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РЕЗЮМЕ 

Описана е технологията за импрегниране и покриване на порьозни огнеупорни материали 

със стъкловъглерод и нейното приложение в космически спътникови експерименти, за 

измерване на  квазипостоянни и променливи електрични полета, осъществени на борда на 

осем спътника и на Международната Космическа Станция (МКС). Представени и 

анализирани са предимствата на стъкловъглеродното покритие, върху работната повърхност 

на сферичните сензори, за осигуряване на минимални вариации на функцията на 

отделителната работа за електрона. Разгледан е и технологичния експеримент на борда на 

МКС, реализиран с прибора ДП-ПМ, монтиран на външната страна на руския модул, в 

периода Април 2013 – Август 2015 г., в който са монтирани образци от алуминиева сплав и 

графитни образци, покрити със стъкловъглерод, за изследване влиянието на открития 

космос, върху физико-химичните свойства на стъкло-въглеродни покрития, след 

продължителен престой на МКС. Анализирани са  резултати и възможности за различни 

наземни приложения, в медицината, екологията, металургията, машиностроенето, 

химическата промишленост и др. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ, КОСМИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ, 

DC/AC ЕЛЕКТРИЧНИ ПОЛЕТА, СТЪКЛОВЪГЛЕРОД 

1. УВОД  

Основен метод за измерване на квазипостоянни и променливи електрични полета за 

нискочестотния диапазон в космическата плазма,  е методът на двойната сонда. При него се 

измерва потенциалната разлика между две точки от пространството. Теорията на двойната 

сонда и нейните особености при измервания в космическа плазма са развити в работите [1-5]. 

Основен фактор, влияещ върху точността на измерване на електрични полета е материалът, 

от който е изработен сензора и качествата на работните повърхности на чувствителните 

елементи на сензорите. Измененията на функцията на отделителната работа за електрона във 

времето, по повърхността на всеки един сензор, влияе по сложен начин върху големината на 

събирания ток, особено в случаите на нехомогенна плазма, каквато е йоносферно-

магнитосферната плазма. Разликите в плаващите потенциали на отделните сензори, по 

отношение на околната плазма може да доведе до грешки, превишаващи по големина 

измерваните величини. 

С развитие на техниката за измерване на електрични полета в космическата плазма, се 

разработват и използват различни материали за изготвяне на сензорите. Повишените 

изисквания към тези материали се определят главно от изискването за увеличаване точността 
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и чувствителността на провежданите измервания. Точността на измерване на постоянни и 

променливи електрични полета, по метода на двойната сонда, силно зависи от вариациите на 

функцията на отделителната работа по повърхността на сондата, при облъчването й със 

слънчева светлина в открития космос.  

В първите работи [6-7] по изследване вариациите на функцията на отделителната работа 

за електрона, при облъчването на сондите с ултравиолетово лъчение, представените 

резултати от сравнителните измервания на образци от алуминий, образци с покритие от 

аквадаг и образци от стъкловъглерод, показват, че максимални вариации на функцията на 

отделителната работа от около 30% се наблюдават при алуминиевите образци. За образците, 

покрити с аквадаг, тези вариации са в границите на 18%, а при образцити от стъкловъглерод 

те са били минимални и не превишавали 8%. При това, измерената стойност на самата 

отделителна работа е най-висока за образците от стъкловъглерод (около 5.05 еВ), което 

говори за сравнително ниската емисия на фотоелектрони от стъкловъглеродната повърхност. 

Тези и други лабораторни изследвания и теоретични разчети, а също и резултатите от 

практическото използване на датчици от стъкловъглерод в космически експерименти, 

потвърждават техните преимущества по отношение на датчиците изработени от други 

материали.  

1.1. Метод за изработване на сонди със стъкловъглеродно покритие 

Стъкловъглеродът, или стъклообразния въглерод, представлява аморфна модификация на 

въглерода, за която е характерна определена схема на разположение на въглеродните атоми, 

за разлика от други модификации на въглерода, които се характеризират с кристална 

структура. За практическото получаване на такава модификация на въглерода и използването 

им за изготвяне на електрически сензори се наложи разработването на нова технология за 

получаване на покрития от стъкловъглерод върху различни огнеупорни материали, като 

графит и различни керамики [9, 10]. Оригиналните елементи в разработената технология се 

изразяват в използването на определени температурни режими, за получаване на изходния 

материал и превръщането на нанесения на повърхността на графитен сензор въглеводороден 

разтвор в стъкловъглеродно покритие, във възможността да се уплътнява порьозния графит, 

или подходяща керамика, със стъкловъглерод. Проведените от нас детайлни изследвания на 

качествата на образци от различни марки плътен, спектрално чист графит и различни видове 

керамики (различаващи се както по химически състав, така и по плътност и метод за 

получаването им), ни позволи да направим извода, че оптималният материал за изготвяне на 

сензори със стъкловъглеродно покритие, е високоплътния, спектрално чист графит. 

Сферични сензори със стъкловъглеродно покритие на работната им повърхност, са 

използвани в различни спътникови експерименти. 

1.2. Чувствителен елемент на електрическия датчик 

Чувствителните елементи (ЧЕ) на сензорите представляват кухи разглобяеми 

тънкостенни сфери, с дебелина на стените 2 мм, изработени от графит и покрити със 

стъкловъглерод. Избрана е сферичната форма, за да се постигне симетрия във всички случаи 

на несиметрична геометрия. Например, при несферичен датчик може да съществува 

положение, зависещо от площта на зоната, незащитена от слънчевата светлина. По такъв 

начин, неговата фотоемисия би се изменяла с въртенето на спътника и равновесният му 



XXX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” 

София, 04 –  06 ноември 2020 г. 

XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 

GEODESY AND RELATED FIELDS 

Sofia, 04 – 06 November 2020 

потенциал, получен по пътя на изпълняване на условието, чистият ток на неговата 

повърхност да бъде нула, би бил зависим от въртенето на спътника. За спътници от типа на 

Магион, периодът на въртенето им е около 2 мин. За разглежданите от нас сензори, радиусът 

на сферата е rсф = 4 см, което е достатъчно за да е изпълнено условието, радусът на сензора 

да е >> D, (където D – дебаевски радиус за електрона), за орбитите на тези спътници.  

Повърхността на сферичните ЧЕ са покрити със стъклообразен въглерод, представляващ 

електрически проводящо въглеродно стъкло, като е използван наш оригинален метод [9, 10]. 

Това покритие осигурява минимални вариации на отделителната работа за електрона по 

повърхността на сферите, при облъчването им със слънчева светлина, в границите от 0,006 

meV и много висока стойност на отделителната работа равна на 4,78 eV. По тези свои 

характеристики стъкловъглеродните покрития превъзхождат останалите известни материали, 

като в сравнение с монолитния стъкловъглерод, неговото получаване и коригиране на 

характеристиките му, е много по-лесно и икономично. Параметрите на сферичните датчици 

по отношение вариации на отделителната работа са измерени по метода на Зисман – Келвин, 

по-точно с използване на негова модификация с вибриращ електрод.  

1.3. Диагностика и контрол на качествата на сензорите 

Един от основните фактори, влияещи върху точността на измерване на електрични полета 

в космическата плазма, се явява наличието на фототокове, чиято големина се определя от 

функцията на отделителната работа за електрона по повърхността на сензорите. Поради това 

е важен въпросът за методиката на измерване на функцията на отделителната работа за 

електрона при наземни изпитания. При нашите изследвания бе използван методът на 

вибриращия кондензатор, който се явява модификация на метода на Келвин-Зисман. По този 

метод, с помощта на специално разработена установка бе направена топографска снимка на 

разпределението на големината на отделителната работа за електрона по повърхността на 

всяка една сфера и пресметнати техните усреднени стойности. Големината на отделителната 

работа за изследваните сонди бе W  ~ 4.8 eV с вариации W ≈ 0.008 eV. Нашите оценки 

показаха, че грешките в измерванията, при такива вариации в стойности на отделителната 

работа, не превишават 0.5 mV/m [8]. Сравнителните измервания на образци от монолитен 

стъкловъглерод и тези със стъкловъглеродно покритие показаха, че тези образци имат 

големина на отделителната работа от един порядък и тя е съответно 4.80 eV и 4.78 eV.  

Бяха проведени и измервания на микротвърдост по повърхността на сферичните сензори 

със стъкловъглеродно покритие. За измерванията бе използван микрометър-микроскоп 

“Reichter”. Стойностите на измерената микротвърдост на стъкловъглеродното покритие, за 

всички точки на измерване, бе >7 Мосс. 

За охарактеризиране качествата на стъкловъглеродните покрития на сензорите, бе 

проведен рентгеноструктурен анализ и резултатите показаха напълно аморфна структура на 

слоя. За сравнение бе направен анализ и на образци от масивен стъкловъглерод, като 

резултатите показаха, че структурните характеристики и на двата вида образци са идентични. 

Извършеният химически анализ на стъкловъглеродния слой показа, че съдържанието на 

въглерод е 100%. Наличието на други химически елементи в слоя би довело до изменение в 

големината на функцията на отделителната работа и до нарастване на нейните вариации по 

повърхността.  
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В съответствие с предназначението на сензорите за работа в условията на открития 

космос, сферите със стъкловъглеродно покритие, трябва да издържат на резки изменения в 

температурата, в широки граници от -80С до +80С. За целта бяха проведени изпитания на 

сферичните сензори със стъкловъглеродно покритие на резки температурни изменения, с 

охлаждане до -196С, чрез заливане с течен азот. Направените снимки на повърхностите им с 

микроскоп, с увеличение 100 пъти, не показаха наличие на механически нарушения в 

целостта на покритието, или пукнатини по повърхността им.  

Както е известно от теорията на двойната сонда, за измерване на електрически полета в 

околоземната плазма, съществено влияние върху точността на измерване оказва 

отклонението на сферичните сензори от идеалната сфера и разликата в техните диаметри. 

Измерванията са проведени с прибор “Tallirond” и се извършват с грешка не превишаваща 

0.025µm. Данните от кръглограмите дават пряка информация за отклонението от сферичната 

форма за всяка една от сферите. Те показаха, че отклоненията от сферичност са не по-големи 

от 20 µm, което би довело до грешка в измерванията на електричното поле Е<0.03mV/m. 

1.4. Използване на сферичните сензори в космически експерименти 

Описаният метод за изработване на сферични електрически сензори, със 

стъкловъглеродно покритие на работната повърхност, за измерване на електрически полета в 

космическата плазма, е приложен успешно в серия от научни прибори, летяли и 

функционирали безотказно на серия от осем спътници, а също и на борда на 

Международната Космическа Станция (МКС).  

Таблица 1. Oсновните характеристики и параметри на научни експерименти 
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Резултати от експериментите по измерване на квазипостоянни и променливи електрични 

полета на борда на изброените спътници, доказаха тяхната висока ефективност, по 

отношение удовлетворяване изискванията за точност, чувствителност и надеждност на 

измерванията, по време на техния продължителен престой в космоса.  Всички експерименти 

имаха продължителност на активна работа, не по-малко от осемнадесет месеца, като този 

интервал бе лимитиран не от качествата на сондите, а от възможностите за осигуряване на 

електрозахранване на бордовите системи от слънчевите панели на спътниците. По техните 

резултати са публикувани  от нас и от чуждестранни автори многобройни публикации в 

научни списания, като не малък брой от тях са цитирани в реномирани списания [11-18]. На 

фиг.1 са показани част от публикувани резултати, по измерване на ултранискочестотни 

електромагнитни полета, от борда на спътника Магион-4, по време на пресичане на областта 

на магнитопаузата, в земната магнитосфера.  

 

Фиг. 1. Резултати по измерване на ултранискочестотни електромагнитни полета, от борда на спътника 

Магион-4 

Съществено предимство на разработения и използван от нас метод и технология за 

изработване на сензори, в сравнение с други такива, се състои в това, че нашият метод дава 

възможност за доработка на повърхностите на сферите, след проведен контрол на качествата 

на стъкловъглеродното покритие на сферите, при резултат показващ отклонение във 

вариациите на отделителната работа за електрона извън допустимия диапазон. Такива 

доработки не са възможни за сферични сонди от масивен стъкловъглерод. При тях основния 

дефект е свързан с появата на открити пори по повърхността на сферите, които не могат да 

бъдат премахнати, защото са получени в процеса на продължителната термична обработка. 

Освен това, разработеният и прилаган от нас метод и технология, са значително по-

ефективни и изискват по-малко разходи, отколкото технологията за изработване на сензори 

от монолитен стъкловъглерод. 

За качеството и достоверността на получените научни резултати, от измерване на 

електрични полета в околоземната плазма от спътници, с използване на сферични сензори 

със стъкловъглеродно покритие, допринася и факта, че се използват данни от едновременни 

измервания в различни точки от йоносферата и магнитосферата, от борда на два и повече 

спътници. Това се постига в проектите АПЕКС, АКТИВЕН и ИНТЕРБОЛ. На фиг. 2 е показана 

схемата на такива едновременни измервания, за проекта ИНТЕРБОЛ, включващ четири спътника. 
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Фиг. 2. Сферични сензори със стъкловъглеродно покритие използвани в мисията Интербол 

1.5. Изследване влиянието на открития космос върху структурните 

характеристики на образци от стъкловъглерод 

Един от експериментите по международният проект „ОБСТАНОВКА”, в който ИКИТ-

БАН участва активно, е технологичният експеримент с блок ДП-ПМ, на борда на руския 

модул «Звезда» на МКС, в периода 2013 – 2015 г., Той представлява контейнер, с размери 

185мм х 70мм х 10мм и монтирани върху него образци. В сърцевината на контейнера са 

разположени 8 броя плоски графитни образци, покрити със стъкловъглерод и 10 бр. 

цилиндрични образци, изработени от алуминиева сплав. Целта на експеримента е изследване 

влиянието на открития космос върху качествата на материала (образци от графит – уплътнен 

и покрит със стъкловъглерод), подложен на резки температурни промени, радиационно 

облъчване, бомбандиране с микрометорити и др., след продължителен престой в 

околоземната плазма. На фиг. 3, са показани външният вид на контейнера с образците от 

изследваните материали, както и схематичното разположение на прибора ДП, за измерване 

на потенциала на корпуса на МКС и на една компонента на електричното поле, използващи 

сферични сензори със стъкловъглеподно покритие.  

 

Фиг. 3. Външен вид на контейнер ДП-ПМ, разположение на ДП-ПМ върху корпуса на МКС, схематично 

разположение на ДП-ПМ 

На 12.04.2013 г. блок ДП-ПМ бе качен на борда на МКС, а на 19.04.2013 г. бе изнесен и 

монтиран от космонавтите Павел Виноградов и Роман Романенко от външната страна на 

МКС, върху плазмено-вълнов комплекс ПВК. След престой от повече от 27 месеца, блок ДП-

ПМ е внесен на борда на МКС на 10.08.2015 г.  
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Изпълнението на програмата, се базира на провеждане на комплекс от специализирани 

изследвания на характеристиките на стъкло-въглеродните покрития върху „космическите 

образци”, върнати от МКС и „референтните образци” със стъкло-въглеродни покрития, 

престояли за същия период в наземни условия. В резултат от сравнителен анализ на 

получените резултати за двете групи образци, ще се направи оценка за вида, степента и 

причините, довели до промени в характеристиките на стъкло-въглеродните покрития, след 

продължителен престой в условията на открития космос. 

Важно условие за достоверността на получените резултати, от сравнение между 

характеристиките на „космическите” и „референтните” образци, покрити със стъкло-

въглерод, е качеството на използваните изходни данни, за основните физически параметри, 

характеризиращи обкръжаващата среда на МКС. При изпълнение научната програма на 

проекта, се използват реални данни за параметрите на средата около МКС и по-точно, около 

руския модул „Звезда”: потенциала на корпуса на МКС, измерените квазипостоянни и 

променливи електрични полета, концентрацията на електроните и йоните на плазмата, 

температурата на електроните в плазмата, спектъра и вариациите на потока и мощността на 

дозата космическа радиация, температурните вариации, при условия на огряване от 

Слънцето и в случаите в сянка. Използването на реални данни за тези параметри, за времето 

на престой на „космическите образци” със стъкло-въглеродни покрития, е осигурено от 

научни колективи от ИКИТ – БАН, разработили, поддържащи и отговарящи за обработката и 

съхранение на получените данни, от българските научни прибори: ДП и Сонда на Ленгмюр, 

в състава на плазмено-вълновия комплекс, както и приборът R3DR2, в състава на 

платформата “EXPOSE-R2”. 

За охарактеризиране качествата на стъкло-въглеродните покрития на космическите и 

референтните образци, ще бъдат извършени редица изследвания, като: SEM, Raman 

спектроскопия, XPS и рентгеноструктурен анализ, за определяне състава и структурата на 

покритията, измерване стойностите и вариациите на отделителната работа за електрона, по 

повърхността на стъкло-въглеродните покрития. 

В резултат на проведените изследвания, ще бъдат получени реални данни за влиянието на 

условията на открития космос, върху физико-химичните характеристики на стъкло-

въглеродни покрития, след техен продължителен престой в космоса и предложени 

теоретични хипотези за механизмите и степента на въздействие, на отделните физически 

фактори, върху стъкло-въглеродните покрития. 

2. НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯТА 

ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ И ПОКРИВАНЕ НА ПОРЬОЗНИ ОГНЕУПОРНИ 

МАТЕРИАЛИ СЪС СТЪКЛОВЪГЛЕРОД. 

2.1. Изследване на физичните процеси в околоземната плазма, чрез 

спътникови и наземни измервания:  

- Изследване на електромагнитни ефекти в йоносферата, свързани със сеизмична 

активност. Анализирани са експериментални спътникови данни от измерване параметрите на 

йоносферата и ULF електромагнитни излъчвания за повече от 100 случая над области на 

силни земетресения в различни сеизмоактивни зони от земната повърхност. Анализът показа 
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висока степен на пространствено-времева корелация между сеизмичната активност и 

аномалните ефекти в разпределението на ULF електромагнитни излъчвания и плътността на 

йоносферната плазма. Направени са изводите, че в близост до сеизмичноактивната зона 

(Δλ=±6°), на височини 950 км винаги се наблюдава повишение в интензивността на ULF 

излъчването на честоти f=140 и 450 Hz за магнитната компонента и на f=140 Hz за 

електрическата. Тези повишения се наблюдават минути-часове до земетресението, а също в 

течение на няколко часа след земетресението. Във всички изследвани случаи в смутената 

област се регистрират дребномащабни нееднородности в плътността на плазмата с 

характерни пространствени размери 1-10 км, 1-50 км и 1-100 км. Големините на смущенията 

могат да са от 4 до 10%, при това могат да възникват както нееднородности с уплътнение на 

плазмата, така и с понижена плътност. В резултат на анализа се установи, че основните 

характеристики на сеизмо-електромагнитния сигнал е различен за различните сеизмоактивни 

райони на Земята. Този факт потвърждава зависимостта на параметрите на 

сеизмоелектромагнитните излъчвания от физико-химичните свойства на земната кора и 

литосферните процеси. Така например за кавказко-средноазиатскиея регион, максимумът на 

наблюдаваните сеизмоелектромагнитни лъчения е 450 Hz, докато за приекваториалните 

райони достатъчно често се регистрират сеизмоелектромагнитни лъчения на по-високи 

честоти (f=800 Hz и f=4500 Hz). Получените резултати позволиха да бъдат формулирани 

някои основни критерии за определяне предвесници на земетресения, по резултатите от 

измерване на ULF излъчвания в йоносферата. [19, 20] 

- Развиване на методи и системи за контрол на електромагнитното замърсяване в 

урбанизирана среда. Разработена е оригинална стратегия и метод за контрол на 

електромагнитното замърсяване за района на Западните Балкани. Тя включва използването 

на три различни сегмента за измерване на електромагнитните полета: наземен, въздушен 

(чрез различни летателни апарати) и спътников [21]. 

- Използване на нискочестотната част от електромагнитния спектър, а именно ULF/ELF 

вълните, като геофизичен параметър за ефективен мониторинг на геомагнитната активност и 

електромагнитни промени в околната среда и въздействията им върху човека. [22, 23, 24]. 

2.2. Трансфер на космическите разработки и технологии към наземни 

приложени: 

- Използване на въглерод водород съдържаща субстанция (ВВСС) в праховата 

металургия. Разработен е оригинален метод, защитен с български патент, за изготвяне на 

праховометалургични изделия за машиностроенето, приборостроенето и енергетиката, с 

използване на въглерод-водород съдържаща субстанция в твърда фаза. С него се образува 

течна фаза при по-ниски температури в процеса на спичане, без да е необходимо 

използването на елемент, намаляващ температурата на топене на основния метал. 

Преимуществата на защитеният с патент метод, бяха изучени и доказани, с използването на 

твърд въглерод, като заместител на графит при метални прахове, производство на фирмата 

Hoganas, при спичането им [25]. 

- Композиционни керамични материали за целите на ортопедията. Разработена и 

проверена практически е технологична схема за изработването на глави за ендопротези от 

оригинална нова композиционна керамика, на основата на Al2O3 – CaTiO3 с използване на 
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въглеводородни добавки, уплътнена и покрита със стъкловъглерод. Разработена е технология 

за покриване на керамичните глави за ендопротези със стъкловъглерод, в резултат на което 

съществено се подобрява гладкостта на работните повърхности и се удовлетворяват 

изискванията на стандартите ISO 4287, БДС EN ISO 21534:2007 и ISO 7206-2:1996 [26, 27]. 

- Композиционни керамични материали, с приложение в кардо – васкуларната 

хирургия. Създаден е керамичен материал на основата на рутилова керамика и 

стъкловъглерод, за приложение при изработване на елементи за сърдечни клапи и в съдовата 

хирургия. Резултатите от проведените пълни изследвания на структурните, механичните и 

физико-химическите му свойства и резултатите от тестовете за биологична поносимост, на 

специално изработени елеченти от този материал в опитни животни, доказаха неговата 

приложимост за разработването на подобни импланти и за човешкия организъм [28, 29, 30]. 

- Основни характеристики на стъкловъглеродните покрития, изработени по оригинална 

българска технология, защитена с патент, определящи нейните приложения, са: висока 

електропроводимост 1.10-3 ом/см; газонепроницаемост – сравнима с най-добрите образци 

стъкла; висока степен на химическа чистота; висока окалиноустойчивост; възможност за 

работа в химически агресивни безкислородни среди до 2000 °С; висока износоустойчивост; 

много добра биологична поносимост;  хомогенно разпределение на отделителната работа за 

електрона, по повърхността на покритието. 

Благодарност: Работата е спонсорирана по договор № КП-06-Н27/2 от 2018 г. с Фонд 

Научни Изследвания. 
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