздо проще. В то время, как с Fluent,
CFX и STAR-CD, могут работать высококвалифицированные расчетчики, для
работы в FlowVision пользователь может и не быть большим специалистом в
области гидро- и аэродинамики. Но представление о ней он все-таки должен
иметь, по крайней мере на уровне вузовского курса гидродинамики. Обучение
пользователей проходит довольно быстро. Начальный тренинг — три-пять
дней, и пользователь уже может самостоятельно решать производственные
задачи. Одним из основных преимуществ FlowVision является автоматическая
генерация динамически адаптивной сетки для расчетных областей произвольной
сложности, в то время как для пользователей Fluent, CFX и STAR-CD процесс
генерации сетки значительно более сложен и трудоёмок, что может быть
причиной получения ложных результатов. Также одно из важных преимуществ
FlowVision, который является российским программным продуктом, связано с
возможностью тесного сотрудничества с разработчиком, вплоть до возможности
разработки компанией ТЕСИС специализированных программных модулей и
математических моделей, необходимых для решения конкретных задач.
Опыт использования системы инженерного анализа FlowVision в КБ
«Южное» показывает, что данный программный продукт может найти
эффективное применение не только при проектировании, но и при обучении
в вузах как новое средство профориентации, а также может использоваться
как система подготовки и переподготовки специалистов в области ракетнокосмической техники. Например, в вузах РФ компания ТЕСИС уже реализует
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программу по распространению системы FlowVision среди учащихся,
преподавателей и сотрудников учебных учреждений. Многие вузы успешно
используют данную систему при изучении курсов механики жидкости и газа
на основе учебных версий пакетов прикладных программ (ППП) FlowVision.
На примерах задач из различных областей гидродинамики и газовой динамики
рассматриваются возможности использования FlowVision для проведения
вычислительного эксперимента, целью которого является максимально
подробное воспроизведение, в том числе визуализация изучаемого явления,
анализ и сопоставление получаемых численных данных с теоретическими
результатами. Так данный программный продукт эффективно используется
в МФТИ и разработано учебно-методическое пособие «Моделирование
гидродинамических течений» по FlowVision, котрое соответствует программам
курсов лекций и практических занятий по механике жидкости и газа, входящих
в общепрофессиональную подготовку в МФТИ по направлению «Прикладные
математика и физика».
В докладе использовались опыт работы с системой инженерного анализа
FlowVision, материалы книги «Руководство пользователя по FlowVision»,
Москва 2007 г., а также материалы сайта www.flowvision.ru.
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НИЩИЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В.В. Паслен
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк
pvv@rtf.donntu.edu.ua; paslen@yandex.ru
Интеллект (intellectus — понимание, познание) — общие способности к
познанию, пониманию и разрешению проблем. Так дано определение интеллекта
в энциклопедии Википедия.
Чем больше человек ценит себя как личность, чем больше он жаждет
признания и славы, тем меньше он зависим от власти денег. Интерес к науке,
стремление добиться совершенства в сложных профессиях небольшой части
людей свойственный изначально. Их интеллект обладает способностью к
аналитической и творческой активности, а выбор вида и характера профессии
происходит под действием окружения и обстоятельств. Они неосознанно
стремятся к интеллектуальной и творческой деятельности и очень сложно их
отвлечь от этой деятельности. Возможно, причиной этого является врожденная
потребность их органов чувств и их интеллекта получать и обрабатывать большие
объемы информации. Остальные менее одаренные и безразличные к высокому
творчеству просто их не понимают.
В системе высшего образования всегда надо рассчитывать на наличие
определенной части молодежи, изначально ориентированной на творческие
и интеллектуальные виды деятельности. В процессе обучения в дальнейшем
необходимо создавать им особые условия для профессионального, творческого
и интеллектуального роста. Творческие способности студентов необходимо
развивать. Опытный специалист, обладающий педагогическим талантом, должен
постепенно подводить студента новичка к сложным проблемам, давая ему
возможность радоваться множеству своих успехов при решении сравнительно
простых задач. Но при этом следует помнить, что малейшие неудачи могут
вызвать у студента разочарование, разрушающее творческое настроение
студента, спровоцировать неверие в свои знания и умения. У одних студентов
это может вызвать длительную депрессию, а у других досаду и скептицизм,
способных разрушить творческое настроение и у окружающих их студентов. В
современной жизни нашего общества не так много возможностей проявить свои
творческие способности, и виноваты в этом обстоятельства жизни и сами люди.
Слишком часто жизнь навязывает нам рутинную работу (обычно отнимающая
много времени). При этом отсутствие возможности проявить свою творческую
активность приводит к состоянию неудовлетворенности и безразличию.
Многие современные психологи считают, что необходимо ограничивать
интересы творческих людей, особенно молодежи, чтобы они сосредоточились
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на главной цели. Примером этого может служить жизнь многих крупных
ученых и конструкторов периода сталинизма живших в закрытых городах
и конструкторских бюро. Это недобровольное «затворничество» помогло им
реализовать свой потенциал в науке и, они стали крупными учеными потому,
что у них отобрали все иные возможности. Это конечно негуманный способ
сконцентрироваться на научных интересах молодого человека. Но это позволило
ученым достичь небывалых результатов на научном «фронте».
Сегодня делаются попытки найти одаренных детей и молодых людей, чтобы
более эффективно использовать их потенциал для общества. Идея хорошая,
но часто за её реализацию берутся люди, основная цель которых получение
политической и экономической выгоды. Поэтому поиск талантов происходит
поверхностно.
На мой взгляд, чтобы обеспечить интеллектуальное развитие одаренной
молодежи их необходимо приучить к обработке больших потоков информации,
научить размышлять, сопоставлять, анализировать данные и на базе этого
принимать согласованные с опытом предшественников решения. Этому можно
и важно научить: размышлять на основе длительного и совместного труда
одаренного студента с высококвалифицированным специалистом педагогом
на основе обширной проработки литературы, на базе постоянных обсуждений,
споров и научных консультаций. В последнее время все большее значение
приобретает умение студентов пользоваться новыми технологическими
возможностями системы образования, для этого необходимо качественно менять
методику обучения, это прежде всего выработка навыков к анализу и синтезу.
В современном капиталистическом мире, где почти все имеет свою цену,
деньги играют очень большую роль. За деньги можно купить почти все. Деньги
открывают дорогу для профессиональной и политической карьеры, помогают
обрести влияние и власть, но надо помнить, что существенными качествами
человеческого интеллекта являются пытливость и глубина ума, его гибкость и
подвижность, логичность и доказательность. За деньги этого не купишь. У денег
появился конкурент – информация.
Самостоятельная работа является эффективным средством развития
творческих способностей студентов и молодежи при условии ее специальной
организации:
– взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности студентов и
молодежи;
– разработка творческих заданий, учитывающих индивидуальнопсихические особенности студентов и молодежи;
– реализация самостоятельной работы в научно-исследовательской
деятельности студентов, которая является высшей формой проявления развития
их творческих способностей.
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ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС
АНТРОПОКОСМИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Н.Г. ХОЛОДНОГО
В.И. Алексеева
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
Россия, г. Калуга
alekseeva@gmik.ru
Николай Григорьевич Холодный (1882 – 1953) был известным украинским
ботаником и микробиологом, действительным членом АН Украинской ССР,
заслуженным деятелем науки. Ему принадлежат многочисленные труды по
физиологии, анатомии и экологии растений, по микробиологии, почвоведению,
биофизике и биогеохимии. Кроме того, он работал над вопросами происхождения
жизни на Земле. Жизнь ученого, в детстве увлекавшегося ботаникой и орнитологией,
представляла собой непрерывный труд по проведению наблюдений и опытов,
постановке экспериментов, участия в экспедициях, созданию биологических станций.
Почти всю жизнь он прожил в Киеве, учился и впоследствии работал в Киевском
университете, заведовал сектором физиологии растений в Институте ботаники.
Последние годы жизни Николай Григорьевич провел на Днепровской биологической
станции. Его именем назван Институт ботаники Национальной академии наук
Украины в Киеве, ведущей темой которого является космическая биология.
Однако со студенческих времен он одновременно интересовался и
общефилософской проблематикой. Размышляя о месте человека в мире ближней
и дальней природы, он пришел к своеобразному пониманию его космической
роли в бесконечном макромире. Закономерно, что среди множества специальных
трудов в свое время появились две особые статьи, названные позже программными
материалами русского космизма. Первой стала брошюра «Мысли дарвиниста о
природе и человеке», изданная автором в Ереване в 1944 г. [1]. В 1947 г. он развил
содержание этой книжки в статье «Мысли натуралиста о природе и человеке»,
слегка изменив название, так как считал, что последняя работа имела более
широкую идеологическую основу [2].
В автобиографии Холодный рассказал о том, как были встречены эти
материалы официальной советской наукой [3, с.124-138]. Академики А.Е. Ферсман
и А.А. Богомолец отмечали, что ереванская брошюра имеет несомненную
мировоззренческую ценность. Председатель отделения биологических наук АН
УССР Д.К. Третьяков в рецензии на рукопись второй статьи отметил, что увидел
в ее содержании новый шаг оптимистической философии, провозглашенной
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И.И. Мечниковым. Особо Третьяковым была отмечена идея антропокосмизма
(о которой речь пойдет далее) как развивающая марксистские положения об
отношении человека к человеку и человека к природе. В конце июля 1947 г.
статья была напечатана, и над автором стали сгущаться тучи. Профессиональные
философы обрушились на Холодного, считая, что «Мысли натуралиста»
представляли собой новую идеалистическую систему, форму низкопоклонства
перед западом. Автору пришлось публично оправдываться, утверждая себя в
качестве атеиста, диалектика, марксиста-ленинца.
Затем последовала республиканская конференция и республиканское
совещание по вопросам мичуринской биологии, на которой противники новых
взглядов Холодного планировали раскритиковать его теорию фитогормонов,
то есть перевести идейный конфликт с общефилософской платформы на
узкопрофессиональную. Это вполне удалось. Кроме того, в 1948 г. на заседании
Президиума АН УССР говорилось о том, что учение о фитогормонах представляет
собой разновидность вейсманизма-морганизма в сфере физиологии растений.
Оппозицию по отношению к тематике научных исследований Холодного
возглавил академик П.А. Власюк. Холодный был втянут в обширную переписку
с различными инстанциями, в том числе с отделением биологических наук АН
СССР, с целью реабилитировать свои профессиональные открытия и философские
взгляды. В дальнейшем он считал, что несправедливые обвинения сыграли и
свою положительную роль, вызвав общественный интерес к его статьям.
С тех пор, как в середине 1970-х гг. было введено и стало исследоваться
понятие русского космизма, вышеназванные статьи Холодного считаются
программными материалами этого течения мысли. В них было введено и
обосновано понятие антропокосмизма, одно из основных понятий космистской
философии. Кроме того, Холодный рассмотрел дихотомию «антропоцентризм
– антропокосмизм» и выделил целый ряд аспектов этого многопланового
противопоставления. Прежде всего, ученый утверждал, что человек придет к
новой точке зрения, поместив себя не в центр мира, но осознав себя в качестве
активного агента мировой системы с ее бесчисленными связями и отношениями.
Эволюционный дарвинизм, диалектический материализм и даже атеизм –
основная платформа микробиолога Холодного, которая явственно ощущается
в первой части обеих статей – не помешали, а может быть, и способствовали
становлению его действительно космистских позиций, не только любопытных с
чисто теоретической точки зрения, но и практически полезных для становления
человека нового мышления. Обрушиваясь на антропоцентризм (человек в центре
мира), ученый считал, что это заблуждение научной и философской мысли в
течение веков давало многочисленные метастазы в организме человеческого
мировоззрения. Антропоцентризму Холодный приписал все негативные
свойства человека, которые считал нужным отметить. Антропокосмизм же
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(человек как часть вселенной) был им противопоставлен в качестве правильного
мировоззрения будущего. Человек перестает быть центром мироздания, но
становится одной из его органических частей.
Понятие антропокосмизма в его представлениях многопланово. Оно
затрагивает и природоустроительную роль человека, и его социальную позицию,
и сознание, и нравственное начало. Антропокосмист понимает природу и
несет ответственность за природный мир, и если вносит изменения в него,
то не разрушает, а улучшает. Антропокосмист проявляет коллективистские
качества в социуме, трудясь на благо общества по принципу дополнительности
наряду с другими людьми. Антропокосмист работает над расширением своего
сознания, осваивая универсалистские подходы к освоению действительности.
Антропокосмист культивирует нравственное начало, стремясь к
самоусовершенствованию.
Космизм в понимании природы. Из общего понятия антропокосмизма
вытекают новые принципы природопользования. Ученый писал:
«Современное естественнонаучное мировоззрение, которому автор присвоил
наименование антропокосмического, чтобы противопоставить его отжившему
антропоцентрическому, в корне изменило наши представления о месте и
роли человека в природе, в космосе. Наука нового времени, с одной стороны,
развенчала человека, перестав рассматривать его как центральную фигуру всего
мироздания, но с другой – она же в огромной степени подняла его значение во
вселенной, наделив его силами и средствами, необходимыми для перестройки
окружающей природы, для подчинения ее воле и разуму человеческого
коллектива. Этот переворот во взаимоотношениях человека и природы должен,
по мнению автора, оказать глубокое влияние на философские, этические и
социальные идеи современности» [2, с.140 -141].
Холодный, воспринявший идеи естественника-дарвиниста, приверженец
марксистско-ленинской философии, выступил против двух форм
антропоцентризма, искажавших, на его взгляд, правильные взаимоотношения
человека и природы. В приведенном высказывании содержится намек на
догматический христианский антропоцентризм, поставивший человека в качестве
венца творения в центр мира – по крайней мере, в идеологическом смысле.
Кроме того, активное потребление природных ресурсов, изменения окружающей
среды с их негативными последствиями были уже хорошо заметны в его время и
также требовали философского осмысления. Именно поиски равновесия между
активным вмешательством в природу, духовным эгоцентризмом человека с
одной стороны и необходимостью правильного активного природопользования
привели ученого к концепции антропокосмизма.
Одно из основных положений статьи «Мысли натуралиста о природе и
человеке» можно сформулировать как «природа – человек – природа». Человек
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по своей сути занимает двоякую позицию по отношению к окружающей среде.
Он одновременно и влияемый, и влияющий; зависимый и преобразующий;
эндогенный и экзогенный фактор. Важно осознать эту двойную роль. С одной
стороны, человек всегда являлся объектом, подверженным множеству факторов
внешнего воздействия, от которых зависели его благосостояние и жизнь. С другой
стороны, он издревле искал способы применения окружающих его богатств.
Его интеллектуальная и орудийная деятельность постоянно усиливалась,
изменяя лицо природного мира. В конечном итоге возникла окружающая
человека среда, названная Холодным антропосферой. Эта искусственная, так
называемая ближняя среда, возникшая в результате тысячелетней культурной
деятельности, не только обеспечивает физическую жизнь человечества, но и
находится в определенных отношениях с дальней средой, дикой природой и
космосом.
И ситуация, которую стремился обозначить и преодолеть ученый, заключалась
в том (заметим в скобках, что она значительно обострилась с 1947 года), что человек
как будто не мог нащупать и занять позицию золотой середины между страдающим
объектом и активным преобразующим субъектом. Ситуация начала XXI века
демонстрирует, что покорение атома приводит к экологическим катастрофам;
развитие мощной техносферы не гарантирует от трагической гибели десятков
и сотен людей – напротив, техногенные аварии являются одним из источников
смертности; изменение климата чревато отдаленными непредсказуемыми
последствиями – чем активнее развивается антропосфера, тем больше проявляются
ее проблемные стороны.
Тезис, который многократно формулирует Холодный, направлен именно
на поиск этой золотой середины, той тонкой грани, которую надо познать и на
которой необходимо удержаться, чтобы перестать быть и жертвой стихий, и
бездумным покорителем мира. Он звучит так: природу можно победить, только
повинуясь ей. Подчинить природу, то есть во всей полноте использовать ее
ресурсы, предназначенные именно для человека, можно только одним способом
– познать ее глубинные закономерности. Автор ссылается на Гете, повторяя вслед
за ним: «Законам природы повинуются, даже когда противятся им; действуют
заодно с ней, даже когда хотят действовать против нее» [2, с.143]. Правильно
предсказать и безошибочно управлять, использовать органическую связь нашего
разума с породившей его космической материей – вполне конкретный и в то
же время глубоко философски обоснованный рецепт, который может служить
проверкой всей нашей деятельности по благоустройству человеческого общежития
в рамках антропосферы.
Холодный-дарвинист утверждал врожденное соответствие между
интеллектуальными способностями человека, явившимися продуктом
длительного естественного подбора, и космическим окружением человека. Он
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ввел своеобразную предустановленную гармонию в научном смысле, выступая
против нее же в смысле религиозном. В данном случае ученый принимал
желаемое за действительное, хотя сам тезис в плане долженствования
весьма перспективен. Интеллект, вооруженный всеми научными знаниями,
должен соответствовать своей космической природе, а особая часть биосферы
– антропосфера (среда человека) – выделяющаяся особыми свойствами и
функциями, тем не менее должна быть гармоничной частью биосферы.
Космизм в теории познания и организации науки. Еще один важный
тезис, сформулированный Холодным, касается характеристики совокупного
интеллектуального труда. Это принцип нарастающей коллективности, то есть
рост коллективности разума, направленного на природопользование с помощью
научно-технического инструментария. Только коллективный разум является
подлинным творцом истинных научных и технических ценностей. Это главная
общественная характеристика в отличие от художественного творчества, в
котором играет роль не преемственность или коллективность, а индивидуальное
начало. Оптимистические ноты звучат в утверждении о том, что коллективно
организованное научно-техническое творчество в свою очередь становится
фактором коллективности, все большего объединения трудовых коллективов,
наций и государств. «Наука – один из самых прочных камней в фундаменте
будущего всемирного содружества наций» [2, с.157].
Наука, взятая в мировом масштабе, представляет собой космический
эволюционный процесс, в своем вечном движении неизменно разрушающий
временные ложные и уродливые явления типа германского фашизма.
Ученый особо отмечал, что антропокосмизм как антиэгоистическое учение
противоположен фашизму и всем его возможным вариантам. Камень, брошенный
в реку, не помешает ее движению к океану. Подобного социального оптимизма
придерживался и К.Э. Циолковский, полагавший, что само умственное
развитие человечества подскажет ему необходимость совместного действия.
Становление науки и особенно техники будет фактором единения общества в
масштабах планеты. Антропокосмизм оптимистичен, это философия света и
радости, это глубокое ощущение внутренней связи с мирозданием. Весь мир есть
дом человека, в котором он предается свободной творческой работе.
Космизм как теория самопознания человека. Теория Холодного утверждает,
что существует двусторонняя связь между человеком и космосом, причем это
связь особого рода. Ее природа носит гносеологический характер. Пока человек
стремится познать себя, не обращаясь к макромиру со всеми его свойствами и
качествами, он не может решить эту задачу. Самопознание возможно лишь в
качестве второго этапа познания космоса в целом. Осветив светом сознания весь
космос, человек осветит и себя отраженными лучами этого знания. Познать себя,
свою природу и свою судьбу возможно, лишь познав вселенную в целом.
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Космизм как психология совершенного человека. Космизм в антропологической
и социальной областях являет собой совокупность человеческих качеств,
касающихся мотивации интеллектуального и физического труда, смысложизненной
ориентации, личностных побуждений к общественной деятельности, отношения
человека к человеку. В подобном аспекте антропоцентризм выступает как узкий
эгоизм человека, стремящегося исключительно к личному успеху; он порождает
зависть и разобщенность, ревность и стремление доминировать над другими.
Антисоциальные качества антропоцентриста проявляются в различных формах
самолюбия и самомнения. Завышенные самооценки, недостатки воспитания,
фальшивые социальные ценности – все то, что мешает осознать сверхценность
коллективного разума и коллективного труда и его роли в эволюции космического
целого. В данном случае мысль Холодного сводится к тому, что, противопоставляя
себя обществу и общественному благу, человек выступает против хода мировой
эволюции; действуя совместно с общественным целым, он, хотя бы в ничтожной
степени, но способствует ей. Тем самым он придает высочайшую значимость
нравственной стороне человеческой личности – это буквально значимость
космического масштаба.
На примере идейного багажа Н.Г. Холодного можно в который раз убедиться
в том, что основные принципы философии космизма являются архетипическими.
Развернутая в статьях «Мысли дарвиниста о природе и человеке» и
«Мысли натуралиста о природе и человеке» дихотомия «антропоцентризм
– антропокосмизм» по своему содержанию удивительно близка к идеям
Н.А. Бердяева, выраженным в статье «Микрокосм и макрокосм». Идеи
Холодного о принципах и способах совершенствования человека и общества
близки к позиции А.В. Сухово-Кобылина, Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского.
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ЭТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Л. В. Шапошникова
Генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха, г. Москва
dpro@rambler.ru
Мир вступает в период длительного
неблагополучия и великих потрясений. Но
великие ценности должны быть пронесены
через все испытания. Для этого дух
человеческий должен облечься в латы, должен
быть рыцарски вооружен.
Н.А. Бердяев
Философия Живой Этики как система возникла в XX веке и может быть
осмыслена и оценена лишь в неразрывной связи с его культурно-историческим
фоном. Обстоятельства сложились так, что Россия оказалась в это время
пространством двух революций — Духовной и социальной. И это определило
ее особое положение и ее роль в мировой истории. Совпадение во времени и
пространстве двух революций, несомненно, представляет определенную загадку,
за которой стоят какие-то движения самой космической эволюции. Именно
Духовная революция, скрытая от многих глаз внешними катаклизмами,
разрушениями и кровавыми столкновениями социальной революции,
инициировала процесс, с которого началось формирование на планете Земля
нового мышления и становление более высокой ступени человеческого сознания.
То, что эволюционные изменения, носившие космический характер, наступили
именно в России, объясняется рядом причин. И прежде всего тем, что подобные
изменения, которые готовятся длительное время, требуют соответствующей
энергетики. Истоками этой энергетики были и положение России на средостении
Востока и Запада, и многослойность и синтетичность ее культуры, полярность
в характере народа, и, наконец, пребывание в ее духовном пространстве таких
выдающихся исторических личностей, каковым являлся святой Сергий
Радонежский. Живший в XVI веке, он оказал мощное и многостороннее влияние
на важнейшие процессы русской жизни, на развитие в народе духовности,
нравственности, а также лучших черт национального характера. Без его
богатейшего вклада в духовную культуру страны вряд ли бы смогла в XX веке
состояться в России Духовная революция. К этому еше можно добавить, что
его взгляды имели много общего с концепцией Живой Этики. Учение святого
Сергия о Троице, об Общем Благе, об Общине, о мире Высшем, о важнейшей роли
нравственности и сотрудничества в жизни народа, о необходимости труда как
средства духовных достижений определило на Руси те ведущие вехи, которые и
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оказали решающее влияние на самый высокий полюс духовной жизни страны,
укрепило ее и подготовило к грядущим изменениям.
Духовная революция, в отличие от социальной, набирает свою
энергетику медленно, ибо связана с наиболее консервативными явлениями
человеческого духа, каковыми являются мышление и сознание. Она начала
себя проявлять уже в начале XX века новой мыслью философов Серебряного
века, затем неожиданными открытиями в научной мысли. На смену старому
социологическому мышлению и сознанию шло новое космическое, более
высокого измерения, требовавшее иных подходов, иной духовной и научной
практики.
Это мышление складывалось как бы тремя потоками, два из которых
зародились на земле России, а третий вышел из иного пространства — далеких
земель Востока. Однако путь ему в Россию проложили наши же соотечественники
Н.К. и Е.И. Рерихи.
Целая плеяда русских философов, представлявшая первый поток новой
мысли, — В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков,
И.Д. Ильин и другие, уже работала над проблемами, которые были связаны с
процессами космической эволюции, с осмыслением таких понятий, как «иное
измерение», Высшее, дух человека и его сознание. Они искали иные подходы
к таким, казалось бы, вечным философским категориям, как дух и материя.
Русские мыслители прозревали ту энергетическую целостность Мироздания,
которая пронизывала все человеческое бытие, и понимали, что если человечество
не поднимется на новый уровень сознания, по-новому не осмыслит космические
процессы, оно столкнется с социальными и духовными катастрофами, которые
ввергнут его в серию тяжелых и затяжных кризисов. Старое сопротивлялось
и не хотело уступать. Новое и старое, Свет и тьма, Дух и косная материя —
вот те противоположения, энергетика взаимодействия которых постепенно
заполняла духовно-культурное пространство России. Борьба за новое сознание и
мышление разворачивалась на вершинах человеческого духа, там определялась
и эволюционная судьба человечества.
Второй поток, влившийся в пространство Духовной революции, заявил о
себе новыми научными достижениями, новой научной мыслью. В.И. Вернадский,
А.Л. Чижевский, К.Э. Циолковский, П.А. Флоренский, В.М. Бехтерев и
их единомышленники смело вторгались в ранее неприкосновенные области
устоявшихся научных истин, пересматривали их, привлекая откровения
древних мудрецов, достижения умозрительной философии Востока.
Космическое мироощущение получало научное подтверждение. Возникало новое
представление о Вселенной, реальности которой не отвечали общепринятой
методологии традиционной науки. Формировался целостный подход к явлениям
природы и человеческого общества. Начался процесс одухотворения самой
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науки. Новое космическое мышление вводило в науку категорию Высшего,
приближало ученых к изучению иных состояний материи и заставляло их
искать экспериментальные подтверждения существования невидимых миров.
В.И. Вернадский выстраивал на основе нового энергетического мировоззрения
концепцию ноосферы планеты, или сферы Разума, беря за основу развитие
научной мысли. А.Л. Чижевский исследовал космические причины земного
исторического процесса. К.Э. Циолковский излагал свои догадки-озарения о
разумных силах Вселенной и одухотворенном Космосе.
Если движения научной и философской мысли находились как бы
на поверхности, были видны и ощутимы, то в глубине энергетического
эволюционного поля происходил тот таинственный, невидимый процесс,
который питался истоком тонких энергий и иных состояний материи. Именно
там формировался третий поток мысли Духовной революции, который притянул
к себе все, что было к этому времени уже наработано человечеством: его
художественное, философское и научное творчество.
Однако исторические особенности, сложившиеся в это время в России,
привели обе революции, Духовную и социальную, к противостоянию,
сопровождавшемуся наступлением социальной революции на духовные ценности
и завершившемуся откровенным духоборчеством.
1. КОСМОС И ЧЕЛОВЕК
Человек является источником и самым
мощным претворителем Космических Сил.
Мир Огненный. Ч. III, 306
Когда пытались в России задушить Духовную революцию, Николай
Константинович и Елена Ивановна Рерихи сумели в 1923 году попасть в
Индию. Оба они, и великий художник, и не менее великий мыслитель,
оставаясь гражданами России и никогда ей не изменяя, прошли по пути
Духовной революции там, где был ее восточный исток. Живая Этика оказалась
главной целью их работы в этой стране. По имеющейся в нашем распоряжении
информации, анонимные философы, называвшиеся в силу их высокого духовного
развития Махатмами, или Великими Душами, или Учителями, были основными
Авторами Живой Этики. Теперь можно сказать и о том, что они были связаны
с Космической Иерархией тех разумных сил Вселенной, о которых писал
К.Э. Циолковский. Вряд ли это философское Учение могло дойти до нас так
быстро, если бы не сотрудничество Рерихов с его создателями. Выбор в качестве
сотрудников наших великих соотечественников имел под собой определенные
основания. По тем записям, архивным материалам и письмам, которые были
переданы Международному Центру Рерихов С.Н. Рерихом, мы можем судить
о той большой роли, которая отводилась России в эволюции человечества. «В
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Новую Россию Моя первая весть»*, — гласила первая строка первой книги
Живой Этики. Следует также отметить, что Учение давалось на русском языке.
И в книгах Учения, и в материалах его первых толкователей Н.К. и Е.И. Рерихов
неоднократно подчеркивалась энергетическая, духовная и интеллектуальная
роль России в формировании нового мышления и нового сознания XX века.
Учение передавалось Е.И. Рерих начиная с 1920 года и кончая ее уходом в 1955
году. Принимаемая информация расшифровывалась, систематизировалась, и
из нее составилась целая серия книг под общим названием «Живая Этика».
Синхронность этой информации с выходом основных книг русских философов
и трудов русских ученых-мыслителей свидетельствует о целенаправленных
действиях Авторов Живой Этики, которые сознательно регулировали поток
нового космического мышления. И Е.И. Рерих, которая провела титаническую
работу над текстами Учения, и Н.К. Рерих, воплотивший эволюционнокосмические идеи Живой Этики в прекрасных художественных полотнах и в
своих литературных очерках, внесли основополагающий вклад в формирование
нового планетарного мышления и нового сознания современного человечества.
Создатели нового Учения шире, чем современная наука, трактовали
такие фундаментальные понятия, как материя, дух, энергия, и рассматривали
Мироздание как грандиозную и беспредельную систему одухотворенного
Космоса, включающую в себя множество энергетических структур, в том числе
и человека. Живая Этика содержит объемную информацию о взаимодействии
этих структур и влиянии такого взаимодействия на космическую эволюцию,
энергетические коридоры которой пронизывают беспредельное пространство.
«Что такое эволюция — теория, система, гипотеза? — писал крупнейший
французский ученый и мыслитель Пьер Тейяр де Шарден, труды которого сыграли
большую роль в развитии нового планетарного мышления. — Нет, нечто гораздо
большее, чем все это: она основное условие, которому должны отныне подчиняться
и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и
истинными. Свет, озаряющий все факты, кривая, в которой должны сомкнуться
все линии, — вот что такое эволюция»**. Именно закономерностям космической
эволюции, в которой смыкаются «все линии» человеческого существования, и
посвящена Живая Этика. Идеи Живой Этики — не отвлеченные, не абстрактные.
Сложившись в природном космическом потоке, вобрав в себя самое ценное из
прошлого и настоящего человечества, объединив в себе мысль Востока и Запада,
они несут огромный энергетический заряд действенности, устремляя человечество
к будущему, к духовному совершенствованию и эволюционному продвижению.
Охватывая широчайший диапазон космических процессов, Живая Этика
*
**

Листы Сада Мории: Кн. 1: Зов. М., 2003. С. 171.
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 175.
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способствует такому пониманию человеком событий, «которое бы отражало
суть и основу всей Вселенной», по словам Н.К. Рериха. Осмысливая место
человека в системе космической эволюции, создатели Живой Этики утверждали,
что «человек является источником знания и самым мощным претворителем
Космических Сил»*, что он есть «часть Космической энергии, часть стихий,
часть разума, часть высшей материи»**. Человек в своем бытии не может быть
отделен, обособлен от энергетической структуры Космоса. Он несет ее в себе и
поэтому живет по тем же законам, что и Космос. Взаимодействие энергетических
структур Мироздания в процессе энергообмена с человеком является главной
движущей силой его космической эволюции. Сам этот процесс обширен, сложен
и мало изучен современной наукой. Однако лишь в результате него происходят
те вспышки энергии, которыми продвигается человечество. Человек вступает в
энергообмен с себе подобными объектами, находящимися на поверхности планеты,
с самой планетой, а также с различными космическими телами, в первую очередь с
Солнцем, планетами Солнечной системы, созвездиями Зодиака, созвездием Орион
и, наконец, с мирами иных измерений и иных состояний материи. В результате
такого обмена энергетический потенциал человека и космических тел меняется,
создает условия для их эволюционного продвижения. Сама же энергетика есть
первопричина всех процессов, происходящих в Космосе. Она играет основную
роль и в переходе сознания человека от состояния объекта эволюции к состоянию
ее субъекта. Расстояние, отделяющее объект эволюции от ее субъекта, есть путь
духовно-культурного совершенствования человека, в итоге которого совершается
переход от пассивного и несознательного участия человека в эволюции к активному
и осознанному. Человек обретает знания и способность влиять, соблюдая Великие
законы Космоса, на ход и качество эволюции. Из субъектов эволюции и состоит
Иерархия одушевленного Космоса, представленная на Земле Учителями, в том
числе и Авторами Живой Этики. Эволюционные процессы Космоса развиваются
согласно его объективным законам. Эти же законы определяют общие и частные
цели эволюции и свидетельствуют о приоритете духа, который Авторы Живой
Этики рассматривают как силу природы и энергетическое явление. Искра такого
духа находится в каждом человеке и живет и действует в нем согласно Великим
законам Космоса, с одной стороны, и его свободной воле — с другой.
Главной задачей самой эволюции является одухотворение материи,
повышение ее энергетики и последующее ее изменение и утончение. Этого можно
достигнуть лишь с помощью такой силы, как дух. В процессе одухотворения и
утончения материи направление синтеза является главным, магистральным
путем в выполнении задачи. Такие же явления, как Культура и возникающие в
*
**

Мир Огненный. Ч. III, 306.
Беспредельность, 117.
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ее пространстве Любовь и Красота, несущие в себе тонкую высоковибрационную
энергетику, и, наконец, сама психическая энергия человека служат опорами
эволюции и определяют ее качество. Отсутствие по тем или иным причинам
таких опор прерывает путь космической эволюции и уводит в воронку
инволюции. Живая Этика рассматривает любое земное явление с точки зрения
взаимодействия духа и материи и энергетики этого взаимодействия. Такой
методологический подход дает возможность выявить реальный смысл явления
и установить его причинные связи. Попробуем применить такую методологию
к одному из фундаментальных эволюционных явлений, каковым мы с полным
правом можем считать Культуру.
2. ПОЧИТАНИЕ СВЕТА
Культура есть почитание Света. Культура
есть любовь к человеку. Культура есть
благоухание, сочетание жизни и Красоты.
Культура есть синтез возвышенных и
утонченных достижений. Культура есть
оружие Света. Культура есть спасение.
Культура есть двигатель. Культура есть
сердце.
Если соберем все определения Культуры, мы
найдем синтез действенного Блага, очаг
просвещения и созидательной Красоты.
Н.К. Рерих
Взгляды Авторов Живой Этики, русских философов и самих Рерихов на
Культуру в самом широком смысле имеют много общего и созвучного. Старое,
социологическое мышление не только не могло правильно решить вопрос о роли
Культуры в эволюционно-историческом процессе человечества, но, не различая
такие понятия, как Культура и цивилизация, создавало немало путаницы в
определении их смысла. «Многозначительно приходится повторять о Культуре
и цивилизации, — писал Н.К. Рерих. — К удивлению, приходится замечать, что
и эти понятия, казалось бы, так уточненные корнями своими, уже подвержены
перетолкованиям и извращению. Например, до сих пор множество людей
полагает вполне возможным замену слова «Культура» цивилизацией. При
этом совершенно упускается, что сам латинский корень «культ» имеет очень
глубокое духовное значение, тогда как «цивилизация» в корне своем имеет
гражданственное, общественное строение жизни»*. Иными словами, в то время
как Культура является духом творческой деятельности человека, цивилизация
*

Рерих Николай. Твердыня Пламенная. Нью-Йорк, [1933]. С. 28.
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есть ее материя. И как дух и материя, связанные между собой, находятся в
постоянном взаимодействии друг с другом, так и Культура и цивилизация
соотносятся друг с другом. Но, несмотря на такое тесное взаимодействие,
и та и другая имеют разные источники возникновения и различный смысл
своих эволюционно-исторических целей. К области Культуры мы можем
отнести те проявления человеческого духа, которые как бы сами изливаются
из таинственных глубин человека, носят природный характер и естественны
для него. Песня и музыка, художество во всех его проявлениях, различные
культы, этические моменты, поэзия и многое другое, казалось, появились вместе
с человеком, росли и развивались параллельно с его сознанием.
Культура, в отличие от цивилизации, является самоорганизующейся
системой духа, действующей в согласии с уровнем и качеством энергетики духа.
Иными словами, самоорганизация духа есть форма существования Культуры.
Новая наука, зародившаяся во второй половине XX века и называющаяся
синергетикой, дает некоторые наведения для выяснения закономерностей
этой способности к самоорганизации. Синергетика имеет дело в основном с
биологической самоорганизацией. Но на этом уровне ученым удалось нащупать
некий универсальный принцип, имеющий отношение к любой энергетической
структуре, и к духу в том числе. В энергетическом поле духа идут те же обменные
процессы, которые составляют основу всех космических явлений, начиная от
человеческого общества и кончая межзвездным веществом. Специфика такого
энергообмена складывает или превращает дух в систему Культуры. Согласно
выводам синергетики, самоорганизации поддаются лишь открытые системы.
Наряду с этим важным условием процесса самоорганизации, в какой бы среде
он ни шел, является первоначальное отклонение системы от равновесия. Оно
может произойти в силу направленного энергетического воздействия извне или
возникнуть по причине каких-то факторов внутри самой системы. В связи с этим
стоит упомянуть одну из важнейших теорем в кибернетике — теорему МаккалокаЛитса: промоделировать некую сложную самоорганизующуюся систему может
только система на порядок более сложная. В этих положениях заключаются
принципиальные особенности формирования Культуры как системы духа.
Условно мы можем считать их объективными и субъективными. Объективные
действуют на уровне регулярных процессов энергообмена, субъективные же
связаны с более сложными явлениями, имеющими отношение к высоким
самоорганизующимся системам, способным к направленному энергетическому
воздействию. Объективные и субъективные факторы в формировании и развитии
Культуры как самоорганизующейся системы духа постоянно взаимодействуют.
Если объективные двигатели Культуры мы можем отнести условно к природным
явлениям, то субъективные связаны с субъектами космической эволюции, которые
Живая Этика называет Иерархией Света. Воздействие последних на культурные
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процессы можно проследить в истории человечества с древнейших времен и по
сегодняшний день. Культурные герои мифов и легенд, Учителя, анонимные и
исторические, религиозные наставники и, наконец, создатели духовно-этических
учений — все они были связаны с Космическими Иерархами и сами в ряде случаев
являлись таковыми.
Согласно Великому космическому закону об учительстве человек
совершенствуется только тогда, когда есть Учитель (Высокая Сущность) или
просто учитель, без которых невозможны ни формы культуры, ни охранение ее
традиций, ни такие качества в человеке, как нравственность, духовность, его
стремление к знанию и самосовершенствованию. Иными словами, Учитель творит
из человека того, кто способен восходить по спирали космической эволюции.
Неуважение к учителю, на какой бы ступени тот ни находился, приводит к
остановке такого восхождения, а иногда просто к «расчеловечиванию».
Культура, в истинном смысле этого слова, не существует без творчества, ибо
последнее и есть та энергетическая сердцевина, без которой самоорганизующаяся
система не может продвигаться от простого к сложному, от плотного состояния
к утонченному. Культура не может существовать без естественной связи с
Высшим. Она развивается под непосредственным влиянием контактов с мирами
иного состояния материи, иных измерений — того, что Н.А. Бердяев называл
«иной духовной действительностью». Последняя вошла в человека с первыми
искрами его сознания, с первыми формами его творчества. Живая Этика дает
нам информацию о Высших мирах — Тонком и Огненном, под воздействием
которых находятся многие явления на Земле и элементы которых входят в нашу
культуру. Каждый новый эволюционный виток усиливает нашу связь с такими
мирами. «Мир мысленный составляет живую связь между Тонким и Огненным,
— сказано в одном из параграфов Живой Этики, — он входит как ближайший
двигатель Мира Огненного. Мысль не существует без Огня, и Огонь превращается
в творящую мысль»*. Эта ступень творящей мысли, которую В.И. Вернадский
называет ноосферой, есть один из этапов космической эволюции человечества,
к которой нас готовит лишь Культура как форма существования духа на нашей
планете. Иного пути в космическую эволюцию нет.
Цивилизация же есть обустройство жизни в самых разных ее аспектах,
связанное с тем рукотворчеством, которое является главной формой творчества
материи в нашем плотном мире. В истории человечества возникали и
складывались различные типы цивилизаций. Их характер определялся уровнем
взаимодействия с Культурой. Иногда цивилизация отдалялась от Культуры
или, наоборот, приближалась к ней, но никогда на протяжении нескольких
тысячелетий не существовала отдельно от последней. Полный отход цивилизации
*

Рерих Николай. Держава Света. Нью-Йорк, 1931. С. 103.
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от Культуры есть особенность лишь XX века, стоящего на пороге новых
эволюционных изменений. Представляя, в отличие от Культуры, смертную
материю человеческой жизни, цивилизации приходили и уходили, возникали
и разрушались, в то время как вечный дух Культуры, носителем которой
является человечество в целом, оставался, совершал свои циклы развития через
многие поколения, укрепляя их дух и расширяя энергетические возможности
их дальнейшей эволюции. Во взаимодействии цивилизации и Культуры
приоритет должен принадлежать последней. Нарушение равновесия между
Культурой и цивилизацией, духом и материей человеческого бытия привело
к острому кризису человеческое сообщество XX века. Материя по ряду причин
заняла господствующее положение, выразив себя в техногенной, бездуховной
цивилизации, использующей мощные технические средства вне зависимости
от каких-либо нравственных установлений. В Учении Живой Этики самым
широким образом поставлена проблема Культуры как средства спасения планеты
от грядущих гибельных катаклизмов. Авторы Учения аргументированно
и убедительно показали, что регулярное нарушение человечеством Великих
законов Космоса уже завело его в тупик, чреватый гибельными энергетическими
взрывами. Выход из него им виделся в сближении духа и материи человеческого
бытия, в одухотворении этой материи и в последующем синтезе системы
«Культура — цивилизация». Этот синтез, как утверждал Н.К. Рерих, изменит
смысл теперешней цивилизации, одухотворит ее и превратит систему «Культура
— цивилизация» в целостное явление, действующее на более высоком
эволюционном уровне, нежели до сих пор.
Совпадение в пространстве России двух революций — Духовной и социальной
— было связано с необходимостью такого процесса, отвечало плану субъектов
космической эволюции и содержало в себе возможность синтеза Культуры и
цивилизации как основы построения Нового Мира. Реализация этой возможности
зависела от свободной воли участников обеих революций и от уровня их сознания.
Социальная революция отвергла новое мышление, что и явилось главной
причиной ее неудачи в осуществлении космической возможности.
3. ВЕЛЕНИЯ КОСМОСА
Научно понять — значит установить явление
в рамки научной реальности Космоса.
В.И.Вернадский
Новое мышление, представленное Живой Этикой, в основе которого лежит
энергетическое мировоззрение, позволяет пересмотреть смысл и причины
исторического земного процесса. Из основных положений этого мышления
вытекает, что все происходящее на Земле определяется процессами космической
эволюции, ее законами и ее особенностями. Этим же, а не «способом производства»
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или «производственными отношениями» определяется и исторический процесс,
энергетическая причина которого находится в сложнейшей гамме космических
взаимодействий. Теперь становится очевидным, что сам исторический процесс,
идущий на планете, носит природно-космический характер. Осмыслить этот
характер в его принципиальных особенностях — значит правильно понять
закономерности развития человечества в прошлом, осознать цели этого развития
в настоящем и правильно представить себе перспективы нашего будущего.
Сам исторический процесс, участниками которого мы в той или иной степени
являемся, есть одна из составляющих космической эволюции. Этот процесс, как
и многие другие, формируется во взаимодействии духа и материи и определяется
энергетикой этого взаимодействия. Причины циклов взлетов и падений
исторических периодов непосредственно связаны с эволюционными процессами
одухотворения и утончения материи, так же как и пути совершенствования
самого человека, вершины его духовных достижений и бездны его падений.
«Тема о всемирной исторической судьбе человека, — писал Н.А. Бердяев,
— есть тема об освобождении творящего человеческого духа из недр природной
необходимости, из этой природной зависимости и порабощенности низшими
стихийными началами»*. Иными словами, главное наполнение исторического
процесса состоит во взаимодействии духа, или мира свободы, с материей, или
миром необходимости. И сама эволюция, стремясь к расширению пространства
духа, направлена к свободе, утончению материи и повышению качества самой
энергетики.
Авторы Живой Этики, в силу своих высоких знаний и способности применить
их в космическом пространстве, являют собой пример блестящих историков,
реальному исследованию которых доступны и исторические прогнозы, и
перспективные заключения, относящиеся к прошлым накоплениям. Н.К. Рерих
был их талантливым учеником, который исследовал переломные моменты
человеческой истории. Таким явился период I тысячелетия до нашей эры, когда
энергетика эволюции подтолкнула человечество к новому витку в развитии, изменив
образ мышления и создав условия для еще неведомых ему открытий. Н.К. Рерих
выделил важнейшие события переломного периода, такие, как переселения
народов, в которых он уловил, в отличие от ортодоксальных историков, ритм
космической эволюции. Он увидел в этих передвижениях бурный энергетический
обмен и возникновение новой энергии, необходимой для дальнейшего восхождения.
Древние земледельческие цивилизации умирали, израсходовав свою энергию.
Динамичный кочевой мир принес человечеству новую, свежую кровь, вдохнул
в него необходимые силы. Нечто подобное происходит и в XX веке нашей эры,
когда сдвинулись со своих насиженных мест, используя современные средства
*

Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 87.
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коммуникации, массы народа в бессознательной жажде усиленного энергообмена,
необходимого для дальнейшего эволюционного продвижения.
Земной исторический процесс начинался с мифологии, которая несла
в себе отправные точки этого процесса, инициированные «иной духовной
действительностью». Но такая «действительность» не могла действовать сама по
себе, как и ритмы солнечной активности, замеченные и изученные А.Л. Чижевским.
Ученый писал о «некой внеземной силе», которая должна регулировать эти
ритмы. Живая Этика определяет эту «внеземную силу» как Космический Магнит,
направляющий ритмы энергетики всей Вселенной. Под понятием «Магнит» в
данном случае имеется в виду энергетическая структура одухотворенного Космоса,
обладающая мощным свойством притягивать различные энергии. На подобных
магнитах держится весь механизм энергообмена в Космосе. Космический Магнит
проявляет себя на всех энергетических уровнях, взаимодействует со всеми
энергетическими процессами и влияет на все стороны космического бытия. Наша
Вселенная, являясь аурой Космического Магнита, живет и действует в его ритме.
Этот ритм регулирует приток и отток энергий, образование и распад энергетических
форм и отбор наиболее устойчивых из них. Последние, в свою очередь, образуют
стабильные световые магнитные структуры, которые и переходят на другой, более
высокий уровень спирали космической эволюции. Связи человека с Космическим
Магнитом тесны и разнообразны, а их взаимодействия являются решающим
моментом в жизни человека, определяют его эволюцию, путь совершенствования,
качество его духа и творчества. С Космическим Магнитом было связано зарождение
сознания человека, а в ритме этого Магнита он улавливал то, что называлось
велением Космоса, или волей Бога, которое толкало его на то или иное историческое
действие. Осмыслить исторический земной процесс без учета этого взаимодействия
просто невозможно. Ритмы Космического Магнита влияют на контакты земного
человечества с мирами иных состояний материи и иных измерений, энергетика
которых самым решающим образом воздействует на космическую эволюцию
человечества и земное бытие последнего. Мир Тонкий и мир Огненный, недоступные
глазу земного человека, также взаимодействуют с Космическим Магнитом, и
последний связывает их с нашим миром плотной материи. Энергетика ближайших
к нам Высших миров является реальной причиной не только зарождения нашей
планеты и жизни на ней, но и формирования на ней исторического процесса.
«Правильно думать, что между земным планом и Миром Огненным существует
координация, только незримы причины всех развитий <...> Истинно, все творящие
энергии повторяются на земном плане и в Мире Огненном. Ток есть единый провод,
только люди не могут всегда понять истинное значение действия»*, — так сказано
в одной из книг Живой Этики.
*

Мир Огненный. Ч. III, 4.
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«Единый провод» соединяет Высшее с внутренними энергетическими
структурами человека, и по нему же идет сложнейший и тончайший энергообмен
между человеком и подчас неведомым ему Высшим миром. Внутренний,
глубинный характер взаимодействия человека с Высшими мирами делает это
взаимодействие одним из важнейших, а иногда и решающим фактором в жизни
и деятельности человека, к какой бы области эта деятельность ни относилась.
«История дана нам не извне, — утверждает Н.А. Бердяев, — а изнутри, и мы, в
конце концов, воспринимая историю, констатируем ее в большей зависимости
и большей связи с внутренними состояниями нашего сознания, внутренней его
широтой и внутренней его глубиной»*.
Высшая духовная действительность создает в материи исторического
процесса те различные его измерения, через которые и идет взаимодействие
этого процесса с материей иного состояния, определяющей причинноследственные связи этого процесса, складывающиеся на протяжении многих
веков. Пренебрежение этим обстоятельством, неважно по какой причине —
невежеству или высокомерию, убивает в философии истории самую ее сердцевину
— духовную суть самого процесса. Историки традиционного направления,
особенно те, кто представляет старое социологическое мышление, исследуют
лишь внешнюю часть исторического процесса, пытаясь в земном бытии отыскать
или определить его причину, и не берут в расчет энергетические взаимодействия
с Космосом.
Для понимания этих взаимодействий особо важны исследования великого
русского ученого А.Л. Чижевского, который экспериментальным путем
пришел к мысли о том, что исторический процесс обусловлен энергетической
деятельностью Солнца и именно в последнем заключена его причина. Обработав
огромное количество исторического материала, ученый уловил космический
ритм в человеческой истории и обнаружил в ней регулярные одиннадцатилетние
циклы. Каждый такой цикл состоит из четырех периодов, характеризующихся
различным уровнем энергетики человеческой деятельности. 1-й период
— пассивный, 2-й — более активный, в котором формируется более высокая
энергетика, в 3-м эта энергетика приносит свои плоды, и в этом периоде
происходят главные исторические события, такие, как революции, смена эпох.
Великая французская революция и Октябрьская революция в России произошли
именно в такое время. 4-й период — время успокоения и затухания социальных и
экономических катаклизмов, предвестник стабилизации жизни человечества.
А.Л. Чижевский уловил не только таинственные ритмы Космоса, но и
интуитивно ощутил закономерности энергетической жизни Космоса, которые
в Живой Этике названы Великими законами Космоса; без знания их нельзя
*

Бердяев Н.А. Смысл истории. С. 20—21.
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постичь ни особенности исторического процесса, ни то будущее, которое
заложено в последнем.
Н.А. Бердяев, один из виднейших философов космического миропонимания,
увидел в историческом процессе два слившихся потока — историю небесную и
историю земную. Небесная история есть причина земной. Первый толчок истории
земной дала мифология, несшая в себе энергетическую информацию миров иного
измерения. Важнейшие явления, связанные с историческим процессом, имеют
как бы две стороны — внутреннюю, причинную, и внешнюю, заключающую в
себе следствие. Иными словами, имеют небесное и земное содержание, как и сам
исторический процесс. Особенно ярко это видно в таком явлении, как свобода, в
котором взаимодействие духа и материи, небесного и земного, носит судьбоносный
характер для самой истории, как таковой. Свобода сама по себе есть энергетическое
явление Высших миров, которым принадлежит и дух человека. Уровень
духовного развития человека определяется степенью и качеством осознания им
свободы. Магистральное развитие духа идет по высокому пути свободы. Именно
в точке свободы как энергетического явления соединяется и пересекается
небесное и земное содержание исторического процесса. Взаимодействие свободы
внутренней и свободы внешней, носящее в наших земных условиях крайне
сложный и противоречивый характер, является одной из основных особенностей
исторического процесса и составляет его философскую наполненность.
Одним из основополагающих постулатов нового мышления и его
энергетического мировоззрения является мысль о том, что исторический
процесс есть естественное космическое явление, причина которого во многом
не зависит от деятельности человека. Но вместе с тем энергетика этого процесса
предоставляет человеку или человеческому сообществу воспользоваться или не
воспользоваться той или иной возможностью, которую эта энергетика для него
складывает. Грамотное использование их на благо человечества зависит от тех
знаний, которые содержатся в пространстве нового космического мышления, и
прежде всего в Живой Этике.
4. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ СИНТЕЗА
Все великие открытия для блага человечества
не будут исходить от огромных лабораторий,
но будут находимы духом ученых, которые
обладают синтезом.
Мир Огненный. Ч. III, 60
Процесс синтеза, идущий через человеческое сознание, есть одно из главных
направлений космической эволюции человечества.
Если явления синтеза достаточно исследованы в естественных науках,
то о подобных явлениях, происходящих во внутренней жизни человека на
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уровне его сознания и мышления, мы знаем значительно меньше. Синтез,
действующий в этом пространстве, играет огромную роль в космической
эволюции человечества, точнее — является магистральным путем этой
эволюции. Главный энергетический процесс взаимодействия духа и материи,
происходящий на этом уровне, самым теснейшим образом связан с синтезом.
Одухотворение косной материи, как таковой, повышение качества и потенциала
ее энергетики есть главный, эволюционный процесс в этом пространстве, есть
смысл самой эволюции. Уровень энергетического состояния материи и ее
одухотворенности в конечном счете определяет уровень и качество сознания
человека. В то же время последнее обусловливает качество самого синтеза,
происходящего во внутреннем пространстве человеческого духа. Одно с другим
настолько связано, что представляет целостное, единое явление, степень
дифференцированности которого зависит от уровня мышления. Иными словами,
чем выше энергетическое состояние материи, тем выше синтез, идущий в ее
пространстве, и наоборот. На уровне духовно-культурной эволюции синтез трех
способов познания — религии, искусства и науки — явился формообразующим
для нового мышления XX века. Представители русской философии и русской
научной мысли не раз обращались к этой проблеме*.
В то же время Живая Этика дала на своих страницах ряд синтетических
решений, объединив в общей концепции научные знания и озарения религиозного
опыта, мысль духовных Учителей Востока и философские нахождения Запада.
В книгах Учения присутствует как единое синтетическое целое все то, что
накопило человечество в своем культурно-историческом пространстве, все то,
что сохранило свою жизнеспособность и эволюционный потенциал.
Процесс синтеза идет через периоды основных способов мышления —
мифологического, религиозного, научного. Исторически сложилось так, что
в пространстве и времени нашего XX века присутствуют в различной степени
все три. Мифологическое мышление представляло собой целостное явление, из
которого впоследствии развились все основные виды творчества, деятельности
и знаний человечества. Религиозное сознание нарушило эту целостность,
ввело более высокую степень дифференциации, научный же способ мышления
в том виде, в котором он сложился в XX веке, не только не остановил эту
дифференциацию, но и в значительной степени усугубил ее.
Необходимо понять уровень синтетического потенциала современных
религии, искусства, науки и чем этот потенциал определяется. Степень подобного
*

См.: Флоренский П.А. Предполагаемое государственное устройство в будущем
// Сочинения. М., 1996. Т. 2; Вернадский В.И. Размышления натуралиста:
Научная мысль как планетное явление. М., 1977. Кн. 2; Чижевский А.Л.
Беседы с К.Э.Циолковским //Химия и жизнь. 1978. № 1; и др.
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потенциала в первую очередь зависит от связи данной формы познания с мирами
более высокого состояния материи. Живая Этика называет их часто Высшими
мирами. Если искусство, в истинном смысле, зародилось в непосредственном
контакте с такими мирами и развивалось под влиянием их энергетики, то
религию, как религиозную мысль, и Учения тоже можно отнести к этому ряду.
Что касается науки, то ее состояние в целом сейчас не дает нам пока возможности
считать ее связанной с Высшим. Эту связь ей только предстоит установить и
завершить этим синтез трех форм познания в единую теорию познания, которой
будет свойственно совершенно иное качество. Поэтому именно науке и ее
трансформации, прежде всего, посвящены страницы и Живой Этики, и работ
талантливейших ученых, и философские изыскания нашего времени.
Несмотря на некоторые расхождения во взглядах носителей нового
мышления, одна важная мысль свойственна им всем. Наука нуждается в
трансформации, в изменении всей системы взглядов, господствующих в
ней, начиная от нравственного уровня и кончая методом отбора доминанты
в отдельных областях исследований. «Интуиция, вдохновение — основа
величайших научных открытий, в дальнейшем опирающихся и идущих строго
логическим путем, — не вызываются ни научной, ни логической мыслью, не
связаны со словом и с понятием в своем генезисе. В этом основном явлении
в истории научной мысли мы входим в область явлений, еще наукой не
захваченную, но мы не только не можем не считаться с нею, мы должны усилить
к ней наше научное внимание»*, — писал Владимир Иванович Вернадский.
Необходимость трансформации современной науки — усиления нравственного
и духовного в ней начала, расширения пространства ее исследований и включения
в него явлений, не объясненных еще наукой, — вот те основные моменты, которые
необходимо реализовать перед тем, как ставить проблему ее синтеза с остальными
формами познания. Исследование тонких энергий и иных состояний материи,
осознание связи с энергетикой Высшего должны изменить научное мировоззрение,
как таковое, сделать его широким и вмещающим, где бы не было места ни
отрицанию, ни традиционным «научным» предрассудкам.
Процессы, происходившие в науке XX века, усилили ее методологическую
полярность. С одной стороны, именно в ее пространстве формировалось новое
мышление, подкрепленное новыми научными открытиями, в то время как,
с другой стороны, еще была сильна инерция старого «материалистического»
мировоззрения, тяга к техногенной цивилизации и традиционное отчуждение от
проблем духа и энергетических процессов, связанных с Высшим. Причину такого
характера науки нужно искать в том историческом пути, который ей пришлось
*

Вернадский В.И. Размышления натуралиста: Научная мысль как
планетное явление. Кн. 2. С. 111.
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пройти. Так сложилось, что процесс становления экспериментальной науки совпал
с развитием и укреплением конфессиональных структур и конфессионального
сознания в период позднего Средневековья и начала Нового времени. Церковь
с ее стремлением к монополии на истину, конфессиональным тоталитарным
мышлением, с ее инквизицией оказалась главным препятствием на пути
развития экспериментальной науки. Последняя требовала свободы мысли как
главного условия ее существования. Церковь, влияние которой простиралось на
многие области человеческого бытия, в этой свободе науке отказала. Возникло
противостояние церковного тоталитаризма и науки, которое вписало не одну
драматическую страницу в историю человечества. Инквизиция преследовала
вольнодумцев и еретиков, для которых церковные каноны становились
цепями. Застенки и костры сопровождали крупные научные открытия. Все эти
обстоятельства привели к окончательному разъединению науки и церкви, которая
в то время олицетворяла собой — или претендовала на такое олицетворение —
духовные процессы, шедшие в обществе, и связь с Высшим. И когда в XVIII веке
ярко вспыхнуло вольнодумство, породившее плеяду идеологов — французских
энциклопедистов, то стала крепнуть свободная научная мысль и окончательно
сложилась экспериментальная, грубо материалистическая наука, которая
отрицала существование Духа, Бога и не считала религию формой познания.
Именно церковь и ее тоталитарная политика «обезбожили» науку, лишили ее
духовности, оторвали от нравственных постулатов и этического мышления. В этом
заключалась парадоксальность развития мысли на планете Земля и диалектика
взаимодействия Духа и земной материи. Наука же вместе с «водой» выплеснула
того «ребенка», который мог бы определить совсем иной путь ее развития и
иное качество ее исследований. Это привело в XX веке к острейшему кризису
техногенной цивилизации и воздвигло ряд немалых преград на пути эволюционного
процесса синтеза. Возникла опасная альтернатива обострения противостояния
между религиозным мышлением и научным. Это — кто кого победит или поглотит
— несло в себе усиление всех кризисных процессов в современной цивилизации, что
создавало немалые препятствия на пути космической эволюции человечества.
«Религия и наука не должны расходиться в своей сущности, — сказано в
Живой Этике. — Все великие открытия для блага человечества не будут исходить
от огромных лабораторий, но будут находимы духом ученых, которые обладают
синтезом»*.
В конечном счете и синтез и дифференциация есть энергетические
категории человеческого сознания и мышления. Все зависит от уровня той точки
зрения, с которой мы смотрим на то или иное явление. Чем ниже ее уровень, а
следовательно, и уровень нашего сознания, тем выше в нашем представлении
*

Мир Огненный. Ч. III, 60.
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степень дифференцированности картины Мироздания и наоборот. В конечном
счете уровень синтеза — это результат уровня нашего сознания и качества нашего
мышления. Поэтому, считая синтез одним из важнейших энергетических процессов
эволюции, Учителя ставят в качестве главной задачи эволюционного восхождения
человека формирование расширенного, то есть высокого, сознания.
Обладая высочайшим сознанием, создатели новой философской системы
смотрят по-другому, нежели мы, и на религиозное, и на научное мышление. Они
справедливо считают, что религиозное мышление, за вычетом из него догматическиконфессионального подхода, есть способ познания мира, средство связи с Высшим,
и обращают наше внимание на бесценный духовно-нравственный опыт такого
мышления, на этические достижения религиозных Учителей, на Учения, менявшие
сознание огромных человеческих сообществ. Уничтожить мысль христианского или
буддийского Учения в бессмысленной борьбе так же преступно, как сжечь ученого
на костре или погубить его труды. Но в то же время соединить религию с наукой в
том состоянии, в каком они находятся в данный момент, задача маловыполнимая.
Религиозный опыт, несомненно, требует научного осмысления, а современная
наука нуждается в одухотворении, в причастности к Высшим энергиям. Для этого
необходимо отказаться от устаревшего вульгарного материализма, от старого
социологического мировоззрения. Живая Этика так же, как и новая научная
мысль, ставит самым серьезным образом вопрос о необходимости одухотворенной
науки и ее нравственной наполненности. Наука, утверждает Живая Этика, должна
быть этической, непредубежденной и принимать знание, в какой бы форме оно
ни возникло. Новая наука, формирующаяся в пространстве нового мышления
XX века, должна использовать вековые духовные наработки человеческой
культуры и выйти на новый уровень изучения тонких энергий и тонких явлений,
которые требуют научных объяснений и научной практики. Иными словами,
сами книги Живой Этики, включающие немало достижений религиозной мысли
и религиозной практики, как бы дают энергетический импульс формированию
той трансформированной науки, которая сыграет на новом витке космической
эволюции человечества важнейшую роль. Ибо эта одухотворенная наука станет
тем пространством связи с мирами Высшего состояния материи, как до нее была
религия. В переходе к новому мышлению Авторы Живой Этики предлагают не
борьбу и противостояние двух видов сознания, а гармоничный переход одного в
другой, с сохранением всех предыдущих ценных накоплений человеческого опыта
и человеческой мысли.
Синтез основных форм познания не только создаст новые богатые
возможности для взаимодействия с Высшими мирами и Высшей энергетикой,
но и устранит тот духовный дисбаланс между различными формами знания,
который существует в силу недостаточного уровня человеческого сознания.
Пространство XXI века, по всей видимости, и станет тем временем, когда
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осуществится синтез религии, науки и искусства, который приведет к
завершению формирования качественно нового сознания и мышления, к
формированию новой системы познания. Как эта система будет называться —
решит сама эволюция. Авторы Живой Этики предвидели, что процессы синтеза
начнутся уже в нашем* столетии. Современная наука лучшей частью ученых уже
входит в область исследований Высших состояний материи. Вакуум, торсионные
поля и другие подобные открытия свидетельствуют о первых результатах
научного соприкосновения с тонкой материей и тонкими энергиями.
Земное человечество несет в себе энергетические движения Космоса, идущие в
ритме с космической эволюцией. Последняя не только формирует новое мышление
и сознание, но и выдвигает на передний план личности, чье творчество получает
планетарное звучание и в которых уже сложился синтез, необходимый для
продвижения человеческого сознания. Они воплощают этот синтез, независимо
от того, к какой сфере человеческого знания принадлежат. Влияние их на мысль
планеты огромно, их значение долговременно. Хотелось бы упомянуть о трех из
них, не потому, что они единственные, а потому, что в них нашли яркое выражение
основные направления синтеза познания, в силу чего они оказали и оказывают
глубокое воздействие на формирование нового космического мышления на планете
Земля. Их судьбы трагичны, непризнание и клевета шли рядом с их уникальным
творчеством. Эти трое — П.А. Флоренский, А.Л. Чижевский и Н.К. Рерих —
несли в себе религию, искусство и науку в целостном единстве, и поэтому каждое
из этих составных духовного синтеза, реализованное через творчество великих
личностей, обрело уникальное качество, на каждое из них лег космический отсвет
миров иных, более высоких состояний материи. П.А. Флоренский, гениальный
русский философ, был в то же время священником и выдающимся ученым.
А.Л. Чижевский, великий русский ученый, сочетал в себе художника, поэта
и философа. Н.К. Рерих, великий русский художник, являлся в то же время
крупным ученым, блестящим писателем и выдающимся философом, через
творчество которого мы постигаем Живую Этику.
Если предыдущие Учения, возникавшие в пространстве религиозного
сознания, выдвигали в качестве средства претворения идей в действие
религиозный культ, то Живая Этика заменяет последний сознательной и
научно осмысленной этикой. В реальной жизни процесс такой замены сложен и
длителен, а временами и драматичен. Переход же от культа, основанного на вере,
к этике, основанной на научном знании космических законов и особенностей
космической эволюции, изменит коренным образом внутреннюю энергетическую
структуру человека и создаст, наряду с синтезом познания, качественно иное
энергетическое поле его духовно-культурной деятельности на планете.
*

Т.е. в XX. -Ред.
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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ АНТИЧНОГО КОСМОСА
В ТОЛКОВАНИИ А.Ф.ЛОСЕВА
А.Д. Курилова
Астраханский государственный университет, г. Астрахань, Россия
akurilova@ mail.ru
Великий русский философ А.Ф. Лосев в своих многочисленных трудах
по древней философии стремился раскрыть сущность античных концепций
Космоса. В сочинении «Античный космос и современная наука» А.Ф. Лосев
подверг глубокому анализу платоновские диалоги «Тимей» и «Парменид»,
опираясь на обширные комментарии к ним неоплатоника Прокла.
А.Ф. Лосев, по его собственным словам, «впервые попытался всерьёз
продумать диалектическую сущность основних этапов космогонии «Тимея»,
всерьёз отнестись к геометрическим конструкциям тел и систематически
формулировать всю насущнейшую связь между диалектикой, математикой,
астрономией и музыкой космоса» [1].
Отказавшись от исторического подхода в исследовании греческого
космоса в пользу чёткой методологии, философ обращается к диалектике
бытия, частью которой должна восприниматься и астрономия. Таким образом,
согласно А.Ф. Лосеву, существенной чертой античного космоса является его
диалектическая структура.
Образно Космос можно представить в виде четырёх концентрических
шаров, соответствующих природным стихиям – земляного, водного, воздушного
и огненного, с четырьмя разделами в каждой сфере. Время и пространство –
неоднородны. Чем ближе к Небу, тем больше происходит увеличение движения
и уплотнение времени, при этом в мире неподвижных звёзд данные процессы
достигают максимума, а следовательно, «дальнейшее увеличение движения
и уплотнение времени приводит к уничтожению пространственного тела и к
превращению времени в вечность» [2].
Стройную конструкцию древнегреческого космоса нельзя
представить себе без обращения к понятиям «дионисийского» дробления
и «аполлонического» созидания. Впервые, как известно, сформулировал
идею дионисийского и аполлонического начал как ключевых принципов
античной культуры немецкий философ Ф. Ницше. С тех пор образ Диониса
стал связываться с Хаосом, разрушением, тьмой и вместе с тем со свободой
творческого выражения, экстатическим вдохновением, многообразием
жизненных проявлений. Образ Аполлона выражает идеи Космоса, света,
гармонии, соразмерности, правильности и порядка, единства. Первоединое,
таким образом, в дионисийском восторге воплощается во множестве
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индивидуальностей, которые стремятся к слиянию в гармоническое,
аполлоническое целое.
Итак, разумность Космоса была очевидна уже для античних философов.
В основе мироустройства древние видели диалектический принцип единства
противоположностей. Фундаментальные труды А.Ф. Лосева помогают нам
постичь глубинный смысл космических концепцій древнегреческих философов
Платона и Прокла.

1.
2.
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ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
МУЗЕЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
І.О. Вишневецька
Музей космонавтики ім. С.П. Корольова, м. Житомир
dyachuk_id@mail.ru
Суспільні перетворення, що відбуваються в Україні, призвели до перегляду
багатьох філософських орієнтирів. В період розбудови української державності,
трансформації суспільства змінюється і роль музею як однієї з форм культурних
комунікацій.
Процес становлення громадянського суспільства, утвердження
демократичних цінностей породжують і нові «виклики» в розвитку музейних
комунікацій, посиленню їх культурологічного аспекту.
Виховання мистецтвом визначається як головний засіб у формуванні
гуманістично спрямованої особистості у таких державних документах, як:
Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХI столітті, Державна
національна програма «Освіта: Україна ХХI ст.», Закони України «Про загальну
середню освіту», «Про освіту», «Про вищу освіту», Концепція загальної середньої
освіти, Державні стандарти середньої освіти .
Концепція загальної середньої освіти проголошує, що основним напрямком
професійної орієнтації вчителя є шлях від «просвітництва до здійснення
життєтворчої та культуротворчої місії, від маніпулятивної, авторитарної
педагогіки до педагогіки особистісно зорієнтованої, педагогіки співробітництва».
У Концепції стверджується, що в умовах інтеграції і глобалізації соціальних,
економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, «домінантною стає
підготовка педагога, діяльність якого не обмежується викладанням власного
предмета, фахівця, здатного до здійснення міждисциплінарних зв’язків,
який усвідомлює значущість професійних знань в контексті соціокультурного
простору».
«Закон України про загальну середню освіту» визначає, що основними
завданнями загальної середньої освіти є формування особистості, розвиток її
здібностей і обдарувань, наукового світогляду. «Національна доктрина розвитку
освіти» визначає напрямки становлення гуманітарної сфери протягом наступної
чверті століття та наголошує, що естетична освіта є стратегічною основою
розвитку особистості, суспільства, нації, держави. У Державній національній
програмі «Освіта: Україна ХХІ століття» знайшли відображення тенденції
до необхідності інтеграції і диференціації художньо-естетичних знань. Ряд
загальних концептуальних філософських засад музейної справи висунув відомий
філософ-косміст М.Ф. Федоров.
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У сучасному суспільстві особливої значущості набуває проблема виховання
ініціативної, творчої особистості з високим рівнем професійної і загальної
культури, широким культурним світоглядом . ХХІ століття – це століття
культури, а освіта ХХІ ст. – це освіта, в центрі якої є людина, самоцінність її
неповторного духовного світу.
Мета даної публікації – визначити можливості музею як культурної
форми в осмисленні і інтерпретації культури минулого і сучасності, впливу
сучасних музейних комунікацій в Україні на розвиток національної культури і
розробці інноваційних форм музейних комунікацій під впливом трансформації
суспільства.
Реальна практика музейної справи – досвід відвідування дітьми і
молодими людьми музеїв (різних типів) незаперечно показує, що виховний,
освітній, естетичний вплив навіть невеликої екскурсії в хороший музей є дуже
глибоким і значним. На нашу думку, великий культурологічний потенціал
музейних комунікацій, його духовний вплив на суспільство пов’язаний з тим,
що в нашу епоху поглиблюється відмічене багатьма мислителями (М. Бердяєв,
К. Ясперс, Вол. Соловйов та інші) протиріччя між цивілізацією і культурою, між
поверховими і сутнісними потребами людства. Прагматичні, утилітарні цінності
розвиваються і реалізуються за рахунок духовних здобутків. Перенасичення
другорядною інформацією, домінування масової культури призводять до
необхідності нових форм утвердження культури і духовності.
Дослідження процесу становлення і удосконалення музейної справи
свідчить про зростання інтересу людини і суспільства до музею ще у другій
половині ХIХ столітті. У цей час помітним став зв’язок музейної справи з
успіхами у сфері освіти і культури. ХХ століття суттєво розширило уявлення
про суто культурну функцію музею. У кінці ХХ ст. спостерігається значне
зростання кількості музеїв. Це, безсумнівно, вияв «гуманітарної» реакції на
наступ «техносу». Більше 90% музеїв виникали саме у високо розвинутих у
промислово-технічному відношенні країнах, як США, Англія та ін. Ця потреба
суспільства у музеях свідчить про усвідомлення суспільством важливості вищих
духовних цілей у процесі соціально-економічної діяльності, значного місця
культури і духовності у суспільному і особистісному житті, а відтак потребу у
орієнтації на них. В останні роки і десятиріччя вчені відмічають активізацію
культурно-освітньої діяльності музеїв, яка стає одним з пріоритетних напрямків
музейної роботи.
В формах культури відбуваються суттєві зміни, які впливають на розвиток
музейних комунікацій. Це і загальний процес візуалізації культури, який
яскраво втілюється в зримих і матеріальних образах музейної експозиції, і
формування діалогічного типу культури, соціокультурна ситуація, в якій
музей покликаний стати місцем культурно-історичного діалогу, під час якого
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відвідувач не просто споглядає, а навчається переосмислювати інформацію
креативно і незалежно. Музеї є результатом унікальних культурних досягнень,
вони мають специфічне завдання, яке жодна інша установа не може в них
відібрати: музеї були створені для того, аби допомогти всім зацікавленим краще
зрозуміти себе та своє місце у цьому світі. Музеї мають додати нашим поглядам
іншої перспективи і тим самим уможливити глибше розуміння себе та інших.
Засоби, за допомогою яких вони, і тільки вони, зберігають пам’ять та передають
духовний зміст, – це реальні автентичні та оригінальні об’єкти.
Надзвичайно важливою є можливість формування засобами музейної
діяльності національно свідомої особистості. В умовах розвитку національної
держави одним із найважливіших принципів реформування змісту освіти є,
як зазначено у «Національній доктрині розвитку освіти Україні у ХХІ ст.»,
«забезпечення етичного та естетичного виховання, розвиток творчих здібностей,
формування високої гуманістичної культури особистості, оволодіння цінностями
й знаннями у галузі мистецтв». Формування національної самосвідомості,
наповнення культури високим сучасним змістом, відродження й становлення
інтелектуальної еліти, інші чинники духовного розвитку держави мають прямий
зв’язок з музейною діяльністю. Музей зберігає і передає наступним поколінням
матеріальні свідоцтва розвитку людини і природи, візуалізує зв’язок людини із
світом і є найбільш стійкою формою самозбереження культури.
Музей – своєрідний символ держави, дзеркало національної самосвідомості
й самобутності, скарбниця творчого духу нації чи, навіть, народності. Більш
ніж важлива функція музеїв — бути важливим чинником у царині естетичного
виховання дітей та молоді: майбутнє — за молодими, яка буде молодь, таке буде
й наше прийдешнє.
Справжній музей має свою філософію і свою естетику, свою неповторну
духовну атмосферу. Хороший сучасний музей – високо технізована організація
з потужними можливостями культурних комунікацій, засобами впливу,
виховання, транслювання. Тут відбувається формування особистості людини
через прилучення до духовної культури людства. Музей нині стає інститутом
соціальної і духовної пам’яті, витвором мистецтва, сакральним простором,
місцем, де зберігаються мистецькі, суспільні, історичні цінності, де існує
священне, вічне. Звертання до історії поєднує людину з усім людством, робить її
людиною серед людей. В музеї людина зустрічається з живими, а не сурогатними
пам’ятками мистецтва і культури. Тут відбувається глибокий і безспосередній
духовний контакт з історією, культурою, мистецтвом. «...В музеї за допомогою
речей ми збираємо, об’єднуємо людей і духовний світ» (М. Федоров).
Музей дає можливість для реалізації предметного і культурно-історичного
діалогу, не віртуального, а реального діалогу з культурним досвідом минулого,
допомагає розкрити інтелектуальні і творчі здібності особистості, сформувати
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судження і оцінки. Отримуючи візуальну інформацію, знання, переживаючи
емоції, відвідувач музею стає активним співучасником колективного творчого
акту: експозиція-музейний працівник, екскурсовод-відвідувач. Якщо раніше
відвідувач музею був глядачем і величиною інертною, то сьогодні його
визначають як «мандрівника», «учасника комунікативного процесу».
Роль музею в ознайомленні з творами мистецтва, в розумінні їх неможливо
переоцінити. Саме музей дає можливість не тільки систематизувати розрізнені
знання, а зробити процес пізнання органічним, чуттєвим і емоційним,
естетично окресленим. Завдання музею – виховання всебічно розвиненої
особистості. Науково розроблені комунікативні музейні програми дозволять
суттєво впливати на формування високих естетичних смаків майбутнього
педагога, його особистості. Причому музей реалізує не лише освітні функції
– людина отримує тут вершинні (за А. Маслоу) – тобто глибокі і захоплюючі –
переживання, які мають значний внутрішній смисл, назавжди запам’ятовуються
людиною, комплексно впливаючи на її свідомість, служать її особистісному
розвитку. Діалогічний простір музею сприяє тому, що відвідувачі не просто
отримують інформацію, а переживають і переосмислюють її у контексті власного
інтелектуального, культурного і естетичного досвіду. Велика кількість та
швидкість поширення інформації безперервно заповнює нашу цивілізацію.
Агресивність мас-медіа, особливо телебачення, відбивається на інтенсивності
та на глибині рецепційної спроможності. Той, хто щодня проводить багато часу
перед екраном, сконцентрований оптично та акустично, проте звиклий до повної
розумової та емоційної пасивності й байдужого сприймання швидкої переміни
вражень, опиниться у музеї перед потребою цілком іншої, самостійної рецепції
з відмінними психологічними передумовами.
Одним з перспективних напрямів музейної справи є посилення
культурологічного аспекту музейних комунікацій. Вплив на особистість
і суспільство у цілому через музей – реальність, перевірений роками метод,
який, однак майже зовсім не досліджений. Музей давно став комунікативним
центром. Однак все це поки що в основному проходить поза увагою науки.
Культурологічний потенціал музейних комунікацій залишається досі
недостатньо визначеним і вивченим. Музейна практика в цій сфері явно
випереджає теорію. Проблеми музейних комунікацій розроблялись недостатньо
глибоко, значною мірою в специфічно ідеологічному аспекті.
Розробка ефективних напрямків, інноваційних форм музейних комунікацій
на основі міждисциплінарного і полімистецького підходу може стати важливим
інструментом у процесі розвитку національної культури.
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МИФИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ TECHNE
В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ЭДИПА СОФОКЛА)
С.В. Шевцов
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
ulysses1967@gmail.com
В работе пойдёт речь об одном из фундаментальных понятий европейской
культуры, конституирующих само наше существование, – techne. Как писал,
М. Хайдеггер, само существо современной техники связано с этим понятием.
Техника, изначально созданная быть в услужении человеку, незаметно
для последнего поработила его, так что не она его служанка, но сам человек
становится рабом собственного изобретения и начинает ему безропотно служить.
Чтобы понять суть современной техники, необходимо совершить деструкцию
онтологии, то есть попытаться пробиться к истоку самого понятия techne – к
тому, что оно представляло собой в Античности как колыбели европейской
культуры. Для этого я обращусь к мифу об Эдипе как одному из архетипных
для европейского сознания и его интерпретации Софоклом.
Проблема techne в мифе об Эдипе – одна из ключевых. Во-первых, она
фундирует собой суть тайного знания. Во-вторых, обстоятельства победы
Эдипа над Сфинксом. В-третьих, становится путеводной нитью для понимания
специфики знания-власти.
Итак, тайное знание – первый вид знания, с которым сталкивается Эдип
по своему прибытию в Фивы после посещения Дельф, бегства из Коринфа,
убийства Лаия на перекрёстке трёх дорог, запечатлённый схваткой со Сфинкс,
о которой нам известно из общего мифологического контекста истории Эдипа,
несохранившейся целиком сатировской драмы Эсхила «Сфинкс», включённой
им в тетралогию «Эдиподия».
Наиболее типичными чертами тайного знания (techne), исходя из контекста
трагедии «Царь Эдип», видятся следующие. Во-первых, тайное знание
представляло собой туманную речь, загадку (aenigma). Эдипу предстояло разгадать
загадку Сфинкс. Во-вторых, тайное знание доступно далеко не всем. Сам Эдип
говорит (ст. 393–394): «А ведь решить ту мудрую загадку /Способен был не первый
встречный ум…». В-третьих, тайное знание предполагало наличие определённой
касты прорицателей (mantis), магов (magos). Софокл пишет «aenigma manteias
idei» – загадка Сфинкс нуждалась в истолковании провидца. В-четвёртых,
тайное знание разгадывалось посредством пророческих толкований или гаданий
(manteia), среди которых важное место занимало гадание по птицам (oionistike)
– онирокритика, но в случае со Сфинкс Эдип говорит (ст. 398): «Птицы вещие
молчали». В-пятых, тайное знание как загадка, туманная речь (aenigma) обладало
171

Дніпровська орбіта

Філософія та космос

неоднозначностью (loxites), усиливавшейся тем, что маги как «род мудрецов и
наставников» (Цицерон) принимали активное участие в политической жизни,
нередко используя свои оккультные силы в интересах той или иной политической
группировки. В этой связи Софокл даёт ещё такую характеристику мага как
лжепрорицателя (magos mechanographos) – так в гневе Эдип называет Тиресия
(ст. 387), мотивируя тем, что он в гаданьях слеп (ст. 389), и подозревая его в
преступном сговоре с Креонтом (ст. 399–400). В-шестых, тайное знание было
экстраординарно по своей сути, что связано с проникновением в запретное.
Инцестуальная подоплёка тайного знания, касты магов вообще описана
С. Аверинцевым [1, 95]. В-седьмых, тайное знание, как ни парадоксально, и что
немаловажно, направлено на обустройство человека во внешнем мире.
Последнее обстоятельство обуславливает тот факт, что тайное знание суть
techne, которая, будучи женского рода, одинаково приложима к ремеслу и
магии, требует от человека применения старательности, умения (techne) и в то же
время хитрости (technasma), ловкости, и даже интриги (technema), что во многом
объясняет активное участие жрецов в политике. Платон писал, что род жрецов
сведущ в том, чтобы путём жертвоприношений делать дары угодными богам, и
выспрашивать у них различные блага, при этом «то и другое – части служебного
искусства (techne)» [4, 43]. С. Аверинцев характеризовал магию как подбирание
ключей к вещественному успеху, прагматическое знание, направленное, при
всей его таинственности, на внешний мир.
Софокл в «Царе Эдипе» практически повсеместно использует techne для
характеристики тайного знания. Так, в споре Эдипа с Тиресием, прорицатель
говорит, что силён истиной (aletheia), на что Эдип бросает ему упрёк (ст. 357):
«Уж не гаданью ль ею ты обязан?», где прослеживается связь между гаданием
(techne) и обучением как таковым (didache). Связь между тайным знанием
(techne) и пророком (mantis) показана Софоклом в месте, где Эдип спрашивает
Креонта о Тиресии (ст. 562): «А ваш пророк – он был тогда при деле?».
Говоря о специфике тайного знания, Софокл, мне думается, в «Царе Эдипе»
показывает два их вида, которым равно принадлежат все вышеуказанные черты.
Первый вид тайного знания воплощался в Дельфийском оракуле, питался
триединством хтонического, героического, дионисийского мифов и представлял
собой вечно обновляющееся настоящее, которое в виде богини Tuche довлело
над людьми, и потому характер этих пророчеств был совершенно непредсказуем
и ведом только богам. Так, если в «Царе Эдипе» упоминаются только две
части пророчества Локсия, исполнение которых и сулило Эдипу наказание и
позор, то в «Эдипе в Колоне» сообщается третья часть оракула, совершенно
противоположная первым двум, где говорилось не только о его прощении, но о
том, что тайна упокоения Эдипа должна стать своего рода охранной грамотой
Афин.
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Второй вид тайного знания, с которым и происходит столкновение Эдипа
после убийства Лаия, по прибытии в Фивы, принадлежит исключительно
хтонической мифологии, олицетворением которой и была Сфинкс или Сфинга
(Sphinx) – чудовище, порождение Тифона и Ехидны с лицом и грудью женщины,
телом льва и крыльями птицы, внушающее вожделение и ужас одновременно.
Согласно исследованиям, этот образ возник под влиянием малоазийского образа
крылатой полудевы-полульвицы. Сфинкс, как уже упоминалось, – наказание
Фивам, посланное Герой за то, что Лаий выкрал и изнасиловал сына Пелопса
Хрисиппа, и было укоренено в античной мифологии проклятия, возникшей
на пересечении столкновения хтонизма и героизма. В этой связи, интересны
функциональные аспекты, выполняемые вещуньей, исходя из этимологии её
имени. Sphinx близка, с одной стороны, глаголу sphingo – сжимать, удушать,
и последнее было способом наказания тех, кто не отгадывал её загадку, с
другой, – существительному sphingion – ожерелье или браслет, что сближает
её с общим родовым проклятием Кадмова дома – ожерельем Гефеста, хозяйкой
которого на момент свершаемых в трагедии событий была Иокаста. И если этот
второй вид тайного знания преодолевался Эдипом, что символизировало собой
победу героической мифологии над хтонической, то первый вид тайного знания
сопровождал Эдипа, начиная от его рождения вплоть до самой смерти.
Победа над вещуньей видится важной в структуре самопознающего
вопрошания Эдипа, чьё основание – постановка проблемы человека, более того,
постановка под вопрос самого человека в античной метафизике.
Говоря об открытии человека в тайном знании (techne), поединок Сфинкс
и Эдипа трудно назвать диалогом в том классическом смысле, когда читаешь
тексты Платона и Абеляра, Достоевского и Толстого и др. Однако в данном
поединке присутствует вопросно-ответная структура, предполагающая
постановку только одного вопроса и получение на него единственного ответа,
а также то противостояние, которое определяется границами жизни и смерти,
и, что самое существенное, задаёт эти границы, потому что поединок со Сфинкс
– не интеллектуальная забава, но пограничная ситуация. Меня интересует,
как происходило порождение этого знания о человеке, самого вопроса и ответа
на него. Понимание данной проблемы кроется в прояснении той роли, которую
играла в Фивах Сфинкс, и позиции самого Эдипа во время встречи с ней.
Традиционно известно, что присутствие Сфинкс в Фивах обусловлено
наказанием, посланным Герой за преступление, совершённое Лаием – кража и
изнасилование Хрисиппа. И вот эту ситуацию необходимо исследовать со всей
тщательностью. Сфинкс как хтоническое существо, порождение, по одним
данным, Тифона и Ехидны, по другим, – Орфа и Химеры, существовала и была
известна не только в античной мифологии, о чём говорит даже факт её прибытия
в Фивы из глубинных земель Эфиопии. Но вот её загадка о человеке – суть нечто
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новое, во всяком случае, для людей живших в границах фиванской мифологии.
Закон богов – закон правителя, и потому преступление Лаия не было одним только
юридическим преступлением, оно было противно воле богов и божественным
законам. Здесь вспоминается судьба Тантала, отца Пелопса, пожелавшего
испытать всеведение богов и расплачивавшегося за это своими муками в чёрной
обители Аида. В этом отношении, если существование Сфинкс само по себе не было
чем-то новым, то возникновение загадки обусловлено именно преступлением Лаия,
поскольку совершено двойное преступление: против человеческого достоинства
и установленного богами порядка. Примечателен факт, что за преступление
совершённое одним человеком, отвечал и расплачивался весь народ. Если
человек – социальное животное, то его вершина, безусловно, – правитель, степень
ответственности действий которого неизмеримо выше, чем рядового гражданина.
В этом отношении совершенно обосновано, что впоследствии, за убийство Лаия,
совершённое Эдипом, также страдал весь город. Правитель должен помнить о том,
что каждый его поступок имеет иную меру на весах бытия.
События фиванского цикла, начиная с Кадма, показывают соприсутствие
хтонической, героической и дионисийской мифологий, каждая из которых
имеет собственное понимание бытия и места человека в нём. В последних двух
существенно возрастает роль антропологического начала и связанной с ним
мифологии проклятия, вины и др. Поступок Лаия, поправший достоинство
человека, привёл в действие совокупность наиболее древних, стоящих ближе
к истокам (arche), хтонических сил. Чтобы восстановить утраченный порядок,
необходимо вспомнить о человеке и его достоинстве. Вот почему загадка Сфинкс
имеет не только узкоинтеллектуальный характер, но это – ужасное, жёсткое и
жестокое напоминание человеку о нём самом. Ответ на эту загадку – видение
в ней человека – требует усилия. Сфинкс, конечно же, изначально обречена:
загадка существует для того, чтобы её разгадать, и само разгадывание есть
сущностной компонент, входящий в структуру загадки. Артикуляция тайного
знания преодолевала само это знание, переводила его из эзотерической в
экзотерическую сферу.
Загадка говорит о самом обычном, но иносказательно, метафорично, так,
что это обычное предстаёт в ином свете. Чтобы вернуть это видение обычного в
необычном, необходимо самому уметь выходить за пределы обычного, и не то,
чтобы отстраиваться или дистанцироваться от него, но обладать иным видением
мира. Другими словами, чтобы увидеть в метафоре обычное, необходимо в себе
осуществить этот перенос (metaphora). Для разгадывания загадки необходимо
обладать таким опытом и видением бытия человека, а также мужеством,
чтобы вступить с вещуньей в схватку, поставить себя на грань между жизнью
и смертью. Сфинкс, задавая вопрос человеку, также ставила под вопрос
собственное бытие, и правильно данный ответ не оставлял бы ей никакого шанса,
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и более того, она вынуждена безропотно подчиниться железной необходимости
такого исхода. В загадке сокрыт человек, пусть даже в таком примитивном виде,
но примитивном с точки зрения человека героической и дионисийской, но не
хтонической мифологии. Разгадать загадку мог только тот, кто собственной
постановкой проблемы бытия человека превосходил загадку Сфинкс. До Эдипа
в Фивах человека с таким опытом бытия не было.
Эдип артикулирует то видение человека, которое содержалось в загадке.
Каким же образом в опыте Эдипа возникает этот вид знания, при том, что он не
был магом? Разгадывание загадки Сфинкс есть одновременно и заключённое в
ней видение человека, и преодоление этого видения. Смерть Сфинкс – символ
победы над тайным знанием. Ответ Эдипа Сфинксу – человек! – свидетельствует
не только о разгадывании загадки, но о пребывании им в определённом
состоянии, в котором возможно выведение знания в непотаённое, и это состояние
описывается рядом аспектов. Во-первых, экстраординарным характером бытия
Эдипа, обусловленным пророчеством Аполлона, данным до его рождения, самим
рождением Эдипа, а также непосредственно его схваткой с роком. Во-вторых,
ужасом (phobos), охватившим Эдипа, когда в Дельфах ему открылась страшная
истина его бытия. Ужасом не столько как психологическим состоянием, но
фундаментальным экзистенциалом заботы (peripoiesis), предполагающим
сохранение в человеке наисущественнейшего, и определяющим его бытие как
внушающего священный ужас. Наконец, в-третьих, действительным незнанием
(agnosia) Эдипа, конгениальным сократовскому незнанию, умудрённому
неведению, docta ignoratia, той открытости, в которой возможно возникновение
нового знания, и Эдип сам называет себя (ст. 397) «несведущий Эдип»
(Ф. Зелинский). Экстраординарный характер бытия, ужас (phobos) и невежество
(agnosia) обусловили в самом Эдипе тот перенос (metaphora), выделивший его из
разряда людей, благодаря которому стало возможным разоблачение знания о
человеке в границах хтонической мифологии и выход за её пределы.
Эдипу нечего было терять, когда он встретился со Сфинкс. Возврат в
Коринф означал бы обесценивание, обессмысливание его бытия, ибо какой
может быть смысл жизни, если знаешь, что тебе суждено убить отца и стать
мужем матери. Если человек хтонической мифологии мог бы с этим смириться,
пеняя на волю богов, то для человека героической и дионисийской мифологий,
живущего славой, виной, ответственностью, такой позор невыносим, и смерть
– лучший исход. Был ли у Эдипа смысл впереди, он тоже не знал. Поэтому если
можно было попытаться спасти целый город, пусть при этом на кон ставилась
собственная жизнь, он пошёл на это, поскольку вероятность быть удушенным
и разорванным на части Сфинкс – более желанный и достойный исход, нежели
то, что ему открылось в Дельфах. Иными словами, Эдип себе не оставил выбора:
идти или не идти, он не мог не пойти на этот поединок.
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Поединок Сфинкс и Эдипа – встреча представителей двух различных
мифологий. Чтобы увидеть жизнь как таковую в метафоре утра, дня, вечера
и человека в существе, перемещающемся в зависимости от времени суток
на четырёх, двух или трёх ногах, необходимо уже пребывать за границами
хтонической мифологии. Ответ Эдипа – человек! – результат узрения человека
в этой загадке, а не одного рассудочного размышления. В этом отношении
слова Эдипа, что именно человек младенцем ходит на четырёх ногах, взрослым
– на двух, а стариком – на трёх, – объяснение ответа, которое отличается от
самого ответа как усмотрения человека в этом метафорическом образе. Рассудок
выполняет служебную функцию, он только помогает осмыслить полученное в
результате прямого видения показываемого и высказываемого метафорически.
Увидеть же суть загадки возможно, пожалуй, только в состоянии действительного
незнания, когда сознание незамутнено ничем и готово к новому. Вопрос Сфинкс
и ответ на него Эдипа, с одной стороны, порождены разными жизненными
обстоятельствами: преступлением Лаия и схваткой со своим роком, но в то же
время их объединяет проблема человека как самого загадочного, таинственного,
удивительнейшего и страшнейшего из всех существ на земле.
Преодолев постановку проблемы человека в тайном знании (techne),
Эдип воцаряется в Фивах. Его победа над Сфинкс и получение в награду трона
стали для него триумфом над роком. Тот, кому завещано быть отцеубийцей
и кровосмесителем, в глазах горожан, да и в собственных, – победитель,
освободитель, герой. Таковым он предстаёт в «Царе Эдипе», находящимся в
лучах славы своего успешного двадцатилетнего правления. И здесь интересна
связь между тайным знанием (techne) и знанием-властью (doxa).
У Софокла знание-власть (doxa) – одновременно и власть, и слава, и знание,
и видимость. При этом, Эдип полагает, что власть, взятая как власть тирана
есть высшее из искусств (techne technes). Эта мысль высказывается во время
конфликта с Тиресием (ст. 380–382): «О власть, о злато, из всех умений /Уменье
высшее среди людей /Какую зависть вы растить способны!»
Итак, власть у Софокла есть techne, которая и выступает знанием. В
этой связи примечателен взгляд Платона: «есть единое знание: назовут ли его
искусством (techne) царствовать, государственным искусством или искусством
домоправления» [4, 5]. Власть как techne двойственна. Она – искусство, ремесло
и в то же время хитрость, интрига, что было показано в контексте тайного
знания, и тогда важно провести границу между знанием-властью и тайным
знанием, относящимся к techne.
Оба вида знания: и тайное, и знание-власть связаны с идеей обустройства
человека во внешнем мире, а учитывая тиранический характер власти, их
объединяет идея проникновения в запретное или экстраординарность инцеста
как крайнего проявления эротичности знания вообще и существенная черта
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тайного знания и знания-власти, что исследовано С. Аверинцевым. Однако если
тайное знание, вышедшее из лона хтонической мифологии, обращено к внешней
стороне человеческого бытия, метафорически показывая этапы жизни человека,
о чём говорила загадка Сфинкс, то знание-власть, питаемое мифологией
героизма, обращено к внутренним силам человека: «… ясно одно: руки и даже всё
тело какого угодно царя не имеют такого значения в деле управления, как разум
и прочие душевные силы» [4, 5]. Отсюда, если должен править сильнейший,
а слабый ему подчиниться, то сильный и могущественный тот, кто обладает
разумом: «главнейшим требованием является… чтобы несведущий следовал
за руководством разумного и был под его властью» [4, 142]. Именно проблема
разума в контексте знания-власти и поднимается в споре Эдипа и Креонта, в
котором становится очевидным, что проблема власти как проблема разума
при тирании неразрешима и существенно ограничена знанием-властью как
doxa, блистающей в своей славе и видимости и представляющей собой только
лишь мнение, и причина этого в следующем. Если власть как таковая (arche)
должна базироваться на благе (agaphon), мудрости (sophos), рассудительности
(sophrosine), справедливости (dikaion), а сила и могущество (kratos) властителя
(anax) в следовании разуму (noos), то трагедия тиранической власти как таковой,
в Фивах в частности, в том, что она, как это было показано выше, одного корня
с гордыней или спесью (ubris), и потому обладает вожделеющей природой,
насыщение которой неизбежно приводит к падению. Хор в первой антистрофе
второго стасима поёт (ст. 874–877): «Спесь же, снедью благ пресытившись
вконец, /Сверх меры пышных, вред себе несущих – /На счастья крайний уступ
взойдя, /С него стремглав в глубь несётся бездны».
Спесь, или гордыня, позволяет изведать ослепляющее сияние счастья, и
чем выше этот подъём, тем угрюмее следующая за ним бездна открывающегося
мрака. Хор далее, во второй строфе (ст. 882–895) предупреждает, что такое
произойдёт с каждым, кто избрал путь надменности, не почитает богов, не
испытывает страха перед правдой, кто стремится к выгоде в беззаконье, и кто
не признаёт неких ненарушимых граней в бытии.
Таким образом, если двойственность тайного знания как techne – в
ремесленничестве и коварстве, то двойственность знания-власти как высшем
искусстве – techne technes, вбирающем в себя и ремесло, и коварство в том, что
власть (arche) содержит в себе идущие из её недр, истоков (arche) свет (phaos)
и тьму (skoteinon), и равно могущих ввергнуть властителя (anax) в слепоту
(tuphlotes) и невежество (amathia), если тот не следует разуму (noos). Знаниевласть поэтому есть не episteme – точное знание, а как techne technes она – doxa,
которая суть одновременно блеск, сияние, слава, и всего лишь мнение, то
есть мнимое знание, и даже более того, призрак, плод воображения, видение.
Следовать разуму если и реально, то только, пожалуй, в идеальном государстве
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Платона, которое всегда было моделью, и в силу своей идеальности так и не
получившей воплощения. Чтобы власти не быть тиранической, надо, в первую
очередь, как не вспомнить здесь Е. Шварца, преодолеть её в себе: сражаясь с
драконом, важно самому не превратиться в дракона.
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ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ТЕРОРИСТИЧНОГО КОНФЛІКТУ
В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ
В.Ф. Антипенко
Національний авіаційний університет, м. Київ
dyachuk_id@mail.ru
В наш час ситуація у світі все більшою мірою набуває рис глобального
терористичного конфлікту, який має свій характерний об’єкт, предмет, а також
протиборчі сторони з притаманними їм специфічними методами протиборства.
У глобальному терористичному конфлікті протидіючі суб’єкти представлені
світовими соціальними мегагрупами. З деякою мірою умовності один із суб’єктів
можна визначити як соціальну групу, що виражає інтереси «третього світу»,
який внаслідок деструктивного розвитку глобальної економіки підійшов до
межі виживання. Радикальні формування, що представляють (або намагаються
представляти) цю мегагрупу, прибігають до терористичних актів як засобу
впливу на противника.
Інший суб’єкт глобального терористичного конфлікту визначається у
параметрах соціальної мегагрупи, що прив’язується (також з певною мірою
умовності) до економічно розвинутих країн. Цей суб’єкт, не будучи в змозі
в умовах кризи світосистеми усунути предмет конфлікту у політичний та
економічний спосіб, також прибігає до силового впливу на противника,
використовуючи можливості держави і міжнародних організацій.
Об’єкт і предмет глобального терористичного конфлікту, як і будь-якого
іншого соціального конфлікту, обумовлені політичною сферою суспільства, тобто
владою і владними відносинами. Звідси предметом глобального терористичного
конфлікту, тобто тим, з приводу чого відбувається протиборство, є ресурси та
контроль над ними, території, доступ до технологій, благ цивілізації.
Відповідно, об’єкт глобального терористичного конфлікту представляє
більш загальна категорія – світопорядок, система світоустрою.
Відмінність терористичного конфлікту від інших різновидів збройного
протиборства, його специфіка полягає в тому, що ступінь його небезпечності,
який не виключає катастрофічного розвитку подій, визначається способом
боротьби, до якого прибігає одна з сторін конфлікту – терористичними
актами.
Революційний характер цього способу (або засобу) боротьби полягає в
тому, що його масоване застосування вносить основоположні зміни до системи
пріоритетів і цінностей у взаємовідносинах між державами, соціальними
групами і цивілізаціями. Передусім певною мірою нівелюється значимість
критерію воєнно-економічного потенціалу.
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Звідси, непримиренності (абсолютної ворожнечі) конфлікту надає
неоднакове бачення предмету конфлікту. Адже суб’єкт, що представляє
економічно розвинуту сторону конфлікту, прагне звести цей предмет до
злочинного засобу боротьби і показати таким терористичні акти. Ця обставина,
коли терористичні акти, будучи засобом боротьби, одночасно трактуються як
предмет конфлікту, вказує на тупиковість ситуації і неможливість її розв’язання
в умовах існуючих міжнародних відносин (світоустрою). Адже умовою
розв’язання конфлікту одна зі сторін бачить відмову іншої від використання
терористичних актів. В той же час, терористичні акти складають сутнісну
характеристику конфлікту, оскільки ще робить можливим взагалі протиборство
сторін у такому неспівставному (за об’єктивними силовими можливостями)
форматі.
Феноменальна асиметричність терористичних актів як засобу боротьби,
власне, й надає абсолютного характеру ворожості сторін у глобальному
терористичному конфлікті, яка у цілому має соціально-економічне
походження.
Глибинність протиріч, що виявляються у кризі існуючої світосистеми,
визначила глобальний масштаб терористичного конфлікту, а його абсолютно
ворожий характер обумовлений застосуванням одним із суб’єктів терористичних
методів боротьби, а з боку іншого – непримиренністю до претензії опонента на
доступ до ресурсів і благ, яка проявляється передусім в непримиренності до
терористичних методів дій.
Сама ситуація у світі розвивається за сценарієм типового терористичного
акту: бідна більшість, яка опинилася за межами сучасного технологічного
розвитку, за допомогою вкрай небезпечного асиметричного засобу боротьби,
терористичного акту намагається усунути глобальну асиметрію у соціальноекономічній сфері. Вона, образно кажучи, бере в заручники заможну меншість,
висовуючи міжнародному співтовариству ультиматум, гіршою альтернативою
якого вбачається можливість катастрофічного варіанту.
Реальність цього сценарію зумовлюється обраним унікальним засобом
боротьби, яким є терористичний акт. Він характеризується крайньою
(абсолютною) іррегулярністю, яка нівелює будь-яку матеріально-технічну
і воєнно-економічну перевагу противної сторони. Абсолютизації цієї
іррегулярності (тобто радикалізації конфлікту) практично не існує меж,
оскільки арсенал терористичних актів – незахищені мирні люди, які до того ж
представляють власну цивілізаційну страту, – невичерпний, як невичерпний і
арсенал потенційних виконавців терористичних актів, насамперед «терористівкамікадзе». До цього треба додати, що внаслідок міграційних процесів, етнічнорасової асиміляції у світі уразливість суспільства від терористичних актів
перейшла критичну межу і стала незворотною.
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За цих умов абсолютизація злочинності терористичних актів,
яка спостерігається у міжнародному праві, залишаючи без уваги (поза
правовим полем) мотивацію злочинної поведінки «терористичної» сторони,
є контрпродуктивною і підвищує рівень конфліктності. Так само як
контрпродуктивною є зневага до соціальних детермінантів тероризму у
цілому.
Складові системної кризи, яку викликали до життя терористичні акти,
як вкрай асиметричний спосіб протесту, представляють сутність сучасного
співтовариства, в основі якого лежать цінності ліберального капіталізму і
полягає у полярності результатів глобалізованої економіки для соціальних
мегагруп, які визначені як сторони конфлікту.
Звідси вирішення проблеми тероризму слід пов’язувати з новими способами
організації світового господарства і відповідними міжнародними відносинами.
Соціальне походження тероризму вказує на те, що ефективними для здолання
цього злочинного явища можуть бути комплексні заходи, в основі яких лежали
б політичні рішення і суттєві соціально-економічні переміни, забезпечені
відповідним міжнародно-правовим регулюванням.
Чи потрібне за таких умов вжиття заходів силової протидії терористичним
актам? Безперечно потрібне.
Насамперед це слід робити у порядку стримуючого впливу, що має на
меті знизити рівень терористичного насильства і екстремізму у цілому. У
міжнародному праві такий підхід досить поширений і знаходить застосування
в рамках інституту невідкладних заходів, що забезпечують юрисдикцію у
міжнародному судочинстві. Це по-перше. По-друге, поширення терористичної
практики небезпечне перспективою створення прецеденту асиметричних умов
соціального облаштування і можуть складати засади власної регулятивності,
які ставитимуть під сумнів цінності цивілізаційного розвитку.
І нарешті головне. Цінність людського життя – це вища цінність і будь-які
зусилля, спрямовані на збереження людських життів, заслуговують поваги і
всілякої підтримки.
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ІННОВАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
С.І. Мошковська, І.Д. Дячук
Національний авіаційний університет, м. Київ
dyachuk_id@mail.ru
Світові тенденції у розвитку аерокосмічних комплексів провідних країнтехнологічних лідерів свідчать про можливість їх подальшого розвитку лише на
основі інновацій та стійкої спроможності трансформувати їх в ефективні результати
для економічного та соціального розвитку суспільства. Аерокосмічний комплекс,
включаючи повний цикл науково-технічних та технологічних заходів з наукових
досліджень, розробки, виготовлення, випробування та експлуатації складної
космічної техніки, сьогодні потребує обов’язкового обгрунтування механізмів
трансформації результатів космічної діяльності у виробництво високотехнологічної
продукції загального призначення. Саме це є необхідною умовою системного
розвитку багатьох критичних наукомістких авіаційних та космічних технологій,
які визначають рівень розвитку економіки держави та її геополітичну вагу, місце
країни на світовому ринку високотехнологічної продукції. Тому дослідження умов
впровадження інноваційної стратегії розвитку аерокосмічного комплексу України в
умовах активізації міжнародних інтеграційних процесів в сфері науки і технологій
набуває сьогодні особливої актуальності.
Однією з основних проблем ефективної інтеграції аерокосмічного комплексу
України у світове космічне співтовариство є необхідність трансформації підходів
до організації наукових досліджень та підтримки розвитку новітніх технологій,
що пов’язана з глибинними соціально-економічними перетвореннями в країнах
пострадянського простору. В Україні сфера наукових досліджень нового типу
лише формується. Цей процес супроводжується створенням нових інноваційних
структур, які є комерційно привабливими для впровадження масштабних
технічних проектів, здатні стати реалізаторами значних інвестиційних програм
та спроможні підтримати процес поступової інтеграції наукомістких виробництв
в глобальний технологічний простір.
Глобалізація космічних наукових досліджень та технологій має об’єктивні
передумови. З економічної точки зору вона розвивається за двома основними
напрямками: комерційному (міжнародні підприємницькі проекти, міжфірмові
контракти), і некомерційному (реалізація міждержавних проектів та
академічних угод). Міжнародні контакти науковців університетів, пов’язані з
необхідністю обміну ідеями та результатами досліджень, мають тривалий період
розвитку. Глобальні комерційні наукові проекти почали здійснюватися в останні
десятиріччя минулого століття.
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Помітне зростання обсягів міжнародного співробітництва в науковотехнологічній сфері, високі темпи зростання світової торгівлі наукомісткими
товарами та послугами, інтелектуальною власністю в 90-ті роки, поява
нових країн-експортерів, а також постійне розширення переліку країн,
шо виробляють наукомісткі товари, свідчать про ефективність стратегії
глобалізації науково-технологічної сфери як фактору довгострокового
економічного зростання. Разом з тим, високий ступінь інтернаціоналізації
інноваційної діяльності не заперечує, а посилює значення її національних
засад внаслідок щільного зв’язку інноваційного процесу з інституціональними
умовами певної країни, можливістю доступу до унікальних кадрових та
фінансових ресурсів.
Важливим фактором прискорення інноваційних процесів в аерокосмічних
комплексах став інтенсивний розвиток міжнародної кооперації. До першої
половини 90-х років відноситься і кардинальний поворот до зростання
активності аерокосмічних корпорацій на міжнародних ринках. Практично до
1993 року навіть експорт космічної продукції представляв лише периферійний
інтерес для аерокосмічних корпорацій, у тому числі й американських. Однак
вже у 1996 році експорт аерокосмічної продукції США склав 33% загального
обсягу продажів галузі. З другої половини 90-х років в межах спільного руху
до глобалізації невпинно зростає тенденція поглиблення взаємопроникнення
та інтеграції національних науково-технічних потенціалів аерокосмічних
комплексів всіх без виключення провідних промисловорозвинутих країн
Заходу через спільні дослідження та розробки; спільні підприємства,
стратегічні партнерства, технологічні альянси та міжнародні консорціуми,
що виходять за межі західноєвропейського масштабу).
Аналіз бурхливого розвитку космічного ринку в 90-ті роки, різке
збільшення кількості його учасників дозволяють зробити висновок про
розвиток космічного ринку від монополії до олігополії та досконалої
конкуренції за порівняльно короткий історичний період часу ( з середини 70-х
років – до кінця 90-х ). Особливостю олігополії як спеціального типу побудови
ринку є загальна взаємозалежність поведінки підприємств-продавців.
Саме посилення взаємозалежності виробників космічних технологій
характеризують цей ринок на сучасному етапі його розвитку. Сьогодні
вартісний обсяг світового космічного ринку складає більше 100 млрд. дол.
Більш ніж 75 % продажів західноєвропейської аерокосмічної промисловості
представляє продукцію, яку розроблено на основі транснаціональних угод.
Відбувається формування щільних мереж взаємодії на міжнародному рівні,
що руйнує «технологічні» та «географічні» кордони в сфері космічної
діяльності; зростає технологічний взаємозв’язок аерокосмічних комплексів;
зростають темпи міграції ідей, висококваліфікованих кадрів, ресурсів,
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що зміцнює науково-технічний потенціал космічних корпорацій, які
беруть участь в технологічних альянсах, створює базу для прискорення
інноваційних процесів. В результаті міжнародної кооперації в космічній
сфері розширюється доступ до інтелектуальних ресурсів, недосяжних раніше
в умовах замкненого розвитку космонавтики, відбувається формування
глобальної науково-технічної бази в аерокосмічній сфері. Можливість і
здатність працювати з цією базою набуває все більш важливого значення
з точки зору прискорення інноваційних процесів та підтримки розвитку
ключових технологій.
Таким чином, реалізація проривних інноваційних технологій в космічній
сфері на сьогодні стає можливою лише в умовах технологічного альянсу
провідних корпорацій, науково-дослідних установ, державних структур
(космічних агентств), які здатні значно прискорювати впровадження інновацій,
у тому числі в інші галузі економіки. Зростання «внутрішньої» та «зовнішньої»
інтеграції аерокосмічної галузі розширює доступ до нових даних, збільшує
швидкість та масштаби поширення нововведень, підвищує роль та прискорює
процеси передачі технологій. Можна зробити висновок, що в таких умовах
рух за новою технологічною траекторією буде все в більшій мірі визначатися
рекомбінаційною моделлю створення інновацій, що означає зміну в пріоритетах
інноваційної діяльності: від переважної орієнтації на абсолютну новизну та
удосконалення за типом «великого стрибка» до підвищення значущості
інкрементальних інновацій за рахунок систематичної експлуатації існуючої
бази знань. На думку зарубіжних експертів, все більш важливим організаційним
фактором в процесі створення технології стає можливість поширювати
знання таким чином, щоб воно було рекомбіновано. Інноваційна активність
пересувається від традиційних моделей, які базуються на абсолютній новизні
та першому удосконаленні (що засновано на загальноприйнятому уявленні про
«інновацію» у відповідності до законодавства в сфері інтелектуальної власності),
в напрямку до моделі, в якій інновація управляється не технологічними
проривами, а постійною експлуатацією існуючих технологій. Послідовні
інкрементальні поліпшення інновації-продукту можуть бути економічно
більш важливими, ніж початковий винахід, що характеризується абсолютною
новизною.
Актуальність орієнтації на рекомбінаційну модель розвитку інновацій
в космічній діяльності пов’язана з тим, що в умовах широкомасштабності,
складності та міждисциплінарності космічних розробок ця сфера сама
стає важливим джерелом інновацій для інших галузей промисловості.
Рекомбінація, значно полегшуючи процес впровадження досягнень космічної
діяльності в інші галузі економіки, стає важливим елементом стимулювання
інноваційних процесів і за межами аерокосмічного комплексу. Більш того,
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орієнтація на абсолютну новизну в аерокосмічному комплексі часто призводить
до економічно неефективних та технологічно передчасним проектам (таким,
наприклад, як програма космічного корабля багаторазового використання
«Спейс Шаттл»).
Зростання рівню «внутрішньої» та «зовнішньої» інтеграції аерокосмічної
галузі, підвищення ролі «рекомбінації» в умовах тенденції до технологічної
взаємозалежності та взаємодоповненості перетворює передачу технологій у
важливий фактор прискорення інноваційних процесів, скорочуючи період часу
між відкриттям нового знання та його ефективним використанням на ринку,
знижуючи трансакційні витрати розробки інновацій-продуктів. В цих умовах
найактивнішими та стратегічно важливими агентами в сфері інноваційної
діяльності стають технологічні брокери, які вже досить активно функціонують
на аерокосмічному «полі» Західної Європи. Пропонуючи широкий спектр
послуг, що стосуються, в першу чергу системи даних про потенційних
партнерів майбутніх технологічних альянсів, а також можливостей ринку
космічних послуг, надаючи необхідні консалтингові послуги та проводячи
маркетингові дослідження, технологічні брокери створюють інформаційний
каркас інноваційної системи аерокосмічного комплексу, сприяють створенню
міцних мережевих структур.
Інтеграція України в глобальну інноваційну сферу знаходиться під впливом
складної сукупності різноспрямованих факторів.
До гальмуючих факторів належать зниження рівню фінансування
інноваційних розробок, низька частка приватних інвестицій в інноваційну
сферу, падіння обсягу державних замовлень, зокрема в аерокосмічному
комплексі. До факторів, що прискорюють входження в глобальну інноваційну
сферу, відносяться широкомасштабні коопераційні тенденції: від посилення
взаємозв’язків між суб’єктами інноваційної діяльності на національному рівні
до інтеграції в міжнародному масштабі. Крім того, міжнародна кооперація,
однією з форм якої є технологічні альянси, не тільки сприяє прискоренню
інноваційних процесів, але й виступає фактором компенсації скорочення
державного фінансування в інноваційній діяльності. На сьогоднішній день
підприємства аерокосмічної галузі України використовують стратегічні
альянси в основному для доступу до фінансових ресурсів та збутового потенціалу
партнерів в обмін на свою технологію, інтелектуальний потенціал та кадрові
ресурси.
Сукупний вплив радикальних процесних і масштабних організаційноуправлінських інновацій значно змінили організацію виробництва в
сфері космічної діяльності, що відобразилося на зростанні ефективності
виробництва, підвищенні конкурентоспроможності аерокосмічної продукції.
Було створено передумови для інтеграції в глобальну інноваційну сферу.
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Однією з найважливіших таких передумов є зміна інноваційної культури.
Вона виражається у превалюванні економічних мотивів над політичними
та військовими, у зростанні значущісті ринкових механізмів, посиленні
тенденції до зниження невиробничих витрат (втілення принципів
«раціонального виробництва»). Створення міжнародних технологічних
альянсів, зокрема в космічній галузі, дозволяє акцентувати увагу на
кардинальному зростанні економічної ефективності, синтезувати мотиви
та принципи суб’єктів інноваційної діяльності, систематизувати практику
розділу ресурсів, ризику, баз знань, відповідальності, зміцнювати
інтелектуальний капітал, необхідний для забезпечення «зон перетинання»
в міжнародних комплексних науково-технічних проектах глобального
масштабу.
Таким чином, застосування функціонального підходу до формування
органів управління та організаційної структури корпоративного підприємства
сприяє здійсненню поступового переходу стратегічних підприємств космічної
галузі до перспективних організаційних структур нового типу, підвищує рівень
вимог до управлінської команди та ступінь відповідальності провідних фахівців,
закріплених за окремими бізнес-процесами на підприємстві.
Необхідно пам’ятати, що в сучасних умовах глобалізації Україна не
має іншого виходу в стратегії конкурентної боротьби, ніж створювати власні
промислово-фінансові корпорації на світовому ринку космічних послуг.
Перспективними є міждержавні, комерційні, інтегральні компанії, що
забезпечують розробку та експлуатацію космічних апаратів та ракетоносіїв
за єдиною організаційно-технічною та фінансовою схемою. Створення
космічних систем в межах таких компаній стає економічно вигіднішим за
рахунок використання ракетоносіїв не за ринковою вартістю, що складається
на міжнародному комерційному ринку, а за ціною, наближеною до собівартості,
а також, за рахунок оптимізації етапів льотного відпрацювання космічних
апаратів та ракетоносіїв, створення космічних систем.
Україна входить в число космічних держав світу та володіє могутнім
науково-технічним, виробничим та кадровим потенціалом для реалізації
проектів в галузі космічної діяльності. Проте не можна очікувати значного
прогресу, спираючись лише на наявність міцного інтелектуального потенціалу
галузі. Для того, щоб він спрацював, необхідний сучасний менеджмент, який
базується на глибинному прогнозуванні та соціальній спрямованості. Сьогодні
соціальний статус космічної діяльності є заниженим за рахунок недовіри в
суспільстві щодо можливості отримання істотніх комерційних результатів
від космічних досліджень та проектів. Дійсно, інноваційні пропозиції
мають забезпечувати швидку та високоприбуткову віддачу інвестиційних
капіталовкладень. Проте, рівень економічного розвитку України, на жаль,
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не відповідає таким завданням і не може сприяти планомірному розвитку
космічної діяльності. Для того, щоб не втратити здобуте за попередній час,
для підтримки ще значного ресурсу науково-технічного комплексу космічної
галузі стає необхідним проведення змін у стратегічному плануванні космічних
досліджень, визначення принципово нових орієнтирів розвитку, заснованих
на обгрунтованих маркетингових висновках, зорієнтованих на перспективні
інноваційні проекти та їх фінансове забезпечення, здійснення ефективної
інноваційної політики.
Підходи, які використовуються в програмах передачі технологій в різних
країнах світу, поділяють на три категорії: стратегії просування технологій,
стратегії орієнтації на ринок та інтерактивні стратегії. Вони визнаються
за основні інноваційні стратегії, які дозволяють реалізувати всі ефективні
результати космічної діяльності.
Стратегія просування технологій була розроблена в 60-70 роках ХХ
сторіччя, коли в питаннях виявлення ноу-хау, спеціальних знань та товарів,
які могли б бути використані в якості активів для передачі з метою некосмічних
видів застосування, пріоритет віддавався космічній промисловості. Тобто,
сектор НДДКР «просував» інноваційний процес на ринок, спираючись на
ідею про те, що активізація економічного розвитку може бути досягнута лише
тільки за умови розширення фінансування на наукові цілі. Ця стратегія,
для якої необхідно було знайти відповідний вид застосування для певного
продукту чи технології, часто викликала значні труднощі. Часто продукт
космічної технології не відповідав потребам ринку, в інших випадках – хоча
і відповідав, його пристосування було надзвичайно дорогим. Рівень ризику,
який супроводжував більшість космічних технологій, часто стримував
потенційні компанії, які могли б стати споживачами, від інвестицій в адаптацію
технологій.
Пізніше, космічна промисловість розробила стратегію орієнтації на ринок,
яка виходила з попиту потенційного споживача та систематичного аналізу потреб
ринку. Метою було відшукати адекватну технологію або набір технологій, які
можуть запропонувати нові рішення для промислових, економічних, соціальних
та інших проблем. Такий орієнтований на ринок підхід мав перевагу в тому, що
він базувався на попиті і примушував космічні корпорації поглиблювати своє
розуміння ринкових потреб та проблем через особисту взаємодію експертів з
обох боків.
Інтерактивна стратегія підкреслює важливість зв’язків між наукою,
технікою та ринком. Встановлення такого зв’язку відбувається завдяки
цілій низці ланок, які надають можливості зворотнього зв’язку. Особливою
характеристикою такої стратегії є той факт, що на кожному етапі діяльності
забезпечується доступ до бази даних та взаємодія з нею. Крім того, передбачається
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більш висока відповідальність всіх сторін за їх частину спільного проекту
у поєднанні зі зміцненням зв’язків між всіма зацікавленими учасниками
космічної діяльності.
Успішна передача технологій, розвиток інновацій та реалізація всіх
позитивних результатів космічної діяльності вимагають наявності відповідних
методів та інфраструктури, а також чіткої урядової політики в цьому
питанні.
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БУТТЯ ЛЮДИНИ У ВСЕСВІТІ В КОНЦЕПЦІЯХ КОСМІЗМУ
З.В. Бойко, І.Д. Дячук
Національний авіаційний університет, м. Київ
dyachuk_id@mail.ru
Буття у космічній філософії – це Космос, який протистоїть Хаосу (небуттю).
Буття знаходиться у безперервному становленні, у постійному русі, його складає
існування безлічі світів, але всі ці світи пронизує найтонша субстанція, яка
носить назву Абсолют. Абсолют на відміну від світів має нескінченне число
вимірів простору та часу. Минуле, майбутнє і теперішнє – в Абсолюті єдине,
часу немає, а матерія має найтоншу структуру. Відносно земних об’єктів рух
має четверо основних напрямки: Космос (рух у напрямку більшої досконалості);
Хаос (деградація об’єктів); Особисте (рух особливої напруги); Загальне
(рух розслаблення). Біологічні організми у пошуках динамічної стійкості
використовують усі чотири напрямки. Між напрямками космічного руху існує
діалектична залежність – кожен з них існує лише у відношенні до протилежного.
Те, що втілено у реальність і може бути виражено семантично (знаком, словом,
звуком), обов’язково має свою протилежність. У сучасній філософській
мові цей принцип одержав назви комплементарності, бінарності, антіномії,
діалектики.
Космісти намагаються подолати протиставлення двох сфер буття –
чуттєвого та матеріального (положення про існування духо-матерії, ствердження
глибинної залежності проявів Духу та форм матерії, досвід «цільнознання» і
т.д.). Сприймаючи світ-космос як єдине ціле, вони дотримуються ідеї, що має
свої корені у глибинах східної філософії, про різноманітні, але взаємопов’язані
рівні буття. Перехід з одного рівня на другий пов’язан зі зміною енергії, яка
завжди супроводжує матерію (дух – це також енергія, але найвищого рівня).
У космізмі енергія набуває особливого значення космічного рушію еволюції
Всесвіту. Енергія не може проявлятися поза матерією, тому вона завжди
знаходиться у глибинах Буття у потенційному субстанціональному плані.
Онтологічними передумовами філософії космізму є: імовірний Всесвіт,
незавершений детермінізм, ідея ентропії як міри зростання сил розпаду у Всесвіті
чи його частині як замкненому цілому, а також протилежна цій ідеї тенденція
посилення організації, пов’язана з законами життя. Космісти розвинули
положення про фундаментальну антиентропійну якість живої речовини. У
своїх творах вони вимальовували наростаючий еволюційний вал життя, де
розумна діяльність людства сприяє накопиченню енергії, творчої могутності,
яка прагне до одухотворення світу. Таким чином, мова йде про поширення
впливу свідомо-духовних сил на матерію, проодухотворення світу і людини.
189

Дніпровська орбіта

Філософія та космос

Отже, космогонічний процес у космічній філософії має свою певну спрямованість
(П. Тейяр де Шарден, М.Ф. Федоров, К.Е. Ціолковський, В.І. Вернадський,
П. Успенський та ін.).
Онтологічне призначення людини у космічній філософії – бути творцем
себе самої та Всесвіту. Як вже підкреслювалось раніше, буття знаходиться
у постійному русі, і людина також не може бути ідеально сталою істотою.
Людина – це образ світу, і створено її було за тими же законами, що і світ.
Пізнавши себе, Людина зрозуміє гармонію Космосу, а також і ті закони,
які керують нею самою. Космісти відносяться до тіла людини як до резюме
Всесвіту і тому намагаються знайти співідношення органів і систем людини з
космічними стихіями (роль серця, енергія мозку, аномальні здібності людини).
Але сама недосконалість фізичної організації людини, її висока залежність від
умов навколишнього середовища, старіння та смерть змушують шукати нові
шляхи самодосконалення. Космісти впевнені, що людина не може завершати
еволюційний процес життя. Об’єктивно констатуєма спрямованість розвитку
живого не може припинити свою дію на людині, яка існує в такій недосконалій
природі. Отже, людина існує як проміжна істота між буттям і надбуттям,
життям і наджиттям, свідомістю і надсвідомістю. Але у той же час людина
має надприродні задатки, які покликані допомогти їй подолати свою фізичну
природу і увійти в інший рівень буття. У здійсненні цього надзавдання людина
спирається на Моральний Розум як досконале породження еволюції свідомісті.
Ідеал «обоження» – подолання людиною наявної фізичної, психічної, моральної
та духовної суті – було розвинуто у багатьох концепціях космічної філософії
(особливо у релігійному напрямку). Не тільки Бог нисходить своїми енергіями
та випромінням у світ, але й людина, що має образ і подобіє Божіє, спроможна
в особливому акті вознесіння над особистою природою, побачити світло дійсної
космічної краси. Ці ідеї було висвітлено у цільній концепції боголюдства
видатних мислителів-космістів.
Для онтології космічної філософії був характерним загальний ідеал
всеєдності, який означав благо, істину і красу. Всеєдність – це об’єднання
в Абсолюті всіх одухотворених елементів, це принцип досконалої єдності
множинністі, якому притаманні повне взаємопроникнення і у той самий
час взаємороздільність усіх його елементів, це той стан світу, якого шукає
людина і до якого вона повинна прагнути. Отже, почуття космічної цілісності,
одухотвореністі і єдності усіх частин світу може бути відкрите тільки для
цільного світогляду, яке виходить із розуміння відповідності та взаємного
просвічування різних шарів буття. Такого світогляду людина може досягти,
синтезуючи у собі при посередництві духу різні плани буття. Потенційно, це
можливо навіть тепер, тому що ці різноманітні плани онтологічно містяться
у людині, вони відображені у ній самій, як у мікрокосмі. Але у той же час
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свідомість сучасної людини ще не досягла рівню космічного обсягу буття. На це
буде здатна тільки надлюдина з високорозвинутими духовними здібностями.
Розум, який сприяє появі боголюдства, також має свій онтологічний статус.
Він є невід’ємною характеристикою певного ступеню розвитку живої речовини.
Зароджуючись у житті, Розум стає часом еволюційною силою самого життя,
джерелом нових космічних закономірностей.
Сфера онтологічного буття Розуму носить назву ноосфери і характеризується
тенденцією постійного поширення у Всесвіті. Ідеї космістів про живу єдність
Космосу, про багатошарність різноматеріального Всесвіту свідчать про
те, що якщо життя (навіть в його білковій формі) не є одиничним явищем
у нескінченному та вічному Всесвіті, то, виникнувши один раз, воно вже
давно могло пройти усі ери космічного буття і у безмежному просторі знайти
нескінченну різноманітність. Ідея множинністі світів притягує за собою ідею
існування інопланетних цивілізацій. Концепція позаземного, інопланетного
життя бере участь безпосередньо у створенні наявного образу світу і дає
можливість його завершення до певної «цілісності». Ідея життя в Всесвіті
завершує уявлення про процес розвитку матерії. Космісти відзначали,що
визначення людиною свого особливого місця у Всесвіті, своєї «питомої ваги» у
мегасвіті часто протікає через зіставлення себе самої з можливими позаземними
формами життя і тому внутрішня самооцінка людини виявляється тут
нерозривно пов’язаною з відношенням до ідеї життя в Всесвіті. Таким чином,
відношення до цієї ідеї є світоглядною формою відповіді на питання про природу
життя та свідомості, тобто у кінцевому рахунку – про сутність самого суб’єкту
пізнання. Космічні уявлення про широке розселення розумних живих істот
на різноманітних планетах Всесвіту, про заселеність життям різних планів
космічного буття становляться, як вважають космісти, опорою людини в її
внутрішньому самоствердженні як соціально і природньо значимої істоти. Вони
є одним з елементів тих знань про буття, тої космічної онтології, яка якщо стає
переконанням людини, визначає її етичну, емоційну, аксіологічну і , навіть,
ідеологічну позицію у світі.
Таким чином, онтологічне бачення філософів-космістів характеризувалося
цілісним розумінням Буття, визначенням еволюційного руху Всесвіту, кінцевою
ціллю якого стає панування духовно-космічних сил, ствердження безсмертного
онтологічного статусу людини і творчої взаємодії космічних цивілізацій
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КРОСКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
В НОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ
С.Ф. Кротюк
Національний авіаційний університет, м. Київ
dyachuk_id@mail.ru
Після краху біполярної системи міжнародних відносин глобальна
конкуренція набуває міжцивілізаційного характеру. Хоча небезпека виникнення
світової війни є дуже низькою, система міжнародних відносин характеризується
високим рівнем нестабільності. Поки не існує усталених механізмів, принципів
і норм поведінки у новому світі. На початку нового тисячоліття кількість
«заморожених конфліктів», конфліктів низької інтенсивності зростає. На
відміну від традиційних війн їхніми суб’єктами є не стільки держави – частково
це доводить послаблення ролі держави у постіндустріальну епоху – стільки
різноманітні групи, які об’єднані за релігійною, етнічною чи іншою ознакою.
Тому застосування існуючих механізмів міжнародного врегулювання не
забезпечує розв’язання конфліктів нового покоління. Насильницькі конфлікти,
міжцивілізаційний контекст значної частини яких важко заперечувати, будуть
залишатися головним фактором напруження до того часу, поки не буде створений
новий універсальний підхід, який зможе об’єднати людство.
Розглядаючи проблему міжнародної безпеки з позицій культурології, варто
зупинитися на ролі культури, яка через необхідність розв’язання спільних
глобальних проблем має забезпечити кроскультурні взаємодії народів і культур
і , тим самим, сприяти зниженню конфліктності у міжнародних відносинах.
Загроза глобальної катастрофи примушує усвідомити, що консенсус – це,
насамперед, спільна діяльність по створенню спільних цінностей і єдиного
соціокультурного простору, де зможуть вільно розвиватися різні цивілізації. На
жаль, політична практика сучасного світу засвідчує загострення міжнародного
життя. Це пов’язано, з одного боку, з посиленням експансії західної культури,
яка претендує на роль світової культури, а з іншого боку – відповідньою реакцією
багатьох народів, які віддають перевагу власним культурним цінностям.
Соціологічний контекст культури відображає людське життя, людину в її
іпостасі як творця активної діяльності з характерними значеннями, символами,
цінностями, ідеалами. Аналіз міжнародної безпеки на фоні динаміки сучасної
культури пояснюється тим, що конфліктогенні фактори найбільш очевидні
в процесі їх міжнародної взаємодії. Такий підхід має забезпечити пошук
оптимальної моделі міжнародної безпеки.
Аналіз змісту понять «культура» і «цивілізація» – одна із провідних засад
культурології. Взаємозв’язок і відмінності між цими категоріями обґрунтовані
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(О. Шпенглер, М. Бердяєв). Культура проголошує рівність народів і держав
у їхніх міжнародних відносинах, відкриває шлях для діалогу і ліквідації
конфліктів. Воля до влади, могутності, насолоди – ознаки цивілізації, яка
створює соціальні інститути для досягнення мети. Міжнародний конфлікт – це
явище, яке має складну структуру і розгортається, як правило, коли у одного із
учасників «виникає занадто сильна воля до влади і могутності». Духовні цінності
іншої сторони в цих умовах трансформуються відповідно до умов конфлікту.
Цивілізація використовує високий творчий потенціал культури, викликаючи
зацікавленість і прагматизм. Іншими словами, цивілізація прагматично
трансформує духовні цінності, які створені культурою. Перетворюючись у
шаблонні стереотипи, духовні цінності мутують, а цивілізація втрачає душу
культури.
До джерел конфліктогенності міжнародного середовища більшість авторів
відносять взаємодію західної і східної культур. На фоні посилення індивідуалізму
і експансії західної культури помітна тенденція до традиціоналізму, повернення
до своїх джерел у культурах Сходу. Відстоюючи традиціоналізм, східні нації
намагаються зберегти власну цивілізаційну ідентичність у протистоянні
з культурною експансією Заходу. Така ціна часто надає протистоянню
терористичний характер. Певним чином, тероризм можна розглядати як форму
конфлікту між різними культурами.
Серед головних культурних суперечностей сучасного міжнародного
життя, що впливають на виникнення і ескалацію збройного протистояння,
слід назвати суперечність між поширенням глобалізації і активізацією
національних культур. Експорт ліберально-демократичної ідеології в країни,
де традиційні норми буття регулюють соціальні відносини, і спроби силового
викорінення останніх породжують спалахи націоналізму, релігійного
фанатизму, загрожують міжнародній безпеці. Глобалізація надає негативну
роль соціокультурній динаміці сучасного світу. Замість взаємного зближення,
проникнення і збагачення культур загострюється конкуренція між країнами і
народами в політичному, економічному та культурному вимірах. Все це час від
часу призводить до прийняття неадекватних рішень і зміни курсу внутрішньої
і зовнішньої політики.
Серйозний тиск на соціально-політичну і економічну ситуацію, а головне,
на моральний клімат у суспільстві чинять глобальні інфраструктури. Концепція
примусового прогресу не здатна вирішити проблему політичної стабільності у
світі. Навпаки, глобалізація міжнародного життя поряд з позитивним впливом
на міжнародне життя викликає загострення міжнародних відносин, деградацію
моралі і духовних основ в житті світового співтовариства. Лише культура здатна
збагачувати народи і держави, сприяти їх розвитку, апелюючи до базових
принципів соціального життя, замість того, щоб штучно переносити будь-які
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досягнення з одних умов в інші. Руйнування національної культури і природи
в країнах «третього світу» викликали такі потоки іммігрантів, яких ще не
знала історія. Спостерігається тенденція руйнування національних просторів,
«ерозії» національних держав, декультуризації націй і народів, їх повернення
в архаїку примітивного господарства, ізоляціонізму. Ці процеси, в свою чергу,
породжують конфлікти, сприяють ескалації тероризму.
Нестабільність системи міжнародних відносин пояснюється сьогодні рядом
причин, серед яких зіткнення експансивних домагань різних глобалізаційних
проектів. На міжнародній арені виникають умови для ескалації масштабних
конфліктів, джерелом яких стають неприйнятність для багатьох суспільств і
відкидання ними культурної схеми західного раціоналізму і індивідуалізму,
навіть у форматі модерністських ліберальних традицій. Під впливом
глобалізаційних процесів зростає тенденція до абсорбування, пошуку і
відстоюванню різними соціальними групами власної ідентичності і до
формування психології опору зовнішній експансії. Динаміка трансформації
західних культурологічних основ соціально-економічної організації, яка
поширюється ідеологією неоглобалізму, набуває стихійного характеру і
призводить до розколу в міжнародному співтоваристві з урахуванням всієї
різноманітності міжцивілізаційних вимірів.
Теза про цивілізаційні відмінності руйнує спільне культурне поле людства,
яке існує в умовах етнічних і расових відмінностей. Відсутність єдиного
культурного простору передбачає відсутність історичної відповідальності
і жертовності, людині пропонується жити сьогоднішнім днем, ігноруючи
загальнолюдські цінності, які сформувалися в процесі історичного шляху
людства. Обмеження взаємного розквіту і зближення культур у їх різноманітності
і самобутності створює підґрунтя для ксенофобії, що є основою міжнародних
конфліктів.
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МІЖНАРОДНА КООПЕРАЦІЯ В АЕРОКОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ
М.О. Псюк
Національний авіаційний університет, м. Київ
dyachuk_id@mail.ru
Розвиток світової економіки, починаючи з останньої чверті XX ст.,
відбувається під зростаючим впливом глобальних або загальносвітових проблем,
виникнення яких – очевидний прояв глобалізації всесвітнього господарства.
Важливою особливістю сучасності є зростання взаємозалежності
економік різних країн, розвиток інтеграційних процесів, інтенсивний перехід
цивілізованих країн від замкнутих національних господарств до економіки
відкритого типу.
У процесі глобальної інтернаціоналізації світового господарства, розвитку
нової «архітектури» геоекономічного простору сформувалася специфічна форма
взаємин, характерною рисою яких є зростаюча інтернаціоналізація соціальноекономічних процесів.
Міжнародний поділ праці сьогодні і сформоване і на його основі світове
господарство являють собою складну і суперечливу систему, у якій не без
зусиль удається підтримувати баланс різноспрямованих інтересів і взаємодію
його окремих систем. Світове господарство усе більш виявляє себе як
неподільне глобальне ціле, у якому формуються і розвиваються суперечливі та
різноспрямовані тенденції, насамперед глобалізація й водночас регіоналізація
економічного життя.
Створення динамічної національної системи відкритої економіки, одним
із завдань якої є активізація участі в процесі міжнародного кооперування, стає
необхідним атрибутом та цільовою функцією побудови відкритого суспільства,
передумовою розв’язання складних та суперечливих завдань українського
розвитку.
Терміни «кооперація» та «міжнародна кооперація» використовуються в
двох значеннях: у широкому та у вузькому. В широкому розумінні ці поняття
синонімічні поняттям «співробітництво», «міжнародне співробітництво».
Інакше кажучи, ці категорії визначають суттєві риси економічної, міжнародної
економічної діяльності як такої. У вузькому плані зазначені терміни трактуються
як кооперування виробництва.
Важливість розвитку міжнародного кооперування пояснюється,
насамперед, сталою тенденцією підвищення капіталоємності випуску нової
продукції, що вимагає величезних фінансових ресурсів. Міжнародна кооперація
виробництва дозволяє значно скоротити час налагодження виробництва нових
товарів і зменшити їх капіталоємність. Особливо актуальним таке положення
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є для капіталоємких галузей, до яких відноситься космічна галузь. Відтак,
необхідним постає аналіз можливостей як звичайної, внутрішньої кооперації,
так і кооперації міжнародної, її необхідності та доцільності для розвитку
космічної галузі України.
Україна як активний учасник світової космічної галузі проявляє свою
активність в наступних напрямках:
– Участь в міжнародних організаціях, пов’язаних з дослідженням та
освоєнням космосу
– Участь в міжнародних космічних проектах
– Міждержавна співпраця в космічній галузі
Як самостійний гравець на ринку космічних технологій та техніки
Україна заявляє про себе участю в усіх найбільш авторитетних міжнародних
організаціях, пов’язаних з дослідженням та освоєнням космосу, а саме: Комітет
ООН з дослідження і використання космічного простору (COPUOS), Комітет
зі супутникового нагляду Землі, Комітет з дослідження космічного простору
спілки наукових союзів (COSPAR), «Интерспутник», Міжнародна організація
морського супутникового зв`язку (INMARSAT), Міжнародна астронавтична
федерація (МАФ), Форум космічних агентств, Режим контролю ракетних
технологій (РКРТ). Участь держави в такого роду об’єднаннях дозволяє активно
впливати на процеси міжнародного співробітництва в космічній галузі, а також
отримувати доступ до інформаційних та організаційних ресурсів світової
космічної галузі.
Безпосередньо міжнародна кооперація підприємств аерокосмічної галузі
України знаходить свій вираз в міжнародних багатосторонніх проектах з
освоєння космосу. На сьогодні Україна володіє усіма складовими – науковою,
технологічною, виробничою і кадровою – для здійснення повномасштабних
технічних проектів. Так, за роки незалежності українські підприємства
спромоглися зініціювати та взяти участь в низці комерційних космічних
проектів. Одним з найбільш відомих таких проектів є «Морський старт». В 1995
році Державне конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля та Державне
підприємство «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод» ім.
Макарова» разом з американською компанією «Боїнг», норвезькою «Кварнер»
та російською ракетно-космічною корпорацією «Енергія» утворили спільне
підприємство «Сі Лонч» для реалізації унікального міжнародного проекту
«Морський старт». Розробка та реалізація проекту здійснюється повністю
на комерційній основі, без залучення державних фінансових коштів, але під
контролем та при підтримці державних установ.
Одним з перспективних проектів є «Циклон 4», який втілюється, з
української сторони, Державним конструкторським бюро «Південне» та
Державним підприємством «Виробниче об’єднання «Південмаш» . Втілення
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проекту відбувається на основі угоди між Україною та Федеративною
Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання
ракети-носія Циклон-4 на пусковому центрі Алкантара .
Космічний комплекс створюватиметься на 90% українською кооперацією.
Кооперацію складатимуть основні розробники і виробники ракетно-космічної
техніки, приладобудівні, металургійні, хімічні підприємства і спеціалізовані
будівельні організації, що забезпечить довгострокову завантаженість
підприємств. Взагалі роботи, які проводитимуться в рамках проекту, спроможні
забезпечити не менше 40 тисяч робочих місць.
Реалізація цього важливого для космічної галузі України проекту дозволить
створити сучасний конкурентоспроможний ракету-носій, зберегти Україні
одне з провідних місць серед країн, які володіють ракетними технологіями
та ефективно скористатися унікальними можливостями пускового центру
Алкантара для експлуатації космічного комплексу.
Наявний ринок космічних послуг з використанням РН «Зеніт-3SL» за
проектом «Морський старт» дозволив розпочати роботи з розширення можливостей
використання ракетиносія «Зеніт» у межах проекту «Наземний старт». Цей проект
передбачає надання пускових послуг з космодрому Байконур з використанням
ракет-носіїв «Зеніт-2SLB» та «Зеніт-3SLB». Проект розробляється під егідою
спільного підприємства «Сі Лонч». Координацію робіт здійснює українськоросійська компанія «Міжнародні космічні послуги» за участю провідних
українських підприємств космічної галузі – ДКБ «Південне», ВО «Південмаш»,
та російських підприємств – КБТМ, РКК «Енергія», ЦЕНКІ та інших.
У 2001 році українське ДКБ «Південне» (Дніпропетровськ) здобуло перемогу
в міжнародному тендері, який проводився урядом Єгипту на створення першого
єгипетського супутника дистанційного зондування Землі EgiptSat-1. Крім
України в тендері взяли участь Великобританія, Росія, Корея, Італія. Україна
створила та забезпечила розгортання в Єгипті наземної станції керування
супутником у польоті і модернізацію станції прийому даних дистанційного
зондування. Станція була відкрита у квітні 2008 року. Українські фахівці також
проводять навчання єгипетського персоналу і підготовку місцевих фахівців до
розробки супутників подібного класу.
У число партнерів ГКБ «Південне» по проекту входять Науково-дослідний
інститут радіотехнічних вимірів (Харків), науково-виробничі підприємства
«Хартрон-Консат» і «Хартрон-Юком» (Запоріжжя), Державне наукововиробниче підприємство КОНЭКС (Львів), КП «ЦКБ «Арсенал» (Київ).
У сфері міждержавних стосунків Україна має партнерські відносини в
космічній галузі з Бразилією, Російською Федерацією, США, КНР, ЄС. В останні
роки пожвавилось співробітництво в космічній сфері з Арабською Республікою
Єгипет, Республікою Корея, Індією, Туреччиною та іншими країнами.
197

Дніпровська орбіта

Філософія та космос

Важливою і дуже складною є проблема визначення пріоритетів у розвитку
національної конкурентоспроможності, вважаючи зокрема на зайнятість
найбільш прибуткових і прогресивних сегментів світового ринку товарів і послуг
країнами – технологічними лідерами.
Теоретично це пояснює концепція «технологічного розриву», згідно з
якою саме прогресивні технології дають країні переваги у боротьбі за зовнішні
ринки.
У даний час об’єктивна необхідність динамічної інтеграції України в
нову модель міжнародного поділу праці передбачає пошук своєї ніші в системі
всесвітнього поділу праці, насамперед загальноєвропейського. Україна повинна
активно претендувати на участь у глобальному та континентальному поділі
праці. В цьому контексті надзвичайно важливою є роль космічної галузі України,
яка володіє потужним науковим, кадровим та виробничим потенціалом, на
основі якого з’являється можливість закріпитись в когорті передових держав.
Саме космічна галузь України на сьогодні має всі підстави взяти на себе роль
однієї з «проривних» галузей для економіки держави в цілому, зосередивши
в собі передові досягнення та забезпечивши вихід українським технологіям та
продуктам на світові ринки.
На сьогоднішній день рівень розвитку космічної галузі України
дозволяє провадити різноманітні наукові та комерційні проекти. Натомість
перед Україною постає проблема закритості, привілейованості міжнародних
ринків космічної продукції. Для виходу на міжнародні ринки українським
підприємствам необхідно віднаходити нові шляхи та нові можливості, що в
силу, знову ж таки, специфічності таких ринків є дуже проблемним завданням.
Сьогодні в Україні не існує повноцінного попиту та ринку збуту для технологій
та продукції підприємств вітчизняної аерокосмічної галузі. Відтак неминучою
є необхідність побудови ефективної політики та пошуку ринків збуту за
межами держави. Однак, з погляду на перспективність та прибутковість ринку
космічних технологій, провідні світові держави намагаються не допускати
підприємства інших держав на свої ринки. В такій ситуації, не маючи ринку
збуту для своєї продукції, та не отримуючи за браком фінансових ресурсів
належної державної підтримки, українські підприємства ризикують залишитись
осторонь світового ринку космічних технологій. Тривала подібна тенденція
може призвести до втрати Україною аерокосмічної галузі за відсутності чітких
механізмів співпраці з іноземними партнерами та замовниками. Прикладом
подібної політики може виступати європейський та американський ринок
військових технологій та озброєнь. Адже відомо, що ефективно функціонувати
та просувати свою продукцію на цьому ринку можуть лише підприємства
країн-учасниць альянсу (НАТО). США та провідні європейські країни не
імпортують військову продукцію. Оснащення військових сил цих країн зразками
198

Дніпровська орбіта

Філософія та космос

озброєнь та військової техніки виробниками країн, що не входять до альянсу
є можливим не через інструменти міжнародної торгівлі, а через різноманітні
форми спільного виробництва. Відтак, між країнами альянсу не існує військовотехнічної співпраці поза межами оборонно-промислової кооперації та інтеграції.
Вихід же на цей ринок учасників з інших держав можливий лише при умові
співпраці, кооперації з підприємствами країн учасниць альянсу. Схожа
ситуація спостерігається і на європейському авіаційному ринку, де головним
і найбільшим гравцем є концерн «Аеробус». Відтак, одним з реальних шляхів
входження українських підприємств космічної галузі до міжнародних ринків є
розвиток різноманітних міжнародних кооперативних зв’язків, активна участь
у процесах інтернаціоналізації та кооперації.
Правильність такої позиції підтверджується також глобальними
тенденціями розвитку космічної галузі двох останніх десятиріч. Наприкінці
минулого століття визначилися оперативні умови розвитку світової космічної
промисловості, включаючи наземний сегмент і супутні послуги, в контексті
глобальних політичних, економічних і технологічних змін. До числа цих змін
були віднесені наступні чинники:
а) закінчення ери геополітичного антагонізму, який визначав і певною
мірою стимулював розвиток космічної промисловості протягом десятиліть;
б) уповільнення економічного зростання, що відбулося в багатьох країнах,
і в результаті цього жорстка бюджетна політика, яка безпосередньо вплинула
на науково-дослідні програми в області космосу;
в) зростання впливу глобалізаційних процесів і розвиток міжнародних
ринків, а також поява нових конкурентів на світових космічних ринках;
г) посилення глобальної тенденції до лібералізації і зменшення масштабів
регулювання в секторі послуг зв’язку, приватизація багатьох традиційних
державних видів космічної діяльності;
д) значний вплив новітніх досягнень технологічного процесу і злиття
технологій зв’язку та інформаційних систем;
є) визнання комерціалізації космосу ринками капіталу.
На сьогодні для України принципово важливим є вихід за межі національної
економіки не лише результатів і факторів виробництва, а й безпосередньо самого
виробничого процесу. Глобалізація як об’єктивно обумовлений процес і нова
стадія інтернаціоналізації суттєво коригує національні та міжнародні стратегії,
наповнює діяльність мікро- та макроекономічних структур новим змістом.
Необхідні нові підходи щодо оцінки умов, виявлення особливостей та
обґрунтування мети і напрямів інтернаціоналізації економічної діяльності.
Найбільш загрозливою для України є не просто не конкурентоспроможність
продукції, підприємств, галузей, національної економіки в цілому, а ймовірність,
так званого, системного відриву її від групи провідних країн через несумісність
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технологій, низьку придатність економіки до інвестицій та нововведень, а також
структурно галузеву та інстутитуціональну несумісність.
Космічна галузь України на сьогодні є досить чітко структурованою,
колишні оборонні підприємства, що існували за часів, Радянського Союзу,
були інтегровані в національну галузь під егідою Національного космічного
агентства України. Основні пріоритети розвитку сучасної космічної галузі
держави викладені в Загальнодержавній цільовій науково-технічній космічній
програмі України на 2008—2012 роки.
Однією з основних тенденцій розвитку національних космічних
програм провідних держав світу є їх переорієнтація в напрямку розширення
крупномасштабних наукових проектів, комерціалізації та розширення
співробітництва
Безумовно, міжнародна кооперація не є і не може бути виключним вектором
розвитку національної космічної галузі. Необхідно створювати та розвивати
також і внутрішній ринок космічних послуг та технологій, але оскільки
створення стійкого повноцінного внутрішнього попиту на даний момент є
справою віддаленою та потребує значних фінансових та часових ресурсів,
одним з головних пріоритетів розвитку вітчизняної космічної галузі є активний
розвиток міжнародних проектів та різновекторна кооперація задля збереження
та розвитку галузі.
Сучасна національна політика міжнародної конкурентоспроможності має
включати систему взаємопов’язаних заходів макро- та мікроекономічного рівнів,
котрі враховують реалії і перспективи глобалізації.
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ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ЗАСАД МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
І.О. Батіна, С.Ф. Кротюк
Національний авіаційний університет, м. Київ
dyachuk_id@mail.ru
Асиметрія у функціонуванні та потенціалі національних економічних
систем радикально змінює конфігурацію геополітичної ситуації та зумовлює
актуальність проблеми трансформації системи міжнародної безпеки. Рушійною
силою міжнародних відносин стало прагнення держав до визначення та
утримання своїх позицій в системі міжнародної конкуренції, взаємозв’язок
економічного потенціалу держави з її міжнародним авторитетом та
могутністю.
Відомі західні вчені Семюел Гантінгтон та Френсіс Фукуяма вважали, що
після закінчення «холодної війни» США будуть єдиною наддержавою на планеті,
глобалізація обмежить прагнення до світового лідерства, зумовивши високий
рівень життя для всіх країн і гарантуючи, таким чином, світову стабільність
та міжнародну безпеку. Проте, на сьогодняшній день у світі існує нестабільна
«трійка» наддержав і нові претенденти на володіння ядерною зброєю, а
відмінності в рівні економічного розвитку різних країн дедалі поглиблюються.
Відносини між розвиненими державами постійно ускладнюються. Вони
володіють реальними ядерними силами, мають значні відмінності в ресурсах,
обороноздатності та можливостях забезпечення своєї стабільності та безпеки.
Ймовірність конфлікту між великими державами залежить від численних
змінних чинників як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, зокрема
відносної ефективності обороно-промислового комплексу різних країн,
економічних та політичних інтересів, соціальних та культурних особливостей.
В сучасному міжнародному співтоваристві виникає парадокс: демократія,
яка в західній філософії добробуту є основою стабілізуючих процесів, гарантом
зміцнення міжнародної безпеки та миру, забезпечення справедливих правил гри
в міжнародній торгівлі та глобальній конкуренції в той же час може впливати
на формування альтернативних культурних та політичних цілей, які суттєво
збільшують загрозу глобального терористичного конфлікту. Тобто, економічне
зростання та демократія не є абсолютними та необхідними умовами оптимізації
системи міжнародної безпеки. В системі міжнародної безпеки базові економічні
закони попиту та пропозиції, конкуренції та ефективності можуть не діяти і не
виступати регулюючим механізмом стабілізації міжнародних відносин.
Саме цей факт зумовлює актуальність міждисциплінарних досліджень
взаємозв’язків між імперативами міжнародної безпеки та прагненням країн
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до економічної могутності, світового лідерства; становленням демократичних
принципів у міжнародному співтоваристві – і, в той же час, загостренням
політичних суперечностей та виникненням кроскультурних конфлітів. Однією
з основних проблем забезпечення світової стабільності в умовах глобалізації
світового господарства є пошук шляхів оптимізації міжнародних відносин за
умов асиметрії у розподілі багатства та безпеки.
В теорії міжнародних відносин існує кілька підходів до розуміння основи
ефективного функціонування системи міжнародної безпеки.
Перший підхід базується на проголошенні провідної ролі «ідеальних»
ринків, які можуть утворюватися за наявності доброї волі всіх країн. Тут
фактично абсолютизується роль міжнародної торгівлі як основи міжнародних
економічних відносин та гаранта світової стабільності. Таким чином, імперативи
прибутковості, добробуту, вільної конкуренції, розширення сфери міжнародних
домовленостей, об’єднань стають основою моделі, яка, фактично, є утопічною,
оскільки в ній не беруться до уваги значні відмінності в ресурсному забезпеченні
та можливостях різних країн. Утопічним є уявлення про те, що міжнародна
спільнота здатна дотримуватися «золотого правила» в міжнародних економічних
відносинах і таким чином знищувати передумову глобальних конфліктів.
Другий підхід міститься у визначенні панацеєю від міжнародних конфліктів
науково-технічний прогрес, а саме – «наукове обгрунтування» сутності
глобальних загроз та необхідності неупередженої об’єднаної міжнародної
діяльності, спрямованої на виживання людства. Світовий розвиток на основі
інновацій, міжнародна інтеграція у сфері науково-технічного співробітництва,
взаємодія національних інноваційних систем, на думку прихильників
такого підходу, створить основу для подолання міжнародних конфліктів та
справедливого розподілу ресурсів у світових масштабах.
Третій підхід базується на культурорегулюючих теоріях, які наполягають
на переважному значенні традицій, національних та релігійних особливостей
у визначенні змісту національних економічних режимів, підкріплених
оборонними програмами. Такі режими забезпечували б стримання агресії,
зокрема терористичної загрози, в середині країни з найменшими витратами.
Зміна геополітичної ситуації, нові фактори міжнародного середовища,
виникнення загрози глобального терористичного конфлікту на початку ХХІ
століття, на нашу думку, зумовлюють необхідність конструктивного підходу
до вивчення умов забезпечення міжнародної безпеки в контексті еволюції
економічних систем. Він базується на системному поєднанні постулатів всіх
трьох підходів, а саме:
– включення проблем економічного зростання в коло досліджень в сфері
міжнародної безпеки, зміцнення засад національних економік на підставі
визначення пріоритетів економічного розвитку з урахуванням можливостей
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науково-технічного та інноваційного потенціалу країни, її ресурсного
забезпечення, конкурентної ситуації на відповідних світових ринках;
– застосування «інноваційного імперативу» забезпечення світової
стабільності; розвиток високотехнологічного сектору світової економіки на
засадах широкомасштабної міжнародної кооперації, створення стратегічних
технологічних альянсів, глобальних науково-технологічних проектів;
– розробка критеріїв ефективності системи міжнародної безпеки в
умовах інтеграційних процесів, які будуть враховувати особливості соціальнокультурного розвитку та національної самосвідомості кожної країни
У прагненні до гармонійного світового розвитку міжнародне співтовариство
буде змушене покладатися на обгрунтоване самообмеження експансіоністських
інтересів та консолідацію зусиль на подоланні глобальних загроз, однією з
яких є тероризм. Країнам-лідерам необхідно з одного боку контролювати
ті свої внутрішні сили, які прагнуть панування над іншими країнами, а з
другого – впроваджувати системну політику щодо встановлення миролюбивого
іміджу, незважаючи на розміри, структуру та могутність своїх збройних сил і
характеру своєї зовнішньої політики. Інші країни, особливо слабкі та економічно
відсталі, мусять не піддаватися спокусі компенсувати свої економічні слабкості
мілітаризацією та участю у зовнішньополітичних авантюрах.
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КОСМІЧНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ
Д І.Д. ячук
Національний авіаційний університет, м. Київ
dyachuk_id@mail.ru
Космізація мислення як протидія агресивності цивілізації давно виступає
предметом широкого обговорення у філософській літературі. Інтерес до цієї
наукової ідеї посилюється по ходу загострення антропогенних криз та глобальних
проблем. Існує думка про те, що космізація мислення була цілком зумовлена
розвитком практичної космонавтики, подібно тому, як і уявлення про ноосферу
було ініційоване зростанням глобальної кризи. З таким підходом неможливо
погодитись, оскільки виникнення космічного мислення було результатом
об’єктивної соціоприродної еволюції, відобразившої факт переходу людства у
космічний етап свого розвитку. На жаль, темпи космізації мислення та його
екологізації як складової частини виявились значно нижчими, ніж темпи
зростання глобальних проблем, що створило безпосередню загрозу самому
існуванню цивілізації.
Здобуває все більше прихильників песимістичний погляд на майбутнє
людства у розрізі неминучої загибелі цивілізації, і не суть важливо, яким
чином – чи в результаті глобальної війни, чи внаслідок екологічної катастрофи,
спричиненої руйнуванням природного середовища, чи шляхом генетичної
деградації, викликаної втручанням у закони Природи. Проте, існує інша
точка зору, згідно якої саме інтелект є здатним протистояти стихійному
лиху природних катаклізмів, саме знання мають озброїти людство засобами
виживання та прогресивного розвитку, тільки розум може прогнозувати
майбутнє і моделювати подальшу еволюцію соціуму. Осмислення причин
руйнівних наслідків багатьох напрямків соціального розвитку зумовлює
актуальність дослідження проблеми співвідношення науково-технологічного
прогресу та морально-духовної еволюції соціуму, наукових знань та безпеки
існування, космізації мислення та моральнісних імперативів.
Метою публікації є визначення філософських передумов визнання
креативної сутності інтелекту, і не тільки у матеріальному втіленні, але й
в духовно-моральнісному, обґрунтування співвіднесення цих втілень як
імперативу еволюції людства.
В космічній філософії проти скепсису вчених, проголосивших завершення
еволюційного циклу, була висунута ідея моральної креативності інтелекту
(М. Федоров, К. Ціолковський, М. Холодний, В. Вернадський та ін.). Ця
ідея базувалася на вірі у людський розум, який співвідноситься з Космічним
Розумом, що супроводжує розвиток людства, Природи, Всесвіту на принципах
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краси, гармонії та моральності і веде до здійснення головної мрії людства
– досягнення безсмертя. Ускладнення організаційної структури суспільства,
здатного вирішувати завдання космічного масштабу, становить окрему людину у
досить суворі рамки, які існують в силу необхідності забезпечення дисципліни і
відповідальності кожного члена соціуму. Але у той же час вчинки однієї людини,
посилені величезною могутністю глобального співтовариства, здатні впливати
на еволюцію космічних процесів і, таким чином, пропорційно зростає вплив
окремого члена суспільства та його відповідальність за свою діяльність. Людина
є мікрокосм, що поширює свій вплив в макрокосмі. Цьому мікрокосму належить
центральна утворююча роль у макрокосмі, що створює для нього периферію,
а разом з тим, і об’єкт господарського впливу. Людина являє собою начебто
«стягнутий всесвіт» (Шеллінг), а космос – потенційне тіло людини. Осмислюючи
природу господарської діяльності людства, видатний філософ С.Булгаков саме
на цьому, визначеному ним онтологічному зв’язку, засновує ствердження
про можливість та необхідність розвитку наукового знання, інтелекту, проте
з обов’язковим розумінням гармонійної єдності соціальних, духовних та
космічних процесів. Крім того, людина є біологічним об’єктом, який щільно
пов’язаний через посередництво різноманітних фізичних полей з Космосом,
тому вона в багатьох аспектах свого існування залежить від стану самого
Космосу. Пізнання космічних закономірностей, вміння керувати космічними
процесами здатне принести людині значну могутність, яка без моральнісних
імперативів може стати основою самознищення. Будь-які досягнення інтелекту
мають супроводжуватися моральнісною оцінкою наслідків, і чим вагомішими
є інтелектуальні результати, тим кардинальнішими мають бути механізми
компенсації.
За образним висловом М.Ф. Федорова, видатного мислителя-косміста,
«...моральність не тільки не обмежується особистостями, суспільством, але
повинна поширюватися на всю природу. Задача людини – моралізувати все
природнє, перетворити сліпу, несвідому силу природи в знаряддя свободи» .
Інтелект не може існувати поза природним та соціальним середовищем.
Разом з тим, його технологічна активність здійснює руйнівний вплив на життєво
важливі процеси в середовищі. Отже, стаючи жертвою власної могутності,
людство змушено при кожному загостренні кризових процесів кардинально
перебудовувати технології і, відповідно, певні поведінкові принципи, що
стосуються відносин в соціумі. Відомим є той факт, що в основі соціальних
криз, завжди знаходилося випередження технологічного потенціалу відносно
моральних і відповідно правових регуляторів. Це вимагає застосування
необхідного і достатнього імперативу соціального прогресу – гуманізації
інтелектуальної діяльності. Саме моральні регулятори відображають складні
потреби соціальної системи шляхом розширення сфери ненасильницьких
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відносин, під тиском трагічного досвіду вони звільняються від авторитарності,
заснованої на контрастному світосприйнятті, навіяному «образом ворога».
Глобальні перспективи людства безумовно пов’язані з його поширенням за
межі Землі, з його космічністю у фізичному смислі, що буде означати здатність
управління космічними процесами, активну участь в подіях космічного
масштабу. Для того, щоб досягти цієї еволюційної перспективи, людство має
пройти універсальний природній відбір за умови високого ступеню внутрішньої
різноманітності. Отже, будь-які прагнення глобалізувати суспільство за якимись
єдиними стандартами суспільного і морального розвитку є тупіковими з
точки зору еволюційної перспективи і призводять до загострення соціальних
конфліктів. Досягти необхідного ступеню культурного (в широкому смислі
слова) розмаїття зможуть лише ті цивілізації, які будуть здатними використати
свій інтелектуальний капітал в переосмисленні моральних цінностей, зробити
ядром своїх відносин з оточуючим середовищем терпимість, гармонізацію
інтересів, впровадити високоефективні механізми політичних, економічних,
правових та соціокультурних компромісів.
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ЕКОЛОГІЯ ТА КОСМОС
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АКВАТОРИИ
ФЕОДОСИЙСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА
Е.Ю. Кузнецова,
Таврический гуманитарно-экологический институт, г. Симферополь
keu2005@yandex.ru
В условиях производственной деятельности Феодосийского морского торгового
порта (ФМТП) основным критерием воздействия является предельно допустимая
величина экологической (техногенной) нагрузки на окружающую природную
среду, в том числе и на водную среду.
Поэтому для обеспечения условий безопасной деятельности порта необходима
система оперативного регионального мониторинга окружающей природной
среды. Программа мониторинга разработана в соответствии с «Положением о
государственной системе мониторинга окружающей среды», утвержденного
постановлением Кабинета Министров Украины № 391 от 30.03.1998 г., и
«Правилами охраны внутренних морских вод и территориальных морей Украины
от загрязнения и засорения», утвержденного постановлением КМ Украины № 431
от 29.03.2002 г.
В программе определен и согласован перечень загрязняющих веществ,
подлежащих контролю в водной среде в соответствии с Приложением к «Правилам
охраны внутренних морских вод и территориальных морей Украины от загрязнения
и засорения», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 431
от 29.03.2002 г.
В соответствии с КНД 31.0.017-2000 «Инструкция по осуществлению
ведомственного мониторинга за состоянием объектов окружающей природной
среды береговых предприятий морского транспорта», были определены
уровни загрязнения водной среды, была произведена сравнительная оценка
экологической нагрузки на окружающую среду в условиях производственной
деятельности в 2004 и в 2007-2008 гг.
Материал и методика исследований
Объектом мониторинга в данной работе выбрана водная среда, подверженная
загрязнению вредными веществами в условиях производственной деятельности
ФМТП. Мониторинг проводился в 2007-2008 гг. на базе Лаборатории охраны
морских экосистем ЮгНИРО.
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Акватория порта испытывает на себе пресс со стороны городских сточных вод
и перегрузок различных сыпучих и наливных грузов на суда. В связи с этим очень
важно знать насколько загрязнены сточные воды и оценить вклад перегрузок в
общее загрязнение водной среды. Для этого осуществлялся отбор проб сточных вод в
колодцах ливневого стока. Расположение и количество точек наблюдения выбрано
по оптимальному методу с учетом наличия двух мест перегрузок (непосредственно в
порту и в районе нефтепричалов) и присутствия граничащих с портом предприятий.
Таким образом, исследования водной среды проводились в 9 точках акватории,
включая два горизонта отбора проб, и в двух колодцах сточных вод.
Ведомственный контроль по оценке уровня загрязненности сточных вод и
акватории порта по перечисленным параметрам проводился 1 раз в квартал [1].
Оценка уровня загрязненности донных осадков производилась один раз в год
в тех же точках контроля, что и для воды. Отбор проб донных отложений был
совмещен с отбором проб воды.
Перечень контролируемых веществ в воде следующий: растворенный
кислород, взвешенные вещества, соленость, сульфаты, хлор-ион, ион аммония,
нитраты, нитриты, нефтепродукты, БПК5, железо, водородный показатель (рН),
уровень токсичности воды на основе биотестирования, коли-индекс.
В донных отложениях были исследованы пробы по следующим показателям:
водородный показатель (рН), аммоний обменный, железо, нефтепродукты
сульфаты, общий фосфор, общий азот. В ходе анализа проб воды и донных
отложений применялись методики, прошедшие метрологическую аттестацию
[2, 3, 4, 6].
Результаты и обсуждение
Исследования, проведенные в Феодосийской бухте, показали, что в течение
2007 г. соленость в водной среде изменялась в небольшом диапазоне – 15,5517,50 ‰, что входило в пределы величин (12-18 ‰), характерных для вод
Черного моря [5, 6, 7].
Мониторинговые исследование, проведенные в Феодосийской бухте в 2008
г., показали, что в течение году соленость в водной среде изменялась в небольшом
диапазоне – 17,10-17,32 ‰ и эти значения входили в пределы величин (1218 ‰), характерных для вод Черного моря [5, 6, 7].
Как видно из представленных данных средняя соленость водной среды
имеет тенденцию к увеличению (16,53 ‰ в 2007 г. и 17,21 ‰ в 2008 г.).
Содержание растворенного кислорода за весь исследуемый период является
высоким (в среднем от 6,78 до 7, 55 мг/л), выше критических для выживания
организмов.
Средняя величина рН водной среды ФМТП колеблется за исследуемый
период незначительно.
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Содержание взвешенных веществ в 2007 г. и в поверхностном, и
придонном горизонтах воды акватории порта выше, чем акваторий рейдовых
нефтепричалов. Так, в течение всего периода исследований содержание их в
воде района нефтепричалов составило 0,05-21,80 мг/л, а акватории порта –
0,5-51,4 мг/л. Максимальные концентрации взвешенных веществ чаще всего
фиксировались в районе Генуэзского выпуска и придонном слое воды открытой
части порта. Повышенным содержанием взвешенных веществ характеризуются
и сточные воды.
Содержание взвешенных веществ в июле 2008 г. составило 9,05-22,6 мг/дм3
(поверхность), 9,08-45,4 мг/дм3 (придонный слой) в сентябре – 11,5-34,7 мг/дм3
(поверхность) 12,5-22,0 мг/дм3 (придонный слои), октябре – 7,46-14,1 мг/дм3
(поверхность), 0,73-19,6 мг/дм3 (придонный слой). В районе Генуэзского выпуска
практически всегда фиксировались максимальные содержания взвеси, кроме
того, по-видимому, от этого участка происходило поступление взвеси в сторону
причала № 1, где также наблюдались ее повышенные содержания.
В сточных водах концентрация взвешенных веществ была на уровне района
Генуэзского выпуска.
Как показали результаты исследований, в 2008 с. по сравнению с 2007 г.
произошло некоторое снижение содержания взвешенных веществ с среднем в
1,5 раза.
Анализ данных величин БПК5 показал, что в 2004 г. величина БПК5
изменялась в пределах нормы, в 2007 г. в придонном горизонте района
рейдовых нефтепричалов наблюдалось превышение ПДК в 1,2-1,5 раза, в 2008
г. зафиксировано превышение ПДК в 1,3-1,7 раза. Таким образом, наблюдается
увеличение величины БПК5 с 2004 по 2008 г., что свидетельствует об увеличении
количества органики в акватории порта.
Водородный показатель рН вод в основном был менее 8 единиц.
Приводимые в монографии [3] величины рН составляют 8,36-8,39 для глубины
10 м. Интенсификация процессов фотосинтеза на исследуемой акватории
определяет более низкие величины рН и связана, по-видимому, с эвтрофикацией
прибрежных вод.
Динамика БПК 5 в течение 2004 г. показала, что легкоусвояемое
органическое вещество вероятнее всего является продуктом фотосинтетической
деятельности фитопланктона и не попадает сюда извне, в пользу чего говорят
обратные зависимости величин БПК5 и рН. Тогда как в 2007 г. и 2008 г.
наблюдается явная эвтрофикация воды порта, особенно в районе Генуэзского
выпуска.
Анализ пространственного распределения тяжелых металлов позволил
выделить зоны повышенного содержания металлов. Оценка содержания
микроэлементов в Феодосийском заливе проводилось путем сравнения с
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содержанием этих микроэлементов в поверхностном слое осадков Черного моря.
Было показано, что средние значения валовых концентраций исследуемых
металлов в донных отложениях Феодосийского залива не превышают
геохимического фона. Вместе с тем, выполненные исследования позволили
определить зоны повышенного содержания таких металлов как цинк, хром,
свинец, мышьяк и медь. По всей видимости, эти зоны, находились под влиянием
антропогенного воздействия.
Среднегодовое содержание нефтепродуктов в воде с 2004 г. по 2008 г.
колеблется незначительно (в пределах 0,05-0,11 мг/л).
Среднегодовое содержание нефтепродуктов в донных отложениях в 2007 г.
имело тенденцию к снижению, по сравнению с 2004 г. В 2008 г. наблюдается
повышение содержания нефтепродуктов в донных отложениях по сравнению
с 2006 г.
В целом, согласно классификации, донные отложения акватории ФМТП по
загрязненности их нефтепродуктами отнесены ко II уровню.
В течение всего периода исследований неблагополучная санитарнобактериологическая ситуация складывалась в районе Генуэзского
выпуска. Так, в марте величина Коли-индекса в поверхностном горизонте воды
составила 24000, в июле – 70000 (поверхность) – 24000 (дно), в октябре – 24000
(поверхность), в ноябре – 7000000 (поверхность) – 24000 (дно) при норме 100010000. Величина индекса Коли-Фага в поверхностном слое воды данной части
акватории превышала ПДК в октябре в 2 раза, в ноябре – 3 раза.
Неблагополучное санитарно-бактериологическое состояние в районе
Генуэзского выпуска привело к тому, что в октябре величина Коли-индекса
и индекса Коли-Фага превышала норму в поверхностной воде в районе
причала № 3, а в ноябре загрязненность распространилась на большую часть
акватории – причалы № 3 и 1, акваторию и открытую часть порта. Если Колииндекс в районе причала № 3 составил 24000 (поверхность) -700000 (дно), то
в поверхностной воде открытой части порта – 1200000, в районе причала №. 1
– 2400000, в поверхностном горизонте акватории порта – 950000, придонном
– 24000. При этом в поверхностном слое воды индекс Коли-Фага составил 2
ПДК в акватории порта, 3 ПДК -причалы № 1 и 3 и 5 ПДК – открытая часть
порта.
В июле высокий уровень обсемененности зафиксирован также в районе
ливневого стока, где Коли-индекс составил в поверхностной воде 24000,
придонной – 70000, индекс Коли-Фага – 2 ПДК и сточных вод, в которых
величина Коли-индекса составила – 24000 [8, 9, 10].
В 2008 г. в течение всего периода исследований неблагополучная санитарнобактериологическая ситуация складывалась в районе Генуэзского выпуска и
близлежащего к нему участка – причалы № 1 и 3, а также ливневого стока.
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Так, в июле, сентябре и ноябре текущего года величина индекса Коли-Фага в
поверхностном горизонте воды в районе Генуэзского выпуска составила 200
(2 ПДК), а в сентябре такая величина индекса фиксировалась в районе причала
№ 1. В придонном горизонте воды превышение нормативной величины в 2 раза
выявлено в районах Генуэзского выпуска и причала № 3.
В июле величина Коли-индекса в районе Генуэзского выпуска в
поверхностной воде составила 75000, придонной – 60000, в районе ливневого
стока в поверхностном и придонном горизонтах – 24000 при норме 1000-10000.
В сентябре ситуация по данному показателю улучшилась, превышение нормы
(2,4 раза) зафиксировано в поверхностной воде в районах Генуэзского выпуска
и причала №1. В ноябре такая же величина Коли-индекса (24000) определена
в обоих горизонтах воды в районе Генуэзского выпуска и в придонной воде у
причала № 3 [8. 9, 10].
Таким образом, и в 2007 г., и в 2008 г. в акватории ФМТП санитарнобактериологическая ситуация оценивается как неблагополучная.
Выводы
На основании проведенного мониторинга водной среды в условиях
производственной деятельности порта и выполняемых мероприятий, остаточное
воздействие на водную среду оценивается как допустимое.
При эксплуатации технологического оборудования в условиях
производственной деятельности порта г. Феодосия морской торговый порт
обязуется: осуществлять процесс эксплуатации технологического оборудования
в соответствии с действующими нормами в области охраны окружающей среды;
своевременно ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды; при
эксплуатации технологического оборудования выполнять предусмотренные
мероприятия по максимальному снижению выделения загрязняющих веществ;
осуществлять контроль за выбросами в окружающую среду и мониторинг
состояния водной среды.
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УДК 534.6
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФРАЗВУКА
С ЯВЛЕНИЯМИ В ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
Г.И. Сокол, М.Е. Харченко
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск
gsokol@ukr.net
Представлены исследования генерирования инфразвуковых волн в
атмосфере Земли и их взаимодействие с атмосферными явлениями.
Введение
Неблагоприятное влияние на организм человека низкочастотных акустических
колебаний и, в частности, инфразвука (ИЗ), инфразвукового шума (ИЗ – шума)
дебатируется в научной литературе 20 – ого столетия (L Pimonov, V. Gavro,
Э.Н. Малышева, М.А. Исаковича, А.В. Римского-Корсакова, В. Темпеста,
Е.И.Андреевой – Галаниной, Н.И. Карповой) [1]. Здесь же приведены данные об
аномальном поведении птиц, жвотных, рыб, а также ухудшении самочувствия
людей при распространении низкочастотных акустических колебаний перед
землетрясениями, извержениями вулканов. В то же время известна связь
солнечной активности с биосферными процессами [2]. Поэтому возникла проблема
обнаружения и описания связи проявления солнечной активности, распространения
инфразвука в верхней и нижней атмосфере Земли и влияния взаимодействия этих
факторов на организмы людей и других живых организмов.
Цель работы
Целью настоящей работы является систематизация исследований
по генерированию инфразвуковых волн природними и промышленными
источниками и по распространению их в верхней и нижней атмосфере Земли
с учетом взаимодействия с космическими и ионосферными явлениями,
обнаружение связи через инфразвук солнечных и космических явлений с
живыми организмами биосферы.
Анализ явлений
На современном этапе менее всего выяснены внутриатмосферные связи
инфразвука с солнечной и космической активностью. Без их изучения трудно
будет полностью выяснить основы солнечно – земных причинно-следственных
связей.
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Инфразвуковые колебания в атмосфере Земли являются результатом
действия многочисленных причин: землетрясений (колебаний земной коры),
цунами, извержения вулканов, водопадов, гроз, колебаний поверхности моря,
лесных пожаров, сильного ветра, турбулентности атмосферы, деятельности
человека (взрывов, орудийных выстрелов, вращение лопастей ветроагрегатов,
транспортных возбудителей), электромагнитных излучений, движениями
метеоров, галактических космических лучей, гравитационных воздействий
Луны и Солнца, корпускулярных потоков от Солнца.
Землетрясения, инфразвук и солнечная активность
Взаимодействие инфразвуковых волн с солнечным излучением,
генерируемых в атмосфере Земли во время землетрясений и распространяющихся
в верхние слои атмосферы, изучалось Украинским институтом Космических
исследований и НКАУ (А.А. Негодой, С.А. Сорокой и другими учеными) [3] .
Проведенные работы показали, что это взаимодействие оказывает существенное
влияние на ионосферу. Доказано, что возмущения ионосферы инфразвуком от
землетрясений и извержений вулканов сопровождается рождением магнитных
бурь. Раньше источником возмущений в ионосфере считали только солнечные
вспышки.
Фактором, оказывающим значительное влияние на инфразвуковые
колебания атмосферы (ИКА), является сейсмическая активность, причём
она может быть внешним воздействием на подготовительные процессы и их
результатом. Связь интенсивности сейсмических процессов с солнечной
активностью (СА) была обнаружена при анализе глобальной сейсмичности и
11-летних солнечных циклов.
Инфразвук и прогрев атмосферы от пожаров
Замечено, что наибольшего уровня инфразвуковой фон достигает во
время максимального прогрева атмосферы [4]. Одной из причин этого явления
являются лесные пожары. За последние два года реальность таких процессов
подтверждена. Уже давно источником разогревания верхней атмосферы
представляются все виды инфразвуковых колебаний, включая и внутренние
гравитационные волны.
Генерирование инфразвука вертикально-осевыми ветроагрегатами,
распространение в верхнюю атмосферу
К одному из перспективных направлений решения проблемы обеспечения
планеты энергией относится ветроэнергетика. Ветроэнергетические
установки являются типичными излучателями инфразвука. В настоящее
время круговая частота вращения трехлопастных роторов ГО ВЭУ-250С и
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ВЭУ-500С, разработанных ГКБ «Южное» в Украине, составляет 47,6 об/мин. Их
трехлопастные роторы генерируют в окружающую среду инфразвук с частотой
2,4 Гц. Круговая частота вращения двухлопастных роторов ВО ВЭУ-0020 и
ВЭУ-0030, разработанных Международной Научно-промышленной корпорацией
«ВЕСТА», составляет 28 – 90 об/мин. Их двухлопастные роторы генерируют в
окружающую среду инфразвук с частотой 2-7 Гц.
Инфразвук и полярные сияния
С генерированием инфразвука в верхней атмосфере связаны полярные
сияния [5]. Спектр полярных сияний состоит из систем полос нейтрального
и ионизованного молекулярного азота и кислорода. Излучение с λ = 3914 А
ионизованного азота наряду с λ = 5577 А является самым ярким в видимой
части спектра от 3800 до 7000 А. Полярные сияния испускают инфразвуковые
волны с периодами от 10 до 100 сек, которые сопровождаются колебаниями
в атмосфере с амплитудой от 0,1 до 1 ПА. В верхней атмосфере присутствуют
инфразвуковые волны, они неизбежно приводят к соответствующим вариациям
геомагнитного поля, поскольку верхняя атмосфера (ионосфера) обладает
значительной электропроводимостью. Вариации структуры верхней атмосферы,
геомагнитные возмущения и полярные сияния не поддаются объяснению только
агентами солнечного происхождения.
Взаимодействие инфразвука
с оптическими неоднородностями атмосферы
Взаимодействие электромагнитного излучения с оптическими
неоднородностями атмосферы может приводить к генерации акустических
колебаний в широком диапазоне частот. Следует ожидать поэтому, что в спектре
инфразвуковых колебаний атмосферы должна проявляться ритмика солнечной
активности.
Тонкие слои серебристых облаков на высоте около 80 км обычно обладают
весьма развитой и очень подвижной волновой структурой, которая является
наглядным свидетельством существования в верхней атмосфере инфразвуковых
волн самых разнообразных частот и амплитуд [4]. Движения атмосферы в
результате инфразвуковых колебаний трудно отличить от кратковременных
ветров различных горизонтальных и вертикальных направлений, если для
этой цели пользоваться только результатами одиночных вертикальных
зондирований.
Инфразвуковые и магнитогидродинамические волны
Инфразвуковые и магнитогидродинамические волны, зарождающиеся
как в самой верхней атмосфере, так и за ее пределами внизу и в магнитосфере.
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В последнее время много внимания уделяется инфразвуковым и
магнитогидродинамическим волнам, зарождающимся как в самой верхней
атмосфере, так и за ее пределами внизу и в магнитосфере. Давление звуковых
волн вызывает раздувание атмосферы. Так как вниз и вверх от 80 км температура
атмосферы увеличивается, обеспечивая условия для отражения, эта область,
охватывающая всю Землю, является волноводом и ловушкой звуковых волн
различной частоты и амплитуды.
Инфразвук и источники энергии космического происхождения
Можно выделить несколько источников энергии космического
происхождения, порождающих акустические колебания в атмосфере Земли.
Это гравитационное воздействие Луны и Солнца, падения метеоров и т.п.
Исследовалась только связь ИКА с СА. Исходя из того факта, что максимальные
значения амплитуд инфразвука наблюдались в моменты снижения СА, была
выдвинута гипотеза [3], что уровень инфразвука в атмосфере зависит от
галактических космических лучей (ГКЛ).
Инфравзвук от взрывов
Экспериментально установлено, что даже шум от всякого рода взрывов
имеет инфразвуковую составляющую [1]. В земной коре наблюдаются сотрясения
и вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных источников,
в том числе от взрывов. Для инфразвука характерно малое поглощение в
различных средах вследствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в
земной коре могут распространяться на очень далёкие расстояния. Это явление
находит практическое применение при определении места сильных взрывов
или положения стреляющего орудия. Звуки взрывов, содержащие большое
количество инфразвуковых частот, применяются для исследования верхних
слоев атмосферы, свойств водной среды.
Заключение
1. Систематизированы источники инфразвука в атмосфере Земли.
Рассмотрена связь инфразвука с явлениями в верхней и в нижней атмосферах.
2. Описаны изменения в спектре инфразвука, вызванные литосферными
процессами. Энергия инфразвука возрастает при падении солнечной активности.
За 5-10 дней до крупных землетрясений существенно изменяется спектр и
фазовая диаграмма инфразвуковых колебаний в атмосфере, что может стать
основой для создания нового метода прогноза землетрясений.
3. Обнаружен эффект усиления звука в атмосфере. Кратковременное
(~60с) интенсивное акустическое воздействие на атмосферу приводит к
возрастанию инфразвуковых колебаний, которые затухают на протяжении
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длительного времени. Предложено три возможных механизма этого эффекта:
конденсационный, химический и релаксация неравновесно разогретого газа. Это
можно трактовать как наличие в атмосфере неравновесных состояний, которые
при воздействии акустической волны генерируют инфразвук в широкой полосе
частот.
4. Экспериментально определен диапазон частот, в котором инфразвук
влияет на ионосферные токи. Спектральные плотности геомагнитных вариаций
и инфразвука совпадают в диапазоне периодов от 1 до 20мин.
5. Инфразвук от землетрясений и пожаров может служить предвестником,
сигналом и причиной катаклизмов (взрывы метанового льда). Изучая его
распространение можно составлять прогнозы погоды.
6. Выявлены физические особенности аэродинамического и акустического
полей вертикально-осевых ветроагрегатов. Анализ частотной характеристики
акустического поля показал, что при работе вертикально-осевых ветроагрегатов в
атмосфере Земли генерируются инфразвуковые волны частотой 4-7 Гц. Наличие
инфразвука в атмосфере Земли при растущих мощностях вертикально-осевых
ветроагрегатов предполагает проведение дальнейшего анализа взаимодействия
инфразвуковых акустических полей с солнечным излучением.
Перспективы дальнейших исследований
Существенным моментом в перспективности работ по изучению влияния
инфразвука на атмосферу Земли является решение проблемы о взаимодействии
акустических колебаний с различными физическими, химическими и
биологическими структурами ноосферы. Следует учесть данные последних
научных работ о существовании консервативных и активных сред, и выяснить
не являются ли в конкретном случае механические акустические колебания
так называемыми автоволнами [7]. Данные исследования взаимодействия
инфразвука с атмосферными явлениями актуальны потому, что надо еще
выявить тот факт, не приведут ли периодические воздействия и взаимодействия
с частицами, ионными неоднородностями к тому, что верхняя атмосфера может
стать активной средой, и соответственно, какие-то воздействия могут привести
к необратимым последствиям и изменениям.
Ни одна из концентрических волн уже не является замкнутой вследствие
аннигиляции с набегающими волнами ревербераторов (последние имеют более
высокую частоту); уже следующая волна от ревербераторов достигнет источника
концентрических волн. Поэтому солнечно-земные и внутриатмосферные связи
— наиболее актуальное направление дальнейших исследований.
Используя современные компьютеры, можно рассчитывать движение
инфразвуковых волн в атмосфере и использовать эту информацию для
предсказания погоды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТЛИВОК
ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.Е. Калинина, А.В. Калинин, И.О. Драголюк
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Украина, г. Днепропетровск
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В машиностроении при производстве 1т отливок ответственного
назначения, особенно для авиационной и космической техники, в
атмосферу поступает более 200 кг твердых, жидких и газообразных вредных
веществ, потребляется около 250м 3 технической воды и образуется до
40м3 загрязненных точных вод. Одновременно производство потребляет в
огромных количествах кислород и загрязняет окружающую среду теплом,
шумом, электромагнитными полями и радиацией. Такое техногенное
воздействие на природу не может не оказывать негативного влияния на
условия жизни, здоровье и долголетие людей и требует принятия самых
эффективных мер. В настоящее время в мировой практике отмечается
качественно новый подход к охране природы (сохранению среды обитания
человека). Это важнейшая проблема может быть успешно решена лишь при
условии осуществления следующего комплекса мероприятий: снижение
удельного расхода топлива, сырья и энергии, а также использование тех
их видов, добыча и переработка которых требуют меньших энергетических
затрат; развитие малоотходных производств и технологий, в которых
с высокой эффективностью используется топливо, сырье и энергия;
улучшение потребительских качеств (долговечности, безвредности и т.п.)
продуктов производства, позволяющих уменьшить их выпуск; эффективное
улавливание отходов производства (очистка отходящих газов и сточных
вод) с тем, чтобы уловленный продукт мог быть использован на том же
предприятии, либо в другом месте.
Такой подход к решению природоохранных задач проще реализуется
при разработке и создании новых экологизированных производств.
Технологические мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ
на порядок дешевле, чем сооружения и эксплуатация установок для
очистки отходящих газов и сточных вод. Также способствует снижению
затрат на природоохранные мероприятия увеличение единичной мощности
производственных агрегатов, поскольку в этом случае уменьшаются удельные
(на единицу продукции) выбросы вредных веществ.
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В деле охраны природы выдвигает на первый план вопросы коренной
реконструкции действующих предприятий. При разработке таких программ
целесообразно изменение номенклатуры и объема производства, включая
переход на выпуск менее материало- и энергоемкой продукции, повышение ее
качества и долговечности и увеличение наукоемкости производства.
Во всех случаях необходима экологическая оценка новых технологических
процессов и оборудования. Целесообразно создание систем очистки
промышленных газов, позволяющих более полно использовать энергетические
ресурсы в черной металлургии. Газы плавильных агрегатов являются
ценными энергоносителями, большое количество теплоты которых может быть
использовано.
В сталеплавильном производстве количество отходящих газов также
достигает сотен тыс. м3/час при температурах до 1500…17000С на выходе
из мартеновских печей и конвертеров. Это ценные тепловые вторичные
энергоресурсы, а при отводе конвертерных газов без дожигания они также могут
быть использованы как топливо. [1]
При построении систем очистки промышленных газов, позволяющих
использовать их энергию, генеральной линией является применение
аппаратов сухой очистки. При этом падает надобность в воде на газоочистку,
более эффективно используется физическое тепло предварительно
очищенных от пыли газов и облегчается возврат в производство уловленной
в сухом виде пыли. Во всех случаях целесообразно размещать аппараты
газоочистки перед устройствами, утилизирующими физическое тепло или
потенциальную энергию очищаемых газов. При работе на предварительно
очищенных от пыли газах уменьшается износ и увеличивается кпд
теплоиспользующих установок (котлов-утилизаторов). При высокой
температуре очищающих газов их предварительная очистка может
производиться в выполненных из огнеупорного материала осадительных
камерах (шлаковики мартеновских печей и др.). Для этих целей наиболее
пригодны фильтры из металлической ткани (сетки). Такие фильтры прошли
проверку в производственных условиях и могут обеспечить эффективную
очистку газа от возгонной пыли.
Создавая системы газоочистки, позволяющие улучшить условия работы
теплоизолирующих агрегатов, и тем самым увеличивая выход вторичных
энергоресурсов, можно в значительной мере компенсировать затраты на очистку
газа.
Разработку систем для санитарной очистки газов, выбрасываемых в
атмосферу, следует вести комплексно, охватывая как пыль, так и газообразные
вредные вещества. При этом наиболее целесообразна сухая очистка газа
от пыли, сохраняющая его температуру, что способствует эффективному
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улавливанию газообразных вредных веществ в последующих аппаратах
химической очистки газа.
В области защиты водоемов основным является создание замкнутых систем
водоснабжения. Это дает двойную выгоду: с одной стороны, снижаются расходы
свежей воды и, соответственно, сбросы в водоемы, с другой – подготовка
воды для ее повторного использования обходится дешевле, чем очистка до
санитарных норм перед сбросом в естественные водоемы.
Помимо традиционных мероприятий, направленных на сокращение
выбросов вредных веществ в атмосферу и водоемы, снижение количества
твердых отходов, необходимо пристальное внимание к вопросам загрязнения
окружающей среды электромагнитными полями, радиацией, теплом и шумом.
Во всех случаях следует учитывать агрессивность вредных веществ и воздействий
на человека и на этой основе определять очередность и эффективность
природоохранных мероприятий.
В последние годы при производстве отливок ответственного назначения
все большее применение находят нанотехнологии, включающие применение
тугоплавких нанокомпозиций (TiCN, SiC, WC, B4C, VC, Mg2Si и др.) с размером
частиц менее 100нм. [2,3]
Из известных методов получения нанопорошков, таких как помол,
распыление, электролиз, разложение карбонилов и различных солей
металлов, в том числе под действием взрыва, излучения, термоудара и
др., только управляемый плазмохимический синтез является наиболее
экологически-чистым процессом, который дает возможность синтезировать
заданные по составу фракции нанопорошков различных металлов и
композиций. Отличительной особенностью процесса является возможность
применения в качестве сырья отходов ферросплавных, титано-магниевых,
электродных, кремний-полимерных и других производств. Промышленные
плазмохимические установки представляют собой замкнутую систему водои газоснабжения, плазмохимический реактор снабжен системами теле- и
видеонаблюдения. Конечный продукт поступает из теплообменников в
герметично-закрытые контейнеры.
Эффективность действия нанопорошков в 50-100 раз превосходит
действие известных модификаторов, что позволяет значительно сократить
их расход. [4]
С помощью нанотехнологии можно значительно повысить качественные
характеристики отливок и снизить затраты на технологический процесс.
При их применении резко снижается количество вредных выделений, по
сравнению с имеющим место при применении традиционных модификаторов.
В первую очередь это относится к выделению спелевидного графита, пыли
газов. Последнее особенно важно, если учесть, что далеко не все литейные
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цеха оборудованы системами вытяжной вентиляции. Принципиально другая
картина наблюдается при обработке наномодификаторами. Во-первых,
количество вводимых модификаторов составляет 0,005-0,01%, т.е. в 50-100
раз меньше, чем традиционных модификаторов и момент их ввода приближен
к началу кристаллизации; обычно их вводят в процессе заливки форм. Таким
образом, нет необходимости значительно перегревать металл, в меньшей
степени понижается его температура от выпуска до заливки и за счет этого
снижается количество вредных газов. Во-вторых, поскольку нанопорошки
обладают высокой термодинамической прочностью и температурой плавления,
то при температуре жидкого чугуна они не диссоциируют. Оказывая
положительное воздействие на зарождение кристаллов металлической
основы, эти присадки резко снижают интервал кристаллизации, что является
значимым физическим фактором, резко снижающим выделение графита
в виде спели. И, наконец, эти вещества, синтезированные при высоких
температурах, малонасыщены газами и влагой. Еще более перспективным
является применение нанолигатур, в которых нитриды или карбонитриды
получены путем выделения из предварительного азотирования двойных или
тройных сплавов на основе железа.
Низкий расход таких добавок, применяемых в брикетированном
виде, позволяет резко сократить количество комплексных легирующих
модифицирующих присадок, приводящих к выделениям вредных соединений,
превышающих предельнодопустимые концентрации. Коренное улучшение
качества отливок, возможность управлять процессами кристаллизации при
применении разработанных новых методов обработки Fe-C-расплавов дает
возможность снижать энерго- и металлоемкость технологических процессов, сто
значительно улучшит экологическую чистоту в литейном производстве. Освоение
новых технологических процессов с использованием АСУТП обеспечит высокую
их эффективность и конкурентоспособность. При этом коренным образом
повышается качество продукции, резко снижаются расходы модифицирующих
добавок и энергоемкость технологических процессов.
Поставка разработанных модификаторов осуществляется в брикетированном
или пакетированном виде различного химического состава и развеса в
зависимости от вида плавильного агрегата, типа ковшей, а также требований,
предъявляемых к отливкам. Это позволяет применять модификаторы
без дополнительной подготовки (дробление, взвешивание). Указанные
преимущества созданных модификаторов способствует значительному
улучшению экологической чистоты технологических процессов производства
отливок, в частности крупногабаритных прокатных валков массой до 50т.
Ультрадисперсные модификаторы прошли опытно-промышленные
испытания на предприятиях России, Украины, Швеции. Внедрение
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разработанных модификаторов при производстве двухслойных прокатных
валков снизило металлоемкость технологического процесса на 25-40%.
Дискретный ввод ультрадисперсных модификаторов в процессе заливки
совместим с оборудованием компьютерного управления ввода и дозирования
модифицирующих присадок в автоматизированных системах заливки.

1.

2.

3.
4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ
Ю.С. Долинец
Национальный центр аэрокосмического образования молодежи
им. А.М. Макарова, ГП «Днепрокосмос»
dolinets@mail.ru
В связи с непрерывными временными изменениями, обусловленными
деятельностью человека и природными процессами, картографический материал
требует постоянного обновления. Периодичность обновления зависит от
количества и характера изменений, произошедших на местности после создания
карт, а также важности районов для жизнедеятельности государства. Согласно
нормативным документам карты для промышленно развитых густонаселенных
территорий должны переиздаваться через 5-7 лет, для сельскохозяйственных
среднезаселенных территорий через 8-10 лет, а для горных, лесных и степных
малонаселенных территорий через 10-15 лет. Однако, 85% топографических
карт масштабов от 1:100 000 до 1:200 000 соответствуют местности 1991 г., а
около 55% карт в масштабе 1:10 000 и 45% карт в масштабе 1:25 000 созданы и
изготовлены больше 20 лет назад.
Аналогично критична ситуация в картографировании городских
населенных пунктов Украины. За 1991-2002 гг. была проведена топографическая
съемка 16% населенных пунктов страны (не учитываются населенные пункты,
где топографо-геодезические работы была начаты, но не закончены), другие
поселения обеспечены устаревшими (до 1991г.) топографическими планами.
Проблема обновления существующих топографических планов усугубляется
тем, что абсолютное большинство из них (больше 90%) создано по традиционным
технологиям.
Обновление карт производится следующими способами:
– при помощи данных дистанционного зондирования путем камерального
исправления;
– по данных полевой инструментальной мензульной съемки;
– по картографическим материалам более крупных масштабов,
полученных в результате новых съемок или обновления.
Независимо от способа обновления обязательно используются имеющиеся
на район работ картографические и литературно-справочные материалы,
изданные или составленные после создания обновляемых карт.
Настоящим прорывом в технологии изготовления карт стало использование
цифровых методов. Массовое внедрение компьютерных технологий дало
возможность значительно сократить расходы на обновление карт, а также
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обеспечить картографической продукцией широкие слои населения и облегчить
работу с геопространственными данными.
В настоящее время для получения цифровых карт применяют следующие
методы:
– оцифровка карт на твердой основе;
– конвертирование существующих данных;
– использование данных дистанционного зондирования.
Беря во внимание то, что большая часть существующего картографического
материала устарела, можно сделать вывод, что оптимальным для создания и
обновления цифровых карт является использование данных дистанционного
зондирования. Это объясняется возможностью в сжатые сроки охватить огромную
территорию с высоким разрешением, автоматизировать многие операции
обработки снимков при помощи современного программного обеспечения, а также
значительно сократить, а то и совсем исключить полевые работы.
На Украине довольно много предприятий занимающихся обработкой
спутниковых снимков для различных прикладных задач, в том числе и
картографии. В связи с этим важной задачей является разработка методики
автоматизирования классификации и доведения ее до стандарта, для получения
унифицированных корректных результатов работы различных операторов
действующих независимо друг от друга. Для карт масштабом 1:100 000
ГП «Днепрокосмос» совместно с научно-исследовательским институтом геодезии,
картографии (НИИГК) и немецкой фирмой RapidEye такая методика уже
разработана, теперь ведутся работы для карт масштабом 1:10 000 и 1:25 000.
Для достижения поставленной цели были выделены следующие этапы:
– определение многоуровневой номенклатуры классов земных покровов
и требований к этим классам с ориентацией на региональных и местных
пользователей;
– определение дешифровочных признаков для каждого класса и объектов
комплексных классов;
– разработка моделей и алгоритмов предварительной обработки;
– создание многоуровневой модели классификации, основанной на
объектно-ориентированных подходах;
– разработка пост-классификационной модели;
– разработка методики валидации результатов классификации;
На сегодняшний день уже выполнено два этапа, а именно определена
номенклатура классов и описаны признаки дешифровки для каждого из классов.
Для определения номенклатуры классов за основу был взят украинский
классификатор информации отображаемой на топографических картах изданный
главным управлением картографии геодезии и кадастра. В основе построения
классификатора лежит иерархическая структура классификации. На первом
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уровне содержится 8 классов. Каждый из которых состоит из классификационных
групп, которые в свою разделяются на другие группы и так до отдельных
объектов. Всем объектам присвоен свой индикационный номер, цифры которого
показывают к каким классификационным группам он относится, а также в
Классификаторе приведены коды переменных признаков объектов.
Таблица 1. Фрагмент украинского Классификатора информации,
отображаемой на топографических картах масштабов
1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 00, 1:1000 000
НАИМЕНОВАНИЕ
Код объекта

10000000

классификационной группы

Коды признаков,
которые
характеризуют объект
классификации

объекта классификации

Математические элементы, элементы
плановой и высотной основы

20000000

Рельеф суши

30000000

Гидрогеография и гидротехнические
сооружения

40000000

Населенные пункты

41000000

Городские поселения

…

41100000

Города

03,06,09,38,43

41200000

Поселки городского типа

03,06,09,38,39,43

42100000

Поселки сельского типа

03,06,09,38,39,42

42200000

Отдельные дворы (хутора)

03,09,47

42300000

Постоянные стоянки юрт,
чумов

09

43100000

Поселки дачного типа

03,06,09,38

43200000

Поселки, не внесенные
официально к категории к
поселкам городского типа

03,06,09,38,39,43

42000000

43000000

Сельские поселения

Другие поселения

50000000

Промышленные, сельскохозяйственные
и социально-культурные объекты

60000000

Дорожная сеть и дорожные сооружения

70000000

Растительный покров и грунты

80000000

Границы, пределы, ограждения и
отдельные природные явления

…

Для возможности сотрудничества с иностранными партнерами было решено
гармонизировать украинский Классификатор с европейской четырехуровневой
номенклатурой классов.
226

Дніпровська орбіта

Екологія та космос

Таблица 2. Фрагмент таблицы
европейской CLC- и TLCC номенклатуры классов земных покровов
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

1. Искусственные поверхности

1.1 Городская
застройка

1.1.1 Непрерывная
городская застройка

1.1.1.1 Многоэтажная
застройка
1.1.1.2 Малоэтажная застройка

1.1.2 Прерывная городская
застройка

1.1.2.1 Многоэтажная
застройка
1.1.2.2 Малоэтажная застройка
1.1.2.3 Частный сектор

1.2 Индустриальный,
коммерческий
и транспортный
модули

1.2.1 Индустриальные и
коммерческие модули
1.2.2 Дороги и связанная
земля
1.2.3 Области порта
1.2.4 Аэропорты

2.Сельскохозяйственные области
3. Лес и полуестественные
области

…

4. Заболоченные земли
5.Водные объекты

Гармонизация основана на разумном компромиссе между возможностью
автоматизированной классификации и потребностями национального
картирования.
В результате проделанной работы была получена расширенная до пяти
уровней таблица классов совместимая как с европейской, так и с украинской
классификацией.
Таблица 3. Пример сведенной таблицы классов
европейской и украинской классификаций для городской застройки
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

1.Искусственные
поверхности

1.1 Городская
застройка

1.1.1 Непрерывная
городская
застройка

1.1.1.1 Многоэтажная застройка
1.1.1.2 Малоэтажная застройка

Отдельные здания
(44 000 000)
Улицы
(45 200 000)
Площади
(45 300 000)

1.1.2 Прерывная
городская
застройка

1.1.2.1 Поселки городского типа
(41 200 000)
1.1.2.2 Поселки сельского типа
(42 100 000)
1.1.2.3 Отдельные дворы (хутора)
(42 200 000)

Отдельные здания
(44 000 000)
Улицы
(45 200 000)
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Кроме того, под задачи совместного пилотного проекта «Land Cover Classification»
была составлена и утверждена тремя организациями (ГП «Днепрокосмос», НИИГК
и Rapid Eye) таблица соответствия классов европейской классификации Land
Cover и кодов объектов, приведенных в украинском Классификаторе информации,
отображаемых на топографических картах масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000, 1:200 000, 1:500 00, 1:1000 000.
Таблица 4. Фрагмент таблицы соответствия классов европейской
классификации Land Cover и кодов объектов, приведенных в украинском
Классификаторе информации, отображаемых на топографических картах
CORINE Land Cover Classification
№
classа

Class name

Название
класса

Найменування
класу

111

Continuous
urban fabric

Непрерывная
городская
застройка

Безперервна
міська
забудова

112

Discontinuous
urban fabric

Прерывная
городская
застройка

Перервна
міська
забудова

Классификация в соответствии
с украинским Классификатором
Similarity of the Ukrainian classifier with CLC-nomenclature
Object
of classification on
topographical maps

Код
объекта
Cod

Объект классификации
на топографических
картах

Cities
Settlements
of city type
Settlements
of rural type
Farm-stead
Settlements
of country type
Quarters in human
settlements
Streets
Embankments
The areas
Separate buildings
City sites

41 100 000
41 200 000

Города
Поселки городского типа

42 100 000

Поселки сельского типа

42 200 000 Отдельные дворы (хутора)
43 100 000
Поселки дачного типа
45 100 000
45 200 000
32 140 000
45 300 000
44 000 000
45 400 000

Кварталы в населенных
пунктах
Улицы
Набережные
Площади
Отдельные здания
Части населенного пункта
Целесообразно
выделить объекты
преимущественно
низкоэтажной и
высокоэтажной
застройки
It is expedient to clasify
objects mainly low and
hight buildings

После определения перечня картографируемых объектов, следующим
этапом было распознавание и описание этих объектов. Поскольку современное
программное обеспечение позволяет автоматизировано классифицировать снимки
не только по спектральным характеристикам, но и по объектно-ориентированным
качествам, то для описания объектов подходят все признаки визуального
распознавания, а именно: прямые (размер, форма, тени, цвет, рисунок или
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текстура объекта) и косвенные, указывающие на наличие или характеристику
объекта, хотя он и не получил непосредственного отображения на снимке.
Проиллюстрируем полученный результат на примере путей сообщения,
которые согласно украинскому Классификатору разделяются на:
– автострады – дороги, имеющие твердое основание и прочное покрытие
шириной проезжей части не менее 15м;
– усовершенствованные шоссе – дороги, имеющие усовершенствованное
покрытие на твердом основании шириной проезжей части не менее 7 м;
– шоссе – дороги, имеющие покрытие и основание из камня, щебенки,
гравия обработанные специальным связующим веществом, ширина проезжей
части 5-6 м;
– усовершенствованные грунтовые дороги – профилированные и
регулярно ремонтирующиеся дороги, не имеющие твердого основания и
покрытия, ширина проезжей части не менее 4,5 м;
– грунтовые дороги – непрофилированные, не имеющие твердого
основания и покрытия, но регулярно используемые дороги;
– полевые и лесные дороги – дороги, используемые нерегулярно, только
в период полевых и лесозаготовительных работ.
Для облегчения дальнейшей работы операторов космических систем был
составлен атлас дешифровки.

Рис 1. Пример снимка QuickBirth
из атласа дешифровки с различными типами дорог.
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Основываясь на определениях, анализе снимков и полевых исследованиях
для автомобильных дорог можно принять следующие признаки дешифровки:
– протяженная форма, т.е. длина гораздо больше ширины;
– определенная ширина, которая дает возможность отличать дороги друг
от друга и других объектов;
– спектральные характеристики, которые также различны для разных
типов дорог.
Кроме того, можно учитывать объекты, которые находятся в
непосредственной близости, такие как деревья, линии электропередач вдоль
дороги или машины. Также дорога не отбрасывает тень, отсутствие которой тоже
является признаком дешифровки.
Результаты проделанной работы
1. Создана гармонизированная 5-ти уровневая номенклатура
классов подстилающей поверхности на основе украинского и европейских
классификаторов.
2. Составлена и утверждена таблица соответствия классов европейской
классификации Land Cover и кодов объектов, приведенных в украинском
Классификаторе информации, отображаемой на топографических картах.
3. Описаны признаки дешифровки для объектов отображаемых на
топографических.
4. Составлен атлас дешифровки космических снимков высокого
разрешения.
Для дальнейшей работы утвержден тестовый участок в Винницкой
области. Основными критериями для выбора территории были изученность
территории, наличие контрольных точек для фотограметрических исследований
и присутствие на территории всех необходимых замерочных данных. Следующим
шагом будет переведение выбранных признаков дешифровки на формальный
язык программного комплекса для автоматизированной классификации снимков
«Definiens Developer».
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КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В БАКАХ
ОТДЕЛИВШИХСЯ СТУПЕНЕЙ КАК МЕРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ИХ РАСПАДА НА ОБЪЕКТЫ «КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА»
Н.В. Абраменко, К.В. Горелова, С.А. Давыдов, А.В. Давыдова
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
В настоящее время все более актуальны вопросы обеспечения
соответствующего состояния экологии космоса. В их число входит борьба
с «космическим мусором», в том числе – действия по предотвращению его
появления. В связи с этим актуально обеспечение целостности верхних ступеней
ракет и разгонных блоков при их движении по неуправляемым траекториям.
После отделения полезного груза ступень продолжает движение по
околоземной орбите. При этом существует опасность столкновения ступени
с другой ракетой, которая выводит полезный груз на расчетную орбиту.
Необходимо контролировать траекторию движения этого, так называемого
«космического мусора», чтобы исключить возможность столкновения. Как
показывают наблюдения, часть отработавших верхних ступеней и разгонных
блоков через некоторое время пребывания в космосе распадаются на части, что
затрудняет дальнейший контроль их траекторий. Наиболее вероятной причиной
такого распада является рост избыточного давления в топливных емкостях,
которое связано с наличием остатков топлива в баках. Избежать разрушения
баков можно своевременным сбросом избыточного давления. Однако для этого
необходимо контролировать положение топлива в полости баков при движении
ступени по неуправляемой траектории. Целесообразно осуществить слив остатков
топлива из баков за пределы ступени после отделения полезного груза.
Отделившаяся ступень ракеты совершает сложное вращательное движение,
а остатки топлива в баках находятся под действием переменного поля массовых
сил. Этим объясняется интерес к изучению динамики топлива в баках верхних
ступеней ракет и разгонных блоков при их движении по неуправляемой
траектории.
Геометрия топливных баков верхних ступеней ракет отличается большим
разнообразием. Используются сферические, сфероконические, тороидальные
баки. Относительные объемы остатков топлива в баках отделившихся верхних
ступеней могут значительно превосходить относительные объемы топлива
в баках отделившихся первых ступеней ракет. Кроме того, баки верхних
ступеней имеют сложную систему демпферов. Эти факторы существенно
влияют на поведение остатков топлива в баках ступени после ее отделения.
Для эффективного управления положением топлива в данных динамических
условиях с целью его дальнейшего слива за пределы ступени, разработана
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расчетная методика, позволяющая приближенно описывать его поведение.
В данной работе она рассмотрена для тороидальных баков со сложной
конструкцией демпферов.
Остатки топлива под действием тормозного импульса в первые секунды
после отделения полезного груза смещаются к верхним днищам баков и в
зависимости от расположения центра масс ступени под действием центробежного
ускорения остаются там в дальнейшем, либо смещаются назад к нижним
днищам.
Предлагаемая методика позволяет оценивать влияние на динамику
топлива угловой скорости вращения ступени, степени заполнения баков
компонентами топлива, величины и времени действия продольного массового
ускорения, необходимого для перемещения топлива к днищам баков, на которых
располагаются сливные отверстия.
Расчет динамики топлива в тороидальной емкости на основе полных
уравнений Навье-Стокса возможен только в очень упрощенной постановке
и требует больших затрат машинного времени, что мало приемлемо для
инженерной практики. Проведение экспериментальных работ, связанных с
изучением динамики жидкости в емкостях со сложной внутренней геометрией
в условиях пониженной гравитации требует значительных материальных
средств. Поэтому ставилась задача создания такой расчетной методики, которая
позволяла бы при приемлемых для инженерной практики затратах машинного
времени, достаточно точно описывать динамику топлива.
При анализе движения топлива в баках со сложной внутренней
геометрией влияние внутрибаковых перегородок учитывается введением в
уравнения движения жидкости дополнительной диссипативной силы, которая
нелинейно зависит от скорости перетекания жидкости. В эту зависимость
входят два коэффициента, которые могут быть достоверно определены только
экспериментальным путем. Диссипация кинетической энергии движения
жидкости за счет вязкости (линейные диссипативные эффекты) в данной
методике не учитывается. Кроме того, не учитывается влияние капиллярных
сил на процесс переориентации топлива в баке.
В основу предлагаемой методики расчета были положены уравнения
Эйлера, учитывающие линейную и центробежную массовые силы, а также
нелинейную диссипативную силу. Для описания движения жидкости
использовалась специальная система координат, связанная с тороидальной
формой топливных баков. В результате были получены дифференциальные
уравнения, описывающие движение топлива в полости бака. Для решения этих
уравнений была разработана схема численного расчета с использованием подхода
Эйлера-Лагранжа к описанию движения жидкости и дискретизацией полости
топливного бака на систему расчетных секторов.
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С помощью разработанной методики проводились расчеты переориентации
жидкости в тороидальном баке с 18 радиальными и 2 кольцевыми перегородками
Внутренний радиус бака 0,075м, а внешний – 0,150м. В качестве рабочей
жидкости рассматривалась дистиллированная вода плотностью 998кг/м3.
Коэффициент заполнения бака жидкостью 21,3%. Топливный бак с жидкостью
находился в условиях нормальной гравитации. Предполагалось, что свободная
поверхность жидкости в начальный момент времени наклонена по отношению
к продольной оси бака на угол 120. Под действием массовой силы происходит
переориентация жидкости из начального положения до конечного положения,
когда угол наклона свободной поверхности к продольной оси бака становится
меньше 0,50. Значение момента времени, когда угол наклона свободной
поверхности жидкости становится меньше 0,5 0, соответствует времени
перемещения жидкости в равновесное положение.
Расчеты по разработанной методике показали вполне удовлетворительное
согласование с эмпирическими данными. Текущий угол наклона свободной
поверхности несколько превосходил соответствующие эмпирические значения.
Однако точность данных расчетов значительно выше расчетов в рамках линейной
модели и практически совпадает с расчетами по нелинейной модели.
С помощью разработанной методики были проведены расчеты
переориентации окислителя и горючего в полости баков при развороте 3-ей
ступени РН «Циклон-3» относительно поперечной оси в условиях действия
продольной массовой силы после отделения полезного груза. На основании
полученных расчетов были сделаны выводы относительно достаточности
времени действия и величины продольной массовой силы для осаждения
компонентов топлива к нижним днищам баков с целью их дальнейшего слива
за пределы ступени. Были рассмотрены различные уровни заполнения баков
остатками компонентов топлива, а также различные угловые скорости вращения
ступени.
Таким образом, разработанная методика расчета может быть рекомендована
для использования в инженерной практике для проведения оценочных расчетов,
при условии уточнения полученных результатов эмпирическим путем на
натурном изделии, либо его модели. Использование данной методики для анализа
внутрибаковых процессов, происходящих при сложном движении отделившейся
ступени ракеты, позволяет снизить объем экспериментальных работ при
проектировании и экспериментальной отработке соответствующих систем,
дает возможность проектирования надежных изделий с целью обеспечения
соответствующего уровня экологической безопасности околоземного космоса.
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КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНОГЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
И МЕРЫ ПО ЕЁ СНИЖЕНИЮ
А.В. Хитько, Н.М. Дронь, В.А. Безуглый, А.И. Кондратьев, П.Г. Хорольский
НИИ энергетики ДНУ имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск,
cdep@mail.dsu.dp.ua
Космический мусор (КМ) – это все искусственные объекты и их фрагменты
в космосе, которые уже не функционируют, но могут представлять опасность
для работающих космических аппаратов (КА), космических кораблей (КК) и их
экипажей. КМ представляет собой по существу техногенную опасность в целом
для Земли и космической деятельности человечества.
На околоземных орбитах находятся свыше 10 тысяч каталогизированных
объектов. Из них:
– КА – 31%;
– ступени ракет-носителей (РН) и разгонных блоков (РБ) – 17%;
– операционные элементы – 12%;
– фрагменты разрушений – 40%.
В основном КМ сконцентрирован на низких орбитах, на высотах от 850 до
1200 км и в окрестности геостационарной орбиты (ГСО). На высотах до 500 км
за счёт аэродинамического торможения КМ быстро входит в плотные слои
атмосферы, где и сгорает. На более высоких орбитах время баллистического
существования КМ составляет десятки лет и более.
Условно КМ можно разделить на крупный и мелкий. Крупный КМ имеет
размеры более 10 см и может обнаруживаться и отслеживаться наземными
средствами как радиолокационными, так и оптическими. К крупному КМ
относятся верхние ступени РН, РБ, КА. Мелкий КМ имеет размер менее
10 см и представляет собой операционные элементы и фрагменты разрушений
крупного КМ. Он обнаруживается только по непосредственному воздействию на
функционирующие объекты.
Опасность крупного КМ заключается в том, что в случае его столкновения с
функционирующим объектом может происходить выход последнего из строя вплоть
до образования множества фрагментов. Могут происходить взрывы и разрушения
последних ступеней РН, РБ или КА. Это приводит к постоянному увеличению
количества КМ и в перспективе к практической невозможности нормальной работы
КА или КК на околоземной орбите. В некоторых случаях крупный КМ после схода
с орбиты частично сгорает в атмосфере и его фрагменты достигают поверхности
Земли, что в случае неконтролируемого схода может привести к поражению
наземных объектов, в том числе и людей. К загрязнению окружающей среды может
привести наличие на борту радиоактивных и токсических веществ.
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Опасность мелкого КМ заключается в том, что за счёт высокой скорости
столкновения его сравнительно небольшой фрагмент может привести к сильным
повреждениям КА или КК. Мелкий КМ не может быть обнаружен и отслежен с
помощью наземных средств, то есть нет возможности избежать его столкновения
с КА или КК путём маневрирования КА или КК.
Поэтому, на сегодняшний день актуален вопрос борьбы с КМ.
Существует два направления в борьбе с КМ:
– предотвращение появления нового КМ;
– утилизация уже существующего КМ.
Предотвращение появления нового КМ заключается в проведении
следующих мероприятий:
– пассивации последних ступеней РН, РБ и КА (стравливания компонентов
топлива, газа наддува и т.д.), что приводит к уменьшению вероятности взрыва
данных объектов;
– ограничения количества операционных элементов (заглушек,
пиротехнических устройств и т.д.), отделяемых от последних ступеней РН, РБ,
КА и КК в процессе их штатной работы;
– ограничения срока баллистического существования последних
ступеней РН, РБ и КА 25 годами (выбором орбиты; оснащением средствами
увода и т.д.);
– увода на орбиту захоронения в конце срока активного существования (для
низкоорбитальных объектов орбита захоронения имеет высоту более 2000 км,
для объектов на ГСО – более hГСО = 35786 км);
– исключения столкновений крупных КМ между собой или
с функционирующими объектами (маневрированием средствами
функционирующих КА или КК; выбором орбиты).
Утилизация существующего КМ направлена на уменьшение количества
крупного и мелкого КМ в зонах нахождения работающих КА или КК. Для
низких орбит эта зона представляет собой сферическую область, нижняя граница
которой совпадает с верхней границей нижней атмосферы Земли, а верхняя
находится на высоте 2000 км. Для ГСО эта зона представляет собой сегмент
сферической оболочки, нижняя граница которой расположена на высоте ниже
hГСО на 200 км, верхняя – выше hГСО на 200 км, и на широтах от
-15є до +15є.
Возможны следующие способы утилизации крупного КМ:
– сведение КМ в атмосферу Земли, где происходит его полное или частичное
сгорание;
– перевод КМ на орбиту захоронения;
– прямое изъятие КМ с орбиты на Землю многоразовыми КК типа «Спейс
Шаттл» или «Буран».
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Для реализации сведения КМ в плотные слои атмосферы или перевода
его на орбиту захоронения может быть применён специальный космический
мусоросборщик (КМС). В составе КМС могут быть использованы следующие
средства для маневрирования:
– химическая двигательная установка (ДУ);
– электроракетная ДУ (ЭРДУ);
– электродинамическая тросовая система;
– аэродинамическая система;
– «солнечный парус».
Для утилизации мелкого КМ могут быть использованы следующие
способы:
– торможение КМ с последующим полным сгоранием в земной атмосфере;
– захват КМ с последующим переводом на орбиту захоронения или сводом
в плотные слои атмосферы Земли;
– прямое уничтожение, например, путём испарения.
Для реализации торможения КМ может быть применён КМС с
использованием пены либо тонкостенных элементов. При столкновении мелкого
КМ с КМС кинетическая энергия КМ уменьшается, что приводит к уменьшению
его орбитальной скорости и сгоранию в атмосфере Земли.
Для реализации захвата КМ может быть применён такой же КМС, с той
разницей, что КМ удерживается КМС. После сбора КМ КМС первый либо
сводится в атмосферу Земли либо переводится на орбиту захоронения.
КМС для торможения или захвата мелкого КМ могут как содержать в своём
составе средства маневрирования, так и не содержать их.
Для реализации испарения КМ может применяться лазер наземного,
воздушного или космического базирования.
В НИИ энергетики ДНУ имени Олеся Гончара ведётся научноисследовательская работа по вопросу борьбы с КМ как крупным, так и
мелким.
Для борьбы с крупным КМ предполагается использовать КМС с
применением ракетного двигателя на пастообразном топливе. Для борьбы с
мелким КМ предполагается использовать КМС с применением ЭРДУ.
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ДІЯ ОБ’ЄДНАНОЇ МОДУЛЯЦІЇ ШУМОВИХ
ТА ВЕСТИБУЛЯРНИХ ВПЛИВІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
СПІНАЛЬНИХ МОТОНЕЙРОНІВ У ЛЮДИНИ
І.В. Дрегваль, О.Б. Мурзін
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпропетровськ
d_igor_@mail.ru
Керування довільними рухами підтримка вертикального положення
тіла і орієнтація людини у просторі здійснюється в умовах складної
взаємодії сенсорних потоків та перебудови нейрональних механізмів. Це
може супроводжуватись суттєвими помилками операторів швидкісних видів
транспорту особливо авіаційного та інших сучасних його видів. Про що свідчить
велика кількість аварій викликаних так званими людським фактором. Справа
полягає у тому, що в умовах надходження значних потоків сенсорної інформації
від зорової та слухової сенсорних систем, або їх відсутність змінюється
координаційний вплив вестибулярної сенсорної системи на кінцеву ланку
рухової системи, тобто мотонейронні пули, які безпосередньо відповідають за
організацію довільних рухів.
Відомо, що вестибулярна сенсорна система постійно знаходиться в стані
активності під впливом аферентних імпульсів, які надходить від лабіринтів у
вестибулярні центри. У випадках, коли ця інформація свідчить про нормальний
перебіг фізіологічних реакцій та нейродинамічну рівновагу в периферійних
відділах вестибулярного аналізатора – лабіринтах, ця спонтанна інформація
компенсується завдяки процесам гальмування, які вірогідніше за все
відбуваються на рівні ядерного комплексу в довгастому мозку, ретикулярної
формації, кори головного мозку. У зв’язку з цим у здорових людей симптомів
порушення вестибулярної функції не спостерігається. Проте у випадках, коли
інформація змінюється під впливом зовнішніх факторів механізми гальмування
не спрацьовують у достатній мірі та з’являються симптоми, які вказують на
недостатність процесів компенсації вестибулярної функції. До одних з таких
факторів, які мають значну біологічну активність відноситься шум.
Науково-технічний прогрес, урбанізація привели до того, що у
навколишнім середовищі міст з’явився новий фізичний фактор – шум. Джерела
шуму, які виникають у навколишньому середовищі дуже різноманітні.
Насамперед це транспортний шум, технологічне, допоміжне устаткування та
системи вентиляції. У спектральному складі транспортний шум є низько- та
середньочастотним і здатний поширюватися на значні відстані від джерела.
Рівень транспортного шуму визначається інтенсивністю, швидкістю та
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характером (складом) транспортного потоку. Інженерне та санітарно-технічне
устаткування: ліфти, насоси підкачування води, сміттєпроводи, вентиляція та
ін. (усього понад 30 видів устаткувань) – створюють рівні шуму у зоні роботи
операторів, що досягають іноді 45-60 дБ. Небажані шумові коливання, які
діють тривалий час на людину, приводять до виснаження та перенапруги
нервових клітин. Ослаблені клітини нервової системи не можуть досить чітко
координувати роботу різних систем організму. Звідси виникають порушення
їхньої діяльності.
Однією з сенсорних систем, яка суттєво впливає на центральне
представництво просторової інформації, що залежить від інтеграції багатьох
сенсорних входів – є слухова сенсорна система. Слухова система має найбільш
вагомі анатомічні і функціональні зв’язки з вестибулярною сенсорною системою.
Це обумовлено значною близькістю найбільш загальних принципів структурнофункціональної організації отолітової та купуло-ендолімфатичної систем. Тому
дослідження взаємодії впливів механічної енергії у формі звукових коливань та
вестибулярної сенсорної системи на активність спінальних мотонейронів нижніх
кінцівок людини є актуальним і значимим.
Зміни функціонального стану мотонейронів спинного мозку під впливом
об’єднаної модуляції шумових та вестибулярних рецепторів півколових
каналів спостерігали за допомогою методу Н-рефлексометрії на екстензорних
м’язах нижніх кінцівок людини. Н-рефлекс, як відомо, об’єктивно відображає
стан пулів мотонейронів спинного мозку.
У більшості випадків шум, створений різними джерелами, має складний
спектр частот, але відрізняється різним розподілом інтенсивності по частотах
і характером впливу на організм людини. В наших дослідженнях були вибрані
частоти, які на наш погляд відображають весь спектр шумів у сучасному житті
людини (20, 300, 800, 2000, 5000, 10000 Гц).
Для подразнення півколових каналів нами застосовувалася методика
подразнення лабіринтів постійним струмом (гальванічна проба). Подразнення
вестибулярного апарата за цією методикою проводилося з використанням
спеціально виготовленого приладу «Гальванізатор».
В динаміці реципрокних взаємодій екстензорних і флексорних м’язів
при стимуляції півколових каналів нами було виявлено дві фази гальмування
Н-відповіді екстензорних мотонейронів нижніх кінцівок людини. Амплітуда
флексорного Н-рефлексу мала тенденцію до зменшення, а екстензорного
– до збільшення своєї величини. При чому подібна картина зберігалася при
подразнені півколових каналів як слабкою, так і помірною силою струму. Подібні
зміни пов’язані, імовірно, як з функціональними особливостями досліджуваних
м’язів, так і з різними механізмами, що беруть участь у координації рухових
актів.
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Активація вестибулярного апарата при дії шумового подразника дозволила
спостерігати зменшення амплітуди Н-відповіді майже на всіх частотних
діапазонах. Результати наших досліджень свідчать, що при дії шуму разом з
вестибулярним навантаженням у різних частотних діапазонах відбуваються
зміни рефлекторної активності м’язів нижніх кінцівок людини. Так у діапазоні
частот, які входять до першої фази гальмування найбільший гальмуючий ефект
спостерігався на частоті 2000 Гц (мовний діапазон). У другій фазі гальмування
гальмуючий ефект Н-відповіді мотонейронного пула m. soleus спостерігався, як
на низькочастотному, так і у високочастотному діапазоні спектру шумів.
Отримані нами результати дозволяють виявити взаємозв’язок між змінами
активності екстензорних і флексорних мотонейронів м’язів нижніх кінцівок
людини й аферентними впливами від вестибулярної та слухової сенсорних
систем, це надає право припустити, що в даному випадку відбувається
перерозподіл активності між структурами, які беруть участь в орієнтації тіла
у просторі.
Сприймання інформації з навколишнього середовища на частотах другої
сигнальної системи для людини є дуже важливо, тому посилення гальмуючих
впливів екстензорних м’язів нижніх кінцівок людини пов’язано зі збільшенням
збудливості центральних механізмів цього координаційного гальмування.
Вірогідніше за все перетворення сенсорних потоків слухової і вестибулярної
сенсорної системи починає здійснюватись вже у вестибулярних ядрах, що можна
пояснити близьким анатомічним розташування з вестибулярною системою, це
можливо спричинює гальмівні постсинаптичні впливи.
Можна припустити, що у другій фазі гальмування більше виявляється
гальмуюча роль ретикулярної формації, наслідком чого є неспецифічне
гальмування екстензорних мотонейронів. Вплив ретикулярної формації може
реалізуватись не тільки за рахунок постсинаптичного гальмування мотонейронів,
але й за рахунок виникнення гальмівних постсинаптичних потенціалів у
проміжних нейронах.
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СЕКРЕТОРНО-МОТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ В УМОВАХ ДИСБАЛАНСУ
РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ
О.С. Трушенко, О.Б. Мурзін, А.І. Руденко
Дніпропетровська державна медична академія,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ,
atrushenko82@yandex.ru
Перебування людини в умовах космічного середовища обумовлює
різноманітні зсуви на різних рівнях регуляторних процесів організму та в
реалізації пов’язаних з ними функцій. Наразі, перенапруження окремих ланок
регуляції – таких, як парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи,
– обумовлює розвиток функціональних змін шлунково-кишкового тракту, що
відбивається на його моторній та секреторній активностях.
Метою роботи було дослідження ультрадіанних ритмів моторної та
секреторної діяльностей гастродуоденальної зони (ГДЗ) в умовах підвищеної
активності парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи.
Хронічні експерименти проводили на 2-х групах собак з фістулою шлунка
та імплантованими біполярними електродами в різні відділи шлунка та
дванадцятипалої кишки (ДПК). Міоелектричну активність шлунка та ДПК
вивчали за показниками періоду основного електричного ритму (ПОЕР) шлунка
та тривалості фаз міоелектричної активності. Діяльність секреторних залоз
шлунка оцінювали за показниками: об’єм шлункового соку, рівень Н+-іонів,
концентрація пепсину, концентрація слизу та концентрація глікопротеїдів.
Вегетативний дисбаланс регуляторних механізмів ГДЗ відтворювали за
допомогою тривалого введення карбахоліну (0,01 мг/кг, в/в) та цинхофену
(0,05 г/кг, перорально).
Встановлено, що тривале введення карбахоліну та цинхофену
супроводжувалося значним порушенням загального стану тварин, що
виявлялося в змінах їх поведінки, зниженні апетиту та ваги тіла, а також у
наявності диспептичних змін, що в результаті призвело до утворення ерозивновиразкових дефектів слизової оболонки шлунка. Останні розташовувалися в
місці переходу інтрамедіальної зони шлунка в пілоричну, або в області воротаря
на малій кривині шлунка, та мали овальну форму, нерівне дно, покрите шаром
слизу з некротичними масами.
Морфологічним змінам слизової оболонки ГДЗ передували функціональні
порушення ультрадіанних ритмів її секреторно-моторної діяльності. Так, на 5
добу відмічалося збільшення тривалості II-III фаз міоелектричної активності
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та зменшення тривалості I фази майже у 2,0 рази відповідно (Р<0,01) разом
із помітним збільшенням дебіту глікопротеїдів (на 27,0%). При стимуляції
гістаміном спостерігали зменшення об’єму шлункового соку (на 22,0%),
темпу секреції Н+-іонів (на 47,0%) та дебіту глікопротеїдів (на 50,4%), а
також збільшення кількості слизу в шлунковому соці (на 33,3%) (Р<0,01).
На 7-10 добу була відсутня періодичність міоелектричної активності шлунка.
При цьому спостерігали зменшення ПОЕР шлунка (на 15,0%) та збільшення
частоти повільних хвиль міоелектричної активності на 10,0-12,0% (Р<0,05),
при цьому власне повільні хвилі міоелектричної активності часто поширювалися
в ретроградному напрямку, що нерідко передувало закиданню дуоденального
вмісту в шлунок та блювоті. Поряд з цим натще спостерігалося виділення
кислого соку шлунка, збільшення виділення слизу зі значним збільшенням
вмісту пепсину (Р<0,05). Атропінова проба була позитивною, а отже вказані
зміни були наслідком підвищеної активності блукаючого нерва.
Загалом, до 10-ї доби відмічалося зниження функціональної активності
секреторних залоз шлунка на тестуюче введення гістаміну, а на 15-у добу –
її підвищення, а також зниження працездатності головних клітин. В період
20-35-ї доби найбільших значень досяг рівень пепсину натще, ПОЕР шлунка
збільшився майже в 3,0 рази, однак частота та амплітуда повільних хвиль
досягли найменших та найбільших значень відповідно (Р<0,05). В цей час
міоелектрична активність шлунка та ДПК містила антиперистальтичні хвилі,
що закінчувалося тривалою блювотою, до того ж міоелектрична активність
ДПК «нав’язувала» свій ритм міоелектричній активності шлунка. Окрім того,
в цей період спостерігалася кисла секреція шлунка натще та наявність в шлунку
значної кількості жовчних кислот, а реакція секреторних залоз шлунка на
стимуляцію гістаміном знижувалася.
Таким чином, при дисбалансі регуляторних механізмів спостерігалися
адаптаційно-компенсаторні перебудови як періодичної діяльності ГДЗ, так
і регулюючих її механізмів, що складалося з 3-х етапів. На 1-му етапі, який
супроводжувався напруженням симпатичної ланки регуляції, помітних
змін зазнала моторна діяльність шлунка. На 2-му етапі перенапруження
парасимпатичної та зниження активності симпатичної ланок регуляції
супроводжувалося патологічними формами моторики та наявністю
кислої секреції шлунка натще. На 3-му етапі спостерігалося виснаження
регуляторних механізмів («відмова в регуляції»), яке відбивалося в наявності
декомпенсаційних змін моторно-секреторної діяльності верхніх відділів
шлунково-кишкового тракту.
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ДИНАМІКА БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НЕОКОРТЕКСУ
ЩУРІВ ЗА УМОВ ДОВГОТРИВАЛОГО СТРЕСУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
АМІТРИПТИЛІНУ
Г.Г. Сидоренко, Т.Г. Чаус, В.П. Ляшенко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
_Annuschka_@mail.ru
У розвитку стрес-реакції безпосередню участь приймає кора головного
мозку, з якою тісно взаємодіють основні ланки стрес-системи. Довготривалі
стресові стани викликають якісно новий рівень функціональної активності,
тобто призводять до напруження й перенапруження нейрофізіологічних систем
організму. При значній силі та тривалості діючих факторів стрес-реакція із
адаптаційної перетворюється на ланку патогенезу, що суттєво знижує загальну
резистентність організму. Глибоке розуміння формування стрес-реакції, яка є
одним із потужних факторів, що може активувати механізми саморегуляції,
неможливе без виявлення механізмів стресової модуляції потенціалів у вищих
відділах центральної нервової системи та концентрації нейротрансміттерів.
Зміна за певних умов концентрації нейротрансміттерів у головному мозку може
слугувати сильним модулятором біоелектричної активності, частотно-амплітудні
та просторові параметри якої достатньо специфічно змінюються під впливом
фармакологічних речовин.
Усі дослідження проведені відповідно до існуючих міжнародних вимог
і норм гуманного відношення до тварин. Експерименти були проведені на
нелінійних білих щурах-самцях масою 200 – 230 г на початку експерименту.
Тварин поділили на три групи. До першої (n = 35) увійшли контрольні
тварини, які утримувались у стандартних умовах. Щурам другої групи
(n = 33) створювали стресову ситуацію шляхом обмеження життєвого простору
до 80-100 см2 на одну особину. Для тварин цього виду така ситуація служить
сильним стресовим чинником. На фоні означеної зооконфліктної ситуації до
тварин третьої групи (n = 21) застосовували блокатор зворотного захоплення
моноамінів амітриптилін, добова частка якого становила 5 мг/кг/добу.
Хірургічні процедури виконувались під дією наркозу (кетамін гідрохлорид
– 20 мг/кг, тіопентал натрію – 50 мг/кг). Реєстрацію електрокортикограми
(ЕКоГ) проводили в гострому експерименті через кожні 3 тижні впродовж усього
дослідження, яке тривало 21 тиждень. Після кожного експерименту проводили
ідентифікацію локалізації електродів на фронтальних зрізах головного мозку.
Обробка результатів експериментальних досліджень проводилась на ЕОМ за
допомогою програми «Eksperiment» (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця,
м. Київ) та «Mathcad 2001». Визначали відсотковий показник потужності
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хвиль (%) для діапазонів вибраних частот ЕКоГ. Відповідно до рекомендації
Міжнародної федерації суспільства електроенцефалографії та клінічної
нейрофізіології, ми застосовували наступну класифікацію коливань по
діапазонам: дельта (д) – 0,5 ч 4 Гц, тета (и) – 4 ч 7 Гц, альфа (б) – 8 ч 13 Гц,
бета (в) – 14 ч 35 Гц. Статистичну обробку результатів дослідження проводили
методом парних порівнянь за допомогою програми Origin 6.0 Professional.
Достовірність різниць між контрольними та досліджуваними показниками
визначали за t-критерієм Стьюдента (Р<0,05).
Дія стресової програми зумовила стійкі зміни в біоелектричній активності
неокортексу щурів. Ці зміни, які виникали вже при дії початкових циклів
довготривалого стресу, характеризувались дифузною реакцією активації у
вигляді синхронізації фонової біоелектричної активності. Подальша дія стресу
через 9-15 тижнів дослідження призводила до появи у новій корі головного мозку
чітко вираженої десинхронізованої активності. Проте, наприкінці дослідження
через 18-21 тижні спостерігалось поступове відновлення синхронної активності
кортикограми.
На початку спостереження відносна частка дельта-подібної активності у
сумарній ЕКоГ коливалася в межах 76,67±1,86 % (рис. 1). Але вже через 6
тижнів дослідження цей показник становив 83,48±2,88 %, що для тварин, які
жили за умов довготривалого стресу, було максимальним. Надалі відмічалась
перемінна зміна відсоткової частки дельта-подібної активності, яка протягом
9-21 тижнів експерименту коливалась в межах 74-81 %. До того ж слід відмітити,
що мінімальні значення у частотному діапазоні 0,5-4 Гц були зафіксовані через
18 тижнів дослідження, які наприкінці спостереження відновлювались до
80,2±1,87 %. Порівняння відносних показників потужності дельта-подібної
активності ЕКоГ тварин контрольної групи та тих, які підлягали впливу
стресового чинника показало, що лише на початку спостереження (через 3 тижні)
дані показники достовірно були більшими у тварин, які жили за умов стресу.
Починаючи з 6 тижня і до кінця експерименту відсоткова частка потужності
ЕКоГ у діапазоні 0,5-4 Гц була більшою у тварин, що жили за фізіологічних
умов.
Такий результат, на нашу думку, говорить про те, що за нормальних
фізіологічних умов у тварин даного виду домінантною впродовж тривалого
часу дослідження (близько 6 місяців) залишається дельта-подібна активність.
Коли ж живий організм підлягає впливу стресу, до того ж стресовий
фактор є довготривалим, відбувається перерозподіл потужності у сумарній
біоелектричній активності між іншими частотними діапазонами. Така зміна
імпульсної активності головного мозку може бути пов’язана як зі зміною
співвідношень у системі «збудження-гальмування», так і з порушенням
синаптичної передачі.
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Рис.1. Динаміка відсоткового значення потужності
у дельта-діапазоні неокортексу щурів досліджуваних груп.
По горизонталі – час від початку дослідження, тижні, по вертикалі – відсоткове значення потужності, %;
білі стовпчики – тварини І групи, сірі – ІІ група тварин, штриховані – тварини ІІІ групи.

Відсоткова частка тета-ритму кори головного мозку тварин, що підлягали
дії стресової програми серед сумарних показників біоелектричної активності
неокортексу коливалась в межах 8-13% і мала досить нестабільний характер
протягом усього часу дослідження рис. 2). Мінімальні відсоткові значення у
частотному діапазоні 4-7 Гц було зареєстровано через 6 тижнів (8,21±0,84 %),
а максимальні – через 18 тижнів (13,14±0,85 %), проте даний результат був
меншим за аналогічні показники тварин контрольної групи.

Рис. 2. Динамiка відсоткового значення потужності
у тета-діапазоні неокортексу щурів досліджуваних груп.
Примітка. Позначення такі самі, як на рис. 1.
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У більшості випадків, окрім початку експерименту (через 3 тижні),
відсотковий показник потужності тета-ритму щурів, що жили за умов стресу
був більшим (P<0,05) за відсоткові показники ЕКоГ тварин, що жили за
фізіологічних умов. Такі зміни у динаміці відносних показників потужності
у частотному діапазоні 4-7 Гц тварин, які жили за умов довготривалого
стресу, можуть бути пов’язані з наступним. Як відомо, тета-ритм у щурів
корелює, як правило, з біологічно негативною ситуацією. Так, вже на початку
експерименту (через 3 тижні) початковий відсоток потужності у діапазоні
4-7 Гц щурів, що жили за умов стресу був досить високим, що вказувало на
появу гіперсинхронного тета-ритму у неокортексі щурів. Як наслідок цього
мало місце поступове зменшення частки тета-ритму та відповідне збільшення
відсотку дельта-подібної активності. Подальша гіперсинхронна активність
тета-діапазону (через 9-18 тижнів), яку було зареєстровано у корі головного
мозку, відображає високий ступінь емоційної перенапруги та свідчить про зрив
адаптивних механізмів.
На початку експерименту відсоткова частка альфа-подібної активності
серед сумарних показників біоелектричної активності кори головного мозку
була максимальною і коливалась в межах 7,6±0,69 %, хоча й була дещо меншою
за результат тварин контрольної групи (рис. 3).

Рис. 3. Динамiка відсоткового значення потужності
у альфа-діапазоні неокортексу щурів досліджуваних груп.
Примітка. Позначення такі самі, як на рис. 1.

Натомість вже через 6 тижнів дослідження даний показник зменшувався
майже вдвічі та сягав 4,64±0,47 %, що для даного частотного діапазону було
мінімальним. Надалі (через 9-18 тижнів) відмічалось поступове відновлення
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відсоткової частки альфа-подібної активності до 7,72±0,78 %, що було подібним
до результату, зафіксованого на початку експерименту. До того ж, протягом
9-18 тижнів експерименту відсоткові показники потужності кори головного
мозку у альфа-діапазоні були більшими (P<0,05) за аналогічні показники щурів,
що жили за фізіологічних умов. Таке превалювання високочастотної ритміки
у тварин, що підлягали впливу стресового чинника до відповідних значень
щурів контрольної групи вказує на більш виражені ефекти десинхронізації, що
є досить характерними за умов дії стресових факторів різного ґенезу. Наприкінці
експерименту (через 21 тиждень) хоча й відмічалось зменшення відсоткових
показників потужності альфа-подібної активності до 5,81±0,36 %, але значень,
зафіксованих у тварин контрольної групи, вони достовірно не перевищували.
Динаміка відносних показників потужності у бета-діапазоні тварин
стресової групи була наступною (рис. 4). Хоча дані показники були найменшими,
вже через 3 тиждень експерименту відсоткова частка бета-подібної активності
серед сумарних значень біоелектричної активності неокортексу щурів, що жили
за умов довготривалого стресу була максимальною та становила 3,9±0,48 %.

Рис. 4. Динамiка відсоткового значення потужності
у бета-діапазоні неокортексу щурів досліджуваних груп.
Примітка. Позначення такі самі, як на рис. 1.

Надалі було відмічено перемінні зменшення та збільшення відсоткової
частки бета-подібної активності в межах 2,54-3,74 %. До того ж слід відмітити,
що протягом 3-15 тижнів дослідження відносні показники потужності кори
головного мозку у бета-діапазоні щурів, що жили за умов стресової програми,
були достовірно більшими за аналогічний результат, зафіксований у контрольній
групі тварин. Лише наприкінці спостереження (через 18-21 тиждень) дані
показники більше були виражені у тварин, що жили за фізіологічних умов.
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Застосування амітриптиліну формувало двофазний характер
електрокортикограми у вигляді явищ десинхронізації (протягом перших 6
тижнів) та синхронізації (протягом 9-21 тижні) ритмів електричної активності в
наслідок блокади зворотного захоплення медіаторів, підвищення їх поглинання
та вторинної активації ГАМК-ергічного впливу на постсинаптичне збудження.
Дослідження динаміки відсоткових значень потужності у дельта-діапазоні
тварин, до яких на фоні стресу застосовували амітриптилін, показали наступне
(рис. 1). Майже завжди (окрім 18-21 тижня) відсоткова часта дельта-подібної
активності щурів даної групи була меншою або подібною до аналогічних
показників тварин, що жили за умов стресу. Загалом, відсоткові показники
потужності дельта-діапазону ЕКоГ щурів, до яких застосовували амітриптилін
коливались в межах 75-82 %. При цьому, мінімальні значення були зареєстровані
на початку дослідження (через 3-6 тижнів), а максимальні – наприкінці
спостереження (через 21 тиждень). Загалом, динаміка показників відсоткової
представленості дельта-подібної активності носила характер поступових змін,
протягом 3-21 тижнів спостереження.
Відсоткова представленість тета-ритму неокортексу тварин, до яких на
фоні стресу застосовували амітриптилін вже через 3 тижні дослідження була
максимальною та становила 18,56±1,78 % (рис. 2). Подібні значення тета-ритму
можна було спостерігати і протягом наступних 6-9 тижнів експерименту, які не
були нижчими за 17,10±1,47 %. Надалі мало місце різке зменшення відсоткової
представленості тета-ритму, яке вже через 12 тижнів не перевищувало
11,16±1,11 %. Через 15 тижнів спостереження хоча й мало місце незначне
підвищення відсотку тета-ритму, але наприкінці дослідження (через 18-21
тиждень) дані показники не перевищували 11-12 %.
Відсоткова представленість альфа-діапазону кори головного мозку тварин,
що на фоні стресу отримували амітриптилін завжди достовірно (P<0,05) була
нижчою за результат, зафіксований у щурів, які жили за умов довготривалого
стресу (рис. 3). Загалом відсоткова частка альфа-подібної активності серед
сумарних показників ЕКоГ коливалася в межах 3-5 %. Через 3 тижні
експерименту відсоткові показники потужності поступово збільшувались і вже
через 15 тижнів сягали максимальних значень, які були зареєстровані у даному
частотному діапазоні. Наприкінці спостереження (через 21 тиждень) відсоткова
частка альфа-подібної активності хоча й зменшувалась, але дещо була більшою
за показники, зареєстровані на початку експерименту.
Динаміка відносних показників потужності у бета-діапазоні неокортексу
щурів, до яких на фоні стресу застосовували амітриптилін була виражена
найменше серед сумарних показників ЕКоГ (рис. 4). На початку дослідження
(через 3-6 тижнів) відсоткова представленість бета-подібної активності кори
головного мозку тварин, до яких застосовували амітриптилін, не перевищувала
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0,94-0,98 %. Через 9 тижнів експерименту цей показник хоча й зростав, але
вже через 12 тижнів не був більшим за 1,31±0,11 %. Надалі можна було
відмітити поступове зростання відсоткової частки бета-подібної активності серед
сумарних показників ЕКоГ, яка через 18 тижнів сягала своїх максимальних
значень та дорівнювала 2,34±0,23 %. Проте, такому зростанню слідувало
більш різке зниження відсоткової частки бета-подібної активності, яка
наприкінці спостереження не перевищувала 1,06±0,25 % та наближалася до
результату, зафіксованого на перших етапах дослідження. Загалом, відсоткова
представленість бета-діапазону щурів, до яких застосовували амітриптилін,
протягом усього часу дослідження достовірно (P<0,05) була меншою за
відповідний результат, отриманий у тварин, що жили за умов стресу.
Отримані результати дозволяють вважати, що явища десинхронізації,
характерні для неокортиксу на початку дослідження можливо, пов’язані із
зменшенням кількості медіатору у зв’язку з початковим розгортанням стресреакції. Спостереження наприкінці експерименту явищ синхронізації ритмів
електричної активності неокортексу, на нашу думку, пов’язано з пригніченням
зворотного нейронального захоплення катехоламінів в корі головного мозку
щурів. У зв’язку з цим наростає квантова активність, тобто спостерігається
гіпермедіація. Як компенсаторна відповідь на це явище збільшується активність
ГАМК-ергічної системи.
Тобто, амітриптилін в більшій чи меншій мірі впливав на синаптичну
передачу, що певним чином відобразилось у модуляції біоелектричної активності
кори головного мозку за умов довготривалого стресу. На основі отриманих нами
результатів можна припустити, що найбільш імовірним ультраструктурним
механізмом компенсації довготривалого стресу є створення умов для підвищення
концентрації медіатору в синаптичній щілині шляхом стимулювання
синтетичної активності пресинаптичного нейрону чи блокади зворотного захвату
медіатора.
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ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРОМІОГРАМИ ЩУРІВ
НА ПЕРШИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ СТРЕСУ
Н.С. Заєць, Т.Г. Чаус
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
t.chaus@mail.ru
Вступ. Стрес – це особливий стан організму, що виникає у відповідь на
дію будь-яких подразників, загрозливих гомеостазу, та характеризується
мобілізацією неспецифічних пристосувальних реакцій з підвищенням
стійкості до діючого чинника [1, 2]. Залежно від механізмів виникнення стресу
розрізняють три види стресорів, що викликають стрес: фізіологічні, психологічні
та екологічні.
Дія стресового подразника індукує розвиток загального адаптаційного
синдрому (ЗАС). У розвитку ЗАС Г. Сельє виділив три стадії. Перша стадія
ЗАС – стадія тривоги, яка виникає у момент дії стресового чинника і може
продовжуватися після початку дії стресора. Наступна стадія – стадія
резистентності, яка характеризується перебудовою захисних систем організму,
адаптацією до дії стресора. Кінцева стадія ЗАС – стадія виснаження. Ця стадія
характеризується зниженням активності симпато-адреналової системи,
пригніченням всіх захисних процесів в організмі, малим опором організму до
будь-яких стресорів.
Неспецифічні реакції організму можуть супроводжуватися тривогою або
страхом. При повторних діях психогенних чинників або в умовах тривалої
психотравматичної ситуації, реакція на стрес набуває специфічності у вигляді
ураження окремих органів і систем організму. Стрес негативно впливає на всі
фізіологічні системи організму: на серцево-судинну систему, що призводить
до атеросклерозу, інфаркту міокарда; на шлунково-кишковий тракт, що
проявляється у підвищенні шлункової секреції, пошкодженні слизової
оболонки шлунка та кишківника і, як наслідок, порушується їх моторика; на
обмін речовин – руйнуються мембрани клітин, знижується маса тіла; на імунну
систему – організм стає більш чутливими до вірусів та інфекцій [3-7]. Що до
змін, які є характерними для м’язової системи при дії стресових чинників відомо
досить мало. Так встановлено, що м’язова система при дії стресу переходить
у напружений стан, в її клітинах накопичується багато токсичних речовин і
зменшується рівень кисню. При тривалій дії стресорів м’язова система не може
довго підтримувати стан напруги та переходе до розслабленого стану. Тому,
метою нашого спостереження було дослідження основних електроміографічних
показників m. biceps femoris щурів на перших етапах розвитку стрес-реакції та
з’ясування деяких фізіологічних механізмів її формування.
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Матеріали та методи досліджень. Усі експерименти були проведені
відповідно з існуючими міжнародними вимогами і нормами гуманітарного
ставлення до тварин.
Для отримання гетерогенності емоційно-стресових реакцій і їх порівняння у
тварин різних груп проводилось попереднє тестування тварин з метою виявлення
індивідуальних патернів їх поведінки [8]. Крім того ми намагались застосовувати
тварин з більш-менш однорідним генотипом (від одних батьків).
Дослідження були виконані на нелінійних білих щурах-самцях, вік яких на
початку експерименту становив два з половиною – три місяці, а маса дорівнювала
190-220 г. Тварини були поділені на дві групи. У першу (n=35) увійшли контрольні
тварини, які жили в стандартних умовах утримання у віварії, по чотири щурі в
клітці площею 0,15 м2 (0,3х0,5 м); отже, площа, яка припадала на одну тварину,
складала близько 375 см2. Для щурів другої (n=33) групи створювали стресогенні
умови, утримуючи декілька тварин з обмеженням життєвого простору до
80-100 см2 на одну особину (зооконфліктна ситуація). Для цього в клітці
0,3х0,3 м розміщували десятеро щурів. Потім у перебігу експерименту по мірі
вилучення тварин переміщували рухому стінку клітки таким чином, щоб згадана
вище площа, призначена для однієї особини (80-100 см2), не змінювалась. Для
тварин використаного виду подібні умови (зооконфліктна ситуація та певне
обмеження рухливості) слугують сильним емоційним стресогенним фактором
[9-12], незважаючи на те, що їжа та вода постачалися щурам досліджуваних груп
ad libitum; у всіх інших аспектах умови утримання були ідентичними.
У нашій роботі реєстрацію тонічної електроміограми (ЕМГ) використовували
як показник функціонального стану нервово-м’язової системи [13]. Реєстрацію
такої активності здійснювали в умовах хронічного експерименту в підгрупах з
трьох-п’яти тварин, відібраних у кожній із досліджених груп, через три тижні
впродовж 9 тижнів спостереження (час формування першої стадії стресу).
Локальну ЕМГ реєстрували у тварин всіх груп за допомогою біполярних
голчатих електродів [14]. Електроди були виготовлені із сплаву срібла з
відстанню між полюсами 5 мм. Електроди вводились на стандартну глибину
(4 мм) по ходу м’язових волокон. Відведення ЕМГ проводили з m. biceps femoris
за допомогою поліграфа П6Ч-01 (Україна) та стандартного електрофізіологічного
устаткування з 16-розрядним АЦП з частотою вибірки – 512 Гц (Інститут
фізіології ім. О. О. Богомольця, м. Київ). Частотні характеристики підсилювачів
були обрані такими, щоб забезпечити адекватну реєстрацію низькочастотних
коливань. Висхідні амплітудні рівні поліграфа та вхідні амплітудні рівні
блока АЦП були узгоджені. Перед оцифровкою отримані сигнали посилювали
за допомогою підсилювача (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця, м. Київ).
Для стандартизації положення відведення, на досліджувану кінцівку кріпили
вантаж масою 10 г. Епоха реєстрації складала 60 с. Тестування кожної тварини
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проводилось три рази. Аналіз записаних кривих проводили за допомогою
комп’ютерної програми «Eksperiment» (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця,
м. Київ) та «Mathcad 2001». За допомогою програмного забезпечення у всіх
записах ЕМГ аналізували середню амплітуду (мкВ), частоту слідування
імпульсів (Гц) [13]. Амплітуду коливань вимірювали від піку до піку, частоту
– як кількість зубців ЕМГ одного знаку. Статистичну обробку результатів
дослідження проводили методом парних порівнянь за допомогою програми Origin
6.0 Professional. Достовірність різниць між контрольними та досліджуваними
показниками визначали за t-критерієм Стьюдента (Р<0,05) [15].
Результати та обговорення. Добре відомо, що навіть в стані відносного
фізіологічного спокою м’язи проявляють незначну електричну активність,
пов’язану з асинхронним напруженням невеликої кількості тонічних рухових
одиниць. Оскільки ця активність має нейрогенну природу, то вона може
змінюватись за будь-яких умов [16-18]. Попередніми нашими дослідженнями
було показано [9, 19], що у тварин, яких утримували за нормальних фізіологічних
умов (контрольна група) значення потужності основних показників ЕМГ у
щурів даної групи протягом 3-9 тижнів спостереження коливалися в межах
норми [20]. До того ж слід відмітити, що показники потужності хвиль ЕМГ
майже у кожному частотному діапазоні поступово зростали протягом всього
часу дослідження, що може вказувати на збільшення активності рухових
одиниць і кількості функціонуючих м’язових волокон протягом фізіологічного
розвитку та становлення організму в цілому. В той же час, отримані результати
досліду дали нам визначені числові величини для дослідження параметрів
ЕМГ щурів, що жили за фізіологічних умов, які можуть змінюватись певним
чином за різних фізіологічних станів організму або при захворюванні м’язів.
Одним із таких факторів, які призводять до напруження м’язової системи та
функціональних систем організму в цілому, є дія довготривалих стресових
чинників (зооконфліктний стрес).
Відомо, що в тканинах, які зазнали будь-яких структурно-функціональних
змін за умов стресу, виникає особлива ситуація, яка найбільше притаманна
для підтримання життєдіяльності клітин за даних умов і є найбільш
енергозатратливою. Для реалізації такої ситуації клітина буде підтримувати
необхідний гомеостаз для забезпечення нормального функціонування організму
в цілому. Така картина, ймовірно, буде виражатись у неспецифічній адаптивній
реакції, яка забезпечує зберігання життєдіяльності за умов постійнодіючих
факторів зовнішнього середовища [21-23].
При вивченні нативних записів ЕМГ щурів, які підлягали дії стресу, через
3 та 9 тижнів дослідження можна було виділити суттєві відмінності у основних
показниках потужності (рис. 1, 2). З часом дослідження спостерігалось поступове
збільшення показників потужності у всіх частотних діапазонах.
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Рис. 1. Характеристика електроміограми m. biceps femoris тварин,
що жили за умов стресу (2 група) через 3 тижнів експерименту.
А – нативний запис ЕМГ; В – потужність хвиль ЕМГ m. biceps femoris.
По горизонталі – частотний діапазон, Гц; по вертикалі – значення потужності, мкВ2.
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В

Рис. 2. Характеристика електроміограми m. biceps femoris тварин,
що жили за умов стресу (2 група) через 9 тижнів експерименту.
Примітка. Позначення такі самі, як на рис. 1.

Порівняльна динаміка показників потужності хвиль ЕМГ показала, що у тварин
1 та 2 груп протягом 9 тижнів досліду їх зміни носили більше кількісний, а ніж
якісний характер. Для встановлення більш конкретних особливостей слід звернути
увагу на динаміку показників ЕМГ щурів 2 групи у кожному частотному діапазоні.
Через 3 тижні дослідження у діапазоні 0 – 10 Гц (рис. 3.2.4) показники
потужності хвиль ЕМГ щурів, що жили за умов стресу, були найменшими та не
перевищували 110 мкВ2. Але починаючи з 6 і до 9 тижня нами було відмічено
поступове зростання даних значень, які через 9 тижнів були максимальними та
дорівнювали 227,43±25,01 мкВ2.
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Рис. 3 Динаміка показників потужності хвиль
ЕМГ у частотному діапазоні 0 – 10 Гц щурів
другої та першої групи протягом експерименту. Умовні позначення: по осі абсцис
– час дослідження, тижні4 по осі ординат
– показники потужності хвиль ЕМГ у даному
частотному діапазоні, мкВ2. Білі стовпчики
– дані тварин, що жили за фізіологічних
умов; червоні – тих, що жили за умов
зооконфліктного стресу.

Порівнюючи отримані результати з даними, зареєстрованими у щурів, що
жили за фізіологічних умов (рис. 3), слід зазначити наступне. Протягом всього
часу спостереження абсолютні показники потужності хвиль ЕМГ у частотному
діапазоні 0 – 10 Гц у щурів, що жили за умов зооконфліктного стресу, майже
вдвічі (Р < 0,05) перевищували аналогічні результати щурів контрольної
групи.
Динаміку показників потужності у діапазоні 50 – 100 Гц зображено на
рис. 4 , у даному частотному діапазоні спостерігається їх поступове зростання
(Р < 0,05), найменші значення спостерігаються через 3 тижні експерименту
і становлять 58,26±7,35 мкВ2. Найбільше значення потужності зазначається
через 9 тижнів експерименту та становить 276,39±31,35 мкВ2.
Рис. 4 Динаміка показників потужності хвиль
ЕМГ у частотному діапазоні 50 – 100 Гц щурів
другої та першої групи протягом
експерименту. Умовні позначення: по осі
абсцис – час дослідження, тижні4 по осі
ординат – показники потужності хвиль ЕМГ
у даному частотному діапазоні, мкВ2. Білі
стовпчики – дані тварин, що жили
за фізіологічних умов; червоні – тих,
що жили за умов зооконфліктного стресу.

Якщо порівнювати отримані дані з даними тварин контрольної групи, можна
визначити наступне. Через 3 тижні експерименту показники потужності 2 групи
порівняно з 1 суттєво не змінились. Але через 6,9 тижнів вони збільшилися майже
вдвічі і були достовірно більшими (Р < 0,05) за показники контрольної групи.
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Аналізуючи динаміку показників потужності у діапазоні 500 – 1000 Гц (рис
5) слід відзначити наступне. Протягом 9 тижнів експерименту спостерігалося
поступове зростання показників потужності, мінімальне значення яких було
відмічено через 3 тижні дослідження, а максимальне – через 9 тижнів, яке
дорівнювалося 4050мкВ2 і було майже в 6 разів більшим, ніж через 6 тижнів
дослідження.
Рис. 5 Динаміка показників потужності хвиль
ЕМГ у частотному діапазоні
500 – 1000 Гц щурів другої та першої групи
протягом експерименту. Умовні позначення:
по осі абсцис – час дослідження, тижні4 по
осі ординат – показники потужності хвиль
ЕМГ у даному частотному діапазоні, мкВ2.
Білі стовпчики – дані тварин, що жили за
фізіологічних умов; червоні – тих,
що жили за умов зооконфліктного стресу.

Порівнюючи динаміку показників потужності хвиль ЕМГ у діапазоні 5001000 Гц (рис 5) тварин контрольної та стресованої груп слід відзначити, що
вона була схожою. До того ж показники потужності у тварин 2 групи були дещо
більшими за відповідні значення щурів контрольної групи та через 9 тижнів
дослідження достовірно перевищували (Р < 0,05) показники щурів 1 групи.
Таким чином, узагальнюючи результати нашого дослідження слід
відзначити наступне. Протягом 9 тижнів експерименту у тварин, що жили за
умов зооконфліктного стресу, нами було зафіксоване зростання показників
потужності хвиль ЕМГ у кожному частотному діапазоні по відношенню до
відповідних значень щурів контрольної групи. Такі результати, на нашу думку,
не є випадковими і пов’язані з розвитком та залученням основних адаптаційних
процесів регуляторних функцій організму у відповідь на тривалу дію стресового
фактору. Добре відомо, що на стрес організм відповідає стрес-реакцією, тобто
адаптивним процесом, який направлений на відновлення гомеостазу та
збереження нормальної життєдіяльності
Висновски. 1. У щурів, що жили за фізіологічних умов, основні
електроміографічні параметри протягом 9 тижнів дослідження коливались
в межах норми. До того ж, було відмічено поступове зростання абсолютних
показників потужності хвиль ЕМГ з 3 по 9 тиждень досліду, що може вказувати
на збільшення активності рухових одиниць і кількості функціонуючих м’язових
волокон.
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2. За умов дії довготривалого зооконфкліктного стресу спостерігалось
достовірне (Р<0,05) збільшення абсолютних показників потужності хвиль
ЕМГ щурів порівняно до аналогічних даних тварин контрольної групи. Дані
прояви можуть бути результатом емоційного навантаження і свідчити про
активне включення у цей процес більшої кількості функціонуючих м’язових
волокон.
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ВПЛИВ ВИХРОВОГО ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ
ПРАВОГО НАПРЯМКУ ОБЕРТАННЯ НА ПОВЕДІНКОВІ
І ВЕГЕТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ СТРЕСУ
В.В. Радченко, В.П. Ляшенко, Г.О. Задорожна
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
vinograd03@list.ru
Вихрове магнітне поле, завдяки наявності обертаючий компоненти, має
високу біологічну активність і є ефективним фактором профілактики і лікування
багатьох функціональних порушень організму. Водночас відомо, що магнітне
випромінювання може представляти собою потенційну загрозу для здоров’я.
Як для використання вихрових магнітних полів у медичної практиці, так і для
гігієнічного нормування магнітних полів необхідні дослідження механізмів
їх біологічної дії, основані на аналізі вегетативних, психофізіологічних,
поведінкових та інших фізіологічних реакцій. Дослідження поведінкових
реакцій під впливом вихрового імпульсного магнітного поля, як інтегрального
показника характеру відповіді організму на зовнішню дію, дозволять вирішати
зазначені питання на системному рівні. Тому представляло інтерес дослідження
механізмів впливу магнітних полів на організм, параметри якого знаходяться
за межами фізіологічного коридору. У нашому експерименті було використано
вихрове магнітне поле правого напрямку обертання, тому що є дані про більшу
біологічну активність правонаправленого вихрового магнітного сигналу.
Дослідження проводилися на білих безпородних щурах-самцях, яких було
розподілено на 3 групи. Перша, контрольна група, складалася з тварин, які
перебували в стандартних умовах віварію. Друга група – тварини, які були під
впливом іммобілізаційного стресу за методикою П. Д. Горизонтова (1983). Третя
група – тварини, які підлягали дії стресу і вихрового імпульсного магнітного
поля (80 Гц, 5-10 млТ) правого напрямку обертання протягом 2 годин. Параметри
магнітного поля обирались відповідно їх терапевтичної значущості. Дослідження
поведінкових і вегетативних реакцій проводилося у тесті ‘відкрите поле’ через
8 годин від початку іммобілізації. Показниками рухової активності вважалась
кількість перетнутих твариною квадратів, розташованих по периферії.
Показниками дослідницької діяльності було число заходів тварини у центральні
квадрати. При аналізі вегетативної поведінки підраховувалась кількість
актів дефекації і уринації. Тестування тривало 3 хвилини. Отримані
результати оброблялись статистично методом парних порівнянь. Результати
вважалися достовірними при рівні значимості Р<0,05.
Аналіз отриманих даних показав, що під впливом стресу показники
поведінкових і вегетативних реакцій щурів зменшувалися. Рухова активність
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знижувалася на 89,6%, дослідницька – на 92,2%. Вегетативні реакції за умов
стресу зменшувалися на 100%. Під впливом вихрового імпульсного магнітного
поля правого напрямку обертання рухова активність стресованих щурів
підвищувалась на 58,8%. Дослідницька активність щурів зовсім не проявлялася.
Кількість актів дефекацій стресованих щурів під впливом вихрового імпульсного
магнітного поля збільшувалось на 50%, а уринацій на 30%.
Результати наших досліджень свідчать про те, що правонаправлене
вихрове імпульсне магнітне поле достовірно змінює показники поведінкових і
вегетативних реакцій стресованих щурів у тесті ‘відкрите поле’ в бік контрольних
значень. Даний факт може бути підтвердженням позитивного впливу вихрового
імпульсного магнітного поля правого напрямку обертання на загальний
стан організму, який знаходиться в умовах стресу. Механізми явищ, які ми
спостерігали під час дослідження, пов’язані з тим, що магнітне поле ініціює
появу електричних полів у структурах головного мозку. Вихрове магнітне
поле призводить до утворення в біосередовищі об’ємного електромагнітного
вихра, який відповідає у моделюванні трьохмірній структурі біооб’єктів, що
суттєво підвищує його ефективність. Можливо, електричний струм впливає на
проникність мембран нейронів у структурах головного мозку, які відповідають
за формування поведінкових реакцій. Це цілком імовірно, тому що серед
структур центральної нервової системи найбільш чутливими до дії магнітних
полів є кора головного мозку, гіпоталамус і гіпокамп. Направленість магнітного
сигналу може слугувати причиною високої біологічної ефективності вихрових
магнітних полів, т. к. відома чутливість біологічних об’єктів до зовнішніх
анізотропних дій. Частота у 80 Гц підпадає під ефективний діапазон для
стимулювання парасимпатичних нервових волокон і, у разі наявності реакції
засвоєння частоти, може бути причиною активації трофотропних реакцій, що
призводить до підвищення функціонального резерву. Ще однією можливою
причиною біологічної дії вихрового імпульсного магнітного сигналу є те, що при
різних частотах імпульсації нейронів вивільняються різні набори медіаторів,
і дія МП, гіпотетично, може знайти відображення у кількісному та якісному
складі медіаторів, які вивільняються з синапсів. Зміни у кількісному і якісному
складі синаптичних медіаторів можуть бути причиною розвитку неспецифічної
резистентності та впливати на стійкість організму до ушкоджень. Таким чином,
ми вважаємо, що під дією вихрового імпульсного магнітного поля правого
напрямку обертання в організмі щурів відбувається підвищення активності
стрес-лімітуючих систем, яке направлено на вирівнювання гомеостазу за
рахунок активації трофотропних реакцій.
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Центральною правовою категорією в сфері безпосереднього телевізійного
мовлення є поняття «супутникового телебачення» тобто телебачення, яке
здійснюється за допомоги супутників зв’язку. В міжнародних документах
даний вид телебачення ще визначається як «транскордонне телебачення» та
«телебачення без кордонів». Також не має єдиного підходу і до визначення
самого мовлення: «транскордонне супутникове телевізійне радіомовлення»,
«транскордонне мовлення», «супутникове мовлення», «безпосереднє
телевізійне мовлення», «міжнародне безпосереднє телевізійне мовлення» та
ін. Така різноманітність викликана наявністю різних форм мовлення, дві з
яких безпосередньо відносяться до предмету дослідження: трансляція програм
для безпосереднього прийому населенням держави зі супутника зв’язку цієї
ж держави та транскордонна трансляція, коли трансляція передач однієї
держави здійснюється на територію іншої чи інших держав. З правової точки
зору, саме друга форма породжує найбільше питань, адже в даному випадку
БТМ набуває насправді міжнародного характеру. Для розмежування даних
форм мовлення, поняття БТМ найчастіше використовується саме для означення
«внутрішньодержавної трансляції», а для другої форми використовується
поняття «міжнародне БТМ». Інша складність полягає в необхідності застосування
різних правових режимів для держав-учасниць різних міжнародних договорів
спрямованих на регулювання даної проблематики та держав, які не приєдналися
до таких договорів.
Таким чином, розвиваючи дане положення, в прийнятому в рамках
Міжпарламентської асамблеї держав-членів СНД модельному законі «Про
транскордонне супутникове телевізійне радіомовлення та міжнародний
супутниковий інформаційний обмін» [1] 1998 року в статті четвертій
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відзначається про наявність трьох режимів телевізійного, радіомовлення та
телекомунікації: 1) національний режим, який розповсюджується на мовлення
та телекомунікації, що здійснюються з території однієї держави операторомрезидентом; 2) міжнародний режим, який розповсюджується на мовлення та
телекомунікації, що здійснюються з території однієї держави чи декількох
держав міжнародним оператором; 3) інтернаціональний режим, який в усіх
випадках визнається на території держави пріоритетним відносно національного
режиму за умови, що дана держава є засновником оператора, який здійснює
мовлення та телекомунікації в інтернаціональному режимі.
Слід зазначити, що міжнародні договори з регулювання даної
проблематики не містять уніфікованого визначення «безпосереднього
телевізійного мовлення». Так, виходячи з загального змісту положень
документів, прийнятих в рамках МСЕ, включаючи Статут, Конвенцію
та Адміністративні регламенти даної МО, можна вивести поняття БТМ як
застосування електрозв’язку в космічному просторі за якого штучні супутники
зв’язку (ШСЗ) є ретранслятором для радіозв’язку між окремими точками
Землі. Окрім цього, дані документи містять додатки з визначенням термінів,
які в них застосовуються, як то «служба радіомовлення», «міжнародна служба
електрозв’язку», «електрозв’язок», «рухома служба» без визначення, однак,
поняття «БТМ». Окрім цього, згідно положень Конвенції з розповсюдження
несучих програми сигналів, що передаються через супутники [2] з предмету
її регулювання виключаються випадки, коли передавані сигнали йдуть від
органу-джерела або за його дорученням і випромінюються через супутники
для безпосереднього прийому широкою публікою (тобто у випадку БТМ).
Не міститься визначення «БТМ» і в положеннях Принципів використання
державами штучних супутників Землі для міжнародного безпосереднього
телевізійного мовлення [3], спеціально прийнятих з метою регулювання
діяльності в галузі міжнародного БТМ. Так, є лише посилання на діяльність
в галузі міжнародного БТМ за допомоги супутників та на службу міжнародного
БТМ за допомоги супутників.
Такі міжнародні документи, як Декларація правових принципів діяльності
держав з дослідження та використання космічного простору 1963 року [4],
Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання
космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла [5], Угода про
рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об’єктів,
запущених в космічний простір [6], та інші також не містять визначення
«космічного об’єкту», «супутника зв’язку», «сфери телекомунікації» та
«БТМ».
Що стосується Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду,
завдану космічними об’єктами, [7] то в її положеннях надається визначення
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«запускаючої держави», а також зазначається, що до космічного об’єкту
відносяться і його частини, але без визначення самого поняття «космічного
об’єкту». Прийнята надалі Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускаються
в космічний простір, [8] також містить визначення «запускаючої держави»,
«держави реєстрації» та посилання на «космічний об’єкт», але не містить
визначення «БТМ». В положеннях Угоди про діяльність держав на Місяці та
інших небесних тілах [9] говориться про «штучні космічні об’єкти», «космічні
об’єкти», «об’єкти, запущені в космічний простір» та «космічні апарати»
без наведення визначень даних понять чи їх відмінних характеристик. Не
містить визначення «БТМ» прийнята в 1996 році Декларація про міжнародне
співробітництво щодо дослідження та використання космічного простору на
благо та в інтересах всіх держав, з особливим урахуванням потреб країн, що
розвиваються [10].
Слід також зазначити про два модельні закони прийняті в рамках
Міжпарламентської асамблеї держав-членів СНД: Про транскордонне
супутникове телевізійне радіомовлення та міжнародний супутниковий
інформаційний обмін 1998 року та Про телекомунікації 2003 року [11]. Так,
перший модельний закон оперує такими поняттями як «система супутникового
теле- і радіомовлення», «супутникові телекомунікаційні мережі»,
«транскордонне мовлення», «трансляція», «телевізійне та радіомовлення
(мовлення)», «супутник», «космічний супутник», «телекомунікації»,
«канал супутникового зв’язку», «режими телевізійного та радіомовлення
та телекомунікації», «глобальна система транскордонного супутникового
телевізійного та радіомовлення», «інформаційний комплекс» та інші. Закріплене
в даному модельному законі визначення «транскордонного мовлення» хоч і
не співпадає за своїм об’ємом правового закріплення з поняттям «БТМ»,
але допомагає виокремити основні ознаки одного з видів такого мовлення:
розповсюдження звукової, візуальної та аудіовізуальної масової інформації
для її отримання безпосередньо телеглядачами та радіослухачами за допомоги
технічних засобів, які знаходяться під юрисдикцією однієї держави, яку
можна приймати безпосередньо чи опосередковано на території однієї чи
декількох інших держав. В цьому контексті важливим є визначення термінів,
які характеризують окремі елементи такого мовлення, так, під «трансляцією»
розуміється першопочаткова передача сигналу (інформації), яка здійснюється
наземним передавачем через космічний супутник будь-якого виду в закодованій
чи не закодованій формі, та призначена для його приймання споживачем, під
«телевізійним та радіомовленням» – трансляція телепрограм та/чи радіопрограм
через супутник. В цьому контексті «супутник» визначено як низькоорбітальний
чи геостаціонарний космічний апарат, який використовується для приймання
інформації з метою її подальшої ретрансляції.
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На відміну від попереднього, Модельний закон «Про телекомунікації»
не містить визначення «космічного об’єкту», «супутника зв’язку», «сфери
телекомунікації» та «БТМ», а містить лише визначення «супутника
телекомунікації» яким є технічний засіб телекомунікації, який знаходиться
на орбіті Землі з метою надання послуг телекомунікації.
Стосовно визначення терміну «БТМ» на європейському просторі, слід
зазначити, що Європейська конвенція про транскордонне телебачення 1989
року з поправками 1993 року [12], також не містить такого визначення, однак
містить визначення таких термінів, як «трансляція» та «ретрансляція». Так,
«трансляція» означає первісну передачу наземним передавачем, кабельними
каналами або з використанням супутника будь-якого типу, у кодованому
чи некодованому вигляді, телевізійних програмних послуг для масового
приймання споживачами (тобто охоплює БТМ). Дещо іншим чином робиться
акцент на характеристиках БТМ в статті 3 Європейської конвенції, де,
зокрема, зазначається, що вона застосовується до будь-якої програми, яка
транслюється або ретранслюється організаціями чи технічними засобами,
що знаходяться під юрисдикцією сторони, кабельними каналами, за
допомогою наземного передавального пристрою або супутника, і яка може
прийматися прямо або опосередковано на території однієї чи більше сторін.
Також дана Європейська конвенція містить посилання на такі поняття, як
«супутникове теле- і радіомовлення», «супутник», «станція супутникового
зв’язку», «транскордонна трансляція», однак, без надання визначень цих
понять.
Окрім цього, в рамках даної роботи, є актуальним дослідити внесені
зміни в статтю 5 Європейської конвенції. В редакції 1989 року дана стаття,
окрім іншого, містила перелік ознак для визначення транслюючої сторони
у випадку супутникової трансляції, а саме: 1) сторона, на території якої
розташована станція супутникового зв’язку; 2) сторона, яка надає частоту або
супутник, якщо станція супутникового зв’язку розташована в державі, яка не
є учасницею цієї конвенції; 3) сторона, на території якої розташована штабквартира телеорганізації, якщо відповідальність згідно з пунктами 1) та 2) не
визначено. Надалі положення даної статті були розширені різними варіантами
розташування правління телемовника і викладені стосовно випадків коли
телемовник підпадає під юрисдикцію сторони, що здійснює трансляцію, в
наступній редакції: 1) коли він використовує частоту, надану цією стороною;
2) коли він, хоча й не використовує частоту, надану стороною, але використовує
потужності супутника, що належить цій стороні; 3) коли він, хоча й не
використовує ні частоти, надані цією стороною, ні можливості супутника, що
належить цій стороні, використовує наземну станцію-передавач супутникового
зв’язку, що знаходиться на території сторони.
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Окрім цього, суттєве доповнення стосується того факту, що дана конвенція
не застосовується до телепередач, що призначені для прийому винятково в
державах, які не є сторонами цієї конвенції та які не приймаються прямо чи
опосередковано громадськістю на території однієї або кількох сторін.
Таким чином, дані переліки направлені на детальну регламентацію всіх
випадків використання супутникового зв’язку, а саме БТМ, з боку транслюючої
сторони і телемовника.
Підсумовуючи, можна зробити висновок про існування принаймні п’яти
термінів для позначення явища БТМ: «транскордонне супутникове телевізійне
радіомовлення», «транскордонне мовлення», «супутникове мовлення»,
«безпосереднє телевізійне мовлення», «міжнародне безпосереднє телевізійне
мовлення». Жодний з цих термінів не є чітко визначеним чи загальновживаним.
В документах міжнародних організацій системи ООН переважає застосування
терміну «міжнародне БТМ», на європейському просторі та на теренах СНД –
«транскордонне чи транскордонне супутникове телевізійне мовлення». Спільним
для всіх визначень є підкреслення саме міжнародного чи, іншими словами,
транскордонного характеру здійснюваної трансляції. В загальному вигляді весь
комплекс правовідносин щодо здійснення супутникової телевізійної трансляції
всередині держави за допомоги технічних пристроїв (в тому числі супутників)
цієї ж держави та здійснення трансляції, в тому числі і міжнародної, державами,
які не приєдналися до жодного з розглянутих вище міжнародних документів,
не входить до сфери БТМ та не регулюється існуючим міжнародно-правовим
механізмом.
Проведений аналіз ознак БТМ, визначених в цілому ряді міжнародних
документів, дає змогу сформулювати авторське визначення БТМ, як трансляцію
телевізійних програм наземним передавачем через супутники для безпосереднього
прийому населенням. В цьому контексті визначальною характеристикою
виділення БТМ з поміж інших видів мовлення виступає якраз застосування в
якості технічного засобу передачі інформації саме супутника, а також можливість
приймати такий сигнал на Землі безпосередньо, невизначеною кількістю людей.
Стосовно правового регулювання, визначальною характеристикою виступає
кількість держав, залучених в такий процес трансляції. При цьому можна
зазначити наявність двох видів такого мовлення: БТМ та міжнародного БТМ.
Перший охоплює трансляцію програм для безпосереднього прийому населенням
держави зі супутника зв’язку цієї ж держави, а другий – випадки, коли
трансляція передач однієї держави здійснюється на територію іншої чи інших
держав. Правових режимів регулювання БТМ значно більше, оскільки держави є
сторонами значної кількості міжнародних документів, які регулюють дану сферу
правовідносин, в тому числі включаючи, але не обмежуючись, міжнародними
документами, прийнятими в рамках ООН, ЄС, СНД та на двосторонньому рівні.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КАДРІВ В СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Г.Ф. Садовська
Національний авіаційний університет, м. Київ,
galynas2003@yahoo.com
Продуктивне функціонування і розвиток інноваційних та високотехнологічних
галузей економіки, серед яких аерокосмічна галузь посідає провідне місце,
залежить від творчого потенціалу високопрофесійних інтелектуальних людських
ресурсів, їх здатності до розробки, сприйняття та адаптації новітніх технологій.
Збільшення галузей високих технологій, заснованих на знаннях, в новій
наукоємній економіці породжує все більший попит на технічні таланти –
technical talent. Визначити цей термін проблематично, оскільки це пов’язано
з класифікацією технічних навичок і знань. Важко вимірювати майстерність,
вміння, навички, як і різноманітні фактори, які впливають на накопичення
навичок, вдосконалення майстерності – досвід роботи, тривалість та вид
навчання, освіта та природа економіки, яка дає цінний досвід в роботі. Посилання
на «технічний» має на увазі офіційне навчання та освіта в сфері наук та інженерії.
Країни ОЕСР включають таких працівників в категорію «людські ресурси в
науці та технології». Це відноситься до фізики, інженерних і природознавчих
наук, освіти, бізнесу та охорони здоров’я. Технічний талант у своїй суті об’єднує
освіченість в логіці, математиці, програмуванні та спеціалізацію в особливих
технічних сферах діяльності, таких як електроніка, комп’ютерні науки,
математика, фізика, природознавчі науки [1]. Мінімум кваліфікаційного
рівня має бути на рівні бакалавра в інженерних або фундаментальних науках,
хоча зараз все більше потрібні магістри та особи, які мають науковий ступень.
Виокремлення інженерних і фундаментальних наук серед інших, підкреслює
важливість базової технічної освіти в сучасних економіках і формування світового
попиту на людські інтелектуальні ресурси.
Забезпечення інтелектуальними кадрами у розвинених країнах
здійснюється по таких напрямках:
1. формування власних людських інтелектуальних ресурсів шляхом
вдосконалення системи технічної освіти, зміцнення зв’язку освіти, науки і
виробництва;
2. вдосконаленням матеріальної бази науково-дослідних організацій;
3. залученням іноземних професіоналів шляхом створення можливостей
для виконання наукових досліджень;
4. широким міжнародним співробітництвом в освітніх програмах, участі
у спільних наукових проектах і розробках.
266

Дніпровська орбіта

Економіко-правові та гуманітарні аспекти освоєння космосу

Два останніх вказаних напрямки формування інтелектуального потенціалу
країн пов’язані з міграційними процесами, які є умовою існування ринку
інтелектуальної праці як сегменту міжнародного ринку праці.
Швидкий розвиток електроніки, цифрових технологій та їх
розповсюдження, викликають глобальну потребу в технічних талантах, тим
самим впливаючи на їх приток в економіки країн. Австралія розробила і виконує
програму залучення для постійної роботи і проживання висококваліфікованих
робітників, талановитих і добре освічених. Німеччина заявила в 2000 році
про надання тимчасових (до п’яти років) спеціальних 30 тис. віз «green
cards» досвідченим і висококваліфікованим робітникам в галузі інформації,
комунікацій і технологій. Японія пом’якшила візовий режим для індійських
фахівців в галузі інформаційних технологій впровадженням багаторазової
трирічної візи замість одноразової трьохмісячної.
Передові країни світу приваблюють висококласних спеціалістів і вчених
найсучаснішою матеріальною базою для наукових досліджень. Наприклад, в
США в 1999 році найбільшу кількість докторів наук – 30тис. – складали вихідці
з Індії. Вони ж складали і найбільшу серед інших резидентів США кількість
науковців і інженерів. США навчають в своїх всесвітньовідомих університетах
іноземних студентів і створюють умови для продовження їх роботи в країні. В
США 18% іноземних студентів складали представники європейських країн і
55% – азійських. Серед країн Азії студентів з Японії було 24%, Кореї – 21%,
Китаю – 16%, Індії – 15%. В середньому представники Індії і Китаю складають
разом 25% іноземних науковців та інженерів в США.
Міжнародні інтелектуальні міграційні процеси з одного боку сприяють
розвитку країн і міжнародному співробітництву в галузі науки і техніки,
обміну інформацією і знаннями, з іншого – породжують різноманітні соціальноекономічні проблеми як для країн донорів, так і для країн-реципієнтів.
Дослідники стверджують, що «brain drain» (виїзд вчених, висококваліфікованих
фахівців за кордон), тобто, відтік з країни інтелектуального капіталу, дає
зворотній зв’язок і може викликати в цих країнах позитивні економічні
зрушення. Велика кількість літератури з цієї тематики замість терміну «brain
drain» використовує термін «brain gain» – збагачення інтелектуального капіталу,
або «brain circulation» – циркуляція інтелектуального капіталу [2].
Глобальний позитивний ефект від міжнародної міграції інтелектуальних
кадрів полягає: 1) у міжнародному поширенні знань; 2) у зростанні можливостей
у виборі роботи для вчених і дослідників; 3) в покращенні можливості надання
роботи у відповідності до кваліфікації робітника; 4) у збільшенні шансів для
робітників знайти рідку, унікальну роботу відповідно навичкам, які вони мають;
5) у формуванні міжнародних дослідницьких та технологічних кластерів, таких
як Силіконова Долина та CERN; 6) у міжнародному змаганні за рідкий або
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дефіцитний людський капітал, що може мати позитивний ефект у спонуканні
до інвестування індивідуального людського капіталу [3].
Сучасні тенденції в глобалізації ринку інтелектуальної праці потребують
узгодженої стратегії в галузі зайнятості всіх країн, задіяних в ринку праці.
Європейська політика зайнятості є великим досягненням в соціальноекономічній сфері. Однак більшість країн-членів не погодились передати ЄС
більшу частину свого суверенітету в сфері зайнятості і трудової міграції. Тому
глава Амстердамської угоди про європейську політику зайнятості свідчить
лише про координацію національних політик в цій сфері. Згідно з прийнятою в
міжнародних відносинах практикою, країни, які обмінюються робочою силою,
визнають примат міжнародного права над національним законодавством.
Амстердамська угода містить пакет Директив, що стосуються питання
переміщення вчених і дослідників. Вони описують спеціальні процедури в’їзду
вчених з третіх країн з ціллю наукової роботи і проведення досліджень, та дві
пропозиції до Рекомендацій, які описують аспекти процедури в’їзду для цілей
оперативного співробітництва, надання короткострокової візи для вчених з
третіх країн з метою проведення досліджень в країнах ЄС [4; 174]. Подібні
документи роблять можливим в’їзд вчених і дослідників з третіх країн для
безпосереднього співробітництва з вченими ЄС, реалізації ініціатив у створенні
Європейського дослідницького простору і 6-ої Рамкової програми Досліджень в
контексті Лісабонського процесу, ціллю якого є створення більш динамічної і
конкурентоспроможної економіки Європи, а також задач 7-ої Рамкової програми.
Беручі до уваги той факт, що Європі потрібні 700 тис. дослідників до 2010 р.,
пропозиції мають за мету залучення вчених з третіх країн шляхом встановлення
найкращих умов допуску в країни-члени і полегшення їх мобільності в межах ЄС.
Амстердамські Директиви спрямовані на три ключові елементи. Перше
– це надання дослідницьким організаціям центральної ролі в процедурі
допущення вчених в країну з метою участі у науково-дослідницькій роботі. Ці
організації будуть відповідальні за задачі контролю надійності проекту, і згодом,
– приймаючою стороною, що підписує угоду з представниками третіх країн, а
також відповідальною стороною і гарантом забезпечення витрат на проживання
вченого, вартості медичного забезпечення і вартості витрат на дорогу. Отже,
розподілення ролей між дослідницькими організаціями і країнами-членами
робить процедуру допуску в країну швидкою, спрощеною і цілеспрямованою.
Друге – тлумачення поняття дослідника є широким і адаптованим до потреб
ЄС, а поняття дослідницьких установ включає також приватний сектор. Третє –
ужиті кроки роблять дослідників в ЄС більш мобільними. Директиви дозволяють
дослідникам, які мають вид на проживання, або візу, або проїзний документ,
займатися активною діяльністю, пов’язаною з їх науковим проектом в іншій
країні ЄС, а також низку інших прав, відповідно до статусу вказаних осіб.
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Переміщенню спеціалістів, науковців і висококваліфікованих робітників
сприяє, наприклад, Договір про зону вільної торгівлі (NAFTA), відповідно
до якого здійснюється рух технічних професіоналів між країнами-членами:
спеціалісти з Канади, які мають університетську освіту, можуть працювати
в США завдяки тимчасовій, в рамках Договору, візі TN. Від’їзд з Канади до
США кваліфікованих робітників пояснюється близькістю в таких сферах
життєдіяльності, як, наприклад, охорона здоров’я, освіта: в період 1998-2002 з
візою TN в США в’їхало 73 тис. таких робітників.
СОТ також має нормативні документи, що стосуються освіти та правил
переміщення спеціалістів між країнами-членами організації. Норма ГАТС у
секторі освітніх послуг містить положення, що стосуються визнання документів
про світу та вчені звання. Правила ГАТС надають особливу увагу кваліфікації
спеціалістів. ГАТС не потребує підтвердження кваліфікації для іноземних
спеціалістів. Навпаки, угода заохочує уряди визнавати освіту і досвід, набутий
в іноземних країнах. Тому ГАТС рекомендує урядам країн призначення
давати іноземним урядам адекватну можливість визнання їх освіти, досвіду,
сертифікатів і ліцензій. Таке взаємне визнання надає можливість громадянам
країн-членів угоди як поставляти услуги в сфері освіти, так і споживати їх.
Як комплексний документ, ГАТС містить багато виключень. Одна із статей
дозволяє урядам застосовувати міжнародні договори з метою запобігання
подвійному оподаткуванню, навіть якщо це призводить до не однакового
ставлення до представників різних країн. Інше виключення Article V bis (Labor
Markets Integration Agreement) визначає, що ГАТС не заважає членам СОТ бути
стороною в договорі, який встановлює повну інтеграцію ринків праці, що означає
звільнення громадян сторін договору від вимог стосовно громадянства та дозволу
на роботу. В примітках надається пояснення, що зазвичай такі договори надають
право вільного доступу до ринку праці іноземним громадянам, включаючи
забезпечення умов оплати праці, працевлаштування і соціального забезпечення
[5; 245].
ГАТС демонструє велику кількість обмежень для іноземних працівників,
як, наприклад, необхідність «пре-працевлаштування» – попередній договір з
роботодавцем (компанією) про надання роботи в країні-реципієнті; відповідно
Mode 4 (про умови знаходження фізичних осіб) в’їзд і термін перебування
обмежується тільки одним сектором або одним роботодавцем, і тому працівник
не може вільно змінювати роботу на іншу і пересуватися географічно; деякі
уряди бачать доцільним встановлювати розмір зарплати як на попередньому
місці роботи, інші уряди не дозволяють мігрантам купувати нерухомість. Всі
разом ці обмеження підривають значення зобов’язань Mode 4 [6;249].
Відносно розвитку міжнародної кооперації передбачається створення
«Візи ГАТС», яка має надаватися професіоналам в сфері послуг, які тимчасово
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працюють за кордоном. Вона надаватиметься за встановленими критеріями, але
незалежно від національності, на декілька тижнів [5;250].
Розвинені країни, що здійснюють інноваційну політику, впроваджують
міри з екстреного заохочення спеціалістів із специфічних галузей. «Зелена
картка» була впроваджена в Німеччині в 2000 р. на прикладі американської
«зеленої картки» для набору 20 тис. спеціалістів в галузі ІТ. Німецька програма
дозволяла спеціалістам в галузі високих технологій працювати в країні до
п’яти років. Нові правила були встановлені з ціллю впровадження дозволу
на працевлаштування для громадян третіх країн з академічною освітою в
інформаційних і комунікативних технологіях або чия кваліфікація у цій сфері
признається за узгодженням з роботодавцем, який має надати заробітну плату
не менше 100 тис. німецьких марок на рік. Впровадження «зеленої картки»
викликало дебати з метою врегулювання міграційної політики у полі тимчасового
доступу спеціалістів з третіх країн у вказаний сектор економіки. Підготовлений
Федеральною комісією з міграції звіт визнавав потреби Німеччини у трудових
ресурсах, гуманітарні обов’язки і інтеграційні масштаби очікуваної міграції з
урахуванням демографічних змін і передбачуваних нужд для кваліфікованих
робітників у найближчому майбутньому [6;781].
Відносно робочої міграції в Німеччині існує потрійний підхід. Перший
– вид на проживання надається відповідно до потреб ринку праці. Існуюча
потреба (вимірюється гнучко відповідно регіональним умовам) має в першу
чергу заповнюватися німецьким робітникам або робітникам з країн-членів ЄС
до того, як ці можливості будуть надані іноземним працівникам, які подають
заяву разом з їхнім майбутнім роботодавцем. Другий – існують умови, за яких
висококваліфіковані іноземці (особливо науковці, викладачі університетів,
спеціалісти з високою заробітною платою і рідким досвідом роботи) можуть без
перешкод набути безлімітний дозвіл на проживання. Третій – метод, запозичений
в країнах мігрантів, таких як США і Канада, який проводить селекційний відбір
за допомогою системи балів, що враховує освіту, кваліфікацію, сімейний статус,
знання мови і можливі сімейні відносини претендента з громадянами Німеччини.
Міграція в Німеччині відповідно третьому методу не безлімітна, вона визначена
максимальною кількістю іммігрантів на рік [6; 785].
Зміни, які відбулись і продовжують відбуватися в міграційній політиці
країн ЄС, вказують на її селективний характер і орієнтацію на певні освітні
і професійні характеристики іноземців, які прибувають в країну, на користь
дефіцитних категорій кваліфікованих спеціалістів і студентів. Їх в’їзд
стимулюється одночасно з полегшенням доступу на ринок праці.
Показовим є міграційна політика і досвід Великої Британії, яка на відміну
від інших країн ЄС, не мала до цього часу суворих міграційних обмежень.
Британська міграційна програма для висококваліфікованих робітників
270

Дніпровська орбіта

Економіко-правові та гуманітарні аспекти освоєння космосу

представляє нові зміни у бізнес-міграції та надає нові можливості урядам держав
вдосконалювати міграційну політику. Ця програма створена для того, щоб
допомогти висококваліфікованим спеціалістам з виключним досвідом і вмінням
прибути до країни в пошуках можливості самостійного працевлаштування.
Статистика показує велику кількість мігрантів, що прямують до цієї країни.
Відповідальність за схему підготовки та надання дозволу на роботу в
Британії в 2001р. було передано з Відділу іноземних робітників (Overseas Labour
Section) Департаменту освіти та працевлаштування до нового Департаменту
надання дозволу на роботу (Work Permits) Міністерства внутрішніх справ.
Існуюча схема імміграційних правил та дозволів на роботу була доповнена
новими категоріями. Імміграційна програма для висококваліфікованих
спеціалістів – HSMP (Highly Skilled Migrant Programme), спрямована на
залучення кваліфікованих спеціалістів зі знанням англійської мови. Така
програма відкрита також в Австралії, Канаді, Шотландії та Ірландії. ЇЇ принцип
– незалежна міграція, яка не потребує запрошення на роботу та вкладання
грошей в економіку країни, як того потребує бізнес-віза та віза, що поширюється
на інвесторів.
Парламент Британії у лютому 2008 р. прийняв зміни в імміграційних
правилах з метою врегулювання міграційних потоків і ефективного вирішення
проблем, пов’язаних с перебуванням в країні мігрантів. Відповідно до змін в
законодавстві, всі потенціальні мігранти поділяються на п’ять категорій, серед
яких перевага надається першим двом:
• Категорія 1: висококваліфіковані спеціалісти, які можуть сприяти
розвитку і продуктивності економіки Великобританії
• Категорія 2: кваліфіковані робітники із пропозиціями від британських
роботодавців для покриття дефіциту кваліфікованої робочої сили.
Робота після закінчення навчання також є важливою категорією, і уряд
Великої Британії бере до уваги бажання іноземців, які навчались у країні і
прагнуть залишитись працювати. Отримав дозвіл на максимальний дворічний
термін проживання і роботи, вони мають можливість після закінчення терміну
перейти до Категорії 1 (Висококваліфіковані спеціалісти) за системою балів.
У випадку позитивного вирішення питання їм не буде зараховано 2 роки в
п’ятирічний термін, необхідний для отримання дозволу на постійне проживання
[7; 587].
Найбільші в світі міграційні потоки направлені в англомовні країни:
Велику Британію, Канаду, США і Австралію, і складаються вони здебільшого
з кваліфікованих робітників і бізнес-мігрантів. З ціллю регламентування і
регулювання міграційних потоків в країну створюються відповідні законодавчі
документи. Міграції спеціалістів сприяє міграційна політика як приймаючої
країни, так і країни-донора. Контролю і регулюванню підлягають соціальний
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статус, вік, освітній та професійний рівень мігрантів. В Австралії, Канаді,
Великій Британії діє система балів, за якою кваліфіковані робітники підлягають
селекційному відбору – тестуванню, яке визначає можливість допуску на ринок
праці. Попередні системи відбору мігрантів в Канаді базувались більше на
критеріях освіти і досвіду роботи відповідно задач уряду досягти максимальної
відповідності кваліфікації іноземних претендентів на роботу до специфічного
дефіциту на канадському ринку праці. Швидкі зміни технологій і виробництв,
поява нових видів праці, гнучкість та рухливість представників нових професій
висувають нові вимоги до робітників на ринку праці. Тож, остання система
набору мігрантів надає особливого значення освіті і здатності адаптуватися,
як індикаторам, що свідчать про наявність практичного досвіду у швидкій
зміні економічних вимог. Система балів визнана одним вірним шляхом відбору
мігрантів, які мають величезний набір професійних здібностей. Система балів
– це інструмент, за допомогою якого оцінюється рівень людського капіталу,
який презентують потенціальні мігранти, маючи надію на успіх у специфічних
галузях в приймаючій країні.
Британська система набору висококваліфікованих спеціалістів прагне
залучити осіб з доброю освітою і вченими ступенями, а Канада й Австралія віддають
перевагу особам, які поряд з доброю освітою мають також і практичний досвід
роботи за спеціальністю. Професія і спеціалізація претендента на отримання
австралійської візи має бути в списку кваліфікацій і обов’язки, що представлені
зазначеним родом занять, мають бути еквівалентні класифікатору професій в
Австралійському Стандарту Класифікацій Професій (Australian Bureau of Statistics,
Australian Standard Classification of Occupations, 1997). Австралійська система
продовжує залучати молодих мігрантів, хоча питання є в тому, чи спроможні вони
дати економічний ефект, на відміну від старших віком мігрантів, які поєднують
високий рівень освіти й досвід. Ці категорії після п’ятирічного строку перебування
мають можливість претендувати на постійне перебування. Але інші категорії при
зміні статусу, можуть швидко перейти до першої категорії, наприклад, студенти,
які отримали диплом і шукають роботу в сфері з дефіцитом висококваліфікованих
працівників або дослідники, які отримали вчений ступень.
Імміграція молодих інженерів, вчених і вчителів в Австралію не просто
бажана, а й життєво необхідна для її майбутнього розвитку і процвітання, і
особливо важлива у зв’язку з географічною ізольованістю країни. Імпорт
іноземної робочої сили завжди був інструментом поповнення населення
Австралії, але мав суворий вибірковий характер, включаючи стан здоров’я,
соціальну належність і колір шкіри. Сьогодні близько чверті робочої сили країни
народжені не в Австралії, і багато хто має народжених не в Австралії батьків [8;
134]. Австралія ніколи не перешкоджала міжнародному пересуванню людей,
особливо тимчасових висококваліфікованих спеціалістів, та спеціалістів у сфері
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бізнесу. Те саме можна сказати і про інші передові країни світу, уряди яких,
виробляючи міграційну політику, мали виробити критерії щодо постійної та
тимчасової міграції. Необхідним було також вироблення методів селекційного
відбору мігрантів, які претендують на тимчасову працю або постійне
проживання. Австралійська міграційна програма для висококваліфікованих
робітників була найбільш успішною, тому що в ній був представлений великий
ряд критеріїв і створений баланс інтересів [8;134].
Канада, а потім і Австралія, яка адаптувала британську систему балів,
мають довгий досвід у відборі висококваліфікованих робітників за допомогою
цієї системи. США не запозичили цей досвід, хоча у 80-90-х роках були висунуті
відповідні законопроекти. США мають постійну імміграційну програму, яка
спрямована на залучення високоосвічених професіоналів в науці та технологіях,
і для цієї категорії робітників існує квота у 140 тис. в’їздів у рік, включаючи
з’єднання сімей. Для того, щоб попередити дефіцит спеціалістів в ІКТ, США
мають також декілька тимчасових робочих візових програм. Актом 1998 року
для посилення конкурентоспроможності була встановлена Н-1В віза, яка
сприяла влиттю технічних талантів в країну. Віза діяла максимум шість років,
заявник повинен був мати ступень бакалавра. Річна квота була обмежена, але
підвищувалась з встановлених 65 тис. до115 тис. в 1999 році і 195 тис. в 2001,
2002 роках, але знижена знов до 65 тис. в 2003 році [9; 144]. В 2003 році третина
Н-1В віз була надана європейцям і 40% – представникам країн Азії. Провідними
серед них є Індія, Китай, Японія і Філіппіни. Індії належить 21% від загальної
кількості і 54% від виданих країнам Азії, віз Н-1В.
Удосконалення міграційного законодавства, що регулює потреби у
високопрофесійних працівниках та їх переміщення потребують особливої
уваги української держави, зважаючи на досить активну участь вітчизняних
науковців в міжнародних конференціях, закордонних стажуваннях, наукових
дослідженнях, викладацькій діяльності тощо. Готовність України до змін в сфері
міжнародного регулювання переміщень представників творчої інтелектуальної
праці відповідно швидким змінам в сфері науки та технологій сприятиме
зростанню професіоналізму вітчизняних працівників та ефективності їх
наукових і технічних розробок.
Оскільки міжнародний ринок праці стає все більш інтегрованим,
це потребує відкритої, прозорої, послідовної та збалансованої співпраці,
направленої на регулювання ринку інтелектуальної праці у глобальному
масштабі. Таке регулювання передбачає також розв’язання спірних питань через
стандартизацію та уніфікацію підходів до оцінки результатів інтелектуальної
праці.
Інтернаціональна мобільність кваліфікованих робітників в умовах
лібералізації міжнародного законодавства приносить глобальну користь
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поширенням знань і задоволенням потреб таких високотехнологічних галузей,
як ракетно-космічна. Такий підхід, в протилежність типовій перспективі відтоку
інтелектуального людського капіталу в найбільш розвинені країни, дає кращі
економічні наслідки для всіх країн, які беруть участь у глобальному процесі
обміну інтелектуальними людськими ресурсами.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О.В. Бєглий
Національний авіаційний університет, м.Київ
begliy@ukr.net
Вступ
Зростаюче значення космічної діяльності в житті суспільства не викликає
сумнівів вже з часів проведення Першої та Другої конференцій ООН з космосу
(відповідно у 1968 і 1982 рр.)*. Однак безальтернативність використання
відповідних технологій для вирішення багатьох глобальних проблем і навіть
для самого існування цивілізації на планеті Земля світове співтовариство
усвідомило лише впродовж останніх п’ятнадцяти років в ході проведення
кількох світових форумів вищого рівня наприкінці минулого – початку
нинішнього століття**.
Водночас, цілком зрозуміло, що правові механізми діяльності, на яку
покладаються доленосні завдання щодо подальшого прогресу людства,
мають відповідати викликам часу. А тут, наразі, не все зроблено для такої
адекватності: не вирішеними залишаються і правові проблеми попередніх
років (демілітаризація та делімітація космічного простору, справедливий та
ефективний розподіл ресурсу геостаціонарної орбіти та ін.), і новітні, поява
яких обумовлена урізноманітненням напрямів і суб’єктів сучасної космічної
діяльності.
Як зазначено в матеріалах останньої Третьої конференції Організації
Об’єднаних Націй з дослідження та використання космічного простору в мирних
цілях (ЮНІСПЕЙС-ІІІ, Відень, 19-31.07.99), в період після ЮНІСПЕЙС-82 світ
став свідком значного прискорення процесів комерціалізації та приватизації
в сфері космічної діяльності. Внаслідок цієї тенденції розширилося коло
недержавних суб’єктів, що беруть участь у комерційному використанні
космічного простору, і значно зросла кількість різноманітних видів цієї
діяльності. Це, у свою чергу, спричинило появу нових правових проблем.
*

**

Доклад Третьей конференции Организации Объединенных Наций по
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.
Док. ООН A/CONF.184/6. – Нью Йорк: Изд-во ООН, 1999. – С. 26-31.
Космонавтика и глобальные проблемы человечества // Матеріали
Наукових Читань «Дніпровська орбіта-2008». – Дніпропетровськ:
НЦАОМ, 2008. – С.147.
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1. Особливості розвитку міжнародного космічного права
4 жовтня 1957 року сучасна цивілізація розпочала свою космічну одіссею:
про вихід за межі земного тяжіння сповістив перший штучний апарат,
створений людиною, «Супутник-1». І вже в ході перших кроків людини
у космос з’ясувалося, що будь який з видів діяльності з дослідження та
використання космічного простору може зачіпати інтереси однієї або кількох
іноземних держав, а більшість видів такої діяльності стосується інтересів усього
світового співтовариства. Це призвело до необхідності, по-перше, поділу понять
«правомірна космічна діяльність» і «протиправна космічна діяльність» і, подруге, встановлення визначеного порядку провадження космічної діяльності,
допустимої з точки зору міжнародного спілкування. Саме ці обставини і
визначають місце та роль нової галузі міжнародного публічного права в структурі
міжнародного правопорядку.
Більш ніж півстолітня історія розвитку сучасної космонавтики свідчить
про те, що максимальних, спрямованих на задоволення насущних проблем
людства результатів космічна діяльність може досягти виключно на засадах
мирного використання космічного простору, дотримання інших основоположних
принципів загального міжнародного права, у тому числі розвитку широкого
міжнародного співробітництва. Важливість такого співробітництва в світовій
космічній галузі та побудови космічного правопорядку, заснованому на
зазначених засадах, знаходить своє відтворення саме в МКП, розвитком якого
опікується з перших років космічної ери Організація Об’єднаних Націй.
За координуючої ролі ООН розроблено правову основу діяльності з
дослідження та використання космічного простору в мирних цілях, і поступово
створюється розумний правовий режим, що регламентує космічну діяльність.
До цієї правової бази ми відносимо сьогодні: п’ять багатосторонніх договорів з
питань космічної діяльності (Договір про космос 1967 р., Угода про рятування
1968 р., Конвенція про відповідальність 1972 р., Конвенція про реєстрацію
1975 р., Угода про Місяць 1979 р.) та стільки ж зводів принципів з окремих
напрямів цієї діяльності, розроблених і прийнятих під егідою ООН (1963-1996
рр.); певної кількості багатосторонніх міжнародних угод, що мають відношення
до космічної діяльності, наприклад, кількох угод про створення міжнародних
космічних організацій; численних угод про співробітництво держав з окремих
напрямів практичної космонавтики, у тому числі й угод про співробітництво в
сфері надання космічних послуг і технологій.
Ці міжнародно-правові документи, а також рішення міжнародних
організацій з питань космічної діяльності (та з проблем, що мають відношення
до цієї діяльності) багато в чому визначили механізми правового регулювання
космічної діяльності; на основі цієї правової бази було започатковано й
національне космічне законодавство.
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Розглядаючи ефективність правового регулювання космічної діяльності
та проблеми, які стоять перед відповідною галуззю міжнародного публічного
права, треба обов’язково враховувати, що МКП створювалось у ті роки, коли
зазначена діяльність була виключно прерогативою держав, у той час як
наразі нею все більше опікуються неурядові юридичні особи. Останнім часом
ми є свідками того, як набуває сили процес реалізації космічних проектів та
комерційних договорів за участю фізичних осіб (наприклад, використання
Міжнародної космічної станції (МКС) для приватних проектів, космічний
туризм та ін.). Якщо до цього додати ще суттєве гальмування останніми роками
процесу приєднання держав до основних п’яти договорів з космосу, можна
навіть говорити про своєрідну кризу міжнародного космічного права, коли
кількість суб’єктів космічної діяльності невпинно зростає, а кількість держав,
що визнали обов’язковість норм і принципів цієї діяльності, практично
стабілізувалася*.
2. «Класичні» проблеми правового регулювання космічної діяльності
Перше тридцятиліття космічної ери, яке було, мабуть, найбільш активним
періодом розбудови МКП, підвело й певну «риску» щодо відповідності стану
космічного права практичним потребам наприкінці 80-х років минулого
століття. Хоч попереду ще було ухвалення на рівні ГА ООН зводу принципів
з використання ядерних джерел енергії в космосі (1992 р.) і Декларації про
міжнародне співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору
*

Статистика приєднання держав світу до основних міжнародних актів з
космосу за останні 20 років:
1986 рік: Договір про космос – 116 держав-учасниць; Угода про рятування
– 102; Конвенція про відповідальність – 97; Конвенція про реєстрацію
– 38; Угода про Місяць – 11 (См. Борьба СССР за мирное использование
космоса, 1957 1985.: Документы и материалы. В 2-х т. / МИД СССР.
– М.: Политиздат, 1985. – Т.2: Соглашения по вопросам исследования и
использования космического пространства в мирных целях.
1991 рік: відповідно, 120, 106, 101, 42, 14 (See Status of International
Agreements relating to Activities in Outer Space. UN doc. A/AC.105/1991/
CRP.1. – NY: UN Publish., 1991. – P. 6 11);
1996 рік: 120, 109, 102, 43, 14 (Ibid. – 1996. – P. 8 13);
2001 рік: 122, 114, 109, 49, 14 (см. Статус международных соглашений,
касающихся деятельности в космическом пространстве. Записка
Секретариата. Док. ООН ST/SPACE/11/Rev.1/Add.1. – Вена: Изд-во ООН,
2001. – С.1-15);
2006 рік: 125, 113, 108, 50, 16 (Там же. – 2006. – С.1-15).
277

Дніпровська орбіта

Економіко-правові та гуманітарні аспекти освоєння космосу

на благо і в інтересах усіх країн, з особливим урахуванням потреб країн, що
розвиваються (1996 р.), окремі провідні юристи світу авторитетно запевняли
світове співтовариство про високу ступінь адекватності існуючих правових
механізмів умовам тогочасної діяльності з дослідження та використання
космічного простору*.
Водночас, існуюча міжнародно-правова база, заклавши основні норми
та принципи діяльності з дослідження та використання космічного простору,
не містить відповідей на низку суттєвих питань, які виникли у зв’язку з
практичним застосуванням цих норм і принципів до конкретних ситуацій у
відносинах суб’єктів цієї діяльності, або можуть виникнути в найближчому
майбутньому в силу подальшої диверсифікації напрямів використання сучасної
космічної техніки і в процесі самої діяльності, і як наслідки її на Землі або в
космосі.
Недосконалий понятійний апарат цієї галузі міжнародного публічного
права, не повна заборона військової діяльності в космосі; відсутність
договірного затвердження межі між повітряним і космічним просторами;
все ще недосяжність справедливого розподілу та ефективного використання
ресурсу геостаціонарної орбіти (ГСО); недосконалість принципу міжнародної
відповідальності держави за національну космічну діяльність в умовах
все більшої присутності підприємств приватного сектору серед суб’єктів
цієї діяльності, в першу чергу, серед суб’єктів світового космічного ринку;
проблематичність юрисдикції та контролю над космічними об’єктами,
запущеними у космос недержавними юридичними особами; відповідальність за
шкоду, спричинену такими об’єктами, особливо у навколоземному космічному
простору; права власності на космічні об’єкти – це далеко не вичерпний перелік
проблемних питань сучасного МКП.
Більшість з цих проблем «співіснують» з чинними міжнародно-правовими
актами з питань космічної діяльності вже не одне десятиліття і не дають
підстав говорити про адекватність правового регулювання космічної діяльності
загальновизнаним уявленням щодо місця МКП в системі міжнародного
правопорядку та історичної місії космічної науки і техніки в реалізації курсу
міжнародного співтовариства на сталий розвиток**.
*
**

Outlook on Space Law over the Next 30 Years.- The Hague: Kluwer Law
International, 1997.
Див., наприклад, О. Бєглий. Глобалізація і космічне право // Стратегія
розвитку України (економіка, соціологія, право). – Вип. 5. Спецвип. / Гол.
ред. О. Степанов. – Книжк. вид. НАУ, 2006; О. Бєглий. Космос і світовий
правопорядок // Матеріали Матеріали Наукових Читань «Дніпровська
орбіта-2007». – Дніпропетровськ: НЦАОМ, 2007.
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3. Нові умови космічної діяльності та ефективність
її правового регулювання
Кінець ХХ – початок ХХІ століття охарактеризувались не тільки
подальшою глобалізацією світової економіки, але й кардинальними змінами в
філософії космічної діяльності. Процеси розрядки і роззброєння, приватизація
та комерціалізація космічної діяльності призвели до суттєвої прагматизації та
гуманізації діяльності з дослідження та використання космічного простору:
стрімко розвиваються такі напрями прикладної космонавтики як космічний
радіозв’язок і безпосереднє телевізійне мовлення, дистанційне зондування
Землі з космосу і прогнозування погоди на основі використання даних з орбіти,
створення, нарешті перших систем пошуку і порятунку людей на морі (КОСПАССАРСАТ) і навігаційного забезпечення морського та авіаційного транспорту
(ГЛОНАСС, NAVSTAR, DPS). Останнім часом все більш значне місце в космічних
програмах розвинених країн світу відводиться розробці та впровадженню
проектів загальнолюдської цінності, орієнтованих на вирішення суто земних
проблем: екологічної; енергетичної; контролю над озброєннями; прогнозування,
попередження та ліквідації наслідків стихійних лих і техногенних катастроф,
телемедицини та освіти, таке інше.
Разом з тим, ці позитивні з точки зору покращення якості та безпеки
людського життя процеси трансформації космічної діяльності, активне
використання приватним сектором новітніх видів космічної техніки і технологій
для вирішення все більшої кількості нагальних проблем потягнули за собою
нові проблеми правового регулювання цієї діяльності. Розвиток діяльності з
дослідження і використання космічного простору, пов’язаної з експлуатацією
новітніх космічних засобів, тенденціями до інтернаціоналізації за складом
учасників і глобалізації за своїми наслідками, потребував нових підходів до
питань відповідальності держави за усю національну діяльність в космічній
сфері.
4. Новітні проблеми МКП у світлі рішень ЮНІСПЕЙС-ІІІ
Сьогодні, як зазначається в матеріалах ЮНІСПЕЙС-ІІІ, виникли нові
сфери застосування космічної техніки і технологій, з’явились взагалі нові види
космічної діяльності, які неможливо було передбачити в перші роки космічної
ери, коли йшло становлення міжнародного космічного права.
Супутниковий зв’язок, супутникова навігація та місцевизначення, надання
пускового обладнання та послуг і дистанційне зондування в низці випадків вже
перетворюються в стрімко зростаючі приватні сектори промисловості. Рівним
чином такі види діяльності, як космічний туризм, розробка корисних копалин
на астероїдах та інших небесних тілах і поховання відходів у космосі серйозно
розглядаються як можливі галузі для приватного підприємництва у космосі
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в не дуже віддаленому майбутньому. А, в свою чергу, ці нові види космічної
діяльності породжують і нові правові проблеми.
Подальший бурхливий розвиток світового космічного ринку, щільно
пов’язаний з питаннями міжнародної торгівлі та експлуатацією новітніх
космічних засобів і часто такою, що має глобальні наслідки, а також закріплення
транснаціональних корпорацій, банків і недержавних підприємств та
організацій, а останнім часом і фізичних осіб, як активних учасників відносин
на теренах цього ринку, потребують розробки радикально нових підходів до
питань контролю за діями зазначених суб’єктів господарської діяльності на
національному та міжнародному рівнях, все більш зростаючу відповідальність
держави за космічну діяльність підпорядкованих їй юридичних і фізичних осіб,
запобігання можливій шкоді та її компенсації, нерозповсюдження ракетнокосмічних технологій тощо.
Новації в галузі космічної техніки тягнуть за собою появу видів діяльності,
спрямованих на експлуатацію в межах можливого природних ресурсів у
космічному просторі та на різних небесних тілах. Враховуючи явну відсутність
міжнародного консенсусу стосовно принципів, закріплених в Угоді про Місяць,
про що свідчить відносно низький рівень її ратифікації, практичні питання,
які стосуються прав власності та справедливого доступу до таких ресурсів,
потребують подальшого глибокого розгляду та вивчення в рамках міжнародного
права.
Не менш гостро постали питання про правовий статус нових суб’єктів
космічної діяльності (приватних фірм, транснаціональних корпорацій,
фізичних осіб), про захист прав інтелектуальної власності та передачі космічних
технологій тощо.
Швидке розширення масштабів діяльності приватного сектора в
космічній галузі та пов’язаних з нею галузях потребує перегляду багатьох
аспектів МКП, зокрема, що стосуються: питань державної належності
космічних апаратів; проблем відповідальності та юрисдикції у зв’язку із
застосуванням космічних систем, які на цей час не врегульовані; захисту
прав інвесторів у космічній галузі, у зв’язку з чим може знадобитись розробка
принципово нових підходів для забезпечення ефективності та дотримання
норм міжнародного космічного права; захисту довкілля на той випадок,
коли приватні структури станом на сьогодні не несуть за нього прямої
(безпосередньої) відповідальності; впливу комерціалізації та приватизації
космічної діяльності на державний сектор послуг в цій галузі; створення
ефективних механізмів врегулювання спорів, що виникають у зв’язку з
комерціалізацією космічної діяльності, тощо*.
*

Цит. Доклад ЮНИСПЕЙС-ІІІ. – С.141-142.
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В останні роки у зв’язку з активізацією космічної діяльності виникли
нові технічно складні питання, що стосуються, зокрема, космічного сміття,
використання ядерних джерел енергії в космічному просторі та захисту прав
інтелектуальної власності. У зв’язку з цим виникає множина серйозних
юридичних питань, які вимагають творчих рішень в рамках міжнародного
співробітництва, для того, щоб міжнародне космічне право могло йти в ногу з
швидким розвитком космічної техніки і космічної діяльності. І такі рішення
повинні ґрунтуватися на дотриманні загальних принципів міжнародного
права, включаючи Статут ООН, основних принципів міжнародного
космічного права, а також максимально враховувати потреби країн, що
розвиваються.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
В.М. Боричевський,
Національний авіаційний університет, місто Київ,
w_bor@ukr.net
Із вступом людства у третє тисячоліття космічна діяльність і народжені
на її родючій ниві передові технології будуть визначальними з точки зору
науково-технічного та соціально-економічного прогресу, в першу чергу, країн,
що розвиваються.
Розгортання і подальший розвиток космічних досліджень є важливим
прискорювачем соціального прогресу. Така оцінка освоєння космосу відбиває
фундаментальність космічної діяльності з точки зору реалізації людської
сутності. У сучасних умовах загроза перенаселення планети поряд із
загальносвітовою тенденцією до невпорядкованості структури виробництва
та споживання є визначальними чинниками, що в недалекому майбутньому
можуть призвести до негативних змін в екосистемі та значного дефіциту
природних ресурсів. В свою чергу, постійне удосконалення космічного
потенціалу та розширення міжнародного співробітництва у космічній
сфері сприятимуть вирішенню таких проблем, а також створять умови
для економічного та соціального прогресу людства в цілому.
У сучасних умовах стає очевидним той факт, що все менше країн світу
спроможні самостійно реалізувати великі технологічно складні та фінансово
обтяжливі проекти. На існування такої ситуації впливають багато чинників:
чи то суто економічні та політичні, або ж обставини, пов’язані з наявним
потенціалом природних та людських ресурсів. Тому на сьогодні процесу
глобалізації світових економічних та культурних процесів не може собі
дозволити ігнорувати жодна держава, що прагне до процвітання та високих
стандартів життя своїх громадян.
У липні 1999 року під час роботи Третьої конференції ООН з космосу
учасники останньої дійшли згоди, що у 21-му столітті, зважаючи на зростання
процесів комерціалізації та приватизації космічної діяльності, особливо
актуальними стануть питання захисту прав інтелектуальної власності (IPR)
у даній сфері діяльності людини. Проте, охорону IPR потрібно розглядати у
взаємозв’язку з дією норм та принципів міжнародного права, зокрема однією
з основоположних засад міжнародного космічного права – запобігання
національному присвоєнню космічного простору.
У зв’язку з наведеним делегати вказаної конференції прийшли до висновку,
що нагальним завданням національних урядів країн-членів ООН є узгодження
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існуючих та вироблення нових міжнародних стандартів та законодавчих норм у
сфері інтелектуальної власності, у тому числі з урахуванням участі у зазначених
процесах приватного сектора економіки. Серед таких актуальних питань
слід виокремити задоволення потреб у функціонуванні правил чи принципів
застосування національного законодавства у космічному просторі, питання
співвідношення права користування та права власності у процесах здійснення
космічної діяльності, затвердження на міжнародному рівні істотних умов окремих
договорів або ж вироблення типових угод щодо розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності, пов’язаної з космічною діяльністю.
З розвитком наукоємних космічних технологій та у зв’язку з
комерціалізацією вказаної галузі з’явилися нові та урізноманітнилися існуючі
суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності, виникли нові способи
їх використання. Крім того, зросли й ризики несанкціонованих посягань на
права та законні інтереси власників, у тому числі пов’язаних з недостатньої
урегульованістю нових правовідносин у сфері мирного використання та
дослідження космічного простору. Усе це спонукає до необхідності забезпечувати
охорону прав і законних інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності на
всьому циклі існування майнових прав – від створення до реалізації. Зміна
пріоритетів поступу освоєння космосу на користь залучення приватних інвестицій
вплинула на потребу регулювання відповідних відносин інтелектуальної
власності по-новому. Поява приватної ініціативи у використанні космічного
простору має позитивне значення та, на жаль, й негативні прояви: одночасно
із зменшенням державного управління галуззю слабшає контрольованість та
прогнозованість розвитку даних правовідносин, зростає імовірність порушення
прав суб’єктів інтелектуальної власності. Усе це сприяє глобалізації проблеми,
і спричинило необхідність посилення охорони цих прав на міжнародному і
національному рівнях.
Промислова та інтелектуальна власність вже понад 20 років є
визначальним чинником при проведенні дискусій на сесіях Комітету ООН з
космосу та його Науково-технічного і Юридичного підкомітетів з приводу двох
положень Договору про космос: «сприяння міжнародному співробітництву»
в дослідженні та використанні космічного простору (преамбула, статті ІІІ,
ІХ) та «використання… космічного простору в інтересах і на благо усіх
країн» (преамбула, статті І, ІХ ). [1,89] На думку представників багатьох
делегацій, на цих форумах при обговоренні умов розширення взаємовигідного
співробітництва в космосі намагання одночасного застосування зазначених
принципів у відносинах держав на світовому космічному ринку призводить до
того, що інтелектуальна власність (а саме заходи по її охороні) виступає засобом
контролю за переданням технологій, а також чинником монополізації космічних
технологій окремими країнами світу.
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Коли після багаторічних дискусій в рамках ООН було прийнято Декларацію
про міжнародне співробітництво, в ній знову було зроблено наголос на статтю
І Договору про космос, в доповнення до якої зазначалось: «Держави вільні
визначати усі аспекти своєї участі в міжнародному співробітництві в дослідженні
та використанні космічного простору на засадах рівноправності та взаємної
згоди. Договірні умови таких спільних проектів мають бути справедливими
та відповідати здоровому глузду, і вони повинні повністю узгоджуватися із
законними правами та інтересами відповідних учасників, такими, наприклад, як
права на інтелектуальну власність». [1,140] Таким чином, Декларація, повністю
визнаючи важливу роль інтелектуальної власності, в своїй основі є спробою
сприяти міжнародній співпраці та полегшити обмін спеціальними знаннями і
технологіями між державами на засадах взаємної згоди.
Третя Конференція ООН з космосу, наголошуючи на тих нових аспектах,
що їх несуть комерціалізація та приватизація космічної діяльності, серед
інших виносить на порядок денний і проблему інтелектуальної власності. В
підсумковому звіті, розділ ІІ «Загальні відомості та рекомендації» світовий
космічний форум проголошує: «Враховуючи значення належного доступу до
космічної техніки та прикладних технологій, які можуть використовуватися в
рамках програм сталого розвитку в країнах, що розвиваються, а також взаємну
комерційну вигоду як для постачальників технології, так і для її отримувачів
і користувачів, державам-членам належить надати особливу увагу розвитку
міжнародної співпраці в галузі передачі космічної технології та її побічних
вигод. У зв’язку з цим особливе значення для стимулювання міжнародного
співробітництва в галузі космічної техніки та побічних результатів набувають
відповідні міжнародно-правові рамки та міжнародні угоди, які розроблюються
органами та установами ООН і охоплюють такі питання, як права інтелектуальної
власності, торгівельні знаки, авторські права та іноземні інвестиції».
Практикум з космічного права, який проходив в рамках тієї ж конференції,
реально оцінюючи стан досконалості міжнародного права, що регулює космічну
діяльність доби комерціалізації, закликав продовжити вивчення багатьох
аспектів сучасного права, «...зокрема, щодо прав інтелектуальної власності
та питань передачі технологій, у зв’язку з якими може знадобитись особливий
режим для глобальної уніфікації на практиці».[2,74]
На наш погляд, багатовіковий розвиток інтелектуальної власності,
пов’язаний з її використанням виключно на Землі, не міг сприяти застосуванню
відповідних норм в космосі. Патентне право є глибоко національним як за
походженням, так і за сферою свого застосування, незважаючи на усі зусилля
(і навіть деякі зрушення) в напрямі гармонізації національних законодавств у
цій сфері. Водночас, можна зазначити, що інтелектуальна власність є одним
з визначальних чинників співпраці держав в ході космічної діяльності на
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принципах міжнародного права. Висновок про взаємозв’язок міжнародного
публічного права та міжнародного цивільного права (права інтелектуальної
власності) випливає зі статей ІІІ та VIII Договору про космос: «Державиучасниці договору здійснюють діяльність з дослідження та використання
космічного простору... згідно з міжнародним правом...» та «Держава-учасниця
договору, до реєстру якої занесено об’єкт, запущений у космічний простір,
зберігає юрисдикцію і контроль над таким об’єктом… під час їх знаходження в
космічному просторі або на небесному тілі...».
Після встановлення взаємозв’язку права інтелектуальної власності та
міжнародного космічного права доцільно обговорити два основні питання щодо ролі
інтелектуальної власності в космічній діяльності: по-перше, проблему придатності
застосування національних і міжнародно-правових регуляторів інтелектуальної
власності щодо умов діяльності в космічному просторі, по-друге, можливий
негативний вплив інтелектуальної власності на відносини в рамках світовий ринок
космічних послуг і технологій (СРКПіТ) з огляду на перешкоди комерційному
використанню цієї власності, особливо для країн, що розвиваються.
Першу проблему було детально вивчено в Європі, а звіт з остаточними
підсумками проведеного ЄКА дослідження оприлюднено у 1996 році з такими
основними висновками. Якщо місце винаходу, як це зазначено в статті 27 Угоди
про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), не має великого
значення, то проблема захисту цієї власності постає «на повний зріст»: яким
чином патенти можуть бути захищені в космічному просторі, враховуючи, що
останній не підпадає під суверенітет (юрисдикцію) жодної з держав?
«Очевидне ускладнення щодо застосування норм права інтелектуальної
власності, пов’язане з тим, що космічний простір не є частиною території, на
яку поширюється дія норм національного законодавства (принаймні, зі самого
початку). У звіті констатується, що жодна з держав Європи, крім Німеччини, не
передбачила поширення норм права щодо інтелектуальної власності на космічні
об’єкти (зареєстровані або не зареєстровані)».[4,365]
Це ж саме стосується й законодавства з питань інтелектуальної власності
більшості неєвропейських країн. «Іншим шляхом пішли законодавці США,
які в 1986 році спеціальним законом дію раніше виключно територіального
американського патентного та авторського права поширили й на космічні
кораблі, зареєстровані в США». У 1990 році США йдуть ще далі: Космічний Білль
США в односторонньому порядку поширює національну територію, з метою
застосування патентного права США, на космічні об’єкти «під юрисдикцією або
контролем» США чи американських суб’єктів космічної діяльності. Положення
зазначеного Закону США грунтуються на «флагманському принципі» стосовно
кораблів, що здійснюють плавання у відкритому морі, або повітряних лайнерів
– над міжнародними водами. Цей «флагманський принцип» передбачає логічні
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обмеження при застосуванні норм відповідних галузей права (у тому числі й
права інтелектуальної власності) в рамках МУКС. [3,24]
У принципі, доти, доки якась інша держава не проголосить відповідного
поширення застосування норм її національного права, серйозних конфліктів
(колізій), пов’язаних із застосуванням норм законодавства США, не
передбачається. Однак зазначена правова нестабільність і супутня небезпека
зіткнення із зустрічними правами третіх осіб, можуть заважати прогресу
космічної діяльності в рамках СРКПіТ, оскільки безпосередньо пов’язані з
додатковим фінансовим ризиком, який не може бути точно відображений в
цифрах. Зазначена ситуація не сприяє залученню приватних інвестицій як з
університетських джерел (ці інвестори віддають перевагу мінімальним ризикам),
так і підприємницького капіталу (суб’єкти якого готові сприйняти більш
високий ризик, але вимагають надання їм більш чіткої оцінки ризику). Оскільки
найвірогідніше, що саме приватні інвестиції стануть основним стимулом
подальшого розвитку комерційної космонавтики у ХХІ столітті, ця правова
нестабільність може розглядатись як значна перешкода для цивілізованих
відносин на світовому космічному ринку.
Друга проблема полягає у визначені негативного впливу, що може завдавати
інтелектуальна власність в процесі обміну технологіями, та у побоюваннях
щодо монополізації космічних технологій окремими країнами, що не є, однак,
особливим явищем для цієї (космічної) галузі, а притаманне усім сферам
винахідницької діяльності.
Комітет ООН з космосу (КВКП) з його компетенцією та мандатом ООН
розроблювати і рекомендувати принципи космічної діяльності повинен
у співпраці з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ)
запобігти зазначеній негативній ситуації шляхом створення інструменту
застосування норм права інтелектуальної власності в ході космічної діяльності
на міжнародному рівні, забезпечуючи, таким чином, координоване розв’язання
проблеми. Так, один з варіантів її вирішення можна передбачити в договірній
формі, за якою отримані в ході космічної діяльності патенти, стануть доступні
третім сторонам шляхом ліцензування на умовах, що відповідають вимогам
справедливості та здорового глузду. Зазначені умови мають встановлюватися з
урахуванням рівня економічного та наукового розвитку ліцензіата. КВКП міг
би також в кооперації з ВОІВ вивчити існуючі та можливі політичні проблеми
інтелектуальної власності, пов’язані з переданням та обміном (на основі
справедливості) космічних технологій.
Якщо не передбачити вжиття таких або подібних заходів, існує загроза, що
окремі держави наслідуватимуть приклад США і прийматимуть національні
закони щодо застосування норм національного права інтелектуальної власності
стосовно космічних об’єктів, зареєстрованих на їх території.
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Отже, можна констатувати, що сучасна система застосування норм
права інтелектуальної власності в процесі здійснення космічної діяльності
характеризується деякою невідповідністю, мінливістю і, нарешті, існуванням
потенційних колізій на базі фундаментальних принципів національного права
інтелектуальної власності та міжнародного права, що, зокрема, знайшло
своє відображення в положеннях статті 1 параграфу 1 Договору з космосу.
Тому, на нашу думку, проблеми, що стосуються інтелектуальної власності та
космічної діяльності, створюють унікальні можливості та водночас ставлять
вимогу до Комітету ООН з космосу удосконалювати свою діяльність у напрямку
стимулювання використання космічного простору в комерційних цілях,
сприяння міжнародній співпраці, захисту приватних інвестицій.
Інші складові права інтелектуальної власності, наприклад авторське
право, право на торгову марку, промисловий зразок, корисну модель тощо на
сьогодні відіграють значно меншу роль у сфері космічної діяльності, в тому
числі функціонування МКС. Тим не менш, треба констатувати, що з розвитком
комерціалізації космічної діяльності зазначені питання ставатимуть все більш
актуальними. У сучасних умовах за рівнем ресурсного забезпечення, обсягами
інвестицій питання охорони промислової власності у космосі незрівнянно
важливіші, проте, у недалекому майбутньому не виключено, що саме космічний
простір може стати, наприклад, місцем створення літературних, художніх чи
наукових творі.
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ПРАВО ВЛАСНОСТІ У КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ (НА ДІЛЯНЦІ МІСЯЦЯ)
ДЛЯ ДЕРЖАВ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ
О.М. Миронець,
Національний авіаційний університет, Інститут повітряного
і космічного права та масових комунікацій, м. Київ,
Ne_puritanka@bigmir.net
Великою популярністю серед української та іноземної еліти почала
користуватися можливість купівлі ділянки на Місяці та інших планетах
Сонячної системи. Реклама у засобах масової інформації, як-от: публікації в
«Комсомольской правде в Украине», «Сегодня», «Галицьких контрактах»,
«Хрещатику», «Дзеркалі тижня», а також обговорення у телепрограмах,
приміром, «Хочу і буду» на «1+1» і багато іншого, лише посилили інтерес
громадськості до цього питання. У нашій державі правом продажу таких
ділянок користується «Місячне посольство» (Lunar Embassy), яке очолює Сергій
Земляков. На сайті Lunar Embassy в Інтернеті наводяться дані про порядок
купівлі, ціну ділянки на небесному тілі, а також імена тих, які вже скористалися
такою несподіваною можливістю. Виявляється, що власниками ділянок Місяця
вже стали: Людмила Кучма, Дмитро Табачник, Віктор Янукович, група «Океан
Ельзи», завод «Галактон» [1]. Серед іноземців це: Рональд Рейган, Арнольд
Шварценеггер, Юрій Шевчук, та інші відомі організації та особистості [2].
Безперечно пропозиція придбати ділянку на Місяці, Венері чи Марсі у
особисту власність є досить цікавою, але особливої уваги заслуговує правовий
аспект проблеми – правомірність не лише купівлі, але і продажу, правовий
режим такої незвичайної власності.
Для того, щоб вирішити питання про правомірність пропозицій придбати
ділянку на будь-якому небесному тілі і правовий режим такої власності, слід
звернутися до правових актів міжнародного характеру, які і регулюють такі
відносини.
Принципи діяльності держав у космічному просторі та норми, які
характеризують його правовий режим, місяться, зокрема, у Договорі про принципи
діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла 1967 року. Саме стаття II зазначеного правового акту
говорить: «космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла, не підлягають
національному присвоєнню ні шляхом проголошення на них суверенітету, ні
шляхом використання чи окупації, ні будь-якими іншими засобами» [3, с. 89].
Повністю дублюється ця норма у Декларації правових принципів, які
регулюють діяльність держав по дослідженню і використанню космічного
простору від 13 грудня 1963 року. Саме у пункті 3 цього міжнародного-правового
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акту Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй «урочисто проголошує,
що при дослідженні і використанні космічного простору держави повинні
керуватися принципом, за яким космічний простір і небесні тіла не підлягають
національному присвоєнню ні шляхом проголошення суверенних прав, ні через
використання чи окупацію, ні будь-якими іншими засобами» [3, с. 120-121].
Окрім того, існує правовий акт, який присвячений саме регулюванню
діяльності держав на Місяці та інших небесних тілах – це так звана Угода про
Місяць, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 5 грудня 1979 року. Саме стаття
11 у пункті 2 чітко говорить, що Місяць не підлягає національному присвоєнню
проголошенням на нього суверенітету, ні шляхом використання чи окупації, ні
будь-якими іншими засобами. Пункт 3 цієї статті зазначає: «поверхня чи надра
Місяця, а також ділянки його поверхні чи надр або природні ресурси там, де
вони знаходяться, не можуть бути власністю якої-небудь держави, міжнародної
міжурядової або неурядової організації, національної організації або неурядової
установи або будь-якої фізичної особи» [4, с. 264].
Лише на підставі зазначеного вище доцільно зробити цілком логічний
висновок – продаж ділянок на небесних тілах не є законним, відповідно і купівля
їх також. Річ у тому, що для того, щоб продавати такі об’єкти, треба мати право
власності на них, а виходячи з аналізу норм міжнародного космічного права
жодна держава не має права проголосити будь-яке небесне тіло своєю власністю.
Отже, така цікава акція є просто обманом. Окрім того, сферу подібних відносин
регулює міжнародне публічне право, а його суб’єктами не є фізичні і юридичні
особи. Останні підпорядковані державі реєстрації, а фізичні особи – юрисдикції
держави громадянства. Саме стаття VI Договору про космос говорить: «державиучасники Договору несуть міжнародну відповідальність за національну
діяльність у космічному просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла,
незалежно від того, чи здійснюється вона урядовими органами чи неурядовими
юридичними особами, і за забезпечення того, щоб національна діяльність
проводилася згідно з положеннями, що містяться в цьому договорі. Діяльність
неурядових юридичних осіб у космічному просторі, включаючи Місяць та інші
небесні тіла, має проводитися з дозволу і під постійним наглядом відповідної
держави – учасника договору» [4, с. 231]. Отже, з позиції міжнародного
права будь-які дискусії про можливість привласнення ділянки на будь-якому
небесному тілі є безпредметні.
Але у такому разі виникає цілком логічне питання – чому організації,
які займаються продажем такого «товару», продовжують свою діяльність і
знаходять покупців – відомих особистостей культури, політики? При ґрунтовному
дослідженні правової сторони такого питання можна прийти до цікавого висновку.
Виявляється, що причиною сумнівного в юридичному сенсі купівлі-продажу
небесних тіл є не лише відсутність правової обізнаності покупців у нормах
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міжнародного права. Причиною є колізія у тих же міжнародно-правових нормах,
які регулюють відносини набуття права власності на ділянку небесного тіла.
Річ у тім, що Договір про космос, який передбачає, що жодне небесне тіло
не підлягає національному привласненню, зовсім не позбавляє такого права
фізичних та юридичних осіб. Організація Об’єднаних Націй спробувала закрити
цю прогалину, запропонувавши Угоду про Місяць. Саме ця угода забороняла
експлуатацію позаземних ресурсів (що включало в себе і право власності) кимнебудь, не виключаючи фізичних і юридичних осіб. Угода була відкрита для
підписання 18 грудня 1979 року, а вступила в силу 11 липня 1984 року [5, с.
73]. Але під час голосування тільки 6 держав членів ООН із 185 підтримали
Угоду про Місяць, а на 1 січня 2005 року приєдналося лише 14 держав. Таким
чином, більшість держав членів ООН відмовляються до цього часу ратифікувати
цю угоду.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів, яка була підписана
23 травня 1969 року та набула чинності 13 червня 1986 року, у статті 11
зазначає, що згоду держави на обов’язковість для неї договору може бути
виражено підписанням договору, обміном документами, що становлять договір,
ратифікацією договору, його прийняттям, затвердженням, приєднанням до
нього або будь-яким іншим способом, про який домовились [6]. Пункт 2 статті
19 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах встановлює,
що ця Угода підлягає ратифікації державами, що підписали її.
Отже, виникла ситуація, за якої зазначена вище прогалина у праві так
і залишилась. Саме цим і скористався у 1980 році громадянин США Деніс
Хоуп, який подав заяву до відповідного департаменту Каліфорнії і отримав
документальне підтвердження права власності на всі планети Сонячної
системи та ще на 53 космічних об’єкти окрім Землі та Сонця. Річ у тому, що за
законами штату Каліфорнія річ, яка не належить нікому при відсутності інших
претендентів може стати власністю того, хто першим заявить своє право на неї.
Громадянин Хоуп і скористався цим правом, після цього повідомив США, Китай,
СРСР, ООН, почекав три роки і розпочав продаж.
«Місячне посольство» працює ще з 1980 року. За час його існування було
продано вже більше двох мільйонів ділянок на Місяці, декілька десятків тисяч
на Марсі, Венері. Головний офіс зазначеної компанії знаходиться у Гарднервиллі
штата Невада, США. Існує офіційний сайт посольства (www.lunarembassy.com).
Локальні офіси відкрито в Австралії, Великобританії (включаючи Ірландію),
Білорусії, Норвегії, Угорщині, Німеччині, Канаді, Новій Зеландії, Росії, Руманії,
Чехії, Японії, Франції, Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литві, Естонії. У 2000
році з’явився офіс «Місячного посольства» в Україні у місті Києві.
Для того, щоб купити ділянку на Місяці, Марсі чи Венері слід звернутися до
цього посольства, повідомити (особиста зустріч, телефон, електронна пошта) ім’я,
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прізвище, дату, місце народження і проживання майбутнього місяцеволодільця.
Особа отримає пакет документів: Свідоцтво про право власності, Місячна
конституція і карта видимої сторони Місяця. Усі три документи віддруковано
(формат А3), заповнено англійською мовою та передаються у фірмовому пакеті
посольства. Прикладаються до цього пакету: вітання новому місяцеволодільцю,
коротка інформація про «Місячне посольство», інформація про ділянку, список
відомих українських володільців неземною власністю і переклад документів
на мову покупця на фірмових бланках посольства. Після оформлення та
підтвердження замовлення документи будуть підготовлені протягом одного
робочого дня (в екстрених випадках процедура займає дві-три години) та
доставлені кур’єром за вказаною замовником адресою. Доставка по всій Україні
– безкоштовна.
Окрім того, новий власник заноситься до реєстру покупців ділянок
на небесному тілі, після чого йому сповіщають ідентифікаційний код.
Висловлюється також можливість створення Місячної республіки та надання
Місячного громадянства, паспорта «Дослідника космічного простору» . Таку
ділянку розміром 177,7 акрів на видимій стороні Місяця можна придбати
лише за 100 доларів. Покупець може також вибрати місце, де буде знаходитись
ділянка, за власним бажанням, хоча у цьому є певні обмеження. Річ у тому, що
Місяць поділено на райони, а райони на квадрати, які у свою чергу діляться на
500 ділянок (лоти) стандартного розміру. Саме тому, не дозволяється купівля
ділянок меншого розміру. Спочатку у всьому світі продаються ділянки в одному
квадраті, а потім в іншому. Саме тому, можна вибрати ділянку, але лише в
межах того квадрату, який у момент купівлі продається. Оформлення такої
ділянки проводиться за схемою «Зліва – направо, зверху – вниз». Зараз в Україні
продаються ділянки на видимій стороні Місяця в районі кратера Сірсаліс (Crater
Sirsalis). Також не можна купити ділянки Місяця, де здійснювали посадку
радянські та американські космічні кораблі. Річ у тому, що громадянин Хоуп
збирається створити на таких територіях національний парк, який буде вільний
і доступний для всіх.
Навіщо купувати ділянку на Місяці і що володілець буде робити зі своєю
ділянкою сьогодні? На сайті Місячного посольства України існує досить цікава
інформація агітаційного характеру, яка направлена на пожвавлення купівлі
ділянок на Місяці. По-перше, ділянка на Місяці – один із самих найкращих
подарунків – нетривіальних, романтичних. Персональний підхід, аура престижу,
відомі сусіди та оригінальне візуальне вирішення документів роблять ділянку
на Місяці універсальним подарунком. По-друге, ділянка на Місяці – один із
способів розміщення вільних грошових кощтів. Наприклад, у 2000 році 40 соток
на Місяці коштували майже в 500 раз дешевше. По-третє, новий володілець
також є власником усіх мінеральних ресурсів, які знаходяться в надрах ділянки.
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Місяць, до речі, покритий товстим шаром місячного грунту – реголіту, який,
дякуючи величезним запасам гелію, у майбутньому забезпечить термоядерним
паливом енергетичні установки космічних кораблів і не тільки. По-четверте,
місячне сусідство – рідкісний спосіб приєднатися до успішних та відомих,
завести корисні знайомства, вирішити питання. По-п’яте, ділянка на місяці
– ефективний PR-інструмент. Наприклад, компанія «Галактон» в честь свого
ювілею дарувала ділянки відвідувачам київського концерту «Space».
Купівля позаземної нерухомості у Деніса Хоупа – це єдиний спосіб заявити
про своє право на Місяць, Марс, Венеру сьогодні. І більше трьох міліонів
місяцеволодільців краще за все підкреслюють думку світового співтовариства,
яке приймає існуючу ситуацію і за допомогою Хоупа активно заявляє про своє
право власності на Позаземність [7].
Але лишається одна маленька правда – будь-які фінансові операції з
небесними тілами є юридично недійсними. Саме тому, продаж ділянок на
Місяці є лише засобом заробити гроші на людях, які або недостатньо обізнані,
або ж узагалі не обізнані у тонкощах правового регулювання купівлі-продажу
небесних тіл. Насправді, Деніс Хоуп здійснює торгівлю красиво надрукованими
аркушами з вказівкою координат ділянок на Місяці та інших планетах.
Зараз його майно оцінюється в 800 триліонів доларів, але до цих пір йому
не вдавалося з вигодою їм скористатися. Справи пішли «вгору» з відкриттям
представництв його компанії в Інтернеті [8].
Ратифікація Угоди про Місяць – це питання часу. Виникають цілком
логічні питання: що буде з ділянками на Місяці після ратифікації Угоди про
Місяць, а також що буде з правом власності тих осіб, які придбали у власність
ділянки землі на Місяці? Договори купівлі-продажу будуть визнані недійсними
і Деніс Хоуп поверне гроші? Останнє є дуже сумнівним. На сьогодні пожвавлено
йде розпродаж і до того часу, поки ратифікують Угоду про діяльність держав на
Місяці та інших небесних тілах, можуть бути продані не лише ділянки Місяця,
а й планет Сонячної системи. Це обов’язково потрібно зупинити. Але, схоже,
держави зовсім не поспішають ратифікувати цей документ. Можливо, має місце
фінансова зацікавленість. Наприклад, Сергій Земляков каже: «Деніс Хоуп –
пересічний американець із фантастичними ідеями. Знаю, що значну частину
коштів вкладає у космічні дослідження. Зокрема спільно з НАСА фінансував
запуск супутника для вивчення Місяця» [2].
На сорок шостій сесії Юридичного підкомітету Комітету по використанню
космічного простору в мирних цілях ООН у 2007 році Робоча група прийняла
рішення, що на сорок сьомій сесії Підкомітету у 2008 році при розгляді питання
про низький рівень участі держав в Угоді про діяльність держав на Місяці та
інших небесних тілах держави-члени могли б: а) розглянути діяльність, яка
проводиться або буде проводитися на Місяці та інших небесних тілах у ближчому
292

Дніпровська орбіта

Економіко-правові та гуманітарні аспекти освоєння космосу

майбутньому; b) виявити переваги приєднання до Угоди про Місяць; с) виявити
міжнародні та національні норми, які регулюють діяльність на Місяці та інших
небесних тілах; d) провести оцінку того чи забезпечують діючі міжнародні норми
потрібний режим для діяльності на Місяці та інших небесних тілах. На сорок
сьомій сесії Підкомітету було вирішено продовжити обговорення зазначених
вище питань на сорок восьмій сесії у 2009 році [9]. Зокрема, під час роботи було
виявлено, що ряд держав, які здійснюють чи планують здійснювати діяльність
на Місяці, не надали інформацію про таку діяльність. Ряд делегацій заявили
про те, що їх дежави бажають знати причини, через які інші держави-члени
не є учасниками Угоди про Місяць, з метою подолати перешкоди на шляху до
участі в Угоді. Деякі положення Угоди про Місяць було названо унікальними,
так як вони забезпечують правову визначеність і сприяють міжнародному
співробітництву у сфері наукових досліджень. У звязку з цим, наприклад, було
звернуто увагу на пункт. 3 ст. 11 Угоди про Місяць (про заборну отримання права
власності на ділянки Місяця) [10]. На сьогодні питання про ратифікацію Угоди
про Місяць усіма державами світу залишається відкритим, хоча ведеться робота
по його вирішенню на міжнародному рівні.
Договір про космос у частині 1 статті I визначає космічний простір,
Місяць і всі небесні тіла «надбанням» [4, с. 230] усього людства, установлює
норму, за якою дослідження і використання їх здійснюється лише на благо та
в інтересах усіх держав. Саме тому, не лише доцільно, але і просто необхідно
вирішити колізію у нормах міжнародного права, які з одного боку проголошують
космічний простір і всі небесні тіла власністю всього людства, а з іншого
– надають можливість привласнення частини такого загальнолюдського
«надбання» якомусь конкретному член у суспільства. Неодмінно це питання
потрібно вирішити, інакше бізнес, який розгорнувся навколо небесних тіл, слід
визнати цілком законним.
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В настоящее время наблюдается активное проникновение человечества в
околоземный космос, которое выражается главным образом в значительном
увеличении числа орбитальных тел. Насыщение околоземного космического
пространства движущимися объектами уже достигла такого уровня, что
требуется пристального внимания. Необходимы исследования, как текущего
состояния множества орбитальных тел, так и возможных дальнейших
сценариев его развития. При этом следует подчеркнуть, что сценарии развития
определяются, во-первых – отношением человечества к проблеме роста числа
орбитальных объектов, теми подходами и методами освоения космоса, которые
оно будет реализовывать, а во-вторых – теми неизбежными последствиями,
которые повлечет за собой его деятельность в космическом пространстве.
Значительная часть проблемы роста множества орбитальных тел связана
с возрастанием угрозы «конфликтов» между орбитальными объектами
(возникновением контактных взаимодействий, которые будем называть
механическими конфликтами). Как отмечалось в работе [1], в проблеме
механических конфликтов между орбитальными телами можно выделить две
составляющие. Первая связана с возрастанием угрозы механических конфликтов
между неуправляемыми объектами, большая часть которых – космический
мусор, вторая – с возникновением конфликтов между объектами, орбиты
которых корректируются.
Сейчас первая составляющая проблемы преобладает, и, анализируя
сценарии развития множества орбитальных тел в околоземном пространстве,
рассматривают, прежде всего, такие, которые основаны на прогнозе увеличения
множества неуправляемых орбитальных объектов.
Однако взгляд в недалекое будущее дает возможность предположить снижение
остроты первой составляющей вследствие изменения отношения к ней человечества.
Причиной послужит либо значительный рост числа конфликтных ситуаций
в космосе, явно приближающийся к некоторому эффекту неконтролируемых
цепных реакций столкновений, либо то, что решение большинства практических
задач станет затруднительным или практически невозможным вследствие
слабо преодолимой угрозы безопасности для ракетоносителей или орбитальных
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космических аппаратов. Это поставит человечество в безвыходную ситуацию и
потребует безотлагательных мер. Тогда с космическим мусором антропогенного (а
может быть и естественного) происхождения будет вестись эффективная борьба,
обеспечивающая снижение до минимума возможность его появления и практически
полную ликвидацию в тех случаях, когда он все же образуется.
Более того, можно предположить, что космические аппараты, у
которых отсутствуют возможности их управления для решения
задач поддержания стабильности траекторий, обеспечения избежания
конфликтов с другими орбитальными телами и при необходимости вывода
в относительно короткие сроки из системы орбитальных тел, будут также
рассматриваться как космический мусор.
При этом проблема быстрого заполнения околоземного пространства
управляемыми объектами (космическими аппаратами различного назначения)
вследствие возрастающей практической активности человечества в космосе
начнет становиться все более значительной.
Поэтому в настоящее время все более актуальны задачи прогноза сценариев
развития многоэлементных множеств космических аппаратов, орбиты
которых корректируются (прежде всего – задачи прогноза механических
конфликтов между элементами этих множеств). В том числе – прогнозирование
процессов в этом множестве на долгосрочный период (длительность которого, по
крайне мере, в несколько раз превышает среднюю продолжительность активного
существования космического аппарата) при различных вариантах наращивания
числа входящих в его состав орбитальных объектов.
В данном случае сценарии прогнозируются для множества орбитальных
объектов, движение которых корректируется таким образом, что вековые
изменения параметров орбит, ведущие к выходу объектов из множества
орбитальных тел, – отсутствуют. Некорректируемыми остаются лишь изменения
орбитальных параметров, определяющих ориентацию плоскости орбиты. В этом
случае можно говорить, что речь идет о стабильной системе орбитальных тел,
процессы изменения которой носят квазирегулярный характер.
Следует также принять во внимание, что если космические аппараты
снабжены средствами маневров для избежания столкновений, то в большинстве
случаев опасное сближение не влечет за собой механический конфликт, а лишь
приводит к определенным энергетическим затратам при реализации действий
по избежанию столкновений. Механический конфликт и возможные вследствие
него изменения в системе орбитальных объектов могут возникнуть только в
случае сбоя системы проведения маневра или при «скученности» нескольких
космических аппаратов в некоторой области.
Сложность прогнозирования сценариев развития множества орбитальных
тел обусловлена значительным числом его элементов и длительностью
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интервала времени, для которого реализуется прогноз. Традиционный подход
к анализу возможных сценариев основан на предсказании опасных сближений
орбитальных объектов, возникновению столкновений.
В настоящее время исследование глобальных перспектив развития множества
орбитальных тел с точки зрения анализа их механической конфликтности
сводится либо к вероятностному прогнозированию увеличения числа возможных
столкновений, которое обусловлено ростом числа элементов этого множества, либо к
моделированию движения орбитальных объектов с учетом их возможных контактных
взаимодействий (в том числе – процесса цепной реакции столкновений).
В связи с предполагаемым увеличением числа управляемых орбитальных
тел предпочтительны детерминистические методы прогноза. Однако с ростом
множества орбитальных тел и при значительной длительности прогнозного
периода предсказание механических конфликтов детерминистическими
методами, основанными на моделировании движения орбитальных объектов,
становится затруднительным вследствие значительных затрат времени на
необходимые вычисления. Поэтому могут быть полезны и другие подходы
к решению задачи прогнозирования опасных сближений, в том числе и при
моделировании глобальных сценариев развития системы орбитальных тел.
Разработан метод анализа «глобальной картины» насыщения некоторых
областей околоземного космоса управляемыми орбитальными телами
[2], основанный на детерминистическом подходе, но не использующий
непосредственное моделирование движения орбитальных объектов и контроль
текущего расстояния между ними. Метод основан на моделировании движения
областей околоземного пространства, окружающих участки расчетных
траекторий орбитальных тел, находящиеся друг от друга на расстоянии, опасном
с точки зрения возникновения механических конфликтов (зон конфликтов).
Прогноз конфликтов основан на предсказании одновременного движения
орбитальных тел через зоны конфликтов.
Увеличение числа орбитальных тел приводит к росту числа потенциально
опасных зон, в которых возможны столкновения, к возможному наложению
этих зон друг на друга (в том числе, и многократному). Поэтому при анализе
глобальных сценариев роста числа орбитальных объектов представляет
интерес моделирование изменения и движения в пространстве потенциально
опасных зон механических конфликтов. Анализируется «плотность»
заполнения космического пространства этими зонами, «наложение» зон друг
на друга, возникновение и эволюция «облаков» конфликтных зон. Эти факторы
являются косвенным показателями уровня опасности насыщения околоземного
пространства орбитальными телами.
Как отмечалось, такой подход удобен, прежде всего, когда анализируется
конфликтность управляемых орбитальных тел. Для рассматриваемой области
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высот над поверхностью Земли, в которой полностью или частично проходят
траектории космических аппаратов с заданными орбитальными параметрами (то
есть при детерминистически заданной насыщенности космическими аппаратами
этой области высот) предложенный подход позволяет решать следующие
задачи:
- прогнозировать ситуации наложения друг на друга конфликтных зон или
сплошного покрытия конфликтными зонами значительных областей пространств
(что будет косвенным свидетельствовать о возможности возникновения
неконтролируемых цепных реакций конфликтов);
- выявить случаи невыполнения достаточного условия обеспечения
избежания механических конфликтов, которое заключается в постоянном
наличии в окрестности узла конфликтов свободного пространства, необходимого
для маневров космических аппаратов, одновременно проходящих через узел
конфликтов (отсутствие в этом пространстве других узлов конфликтов);
- определять требования к точности корректировки орбитального движения
(которая влияет на размеры опасных зон в окрестности узлов конфликтов),
- формулировать требования к возможному расстоянию между траекториями
космических аппаратов различных спутниковых систем.
Совместное использование моделирования областей пространства,
потенциально опасных с точки зрения возможности возникновения конфликтов,
и «быстрых» методов оценки степени опасности конфликтных зон (основанных
на предсказании одновременного прохождения узла конфликтов парой
орбитальных объектов с учетом периодичности их движения) дает возможность
получить обобщенные характеристики развития «состояния конфликтности»
множества орбитальных тел.
Описанный подход может стать полезным дополнением к существующему
набору методов анализа глобальных сценариев развития системы управляемых
орбитальных объектов. Он уступает по точности методу, основанному на
моделировании движения орбитальных тел, их соударений и последствий этих
соударений, но требует в сотни раз меньше затрат времени на вычисления.
При учете (в вероятностной постанове задачи) возможных изменений
рассматриваемого множества орбитальных объектов в случаях возникновения
конфликтных ситуаций предложенный метод может быть также применен и для
анализа всего множества орбитальных тел, включая неуправляемые.
С использованием представленного метода выполнено моделирование
ряда сценариев. Во-первых, рассмотрены случаи заполнения космического
пространства управляемыми орбитальными телами. При этом сценарии
выбирались как на основе упрощающего предположения об относительно
«равномерном» заполнении космическими аппаратами выбранной для
рассмотрения области пространства, так и на основе определенных логических
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соображений, которые вытекают из особенностей актуальных практических
задач. Во-вторых, исследовались множества орбитальных тел, включающих
в себя как управляемые, так и неуправляемые орбитальные объекты, которые
можно отнести к разряду каталогизированных космических объектов.

1.

2.
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КОСМІЧНЕ ПРАВО, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Н.В. Вдовенко,
Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій
Національного авіаційного університету
DASL@ukr.net
Досвід утвердження суверенної української держави переконливо
свідчить про те, що подальший поступ у цьому напрямі та перехід на шлях
сталого розвитку неможливі без розроблення і впровадження багатопланової
цілеспрямованої системи захисту її національних інтересів, насамперед, у сфері
національної безпеки.
Одне з чільних місць в побудові сучасної системи забезпечення національної
безпеки безумовно належить ракетно-космічній техніці та технологіям. Як
зазначено в Концепції Загальнодержавної космічної програми на 2007- 2011
роки, «космічна діяльність значною мірою впливає на майбутнє країни, тому
визначена пріоритетною, оскільки забезпечує сталий розвиток, підтримку
науково-технічного потенціалу, задоволення довгострокових інтересів держави у
сфері безпеки та оборони. В умовах економічної глобалізації та взаємозалежності
визначальну роль відіграють фактори, які забезпечують конкурентоспроможність
держав, створення ефективного виробничого і соціального механізму. Розв’язання
проблем безпеки, природокористування, запобігання стихійним і техногенним
катастрофам обумовлюють необхідність для кожної держави використовувати
космічні засоби та інформацію. Розвиток високих космічних технологій як
фактор інтенсифікації розвитку внутрішніх джерел прогресу є однією з умов
існування суверенної держави в сучасному світі» [2, С.2].
Характерною ознакою такої високотехнологічної галузі як космічна є те, що
ця техніка і технології не тільки мають безпосереднє відношення до будь-якого із
визначених Законом України «Про основи національної безпеки України» [3]
напрямів (видів) національної безпеки, а й те, що для деяких з них (наприклад,
воєнного, науково-технологічного, інформаційного та інших) використання цих
технологій є визначальними щодо адекватності конкретної сфери діяльності
сучасним викликам.
Це зумовило ту надзвичайну увагу українських державних інституцій до
запровадження механізмів правової регламентації відносин в космічній галузі,
в першу чергу, розвитку засобів державного регулювання найбільш критичних
з огляду на національну безпеку напрямів космічної діяльності з перших років
незалежності України.
Причому, вкрай необхідно зауважити наступне. Започаткування національного
космічного законодавства проходило в непростих умовах залишеної у спадок майже
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половини космічного потенціалу СРСР і, водночас, повного «правового вакууму»:
як відсутності відповідного законодавства, так і браку національних кадрів у
сфері космічного права, що, на нашу думку, загрожувало вкрай небажаними
наслідками: «…по-перше, ослабленням регулюючої функції з боку держави в
галузі, яка була і до цього часу є об’єктом підвищеної зацікавленості фахівців
і організацій, що спеціалізуються у цій сфері; по-друге, неможливістю
максимально ефективно використовувати існуючий космічний потенціал
України; по-третє, загрозою втрати частини національного надбання через
несанкціоновані та неконтрольовані державою комерційні контракти; почетверте, можливими фінансовими втратами держави за відшкодування збитків,
нанесених космічними об’єктами українських юридичних осіб, не готових з
різних причин до такої діяльності, і за яку згідно з міжнародним космічним
правом (див. Договір про космос 1967 р., Конвенцію про відповідальність 1972 р.
тощо) держава несе повну відповідальність; і, нарешті, по-п’яте, можливими
негативними політичними наслідками за недотримання міжнародних
зобов’язань України (наприклад, вимог Керівних принципів РКРТ, Меморандуму
про взаєморозуміння між Урядами України та США щодо передачі ракетного
обладнання та технологій тощо)» [4, С. 13-14].
З набуттям незалежності ситуація кардинально змінилася. Сьогодні
українське космічне право є одним з найбільш розвинених*, а в основних
нормативно-правових актах України питанням державного управління
діяльності з дослідження та використання космічного простору приділено
належну увагу.
Вже статтями 3-5 Закону України «Про космічну діяльність» визначено
не тільки цілі національної космічної діяльності, де серед інших зазначені
й такі як:„...участь у розв’язанні загальних проблем людства; ...стабільний
розвиток національної економіки; ...забезпечення довгострокових інтересів
держави у сфері національної безпеки та обороноздатності; ...участь у контролі
за виконанням угод, учасницею яких є Україна, що стосуються міжнародної
безпеки»; позначено основні напрями державної політики України в космічній
сфері: «державне регулювання; державна підтримка комерціалізації
космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України;
еволюційність розвитку і послідовність реформування державної політики
у галузі дослідження та використання космічного простору; ефективне
використання науково-технічного потенціалу України, можливостей, які надає
*

См., например, Космическое законодательство стран мира: Тематическое
собрание (на русском и английском языках).- Том 1. Общие вопросы
космической деятельности. Государственное регулирование / Отв. ред.
Н.Р. Малышева, Ю.С. Шемшученко.- К.: Атика, 2001.
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космічна діяльність, в інтересах національної економіки, безпеки держави і в
комерційних цілях; сприяння міжнародному співробітництву, збереження та
розвиток існуючих міжнародних зв’язків у космічній галузі з урахуванням
національних інтересів»; а також інструменти такого державного регулювання
та управління у цій сфері, серед яких найбільш цікавими, на наш погляд, з
огляду на тематику статті є: «законодавче встановлення основних принципів,
норм і правил космічної діяльності; розробка концептуальних основ у галузі
дослідження та використання космічного простору в мирних цілях та в
інтересах безпеки держави; формування Загальнодержавної (Національної)
космічної програми України; ...запровадження ліцензійного (дозвільного)
порядку на таку діяльність, а також інших правил та обмежень згідно з
чинним законодавством». Крім цього, в статтях 26 – 28 цього Закону визначено
засади космічної діяльності у сфері оборони та безпеки України, встановлено
повноваження центральних органів виконавчої влади, що відповідають за
космічну діяльність в цілях оборони та безпеки держави, і сформульовано
напрями такої діяльності [5, С.18-29].
Це сприяло у середині 90-х рр. формуванню думки, що за умов достатнього
фінансування та реорганізації діяльності підприємств на ринкових засадах,
досконалості міжнародного космічного права та належного рівня гармонізації
з ним національного законодавства [4, 6], космічна галузь України займе
гідне місце у вирішенні важливих проблем соціально-економічного і науковотехнічного розвитку країни, у забезпеченні національної безпеки.
Але вже наприкінці минулого століття стало очевидним, що численні
оптимістичні прогнози розвитку людської цивілізації не виправдалися або
виправдалися тільки частково. Прискорений технічний та соціальний прогрес,
який обіцяв вирішення планетарних проблем забезпечення людства теплом і
енергією, продовольством і житлом, медичним обслуговуванням, культурним
розвитком і освітою, збереження довкілля та підтримки особистої та колективної
безпеки, виявився в протиріччі з еволюційними процесами в суспільстві та
природі. Документами, прийнятими на найвищому рівні (від Конференції ООН
з довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 році до Всесвітнього самміту
в Нью Йорку 2005 року), були порушені питання про нагальну необхідність
вдосконалення національних законодавств, у першу чергу, в галузях розроблення
та використання новітніх технологій, які несуть загрози біосфері Землі або здатні
дестабілізувати існуючий світовий правопорядок [7, С.35].
Під впливом досягнень науково-технічного прогресу відбуваються якісні
зміни в сфері взаємодії суспільства і природи, людини і космосу. Внаслідок
цих змін виникли достатньо гострі проблеми сучасності, серед яких – загроза
перетворення космосу в арену глобального військового протистояння,
значні ризики для довкілля у випадку аварій ракет-носіїв (особливо з
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рушійними установками на високо киплячих компонентах ракетного палива),
засмічення навколоземного простору (за рахунок залишення на орбітах Землі
космічних апаратів та їх решток, що завершили своє «функціональне» життя,
або утворились в результаті руйнування цих апаратів) тощо. З іншого боку,
виникають і нові об’єкти правового регулювання. Одним із таких об’єктів
стали відносини в сфері освоєння космічного простору, що в останні 20-30
років значно урізноманітнились за рахунок утворення світового космічного
ринку і залучення до космічної діяльності додаткового кола суб’єктів цього
ринку (приватні фірми, ТНК, фізичні особи) [8, С.6.14-6.15].
Отже, можна зробити висновок, що зростання ролі права проявляється
в розширенні меж його впливу в суспільстві, в тому числі за рахунок появи
нових сфер правового регулювання. Ця тенденція на сьогодні досить стабільна
і відображає соціальну потребу в нормативному регулюванні нових явищ і
процесів. Водночас поява нових об’єктів правового регулювання, що пов’язана
з розвитком науково-технічного прогресу, не є єдиним стимулятором розвитку
правової системи. Науково-технічний та соціальний прогрес здійснює
безпосередній вплив і на розвиток усього комплексу прав, законних інтересів і
обов’язків громадян: виникають нові права та інтереси, які підлягають правовому
захисту й охороні. Характер взаємодії людини, техніки й природи, що постійно
змінюється, породжує нові юридичні права та обов’язки. Право бере під свій
захист забезпечення нових прав та інтересів людини в різних сферах її діяльності,
в тому числі у сфері дослідження та використання космічного простору.
Таким чином, основне завдання правового регулювання в галузі, що
досліджується, – створення такого механізму управління процесами
створення та експлуатації космічних засобів і використання космічних
технологій, який би надійно охороняв життя і здоров’я людей, їх майно
від заподіяння шкоди, гарантував би безпечне навколишнє середовище
всьому живому, використовував космічну техніку і технології найбільш
ефективним для національної економіки способом, а також забезпечував
національну безпеку в усіх її проявах [8, С.6.15].
Ноосферний (за визначенням видатного вітчизняного вченого
В.В. Вернадського) вибір цивілізації не може не нести певних обмежень в
провадженні науково-технічної та господарської діяльності людини, особливо
таких техногенно небезпечних видів її як практичне використання ядерної
енергії, космічна діяльність (запуски ракет-носіїв, надмірне «засмічення»
навколоземного простору тощо) та інших. А, отже, потребує активного втручання
держави з метою їх регулювання. Як зазначено в [9], Україна як незалежна
держава, підтримуючи курс світової спільноти на побудову суспільства на
засадах сталого розвитку, підписала Програму дій «Порядок денний на ХХІ
століття» і робить в цьому напрямі відповідні кроки.
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Однак, на превеликий жаль, широкі декларації української влади на
підтримку сталого розвитку до цього часу не знайшли практичної реалізації навіть
в розробленні національної стратегії такого розвитку, до прийняття яких ООН
закликає країни світу вже понад десяти років поспіль, починаючи з часу проведення
Ріо-92: «урядам... належить прийняти національну стратегію сталого розвитку на
основі здійснення рішень, прийнятих на Конференції, з Порядком денним на ХХІ
століття включно... До цілей її повинно бути віднесено забезпечення надійного
економічного розвитку, за якого здійснюються заходи з охорони ресурсів і довкілля
в інтересах майбутніх поколінь. Вона повинна розроблюватися за самої широкої
участі усіх кіл суспільства» [7, C. 36]. Без такої стратегії дійсно «ноосферновипереджаюче» управління жодною галуззю економіки, у тому числі космічної
галузі неможливе.
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ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КОСМІЧНОГО СМІТТЯ
М.Ю. Дабіжа,
Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій
Національного авіаційного університету
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Космічна діяльність володіє унікальними можливостями ефективного
вирішення практичних задач в планетарному масштабі, забезпечує оперативність
й інформативність на рівні, що недоступний для земних систем. Використання
різноманітної космічної техніки та цілої низки прикладних космічних технологій
справляє помітний вплив на більшість сторін повсякденного життя в усьому світі.
Як зазначено в звітних матеріалах Третьої конференції ООН з космосу
(ЮНІСПЕЙС-ІІІ, Відень, 1999 рік), ці прикладні технології можуть і мають
застосовуватись для вирішення глобальних проблем людства [1] .
Водночас, нарощування темпів розвитку та освоєння космічного простору,
підвищення ефективності його використання, надійності та безпеки роботи
людини в космосі вимагають докладнішого вивчення і прогнозування наслідків
цієї діяльності. І, в першу чергу, це стосується принципу не створення перешкод
космічної діяльності інших держав, у тому числі обов’язок уникати шкідливого
забруднення космічного простору (ст. IX Договору про космос), а також визнання
нагальної необхідності збереження космічного простору для прийдешніх
поколінь [2].
Мова йде про порівняно нове явище в космонавтиці – «космічне сміття».
За більш ніж 50 років розвитку світової космонавтики було запущено
приблизно 5 тисяч космічних об’єктів. Наразі в космосі функціонують не більш ніж
500 об’єктів, переважна ж більшість припинила своє існування, перетворившись
саме на космічне сміття. Вони залишаються в космічному просторі на невизначений
строк і становлять найбільшу для нього екологічну проблему [3].
Орбітальне сміття з кожним роком все більш й більш накопичується й
розповсюджується в космічному просторі. Збільшення космічного сміття
обумовлює зіткнення й як наслідок вибухи, що спричиняють негативні
екологічні наслідки не тільки на навколоземній орбіті, а й становлять певну
загрозу для Землі. Все це зумовлює поступово все більші ризики виконання
космічних проектів на певних висотах, а також необхідність прогнозування
космічних бомбардувань земної поверхні при неповному згоранні залишків
космічних об’єктів в щільних шарах атмосфери.
Космічне сміття з кожним днем унеможливлює та погіршує здатність до
подальшого розвитку космонавтики, створюючи надзвичайні ризики зіткнень
та аварій, людських жертв.
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Проблема «космічного сміття» стала актуальною вже в останній чверті
минулого століття, коли у 1978 році на півночі Канади впали уламки «Космосу594», а ще роком пізніше частини американської космічної станції «Скайлеб»
впали на пустельні райони Австралії. Згодом цією проблемою опікувались
такі міжнародні організації як Міжнародний астрономічний союз, Комітет
ООН з космосу та його підкомітети, Міжагентський координаційний комітет з
космічного сміття (МККC), Європейське космічне агентство (ЄКА).
Проблема засміченості навколоземного космічного простору та негативного
впливу її на розвиток сучасної космонавтики і загроз, що вона несе для біосфери,
та, в першу чергу, проблема збереження космічного простору для прийдешніх
поколінь має два основні виміри:
1. Науково-технічний – напрацювання науково-обґрунтованих норм
можливого засмічення космічного простору та реалізації комплексу заходів із
захисту та відновлення його первісного стану.
2. Політико-правовий – розроблення та прийняття міжнародно-правових
обов’язкових норм щодо попередження засмічення космічного простору.
Основними джерелами техногенного засмічення космічного простору є:
– фрагментація об’єктів космічної техніки в результаті руйнацій;
– викид у космічний простір операційних елементів (пружин, штовхачів,
заглушок, фрагментів піроболтів тощо);
– викид із КА та засобів виведення продуктів роботи рушійних установок,
незгорілого твердого палива, рідких речовин, які не випаровуються або дуже
повільно випаровуються;
– орбітальні ступені РН, РБ і КА по завершенні їхнього активного
функціонування;
– руйнації КО внаслідок їхніх зіткнень на орбіті один з одним, з частинками
природного походження або з КС;
– ерозія матеріалів із зовнішніх поверхонь КА і засобів виведення;
– тросові системи, що відокремлюються від КА після використання;
– викиди в космічний простір засобів забезпечення життєдіяльності
пілотованих КА [4].
Сучасні наукові знання та дослідження щодо проблеми космічного сміття
можна поділити за такими напрямами:
1. Вимірювання в космосі (радіолокаційні й оптичні) дозволяють
встановлювати розміри, місцезнаходження космічного сміття як на низьких,
так і на високих орбітах.
2. Створення каталогів й баз даних засміченості орбіти – дозволяють
уявити параметри орбіти, на основі яких можна визначити й спрогнозувати
рух по ній, й таким чином забезпечити кореляцію з даними орбітальних об’єктів;
слугує джерелом вихідних даних для моделювання характеристик орбітальних
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об’єктів. Каталогізація сміття є важливим параметром прогнозування стану
орбітального середовища в майбутньому [5].
3. Моделювання засміченості космічного простору – забезпечує
математичний опис розподілу об’єктів в просторі, рух й потік об’єктів, їх фізичні
характеристики (розмір, маса, особливості переміщення тощо).
4. Оцінювання ризику зіткнень – вміщує оцінку вірогідності
настання зіткнення космічного апарату з об’єктами сміття, а також його
наслідки. Надається за допомогою моделей засміченості навколоземного
простору.
5. Заходи щодо зниження росту засміченості в майбутньому – це
ті обмеження, які визначаються керівними принципами, яких повинні
дотримуватись держави при здійсненні космічної діяльності.
6. Захоронення або переведення на більш високі космічні орбіти
– передбачає переміщення космічних апаратів, які виконали програму
польоту з навколоземної орбіти на більш високу, або спускати з орбіти
взагалі з метою зменшення вірогідності зіткнення з фрагментами космічного
сміття та спричинення нової засміченості космічного простору. Наприклад,
Міжнародною організацією супутникового зв’язку (ІНТЕЛСАТ) у 1992 році
за власною ініціативою було введено практику виводу відповідним шляхом
«відпрацьованих» супутників й попередження таким чином утворенню
космічного сміття. Ця практика має наслідуватись усіма організаціями з метою
підтримання екологічної безпеки космічного простору [4].
Правовий статус космічного сміття
Правовий статус КА, що відпрацювали свій ресурс й більше не
функціонують, та складових частин таких апаратів, які виникли внаслідок
зіткнень та вибухів, досі не встановлений на міжнародно-правовому рівні.
Неофіційно не функціонуючі КА та їх частки носять назву «космічне сміття».
Огляд міжнародного та національного законодавства дозволяє виділити
такі основні поняття «космічного сміття».
Відповідно до Керівних принципів з попередження утворення космічного
сміття (далі – Керівних принципів), розроблених МККС та схвалених Науковотехнічним підкомітетом Комітету з використання космічного простору в мирних
цілях космічне сміття являє собою не функціонуючі антропогенні об’єкти, що
знаходяться на навколоземній орбіті або повертаються в атмосферу, включаючи
їх фрагменти та елементи [6].
НАСА визначає космічне сміття як штучний непридатний для подальшого
використання об’єкт, який є єдиним або частиною космічного апарату після його
використання шляхом запуску з космічної платформи[7].
Правила космічної діяльності в Україні щодо обмеження засмічення
навколоземного космічного простору визначають космічне сміття як не
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функціонуючі техногенні об’єкти та фрагменти техногенних об’єктів, які
розташовані в космічному просторі або повертаються в атмосферу [4].
Практичні кроки щодо вирішення проблеми космічного сміття
зумовлюють виникнення двох аспектів наслідкового характеру:
1. Принциповий – оголошується боротьба з космічним сміттям з
політико-правової точки зори й таким чином надається тлумачення поняттю
«шкідливе забруднення», про яке йде мова в Статті ХІ Договору про космос.
Зокрема, зазначається, що «Держави-учасниці Договору проводять вивчення і
дослідження космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, таким
чином, щоб уникати їх шкідливого забруднення, а також несприятливих змін
земного середовища внаслідок доставки позаземної речовини, і з цією метою, у
разі необхідності, вживають відповідних заходів».
2. Конкретні заходи – точне визначення поступових кроків подолання
проблеми виникнення космічного сміття відповідно до встановлених, юридично
закріплених норм.
Основними чинними міжнародно-правовими документами, які
опосередковано регулюють на цей час проблему збереження стійкого
екологічного стану космічного простору є Договір про принципи діяльності
держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла, 1967 року та Конвенція про міжнародну відповідальність
за шкоду, завдану космічними об’єктами, 1972 року.
Але, на наш погляд, найважливішим документом, що системно наводить
певні правила є Керівні принципи з попередження утворення космічного сміття,
зокрема:
1. Обмеження утворення сміття при штатних операціях.
2. Зведення до мінімуму можливості руйнування в процесі польотів.
3. Зменшення вірогідності випадкових зіткнень на орбіті.
4. Запобігання навмисному руйнуванню й іншим шкідливим діям.
5. Зведення до мінімуму можливості руйнування після виконання
програми польоту, що викликаний запасом енергії.
6. Обмеження довгого існування космічних апаратів й орбітальних
ступенів ракет-носіїв в районі низької навколоземної орбіти (ННО) після
завершення програми польоту.
7. Обмеження тривалого знаходження космічних апаратів й орбітальних
ступенів ракет-носіїв в районі геосинхронної орбіти після завершення програми
польоту [6].
Поряд із зазначеними міжнародними Керівними принципами варто
згадати про національне законодавство. Зокрема, Інститут технічної механіки
Національної академії наук України і Національного космічного агентства
України розробив Правила космічної діяльності в Україні щодо обмеження
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засмічення навколоземного космічного простору при експлуатації космічної
техніки (далі – Правила) [4]. Вони є складовою частиною системи Правил
космічної діяльності в Україні та встановлюють вимоги щодо обмеження
техногенного засмічення навколоземного космічного простору.
За своїм змістом Правила кореспондуються з Керівними принципами
МККС. Ці Правила вкрай необхідні українській космонавтиці, тому було
б логічно ввести їх в дію відповідним законодавчим актом, а не залишати в
проектному стані.
Звичайно, зрозумілим є труднощі з введенням в дію зазначених принципів.
Загалом ці труднощі пов’язані з економічними проблемами – відсутністю
належного фінансування, зростанням цін на космічну техніку, яке, на думку
експертів, становитиме не менше 10-15 %. Але якщо ці «надвитрати» зіставити
з матеріальними витратами, пов’язаними з очисткою космічного простору
спеціальною технікою, а також, у найгіршому випадку, можливими людськими
втратами, стає зрозумілим, що перший варіант покращення ситуації не має
альтернативи.
Висновки
Стає все більш зрозумілим, що космічне сміття становить загрозу для
навколоземного середовища. На сьогодні воно створює перешкоди для космічної
діяльності, а в майбутньому, якщо не прийняти відповідні дії, може взагалі
призвести до неможливості дослідження та використання космічного простору.
Проблема боротьби з космічним сміття має вкрай актуальне значення як в
екологічному, так і правовому аспектах.
Без належного правового регулювання використання космічного простору
та декларування екологічних та правових аспектів проблеми космічного сміття
космічна діяльність є загрозливою як для світу, так і для космосу.
Питання щодо існування космічного сміття стали реальністю сьогодення,
і пов’язані з ними проблеми повинні стати нагальними та пройти якомога
детальніше та оперативне опрацювання на рівні Комітету ООН з питань мирного
дослідження і використання космічного простору, а також супроводжуватися
схваленням відповідних міжнародно-правових документів на рівні Генеральної
Асамблеї ООН.
Що стосується національного законодавства, то постає завдання про
затвердження Проекту Правил космічної діяльності в Україні щодо обмеження
засмічення навколоземного космічного простору при експлуатації космічної
техніки Національного космічного агентства України.
Це дозволить:
– підтвердити наміри України визнати нагальну необхідність збереження
космічного простору для прийдешніх поколінь конкретними практичними
кроками чим безперечно підвищить авторитет держави;
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– нашій країні не тільки систематизувати й деталізувати міжнародні
правила, але й стати прикладом для інших держав з приводу розроблення,
затвердження норм, що стосуються безпечного з екологічної точки зору
використання космічного простору.
На жаль, на даному етапі розвитку ситуація з існуванням космічного
сміття розглядається поки що переважно лише науковцями, напрацьовуються
матеріали, проводяться дослідження, конференції та «круглі столи». Але
радикальних нормотворчих дій не проводиться.
І космічне сміття все ще залишається найважливішою екологічною
проблемою в галузі космічної діяльності з відсутнім належним правовим
врегулюванням як в міжнародному праві, так і на національному рівні.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Список використаної літератури
Доклад Третей конференции по исследованию и использованию космоса.
Док. ООН A.CONE.184/6. – Нью-Йорк: Изд. ООН, 1999. – С.1-5.
Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання
космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967.
Orbital Debris. Quarterly News. Volume 12, Issue 3, Julie 2007. National
Aeronautic and Space Administration.
Правила космічної діяльності в Україні. Обмеження засмічення
навколоземного простору при експлуатації космічної техніки. Проект,
друга редакція. Київ, НКАУ. – 2004.
Яковенко А.В. Прогрессивное развитие международного космического
права. Актуальные проблемы. – М.: Междунар. отношения, 1999. – С.104137.
Доклад Научно-технического подкомитета о работе его сорок четвертой
сессии. Приложение IV: Руководящие принципы Научно-технического
подкомитета Комитета по использованию космического пространства в
мирных целях по предупреждению образования космического мусора. Док.
ООН А.АС.105.890.
NASA Procedural Requirements for Limiting Orbital Debris. Ef. Date –
February 19, 2008. Exp. Date – February 19, 2013.

310

Дніпровська орбіта
ДЛЯ НОТАТОК

311

Дніпровська орбіта
ДЛЯ НОТАТОК

312

Дніпровська орбіта
ДЛЯ НОТАТОК

313

