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КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Альтернативна 
концепція створення 
штучної гравітації на 

космічній станції



Невагомість і людина

Різниця між умовами
космосу і Землі

Границя космосу – 118 (або 122) км;
Дихаємо киснем – повітря відсутнє;

Температура 20○С – з 80 км 
температура підвищується – на висоті 

800 км - 3000○С;
Рівень радіації: низький (завдяки 

озоновому шару) – високий (Сонце);

Відсутність невагомості є надзвичайно 
важливим фактором для довготривалого 
перебування у космосі.
Будь-яка людина не може проводити 
багато часу у невагомості, тому що це 
негативно позначається на її здоров’ї. У 
космонавтів спостерігалися 
вестибулярно-вегетативні розлади, 
атрофія м’язів, внаслідок яких вони не 
могли встати з ліжка деякий час, 
зменшення працездатності та поступове 
зниження всіх фізичних показників, 
скорочення отримуємої кількості кисню, 
а також вірогідне зменшення активності 
роботи мозку.



Існуючі методи створення штучної 
гравітації та їх недоліки

За рахунок обертання
За рахунок 

прискорення
Магнітний спосіб

- занадто великі 
розміри станції;
- негативний вплив 
сили Коріоліса.

- недостатній рівень 
розвитку ракетних 
двигунів.

- відсутність знань 
щодо впливу 
магнітного поля на 
людину;
- складність створення 
достатньо сильного 
магнітного поля.



Зовнішній вигляд екзоскелету на 3D моделі з 
різних ракурсів



Будова екзоскелету з точки зору 
м’язів, на які він діє



Вектори сил та їх значення
при різних положеннях тіла 



Схематичне зображення відсіку з камерами – вони 
зчитуватимуть інформацію про масу об’єкту через 

індивідуальні коди на них



Переваги запропонованої концепції 
створення штучної гравітації:

1) підтримка тонусу організму протягом робочої зміни;
2) використання розробки дає можливість використати час, 

відведений для фізичних вправ за умови відсутності 
штучної гравітації, на відпочинок астронавтів;

3) використання костюму не вимагає додаткових 
спеціалізованих знань, всі функції керуються 
автоматично;

4) відносна простота, дешевизна і доступність 
проекту у порівнянні з кільцевою 
замкненою станцією.



Дякую за увагу!


