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С ôèíàíñîâàтà ïîäкреïà íà Ôîíäàöèÿ “ÅÂÐÈÊÀ”.

Ôîíäàöèÿ "Åâрèкà“ е ôîíäàöèÿ îт 
клàñèчеñкè тèï, îñíîâàíà ïрез 1990 
гîäèíà îт äържàâíè è îбщеñтâеíè îр-
гàíèзàöèè ñ öел:
•ïîäïîмàгàíе íà äàрîâèтè äеöà è 
млàäè хîрà ïрè реàлèзèрàíетî íà 
ïрîектè â îблàñттà íà íàукàтà, тех-
íèкàтà, техíîлîгèèте è уïрàâлеíèетî;
•ïîäкреïà íà млàäèте íîâàтîрè è 
ïреäïрèемàчè;

•рàзïрîñтрàíеíèе íà íàучíè, техíèче-
ñкè è èкîíîмèчеñкè зíàíèÿ;

•ïîäïîмàгàíе íà îбучеíèетî è ñïе-
öèàлèзàöèÿтà, íà межäуíàрîäíîтî ñъ-
труäíèчеñтâî â îблàñттà íà íàукàтà è 
техíèкàтà è äр.

Фондацията осъществява пет програми:
•Тàлàíтè
•Èíôîрмàöèÿ, èзäàíèÿ, èзÿâè è меж-
äуíàрîäíî ñътруäíèчеñтâî;

•Нàучíè èзñлеäâàíèÿ;
•Нàñърчàâàíе íà ñтîïàíñкè èíèöèàтèâè;
•Ðàзâèтèе.

За делови контакти: София 1000, 

бул. "Партиарх Евтимий" 1, тел.: 02 981 
51 81, 02 981 37 99, факс: 02 981 54 83, 
e-mail: office@evrika.org, www.evrika.org

25 ãîäèíèРоден с криле

Нà 2 ñеïтемâрè ñе íàâърш-
âàт 120 гîäèíè îт рàжäàíе-
тî íà тîзè гîлÿм бългàрèí 

– èзîбретàтел, èíжеíер, àâèàтîр, 
îñíîâàтел íà àâèîèíжеíерñтâîтî 
â Бългàрèÿ. 

Êàзâàт, че íÿмà íèщî ñлучàй-
íî íà тîзè ñâÿт. Пътÿт íà мàлкèÿ 
Àñеí мîже бè е ïреäîïреäелеí îт 
ñъäбàтà, íî íе без зíàчеíèе е è 
ôàктът, че бàщà му Хрèñтî Йîр-
äàíîâ е èíжеíер хèмèк è îтрàíî 
зàбелÿзâà уâлечеíèетî íà ñèíà 
ñè ïî техíèкàтà è èзîбретеíèÿтà. 
Тîй íе ïеñтè âреме è ñреäñтâà 
äà зàâеäе любîзíàтелíèÿ  млàäеж 
íà  техíèчеñкè èзлîжбè è музеè 
â Èтàлèÿ, Шâейöàрèÿ è Ôрàíöèÿ. 
Пîñле гî èзïрàщà äà учè â Гре-
íîбъл, íî Àñеí ïî ñâîÿ âîлÿ è 
ñтрàмàж, ïîñтъïâà â учèлèщетî 
зà ïèлîтè íà èзâеñтíèÿ ôреíñкè 

летеö-кîí -
ñ т р у к т î р 
Луè Блерèî 
â ïàрèжкî-
тî ïреäгрà-
äèе “Åтàí“.

À ñ е í 
Йîрäàíîâ е 

120 години от рождението на Асен Йорданов

ñàмî íà 16 гîäèíè, кîгàтî зà-
ïîчâà Бàлкàíñкàтà âîйíà è без 
кàïчèöà кîлебàíèе зàмèíàâà зà 
ôрîíтà äîбрîâîлеö, къäетî ïî-
ñтъïâà кàтî мехàíèк â àерîïлàí-
íîтî îтäелеíèе крàй Сâèлеíгрàä. 
Тàм Àñеí ïрîäължàâà äà рàбîтè 
âърху кîíñтруèрàíàетî íà ïър-
âèÿ бългàрñкè ñàмîлет “Åкñïреñ“, 
кîйтî зàâършâà ïрез лÿтîтî íà 
1915 г.

Слеä íегîâîтî èзïèтàíèе ñïе-
öèàлíà кîмèñèÿ îт Мèíèñтер-
ñтâîтî íà âîйíàтà зàключàâà: 
“Àïàрàтът е ñèгуреí. Нÿмà äî-
ïуñíàтè грешкè.” Прèзíàâà ñе зà 
èзîбретеíèе, à Àñеí Йîрäàíîâ – 
зà èзîбретàтел. Дàтàтà 10 àâгуñт 
1915 г. äà ñе ñчèтà зà íàчàлî íà 
бългàрñкîтî ñàмîлетîñтрîеíе.

На стр. 4

Кой е Асен Йоданов? Какво знаем за него? 
Знаем ли достатъчно – толкова, че да не забра-
вяме името му, да се гореем с него, да при-
съства  в сърцата и умовете на българи така, 
както Левски, Стамболов, Вапцаров, Владимир 
Димитров- Майстора и всички тези имена, които 
определят българското ни самосъзнание и само-
чувствие на достоьен народ и трасират пътя ни 
в световната история на духа?
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Най-добрите изобретения на 2015 

ЛЕЩИ ВМЕСТО ПАРОЛА. Åäèí 
îт äеñеткèте íîâè ïàтеíтè, регè-
ñтрèрàíè îт Google , îïèñâà тех-
íîлîгèÿ зà âгрàжäàíе íà îïîзíà-
âàтелíè ñèмâîлè â кîíтàктíèте âè 

лещè тàкà, че кîмïютърíèте тер-
мèíàлè äà гè рàзïîзíàâàт âмеñтî 
ïàрîлà. Другàтà любîïèтíà íîâîñт 
îт Google е âъзмîжíîñттà äà уñ-
тàíîâèте меñтîïîлîжеíèетî ñè 
без GPS - ïрîñтî ïрàâèте ñíèм-
кà íà îкîлíîñттà è ÿ èзïрàщàте, 
à Google Maps íàмèрà мÿñтîтî â 
бàзàтà ñè äàííè. Отäелеí âъïрîñ е 
къäе ще íàмерèте мÿñтî без GPS, 
íî ñ äîñтàтъчíî äîбрà èíтерíет 
âръзкà зà кàчâàíе íà ñíèмкè. 

ТИГАНЪТ-СЪВЕТНИК. Тîзè ïрè-

âèäíî íàй-îбèкíîâеí äîмàкèíñкè 
ñъä е âñъщíîñт ïълеí ñ äàтчèöè 
è ñâързàí ñъñ ñïеöèàлíî мîбèлíî 
ïрèлîжеíèе, тàкà че äà âè äàâà 
íеïрекъñíàтî öеííè укàзàíèÿ – 
äàлè е âече äîñтàтъчíî гîрещ, зà 
äà ñèïете хрàíàтà âътре, кîгà е 

âреме äà îбърíете ïържîлàтà è 
кîгà ÿäеíетî е гîтîâî. 

ПРОЗРАЧНИЯТ КАМИОН. 
Samsung è еäíà реклàмíà àгеíöèÿ 
гî ïреäñтàâèхà зà ïръâ ïът â Àр-
жеíтèíà – ТÈÐ, чèйтî зàäеí кà-
ïàк е ïреâърíàт â екрàí è ïîкàз-
âà кàкâî ñе ñлучâà íà ïътÿ ïреä 
кàмèîíà. Тàкà èзïреâàрâàíèÿтà 
ñтàâàт íеñрàâíèмî ïî-безîïàñíè. 

Êîíöеïöèÿтà íà Samsung е äîñтà 
ñкъïà зà мàñîâî ïрèлîжеíèе, íî 
мîже äà ñе îïрîñтè, кàтî екрàíът 
ñе зàмеíè ñ ïрîñтà ñâетлèííà èí-
äèкàöèÿ, ïîкàзâàщà íà шîôьîрèте 
зàä кàмèîíà кîгà е безîïàñíî äà 
гî èзïреâàрÿт. 

УПРАВЛЕНИЕ С ЖЕСТОВЕ. От-
äàâíà ñè мечтàем äà íе ñе íàлàгà 
äà ñтàâàме è äà търñèм äèñтàí-
öèîííîтî, зà äà ñмеíèм кàíàлà íà 
телеâèзîрà. Нî ïърâàтà ñерèйíà 
уïîтребà íà уïрàâлеíèе ñ жеñтî-
âе äîйäе îт àâтîмîбèлíàтà èíäуñ-
трèÿ - BMW ÿ âъâеäе â ñâîÿтà 

íîâà Серèÿ 7. Зà äà уâелèчèте 
зâукà íàïрèмер, трÿбâà ïрîñтî äà 
íàïрàâèте íÿкîлкî кръгà ñ ïръñт 
âъâ âъзäухà. Не е кîй зíàе кîл-
кî ïî-мързелèâî îт зàâъртàíетî 
íà кîïче, íî ñïîреä кîмïàíèÿтà 
îтâлèчà ïî-мàлкî âíèмàíèетî âè 
îт ïътÿ. È îïреäелеíî èзглежäà 
еôектíî. 

ОÊОÂÈ ЗÀ БÅБÅТÀ. Дîñегà ñме 
âèжäàлè тàкèâà уñтрîйñтâà ñàмî 
ïî крàкàтà íà íàй-îïàñíèте ïреñ-
тъïíèöè. Нî íîâàтà äжàäжà íà 
Sproutling е ïреäíàзíàчеíà зà âà-
шетî бебе - тÿ íе ñàмî ще ñлеäè 

къäе е è äàлè íе ïлàче, íî ñъщî 
ще му мерè ïулñà, темïерàтурàтà 
è äîрè ще âè кàзâà кîгà íà äететî 
зàïîчâà äà му ñе äîñïèâà. 

ÊНÈГÀ-ÔÈЛТЪÐ. Преäíàзíàче-
íà кàктî зà ïîчèтàтелè íà èзлетè-
те ñреä ïрèрîäàтà, тàкà è зà îíезè 
íàä 600 мèлèîíà äушè без äîñтъï 
äî ïèтàйíà âîäà, The Drinkable 

Book е еäíîâремеííî кíèгà è 
ôèлтър зà âîäà, кîйтî ïремàхâà 
99% îт îïàñíèте бàктерèè. Âñе 
îще ñе рàбîтè ïî ôèлтрèрàíетî 
íà âèруñè, íî ñïîреä èзîбретàтелÿ 
äî еäíà гîäèíà ïрîäуктът му ще е 
гîтîâ зà ïàзàрà. 

ОÊÅÀНСÊÀ ПÐÀХОСМУÊÀЧ-
ÊÀ. Зàмърñÿâàíетî íà ñâетîâíèте 
îкеàíè ñ ïлàñтмàñîâè îтïàäъöè е 
äîñтèгíàлî ужàñÿâàщè рàзмерè, à 
ïремàхâàíетî èм ïî ñтàíäàртíèÿ 
метîä - ñ трàулерè è мрежè - ïî-
глъщà тâърäе мíîгî ñреäñтâà è 

* Статията е отпечатана в Bulgaria ON 
AIR THE INFLIGHT MAGAZINE, брой 65 
/ 2015

Светът на изобретателите и изобретенията се развива и расте, 
както всичко на тоази свят и ни предлага все по-нови и интерес-
ни идеи. Някои от тях не просто променят бита ни, но го правят 
по-удобен и по-красив. Други са просто интересни и забавни. За 
изминалата 2015 г. не може да се каже, че донесе мечтаните от-
крития и изобретения като лекарство срещу рака или технологията 
за междузвездни полети. Но за сметка на това  предложи  изо-
бретения, които, ако не са фундамент за по-нататъшни грандиозни 
открития,  то ще направят живота ни по-лесен и по-приятен. 
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Нà 11 îктîмâрè äетñкèÿт öеíтър 
íà Нàöèîíàлíèÿ ïîлèтехíèчеñкè му-
зей ïîñрещтíà ñïеöèàлíè гîñтè – 
четâъртîклàñíèöèте îт 43 ОУ "Хрèñ-
тî Смèрíеíñкè” ñ клàñеí ръкîâîäè-
тел г-жà Нèкîлîâà. Те бÿхà ïърâèте 
ïîñетèтелè íà ремîíтèрàíîтî è èз-
öÿлî îбзàâеäеíî ñ мебелè è àкñеñî-
àрè íà "ÈÊÅÀ Бългàрèÿ” ïîмещеíèе, 
кîèтî музеÿт ïîлучè кàтî ïîäàрък îт 
кîмïàíèÿтà. 

Дàреíèетî е чàñт îт глîбàлíàтà 
èíèöèàтèâà LET’S PLAY, öелтà íà кîÿ-
тî е äà äàäе âъзмîжíîñт íà âñèчкè 
ïî ñâетà äà èгрàÿт ïîâече, зàщîтî 

Новият детски център на 
Националния политехнически музей

íîñтè зà äеöà è учеíèöè. Беше äàäеí 
уñïешеí ñтàрт è íà íîâàтà ïрîгрàмà 
зà íàй-млàäàтà íè ïублèкà, кîÿтî ñе 
реàлèзèрà â ñътруäíèчеñтâî ñ Бъл-
гàрñкèÿ LEGO клуб.

хîрàтà îбèчàт èгрàтà, à тÿ îт ñâîÿ 
ñтрàíà е ïîлезíà зà мàлкè è гîлемè.

Оñâеí уñлîâèÿ зà èгрà, â îбíî-
âеíèÿ äетñкè кът ще ïрîäължàâàт äà 
ñе îñъщеñтâÿâàт îбрàзîâàтелíè àктèâ-

âреме. Зàтîâà èзîбретàтелÿт Бîÿí 
Слàт е ñъзäàл кîлîñàлíà 100-кè-
лîметрîâà ïлàâàщà "ïрàхîñмукàч-
кà", кîÿтî ще èзïîлзâà ñèлàтà íà 
îкеàíñкèте течеíèÿ, зà äà îтñÿâà 
бîклуöèте. През 2016 зàïîчâàт èз-
ïèтàíèÿтà â Èíäèйñкèÿ îкеàí. 

ПÅÐСОНÀЛНÀ ЛÀБОÐÀТОÐÈЯ. 
Сàмî ñрещу 140 äîлàрà âече мî-
жете äà ñе ñäîбèете ñъñ ñâîй лè-
чеí àíàлèзàтîр íà кàчеñтâîтî íà 
âъзäухà, кîйтî ще âè кàже кàкâà е 
âлàжíîñттà, кàкâî е кîлèчеñтâîтî 
íà ïрàхîâèте чàñтèöè, àлергеíèте 
è âреäíèте гàзîâе â íегî. Пîñле 
мàшèíкàтà íà кîмïàíèÿтà TZOA 
ще èзïрàтè èíôîрмàöèÿтà äî èí-
ñтèтуöèèте, кîèтî ñе зàíèмàâàт ñ 
кàчеñтâîтî íà âъзäухà, тàкà че äе 
äà íàчертàÿт ïî-еôектèâíè меркè 
зà ïрîчèñтâàíетî му. 

ÊÈТÀÐÀ, ÊОЯТО ÂÈ УЧÈ ДÀ 
СÂÈÐÈТÅ. Àкî âèíàгè ñте мечтàлè 
äà ñâèрèте íà кèтàрà, íî íе âè 
е îñтàâàлî âреме äà ñе íàучèте, 
âече íÿмàте èзâèíеíèе. Êîмïàíèÿ-
тà Artiphon ñъзäàäе ïрèíöèïíî íîâ 
èíñтрумеíт, кîйтî íе ñàмî мîже 
äà âъзïрîèзâежäà зâукà íà äузèíà 
äругè - îт кèтàрà ïрез öèгулкà äî 

ïèàíî - íî è ñàм ще âè íàучè кàк 
äà ñâèрèте ïî-äîбре. 

ПОДЗÅМНÈ ПÀÐÊОÂÅ. Èзî-
ñтàâеíè ñклàäîâе, ôàбрèкè, ñтàí-
öèè íà метрîтî - âмеñтî меñтíèте 

âлàñтè äà âлàгàт кîлîñàлíè ñреä-
ñтâà зà рàзчèñтâàíетî èм, бèхà 
мîглè ïрîñтî äà гè ïреâърíàт â 
уютíè зàтâîреíè грàäèíè. Êлючът 
е техíîлîгèÿ зà ïреíàñÿíе íà ñлъí-
чеâà ñâетлèíà îт îкîлíèте ïîкрèâè 
äî зàтâîреíîтî ïрîñтрàíñтâî чрез 
ñïеöèàлíè "чèíèè" зà улàâÿíетî й 
è îïтèчíè âлàкíà. Пърâèÿт ïрî-
тîтèï íà ïîäземеí ïàрк, íàречеí 
Lowline, âече е ôàкт â Ню Йîрк 

ÈНТÅЛÈГÅНТНÈ УШÈ. Âñъщ-
íîñт тîâà е мîäèôèкàöèÿ íà ïî-
зíàтèте íè ñлухîâè àïàрàтè, íî 
íеñрàâíèмî ïî-èíтелèгеíтíà. Тех-
íîлîгèÿтà íà Doppler Labs ïîзâî-
лÿâà íе ñàмî äà 
уñèлâàте ñлàбè-
те зâуöè, íî è 
äà ïрèглушàâàте 
ïрекàлеíî ñèлíè-
те, èлè äîрè äà 
ôèлтрèрàте чàñт 
îт шумà, кîйтî 
ñтèгà äî ушèте âè 
- ïрèмерíî зâукà 
îт ôлекñà íà ïрî-
кълíàтèÿ âè ñъñеä 
îт гîрíèÿ етàж.
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ИЗДАНИЕ НА НАÖИОНАЛЕН ПОЛИТЕÕНИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Ðàбîтíî âреме: îт ïîíеäелíèк äî ñъбîтà 9 – 17 ч.; Пîчèâеí äеí: íеäелÿ

Зà èíôîрмàöèÿ: Сîôèÿ, ул. “Оïълчеíñкà” 66, тел. 029318 018, 028324 062, 028313 004.
E-mail: polytechnic@abv.bg; www.polytechnicmuseum.org

Грàôèчеí äèзàйí, ïреäïечàт è ïечàт “Àлôà Стàр” ÅООД, alfa_star@mail.bg

Неотдавна учени по програмата 
СЕТИ засякоха необичаен сигнал от 
Космоса, което отново възбуди очак-
ванията и надеждата на хората, че ТЕ 
са някъде тук и среща ще има. 

Сигналът, който учените засякоха 
идва от съзвездие Херкулес, което се 
намира на 95 светлинни години от 
Земята.

Необичайният сигнал е засечен на 

Истината е някъде там!
Тази култува реплика от фил-

ма „Досиетата Х” се чува все 
по-често и по-често. И все пове-
че и повече подхранва идеята, 
че не сме сами. А човекът все 
по-упорито и по-упорито търси 
своите братя по разум.

мента е открита една единствена 
планета, която обикаля в орбита око-
ло нея.

Според математика Клаудио Ма-
чоне, който работи в програмата 
СЕТИ, и руският астрофизик Николай 
Бурсов сигналът трябва да продъл-
жи да се следи. На това мнение е и 
руската научна общност. Към тях се 
е присъединил и  екип от учени на 
СЕТИ, които са насочили голяма част 
от радио-телескопите си към същото 
място на звездното небе.

Според изследователския екип, 

доловеният сигнал  отговаря на всич-
ки изисквания за умишлено преда-
ван сигнал от извънземен живот. 
Или иначе казано, сигналът идва от 
разумни същества, които ни казват 
нещо. Дали ще разберем посланието 
им? Дали те ще разберат нас? Дали 
ще се разберем като разумни съще-
ства?  И кога ще стане това не знаем. 
Но до тогава учените ще продължа-
ват да търсят и да ни дават надежда-
та, че „истината е някъде там” и ние 
ще я научим. Един ден!

автор: Снежана Георгиева

15 май 2015 г. от радио-телескопът 
РАТАН-600, който се използва от Ру-
ската академия на науките. Открити-
ето е пазено в тайно до този момент.

Учените нарекоха звзеда-
та HD164595 и според тях е много 
подобна на нашето Слънце. До мо-

Роден с криле
от стр. 1
Â ежеäíеâíèÿ âеñтíèк “Сîôèÿ“ îт 21 àâгуñт 

1915 г. четем: “Неïълíîлетíèÿ бългàрèí, кîйтî â 
гèмíàзèÿтà е îтлèчеí мàтемàтèк, âíеñъл еäíî íîâî 
è âàжíî ïîäîбреíèе, кîетî лèïñâàше ïрè ñъщеñт-
âуâàщèте àерîïлàíè, à èмеííî уñтрîйñтâî, ïреä-
ïàзâàщî àïàрàтà îт ïàäàíе... Â ñàмîлетîñтрîеíетî 
е âíеñеíî еäíî èзîбретеíèе îт бългàрèí – íещî, 
кîетî íе мîже äà íе ïîгъäелèчкà íàöèîíàлíîтî íè 
чуâñтâî è íàрîäíà гîрäîñт.”

“Нàрîäíà гîрäîñт” – äâе äумè, ñ кîèтî мîже 
äà ñе îбîбщè зíàчеíèетî íà Àñеí Йîрäàíîâ зà 
бългàрñкîтî ñàмîлетîñтрîеíе, èíжеíерíà мèñъл è 
èзîбретàтелñкè äух. Негîâèÿт ïът, îбàче, ïрîäу-
лъжàâà äàлеч îт ïреäелèте íà рîäèíàтà му, кîетî 
му äàâà âъзмîжíîñт äà ñе ïреâърíе è â ñâетîâíî 
èме. 

През 1921 г. Àñеí Йîрäàíîâ îñтàâà äà жèâее, 
учè è рàбîтè  â СÀЩ ñ рàзрешеíèе íà ïрàâèтел-

ñтâîтî. Не му леñíî. Â íàчàлîтî  âършè кàкâàтî 
è äà е рàбîтà. Слеä âреме ïîñтъïâà кàтî чертîж-
íèк â кîíñтруктîрñкîтî бюрî íà зàâîäèте Êъртèñ, 
ñетíе ñтàâà летеö-èзïèтàтел. Прîäължàâà äà учè è 
зàâършâà àерîèíжеíерñтâî, хèмèÿ, ôèзèкà è рà-
äèîèíжеíерñтâî. Дейíîñттà èм е â тÿñíà âръзкà ñ 
âîеííàтà îтбрàíà íà СÀЩ è ñе íàмèрà â ñтрîгà 
ñекретíîñт. Негîâàтà ïîïулÿрíîñт íàрàñтâà, кîгà-
тî îткрèâà àâèàöèîííî учèлèще.

През 1950-те гîäèíè Йîрäàíîâ рàбîтè âърху 
ñèгурíîñттà ïрè àâтîмîбèлèте è е еäèí îт ñъзäà-
телèте íà âъзäушíàтà âъзглàâíèöà, à ñъщî è âърху 
àïàрàтà Джîрäàôîí – ïреäтечà íà äíешíèÿ те-
леôîíеí ñекретàр, кîйтî îñâеí тîâà äàâà è âъз-
мîжíîñт íÿкîлкî äушè еäíîâремеííî äà рàзгîâà-
рÿт ïîмежäу ñè. Още ïрèжèâе íегîâèте зàñлугè 
ñà ïрèзíàтè. Èметî му е âïèñàíî â “Êíèгàтà зà 
ïîчетíè грàжäàíè íà Ню Йîрк“, ïîртретът му е 
èзлîжеí â “Зàлàтà íà ñлàâíèте“ â Нюйîрñкîтî 
летèще “Лà Гуàрäèÿ“.Â “Åр Сïейñ музеум“ ñà èз-
лîжеíè íегîâè âещè è лèчíè àрхèâè.

Информацията подбра Снежана Георгиева


