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Ismerd meg!

Űrhajópályák a Föld térségében
II. rész

1. A Föld első műholdja

1957. október 4-én a Szovjetunióból sikeresen fellőtték a Szputnyik-1 nevet viselő első
mesterséges holdat. Ez gyakorlatilag az űrhajózás kezdetét is jelentette. Az emberi értelem és
technika egyik ragyogó megvalósítása.

A műhold gömb alakú, átmérője 58 cm, tömege 83,6 kg, perigeuma hmin=227km és
apogeuma hmax=947km távolságra volt a Föld
felszínétől (1. ábra). Tudományos célja az
atmoszféra felsőbb rétegeinek a kutatása volt.

A légkör felső rétegeinek a fékező hatása miatt
a műhold mind közelebb és közelebb került a
Földhöz, míg 1400 keringés megtétele után 1958.
január 4-én elégett a légkör alsó rétegeibe érve.

Számítsuk ki a Szputnyik-1 ellipszis alakú
pályájának a, c, e, b és p elemeit!
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A Szputnyik-1 Föld körüli keringésideje:
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A sebesség értékei a perigeum és apogeum pontokban:
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Az elkövetkező időkben számos műholdat helyeztek Föld körüli pályára különböző
kutatási programok keretében. Íme néhány ezek közül (1. táblázat).

2. Szinkron műholdak a Föld körül

Azoknak a mesterséges holdaknak a csoportját nevezzük szinkron műholdaknak, amelyek
a bolygó Tb forgásideje alatt n egész számú keringést végeznek az illető bolygó körül.

1. ábra
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n Th
[h]

a
[km]

1 23,9344 42171
2 11,9672 26566
3 7,9781 20274
4 5,9836 16736
5 4,7869 14422
6 3,9891 12772
7 3,4192 11524
8 2,9918 10543
9 2,6591 9747
10 2,3934 9085
11 2,1759 8526
12 1,9945 8046
13 1,8411 7628
14 1,7096 7260
15 1,5956 6934
16 1,4956 6642
17 1,4079 6378

2. táblázat

Ha a szinkron műhold keringésideje Th, akkor írhatjuk: Tb=nTh, vagy .
kM
aa2nTb π⋅=

Elnevezés
(ország) Indulás ideje Pálya

hajtászöge
Perigeum

(km)
Apogeum

(km)
Keringési idő

(min)
SZPUTNYIK

Sz.U. 4.10.�57 65O,1 227 947 96

EXPLORER
A.E.A. 31.1.�58 33O,2 368 2540 115

DISCOVER
XVII

A.E.A.
12.11.�60 81O,7 180 985 96

SYNCOM III
A.E.A. 19.8.�64 0O,095 35641 35927 1436

ISIS
Kanada 30.01.�69 88O,42 578 3526 128

OSHUMI
Japán 11.02.�70 31O,07 340 5050 142,9

PROSPERO X3
Anglia 28.10.�71 82O,1 548 1563 105,9

SRET  1
Francia 04.04.�72 65O,6 460 39248 704

ANS
Hollandia 30.08.�74 98O,3 257 1150 98,5

ARYABHATA
India 19.04.�75 50O,68 596 610 96,1

SALIUT  5
Sz.U. 22.06.�76 52O 212 257 88,8

1. táblázat

Számítsuk ki az n maximális értékét! Ezt a fenti képletből kapjuk, ha az a értékeként a
bolygó R sugarát vesszük:
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A Föld-bolygó esetében R=6371km, Tb=23h56min4s és M=5,97⋅1024kg, s akkor:
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Tehát, a Föld körül keringő szinkron
műholdak 17-nél kevesebb egész számú
keringést végeznek egy nap alatt (a 17-nek
megfelelő űrhajópálya megvalósíthatatlan a
Földhöz való közelsége miatt, lévén ott nagyon
nagy a légellenállás).
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Az előbbi összefüggéssel kiszámíthatjuk a
szinkron műholdak pályáinak félnagytengelyeit
az n-nek különböző 18-nál kisebb természetes
számú értékeket adván (2.táblázat).

A geosztacionárius műholdak olyan sajátos szinkron műholdak családját képezik,
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amelyek esetén n=1 és az egyenlítő síkjában keringenek kör alakú pályán (FIRKA, 1994-95/4,
144. oldal).

Az eddig felbocsájtott szinkron műholdak többnyire telekommunikációs célokat
szolgáltak. A 2. táblázat szinkron műholdakra ad néhány példát.

3. Utazás a Holdra

a). Hold fontosabb adatai
Földünk körül egyetlen természetes égitest kering: a Hold.
Tömege: 7,347⋅1022 kg
Közepes átmérője: 3476 km
Közepes sűrűsége: 3342 kg/m3

Gravitációs gyorsulás a felszínén: 1,62 m/s2

A pálya elemei: rmax=406697 km
rmin=365410 km
rközép=384400 km
e=0,0549

A pálya hajlása az ekliptikához viszonyítva: 5°9�
Keringési periódus (megegyezik a forgási idővel): 27d7h43�11,47�

b). A Holdra utazás problémái
Amint az a 6.a. paragrafusban látható, a Hold pályájának excentricitása kicsi és az

ekliptikához viszonyított hajlásszöge is alig haladja meg az 5°-ot. Ezért az elkövetkező
számításainkban feltételezzük, hogy a Hold az egyenlítő síkjában kering kör alakú pályán,
melynek sugara: rközép=384400km.

A Holdra utazás első lépésében az űrhajót Föld körüli körpályára helyezzük az egyenlítő
síkjába légkörvastagságnyi (100km) magasságba, majd olyan elliptikus pályára irányítjuk,
amely apogeumban a Hold pályáját érinti (rmax=384400km), perigeumban viszont a kezdeti
Föld körüli pályát (rmin=6471km). Ezen a félellipszis pályán (8. ábra) a leggazdaságosabb a
Holdra utazás.

Határozzuk meg ennek az ellipszis
pályának az elemeit!
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A Holdra utazási idő ez esetben épp egy félperiódusnyi idő:
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1998 januárjában az A.E.Á.-ból rajtolt vízkutató Discovery (talált is jelentős mennyiségű
vizet jég formájában a Hold pólusainak a környékén) ilyen gazdaságos pályán közelítette meg
a Holdat öt napos utazás után, majd ott Hold körüli pályára vezényelték (kb. 100km-re a Hold
felszínétől).

Ahhoz, hogy az űrhajó találkozzon a Holddal az A-ban, szükséges, hogy a P-ből való
startoláskor a Hold rádiuszvektora:

6. ábra
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fokos szöget zárjon be az űrhajópálya félnagytengelyével.
Végül az űrhajó sebességének értékei a perigeum, illetve apogeum pontokban:
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A Vp épp a Holdra indítás minimális sebessége a Föld felszínétől 100km távolságból.
Az 1959. szeptember 12-én felbocsátott Lunyik-2 űrrakéta, amely becsapódott a Holdba

(első Holdra juttatott földi tárgy: a Szovjetunió címere) alig 36h=1d12h alatt tette meg a Föld-
Hold utat, ami azt jelenti, hogy a Vp -nél nagyobb sebességgel startolt a Föld közvetlen
környezetéből, s így �meredekebb� pályán került a Holdra.

c). A holdkutatás fontosabb eredményei
A Hold térségének a kutatására két szuperhatalom vállalkozott: az Amerikai Egyesült

Államok és a Szovjet Unió.
A szovjet szakemberek a Hold kutatását két program (Luna és Zond) keretében végezték.
A Luna program (1959-1976) 24 űrjárműnek a Hold térségébe juttatását irányozta elő.

Különlegesebb eredményei:
− az első Holdra juttatott tárgy (a Sz.U. címere): Luna2
− a Hold első műholdja: Luna 10
− a Hold láthatatlan oldalának a lefényképezése (első ízben): Luna3
− első fékezett holdraszállás: Luna 9
− holdkőzet szállítása a Földre: Luna 16, 20, 24
− járművek szállítása a Holdra (Lunahod 1 és 2)

A Zond automata űrállomások céljai inkább technikai vonatkozásúak voltak, hogy
előkészítsék a hosszú idejű űrutazásokat.

Az amerikaiak holdkutató programjának fő célja az ember Holdra szállítása volt. Ennek
megvalósítása érdekében kidolgozták az ambíciós Apollo tervet, amely 24 milliárd dollárba
került. Az Apollo tervet három előkészítő program előzte meg:

I. A kilenc automata űrállomást számláló Ranger sorozat (1963-1965) keretében a
Hold domborzatát fényképezték mind közelebbi és közelebbi Hold körüli pályákról.

II. A Lunar orbiter program (1966-1967) olyan öt automata űrállomás felbocsájtását
jelentette, amelyek e Hold mesterséges holdjaivá váltak. Megjelölték és
lefényképezték azokat a helyeket, ahova az Apollo expedíciók leszállhatnak.

III. A hét automata űrállomást rajtoltató Surveyor terv (1966-1968) keretében fékezett
holdraszállást valósítottak meg, s közben fényképeket készítettek a leszállás
környékéről. Egy ilyen űrállomás egy részét hozta vissza a Földre az Apollo12
legénysége.

Az említett három program, valamint az Apollo terv első 10 űrmissziójának a kutatási
eredményei megteremtették az összes tudományos-technikai feltételeket, hogy az Apollo11
először az emberiség történetében két embert szállítson egy másik égitestre, a Holdra. Előbb
Neil Armstrong majd Edwin Aldrin lép a Holdra 1969. július 20-án 4 óra 56 perckor, s 22 kg
holdanyagot hoztak magukkal a Földre. Ezt még öt sikeres holdexpedíció (Apollo12, 14, 15,
16, 17) követte mind hosszabb és hosszabb kutatási programmal.

Ferenczi János
Nagybánya


