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Korunk - az űrhajózás kora. Az ember lerázta magáról azokat 
a bilincseket, amelyek időtlen idők óta a Földhöz láncolták, és ki
lépett a világűrbe, a kozmoszba. Új eszközeivel nemcsak a Hold, 
a bolygók, a Naprendszer, sőt az egész világmindenség titkait für
készi, hanem mindinkább megismeri magát a Földet és kozmikus 
környezetét is. Mind hasznosabbakká válnak az űrhajózás gyakor
lati alkalmazásai a meteorológiában, a távközlésben, a földi erő
források kutatásában.

Az űrhajózás az emberiség hatalmas tudományos és technikai 
vállalkozása. Az erőfeszítés nagyságát egyetlen adat is jól szem
lélteti: az első szputnyik felröpítése óta már több mint két és fél 
ezer különféle űrhajózási eszközt - műholdakat, űrszondákat, űr
hajókat űrállomásokat-indított útnak, állított kozmikus pályára.

Ezeket a szédületes eredményeket a korszerű technika, különös
képpen a rakétatechnika kifejlesztése tette lehetővé. Ezért minde
nekelőtt a rakétákkal foglalkozunk. Ezután, néhány táblát az űr
hajózásban előforduló pályaformák ismertetésének szentelve, té
rünk rá tulajdonképpeni tárgyunkra, az űreszközök bemutatására. 
Persze ebben a kis könyvecskében még csak megközelítően sem 
sorolhatjuk fel valamennyit, ezért a sok-sok típusból csak a leg
jellemzőbb, legfontosabb példákat mutatjuk be.

Az űrhajózási eszközök igen eltérő nagyságúak: nem ritka kö
zöttük a néhány centiméteres méretű és tíz-egynéhány kilogramm 
tömegű műhold éppúgy, mint a sok méteres és több tonnás űr
állomás. Ezért nemegyszer még arra sem volt mód, hogy az ugyan
azon a táblán szereplő különböző típusú űreszközöket azonos 
méretarányban ábrázolhassuk. Mégis úgy gondoljuk, aki végig
lapozgatja a következő oldalakat, megismeri majd az űrkutatás
nak, a kozmosz felderítésének legfontosabb állomásait.
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A rakéta Az űreszközök pályára állítására, sebességük kívánt mó
dosítására, helyzetük beállítására, általában minden manőverük 
végrehajtására csakis a rakétákat lehet felhasználni. A rakéta ugyan
is abban különbözik minden más hőerőgéptől, hogy működése 
független a környezetétől: a légkörben ugyanúgy üzemel, mint a 
világűr körülményei között. Hogy miért? Ezt az egyszerű tűzi
játék-rakétán (1) is megfigyelhetjük.

Az ilyen rakéta lényegében lőporral töltött henger, amelynek 
egyik vége teljesen zárt, másik végén pedig nyílás van. A rakéta 
indításakor gyújtózsinórral meggyújtják a lőport, az ún. hajtó
töltetet. Miközben ez elég, nagy mennyiségű gáz fejlődik, amely 
a nyíláson át eltávozik, persze jókora sebességgel. A kiáramló 
gázok reaktív hatása, visszaható ereje (az ún. tolóerő) hozza a ra
kétát ellentétes irányban mozgásba.

De más tekintetben sem függ a rakéta környezetétől: hajtóanya
gának elégetéséhez ugyanis nem igényel levegőt. Az égési folyamat
hoz szükséges oxigént vagy maga a hajtóanyag tartalmazza, vagy 
a rakéta külön tartályban viszi magával.

A rakétákat elsősorban aszerint csoportosítják, hogy hajtó
anyaguk milyen halmazállapotú. A szilárd hajtóanyagú rakéta (2) 
a tűzijáték-rakéta „leszármazottja”. Hajtótöltete általában nitro- 
glicerin és nitrocellulóz alapú keverék. A rendszerint valamilyen 
üreges formára préselt töltetet a fúvócső felőli végén meggyújtják, 
s miközben ez végigég, égéstermékek, különféle gázok keletkeznek, 
amelyek a fúvócsövön távozva, tolóerőt fejtének ki.

A folyékony hajtóanyagú rakétában (3) két tartályrendszer van, 
az egyik a tüzelőanyagot (pl. cseppfolyós hidrogént, metánt, pet
róleumot, alkoholt), a másik az égést tápláló oxidálóanyagot 
(pl. a cseppfolyós oxigént, salétromsavat) tartalmazza. Ezeket 
a folyadékokat szivattyú vagy sűrített gáz nyomja a tüzelőtérbe, 
s itt keverednek egymással. A hajtókeverék vagy meggyújtás nél
kül lobban lángra, vagy gyújtószikrával indítják meg az égést. E 
rakéták tüzelőterét is fúvócsövön hagyják el az égéstermékek.
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Hordozórakéták Avégett, hogy az űrhajózási eszközöket pályára 
állíthassák, hogy például a műholdak megkezdhessék keringésüket 
Földünk körül, nagy sebességre kell őket felgyorsítani. S ez bizony 
nagyon nehéz feladat. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy pl. 
az űrhajók tömege több tonna, s így csak nagy tolóerejű rakétával 
gyorsíthatok fel. Építsünk hát nagyobb hajtóművet, használjunk 
jobb hajtóanyagokat. Ezzel azonban sajnos csak egy bizonyos 
határig növelhetjük, fokozhatjuk a rakéták sebességét és tolóere
jét. A feladat megoldása céljából több rakétaegységet kell szer
kezetileg egyesíteni, hordozórakétát kell építeni.

A tolóerő növelése végett több, egymással párhuzamosan elhe
lyezett hajtóművet építenek egybe és működtetnek egyidejűleg; 
ezeket az ún. többtüzelőterű rakétákat közös segédberendezések
kel és hajtóanyagtartályokkal is felszerelhetik.

Az űrhajózás megkövetelte sebességeket sorban egymáshoz kap
csolódó, több fokozatú - több lépcsős - elrendezésű rakétaegyütte
sekkel érik el. A több lépcsős szerkezet tulajdonképpen több, egy
más után működő, összeépített rakéta. Az első fokozat csupán 
bizonyos sebességre gyorsítja föl a rakétát, s ekkor a kiégett raké
tafokozat leválik. Ezután lép működésbe a rakéta második foko
zata, amelynek a kezdősebessége ilyenformán ugyanaz, mint 
az első rakéta sebessége volt. A további fokozatok a megelőzőek 
után hasonló módon indulnak (1).

A hordozórakétákat függőlegesen indítják, s kormányzási mű
veletekkel vezérlik a kívánt pályára. A repülőgépekéhez hasonló 
kormányzási módszert - pl. a kormánylapátokat - csak a sűrűbb 
légrétegekben lehetne alkalmazni, ezért a hordozórakétákon a kor
mányzást a környezettől független módon, a tolóerő irányváltoz
tatásával érik el. Ilyen eljárás a kiáramló gázok irányának módo
sítása terelőlappal, ún. gázsugárkormánnyal (2) vagy pedig a haj
tómű elmozdításával (3). Gyakran a fő hajtómű mellett több ki
sebb hajtóművet helyeznek el, s ezek egyikét vagy másikát a kor
mányzási manővernek megfelelően időszakosan működtetik (4).
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Hordozórakéta-szerkezetek Lényegében minden hordozórakéta 
ezen elvek alapján működik. Az űrhajózás húsz-egynéhány eszten
deje alatt számos hordozórakéta-típust fejlesztettek ki, túlnyomó- 
részt a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban. A több lépcsős 
szerkezetek legkülönfélébb változatait hozták létre. Ezek közül 
mutatunk itt be néhány jellemző elrendezést.

A rakétalépcsőzés egyszerű formáját látjuk a szovjet Kozmosz 
hordozórakétán (1). Ezzel a 32 m hosszú, körülbelül 1,7 m átmé
rőjű, kétlépcsős rakétával a kisebb tömegű műholdakat indítják; 
a szerkezet első fokozatába négy tüzelőterű, a másodikba pedig 
egy tüzelőterű, folyékony hajtóanyagú rakétát építettek be.

Amerikában sok műholdat és űrszondát állítottak pályára 
a Delta hordozórakéta valamelyik változatával. A legkorszerűbb 
típus, a DSV-3P (2) érdekessége, hogy az első két lépcsőjében 
folyékony hajtóanyagú, a harmadikban viszont szilárd hajtó
anyagú rakéta működik. A 35,4 m hosszú, 4 m legnagyobb átmé
rőjű szerkezet első lépcsőjét kilenc szilárd hajtóanyagú startrakéta 
veszi körül; ezek az indítást segítik, majd röviddel később leválnak.

Nagyszámú tudósból és tervezőmérnökből álló kollektíva 
szerkesztette a legelső műholdak, a szputnyikok felröpítésére szol
gáló szovjet hordozórakéták alaptípusát. Ez eredetileg kétlépcsős 
szerkezet volt. Különböző kivitelű harmadik fokozatokkal bővít
ve ebből hozták később létre az űrhajók és a holdszondák hordo
zórakétáit. A Vénusz-szondák indításához a hordozórakétát ne
gyedik lépcsővel is kiegészítették. A Szojuz űrhajók hordozóraké
tája (3) ennek az alaptípusnak a mai változata. A körülbelül 48 m 
hosszú, 10,3 m legnagyobb átmérőjű szerkezet érdekes megoldása, 
hogy az első lépcső négy, egyenként négy tüzelőterű rakétából álló 
egysége körülfogja a középen elhelyezett, egyetlen egységből 
épült, ugyancsak négy tüzelőterű második lépcsőt. A harmadik 
lépcső hasonlóképpen négy tüzelőterű; ez az egység közvetlenül 
a második lépcső fölött helyezkedik el. Valamennyi rakéta folyé
kony hajtóanyagú.
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Utak a világűrben Mi történik a hordozórakétával felgyorsított 
űreszközzel a hajtás megszüntetése (a hajtómű leállítása, a hajtó
anyag elfogyasztása) után? Úgynevezett tehetetlenségi pályán 
száguld tovább: úgy mozog, mint az égitestek. A pálya alakja 
attól függ, hogy az űreszköz milyen sebességre gyorsult föl. Ha 
pályáját meg akarják változtatni, akkor hajtóművének működte
tésével a sebességet módosítják.

A felröpített test akkor áll zárt Föld körüli (más szóval: orbi- 
tális) pályára, ha a földfelszínnel párhuzamos irányban legalább 
az ún. első kozmikus sebességre (körsebességre) szert tesz. Ennek 
nagysága a földfelszín magasságában másodpercenként 7,9 km; 
a felszíntől távolodva folyamatosan csökken, pl. 200 km magasság
ban 7,8 km, 400 km magasságban pedig 7,7 km másodpercen
ként. Ezzel a sebességgel a test körpályán keringve a Föld mű
holdjává válik. Ha az űreszköz ennél nagyobb sebességre gyorsul 
fel, akkor a pályája már nem kör, hanem ellipszis lesz, amelynek 
az egyik gyújtópontja egybeesik a Föld középpontjával. Annál 
elnyújtottabb lesz az ellipszis, minél nagyobb az indítási sebesség. 
Ennek a pályának két jellemző pontja van. Az egyik a Föld kö
zéppontjához legközelebb eső pont: a perigeum, a másik a leg
távolabbi : az apogeum. Az űrkísérletekről megjelenő közlemények
ben rendszerint e pontoknak a földfelszíntől való távolságát, 
a perigeum-magasságot és az apogeum-magasságot szokták meg
adni (1).

Ha a földfelszín magasságára vonatkozó indítási sebesség eléri 
a másodpercenkénti 11,2 km-t, az ún. második kozmikus sebes
ségei (a szökési sebességet), akkor az ellipszis szinte szétnyílik, 
s a test a továbbiakban parabolapályán mozog. Ha még tovább 
növelik a sebességet, a pálya hiperbolává változik. Mind a para
bola-, mind a hiperbolapályának a gyújtópontja egybeesik a Föld 
középpontjával. A parabola- és a hiperbolapályán mozgó testek 
nem térnek vissza a Földre (2).
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Műholdak és műbolygók pályái Mindaz, amit a kozmikus sebes
ségről elmondtunk, nemcsak a Földre, hanem más égitestekre 
mint vonzási centrumokra is érvényes. Persze az adott égitestre 
vonatkozó kozmikus sebességek értékei a földiekétől különböz
nek. így például az első kozmikus sebesség a Hold felszínén má
sodpercenként 1,68 km, a Vénuszén 7,24 km, a Marsén pedig 
3,57 km. A sebességnek megfelelően a kör-, az ellipszis-, a para
bola- és a hiperbolapályák bármely vonzási centrummal mint 
közép- vagy gyújtóponttal kialakíthatók.

A Föld, a Hold vagy valamelyik bolygó körül keringő űrhajó
zási eszközöket, ember alkotta égitesteket műholdaknak, a Nap kö
rül keringőket pedig műbolygóknak nevezik. Az űrhajók általában, 
az űrállomások pedig minden esetben műholdpályán mozognak. 
A Hold vagy valamelyik bolygó kutatására indított űrszondák 
(űrrakéták) ritkábban elnyújtott műholdpályán, gyakrabban mű- 
bolygópályán érik el a cél-égitestet.

Eddig a Föld körül keringő űreszközök pályáit matematikailag 
pontos körnek, illetve ellipszisnek tekintettük. A valóságban azon
ban a test mozgását idegen égitestek - elsősorban a Nap és a Hold - 
is befolyásolják. Ráadásul a Föld nem szabályos gömb alakú, s 
tömegmegoszlása sem egyenletes; ezek a körülmények is hatással 
vannak a pálya alakjára. Végül, de nem utolsósorban néhány száz 
kilométer magasságig érvényesül a légellenállás hatása is, amely 
fékezi az űreszköz mozgását. Mivel ez a hatás állandó, sőt a föld
felszín felé közeledve, a növekvő légsűrűséggel növekszik, az 
apogeum-magasság minden Föld körüli út befutásával csökken. 
A perigeum is közeledik a Földhöz, de kevésbé, mint az apogeum. 
A keringő műhold tehát valójában egy folytonosan szűkülő csa
varvonalon halad, amelynek egy-egy Föld körüli útra eső szakasza 
mindinkább körré válik. Mintegy 160 km magasságban a már 
viszonylag sűrű levegő gázainak molekuláival való ütközés, súrló
dás miatt számottevő aerodinamikai felmelegedés lép fel, s a mű
hold elpusztul, elég.
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Parkolópálya és szinkronpálya Mindazt, amit a műholdpályákról 
eddig elmondtunk, még két további fogalom magyarázatával kell 
kiegészíteni. Főképpen az idegen égitestek felé irányuló űrhajó
zási vállalkozásokról szóló közleményekben emlegetik az úgy
nevezett parkolópályái (1). Ilyenkor ugyanis a start után az űr
szondát közbeeső manőverként először egy nagyjából kör alakú 
műholdpályára, a parkolópályára vezetik. Egy vagy több Föld 
körüli keringés után bekapcsolják bizonyos időre az űrszonda 
hajtóművét, s ezzel megnövelik a keringő test sebességét; ennek ha
tására az űreszköz a parkolópályáról átáll a cél-égitest felé vezető 
pályára. Ez a manőver lehetővé teszi a pontosabb irányítást.

Az imént már említettük, hogy a földfelszíntől távolodva az 
első kozmikus sebesség állandóan csökken. Mivel a magasabban 
lévő műhold Föld körüli pályája is hosszabb, tehát hosszabb úton 
és kisebb sebességgel halad, keringési ideje nagyobb lesz. Amíg pl. 
300 km magasságban egy Föld körüli út - egyetlen keringés - 
90 és fél percig tart, addig 1000 km-en már 95 percig. A földfel
szín feletti 35 810 km-es magasság (a Föld középpontjától 6,61 
földsugárnyi távolság) igen fontos űrhajózási adat. Az ilyen ma
gasságú körpályán ugyanis a keringési idő kereken egy csillagnap 
(23 óra 56 perc), vagyis megegyezik a Föld egyszeri tengely körüli 
forgásának az idejével. Az efféle keringési idejű pályát szinkron 
pályának (2) nevezik; ezen a pályán a keringő műhold minden 
keringése során azonos földi pontok fölé kerül. Ha pedig a mű
hold éppen az Egyenlítő síkjában, nyugat-kelet irányban kering, 
akkor - mivel keringésének szögsebessége ugyanakkora, mint a 
Föld tengely körüli forgásáé - a Földről szemlélve úgy tűnik, 
mintha állandóan egy helyben állna, lebegne. Az egyenlítői szink
ronpályás műholdat stacionárius, más szinkronpályán keringőt 
kvázistacionárius műholdnak mondjuk. Ez utóbbiak hasonlóak 
ugyan a stacionárius, az „álló” műholdakhoz, de nem maradnak 
egy meghatározott egyenlítői pont felett, hanem az Egyenlítőről 
szemlélve észak-déli irányban váltakozva kitérnek.
14



I



Az első műholdak Gyakran emlegetjük, hogy az űrhajózás kor
szakában élünk. Nos, ez a korszak 1957. október 4-én kezdődött, 
amikor a Szovjetunióból útnak indították az első szputnyikot (1). 
A körülbelül 84 kg tömegű, 58 cm átmérőjű,gömb alakú műhold 
keringése kezdetén pályájának perigeuma 228 km, apogeuma 947 
km magasságban volt. Ennek az űreszköznek az volt a rendelte
tése, hogy kipróbálják vele a pályára való állítást, adatokat gyűjt
senek a magaslégkör fizikai viszonyairól, tisztázzák a műholddal 
való rádiókapcsolat fenntartásának a lehetőségeit.

A második szputnyik (2) az első után egy hónappal jelent meg 
a pályán. Az 508 kg tömegű szerkezet gömb alakú műszeres egy
séget és hengeres tartályt foglalt magában; ebben a tartályban he
lyezték el az első „űrutast”: Lajka kutyát. A műhold kúp formájú 
burkolata 2,8 m hosszú volt, 1,7 m alapátmérővel. A pálya 225 
km-re közelítette meg a földfelszínt, távolsága elérte az 1670 km-t, 
tehát eléggé elnyújtott ellipszispályán keringett. Ezzel a szput- 
nyikkal végezték az első űrélettani kísérleteket: vizsgálták az élő 
szervezet állapotát a súlytalanságban. A második szputnyikkal 
kaptak a szovjet kutatók első ízben adatokat a műholdak légköri 
fékeződéséről.

Az Egyesült Államok első műholdját, az Explorer-1-et (3) 1958. 
február 1-én röpítették föl. A 14 kg tömegű, kúpos orr-részben 
végződő, henger formájú, kb. 2 m hosszú, 15 cm átmérőjű műhold 
olyan pályára állt, amelynek perigeuma 360 km, apogeuma pedig 
2550 km magasságban volt. Ezzel az űreszközzel fedezték föl, 
hogy a Földet nagy sebességű elektronokból és protonokból álló 
sugárzó övezet, a magnetoszféra veszi körül.

Negyedikként az amerikai Vanguard-1 műhold (4) indult, 1958. 
március 17-én. A gömb alakú, mindössze 1,5 kg tömegű, kb. 16 cm 
átmérőjű űreszköz pályáján 650 km perigeum- és 3970 km apo- 
geum-magassággal kezdett keringeni. Ezen a műholdpályán ke
ringési rendellenességeket figyeltek meg, amelyek méréseiből sike
rült meghatározni Földünk tényleges alakját.
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Geofizikai műholdak Az első műholdakat az addig páratlan mé
retű tudományos összefogás, a Nemzetközi Geofizikai Év prog
ramjának keretében indították útjukra. A geofizikai - vagyis 
a Földdel kapcsolatos fizikai - jelenségek vizsgálatára a későbbi 
években is számos műholdat állítottak pályára. A tudományos 
alapkutatási feladatokat szolgáló űreszközök között jó néhány 
olyan műholdat is indítottak, amelyeket napfizikai, asztrofizikai 
vagy kozmikus vizsgálatokra rendeztek be.

Most bemutatunk néhány geofizikai műholdat.
Az egyidejűleg párosan felröpített szovjet Elektron műholdak 

egyike (1) csaknem 7000 km-re, másika (2) nagyjából 68 000 km-re 
távolodik el pályáján a Földtől; perigeumuk magassága 400 km. 
A műholdak elnyújtott ellipszispályája alkalmas volt arra, hogy 
a magnetoszférában vizsgálhassák a nagy energiájú töltött részecs
kéket - a protonokat és az elektronokat -, mérték emellett egyebek 
között a földi mágneses tér erősségét, a mikrometeoritok gyakori
ságát, a kozmikus sugárzás összetételét és intenzitását is.

Ugyancsak magaslégköri és magnetoszférai mérésekre indítot
ták az amerikai OGO műholdakat (3) is. Egyes példányaikat kb. 
1000 km-es apogeum-magassággal a sarkvidék fölött elvonuló 
(poláris) pályára állították, más példányaik rendkívül elnyújtott 
ellipszispályán, hozzávetőleg 150 000 km-re távolodnak el a Föld
től. Feladataik közé tartoztak a földmágnességi mérések, a sarki 
fénynek, valamint a légkör éjszakai fénylésének a vizsgálata, a Nap 
ibolyántúli és röntgensugárzásának a mérése, rádióhullám-terje
dési megfigyelések, továbbá rádiócsillagászati kísérletek elvégzése.

Figyelemreméltó közös szovjet-francia kísérleteket hajtottak 
végre az Arcade-terv keretében két Auréole műholddal (4). A kí
sérletek során a nagy energiájú töltött részecskéket és a sarki fény 
kialakulását vizsgálták 2500-3500 km magasságban.
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Kozmikus sugárzást kutató és napfizikai műholdak Az előbb bemu
tatott geofizikai műholdak programja is kiterjedt a kozmikus su
gárzási és a napfizikai vizsgálatokra. Nem csekély számban állí
tottak azonban pályára olyan műholdakat is, amelyeket elsősor
ban ezekre a feladatokra szolgáló műszerekkel szereltek fel. A mű
holdak felhasználása ezen a területen tudományos szempontból 
igen nagyjelentőségű: olyan sugárzási tartományok megfigyelését 
végezték ugyanis velük, amelyek észlelésére a Föld felszínén nincs 
mód, hiszen a légkör ezeket a sugárzásokat nem bocsátja át. 
Az ilyen kutatásokra szolgáló műholdak - egyes típusaikkal itt 
foglalkozunk - néhány száz kilométerre távolodnak el a Föld
től.

A szovjet Kozmosz műholdsorozat több tagjával végeztek efféle 
kutatásokat. A Kozmosz-166, -215 és -230 jelzésűekkel (1) a Nap 
ibolyántúli és röntgensugárzását vizsgálták.

A Proton elnevezésű szovjet óriás-műholdakon (2) terjedelmes 
műszerberendezést helyeztek el. Az első három ilyen műhold tö
mege 12 tonna, a negyediké 17 tonna, hosszuk 7,5 m, átmérőjük 
4,5 m volt. Főként a Napból eredő (szoláris) és a Tejútrendszer 
felől érkező (galaktikus) kozmikus sugárzások alaposabb tanul
mányozására használták fel e szputnyikok Földre sugárzott ada
tait. A kutatás alapvető kérdése: milyen folyamatok révén tesznek 
szert ezek a sugárzások hatalmas energiájukra? Tisztázásra vár 
a kozmikus sugárzás és a bolygóközi anyag kölcsönhatása is. 
A Proton-kísérletek az emberes űrrepüléseket veszélyeztető sugár
zások megismerésével is foglalkoztak.

Az amerikai OSO műholdak (3) vizsgálatai során többek kö
zött megfigyelték a Nap ibolyántúli, röntgen- és gamma-sugárzá
sát, valamint azt, hogy milyen sűrűn száguldoznak a magnetoszfé- 
ra alacsonyabb rétegeiben az elemi részecskék.
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Meteorológiai műholdak Talán felesleges is hangsúlyozni, milyen 
fontosak a Föld egész felszínére kiterjedő meteorológiai megfigye
lések. A különféle észlelőberendezésekkel felszerelt műholdak 
egyebek között hatalmas területű lakatlan vidékekről és óceáni 
térségekről is rendszeresen készíthetnek felvételeket; ezeken a te
rületeken régebben nem lehetett folyamatos meteorológiai meg
figyeléseket végezni. A műholdak segítségével fel tudják deríteni 
a tropikus vidékeken pusztító orkánok kialakulását, és így a ve
szélyeztetett területek lakosságát idejekorán riaszthatják.

A meteorológiai műholdak szolgáltatta felhőfelvételek nagymér
tékben segítik az időjárás-előrejelző szolgálatok munkáját. E fel
vételeken megfigyelhetik a meteorológusok, milyen mértékben 
fedi felhőzet Földünk különböző vidékeit, meghatározhatják 
a felhőzet fajtáját, továbbá az időjárási frontok helyzetét és moz
gását. A képeken lemérhető a hótakaró és a jégmezők kiterjedése, 
az évszakokkal összefüggő előnyomulása és visszahúzódása. 
Az infravörös felvételek szembeötlően elárulják a meleg és a hideg 
légtömegek elhelyezkedését és határát. Ugyancsak az infraképek 
kiértékelése tájékoztat arról, hogy mennyi és miféle sugárzások 
érik és hagyják el bolygónkat. A látható fény és az infravörös 
sugárzás tartományában készített felvételek mellett egyes meteoro
lógiai műholdak rádiólokációs eszközökkel (radarkészülékekkel) 
a mikrohullámú sávban is végeznek észleléseket. Spektrométerrel 
mérik a légkör függőleges irányú hőmérséklet-eloszlását is. A szél 
irányát és sebességét a stacionárius műholdakról 20-40 perces 
időközökben készült felvételekről lehet megállapítani.

A különböző sorozatokban eddig pályára állított meteorológiai 
műholdak száma eléri a százat. Néhány típusukat bemutatjuk. 
Az amerikai ESSA (1) 1350-1500 km, a szovjet Meteor (2) 600-900 
km, az amerikai Nimbus (3) hozzávetőleg 1100 km magasságban 
kering, poláris pályán. Több stacionárius műholdat is szolgálatba 
állítottak; előbb az amerikai ATS típust (4). Újabb ilyen műhold 
a Meteosat (5), amelyet a nyugat-európai országok fejlesztettek ki.
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Távközlési műholdak A műholdak gyakorlati alkalmazásának 
a távközlés a másik nagy területe. Az ilyen rendeltetésű műholdak 
viszonylag rövid idő alatt az információtovábbítás nélkülözhetet
len eszközeivé váltak. A kontinensek közötti távközlés régebbi 
eszközei, a tengeri kábelek és a rövidhullámú rendszerek, hova
tovább már amúgy sem tudták lebonyolítani a hatalmas mérték
ben megnövekedett telefonforgalmat, s a televíziós átvitel sem volt 
megvalósítható nagy távolságokra. A földrajzilag elszigetelt orszá
gok a nemzetközi távközlésből ki voltak rekesztve. Ezeket a ne
hézségeket a távközlési műholdak segítségével lehet leküzdeni. 
Az ilyen műhold a földi állomásról érkező rádiójeleket veszi, fel
erősíti, átteszi más frekvenciasávba, majd visszasugározza a Föld 
felé. E módon kis teljesítménnyel nagy távolságok hidalhatok át.

Az első évek kísérleti típusai után végül is a távközlési műholdak 
két fő rendszere terjedt el. A szovjet Molnyija műholdak (1) több
sége erősen elnyújtott, 500-700 km perigeum- és kb. 40 000 km 
apogeum-magasságú (ún. félszinkron) pályán, hozzávetőleg 12 óra 
alatt kerüli meg a Földet. A keringési idő jelentős részében a Szov
jetunió fölött van, vagy innen tartható vele kapcsolat. Ezek a mű
holdak nagymértékben megjavították a Szovjetunió európai terü
lete és távol-keleti tengerparti vidékei közötti telefon- és távíró
kapcsolatot. A moszkvai központi televíziós programot velük to
vábbítják az Orbita rendszernek a Szovjetunió területén létesített 
mintegy félszáz földi állomásra. Innen a programot továbbsugár- 
zásra a helyi televíziós központok veszik át. Az Interszputnyik- 
szervezet tagországai (így hazánk is) hasonló földi állomások 
révén veszik igénybe a Molnyija műholdak telefon- és televíziós 
csatornáit.

A másik fő rendszerbe a stacionárius műholdak tartoznak. Effé
léket elsősorban az Egyesült Államok állított pályára az Intelsat 
típus (2) több sorozatában. A Szovjetunió, Kanada, továbbá kö
zösen az NSZK és Franciaország is indított ilyen pályájú távköz
lési műholdakat.
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Az első szovjet űrhajók Az ember első űrrepülését 1961. április 
12-én hajtotta végre Gagarin a Vosztok-1 űrhajóval. E nagy ese
ményt követő két esztendő folyamán további öt Vosztok típusú 
űrhajó állt Föld körüli pályára.

Az egy személyt befogadó űrhajónak két alapegysége volt: 
a gömb alakú űrhajósfülke, továbbá a műszaki egység. Az űrhajó 
a keringési pályát a hordozórakéta harmadik lépcsőjével össze
kapcsolva érte el; az utolsó pályahelyesbítő művelet után a hordo
zórakétát leválasztották. A leszálló manőver során a fülke külön
vált a műszaki egységtől, s egymagában tért vissza. A rendszer 
össztömege 6,2 tonna, hossza 7,4 m, magának az űrhajónak a tö
mege 4,7 tonna, a fülke átmérője 2,3 m volt.

A külső felületén hőszigetelő réteggel burkolt fülkének három, 
ajtóval ellátott nyílása és három ablaka volt. A belső térben helyez
ték el az űrhajó irányítására és navigálására, az űrpilóta életfel
tételeinek biztosítására, valamint a fülke környezeti viszonyainak 
és űrpilóta fiziológiai adatainak a regisztrálására szolgáló be
rendezéseket. A műszaki egységből táplált életfenntartó rendszer 
normális földi összetételű és nyomású levegőt szolgáltatott. A fül
kében hőmérséklet-szabályozó berendezés működött.

Az űrpilóta és a földi központ között kétirányú rádiótelefon- és 
távírókapcsolatot tartottak fenn, ezenkívül az űrpilótát két tele
víziós kamerával lehetett figyelni. Telemetriai berendezéssel továb
bították a regisztráló rendszerek által szolgáltatott adatokat. A vál
lalkozás során a pilóta állandóan űrruhát (szkafandert) viselt; 
ennek szellőzőberendezését a pilótaülésbe építették. A pilótaülés 
katapultálható volt, tehát veszély esetén sűrített levegővel vagy 
robbanótöltettel ki lehetett lökni a fülkéből. Ezért leválasztható 
háttámlával alakították ki, és ejtőernyőhöz csatlakoztatták.

A Vosztok korszerűsített, háromfőnyi személyzet befogadására 
alkalmas, 5,3-5,7 tonna tömegű változata a Voszhod űrhajó volt. 
Ebből a típusból 1964-ben és 1965-ben egy-egy példányt indítottak.
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A Mercury és a Gemini űrhajók Az amerikaiak az első pilóta 
vezette űrhajót 1962. február 20-án indították útjára. A Mercury 
(1) felépítésében lényegesen különbözik „kortársától”, a Vosztok 
űrhajótól. Amíg a szovjet űrhajó fülkéje gömb formájú volt, addig 
a Mercuryé kúp alakú, mely hengeres részben folytatódott. A kú
pos részben helyezkedett el a pilótaülés, ugyanitt voltak az energia- 
ellátó, a hőmérséklet-szabályozó, a távközlési rendszerek, továbbá 
az életfenntartó és a helyzetbeállító berendezések, a hengeres 
részben pedig a leszálláshoz szükséges ejtőernyők. Az űrhajó össz- 
tömege 1,35 tonna, hossza 2,7 m, hengeres részének átmérője 1,8 m 
volt.

A Mercury űrhajóhoz a start szakaszában egy különleges egy
ség csatlakozott: toronyszerű rácsszerkezetre szerelt mentőrakéta, 
amelynek az lett volna a feladata, hogy a hordozórakéta üzem
zavara esetén az űrhajót erről leemelje, és biztonságos távolságban 
a talajra helyezze. A szabályos indítás után a mentőtornyot levá
lasztották a rakétáról.

Az 5,7 m hosszú, 2,3 m legnagyobb átmérőjű, 3,1-3,8 tonna 
tömegű Gemini űrhajó (2) három szerkezeti egységből állt: az űr
hajósfülkéből, a műszaki egységből és a segédrakétákból. Leszál
láskor csupán az űrhajósfülke tért vissza, a másik két egységet 
a bevezető fékezés után leválasztották. Az űrhajósfülke a Mercury- 
étől eltérően kétszemélyes volt, egyébként a berendezés nagyjából 
megegyezett az előző típuséval. A műszaki egység az energiaellátó 
és a távközlési berendezéseket, az életfenntartó rendszer tartályait, 
továbbá a helyzetbeállító hajtóműveket foglalta magában. A se
gédrakéták egységében a fékező és a manőverező hajtóművek vol
tak. Ez utóbbiak az űrhajók találkozási kísérleteiben, az űrran
devúkban jutottak szerephez.

Ember 1962 és 1966 között négy Mercury és tíz Gemini űrhajón 
repült.
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Az Apollo űrhajórendszer Az amerikai holdexpedíciók céljaira 
fejlesztették ki az Apollo űrhajórendszert, amely tulajdonképpen 
két űrjármű: az anya-űrhajó és a holdkomp együttese volt. A hold
expedíciókat követő, Föld körüli pályán végrehajtott programok
ban (a Skylab űrállomás kiszolgálásában, majd a közös szovjet
amerikai űrrepülésben) csak az anya-űrhajó vett részt.

A 10,4 m hosszú, 3,9 m átmérőjű, 22 tonna tömegű anya-űr
hajónak (1) két egysége volt: a parancsnoki, valamint a műszaki 
egység. A csonka kúp formájú parancsnoki egységben három sze
mély tartózkodhatott. Az űrutasok életfeltételeit biztosító és 
a klimatizáló felszereléseken kívül itt helyezték el az irányító-, 
a navigációs és a távközlési berendezéseket, továbbá egy számító
gépet is.

A műszaki egység a parancsnoki egységhez csatlakozó, henger 
alakú test. Ennek belső terében foglalt helyet a manőverező rakéta, 
itt szerelték föl a hajtóanyagtartályokat, az energiaellátó berende
zést, valamint más fedélzeti kiszolgálórendszereket is. A Hold tér
ségébe az anya-űrhajó juttatta el a holdkompot. Az égitest eléré
se után Hold körüli parkolópályára állt anya-űrhajóról vált külön 
a holdkomp, és szállt le kísérőnk felszínére.

A csaknem 7 m magas, 4,2 tonna tömegű holdkompot (2) két 
fokozatból építették össze. Az egyik, a leszállófokozat, a Holdon 
maradt, s a vállalkozás végeztével csak a fölötte elhelyezett fel
szállófokozat tért vissza az anya-űrhajóhoz. Mindkét fokozatnak 
saját hajtóműve volt. A leszállófokozat rakétahajtóműve a leeresz
kedéskor lefékezte a holdkompot, hogy az lágyan, nagyobb zök
kenő nélkül érjen az égitest felszínére. A felszállófokozat hajtó
műve juttatta vissza az egységet a parkolópályára, hogy ott talál
kozzék a parancsnoki egységgel, s az űrhajósok visszatérhessenek 
a Földre. Ezen a felszállófokozaton volt a kétszemélyes utasfülke, 
valamint az irányítórendszert, a navigációs és a telemetriai beren
dezéseket s egy fedélzeti számítógépet magába foglaló tartály.
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A Szojuz űrhajó Ez az egyetlen jelenlegi utasszállító űrhajó. 
Három egységből-az orbitális fülkéből, a visszatérő-parancsnoki 
fülkéből és a műszaki egységből - épül fel. Teljes hossza 7,2 m, 
legnagyobb átmérője 2,4 m, össztömege 6,5-6,7 tonna.

A nagyjából gömb alakú orbitális fülke a személyzet munka-, 
étkező- és pihenőtere. Itt van a tudományos felszerelés egy része, 
úgyszintén a távközlő berendezés. A fülkének önálló életfenntartó 
rendszere van. Az ún. dokkolószerelvényt, amellyel az űrhajó 
a Szaljut űrállomáshoz vagy egy másik űrhajóhoz kapcsolódhat, 
az orbitális fülke orrán építették be.

A visszatérő-parancsnoki fülke lekerekített végű csonka kúp 
alakú. Itt vannak a pilótaülések, s innen irányíthatók az űrhajó 
manőverei. A tudományos felszerelés nagyobb részét, továbbá 
az űrhajó berendezéseit és rendszereit ellenőrző műszereket is itt 
helyezték el. Ebben a fülkében is önálló életfenntartó berendezés 
működik. A normális összetételű, hőmérsékletű és nyomású leve
gőt tartalmazó térben a személyzet különleges űrruha nélkül, 
kezeslábas munkaruhában tartózkodhat.

A henger alakú műszaki egységnek a parancsnoki fülkével ha
táros oldalán vannak a kormányrakéták hajtóanyagtartályai, 
amelyeket a hőmérséklet-szabályozó rendszer hőcserélője vesz 
körül. Az egység következő, hermetikusan zárt részébe helyezték 
el a villamosenergia-szolgáltató rendszert, a telemetriai berende
zést, valamint az űrhajó tájolását és manővereit irányító számító
gépet. Tovább ismét „nyitott” rész következik; itt van a manőve
rező- és fékezőrakéta, valamint egy tartalék hajtómű. Az önálló 
programú űrhajókon a műszaki egység oldalán felszerelt napelem- 
táblák csatlakoznak az energiaszolgáltatáshoz. A Szaljut űrállo
mást kiszolgáló űrhajókon nincsenek napelemtáblák.

A Szojuz sorozatban indult eddig a legtöbb űrhajó: 1980 végé
ig harmincnyolc Szojuz űrhajó szállított embereket. A Szojuz szer
kezeti elemeiből alakították ki a Progressz automatikus teherszál
lító űrhajót.
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A Szojuz-Apollo közös űrrepülés Az űrhajózási vállalkozások 
közül nemcsak tudományos és technikai programja, hanem nem
zetközi politikai jelentősége miatt is kiemelkedik a két vezető űr
hatalom együttműködésével 1975 júliusában végrehajtott Szojuz- 
Apollo űrrepülés.

A vállalkozásban indított szovjet űrhajó személyzete két, az 
amerikaié három űrpilóta volt. A két űrjármű találkozott, majd 
több mint két napig összekapcsolva keringett a Föld körül. Az egy
máshoz csatlakozott űrhajók legénysége közös kísérleteket vég
zett, emellett az összekapcsolás előtt és a szétválás után mindegyik 
űrhajó személyzete saját tudományos programjával is foglalkozott.

A találkozó megvalósítása nem volt egyszerű feladat - az elő
készületi munkák több évet igényeltek. A nehézséget elsősorban 
az okozta, hogy a két űrhajótípust eltérő célokra és egymástól 
különböző elképzelések alapján szerkesztették: a Szojuz űrhajót 
főképpen az orbitális űrállomások kiszolgálására, az Apollo űr
hajót pedig a holdexpedíciók lebonyolítására. Jelentősen külön
böztek az űrhajók méretei, tömegeik, különféle szerkezeti elemeik 
is. A két típus dokkolószerelvényei is eltérőek voltak.

Még egy körülmény akadályozta, hogy a két űrhajót egyszerű 
módon lehessen egymáshoz csatlakoztatni. Amíg a Szojuz űrhajó 
munkatereit normális (1000 mbar) nyomású levegő tölti ki, addig 
az Apollo űrhajók fülkéiben mintegy 330 mbar nyomású tiszta 
oxigén volt. Ezért olyan megoldást választottak, hogy az űrhajók 
egy ún. adapteregység közbeiktatásával csatlakozzanak egymás
hoz. Az adapter két végén a Szojuz, illetve az Apollo dokkoló
szerelvényét helyezték el, belső tere pedig légzsilipként szolgált 
- hasonló módon, mint a metróépítésben használt keszonok zsi
lipéi. Az adapter az Apollo űrhajóval összekapcsolva érkezett 
a találkozóra. Az egymást meglátogató űrhajósok különben 
hosszadalmas átzsilipelését azzal lehetett meggyorsítani, hogy a 
Szojuz belső terének légnyomását 670 mbarra csökkentették.

Az Apollo űrhajó ebben a vállalkozásban repült utoljára.
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Ürruhák A TV-közvetítések alkalmával vagy a napilapokban kö
zölt felvételeken láthattuk, hogy az űrhajó vagy az űrállomás sze
mélyzete néha űrruhát, szkafandert visel. Az űrruhának az a fel
adata, hogy viselőjét hermetikusan elzárja a környezetétől, meg
védje a szélsőséges hőmérsékleti ingadozásoktól, a sugárzások 
káros hatásaitól, továbbá gondoskodjék a levegő utánpótlásáról.

A főképpen műanyagokból és textíliából készült szkafander sok 
réteges szerkezetű. Felül sisak illeszkedik hozzá, amelynek szerves 
üvegből készített nagy látószögű ablaka van. A sisakba mikrofont 
és fejhallgatót is beépítenek. A végtagokat különleges kesztyű és 
lábbeli védi. A mozgás megkönnyítésére az űrruha a térdnél és 
a könyöknél harmonikaszerű. Ugyancsak a mozgékonyság növe
lése végett a szkafanderen belül csökkentett nyomást (300-400 
mbart) tartanak fenn.

Az űrruhának két alaptípusa van; az egyik, a mentőszkafander, 
tömlővel csatlakozik az űrhajó fedélzeti életfenntartó rendszeré
hez. Ilyen űrruhát visel biztonsági okokból a személyzet az űrhajó 
pályára állítása, majd a visszatérés folyamán. Ha hiba támad a kör
nyezettől való szigetelésben, a szkafander biztos védelmet nyújt.

A másik alaptípus az autonóm munkaszkafander (1. ábra). En
nek önálló életfenntartó rendszere van, melyet általában háti
bőröndben helyeznek el. A munkaszkafandert az űrjárművön 
kívül végzett megfigyelések, ellenőrzések vagy egyéb munkálatok 
(az ún. űrséták) alkalmával viselik. Ilyen űrruhát használtak a 
Holdon kiszállt űrhajósok is. A munkaszkafandert kábellel csat
lakoztatják az űrhajó híradástechnikai berendezéséhez, nagyobb 
távolságon rádiókapcsolatot tartanak fenn.

A munkaszkafander újabb változata a Szaljut űrállomáson 
használt félmerev űrruha, melynek nyakrészétől a lágyékig ter
jedő szakasza merev, a kéz- és lábrésze viszont hajlékony. A hát
részen található a „bejárati ajtó”, az űrhajós nem ölti fel magára 
az űrruhát, hanem az ajtón keresztül lép be az öltözékbe, majd 
magára csukja.
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Visszatérés a világűrből Az űrhajózási vállalkozást hosszadalmas 
műveletsorozat, a leszállás fejezi be. A Szojuz űrhajó leszállásakor 
a személyzet nem az egész űrjárművel tér vissza. A műveletek be
vezető szakaszában először az űrhajó tájolását változtatják meg 
oly módon, hogy a műszaki egység a repülés irányában, tehát 
elöl helyezkedjék el. A következő lépésben leválasztják az űrhajó
ról a továbbra is a keringési pályán maradó részt: az orbitális 
fülkét. Ezután a pálya meghatározott helyén megindítják a mű
szaki egységben elhelyezett manőverező-fékező rakétát. Mivel 
az űrhajó helyzeténél fogva a hajtómű tolóereje ellentétes a repü
lés irányával, az űrjármű sebessége csökken. A fékeződő test 
a Föld felé vezető ellipszispályára tér át.

A továbbiakban már csak arról kell gondoskodni, hogy a lé
nyegében szabadon eső test gyakorlatilag ütközés nélkül érjen 
a földfelszínre. A zuhanó test teljes mozgási energiáját azonban 
nem lehet rakétás fékezéssel felemészteni; e feladathoz ugyanis 
nagyméretű hajtóműre és sok hajtóanyagra volna szükség. Ezért 
a sebesség csökkentésére az ún. aerodinamikai fékezést alkalmaz
zák. A visszatérő test mozgása, a légkör sűrűbb rétegeibe hatolva, 
fokozatosan lassul. A mozgási energiát azonban nemcsak a féke
zéssel fogyasztják, hanem tömegcsökkentéssel is. Ezért az aero
dinamikai fékezési szakasz előtt a visszatérő fülkéről leválasztják 
az immár feleslegessé vált műszaki egységet.

A leszállás végső szakasza 8-10 km magasságban kezdődik. 
Itt lépnek működésbe a visszatérő fülke tartályaiban tárolt ejtő
ernyők, kibocsátásukat a fedélzeti automatika irányítja. Előbb 
az ún. kihúzóernyők jelennek meg, majd ezek rántják ki a kiseb
bik fékezőernyőt. Amikor a leszálló test elért egy meghatározott 
süllyedési sebességet, ez a fékezőernyő leválik, egyúttal nyílni kezd 
az 1000 négyzetméter felületű fő leszállóernyő. A visszatérő fülke 
végül is a főernyővel ereszkedik a földfelszínre. Az ütközésmentes 
földetérésről a fülkére szerelt kis fékezőrakéták gondoskodnak; 
ezek a felszíntől kb. két méter magasságban kezdenek működni.
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A Skylab űrállomás A hetvenes évek első felének nagyszabású 
amerikai vállalkozása a Skylab űrállomás felbocsátása volt. 
A kb. 25 m hosszú, 6,6 m legnagyobb átmérőjű, 82 tonna tömegű 
űrállomás 1973—1979-ig keringett a Föld körül. 1973-1974-ben 
három munkaciklusban egyenként három űrhajós összesen 171 
napig dolgozott az űrállomáson.

Az űrállomás alapegységét, az orbitális laboratóriumot az 
Apollo holdexpedíciók űrhajóinak pályára állításánál használt 
hordozórakéta átalakított harmadik lépcsőjében helyezték el. Eb
ből a fokozatból eltávolították a rakétahajtóművet és segédbe
rendezéseit ; az eredetileg a tüzelőanyag tárolására szánt tartályba 
építették be a laboratórium kísérleti helyiségeit, a hálótereket, a 
konyhát, az étkezőt és a mosdót. A rakétafokozat oxigéntartályát 
hulladékgyűjtő térré alakították át.

Az orbitális laboratóriumhoz oldalról az energiaellátást táp
láló napelemtáblák, az ún. „elefántfülek” kapcsolódtak. A labo
ratóriumegység elülső részén a műszertér és a légzsilip közbeikta
tásával helyezkedett el az ún. dokkolóadapter, ide érkeztek és 
ehhez csatlakoztak az űrállomáson kikötő Apollo űrhajók. Ehhez 
az adapterhez erősítették a napteleszkóp (a Nap megfigyelésére 
szolgáló távcső) állványát. A teleszkóp elektromos rendszerét szél
malomvitorlákhoz hasonló napelemtáblák táplálták.

A Skylab szerkezete a pályára állítás során megsérült. Az orbi
tális műhely burkolatát körülvevő hőszigetelés felszakadt, ráadá
sul az említett „elefántfül” napelemtáblák egyike nem nyílt ki, 
a másika pedig teljesen tönkrement. Az első munkaciklus személy
zetének azonban bravúros munkával sikerült egy új hővédő rend
szert felszerelnie, továbbá az egyik napelemtáblát üzembe helyez
nie.

Eredetileg még egy Skylab űrállomás indítását is tervbe vették, 
de ezt az elképzelést nem valósították meg.
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A Szaljut űrállomás A hetvenes években a Szaljut űrállomásokkal 
a szovjet űrhajózás érte el a leglátványosabb és legjelentősebb 
sikereket. 1971 óta hat ilyen orbitális laboratóriumot állítottak 
pályára. Az első öt Szaljut összesen csaknem négy és fél évig ke
ringett a Föld körül, ebből mindössze hat és fél hónapig személy
zettel. A tapasztalatok nyomán a típust továbbfejlesztették; 
a Szaljut-6-ot 1977 őszén indították el. Az 1980 végéig eltelt 39 
hónap folyamán négy munkaciklusban összesen kb. 20. hónapig 
dolgozott személyzet ezen az űrállomáson.

A Szaljut-6-hoz az űrállomás két végén egyidejűleg két Szojuz 
vagy egy Szojuz és egy Progressz űrhajó csatlakozhat. Egy-egy 
munkaciklusban ketten tartózkodnak állandó személyzetként az 
űrállomáson, emellett időről időre további két űrhajós - az ún. 
látogató személyzet - keresi fel a Szaljutot. Az űrállomás hossza 
15 m (két csatlakozott űrhajóval együtt 29 m), legnagyobb átmé
rője 4,15 m, össztömege kb. 19 tonna (két csatlakozott űrhajóval 
együtt nagyjából 32 tonna).

Felépítését tekintve a Szaljut-6 jelentős méretű űrhajóhoz ha
sonló. De eltérően az űrhajóktól, az űrállomásnak nincsen vissza
térő fülkéje, hiszen a személyzet dolga végeztével a kiszolgáló 
Szojuz űrhajóval száll le a Földre. Az űrhajó orbitális fülkéjének 
a Szaljut űrállomásokon a munkaterem felel meg. A munkaterem 
kisebb és nagyobb átmérőjű hengeres félből áll; ezeket csonka kúp 
alakú rész köti össze. A dokkolószerelvények és a munkaterem 
között mindkét végén átszállófülkék vannak. A nagyobb átmé
rőjű végen lévő átszállófülkét a műszaki egység veszi körül; itt 
vannak a hajtóművek és a különféle tartályok.

A munkateremben elhelyezett központi kezelőasztalról lehet 
az űrállomás rendszereit irányítani és ellenőrizni. A tudományos 
berendezéseken kívül ugyancsak a munkateremben vannak a sze
mélyzet hálóhelyei, itt helyezték el az ételmelegítőt, az étkező- 
asztalt, az erőnlét fenntartására szolgáló edző- és tornaeszközö
ket, a mosdót, továbbá külön fülkében a W. C.-t.
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A holdszondák Az űrszondák kialakításával és útba indításával 
a Hold kutatásában is új korszak kezdődött el. Holdszondákat 
1959 óta állítanak pályára. Eddig összesen ötvenegy ilyen űresz
közt indítottak, közülük huszonhat szállt le az égitesten, tizen
három holdszonda pedig jelenleg is Hold körüli pályán, műhold
ként kering az égitest körül. Volt hat olyan holdszonda is, amely 
megkerülte a Holdat (közülük négy visszatért a Földre). Mind
össze hat űrszonda haladt el műbolygóként kisebb-nagyobb távol
ságban az égitest mellett, tehát nem sikerült feladatát maradékta
lanul teljesítenie. De ezek is rengeteg információt szolgáltattak 
a Föld-Hold közötti térség fizikai jellemzőiről.

A szovjet holdprogramban nagyrészt a Luna sorozat űrszondáit 
használták fel. Ezek az eszközök nem egyforma felépítésűek; 
az adott feladatokhoz több változatukat dolgozták ki. A sorozat 
első tagja, a Luna-1 - egyúttal az űrhajózás történetének első 
műbolygója - kb. 5500 km-re közelítette meg a Holdat. A szom
szédos égitest felszínét először a Luna-2 (1) találta el, a Luna-3 (2) 
pedig első ízben készített felvételeket a Hold túlsó oldaláról. 
A további szovjet holdszondák közül nevezetes a Luna-9 (3), 
amely 1966-ban első alkalommal hajtott végre ütközésmentes, 
sima leszállást a Hold felszínére; még ugyanabban az évben 
a Luna-10 elsőként állt az égitest körüli műholdpályára. Később 
még számos Luna holdszonda szállt le simán az égitestre, vagy 
kering műholdként a Hold körül.

Az amerikai holdszondák elsősorban a későbbi Apollo hold
expedíciók előkészítését szolgálták. Az első nagyobb eredménye
ket a Ranger-1 holdszondával (4) érték el, amely 1964-ben, le
szállása utolsó szakaszában, a becsapódási pont fölötti kb. fél 
kilométeres magasság eléréséig a Holdról készült televíziós fel
vételeket továbbított a földi állomásra. Az első talajszinti közel- 
felvételeket a Surveyor-1 (5) készítette a holdbeli tájakról. Az ame
rikaiak is több holdszondát állítottak az égitest körüli pályára 
a Lunar Orbiter-sorozatban (6).
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Emberek a Holdon Az amerikai űrhajózási kísérletek eddigi leg
nagyobb sikere az Apollo-program megvalósítása volt, amelynek 
keretében első alkalommal jutottak el emberek egy idegen égi
testre.

1969. július 16-án indult el az Apollo-11 űrhajó, fedélzetén 
Armstrong parancsnok, Collins, az anyaűrhajó pilótája, és Aldrin, 
a holdkomp pilótája foglalt helyet. Armstrong és Aldrin július 
20-án, magyar idő szerint 21 óra 23 perckor ért Holdat a hold
komppal a Nyugalom Tengere délnyugati részén kijelölt leszálló
téren. (Collins a Hold körüli parkolópályán keringő anyaűrhajón 
maradt.) A leszállás és a Holdra való kilépés között eltelt mintegy 
hat és fél órát az űrhajósok a holdkomp rendszereinek átvizsgá
lására, étkezésre, a levegőellátó és regenerálóberendezések ellen
őrzésére, végül a munkaszkafanderek feltöltésére fordították.

A nagy esemény július 21-én 3 óra 56 perckor következett be: 
Armstrong kilépett a Hold felszínére. Negyedóra múltán Aldrin 
is elhagyta a holdkompot (1. ábra). Kőzetminták gyűjtése, hold- 
rengésmérő és lézer-reflektor elhelyezése, a napszél összetételének 
vizsgálatára szolgáló gyűjtőlemez kihelyezése és bevonása, vala
mint fénykép- és filmfelvételek készítése után az űrhajósok vissza
tértek a holdkomp belső terébe. A holdfelszínen nagyjából két és 
fél óra hosszat tevékenykedtek, s a holdkomp 30 méteres körzeté
ben mintegy 250 méternyi utat jártak be. A holdkompra vissza
térve gondosan elzárták a szabadba vezető nyílást, majd a belső 
teret feltöltötték levegővel. Levetve a szkafandert hozzáfogtak 
a gyűjtött holdi anyagok összecsomagolásához, végül hosszabb 
étkezési és pihenési szünet következett. A holdkomppal 19 órakor 
szálltak fel az égitestről, majd három és fél órával később csatla
koztak az anyaűrhajóhoz. A holdkutatók végül is július 24-én 
érkeztek vissza a Földre.

1969-1972 között még öt alkalommal jártak emberek a Holdon. 
Az utolsó három expedícióban holdautóval közlekedve már 18-23 
órát töltöttek a holdkompon kívül, és 27-33 km utat jártak be.
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A holdi robotok A szovjet holdkutatás terveit, eltérően az ameri
kai felfogástól, az automatikus eszközökre alapozzák. Ezen a te
rületen az első nagy sikert a Luna-16 holdszondával érték el 1970 
szeptemberében. Ebben a vállalkozásban automatikus kőzetmin
tavevő berendezést juttattak a Holdra, majd a mintákat egy ön
működő űrrakéta hozta el a Földre (1. ábra).

A Luna-16 teljesen eltért a sorozat addigi tagjaitól. Hasonlóan 
az amerikai holdkomphoz, ez a szerkezet is két alapegységből: 
a le- és a felszállórészből áll. A Luna-16 volt az első olyan pilóta 
nélküli eszköz, mely a cél-égitestet a leszállás után el tudta hagyni. 
Első volt a holdszondák között abban a tekintetben is, hogy 
az ütközésmentes leszállást egy közbeiktatott holdi parkolópályá
ról hajtotta végre.

A holdszonda leszállóegységének a tartókeretét három rugózó 
láb támasztja alá; a tartókeretben helyezték el a fékező hajtómű
vet, továbbá a műszertartályt. A felszállóegység a leszállóénak a 
tartókeretén nyugszik, s ettől az összekötő szegecsek kirobbantása 
után tud elválni. Ez az egység tartalmazza a visszatérő tartályt és 
a hajtóműrendszert annak segédberendezéseivel együtt. A műszer
tartályból működtethető a csuklós rúdra szerelt fúrós talajminta
vevő, mely a begyűjtött anyagot a visszatérő tartályba helyezi.

A Luna-16 bravúros vállalkozását két hónappal később másik 
kimagasló eredmény követte: a Luna-17-tel a Holdra tették az 
első automatikus holdjárművet, a Lunohod-l-et. A szállító hold
szonda szerkezete abban tér el a megelőzőétől, hogy a felszálló
egység természetesen hiányzik róla, a helyét a holdjármű foglalja 
el, mely a leszálló művelet befejeztével legördül az égitestre.

A Luna-16 programjával azonos feladatot oldott meg a későbbi 
években a Luna-20 és a Luna-24. A Luna-21 holdszonda pedig, 
mint „testvére”, a Luna-17, automatikus holdjárművet helyezett 
kísérőnk felszínére.
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Holdjárművek Már a korai holdkutatási tervekben felvetődött 
az a gondolat, hogy a holdi távolságok leküzdésére valamilyen 
járművet használjanak. Kifejlesztésükben az a körülmény okozott 
nehézségeket, hogy szerkezetüknek lényegesen különböznie kell 
a földi járművekétől, hiszen a holdi terep sajátosságai, a Hold 
fizikai viszonyai szigorú megbízhatóságot és különleges követel
ményeket támasztanak.

Az automatikus üzemű szovjet holdjáró, a Lunohod (1) nyolc, 
fémrács szerkezetű keréken mozog; az egyes kerekeket külön- 
külön elektromotor hajtja. Az alvázra szerelt, hermetikusan zárt 
műszertartály foglalja magában az irányító rendszert, a logikai 
berendezést, különféle műszeregységeket, a holdjáró és felszere
lései működésének figyelésére és a tudományos adatok mérésére 
szolgáló eszközöket, továbbá a rádió- és a televízióberendezést. 
Más fedélzeti automatikus rendszerek a belső tér klimatizálását 
látják el, a meghatározott méréseket program szerint hajtják 
végre stb. Valamennyi fedélzeti rendszert naptelep, illetve az általa 
töltött akkumlátor táplálja. A jármű egyes manővereire - az indu
lásra, a megállásra, a kanyarodásra - távirányítással a Földről 
adnak parancsot. Az irányító a holdjáróról közvetített televíziós 
képen figyeli a terepet. A logikai berendezés a kapott parancsok 
szerint az egyes manővereket automatikusan hajtja végre.

A Lunar Roving Vehicle (holdi csatangoló jármű) négykerekű 
amerikai holdautó (2). Kerekeinek abroncsai fémspirálból készült 
tömlők. A két utasülés között botkormányszerű vezérlőkar van; 
segítségével szabályozható a menetirány (előre-hátra, balra-jobb- 
ra), a jármű sebessége, továbbá a fékezési művelet is. A vezérlő
kart bármelyik utas kezelheti. Fontos segédberendezés a navigá
ciós készülék, mely folyamatosan méri a megtett utat, és feljegyzi 
az irányváltoztatásokat. A számítógéppel egyesített berendezés 
állandóan tájékoztatja az utasokat a jármű helyzetéről, s így lehe
tővé teszi, hogy visszataláljanak a kiindulás helyére, a holdkomp
hoz.
50





A Vénusz-szondák A földközelben tőlünk „csupán” 41 millió kilo
méteres távolságra levő Vénusz bolygó a Földtől 257 millió kilo
méterre is eltávolodik. A viszonylagos közelség ellenére a radar, 
majd az űrszondák megjelenése előtt a Vénuszról a csillagászat 
eszközeivel mégis kevesebbet tudhattunk meg, mint a messzebb 
keringő bolygókról. A Vénuszt ugyanis sűrű felhőzet burkolja, s 
ez eltakarja a bolygó felszínét a távcsöves megfigyelés elől. Ezért 
csak a színképelemzés segítségével lehetett következtetni a vénuszi 
légkör összetételére.

Tizennégy-tizenöt hónaponként nyílik kedvező lehetőség a 
Vénusz-szondák indítására. Az első ilyen űreszközt, a szovjet 
Venyera-l-et 1961-ben állították pályára. A hetvenes évek végéig 
befejeződött valamennyi vállalkozásban az elindított Vénusz- 
szonda elérte a bolygó térségét. Legelőször 1965-ben a Venyera-3- 
mal sikerült leszállni a Vénuszon, két évvel később pedig a Ve- 
nyera-4 (1) már ütközésmentes, sima leszállást hajtott végre. Ezt 
a műveletet mindegyik újabb szovjet szonda megismételte, sőt 
1970-ben a Venyera-7-nek már sikerült talajszinti mérési adatokat 
is közvetítenie. 1975 óta új típusú szovjet Vénusz-szondákat indí
tanak, amelyek egy szállító- és egy leszállóegységből állnak; 
az első ilyen űreszközök, a Venyera-9 és a Venyera-10 leszállóegy
ségei (2) a bolygó felszínén panorámaképet készítettek és sugá
roztak a Földre. A rádiókapcsolatot a Vénusz körüli műhold
pályára állt szállítóegységek révén tartották fenn. 1978-ban a 
Venyera-11 és a Venyera-12 továbbított adatokat a bolygóról.

Érdekes amerikai vállalkozás volt 1973-ban a Mariner-10 útnak 
indítása (3), mely a Vénusz mellett mintegy 5800 km távolságban 
elhaladva, a Merkúr bolygót közelítette meg. 1978-ban két szon
dát indítottak: a Pioneer-Venus-l-et, mely a bolygó közelébe 
érve, műholdpályára állt, valamint a Pioneer-Venus-2-t (4), mely 
központi egységhez csatlakozó négy kisebb szonda együttese volt. 
Az öt egység a bolygó közelében szétválva külön-külön szállt le 
s továbbított adatokat.
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A Mars-szondák A Naptól több mint másfélszeres földtávolságban, 
228 millió kilométerre keringő Mars 779 naponként közelíti meg 
a Földet. A legkisebb Föld-Mars távolság nagyjából 56 és 101 
millió kilométer között van, aszerint, hogy milyen a két bolygó 
pályájának a viszonylagos helyzete. A Mars-szondákat rendszerint 
úgy állítják pályára, hogy a bolygóhoz érve, hozzávetőleg föld
közelségben legyenek.

Az első Mars-szonda az 1962-ben indított szovjet Marsz-1 volt, 
de a hatvanas években több hasonló szovjet kísérletet nem haj
tottak végre. A Marsról az első közeli felvételeket 1965-ben a mel
lette 9800 km távolságban elhaladó amerikai Mariner-4 (1) készí
tette. A Mariner-9 lett 1971-ben a Mars első műholdja; ez a szonda 
úgyszólván a bolygó egész felszínéről, továbbá a Mars-holdakról 
is sok ezer felvételt közvetített. A szovjet Mars-szondák közül 
1971-ben a Marsz-2 és a Marsz-3 (2), 1974-ben pedig a Marsz-5 
állt a bolygó körüli műholdpályára. Ütközésmentesen szálltak le 
a bolygó felszínére a Marsz-3, majd 1974-ben a Marsz-6 műszeres 
egységei.

Az említett Mars-szondák igen sok értékes adattal gazdagítot
ták a tudományt, de nem adtak választ arra a kérdésre: van-e élet 
a Marson? 1975 őszén két amerikai Viking-szonda (3) indult 
a bolygó felé; programjukban központi szerepe volt az esetleges 
marsi élet felderítésének. Ezek a Mars-szondák - melyek a követ
kező év nyarán érték el a bolygót - két alapegységből épültek fel: 
a Mars körüli műholdpályán keringő orbitális egységből és a boly
góra leszálló egységből. Ez utóbbi (4) valóságos laboratóriumot 
fogadott magába. Mindkét Viking készülékei talajkémiai és me
chanikai vizsgálatokat, Mars-rengési méréseket és meteorológiai 
megfigyeléseket is végeztek. Számos talajszinti panorámafelvétel 
is készült. Élő szervezetek jelenlétét azonban nem sikerült kimu
tatni, a kérdés tisztázására előreláthatólag újabb szondákat indí
tanak.
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Űrszondák az óriásbolygók felé A Naprendszer belső bolygói
- a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars - nagy sűrűségűek, szi
lárd kérgűek. Merőben különböznek ezektől a Föld-típusú égi
testektől a külső, más néven óriásbolygók. Sorrendben az első 
közülük a Jupiter, mely a legnagyobb is egyszersmind. Tömege 
egymagában nagyobb, mint valamennyi többi bolygóé együtt
véve, sűrűsége azonban a Földének negyede csupán.

A csillagászat eszközeivel az óriásbolygók sok rejtélyét nem 
lehetett tisztázni. Ilyen egyebek között e bolygók kémiai felépítése, 
a Jupiter és a Szaturnusz energiasugárzása. Kevés adat állt rendel
kezésre az óriásbolygók holdjairól is és így tovább.

A Jupitert megközelítő űrszondák, a bolygó gravitációs terében 
felgyorsulva, irányt változtatnak, s más külső bolygók pályái felé 
folytatják útjukat. A viszonylag hosszú keringési idejű külső boly
gók századunk nyolcvanas éveiben a pályájukon olyan helyzetben 
vannak, hogy a Jupiter felől közeledő űrszonda akár többükkel is 
találkozhat. Ilyen kedvező alkalom legközelebb csak a XXII. szá
zad közepe táján ismétlődik meg!

A külső bolygók felé az Egyesült Államok indított űrszondákat: 
1972-ben a Pioneer-10, 1973-ban a.Pioneer-11 (1), majd 1977-ben 
a Voyager-1 és a Voyager-2 (2) állt pályára. Valamennyi elérte 
a Jupitert, s innen értékes adatokat, valamint képfelvételeket su
gárzott. További pályáján a Pioneer-11 1979-ben már vizsgálato
kat végzett és felvételeket készített a Szaturnusz közelében, a 
Voyager-1 1980-ban, a Voyager-2 pedig 1981-ben találkozott 
a gyűrűs bolygóval. A Voyager-2 ezután az Uránusz felé tart, 
amelyet 1986-ban ér el. Lehetséges, hogy ez az űrszonda 1989-ben 
megközelíti a Neptunuszt is. Mind a négy űrszonda legvégül
- évtízezrek múltán - elhagyja a Naprendszert.
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Az űrrepülőgép A nyolcvanas évek új űrhajózási eszköze a több
ször felhasználható űrrepülőgép lesz. A szokásos repülőgépektől 
abban különbözik, hogy hajtóművei rakéták, így nemcsak a föld
közeli atmoszférában tud közlekedni, hanem a világűr körülmé
nyei között is. Az űrrepülőgép alkalmas műholdak és más űresz
közök pályára állítására, sőt visszahozatalára is, emellett át tudja 
venni az űrhajók legtöbb feladatát.

Az Egyesült Államokban kifejlesztett Space Shuttle felgyorsí
tására szilárd hajtóanyagú hordozórakéta-párost használnak. 
Ez utóbbi - eltérően a megszokott hordozórakétáktól - többszö
rösen felhasználható. Indítás után a hordozórakéta-páros nagyjá
ból 40 km magasságba juttatja az űrrepülőgépet, az ún. orbitert, 
s itt különválva tőle egy darabig ballisztikus pályán repül tovább, 
majd ejtőernyők segítségével épségben jut vissza a Földre.

A három folyékony hajtóanyagú rakétával üzemelő orbiter 
üres tömege 68 tonna, hossza 37 m, szárnyfesztávolsága kb. 24 m. 
Háromfőnyi személyzete mellett további négy utas is helyet fog
lalhat a fedélzeten. 700 tonna hajtóanyagot befogadó külső tar
tályt visz magával; a hajtóanyag elfogyasztása után 110 km ma
gasságban a repülőgépről leválasztják a tartályt. Ezután a hajtó
műveket a fedélzeti tartályból táplálják. A keringési pályát elérve 
az orbiter űrhajóként mozog tovább. A pályán 2-4 hétig tartóz
kodhat. Visszatérési manőverét űrhajó módjára kezdi - vagyis 
a pályáról fékezési művelettel tér le -, majd a légkör sűrűbb réte
geibe érve, repülőgépként, siklórepüléssel ér földet. Leszállását 
követően elvégzik az eszköz műszaki ellenőrzését és karbantartá
sát, ezután sor kerülhet a következő űrrepülésre, a Columbia űr
repülőgép első vállalkozását 1981. április 12-től 14-ig hajtották 
végre.

Az űrrepülőgép kifejlesztését a Szovjetunióban is tervbe vették.
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Ahonnan az űreszközöket indítják A különféle űreszközöket pá
lyára állító hordozórakétákat az űrközpontoktól, más néven 
kozmodromokból röpítik fel. Az efféle létesítmények feladata 
részint több, részint kevesebb a hagyományos repülőterekénél. 
A hordozórakéták és az űreszközök építésének utolsó fázisát, 
az összeszerelési műveleteket például a kozmodromban végzik el; 
az űrközpont tehát gyárüzemnek is tekinthető. A repülőterekével 
megegyezik az a szerepe, hogy innen indítják, persze nem a repülő
gépeket, hanem az űrhajókat. Van azonban egy lényeges különbség 
is: a visszatérő űrhajók nem itt szállnak le. A kozmodromok rá
adásul méreteikben messze felülmúlják a repülőtereket; egyes űr
központok - a szovjetunióbeli Bajkonur vagy az amerikai Cape 
Canaveral - területe sok száz négyzetkilométer.

Itt az űrhajók indítását mutatjuk be. A bajkonuri kozmodrom
ban e feladatra két állás épült; mindegyiküket hegyoldalban, a lejtő 
fölé nyúló, mintegy 40 m széles teraszon létesítették. A teraszt 
gigantikus diadalívre emlékeztető, 50 m magas vasbeton építmény 
támasztja alá. Ez az elrendezés azért kedvező, mert az indításkor 
lassan felemelkedő hordozórakétából kilépő, erősen felhevült 
égéstermékeket egy lángterelő segítségével a terasz alatt, a sivata
gos völgyoldal felé lehet irányítani. Így az indítóállás berendezése 
nem károsodik.

Ezekről az állásokról egynapos időközökben egymást követően 
több űrhajót is pályára lehet állítani. Így történt ez 1969-ben 
a csoportos Szojuz-űrrepülések alkalmával. Ha a start során vala
milyen hiba mutatkoznék, a másik álláson készenlétben lévő űr
hajót rövid idő múlva indíthatják.
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