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   Летящата кола е автомобил, който е способен да лети. Опити за 
разработването на такъв автомобил съществуват още от изобретяването на 
персоналният автомобил. Терминът „летяща кола“ също се използва за 
обозначаване на самолети, способни да се движат по пътната мрежа и 
ховъркрафти. 
   Летящата кола е изобразенa в редица филми - предимно фентъзи и 
научна фантастика, като „Мечта на колела“, „Хари Потър и Стаята на 
тайните“, „Семейство Джетсън“, „Междузвездни войни“, „Блейд Рънър“, 
„Петият елемент“ и първите два филма от поредицата "Завръщане в 
бъдещето", както и в технологичните списания като "Popular Science", 
"Popular Mechanics", и "Mechanix Illustrated". 
   Летящата кола е била и продължава да бъде една обща черта на научната 
фантастика и концепциите за бъдещето, включително представата за 
близкото бъдеще, преди края на 21-ви век. Като пример, по-малко от един 
месец преди началото на новото хилядолетие журналистът US Гейл 
Колинс отбеляза: 
   Тук сме, по-малко от месец до началото на новото хилядолетие, и това, 
което искам да знам е, какво е станало с летящите коли? Ние сме на път 
да се превърнем в американци на 21 век. Още преди 100 години хората са 
предсказвали как ще изглежда зората на новото хилядолетие, а нашите 
постижения не отговарят изцяло на очакванията им. (...) Нашият провал 
в изобретяването на летящи коли изглежда като специално 
предателство, тъй като това е ключово-важен момент за нашия имидж. 

 

Летящи коли във фантастичните филми 

 

Междузвездни войни (1977–до наши дни) 

  "Лендспиидър" в Междузвездни войни 

Още през 1977 г., героите на Star Wars разполагат с "landspeeder"- летящо 
ниско над земята транспортно средство. 

Летящите коли, наречени airspeeders, могат да бъдат видени на планетата 
на Корусант и във филма от 1999 г. - Star Wars: Невидима заплаха. Те са 
включени на видно място в Star Wars: Клонираните атакуват, където 
зрелищно преследване включва летящи коли. В Star Wars: Отмъщението на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB�


 

 

Ситите 2005 е, Бейл Органа управлява ретро-футуристичен автомобил, 
който освен своята способност да лети, притежава и неповторимият стил 
на 50-те години на 20 век. 

 

Блейд Рънър (1982) 

 ''Спинър'' е терминът за летяща кола, използван в "Блейд Рънър". 
Действието се развива в Лос Анджелис през 2019 година. Спинър може да 
се управлява като обикновен автомобил, както и да излети вертикално, да 
лети и да каца точно като вертикално излитащите самолети. Спинърите се 
ползват главно от полицията за патрулиране и проучване на населението. 
Въпреки ограничението, става ясно, че и заможните граждани могат да се 
сдобият със собствен "Спинър". 

 

Завръщане в бъдещето и Завръщане в бъдещето 2 (1985/1989) 

В Завръщане в бъдещето 2, както и в края на Завръщане в бъдещето, д-р. 
Еммет Браун кани Марти и неговата приятелка Дженифър в своята 
модифицирана летяща "Делориън" - машина за пътуване във времето, и 
заедно пътуват до 2015 година. 

 

Петият елемент (1997) 

В ''Петият елемент'' действието се развива през 2263 година в Ню Йорк. 
Там, летящите коли се ползват като основен начин на предвижване. 
Филмовата продукция за филма е създадена от Френски създатели на 
комикси - Жан Жиро и Жан Клод Мезиерес. Мезиерес пише книгата 
"Кръговете на силата", която представя герой, на име Тракс. Той шофира 
летящо такси през натоварения въздушен трафик на планетата Рубанис. 
Точно тази книга вдъхновила създателите на филма. 

 

Аниматрицата (2003) 



 

 

В един от най-продаваните анимационни филми - ''Аниматрицата'', в 
епизода ''Вторият Ренесанс'' се появява телевизионна реклама, обявяваще 
летяща кола на име Версатран. Този епизод е предистория на вселената на 
Матрицата, на войната между човека и машината, която води до 
създаването на матрицата. В съдържанието й , виждаме разработката на 
Двигателя на Версатран и как този двигател ще бъде използван във военни 
хуувъркрафт - кораби като Морфйъс и Тринити - корабите, спасили Нео. 

 

Летящи коли в реалния живот 

 

Ранни разработки  

   През 1926 г. Хенри Форд показва експериментален едноместен самолет, 
който той нарича "Небесна таратайка". Проектът е изоставен две години 
по-късно, когато по време на опит за поставяне на рекорд за дълъг полет, 
летящата кола се разбива, убивайки пилота. Небесната таратайка не е била 
летяща кола по никакъв начин, но е събудила вниманието на пресата по 
това време, и е развълнувала обществото, че ще е възможно да се 
произвежда масово, ценово-достъпен самолет, който ще се произвежда, 
рекламира, продава и ремонтира точно като лек автомобил. Самолетът е 
трябвало да бъде толкова често срещан и разпространен, колкото Модел Т 
на Форд по това време. 

   През 1940 г. Хенри Форд предсказва: "Помни ми думата:.. Комбинация 
между самолет и автомобил идва. Може да се усмихвате, но тя ще дойде" 

 

   През 1956 г., "Advanced Design" студио към Форд разработва "Volante 
Tri-Athodyne" и създава 3/8 умален модел на концептуален автомобил. Тя е 
проектирана да има три канални вентилатори, всеки със собствен двигател, 
способни да го вдигнат от земята и да го преместят във въздуха. Във свое 
изявление пред пресата, от Ford отбелязват, че "деня, когато ще има 
летяща кола във всеки гараж, все още не е дошъл", но добави, че "Volante 
показва една посока, относно дизайна на такова превозно средство". 



 

 

   През 1957 г., Popular Mechanics съобщават, че Hiller Helicopters 
разработват летящи превозни средства с канални вентилатори, с който ще 
се лети по-лесно от колкото с хеликоптер и ще струват много по-малко за 
производство. Предполагало се е, че в близките 10 години квадракоптерите 
ще се сходни по цена с автомобил от среден клас. Инженерите са 
предполагали, че този нов клас летателни апарати ще залегнат в основата 
на цяло семейство въздухоплавателни средства със специално 
предназначение. 

   През 1956 г., Transportation Research Command  на американската армия 
започва разработването на "летящи джипове", тунелно-вентилаторно-
базирани въздухоплавателни средства, които се е предполагало, че ще 
бъдат по-малки и по-лесни за употреба от хеликоптер. През 1957 г. 
Chrysler, Къртис-Райт, и Piasecki подписват договори за строителство и 
доставка на прототипи. Всички те разработват своите прототипи, но 
Piasecki VZ-8 е най-успешният от трите. Макар че по принцип би трябвало 
да работят близо до земята, този прототип е в състояние да лети до 
няколко хиляди фута, доказвайки се като стабилен по време на полет. 
Независимо от това, армията решава, че "Концепцията за "летящите 
джипове" е неподходящи за съвременното бойното поле", и се 
концентрира върху развитието на конвенционалните хеликоптери. В 
допълнение към договора за армията, Piasecki се развива летящ автомобил, 
модифицирана версия на модела VZ-8, предназначена за цивилна 
употреба. 

   В средата на 1980-те години, бившият инженер на Boeing, Фред Баркър, 
основава Flight Innovations Inc. и започва разработването на Sky Commuter, 
малък VTOL самолет, базиран на канални вентилатори. Това беше един 
компактен, 14-футов, двуместен летателен апарат, направен основно от 
композитни материали. През 2008 г., останалите прототипи са били 
продадени за £ 86 000 в eBay. 

 

 

 

 



 

 

Съвременни разработки 

 

   Urban Aeronautics X-Hawk е летателен апарат с вертикално излитане, с 
турбореактивни двигатели, обявен през 2006 г. Първия полет на 
превозното средство бива планиран за 2009 г. X-Hawk е предвиден да 
работи като наследник на конвенционалния хеликоптер, но с канални 
вентилатори, а не с открити ротори. Необходимото намаляване на размера 
на ротора, намалява и разхода на гориво. X-Hawk бива промотиран като 
превозно средство със спасителни и комунални функции. До 2015 г. не са 
били регистрирани полети на машината. 

   The Xplorair PX200 е френски проект на едноместен летателен апарат с 
вертикално излитане. Той е без открити двигатели, ползвайки ефекта 
Коанда и използвайки група от малки реактивни двигатели, наречени 
"thermoreactors", вградени в тялото. Обявен през 2007 г., проектът е 
финансиран от правителството на Франция и в момента е подкрепен от 
различни космически фирми. Пълномащабен безпилотен самолет е 
планиран за полет по време на Париж Air Show 2017 г. В следващите 
няколко години трябва да се появи на пазара и едноместен летящ 
автомобил, базиран на безпилотния самолет. 

   На 7 май 2013 г., компанията Terrafugia представи своето виждане TF-X 
- хибридно превозно средство с накланящ се ротор, което трябва да бъде 
изцяло автономна летяща кола. Той е способен да измине 500 мили без 
презареждане, като по време на полет батериите се презареждат от 
двигателя. Развитието на TF-X се очаква да продължи 8-12 години, което 
означава, че няма да се появи на пазара преди 2021-2025. 

   През 1990 г. бива създадена фирмата Aeromobil. Името идва от 
съчетаване на английските думи за самолет (AEROplane) и за кола 
(autoMOBIL) - Aeromobil. Компанията е позиционирана в Словакия. 

   От 1990 г. до 1995 г. бива разработен прототип версия 1.0 

   През 1995 г. компанията показва прототип версия 2.0. Той бива развиван 
до 2010г. 

 



 

 

   През 2010 г. на бял свят се появява прототип версия 2.5, който се развива 
до 2013г. 

   2014г. на бял свят се появява прототип версия 3.0. Това всъщност е 
първата напълно функционираща летяща кола, регистрирана от властите. 
Тя е двуместна и за нейното управление е необходима обикновена 
шофьорска книжка за наземно придвижване и пилотски лиценз за 
управление по време на полет. Максималната скорост на летящата кола е 
160 км/ч по земя и 200 км/ч във въздуха, с минимална скорост за летене от 
едва 60 км/ч. Общата автономност на движение е 875 км. Разхода на 
гориво е 15 л/час във въздуха и 8 литра на 100 км. по земя. Двигателя на 
летящата кола е бензинов - "Rotax 912". 

   Компанията предвижда да пусне предварителни поръчки за летящата 
кола преди средата на 2016 г. 

 

Инциденти 

 

   Прототип 3.0 на първият в света, пълно-функциониращ, летящ автомобил 
AeroMobil претърпява повреда и пада по време на полет в словашкия град 
Нитра. По време на произшествието летящата кола е била управлявана от 
нейния конструктор Щефан Клайн, който успява да скочи с парашут и за 
щастие е остава невредим. По време на аварията машината се е намирала 
на височина от 800 метра. 

   От прессъобщението на компанията става ясно, че повредата е била в 
едно от крилата, но като цяло това произшествие е потвърдило високото 
ниво на безопасност за водача. Проектът продължава по план. 

 

В бъдеще 

 
   Словакия възнамерява да пусне в продажба летяща кола през 2017г. 
Автомобилът ще бъде с вертикално излитане и кацане и ще има 



 

 

възможност да каца навсякъде, където шофьорът му пожелае. . Колата ще 
се задвижва с бензин и ще може да прелита до 700 км с едно зареждане. 
Това ще доближи с още една крачка научната фантастика към реалността. 
Нещо повече - само след две години той ще е готов да се приземи в гаража 
на най-богатите любители на скъпи играчки. Очаква се автомобилът да 
лети на височина под 3 км. Ще развива скорост до 200 км/ч. Освен че ще 
избягват задръстванията по пътищата, колите от бъдещето ще могат да 
бъдат разпределяни и в различни коридори във въздушното пространство. 
Колата ще бъде оборудвана и с парашут, в случай че пилотът внезапно 
изгуби контрол над управлението. Производителите все още не са обявили 
цена на летящия автомобил, знае се само, че той ще струва стотици хиляди 
долари. Следващата стъпка на компанията е да пусне летяща кола за 
масова употреба – такава, която дори ще се управлява сама. 

   Заможните потенциални клиенти на летящата кола ще могат да я закупят 
през 2017 година. Ориентировъчната цена на AeroMobil ще е 300 000 евро. 
Автомобилът е построен на стоманено тръбно шаси, а каросерийните 
панели, колелата и прибиращите се крила са изработени от въглеродни 
нишки. Дължината на двуместния прототип е шест метра, а широчината - 
2.24 метра. Когато крилата са разгънати, широчината е 8.32 метра. 

   Летящият автомобил е оборудван с четирицилиндров опозитен двигател 
Rotax 912 с водно охлаждане и с мощност 100 конски сили. Превозното 
средство се вписва и в категорията леки автомобили, и в тази на 
самолетите. Обемът на резервоара е сметнат така, че да позволява 
автономен полет от 700 километра. Максималната скорост на AeroMobil 
във въздуха е 200 км/ч, а на асфалт може да достига до 160 км/ч. 

 

 



 

 

Terrafugia -  първата летяща кола на масовия 
пазар 

„Карай,за да летиш!“ 

 

 

 

   Летящата кола е мечта на човека от десетилетия. За сега тя присъстваше 
единствено във филмите, но много компании разработват концептуални 
модели съвсем сериозно. Terrafugia е една от тях. Те смятат, че са на път да 
предложат първата летяща кола на масовия пазар. Тя е хибридна – 
използва електрическо-бензиново зареждане, компанията е разработила и 
автопилот. 

   Идеята започва под името Terrafugia Transition, което е трябвало да бъде 
самолет, който да може да се движи и по шосе. Такова нещо обаче, е 
трябвало да тръгва и да каца в летище, за това компанията сменя идеята. 
Така се ражда Terrafugia TF-X – хибридна летяща кола, с максимален 
полет 800 км с едно зареждане. Тя ще бъде 4-местна и ще се побира в 
стандартен гараж. 

 

 



 

 

Terrafugia Transition 

 

   В близките години, най-вероятно през 2016-та, компанията Terrafugia ще 
пусне на масовия пазар своя уникален летящ автомобил. Колата е 
сертифицирана от американските регулатори, а цената й ще бъде 280 000 
долара. Над 100 бройки от модела Transition вече са поръчани за 
производство, съобщи в интервю за BBC вицепрезидентът на Terrafugia – 
Ричард Герш. 

   За да управлява самолета-трансформър, човек трябва да има лиценз за 
пилот и обикновена шофьорска книжка. На земята, този аеромобил със 
сгъваеми крила работи с обикновен бензинов двигател. Във въздуха обаче 
Transition включва витлов двигател Rotax 912ULS с мощност 100 конски 
сили. 

   При пълен резервоар, машината може да измине 787 км във въздуха и 
105 км на земята. Transition се превръща от кола в самолет само за една 
минута. С напълно разперени крила този трансформър може да развие 
скорост от 185 километра в час. 

   Terrafugia Transition е първият проект за аеромобил в САЩ, 
сертифициран от две ведомства – за наземен и въздушен транспорт, 
съответно Националната администрация за безопасност на пътното 
движение (NHTSA) и Федералната служба за управление на гражданската 
авиация (FAA). 

   За да набере височина, Transition се нуждае от писта или обикновен път с 
дължина минимум 500 метра. Разработчикът ще реши този проблем със 
следващия модел – TF-X, който има хибриден задвижващ механизъм, 
оборудван със система за вертикално излитане и кацане. Максималната 
скорост на новия модел във въздуха ще достига 320 км/час. 

 

Terrafugia TF-X 

 

   Terrafugia TF-X е красив концептуален автомобил, който може да излита 
отвсякъде. Снабден е с два ротора,TF-X е естественото продължение на 



 

 

предишен модел на компанията, който бе представен през 2012-та.  Този 
модел имаше самолетни крила, които се разгъват и премина успешно 
изпитателните полети. 

   Сега обаче става дума за вертикално излитащо превозното средство, 
което е далеч по-практично и изискващо площадка с най-малко 100 фута в 
диаметър, а не дълга писта – основна грижа, ако летящите коли искат да 
достигат до вътрешността на градовете. Той ще е съчетание между 
безпилотния автомобил на Google, хеликоптер и самолет. Изграденото от 
карбон купе ще се издига във въздуха вертикално, директно от 
паркомястото, с помощта на електрически мотори с перки с мощност 600 
конски сили. След като автомобилът набере височина, той ще продължава 
движението си, задвижван от петролния двигател с вътрешно горене 
монтиран в задната част на каросерията. Той ще е с мощност 300 конски 
сили и ще позволи достигането на максималната скорост от 321 километра 
в час. С едно зареждане TF-X ще може да измине близо 800 километра, 
като по време на полет петролният двигател ще зарежда батериите на 
електромоторите, които приземяват и издигат машината. 

   При нормални метеорологични условия компютърът в купето ще може 
сам да приземи превозното средство, а за по-сериозни обстоятелства е 
предвиден ръчен режим и катапулт с парашут. 

   TF-X автоматизира почти всички процеси по време на полет и улеснява 
драстично управлението. По данни на компанията всеки шофьор ще бъде 
готов да управлява летящата кола само след 5-часово обучение. 

   Може би най-открояващата се иновация в този модел, според Terrafugia, 
е именно това, че частично се контролира от компютър. Освен ръчно 
управление, водача/пилота ще може да разчита на автоматичен режим при 
кацане, автоматично избягване на препятствия, избягване за забранено 
въздушно пространство. 

   Летящи коли отдавна са мечта за много футуристи, но практическите 
аспекти на подобни начинания са доста предизвикателни. Така например, 
през май 2015 г, словашкия AeroMobil претърпя катастрофа по време на 
изпитателен полет. Въпреки това създателите му твърдят, че ще направят 
своя летящ автомобил технически безопасен в рамките на следващите две-
три години. 



 

 

   Що се отнася до Т-FX, цената му все още не е обявена, но компанията 
казва, че най-вероятно ще бъде на цената на „много висок клас луксозна 
кола“. Но има и още по-лоша новина –  Terrafugia T-FX ще остане „в 
развитие“ между 8 и 12 години, така че засега няма да бързаме да ставаме 
пилоти на летящ автомобил. 

 

Колко още ще чакаме за летяща кола ? 

 
   Човечеството говори за летящи автомобили още от 20-те години на 
миналия век. За това време много компании се опитваха да превърнат това 
изобретение в комерсиален продукт. В последно време обаче медиите са се 
концентрирали върху една-единствена фирма и това е именно Terrafugia. 

   Нека си припомним какви обещания даваше компанията през годините: 

 

2008 

“Първият Transition ще полети през ноември. Клиентите ще получат 
колите си до края на 2009 г.” [8 октомври 2008 г., списание Popular Science] 

 

“Карл Дитрих винаги е мечтал да построи летящ автомобил. Вместо това, 
прагматичният изобретател работи по нещо, което нарича летателен 
апарат, който може да се използва и по улиците – самолет, който има 
сгъваеми крила и може да се движи на магистралата. През 2010 г., само три 
години след началото на разработките, колата на Дитрих, наречена 
Transition, ще може да бъде купена за 194 000 долара.” [4 декември 2008 г., 
списание Fortune] 

 

“Terrafugia иска да достави първия клиентски Transition до края на 2009 г. 
и да въведе модела в серийно производство до 2012 г.” [8 май 2008 г., 
списание Xconomy] 

 



 

 

2009 

 

“Terrafugia Transition полетя за първи път на 5 март. До две години, казва 
Сам Швайгхарт от външната компания Paxton, ангажирана със самото 
производство, ще можете да поръчате и един за собствения си гараж.” [12 
април 2009 г., агенция Associated Press] 

 

“Дитрих (основателят на Terrafugia) има намерение да стартира 
продажбите в края на 2011 г. Цената ще бъде 194 000 долара, а с депозит от 
10 000 долара можете да поръчате своята машина още сега. Впоследствие 
парите се приспадат от цената. Terrafugia иска да продава по около 200 
бройки годишно, но твърди, че ще излезе на печалба и при реализацията на 
половината от този капацитет.” [9 май 2009 г., вестник Kerrville Daily 
Times] 

 

2010 

 

“Ако колите имаха крила, те щяха да летят – това може да се случи още в 
началото на следващата година. Terrafugia, която е базирана в Уобърн, 
Масачузец, обяви плановете си да пусне своя самолетомобил Transition на 
пазара до края на 2011 г.” [2 юли 2010 г., Associated Press] 

 

“Компанията, която разработва първата “летяща кола” в света, обяви в 
сряда, че серийното производство ще започне до края на годината.” [9 
септември 2010 г., Associated Press] 

 

2011 

 



 

 

“Летящата кола може да излезе по пътищата в Америка до няколко месеца. 
Клиентите вече се редят на опашка, за да се сдобият с машината, твърдят 
от компанията производител.” [18 юли 2011 г. Fox News] 

 

“До момента са били резервирани 100 броя Terrafugia Transition. От 
компанията се надяват да доставят първите машини до края 2012 г., като 
стартовата им цена ще бъде 279 000 долара. Засега летящата кола ще се 
предлага само в Щатите, но от компанията се надяват да пробият и в 
Европа.” [31 декември 2011 г., Wired] 

 

2012 

 

“Летящите коли вече не са част от научната фантастика. От Terrafugia 
казаха в понеделник, че техният прототип е завършен и готов за първия си 
полет, което приближава компанията до нейната цел – да продава летящи 
автомобили от следващата година.” [3 април 2012 г., Associated Press] 

 

“Transition вече може да бъде поръчан. Първите бройки ще бъдат 
доставени през следващата година. Така или иначе, от компанията смятат 
да доставят само 10 от тези летящи коли, а поръчките вече са стотици.” [4 
април 2012 г., Engadget] 

 

2013 

 

“От компанията заявяват, че са приели 100 депозита за струващото 279 000 
долара мултифункционално возило, като производството трябва да започне 
през 2015 г.” [1 август 2013 г., Fox News] 

 

“Въпреки че до първия полет остават поне две години, компанията от 
Масачузец разкри нов дизайн за бъдещ продукт, който прилича повече на 



 

 

хеликоптер, отколкото на самолет. Подобно на Transition, който има крила, 
първият сериен летящ автомобил на Terrafugia ще се появи през 2015 г. 
Той се казва TF-X и ще се управлява като автомобил на земята, но ще 
може да лети като самолет. Вместо да принуждава собственика си да търси 
писта обаче, колата ще може да излита от хеликоптерни площадки или 
паркинги, след което ще се понася във въздуха благодарение на перките 
си.” [25 ноември 2013 г., USA Today] 

 

2014 

 

“Ще трябва да почакате известно време, преди да седнете зад волана на 
TF-X. Разработката му се очаква да отнеме между 8 и 12 месеца. Когато 
TF-X най-сетне излезе на пазара, би трябвало да струва колкото стандартен 
луксозен автомобил. Така или иначе, ако не ви се чака толкова много, 
моделът Transition е в много по-напреднал стадий на развитие. 
Дизайнерите работят по разработката на продукта и по документацията. 
Ако имате 280 000 долара, Transition може да бъде ваш.” [1 май 2014 г., 
Discover] 

 

 

ЛЕТЯЩИТЕ КОЛИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В РЕАЛНОСТ 

 

   Летящите коли са запазена марка в научната фантастика от десетилетия. 
Кой не си е мечтал да се носи над задръстването, присмивайки се на 
бедните прилепени към земята свои съграждани? Проект на компанията 
Terrafugia се стреми да превърне тази мечта в реалност. 

   Американската компания получи зелена светлина от Федералната 
авиационна администрация за извършване на пробни полети с безпилотна 
дрон версия на летящата си кола TF-X над САЩ, пише Science Alert. 

   Преди да се развълнувате, моделът, който ще бъде тестван, не е просто 
безпилотен – той е 10 пъти по-малък от реалния прототип на колата. Това 
не е никак зле, тъй като се очаква възможността за провеждане на 



 

 

експерименти с миниатюрна версия на TF-X да ускори фазата на 
проучване и разработка на същинската летяща кола. 

   Умаленият вариант има правото да достига височина от 121 метра и 
скорост от 160 км/ч в цялото американско въздушно пространство. Екипът 
зад тестовете обаче трябва да поддържа непрекъсната връзка с въздушните 
власти. 

   Според Aero News Network, експерименталните полети са жизненоважни 
за разработването на истинската летяща кола. „Заради необикновената 
структура на TF-X, постигането на устойчивото, стабилно кръжене с по-
малките модели е от изключително значение преди прехода към 
пълноформатния TF-X прототип“, казват от ANN. 

 

Футуристичната представа за трафика на 
бъдещето 

 
   Представете си, че годината е 2044 и управлявате своя футуристичен 
автомобил из софийското въздушно пространство. Движението се 
осъществява на много нива, а колите са безшумни, безопасни и безвредни 
за околната среда. Вече не ви се налага да се пазите от недобронамерени 
шофьори, които постоянно ви засичат отляво или отдясно. Сега обаче е 
още по-зле - трябва да следите за трафика под и над вас, освен за този по 
хоризонталата. Имайки предвид ситуацията на пътя днес, едва ли ще ви е 
трудно да си представите всичко това. Утешаваща е мисълта обаче, че 
когато всичко това се превърне в реалност, едва ли хората ще имат 
възможност да управляват собственоръчно своите автомобили. Тази важна 
функция най-вероятно ще бъде поверена на безгрешни компютърни 
системи, които ще сведат катастрофите и безбройните инциденти до 
минимум. 

   Горе-долу това е футуристичната представа за трафика на бъдещето за 
повечето хора - летящи безвредни коли, напътствани от безгрешни 
компютри. Тя е градена дълги години от десетки писатели фантасти и 
режисьори, но никой не може да каже кога и дали въобще подобен 



 

 

сценарий ще се случи наистина. На този етап по-скоро би могло да се 
направи предположение за автомобилите на по-близкото бъдеще. И то 
само през призмата на най-авангардните и смели, но все пак реални 
технологии на съвремието. 

 

Под капака  

   Основното предназначение на автомобила е да закара собственика си до 
желаното от него място. А това няма как да се случи, ако превозното 
средство не е снабдено с източник на енергия, който в последните сто 
години най-често е двигателят с вътрешно горене. След своеобразния 
разцвет на тази технология през миналия век днес е повече от ясно, че 
залезът й наближава със скоростта на болид от Формула 1. Най-вече заради 
опасността от изразходване на петролните залежи и замърсяването на 
околната среда. През последните години се прави опит за продължаване на 
агонията посредством повишено производство на биогорива, чиято 
ефективност е обект на множество спорове. А процесът по превръщането 
на растения в гориво сам по себе си не е решение на нарастващото 
отделяне на вредни емисии в атмосферата. 

   Глобалното затопляне, покачването на цените на петрола и 
еволюиращото човешко съзнание са част от причините за повишеното 
внимание по отношение на отделяните вредни емисии. В отговор на тези 
притеснения през последните години се появиха автомобили, захранвани 
от хибридни двигатели. В най-разпространения случай тези возила са 
снабдени с два агрегата - един електрически и един малък двигател с 
вътрешно горене, който осигурява зареждането на електрическия. Подобни 
решения обаче са временни и предвидени основно за градски условия, 
коментира за "Капитал" Данко Идакиев - оперативен директор на "Нисан 
София" ЕООД - оторизиран представител на "Нисан", "Рено" и "Дачия" за 
България. 

 

Сблъсък на интереси  

   Автомобилната индустрия и петролният бизнес представляват 
значителен процент от световната икономика. Огромни маси хора са заети 
с управлението, поддържането и производството в тези сфери. Именно 



 

 

поради тази причина налагането на алтернативни технологии е 
изключително трудна задача. Все още битува и схващането, че мощни 
компании, свързани с добива, преработката и продажбата на петрол, 
умишлено спъват създаването на нови системи за задвижване, каквито са 
електрическите двигатели или тези, захранвани от водород, или сгъстен 
въздух. 

   Електрическите двигатели са една от възможните алтернативи на 
съвременните задвижващи системи. Един от проектите в напреднала фаза е 
Tesla Roadster, разработен от Tesla Motors, който трябва да се появи на 
американските магистрали още през следващата година. Основните 
проблеми на технологиите от този тип са свързани с батериите - тяхното 
тегло, дългото време за зареждане и кратък живот. Никой от тези 
недостатъци обаче не е неразрешим. По-скоро е въпрос на време да се 
преодолеят. 

   През последните две години се говори и за друга технология, която 
заплашва да отстрани от пътя си водородните, електрическите и 
двигателите с вътрешно горене. Тя се разработва от EEStor - американска 
компания, намираща се в Тексас. "Ако наречем [новата технология за 
съхранение на енергия] батерия, само ще я дискредитираме", казва Ян 
Клифърд, изпълнителен директор на Feel Good Cars. Въпросната базирана 
в Торонто компания се занимава с производство на електрически коли и 
смята да интегрира новата технология, разработена от EEStor, още през 
2008. Устройството, върху което инженерите на EEStor се трудят, 
технически не е точно батерия, защото не съдържа никакви химикали и 
вредни материали, но притежава свойството да съхранява електричество. 
Ако работи, както очакват производителите му, то ще може да се зарежда 
за около 5 минути с енергия, достатъчна за изминаването на 500 мили 
срещу електричество на стойност от едва $9. Оскъдната информация по 
темата обаче предизвиква много съмнения и спекулации доколко това 
наистина е така. Въпреки всичко, ако се реализира подобен проект, това 
ще е голяма крачка в автомобилната (и не само) индустрия. 

   Съществуват и проекти за двигатели, работещи чрез сгъстен въздух, вода 
и други нестандартни изходни материали. Въпросът в тази надпревара 
обаче не е да се изобрети работещ мотор, а кой ще съумее да създаде 
такава технология, която да е едновременно продуктивна, евтина, лесна за 
имплементиране и екологично чиста. 



 

 

Зад волана  

   Българските пътища са ярък пример за некачествен контрол на 
превозните средства, който води до огромно количество инциденти. Това 
обаче е проблем не само по нашите географски ширини. Учени и инженери 
свързват неговото решаване с въвеждането на интелигентни системи, 
които да заместят шофьорите. По този начин значително ще намалеят 
катастрофите, а спазването на закона за движение по пътищата ще се 
превърне в реалност. Вече повече от тридесет години се работи усилено за 
създаването на автомобили, които да могат да стигат до зададена точка без 
намесата на човек. 

   На този етап напредъкът вече е значителен. На проведено в Калифорния 
състезание по-рано тази година няколко коли изминаха разстояние от 85 
км без намесата на жив шофьор, в симулирана реална пътна обстановка, 
спазвайки правилата за движение и съобразявайки се с останалите 
участници в трафика. Все още има някои пречки пред създаването на 
напълно работеща компютърна система за управление на автомобил. Те са 
свързани най-вече с два от четирите основни елемента, които я 
съставляват. А именно с възможността за реакция в непредвидени 
ситуации (например изскачане на пешеходец) и с ориентирането в 
околната среда, за което автомобилите на бъдещето трябва да разполагат 
със сензори (лазерни, радарни и под формата на системи за наблюдение), 
които да отчитат какво всъщност ги заобикаля, на какво разстояние са 
предметите и другите участници в движението. 

 

Във въздуха  

   Рано или късно автомобилите ще се озоват във въздуха. Затова 
свидетелстват някои проекти, които се разработват в момента. Един от 
най-старите и продължителни е този на доктор Пол Молър, който сглобява 
първия си прототип на летяща кола през далечната 1962 година. Оттогава 
до днес успява да създаде общо шест подобрени версии. Последната - 
М400 SkyCar, разполага с впечатляващи теоретични характеристики. На 
хартия е способна да измине 1200 км с едно зареждане на резервоара при 
разход от 11.2 литра етанол на километър. При това с максимална скорост 
от 579 км/ч и таван на полета от 9.5 км. Прототипът се издига и каца 
вертикално - и го прави наистина. За съжаление обаче дотам се 



 

 

ограничават възможностите му за момента. Тестовете показват, че 
проектът е далеч от окончателно реализиране, а прототипът е способен на 
едва няколкоминутно реене във въздуха. Все пак обаче е добра основа за 
развитието на технологии, които в перспектива биха могли да се използват 
при серийните производства. Все още е рано да се каже кога и как точно 
ще се случи това най-малкото защото процесът е свързан с промяна на 
законовите рамки, в които се осъществява трафикът днес. От друга страна, 
и с развитието на екологичните двигатели и интелигентните системи за 
управление. 

 

   При всички положения обаче автомобилът на бъдещето ще представлява 
конгломерат от изброените компоненти - евтин, чист и надежден двигател, 
компютърна система за управление, гарантираща сигурност, в комбинация 
с технология за отлепянето на движението от асфалта. Добавете към 
всичко това футуристичен дизайн, нови надеждни материали и се потопете 
в пътешествие в бъдещето. 
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