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legtehetségesebb hallgatóit, hogy fokozatosan 
és testközelből ismerkedhessenek meg az 
űrkutatás tudományával. Ezáltal pedig kine-
velik a jövő űrkutató mérnök és tudós generá-
cióját, akik majd folytatják azt a munkát, 
amelyet történelmi léptékben mérve éppen 
csak elkezdtünk.

Az Európai Űrügynökség számos oktatá-
si programot hirdet meg minden évben az 
általános iskolás korosztálytól kezdve az 
egyetemistákig, doktorandusz hallgatókig. A 
legfiatalabb generációk számára ezek a prog-
ramok inkább csak az érdeklődés felkeltésére 
irányulnak, az igazi űrkutatásban való részvé-
tel az egyetemisták előtt nyílik meg. A progra-
mokban való részvétel minden esetben több-
lépcsős pályázattal indul, amelyet egy szakér-
tőkből álló bizottság bírál el, és a legtöbb 
esetben hallgatókból álló csapatok jelentke-
zését várják el egy közös kísérlet, tudományos 
cél megvalósítása érdekében. Ennek keretében 
meg kell tanulniuk a legfontosabbat: mérnöki 
csapatban közösen kell tudjanak együttmű-
ködni és dolgozni, hiszen szükség van fizikus-
ra, mérnökre, informatikusra, sőt még pro-
jektmenedzserre is egy sikeres projekt lebonyo-
lításához. A kiválasztott csapatoknak pedig 

Oktatás az űrkutatásban

Az elmúlt évszázadban az emberiség a tech-
nológiai fejlődésnek köszönhetően meghó-
dította bolygónk utolsó érintetlen vidékeit is, 
miközben mindennapi életünk alapvetően 
átalakult egy új, technikai civilizáció születésé-
nek köszönhetően. A felfedezésre váró hatá-
rok kitágultak, és immáron a jövőbe tekin-
tünk, ami a világűr meghódítása! Az űrkuta-
tás azonban egészen idegen világba kalauzol 
el bennünket, ahol a hétköznapokban meg-
szokott megoldások, módszerek és techno-
lógia nem elegendő. Az ehhez szükséges tudás 
elsajátítása különleges oktatási programokat 
igényel, amelyek a legtöbb európai egyete-
men nem érhetők el, hiszen egy-egy űrkutatá-
si gyakorlati kurzus vagy éppen laboratórium 
felszerelése nagyon költséges vállalkozás. 
Ennek eredményeképpen hiány mutatkozik 
a területen képzett szakemberekből, miköz-
ben az űrkutatás egyre komolyabb szerephez 
jut az innovációban és az iparban is. Ezt a 
hiányt igyekszik az Európai Űrügynökség a 
saját oktatási programjaival kitölteni, melyek 
során a valós időben zajló űrkutatási progra-
mokba vonja be a tagállamok egyetemeinek 

pontosan úgy kell végezni a munkájukat, úgy 
kell mindent dokumentálniuk, úgy kell a 
követelményeknek megfelelniük, ahogyan az 
egy hivatalos űrkutatási programban is zajlik, 
így tanulhatják meg a legjobban, miként zaj-
lik az űrkutatás tevékenysége a valóságban.

Az Európai Űrügynökség 
oktatási programjainak rövid áttekintése

Érdemes röviden megemlíteni, milyen űrku-
tatási célú oktatási programokra van lehető-
ségük a magyar egyetemistáknak a jövőben 
pályázni. A kísérletépítési programoknak 
számos változata érhető el, amelyek esetében 
egy releváns kísérleti elképzeléssel kell előáll-
ni, amely tudományos szempontból is meg-
állja a helyét, és a diákoknak kell megvalósí-
taniuk. Ilyen lehetőség a „Drop your thesis!”, 
ahol a németországi Brémában található 
közel 120 méter magas ejtőtoronyból ejtenek 
le egy kapszulában kísérleteket, a zuhanás 
során pedig mikrogravitációs kísérletek elvég-

zésére van lehetőség. Ehhez nagyon hasonló 
program a „Fly your thesis!”, ahol egy külön-
legesen, erre a célra átalakított A300 ZERO-G 
repülőgéppel van lehetőség parabolapályán 
repüléseket végezni. Ez annyit jelent, hogy a 
repülőgép meredeken felfelé, majd lefelé re-
pül egy parabolát követve, mely során arány-
lag hosszabb időre szintén közel mikrogravi-
tációs környezet alakul ki. Mindezek ellenté-
te a „Spin your thesis!” program, ahol a Hol-
landiában található európai technológiai és 
tesztközpontban végezhetőek nagy gravitáci-
ós kísérletek egy hatalmas centrifugaberende-
zés segítségével, amely a földi gravitáció sok-
szorosát képes előállítani. Külön említést 
érdemel az egyetlen műholdépítési diákprog-
ram, az ESEO (European Student Earth Or
biter). Ebben az esetben a műhold egyes 
alrendszereinek az építésébe folyhatnak bele 
a diákok, az egész programot pedig egy olasz 
űripari cég, az ALMASpace fogja össze és 
koordinálja. A magyar részvétel igencsak je-
lentős, hiszen a műhold tudományos műsze-
rei és energiaellátó rendszerének fejlesztésében 
is részt vesznek a magyar fiatalok. Jelenleg 
éppen elkezdődött a műhold első, tesztelési 
célokra szánt verziójának építése a jóváhagyott, 
végleges tervek alapján. Várhatóan 2016 során 
kerül felbocsátásra mintegy 500–600 km-es 
pályamagasságba. A tervezett működési 
ideje minimálisan fél év lesz, ami azonban 
to vábbi két évvel kiterjeszthető (1. kép).

Magyar részvétel a REXUS/BEXUS
rakéta és ballonkísérletekben 

A legsikeresebb és legnépszerűbb kísérletépí-
tési program a REXUS/BEXUS, amely rö-
vidítés angolul rakéta- és ballonkísérleteket 
jelent egyetemista diákok számára, s kereté-
ben BEXUS sztratoszférikus kutatóballonok 
és REXUS ballisztikus geofizikai rakéták fe-

1. kép • Az ESEO diákműhold fantáziaképe 
(Forrás: ALMASpace/ESA)
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délzetére lehetséges kísérlete ket adaptálni. A 
program svéd-német együtt működésben va-
lósul meg, az Európai Űrügynökség támoga-
tásával. A BEXUS ballonok mintegy 30 km-es 
magasságig emelkednek, ahol 4–8 órát töl-
tenek el. Ebbe a ma gasságba a legkorszerűbb 
repülőgépek sem képesek eljutni (az utasszál-
lító repülőgépek utazási magassága mintegy 
10 km), így a régió kutatása szinte csak ballo-
nok segítségével történhet. A REXUS rakéták 
tulajdonképpen továbbfejlesztett Orion ra-
kétatechnológiát alkalmaznak, mely hajtómű 
közel 95 kg hasznos terhet képes megközelí-
tőleg 90 km magasságba juttatni. Egy ilyen 
repülés teljes időtartama nagyjából öt perc. A 
felbocsátások ra minden évben az Észak-Svéd-
országban található ESRANGE-űrbázison 
kerül sor, amely a sarkkörön túl fekszik, és 
Európa leg aktívabban működő, ilyen jellegű 
felbocsátá sokra képes űrbázisa (2. kép).

Hazánk részvétele a REXUS/BEXUS-
felbocsátásokban kiemelkedő, nem csupán 
a puszta számát tekintve (az összes részt vevő 

diák 6%-a magyar [Callens, 2013]), hanem 
az eredmények tekintetében is. Habár csupán 
idén leszünk az Európai Űrügynökség hiva-
talos tagállama, mégis együttműködési meg-
állapodás keretében 2011 óta töretlenül van 
hazai résztvevő a programban. Elsőként a 
CoCoRAD csapat nyerte el a részvétel jogát 
a Műegyetemről az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont (MTA EK) és a Magyar 
Űrkutatási Iroda (MŰI) támogatásával (Zá-
bori, 2012). A kísérlet célja a kozmikus sugár-
zás monitorozása volt a magasság függvényé-
ben, amelyhez az MTA EK-ban kifejlesztett 
TRITEL szilíciumdetektoros mérőrendszert 
(Pázmándi, 2006) és a szintén itt készült 
Pille termolumineszcens kristályon alapuló, 
passzív mérőrendszert használták fel (Fehér, 
1981). A Pille jelenleg is a Nemzetközi Űrál-
lomás kiszolgálórendszerének része, feladata 
az űrhajósok kozmikus sugárzásból származó 
dózisának vizsgálata, ellenőrzése. A kísérlet 
nagy sikerrel zárult, az eredményekre támasz-
kodva a TRITEL a rákövetkező évben felke-
rülhetett a Nemzetközi Űrállomásra, ahol 
azóta számos alkalommal mérést végezhetett. 
A technológiát kicsit továbbfejlesztve, továb-
bi műszerekkel kibővítve (például a semleges 
töltésű neutronok mérésére alkalmas nyom-
detektorokkal) a kísérlet TECHDOSE néven 
a rákövetkező évben ismét bejutott a prog-
ramba, és újra repülhetett egy BEXUS-ballon 
fedélzetén (Zábori, 2013a). A mért kozmikus 
sugárzási adatok tudományos szempontból 
kiemelkedően izgalmasnak bizonyultak (Zá-
bori, 2013b), mivel a sugárzási tér számos, 
ebben a magasságban jellemző, eddig kevéssé 
vizsgált tulajdonságára mutattak rá. Az ered-
mények publikálása jelenleg folyamatban van. 
2012-ben a BioDos csapat is elnyerte hazánk-
ból a részvétel jogát a Műegyetemi Űrkutató 
Csoport és a Semmelweis Egyetem támogatá-

2. kép • BEXUS ballon felbocsátása 
(Forrás: ESA)

3. kép • A REXUS–17 rakéta fedélzetén a 
REM-RED-kísérlettel (Forrás: ESA)

4. kép • REXUS rakéta felbocsátása 
(Forrás: ESA)

5. kép • Földünk megközelítőleg 25 km 
magasságból a BEXUS–14 fedélzetéről 

(Forrás: TECHDOSE)

sával. Kísérletükben az ibolyántúli sugárzás 
biológiai mintákra gyakorolt hatásait vizsgál-
ták folyamatosan, a repülés teljes időtartama 
alatt (Grósz, 2013). Az eredményeik között 
azonban találtak ellentmondásokat is, ame-
lyek a mérési módszer esetleges hibáira utal-
tak, így átgondolva és változtatva az eredeti 
elképzelésen 2013-ban ismét lehetőséget 
kaptak a repülésre, immár Daemon néven. A 
változtatásoknak köszönhetően lényegesen 
részletesebb eredményeket kaptak, azonban 
a mérési koncepciót illetően számos kérdőjel 
a második repülés után is megmaradt. 2013-
ban első magyar résztvevőként a Gekko csa pat 
jutott be a Műegyetemről a REXUS-raké ta-
programba a Műegyetemi Űrkutató Csoport 
gondozásában. A kísérlet célja a rakéta repü-
lése során mérhető ionok mobilitásának 
vizs gálata volt. Sajnos a felbocsátás pillanatá-
ban elveszett a kísérlettel a kommuni kációs 
kapcsolat, ami a mechanikai tervezésben el-
követett hiba által okozott rövidzárlat miatt 
következett be, így a kísérlet a repülés során 
nem működött (Váradi, 2013). A CoCoRAD 
és TECHDOSE első magyar BEXUS-kísér-
letek sikerén felbuzdulva egy újabb műegye-
temi magyar diákcsapat szerveződött REM-
RED néven ismét az MTA EK tudományos 
és technológiai támogatásában (3. kép). A kí-
sérleti elképzelés a kozmikus sugárzási tér to-
vábbi vizsgálatára irányult egészen a REXUS 
rakéták maximális, 90 km-es pályamagassá-
gáig, ezáltal mintegy kiegészítve az első ma-
gyar BEXUS-repülések során nyert adatsoro-
kat. A REM-RED-kísérlet 2015 tavaszán 
repülhetett, és a programban egyedülállóként 
teljesen hibátlanul működött, minden tech-
nológiai paramétere az előre várt tartomány-
ban volt, és az összes adat veszteség nélkül 
beérkezett. Az eredményről az ESA szak értői 
is elismerően nyilatkoztak (4. kép). Az adatok 
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felbocsátásokban kiemelkedő, nem csupán 
a puszta számát tekintve (az összes részt vevő 

diák 6%-a magyar [Callens, 2013]), hanem 
az eredmények tekintetében is. Habár csupán 
idén leszünk az Európai Űrügynökség hiva-
talos tagállama, mégis együttműködési meg-
állapodás keretében 2011 óta töretlenül van 
hazai résztvevő a programban. Elsőként a 
CoCoRAD csapat nyerte el a részvétel jogát 
a Műegyetemről az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont (MTA EK) és a Magyar 
Űrkutatási Iroda (MŰI) támogatásával (Zá-
bori, 2012). A kísérlet célja a kozmikus sugár-
zás monitorozása volt a magasság függvényé-
ben, amelyhez az MTA EK-ban kifejlesztett 
TRITEL szilíciumdetektoros mérőrendszert 
(Pázmándi, 2006) és a szintén itt készült 
Pille termolumineszcens kristályon alapuló, 
passzív mérőrendszert használták fel (Fehér, 
1981). A Pille jelenleg is a Nemzetközi Űrál-
lomás kiszolgálórendszerének része, feladata 
az űrhajósok kozmikus sugárzásból származó 
dózisának vizsgálata, ellenőrzése. A kísérlet 
nagy sikerrel zárult, az eredményekre támasz-
kodva a TRITEL a rákövetkező évben felke-
rülhetett a Nemzetközi Űrállomásra, ahol 
azóta számos alkalommal mérést végezhetett. 
A technológiát kicsit továbbfejlesztve, továb-
bi műszerekkel kibővítve (például a semleges 
töltésű neutronok mérésére alkalmas nyom-
detektorokkal) a kísérlet TECHDOSE néven 
a rákövetkező évben ismét bejutott a prog-
ramba, és újra repülhetett egy BEXUS-ballon 
fedélzetén (Zábori, 2013a). A mért kozmikus 
sugárzási adatok tudományos szempontból 
kiemelkedően izgalmasnak bizonyultak (Zá-
bori, 2013b), mivel a sugárzási tér számos, 
ebben a magasságban jellemző, eddig kevéssé 
vizsgált tulajdonságára mutattak rá. Az ered-
mények publikálása jelenleg folyamatban van. 
2012-ben a BioDos csapat is elnyerte hazánk-
ból a részvétel jogát a Műegyetemi Űrkutató 
Csoport és a Semmelweis Egyetem támogatá-

2. kép • BEXUS ballon felbocsátása 
(Forrás: ESA)

3. kép • A REXUS–17 rakéta fedélzetén a 
REM-RED-kísérlettel (Forrás: ESA)

4. kép • REXUS rakéta felbocsátása 
(Forrás: ESA)

5. kép • Földünk megközelítőleg 25 km 
magasságból a BEXUS–14 fedélzetéről 

(Forrás: TECHDOSE)

sával. Kísérletükben az ibolyántúli sugárzás 
biológiai mintákra gyakorolt hatásait vizsgál-
ták folyamatosan, a repülés teljes időtartama 
alatt (Grósz, 2013). Az eredményeik között 
azonban találtak ellentmondásokat is, ame-
lyek a mérési módszer esetleges hibáira utal-
tak, így átgondolva és változtatva az eredeti 
elképzelésen 2013-ban ismét lehetőséget 
kaptak a repülésre, immár Daemon néven. A 
változtatásoknak köszönhetően lényegesen 
részletesebb eredményeket kaptak, azonban 
a mérési koncepciót illetően számos kérdőjel 
a második repülés után is megmaradt. 2013-
ban első magyar résztvevőként a Gekko csa pat 
jutott be a Műegyetemről a REXUS-raké ta-
programba a Műegyetemi Űrkutató Csoport 
gondozásában. A kísérlet célja a rakéta repü-
lése során mérhető ionok mobilitásának 
vizs gálata volt. Sajnos a felbocsátás pillanatá-
ban elveszett a kísérlettel a kommuni kációs 
kapcsolat, ami a mechanikai tervezésben el-
követett hiba által okozott rövidzárlat miatt 
következett be, így a kísérlet a repülés során 
nem működött (Váradi, 2013). A CoCoRAD 
és TECHDOSE első magyar BEXUS-kísér-
letek sikerén felbuzdulva egy újabb műegye-
temi magyar diákcsapat szerveződött REM-
RED néven ismét az MTA EK tudományos 
és technológiai támogatásában (3. kép). A kí-
sérleti elképzelés a kozmikus sugárzási tér to-
vábbi vizsgálatára irányult egészen a REXUS 
rakéták maximális, 90 km-es pályamagassá-
gáig, ezáltal mintegy kiegészítve az első ma-
gyar BEXUS-repülések során nyert adatsoro-
kat. A REM-RED-kísérlet 2015 tavaszán 
repülhetett, és a programban egyedülállóként 
teljesen hibátlanul működött, minden tech-
nológiai paramétere az előre várt tartomány-
ban volt, és az összes adat veszteség nélkül 
beérkezett. Az eredményről az ESA szak értői 
is elismerően nyilatkoztak (4. kép). Az adatok 
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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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CUBESATOK AZ EURÓPAI 
ŰRÜGYNÖKSÉG JÖVŐKÉPÉBEN

Horváth Gyula
egyetemi adjunktus,  BME Elektronikus Eszközök Tanszéke

ügyvezető, C3S Kft.

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

Horváth Gyula • Cubesatok…


