


Számításba vehető tartalom változatok
Idealista közelítés:
Számos elfogadott nemzetközi és ENSZ egyezmény rögzíti a világűr kizáróla-
gos békés felhasználhatóságát, amit mindenki be is tart!

Pesszimista, szkeptikus közelítés:
A világűr az elfogadott nemzetközi és ENSZ egyezmények ellenére tele van 
katonai eszközökkel, fegyverekkel. Ezek száma, rendeltetése, műszaki jellem-
zői hétpecsétes katonai titkok, kívülállók számára ismeretlenek.

Realistának tűnő közelítés:
A világűrben valóban szépszámú – nem feltétlenül romboló - katonai eszköz 
(is) van, melyekről, ha máskor nem évtizedek múlva több dolog kiderül. 
Nézzünk közülük néhányat, az alkotó és/vagy működtető emberre figyelve
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A repülőgépek fejlődésével, a hanghatárt átlépve, majd számottevően meghaladva, 
már a ’60-as években felmerült az igény a szuperszonikus sebességet (M*=1,5÷3,5) 

Űrkutatás

A kezdetek egybeestek a hidegháborúval, 
illetve a két világrendszer szembenállásával. 
Ez együtt járt mindkét fél részéről a felderítés 
és csapásmérés dimenzióinak kiszélesítésé-
vel,a világűr irányába. Mivel az űrjárműveket 
az első két évtizedben döntően katonák 
működtették, repülték, így e feladatok (főként 
felderítés) végrehajtásának személyi feltételei 
biztosítottak voltak.

lényegesen meghaladó (M=5÷18), un. hiper-
szonikus légijárművek létrehozására, valamint 
a világűrbe történő kijutásra, majd más égites-
tek, naprendszerek meghódítására is. 
* M-szám: a pillanatnyi repülési sebesség (v) és az 

adott repülési magasságon mérhető hang-
sebesség (aH) viszonyszáma. (M=v/aH)
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Űrkutatás
A fejlődés alapvető, ellentmondásos meghatározói:

Egy bombázó-repülőgép ártrendje 
az elkövetkező 150 évben

• az informatikai kapacitás nagy-
ságrendekkel növekszik, alap-
eszközeinek ára rohamosan 
csökken, egyre több emberi 
beavatkozást képes kiváltani;

• az általa működtetett hadi-
technikai eszközök ára sok-
szorosára nő.
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későbbi modifikációiknak közös kedvezőtlen
sajátosságai voltak, hogy:

Az űrkutatás és űrhajózás rohamos fejlődé-
sével fokozatosan előtérbe kerültek az alábbi 
elvárások:

• az alkalmazás, működtetés gazdaságos-
sági-hatékonysági és a környezetvédelmi
mutatóinak lényeges javítása;

• az űrjárművön egyszerre utazók létszámá-
nak növelése és a komfort és munka 
feltételek javítása;

• minőségi előrelépés érdekében, az űruta-
zásokban, kutatásokban résztvevők köré-
nek kibővítése, a legkülönbözőbb szakterü-
letek olyan kutatóival, tudósaival, akik 
egészségi, fizikai, pszichikai állapota átla-
gos és speciális repülő-szakmai képzett-
séggel sem rendelkeznek. 

1957-ben az első mesterséges holdat, 1961-ben az első embert szállító űrhajót állítot-
ták földkörüli pályára. (1980-ban repült az első magyar a világűrben.) Ezeknek, valamint 

• csak egyszeri repülésre voltak alkalmasak;
• szűkös és kényelmetlen elhelyezés;
• személyzetként - mindenek előtt a le- és 

fel- szálláskor jelentkező nagy túlterhelések
miatt - többnyire csak vadászrepülőgép-
vezetők (katonák) jöhettek számításba. 

Űrhajósok kiválasztása
korábban
(3’-ig) 15’

Űrhajósok
kiválasztása ma

4’38’’

Űrrepülés
története

5’35’’

Kármán-vonal

Űrkutatás
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Személyzet kiválasztásának szempontjai a kezdetekkor
Egy korabeli „Szigorúan bizalmas” minősítésű irat szerint, - mely az „Űrpilótákkal 

szemben támasztott követel-
ményrendszer” címet viselte, 
szerzője Szergej Koroljov a 
szovjet űrprogram vezetője 
volt - a légierő pilótái közül 
olyan jelölteket kell találni, akik

Megjegyzés: a kiválasztottak 
egy  ~2,5 m átmérőjű alumí-
nium ötvözetből készült, 
gömb alakú kabinban foglal-
tak helyett volt. Benne 818 kg 
tömegű műszert és berende-
zést helyeztek el, amelyek 
többsége 1986-ig titkos minő-
sítésű maradt. 

Űrhajósok kiválasztása
korábban
(3’-ig) 15’

Űrhajósok
kiválasztása ma

4’38’’

• 25-30 életévük között vannak;
• nem magasabbak 175 cm-

nél;
• nem nehezebbek 72 kg-nál. 
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A gazdaságosság terén a döntő követelmény a kozmikus repülőeszköz alapvető
építési egységei közül a lehető legtöbb és a legköltségesebbek (fő és gyorsító rakéta 

A vizsgálatok nyomán bebizonyosodott, hogy 
a felsorolt követelmények mindegyike leginkább 
olyan speciális repülőszerkezettel valósítható
meg, amely az orbitális pálya és földfelszín 
közötti szakaszon – legalább visszatéréskor –
aerodinamikai elven működő repülőgépként
haladva, a Föld légkörén keresztül vezető
útjának közel 90 %-át a (M≈23 hiper-
szonikusról!) egyre  csökkenő sebességgel teszi 
meg.

A világűrbe történő kijutáshoz és az ott meg-
valósított manőverekhez szükséges szükséges 
tolóerőt (impulzust) napjainkban még rendsze-
rint szilárd és/vagy folyékony, kémiai hajtóanya-
gú rakéták biztosítják.

fokozatok és az orbitális egység) többszöri 
felhasználhatósága.

Az utazásokban résztvevők körének számot-
tevő bővítéséhez („civilesítéséhez”) kívánatos 
volt olyan repülőeszköz létrehozása, amely a 
repülés során nem, vagy csak a lehető legrö-
videbb időre lépi túl, az ny(x,z)=2÷3-as túlterhe-
lést és annak változása is kismértékű.

Űrhajósok terhelésének csökkentése

1’30’’

Űrkutatás, űrrepülőgép szükségessége, célszerűsége
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Űrrepülőgépek

Hőterhelés

Aerodinamikai felhajtóerő
keletkezése

A repülés technikailag legnehezebb fázisa az orbitális pályáról, vitorlázó repülőgépként 
történő visszatérés a Föld felszínére.

Repülő testek

20’

M>5

47”

Abláció Csempe

3’31’’
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Mindebből belátható, hogy az űrrepülőgépek olyan speciálisan kialakított hiperszonikus 
repülőeszközök, amelyek:

• alkalmasak több alkalommal (20÷100-szor) Föld körüli orbitális pályára (H = 150÷500 
km) kijutni, ott 1÷30 napon keresztül (a világűrben) tartózkodni, majd a légkörön 
keresztül siklórepülésben, vitorlázó repülőgépként meghatározott repülőterekre 
visszatérni;

• egyaránt hatékony kormányszervekkel rendelkeznek a világűrben, hiperszonikus, 
szuperszonikus és szubszonikus sikló, valamint leszálló sebességekkel történő
manőverek végrehajtásához;

• megfelelő kiegészítő berendezésekkel rendelkeznek a világűrben végrehajtandó
dokkolási (más űreszközzel történő csatlakozási) és munkavégzési feladatok (pl. 
mesterséges holdak pályára állítása, begyűjtése, javítása stb.) végrehajtására;

• felszerelésük alkalmas a súlytalanság (világűr) körülményei között is a fedélzeten 
tartózkodók élet- és munka-feltételeinek (megfelelő komfort érzetének) biztosítására;

• a sárkány aerodinamikai kialakítása hiperszonikus repülés esetén is lehetővé teszi 
Kh>1,4 jósági szám elérését. (Ugyanis csak így biztosítható a visszatérés során a 
túlterhelés nymax≤2÷3 értéke, illetve a tartalék repülőtér eléréséhez szükséges 
oldalirányú kitérő manőver végrehajtása.)

Űrrepülőgépek

Buran Hotol

Hermes
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Szilárd hajtóanyagú
gyorsító rakéta

Az űrrepülőgép gyorsító rakétája és üzemanyag tartálya

A rakéta adatai:
• induló tömeg: 571 073 

kg, ennek 85 %-a hajtó-
anyag

• tolóerő: 14 690 kN
• magassága: 45,46 m
• átmérő: 3,7 m
• átlagos falvastagság: 

12,7 mm
A tolóerő nem szabályoz-

ható, az égést nem lehet 
leállítani.

A főhajtómű üzemanyag 
tartálya

Az üzemanyagtartály adatai:
• folyékony oxigén tartály (2; 3): 541 739 liter,

-183 oC-on
• folyékony hidrogén tartály (6; 8): 1 450 058 liter,

-253  oC-on
• a tartály üres tömege: 26 500 kg
• a tartály induló tömege (utolsó változat): 760 000 kg
• magassága: 47 m
• átmérő: 8,38 m
• falvastagság: 1,75÷52,3 mm
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Az űrrepülőgép szerkezeti felépítése 1.
A főhajtóművek blokkja

A manőver és orientációs 
hajtóművek blokkja

A fedélzeti manipulátor kar és vezérlőblokkja

A mellső orientációs 
hajtóművek blokkja

Űrhajók,
űrrepülőgépek

22’



Az űrrepülőgép személyzetének elhelyezése a fedélzeten

Űrhajósok

felkészítése  14’

Az űrrepülőgépek belső kialakítása egyaránt lehetővé
kell tegye a biztonságos munkavégzést és a pihenést,

Valamennyi űrexpedíció-
sikerének alapvető feltétele a
személyzet gondos, komplex

(fizikai és pszichikai) felkészítése.

valamint a világűrbe történő
biztonságos kijutást,
az ISS-re történő
átszállást.

WC (2)
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A Space Shuttle egy teljes működési ciklusa

A teljes ciklus költsége ~1,5 milliárd USD.

Felszállás
Repülés

Leszállás

tleválás≅ 2 perc

tpályára állás≅ 8,5 perc után

tleszállás≅ 55÷60 perc
tkarbantartás, min≅ 4÷5 hétHleválás≅ 40 km

Hpályára állás≅ 150 km

Indul *≅ 1587÷2040 t
Érkezik* ≅ 80÷104 t

(az induló tömeg ~5 %-a!)

* a feladattól függően változik, minden kilogramm, amivel megnövekszik az űrrakéta tömege, a 
startnál +530 kg tüzelőanyagot igényel.

Karb

39’.
9 perc a kozmoszig       9’22’’

Indítás
gazd.
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A Space Shuttle egy  tervezett katonai alkalmazási terve
Meghibásodott műholdak űrrepülőgéppel történő befogása, vissza hozatala, esetenként 
helyszíni javítása (pl. Hubble űrtávcső!!!) kézenfekvő meg-
oldásként kínálta a rombolás
lehetőségét is.

Ennek eszköze az űrrepülőgép fedélzetéről (rakteréből) induló és oda vissza-
térő – az ellenséges műholdat rejtve megközelítő - ember vezette űrjármű lett 
volna.
Ugyan ennek az elképzelésnek másik 
változata szerint, a műhold romboló
egy B-747 fedélzetén elhelyezett
külső függesztményként indítva 
emelkedett volna céljához, majd 
feladatát teljesítve zuhanást
követően ejtőernyővel térhetett
volna vissza a földfelszínre.
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Folyamatos korszerűsítés és a katasztrófák tanúságai

NASA jelentés

Mentés

A folyamatos és érdemi korszerűsítések, 
valamint új mentési eljárások kidolgozása 
ellenére is, a Challenger (1986. 01. 28.) és a 
Columbia (2003. 02. 01-én) katasztrófája 
gyakorlatilag megpecsételte az űrrepülőgép 
program sorsát. A komplex fejlesztések, 
konstrukciós módosítások korszerűsítések 
ellenére is, Space Shuttle, 30 év alatt 
elavult!

Columbia
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„Kórtörténet 1.”
1980-ban a Space Shuttle-t minden példányát 100-100 repülésre tervezték, 60 napos 

újra felkészítési ciklusidővel, évente 6-6 repüléssel. Az előzmény nélküli új konstrukció
fokozott kockázatot jelentett, így előzetes becsléssel a flotta ~43. repülésére prognoszti-
zálták az első, a ~135.-re a második katasztrófa bekövetkezésének lehetőségét.

A 30 éves űrrepülőgép program során, 14-en haltak meg. Ez 4,2 %-os vesztesség, 
azaz a repülés biztonság túlélési mutatója 96 %-os 
(100 űrhajósból 4 meghalt!).

Ehelyett ez, már a 25. és 113. út során megtörtént. Challenger katasztrófa után – mely 
annak 10. repülése után következett be. Ennek hatására a műszaki üzemidőt először 
50, majd 40 repülésre szállították le. A Columbia 22 évesen, a 28. repülésénél 
semmisült meg, ez évi átlagban 1,27 repülés végrehajtását jelenti.

A valóságM

Challenger katasztrófa

47’

Columbia katasztrófa

47’
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„Kórtörténet 2.”

A Discovery 2011. 03. 09-én tért vissza utolsó útjáról. Közel 30 év alatt: 39-szer járt a 
világűrben (ez évente 1,3 repülés), ott összesen 365 napot eltöltve, 236 millió kilométert 
megtéve, 5830-szor kerülte meg a Földet.

Záró mérlegM

A három évtizedig tartó űrrepülőgép (Space Shuttle) program teljes költsége egy 2011-
es számítás szerint - az első repüléstől (STS-1, 1981. 04. 12.) az utolsóig (STS-135, 
2011) - ~196 milliárd dollárba került, azaz egy-egy útra közel 1,5 milliárd USD-t költöttek. 

STS program teljes költségei

Indítás halasztásának költségei Űrrg. program 1.

47’

Űrrg. program 2.

47’

Az ENDEAVOUR, a űrrepülőgép flotta legfiatalabb, 1992-ben épült tagja, 2011 
áprilisában indult az utolsó előtti (sajátjaként a 25.) űrrepülőgép útra (1,3 repülés/év). Az 
űrrepülőgépek 135 útjuk során 46 alkalommal dokkoltak az űrállomáson (ebből 9-szer a 
MIR-en).
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„Kórtörténet 3.”

A XXI. századra az űrutazás gazdaságossága is egyre inkább kulcskérdéssé vált. Ez a 
versenyt tovább élezte a magán űrszállítási cégek megjelenése. A 2000-es évekre 1 
font (0,45 kg) teher szállítása:

Záró mérlegM

• Space Shuttle űrrepülőgéppel ~8000 USD;
• az orosz Progressz űrhajóval ~2300 USD;
• Dragon V1 űrhajóval ~1000 USD (az egyre több 

újrahasznosítható elem miatt is!);
• Dragon V2 űrhajóval (terv szerint) ~500 USD;

Mindez Space Shuttle űrrepülőgép további üze-
meltetését gazdaságosságilag is indokolatlanná
tette.

Dragon V2

3’

Gazdaságosabb
indítás
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A Boeing cég által gyártott X-37B (1’42”) fejlesztése azután került a hadsereghez, hogy 
a NASA leállította a teszt-programot. A 
2000-es évek közepén először a védelmi 
kutató-szervezet (DARPA), majd az USAF

Lehetséges katonai folytatás: X-37

Az X-37B Shuttle Landing
Facility (SLF) 2019. október 
27-én tért vissza a típus 5. 
repüléséről 720 napos 
útjájáról NASA Kennedy 
Űrközpontjába (eddig ösz-
szesen 2805 napot töltött a 
Föld körül keringve). Az 
USAF) most sem közölte, 
hogy milyen feladatokat 
látott el a világűrben az 
Atlas-5 hordozó rakétát kö-
vetően, először a SpaceX
Falcon 9 rakétával indított, 
majd a légkörön át automa-
tizáltan, siklórepüléssel 
visszatérő űreszköz.

Az USAF  legalább két X-
37B űreszközzel rendelke-
zik, és mindkettő már több 
repülést is végrehajtott 

(Amerikai Légierő) vette át 
a program feletti irányítást. 

X-37B Rak. indítás

1’43’’
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Lehetséges katonai folytatás: XS-1

DARPA XS-1

42’’

A BOEING nyerte el az XS-1 (Experimental
Spaceplane) modelljével a DARPA többször 
használható űrjárműre kiírt pályázatát.

Ennek a 2020-ban először indítani tervezett repü-
lőeszköznek:

• leoldható gyorsító rakéták nélkül kell felszállnia;

• 1,5 tonna hasznos terhelését külső konténerbe 
szállítania,

• feladata végeztével repülőgépként visszatérnie.
További elvárás, hogy heti egy karbantartással:
• naponta újra indítható legyen;
• egy felszállás költsége nem haladhatja meg az 5 

millió USD-t.

Hiperszonikus

kísérletek 7’
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Űrállomások feladata (napjainkban)

Az űrállomások önálló manőverezésre alkalmatlan Földünk felszíne felett alacsony, 
(perspektivikusan közepes, vagy magas) orbitális pályára a későbbiekben más 
bolygók, holdak köré és/vagy a távoli világűrbe, felbocsátott (összeszerelt) kozmikus 
repülőeszközök, melyek jelenleg biztosítják:

• a huzamos emberi tartózkodásra, munkavégzésre (hetek, hónapok, évek) alkalmas, 
előírt komfort érzetű élet és munka körülményeket (az űrhajóktól eltérően!) megfelelő
védelmet biztosítanak a világűr kedvezőtlen hatásaitól (benne a súlytalanságtól);

• az emberi tevékenységhez, fedélzeti rendszerek működtetéséhez szükséges energiát, 
valamint annak folyamatos pótlását;

• más űreszközök fogadásához csatlakozásához, indításához, igényszerinti kiszolgálá-
sához, a szabad világűrben végzett munkához  szükséges műszaki felszere-lést;

• katasztrófa (vagy annak veszélye) esetén a védekezés, túlélés, az objektum 
vészelhagyásának feltételeit.

• a XXI. századra reális, fizetőképes igényként megjelent az űrturizmus feltételeinek 
megteremtése Az ISS-re 2015÷2020 között 1 űrturista képzése, oda-vissza szállítása 
és ~1 hetes tartózkodása. (1 űrhajós képzését, szállítását jelenleg az oroszok által –
kihasználva a Space Shuttle kiesése utáni monopol helyzetet is - ~70 millió USD).

• Tervek szerint két űrturista, - már befizették az előleget - utazhat 17 napos úton egy 
átalakított Szojuz űrhajóval a Hold megkerülésére, fejenként ~122 millió USD (~34 mrd
Ft-nak megfelelő) összegért. Útközben még az ISS-en is kiszállnak. 

Űrhajózási
rekordok

Űrutazás - minden
eshetőségre készen

(3’35’’-ig!) 44’

Vészelhagyás
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Az ember tartós világűrben történő tartózkodás problémájának megoldására ’70-es 
évektől megkezdődött az űrállomások építése, egymást követően, azonos pályára 
felbocsájtott és ott összekapcsolt űreszközökkel. Ennek első példánya a Szaljut-1 volt, 
melyet 1971. 04. 19-én, Proton K hordozórakétával állították H≈200÷220 km magasságú
alacsony földkörüli eliptikus pályára.

Szaljut 1

Szerkezete: 3 modulból épült fel;   Tömege: 18,4 tonna;   Mérete: L=20 m és Dmax=4 m;
Személyzete: 3 fő; Lakott: 24 napig (június)
Működése: Az első lakott űrállomás volt. 1971. 10. 11-én, 175 nap után semmisült meg, 

ez alatt 2929-szer kerülte meg a Földet. Az első személyzet dokkolása nem 
sikerült. A második ekipázs 24 napi tartózkodás után, a Földre történő
visszatéréskor. a hordozó rakéta kihermetizálódása miatt meghalt.

Szaljut
tartós súlytalanság

6’30’’

A széria utolsó tagja 1982-ben a Szaljut 7 
volt, mely a későbbiekben a Mir-űrállo-
más alapjául is szolgált.

A Szaljut űrállomásokból* sorozat épült, közülük a 2., 3., 5., Almaz néven 
katonai változatok voltak. 
Az Almaz (és Szaljut) űrállomások két hen-
geres részből álltak, az egyik 2,9 m átmé-
rőjű, 3,51 m hosszú, a másik 4,15 m át-
mérőjű 2,72 m hosszú volt. A két részt egy 
1,2 m hosszú kúpos rész kötötte össze. A 
kisebb átmérőjű rész végén, a szerkezet 
tengelyében található a dokkoló egység.

Magyar űrhajósjelöltek 1977
*A Szaljut-6 űrállomáson járt Farkas Bertalan magyar 

űrhajós is 1980. május 26. és június 3.-a között.
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A Szaljut űrállomások néhány adata

* * A Szaljut-6 űrállomáson járt Farkas Bertalan magyar űrhajós is 1980. május 26. és 
június 3.-a között.

Magyar űrhajósjelöltek 1977

* *

*

*

*

* Katonai felderító rendeltetésű (Almaz fedőnéven)
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Az Almaz (Алмаз -gyémánt) szovjet katonai űrállomás volt, ahol az űrhajósok rendelke-
zésére álltak volna nagy teljesítményű kamerák, radar és az 
állomás védelmére szolgáló fegyverek.

Almaz katonai űrállomás

Az űrállomás energiaellátását 2 pár napelemtábla biztosította, összesen 3,1 kW 
teljesítménnyel. Meghajtásáról a dokkoló egység két oldalán elhelyezett 4 kN tolóerejű
rakétahajtómű gondoskodott.
A programot először elhalasztották, majd végleg törölték a 60-as évek végén, amikor 
Cselomej a főkonstruktőr elvesztette a szovjet kormány bizalmát. Az Almaz tervei 
alapjain készült el a Szaljut–1.

Összesen 5 db. Almaz űrállomást állítottak pályára. Ebből 2
személyzet nélkül, automatikus üzemmódban repült Koz-
mosz–1870 és Almaz–1 néven, 3 pedig személyzetet is fo-
gadott. (Ezeket a katonai program rejtése miatt Szaljut 2/3/5

néven állították pályára.) Az Almazokat személyzet  nélkül indították azt később Szojuz 
űrhajók szállították oda.
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Almaz

Az űrállomás fő fényképezőgépe 50X50 cm-es filmkockára, 6,5 m fókusztávolságú
objektívvel készített felvételeket. Az adatok visszajuttatására 
részben rádiókapcsolat, részben egy ~360 kg tömegű visszatérő
kapszula szolgált. Ezt részben ejtőernyős, részben légpárnás 
fékezéssel ért földet. Ha a képeket rádiókapcsolaton keresztül 
küldték vissza a földre, az előhívás és a szkennelés kb. fél órát vett 
igénybe.

Az állomások tipikus vezérlő egységei láthatóak, baloldalon a SOKOL-1 PKO körte-
leszkóp, jobbra pedig a fő
konzol, aminek elemei a Szo-
juz űrhajókon is megtalálha-
hatóak. Az Albatros kombinált 
videó/radar kijelzőre a dokko-
lásnál volt szükség, valamint 
külső kilátást biztosított az 
állomásra. A kis földgömb a 
Föld körüli pozíciót mutatta. 
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Almaz

A fedélzeten kísérleti jelleggel kipróbálták a Rihtyer R–23 a – Tu-22-re kifejlesztett –
gépágyú, világűrben történő
alkalmazásra átalakított változatátá is.

Ezenkívül a katona űrhajósok számá-
ra lézer pisztolyt is rendszeresíteni 
kívántak, az USA felderítő műholdjai 
érzékelőinek elvakítására

Tapasztalatok egyértelműen igazolták, hogy űrfelderítésre gazdaságosabbak az 
automatikus, személyzet nélküli műholdak. 
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Skylab (1973. május – 1979 július, 2249 nap)

SKYLAB
(összekötetés)

6’40’’

Főbb adatai:
• Földkörüli pályán töltött idő: 2249 nap
• Ebből lakott: 171 nap
• Személyzet: 3 fő
• Űrséta idő összesen: 42 óra
• Keringések száma: 34 981
• Átlagos repülési magasság: 440 km
• Szerkezete 5 modulból állt
• Tömege: 90 tonna
• Mérete: 36 m (hossz); 6,7 m (átmérő)

1974. május 14-én indították Cap Canaveralról Saturn 5 hordozórakétával. A három 
váltás legénysége közül az utolsó 1974 októberében hagyta el az űrállomást, amely

1979 július 11-én semmisült meg.
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Szojuz–Apollo-program 1975
Első közös amerikai–szovjet közös űrrepülési program volt 1975-ben. Ekkor Föld körüli 
pályán összekapcsolódott az amerikai Apollo–18 és a szovjet Szojuz–19 űrhajó. Ez volt 
az első kísérleti nemzetközi űrállomás létrehozására.  Az űrjárművek fedélzetén két 
szovjet és három amerikai űrhajós tartózkodott és dolgozott együtt 44 órás 
összekapcsolódás alatt. Az Apollo és a Szojuz közös repülése egyben az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió közti űrverseny jelképes lezárását is jelentette. 
A Szojuz–19 és az Apollo hét és fél óra különbséggel indult 1975 július 15-én és július 
17-én kapcsolódtak össze. Kipróbáltak még egy újradokkolási manővert, amelyben már

Apolló-Szojuz
(kooperáció)

6’40”

a Szojuz volt aktív sze-
replő. A szovjetek öt, 
az amerikaiak kilenc 
napig maradtak az űr-
ben. A dokkoláshoz 
egy speciális adaptert 
használtak, az eltérő
összetételű és nyomá-
sú fülkelevegő komp-
enzálására. Utóbbit az 
Apollóval indítottak.
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Lakómodul

A MIR-űrállomás
Az első, alapfelszereléseket szállító MIR-modult 1986. 02. 20-án állították Föld körüli 

pályára. 2000. 06. 15-én hagyta el az űrállomást az 
utolsó személyzet és 2001. 03. 23-án irányítottan, a 
Föld légkörébe vezetve megsemmisült.
Főbb adatai:
• Földkörüli pályán töltött idő: 5519 nap;
• Ebből lakott: 4592 nap;
• Személyzet: 12 országból 104 fő (közülük 11 nő), 

akik  20 000 kísérletet végeztek, kiemelt figyelmet for-
dítva a tartós súlytalanság emberi szervezetre gyakorolt 
hatására;

• Űrséta idő összesen: 42 óra;
• Keringések száma: 86 331;
• Átlagos repülési magasság: ~400 km;
• Szerkezete 7 modulból állt;

MIR történet

46’

• Tömege: 130÷140 tonna;
• Mérete: 32 m (hossz).

31 m (széles);

MIR
(Építkezés az űrben)

4’31’’

Atlantisz a MIR űrállomáson 1995-ben
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MIR űrállomás vége 2. 1986. 02. 19. – 2001. 03. 22.

MIR drámája

48’
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A Nemzetközi Úrállomás (ISS) 1998 december 7-én a Zarja és a Unity modulok 
összekapcsolásával kezdte meg működését. Az első személyzet 2000 november 2-án 
érkezett.
Eredetileg működtetését 2020-ig tervezték, amit már 2024-ig meghosszabbítottak.
Az építéséhez szükséges személyzetet, szerkezeti elemeket a Space Shuttle és orosz 
űrhajók szállították fel. Utóbbiak, valamint a nemzeti kutató blokkok, a programban 
résztvevő országokban készültek.

Nemzetközi űrállomás (ISS)

Az ISS éves működtetési költsége 3 mrd USD. (USA polgári és katonai űrköltség-
vetése 38,7 mrd, 
NASA éves költségve-
tése 15÷16 mrd USD).
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A szerelés karbantartás egyszerűsítésére a teljes 
vázszerkezeten vé-
gigfutó (kanadai) ro-
botkar áll rendelke-
zésre, mellyel az ob-
jektum minden pont-
ja elérhető.

Műszaki adatok:
•hossza: 108,6 m
•szélessége: 80 m
•tömege:455 865 kg
•levegővel ellátott térfogata: 1545 m3

•személyzete (max.): 7 fő

Pályaadatok:
•keringési magasság: ~480 km
•keringési idő ~90 perc
•a pálya hajlásszöge: 51,60

Hogyan épült?

6’45’’

Nemzetközi űrállomás (ISS)

Utánpótlás
szállítás az

ISS-re
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A modulépítésű ISSN működésének első 16 évében, - 2016 májusáig - 100 000-szer 
kerülte meg a Földet, eközben 4 milliárd kilométer utat tett meg. Megkülönböztetett 
figyelmet fordítottak mikro meteoritok elleni védelmére (4’08’’)vagy vészhelyzetben a 
személyzet gyors megbízható evakuálására.
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Az ISS  kívánt repülési magasságú pályán-tartásához rendszerint a hozzácsatolt 
teherszállító űrhajó hajtóműveinek egy részét működtetik. Pl. a Progressz M, nyolc. 
hajtóművéből négynek a ~30 perces működtetésével ∆H≈3 km-rel emelhető a repülés 
pálya magassága (átlagosan H≈405 km-re). Térbeli navigáció, valamint a hírkapcsolat 
az irányító központtal műholdakkal, a térbeli pozicionálás giroszkóp rendszerrel történik.

Nemzetközi űrállomás (ISS)

PályakorrekcióL(É)GI utántöltés
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Nemzetközi űrállomás (ISS)
A Nemzetközi Űrállomás (ISS) üzemeltetésében részt vevő szervezetek képviselői
2017-ben tárgyaltak az ISS 2024 utáni sorsáról. Döntés az elkövetkező években 
várható. Néhányan ellenzik többen támogatják a folytatást (Boeing és az orosz
Enyergija, Roszkozmosz, Airbus Defence and Space, Bigelow Aerospace amely
felfújható modulokat (ld. kép!) csatlakoztatna az ISS-hez különösen a kereskedelmi 
partnerek, amelyek nagyobb szerephez szeretnének jutni 2024 után. 

Dokkolás
Élet, munka

az ISS-en
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A kínaiak egy folyamatosan használható modulűrállomás-rendszert kívánnak kialakítani. 
Ehhez szükségesnek tartják, hogy:

Kína

A fenti főbb feladatokat Kína két nagyobb lépésben (2016–2017 és 2018–2022) kívánja
végrehajtani. A 2011 szeptemberében elsőként felbocsájtott Tienkung-1 űrlaboratórium, 
- melynek tömege 5 tonna, hossza 10,4 m, átmérője 3,35 m, hasznos térfogata 15 m3 -

technológiai kísérleti eszköz volt. Az évek 
során 6 kapcsolódási manővert hajtott végre 
a Sencsou űrhajókkal, amikor is:
• űrsétaszkafander fejlesztést ellenőrizték;
• kísérleti űrállomásmodul és ehhez dokko-

lási technikát kidolgozták
• hosszabb távú (max. 2 hetes) űrrepülése-

ket hajtottak végre.

Belül

52’’

Az űrállomás 2016-ban irányíthatatlanná vált 
és 2018. 04. 02-án nagyrészt elégett az fo-
kozatosan visszasüllyedt az atmoszférába, 
darabjai az Atlanti-óceán déli részébe 
hullottak. 

• a korábban tesztelt űrhajók, szkafanderek) nagy számban álljanak rendelkezésre.
• egy megbízható és megfelelő kapacitású teherűrhajó létrehozását.
• a korlátozott méretű, Tienkung-1 (Tiangong) típusú keringő űrlabor, nagyobb tömegű

és térfogatú űrállomásmodulokkal történő felváltását.
• egy olyan összekapcsoló rendszer létrehozását, amelyhez több irányból is csatlakoz-

hat nehéz modul.

Modellezett

2’49’’

Valós

30’’
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Kína
A következő szakasz 2018-tól kezdődött, amikor pályára állítottak egy kb. 20 tonnás 

„központi kísérleti modult”, amihez a követ-
kező 4-5 évben újabb két, azonos tömegű
modult csatlakoztatnak. Ezzel 2022-re meg-
valósulhat az önálló kínai modulűrállomás, 
a Tienkung-2 (kb. 60-65 tonna össztömeg-
gel, legalább 10 éves élettartammal), melyet 
rendszeresen látogathat majd a Sencsou
személy- és Tiencsou teherszállító űrhajó
(közel 80 tonnára emelve az össztömeget). 
A 3 fős személyzet félévenként váltják.

A fedélzeten végzett kísérle-
tek a súlytalansági kutatatá-
sok minden területét felölelik, 
élettani, biotechnológiai, fo-
lyadékfizikai, égési, anyag-
tudományi és fizikai alapku-
tatási kísérleteket egyaránt 
szándékoznak végezni. 
Megjegyzés: jelenlegi tervek 

szerint 2024-től a kínai 
űrállomás lesz az egyet-
len a világűrben.



ⵆʳ

A jelentős hazai és nemzetközi tiltakozások ellenére a US SDA (US Space
Development Agency, az Egyesült Államok Űrfejlesztési Ügynöksége) megalakult, 
rekord összegű, 6 évre 10,61 milliárd USD költségvetéssel.
Az SDA a Trump elnök által létrehozott Űrhaderő (Space Force) teljesen független 
katonai szervezet melynek megalakításakor céljául tűzték ki, hogy a „folyamatos 
tevékenységével akadályozza meg a legközelebbi versenytárs Kína és Oroszország 
erőfeszítéseit, melyekkel zavarni, kiiktatni, vagy éppen megsemmisíteni akarják az USA 
kozmikus képességeit”.
A Space Force tehát – hasonlóan az Air Force-hoz (Légierő) egy fegyvernem. Az SDA 

legfontosabb fela-
data ugyanakkor a 
fejlesztés. A tervek 
szerint egy hatréte-
gű „védernyőt” kell 
kiépítenie a terve-
zett kínai és orosz 
hiperszonikus táma-
dófegyverek ellen. 
Ehhez – a jelenlegi 
becslések szerint –
több mint 1200 mű-
holdat (!!!) kell majd 
pályára állítani.

Védelmi rendszer, összesen 1258 műholddal

Jelen és a közeljövő
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Katonai műholdak új generációja
Az USA Légiereje már tervezi a rakétaindításokat megfigyelő és riasztást kiadó műhold-
rendszere továbbfejlesztését. Az új műholdak a 2020-as évek közepétől állhatnak had-
rendbe. SBIRS (Space-Based Infrared System) nevű, az ellenséges rakétaindítások in-

Az USA Stratégiai Parancs-
nokság parancsnoka arra figyelmeztetett, hogy egyre nagyobb a kiber- és elektronikai 
támadások veszélye, ezért az USA katonai műhold-rendszerei egyre sérülékenyebbek, 
amit a jövő rendszereknél ki kell küszöbölni. Bár nem említette név szerint a SBIRS-t, 
kijelentette, hogy az USA-nak fel kell hagynia a kifinomult, és az ellenség számára 
kívánatos célpontot jelentő műholdak építésével. Szerinte a jövő fejlesztési irányát 
kisebb és olcsóbb műholdak jelentik, amelyek támadás esetén gyorsan pótolhatók. 
„Nevetségesnek” minősítette, hogy 12 évig tart egy új műholdrendszer létrehozása és 
hadrendbe állítása.

tenzív hősugárzásának det-
tektálására szolgáló műhold-
rendszerének legújabb tag-
ját. 

Ezzel a 3 aktív + 1 tartalék 
geostacionárius műholdból 
álló rendszer már teljes 
lefedést biztosít, mégis most 
a rendszer bővítését és 
továbbfejlesztését tervezik, 
elsősorban azért, hogy az 
esetleges támadásoknak 
jobban ellenálló műholdakkal 
váltsák fel a jelenlegi flottát.

Pszeudo műholdak


