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Анотация на учебната дисциплина:
Курсът по Въведение в аерокосмическите изследвания цели да запознае студентите
с голям набор от аспекти на интердисциплинарната научна и научно-приложна
област, свързана с изучаването на космоса. Разглеждат се теми, свързани с
международното, космически навигационни и комуникационни системи,
космическа биология и медицина. По време на курса се прави също и кратък очерк
на историческото развитие на космическите изследвания у нас и по света.
По този начин студентите получават основа, над която могат да надграждат своите
знания и умения за работа с данни от космически апарати, дистанционни
изследвания и други.

Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават основни познания за космоса и космическото
пространство.

Очаквани резултати:
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
Ще знаят:
 Кои са основните моменти от историческото развитие на изучаването
на Космоса в България и по света.
В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
1
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 Най-важните правни аспекти на изследването на Космоса.
 Кои са водещите космически агенции.
 Какви са най-важните направления на изследването на Космоса.
Ще могат да:
 Разбират значението и работата на основните изследователски
програми на Европейската космическа агенция
 Интерпретират разнообразни космически данни

Учебно съдържание
№
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8.

Тема:

Хорариум

Въведение в изследването на Космоса и космическото пространство.
Науки, свързани с Космоса.
Исторически преглед на изследванията на Космоса по света.
Космически изследвания в България.
Международно космическо право.
Космически агенции. Европейска космическа агенция – основни
програми и политики.
Аерокосмически летателни апарати. Международна космическа
станция.
Основни научно-изследователски програми на Европейската
космическа агенция.
Космическа биология и медицина.
Глобални сателитни навигационни системи.

1
2
1
3
2
2
2
2

Теми - Упражнения
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

Основни постижения на космическите изследвания в България.
Наземни комплекси за управление и станции за приемане на
информация.
Околоземна орбита и елементите ѝ. Геостационарни орбити.
Космически отпадъци.
Научно-изследователски програми на Европейската космическа
агенция. Програма Коперник.
Изследователски програми на Национално управление по
въздухоплаване и изследване на космическото пространство на САЩ.
Изследователски програми на космическите агенции на Русия, Китай
и Индия.
Космическо предприемачество.
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2
2
2
2
2
1
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Конспект за изпит
№

Въпрос

1.

Въведение в изследването на Космоса и космическото пространство. Науки, свързани с
Космоса.
3

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Исторически преглед на изследванията на Космоса по света.
Космически изследвания в България.
Международно космическо право.
Космически агенции.
Европейска космическа агенция – основни програми и политики.
Аерокосмически летателни апарати. Международна космическа станция.
Основни научни програми на Европейската космическа агенция.
Програма Коперник.
Изследователски програми на Национално управление по въздухоплаване и изследване на
космическото пространство на САЩ.
Изследователски програми на космическите агенции на Русия, Китай и Индия.
Космическо предприемачество.
Космическа биология и медицина.
Глобални сателитни навигационни системи.
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