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értelmezése és összehasonlítása a BEXUS-
eredményekkel jelenleg is folyik, azt azonban 
már most sikerült megállapítani, hogy első 
alkalommal szolgáltatott információt a su-
gárzási tér eddig részleteiben nem tanulmányo-
zott irányfüggéséről. Az eredmények kü lön-
legességét fokozza, hogy a repülésre az elmúlt 
tíz év legerősebb geomágneses vihara idején 
került sor, amely számos napkitörés követ-

kezményeként alakult ki, és ezáltal elsőként 
szolgáltatott adatokat a sugárzási térről mág-
neses vihar idején ebben a magasságban. En-
nek köszönhetően a kísérlet jelentős mérték-
ben hozzájárul az űridőjárás mindennapi 
életünkre gyakorolt hatásainak jobb megérté-
séhez. Az eredmények részletes publikálására 
egy nívós nemzetközi geofizikai folyóiratban 
kerül majd sor a nyár folyamán (5. kép).

A szerző köszönetét fejezi ki mindazok mun-
kájáért, akik nélkül a cikk nem valósulhatott 
volna meg. Elsősorban azon hallgatóknak, 
akik a felsorolt projektekben a csapatok tag-
jaiként munkájukkal hozzájárultak a sikerek-
hez, és mindazon támogató intézményeknek 
és egyetemeknek, melyek folyamatos segít-
séget, tudományos és technikai hátteret biz-
tosítottak. Külön köszönet illeti a Magyar 

Űrkutatási Irodát, amelynek a támogatása 
nélkül a hazai diákok elképzelései nem való-
sulhattak volna meg. Továbbá a szerző külön 
köszönetét fejezi ki az Európai Űrügynökség 
szakértőinek és az Oktatási Iroda mindazon 
munkatársainak, akik a munkájukkal, taná-
csaikkal folyamatosan segítik a hazai diákok 
részvételét, és a jelen cikk megszületéséhez is 
számos anyaggal járultak hozzá. 

Kulcsszavak: REXUS/BEXUSprogram, Európai Űrügynökség, rakéta és ballonkísérletek, magyar 
egyetemista diákok
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vagy kutatóintézet, a későbbiekben akár ki-
sebb űripari cég számára is felvállalható.

Hogy juttathatunk az űrbe CubeSatot?

A szabványosított kisműhold koncepció 
egyik kiemelkedő előnye, hogy manapság 
már könnyen illeszthetőek a piacon lévő ra-
kétákhoz. Ehhez szükség van a műholdat a 
rakétával összekötő kapocsra, egy speciális 
adapterre. A szabvány kitér a CubeSatot pá-
lyára állító adapterre is, ami így szabványos 
interfészt biztosít a rakéta és a műhold között. 
Ilyen adapter a Poly-Picosatellite Orbital 
Deployer (P-POD – 1. kép), az eXperimental 
Push Out Deployer (X-POD). A legtöbb 
adapter egyszerre három darab 1U méretű 
CubeSatot képes pályára állítani (vagy egy 
darab 3U méretűt), de az újabb generációjú 
POD-ok már a 12U befogadására is képesek. 
Fontos megjegyezni, hogy napjainkban igen 
komoly alternatíva a Nemzetközi Űrállomás-
ról (ISS) startolni, ahol egy nagy befogadó 
képességű siló (SSOD) áll rendelkezésre, de 
ennek a lehetőségnek komoly hátránya a 
maximális műholdpályán tölthető idő, mivel 
az állomás pályamagassága miatt ez maxi-
mum néhány hónap. Természetesen a hordo-
zórakéták széles palettája alkalmas már 
CubeSatok felbocsátására. Hogy néhányat 
említsek a teljesség igénye nélkül: az európai 

Mit takar a CubeSat megnevezés?

Egy mondattal: egy vagy néhány liternyi 
műholdat. Persze ez az egy mondat újabb 
kérdéseket vet fel, például, hogy miért is ez a 
kis méret? A válasz az űripari mérnökképzés-
ben keresendő: a mérnökké válás folyamatá-
nak fontos eleme, hogy a hallgatók már az 
egyetemi/főiskolai képzés keretei között 
megtanuljanak rendszerben, projektben gon-
dolkodni. A California Polytechnic State 
University kidolgozott egy pikoszatellit szab-
ványt, amelyet CubeSatnak nevezett el. A 
szabvány lényege, hogy méret- és tömegkor-
látok közé szorítja a fejlesztendő űreszközt. A 
szabvány alapegységként (1U azaz 1 Unit) egy 
10×10×10 cm méretű kockát maximum 1,33 
kg tömeggel definiál (1. táblázat).

A meggondolás célja az volt, hogy költség-
hatékony keretet adjon, amely egy egyetem 

név méret tömeg
1U Cube 10×10×10 cm 1,33 kg
2U Cube 10×10×20 cm 2,66 kg
3U Cube 10×10×30 cm 4 kg
6U Cube 10×20×30 cm 8 kg
12U Cube 20×20×20 cm 16 kg

1. táblázat • A ma ismert CubeSat-méretek
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Vega (amellyel a Masat–1 is utazott), az orosz 
Dnyepr, az amerikai Falcon vagy az indiai 
Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). 

CubeSatok a nagyvilágban

Űralkalmazásokat a mindennapokban aktí-
van használó országokban – ez az EU számos 
országára igaz – a műholdfejlesztés minden-
napos feladat. Ezek a fejlesztési projektek 
elsősorban azon cégek (Alcatel, Airbus, 
Boeing, Lockheed Martin, Orbital Sciences 
stb.), klaszterek, konzorciumok köré csopor-
tosulnak, amelyek ütőképes mérnöki gárdá-
val rendelkeznek ezen a szakterületen. Mivel 
egy átlagos EU-polgár egy teljesen átlagos 
napján közel ötven műholdat használ – eset-
leg a tudtán kívül – biztosak lehetünk abban, 
hogy ezeknek a cégeknek és a műholdas 
iparágnak meghatározó szerepe van a jele-
nünkben és lesz a jövőnkben. Rendkívül 
fontos nagy hangsúlyt fektetni a fenntartha-
tóság érdekében ezekhez a projektekhez az 
utánpótlás kinevelésére. Természetesen nehéz 
valós tapasztalatokat szerezni hallgatók, kezdő 
mérnökök számára egy küldetés során. A 
költségeket és felelősségeket figyelembe véve 
ez érthető is, de erre szerencsére megoldást 
kínál a CubeSat-kategóriába eső kisműhol-

dak köre. Ezek a küldetések kezdetben az 
oktatást szolgálták, de idejekorán felfedezték 
a bennük rejlő további lehetőségeket is. Egy-
re több küldetés szólt technológiai demonst-
rációról, kifejezetten tudományos kísérletről. 
Mindez ahhoz vezetett, hogy az ilyen léptékű 
műholdak startja ugrásszerűen nőtt az elmúlt 
években (1. ábra).

A pikoműholdak szerepe 
az európai űrtevékenységben

Ez az ugrásszerű térhódítás az, ami talán a 
legjobban sarkallta az Európai Űrügynöksé-
get (ESA), hogy kivegye a részét ezen tevé-
kenységekből. Először oktatási programokon 
keresztül kapcsolódtak be a CubeSatok vilá-
gába – kiváló példa erre a Vega hordozóraké-

1. ábra • CubeSat a P-POD-ban 
(Fotó: Czifra Dávid)

1. ábra • A 20 kg alatti kisműhold startjai az elmúlt években 
(Forrás: TUB Small Satellite Database)

ta első startja hét ilyen műholddal a fedélzeten 
(2. kép), köztük a Masat–1-gyel, Magyarország 
első műholdjával. További példa az ESA okta-
tási osztályának a Fly your Satellite! (azaz Rep-
 tesd a műholdadat!) programja, amely 2013 
júniusában hat különböző, arra érdemes 
Cube Sat-program kiválasztásával és felkarolá-
sával kezdődött. Az egyes programokat négy 
fő fázisra osztották: építés, tesztelés, felbocsá-
tási kampány és a műhold pályán történő 
üzemeltetése. Meglehet, elsőre triviálisnak 
tűnik a felosztás, de nagy segítség lehet az 
ilyen – esetleg kezdő – műholdépítő csapatok-
nak, ha támogatást kapnak arra vonatkozóan, 
hogy mind a négy fázist megfelelő súllyal 
kezeljék, ugyanis sok küldetés kudarcát a hiá-
nyos környezeti tesztek eredményezték. To-
vábbá szép számmal előfordul az a helyzet is, 
hogy akár egy jól működő műholdat is ma-
gára hagynak a pályán, idő vagy pénz hiányá-
ban nem fordítanak energiát az üzemeltetés-
re és a hasznos adatok letöltésére. Ezért fontos, 
hogy a tanulási folyamat része legyen a teljes 
műholdéletút, nem csak az építés.

Végezetül, mostanra több, nem kifejezet-
ten oktatási célú program beindítása is meg-
történt. Külön csoportot hoztak létre az ESA 
berkein belül, amely összefogja az európai 
CubeSat-fejlesztéseket, és az európai kismű-
holdas űrstratégia megalkotása mellett (mely-
nek workshopjára minket is meghívtak, ami 
nagy megtiszteltetés volt a számunkra) komp-
lett küldetések életre hívása is a feladataik 
közé tartozik. Ezen küldetések napjainkra 
már kevésbé oktatási, inkább kutatási és fej-
lesztési projektekké nőtték ki magukat.

Persze feltehetjük a kérdést, hogy mi mo-
tiválja a más projektekben akár több tonnás 
műholdakat is megépítő és üzemeltető Eu-
rópai Űrügynökséget arra, hogy néhány kilós 
műholdakkal foglalkozzon, az oktatáson 

túlmenően? A válasz egyszerű: míg a nagymű-
holdak tervezési ciklusa nyolc-tizenkét évben 
mérhető, addig egy CubeSat küldetés kettő-
öt év alatt is végigvihető, így rendkívül gyor-
san adatik meg a lehetőség technológiai de-
monstrációk újabb és újabb generációinak in 
situ, az űrben történő tesztelésére; felgyorsít-
va ezzel ennek az egyébként új technológiákat 
lassan befogadó szegmensnek a technológiai 
fejlődését. Olyan ígéretes technológiák kipró-
bálására ad teret ebben az ágazatban, mint a 
drasztikus miniatürizálhatóság egyik példája, 
a SystemonaChip vagy új deorbitációs tech-
nológiák kipróbálása (az újítások hatással 
lehetnek az egyik legaktuálisabb probléma, 
az űrszemét megoldására is), vagy például az 
itthon is nagy érdeklődésnek helyet adó 
multipont földmegfigyelési küldetések. Ez 
utóbbira a nagy számban, egy időben több 
helyen elvégzett mérések miatt a CubeSatok 
egyedülálló módon alkalmasak, és a mérések 
nem kizárólag a Föld felszínére, de annak 
köz vetlen környezetére is kiterjedhetnek 
(ionoszféra, termoszféra, magnetoszféra stb.).

Az ESA által támogatott tevékenységek 
köre a nanoműholdak terén két fő részre 
oszlik: egyrészt komplex küldetések (SIMBA, 
QARMAN, GOMX-3, Picasso) megvalósí-
tásán, másrészt a következő generációs Cube-

2. kép • A VEGA hordozórakéta, orrkúpjában 
a Masat–1-gyel (Fotó: ESA – S. Corvaja, 2012)
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Satok egyes kulcstechnológiáinak kifejleszté-
sén dolgoznak együtt több nemzetből – köz-
tük magyarok közül – kikerülő csapatokkal. 
Mi ez utóbbi együttműködés keretében fej-
lesztünk telemetria és telekommand adó-
vevőt és fedélzeti számítógépet műholdfedél-
zetre, valamint a jövő kisműholdjainak vázát 
adó 3/6U méretű műholdszerkezetet.

Hazai CubeSataktivitások, előzmények

Természetesen hosszú út vezetett az ESA-
együttműködéshez, kellett az előzmény is. A 
2007-ben megkezdett fejlesztés végeredmé-
nyeként 2012. február 13-án az Európai Űr-
ügynökség Vega hordozórakétájának segítsé-
gével sikeresen pályára állt és megszólalt a 
Masat–1 műhold (3. kép).

A fő célkitűzés az oktatás volt: neveljük 
ki a következő műholdépítő generációt! Persze 
a legfontosabb az volt a számunkra, hogy 
működjön és helytálljon, de nem szabad el-
felejteni azt a referenciát sem, amit ez a kül-
detés jelentett, nemcsak a csapat, hanem a 
hazai űrközösség számára is, hiszen ez egyben 
a közösség sikere is volt. Ennek bizonyítéka 
az űrben eltöltött 1061 nap, mely alatt a rádió-
amatőr sávban kommunikáló Masat–1 folya-
matosan küldte az adatcsomagokat, amelyek 

– a fotók mellett – több száz telemetria csator-
nán folyamatosan mért fizikai mennyiségek 
értékét és külön parancsokkal lekérdezhető 
módon további száz különböző belső változót 
tartalmaztak. A műhold a fedélzetén található 
kamerával a pályán töltött időszak alatt Föl-
dünkről több mint kétszáz felvételt készített. 
A redundáns alrendszerek – ami ebben a 
mérettartományban unikális volt – lehetővé 
tették, hogy a deorbitálódásig kiválóan mű-
ködjön az eszköz (a pályán töltött 2. évfor-
duló környékén a fedélzeti számítógép átkap-
csolt a tartalék párjára, ezzel kiküszöbölve egy 

napkitörésből fakadó hibajelenséget). Mind-
ezek predesztinálták a folytatást, meg is kez-
dődött nem sokkal a start után a Masat–2 
előkészítése, de sajnos a program támogatott-
sága nem tette lehetővé a megfelelő ütemű 
fej lesztést. A közeljövőben az ESA teljes jogú 
tagjává válás természetesen pótolhatja a ki-
maradt lendületet majd.

Jövőkép

Már az első műholdunknál is több generáci-
óban gondolkodtunk, hiszen egy jó alappal, 
egy jó műholdplatformmal a hazai kutatószfé-
ra a könnyedén űrbe juttatható kísérletekkel, 
az űriparban is jártas – vagy éppen jártasságot 
szerezni vágyó – cégek pedig a technológiai 
kísérletek, valamint a szolgáltatási potenciált 
is rejtő küldetések révén bevonhatóak, és ez-
által összetettebb küldetések is megvalósítha-

3. kép • A Masat–1 repülő példánya 
(Fotó: Czifra Dávid)

4. kép • 3U CubeSat platform (Fotó: C3S Kft.)

tóvá válnak a következő években. A céljaink 
eléréséhez fontos megtalálnunk ezen a terüle-
ten is az oktatás, a kutatás és az ipari fejlesztés 
szinergiáját. Ennek megvalósításához a Mű-
egyetem inkubációja, és a tény, hogy saját és 
más hazai új űripari cégek, valamint kutatóin-
tézetek is megkezdték az együttműködést ezen 
a területen, nagymértékben hozzájárulhat. 
Például – a korábban említett – az Európai 
Űrügynökséggel együttműködésben megkez-
dett 3/6U CubeSat platform (4. kép) technoló-
giák fejlesztése is ebbe az irányba mutat. A cél 
olyan hazai kisműholdas platform megvalósí-
tása, mely az univerzalitását és a CubeSat 
szabvány általi költséghatékonyságot kihasz-
nálva lehetővé tenné hazai kutatóintézetek 

5. kép • A Nap által besugárzott hőteljesítmény hatásainak vizsgálata, 
szimuláció, SIMBA műhold (Fotó: ESA)

kísérleteinek, valamint magyar űripari cégek 
technológiai fejlesztéseinek hatékony világ-
űrbe jutatását és az ott történő üzemeltetését. 
Ezen alapokon pedig hazai összefogásban egy 
olyan, akár multipont megfigyelést is bizto-
sítani tudó kisműholdas flotta életre hívása a 
cél, mely a 2020-as ciklus végére már akár fel 
is juthat az űrbe, és az ott gyűjtött adatok 
nemcsak kutatási projektekhez, de akár szol-
gáltatásokhoz is alapul szolgálhatnak.

Kulcsszavak: CubeSat, műhold, űrfelvétel, 
technológia, flotta
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