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Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4, a margók egységesen 
2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Times New Roman. Az egyes feladatokhoz szüksé-
ges nyersanyagot megkapod egy külön mappában. 
Figyelem: a halvány háttérszínek nyomtatásban nem látszanak, csak a mellékelt JPG és PDF doku-
mentumokban nézhetők meg! 

1. feladat: Bay Zoltán (30 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintán látható (Bay Zoltán.doc), a korai magyar űrkutatásról szóló 

5 oldalas dokumentumot!1 
A mintán nem látható feladatrészek a következők: A jobboldali margó csak 2 cm-es legyen! A 

tartalomjegyzéket a dokumentumból kell generálni! 

2. feladat: Történet (25 pont) 
Készítsd el az űrhajózás történetéről szóló 4 oldalas dokumentumot (Történet.doc) a mel-

lékelt mintának megfelelően! 
A mintán nem látható feladatrészek a következők: A margók egységesen 2 cm-esek. Az élőfej 

és a címsorok Garamond betűtípusúak. A táblázatok címsorai automatikusan ismétlődjenek! 
Figyelem: a mellékelt PDF dokumentumban a szegélyek csak megfelelő nagyításban látszódnak jól! 

3. feladat: Űrhajósok kiképzése (55 pont) 
Mint tudjuk, az űrhajósok a legkiválóbb repülőtisztek közül kerülnek ki. A kiképzőbázison az 

erőnléti gyakorlatok mellett elméleti, technikai, szimulációs stb. képzésen vesznek részt, ezen felül, 
korlátozott mértékben, repülési gyakorlatot is végeznek. Minden űrhajós rendelkezik egy egyedi, 
egész pályafutására szóló ún. katonai azonosítóval, amelyet mindenki (nem feltétlenül folyamato-
san) növekvő sorrendben, a katonai szolgálata megkezdésekor kap meg. Akinek tehát később kez-
dődött a szolgálati jogviszonya, annak nagyobb lesz az azonosítója. 

A. A továbbképzés.txt szövegfájl minden űrhajósra vonatkozóan tartalmazza az azono-
sítóját, majd azt, hogy 2010-ben, havi bontásban ki hány órányi földi kiképzésen vett részt, és hány 
percet töltött levegőben. Hozd létre ebből az Űrhajósok munkafüzetet, és abban a Képzés 
nevű munkalapot! Használd a képzés.jpg ábrán látható mintát! Rögzítsd a táblázat címsorát, 
valamint az A oszlopot! 

 
Munkád során a cellák kitöltéséhez olyan megoldást válassz – a további feladatoknál is –, hogy 

ha (a kiindulási adatok bármilyen értelmes változása miatt) a munkafüzet bármely cellájának tar-
talmát módosítani kényszerülnénk, akkor az eredmények újabb beavatkozás nélkül, önmaguktól a 
helyes értékre változzanak! A megoldást segítő képernyőképek nem (feltétlenül) a jó megoldás ada-
taival készültek! 

B. Az adatok alatti munkaterületen, a számítás.jpg ábrának megfelelő helyen és formá-
tumban, határozd meg minden hónapra a Repülési perc legkisebb, legnagyobb értékét, összegét és 
átlagát! 

                                                 
1 A szövegszerkesztés feladatok forrása: http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/pribuszk 
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A táblázat mellett, az évesösszeg.jpg ábrának megfelelően minden pilótára számítsd ki 

az éves képzési óraszámot és a repült órák számát (csak a betöltött órák számítanak)! 

 
C. A rendfokozatok.txt fájl az űrhajósok katonai rangját tartalmazza, a 2010. január 1-

jei állapot szerint. Az űrhajósok esetében a rendfokozatok növekvő sorrendben a következők lehet-
nek: 

• Főhadnagy 
• Százados 
• Őrnagy 
• Alezredes 
• Ezredes 

Készítsd el az adatok alapján a Január 
munkalapot, a január.jpg ábrának meg-
felelően!  

 
D. Az előléptetések.txt a 2010-es év folyamán történt 

rendfokozat-változásokat tartalmazza időrendben. Az ilyen előlépte-
tések alkalmával minden űrhajós egy fokozatot lép előre (a már ja-
nuárban ezredesi rangban lévők ebből értelemszerűen kimaradnak). 
Készítsd el az adatok alapján az Előléptetések munkalapot, 
az előléptetések.jpg ábrának megfelelően! 

E. Az eddig felvett adatok alapján, a Képzés munkalapon, az 
alábbi képzés2.jpg ábra szerinti helyen, újabb cellák használa-
ta nélkül, számítsd ki minden űrhajós 2010. december 31-i rangját! 
Ha így nem boldogulsz a feladattal, vegyél fel szükség szerint se-
gédcellákat, de számíts rá, hogy a megoldásod így kevesebb pontot 
ér! 
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F. Az éves képzés során teljesített feladatokért az űrhajósok továbbképzési pontokat kapnak. A 

pontszám három részből tevődik össze: 
a. évi 400, 450, 480, 500 földi képzési óra teljesítése után rendfokozatonként rendre az alábbi 

pontszámot kapják: 
Tisztek: 

• Főhadnagy 150, 180, 200, 210  
• Százados 155, 185, 205, 215 

Főtisztek: 
• Őrnagy 170, 195, 215, 230 
• Alezredes 180, 210, 230, 240 
• Ezredes 200, 240, 260, 280 

b. ehhez jön még a 400 fölött teljesített földi órák számának megfelelő pont, továbbá 
c. a levegőben töltött egész órák száma 10-szeresének megfelelő pont.2 
Foglald a Képzés munkalapon az a. részben szereplő adatokat a későbbiek során felhasznál-

ható módon táblázatba, a fenti képzés2.jpg ábrán látható területen! A táblázatot lásd el vala-
milyen, az ábrán alkalmazotthoz hasonló, egyszerű formázással! 

G. Az eddig felvett adatok alapján, a Képzés munkalapon, a fenti képzés2.jpg ábra 
szerinti helyen határozd meg minden űrhajós éves továbbképzési pontját (akit év közben előléptet-
tek, annak az év végi rangja a mérvadó)! Megoldásod többet ér, ha nem alkalmazol újabb segédcel-
lákat, tehát csak a már eddig kitöltött cellák tartalmát használod fel! 

H. Sorold a megoszlás.jpg minta alapján, a Képzés munkalap megfelelő helyén, az ar-
ról leolvasható határértékeknek megfelelő kategóriákba az űrhajósokat!3 (Figyelem! A megoldás-
nak itt is követnie kell az adatok változását!) 

I. Az előző pontban kapott ered-
ményeket ábrázold a Megoszlás 
munkalapon egy diagramon, a di-
agram.jpg mintának megfelelően! 
Ügyelj arra, hogy a lehetőségekhez 
képest „belelássunk” a belsejébe! Ha 
nem sikerült az előző feladatot meg-
oldanod, töltsd ki a megfelelő terüle-
tet tetszőlegesen olyan értékekkel, 
hogy az összegük kiadja az űrhajósok 
számát, és ennek megfelelően ké-
szítsd el a diagramot! 
                                                 
2 Pl. egy 490 óra földi képzésben részesülő, 3425 percet (tehát 57 teljes órát) repülő százados 205+90+57*10 pontot 
kap. 
3 Pl. az AV8-as cellába azon űrhajósok száma kerül, akik az év folyamán 425 és 444 óra közötti földi, valamint 75 és 
77 óra közötti repülési gyakorlatot teljesítettek. 
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J. Mint arról már volt szó, az az űrhajós rendelkezik „nagyobb” 

sorszámú azonosítóval, akinek később kezdődött a szolgálati jogvi-
szonya. Mindenki főhadnagyi rendfokozattal kezd, de a későbbiek-
ben már teljesítménye alapján lép előre a ranglétrán. A rendfokozat 
és az azonosító ismeretében tehát megállapítható, hogy melyik űrha-
jós halad gyorsabban előre, mint valamely, nála régebben szolgáló 
bajtársa. Lehet tehát olyan pilóta, akit valamelyik bajtársa már „le-
hagyott”, azaz nála később kezdte a szolgálatot, de mára már nála 
magasabb rangban van. Határozd meg a Január munkalapon, a 
január2.jpg-nek megfelelő helyen, hogy hány ilyen főhadnagy, 
százados, őrnagy és alezredes van (az ezredesek között ilyen nyil-
vánvalóan nem fordulhat elő)! (Figyelem! A megoldásnak itt is követnie kell az adatok változását!) 

K. A „Legjobb pilóta” címet mindig az kapja, akinek 
a legmagasabb a továbbképzési pontszáma. A Fel-
adatok munkalapon, a legjobb.jpg-ben jelzett 
helyen és formában írd ki a 2010-es legjobb pilóta azo-
nosítóját és rendfokozatát! Megoldásod értékesebb, ha 
nem használsz segédcellát! 

4. feladat: Űrhajók (20 pont) 

Adatbázisunkban (urhajok.mdb) űrhajók és küldetéseik (’Urhajok’ tábla: fellövés sorrend-
je, fellövés éve, fellövést végző or-
szág kódja, űrhajó neve, megjegyzés, 
űrhajó típusa) és az űrhajótípusok 
(’Tipusok’ tábla: űrhajótípus neve, 
tömege (t), hossza (m), átmérője (m), 
hermetikus térfogat (m3), befogadó-
képesség (fő), fülkék száma, rendelte-
tés, hordozórakéta neve, első start 
éve, fejlesztő ország kódja) adatait tá-
roljuk. Az ’Orszag’ táblában az or-
szágkód-országnév párosítást rögzí-
tettük. 
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A tipusok.xls Excel fájlból importáld be a Tipusok táblát. Beviteli maszk segítségével gon-
doskodj arról, hogy a Start mezőbe (Start éve) csak évet lehessen beírni!  
Hozd létre a táblák közötti kapcsolatokat az ábrának megfelelően! 
Bővítsd az ’Urhajok’ táblát egy Sikeres nevű logikai (Igen/nem) típusú mezővel! Gondoskodj to-
vábbá a mező feltöltéséről is egy lekérdezés segítségével (C) az alábbiak szerint: egy küldetést ak-
kor tekintünk Sikertelennek (azaz akkor hamis a mező tartalma), ha a megjegyzés mező értéke: Si-
kertelen. 
Egy lekérdezés (D néven), segítségével adj választ a következő kérdésre: Melyik években lőttek fel 
olyan űrhajókat, melyeknek a nevében szerepel a Ranger vagy a Szputnyik szó? Az egyes éveket 
csak egyszer jelenítse meg a lekérdezés. 
Készíts egy lekérdezést (E néven), amely megadja, hogy Oroszország és a Szovjetunió összesen 
hány űrhajót lőtt ki vagy tervez fellőni. 
Készíts egy lekérdezést (F), amely megadja, hogy az egyes években hány küldetés volt a múltban, 
ha tudjuk, hogy idén még egyetlen űrhajót sem lőttek fel. A lekérdezés csak a 17 leggyakoribb évet 
és a küldetések számát adja vissza, az utóbbi mező neve legyen: Darab. 
Lekérdezés segítségével (G) add meg azokat az országokat (minden országot csak egyszer), ame-
lyek legalább 3 űrhajót terveznek fellőni a jövőben, ha tudjuk, hogy 2011-ben még egyetlen űrhajót 
sem lőttek fel. 
Írj egy lekérdezést (H), mely bekér egy évszámot és megadja, hogy melyik ország nem lőtt még fel 
űrhajókat a bekért évszámot megelőző évig! 
Készíts űrlapot (U), ahol az ország nevét 
egy legördülő listából kiválasztva, gomb-
nyomásra egy lekérdezést futtatva megkap-
hatjuk az adott országhoz tartozó fellövések 
adatait: év, űrhajó neve, megjegyzés, sike-
res-e. Az űrlapot állítsd be kezdőűrlapnak, 
mely az adatbázis elindításakor automatiku-
san elindul. Helyezz el továbbá az űrlapon 
egy bezáró gombot, melynek segítségével 
be tudod zárni az űrlapot. 

5. feladat: Űrhajózás (20 pont) 
Készíts egy prezentációt urhajozas néven az űrhajózás történetéről, a mellékelt 

urhajoprezminta.pdf alapján! 
Azon beállításokat, amelyek a mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük: A második dián 

kattintás után a kutyát ábrázoló kép induljon el függőelegesen felfelé, és repüljön ki a diából! A 
harmadik dián ügyelj arra, hogy a forrásként megadott képről el kell távolítanod a Holdraszállás he-
lye oszlopot! A diák között állíts be egy tetszőleges áttűnési effektet! 

Elérhető összpontszám: 150 pont + az első fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre 
kerekített értéke. 
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Bay Zoltán csapata és 
a Holdvisszhang-kísérletek 
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Az első mikrohullámú kísérletek. A Bay-csoport.  
Magyarországot, mikor belépett a II. világháborúba, na-

gyon valószínűvé vált, hogy bombatámadások fogják érni. 
Ezért döntött úgy a Hadi Műszaki Tanács javaslatára a Hon-
védelmi Minisztérium, hogy mikrohullámú kísérleteket kell 
végezni. Ennek kettős célja is volt, egyrészt a mikrohullámú 
hírközlés, másrészt a repülőgépeknek mikrohullámú felderí-
tése és helyzet-meghatározása. A Haditechnikai Intézet tu-
dott mindkét problémáról, de pontosabb adatokkal, kutatási 

eredményekkel, módszerekkel nem rendelkeztek, mivel a németek hadi ti-
tokként kezelték azokat és még szövetségeseiknek se árulták el. Bay Zoltán 
és társai viszont 1942 elejéig – a németektől függetlenül – tudtak a mikro-
hullámú hírközlés problémáiról a hozzájuk érkező amerikai folyóiratokból. 
Innen tudták azt is, hogy az USA-ban kifejlesztés alatt áll egy radio locator 
nevű eszköz repülőgépek felderítésére, amire 118 millió dollár van előirá-
nyozva, de a mérési eljárást titokban tartották.  

Ilyen körülmények között döntött úgy a Honvédelmi Minisztérium, hogy 
kötelezi az Egyesült Izzó Kutatólaboratóriumát a mikrohullámú kísérletek 
elvégzésére, teljes titoktartás mellett és az összes költséget fedezve. Meg-
szerveztek egy Bay-csoportot, mely 10 akadémikus-kutatóból, és kb. 30 
elektronikus műszerészből állt. A csoportba bekerült még a műegyetemi 
Atomfizika Tanszék két tanársegéde, Papp György, Simonyi Károly, s két 
mérnök Winter Ernő (a mikrohullámú csövek kifejlesztése) és Dallos 
György (a mikrohullámú vevőkörökben volt járatos). A németek annak el-
lenére, hogy egy oldalon harcoltak a magyarokkal a háborúban, elég titokza-
tosak voltak, és semmiféle segítséget nem adtak a kísérletek megkezdéséhez. 
Bay-t – civil lévén – katonai titoktartásra hivatkozva nem engedték, hogy 
részt vehessen a berlini vizsgálatokban. Így mindent maguktól kellett felfe-
dezni és kitalálni, amit a világ más részén már rég alkalmaztak, csak titokban tartották és nem 
hozták a többi kutatócsoport tudomására.  

Először is a mikrohullámú rezgésgerjesztés ügyében kellett dönteni. Mivel nem volt elég pénz, 
így meg kellett elégedniük a kb. félméteres hullámokkal, szemben az USA-ban „használt” centi- 
és deciméteres nagyságrendűekkel. Winter Ernő és Budencsevits Andor a félméteres hullámok 
keltésére létrehoztak egy triódás adócsövet (EC 102), mely 50-60 centiméteren 2 watt nagyfrek-



2. oldal 

venciás teljesítményre volt képes. Ez a cső már alkalmas volt a mikrohullámú híradástechnika 
alapkísérleteinek elvégzésére. Az adó-vevő először az újpesti üveggyár tornya és a Naszály hegy 
között hidalt át mintegy 30 km távolságot. A későbbi terepkísérletekben 50-100 milliwatt telje-
sítménnyel 100 kilométeres hatótávolságig jutottak el. Ezzel a Bay-csoport munkája a távbeszé-
lés kísérletezésében lezárult.  

Radarkísérletek  

A rádiólokátor mai elnevezése: radar, ami a Radio Detection and Ranging rövidítése.  

A rádióhullámok visszaverődése révén véghezvitt távolságmérés elve már az 1920-as évek óta 
ismeretes volt az ionoszféra-kutatásban. Kétféle elvet alkalmaztak:  

1. Impulzus-módszer (Breit és Tuve, 1926): T időközökben ismételve t időtartamú impulzu-
sokat küldünk ki. Ha a visszavert impulzusok t időkéséssel érkeznek vissza, akkor a visz-

szaverődés távolsága tcs ∗∗=
2
1 , ahol c a rádióhullámok (fény) terjedési sebessége.  

2. A frekvencia-moduláció módszere (Appleton és Barnett, 1925): Az adás frekvenciáját T 

időközökig tartó, const
dt
dv

=  sebességgel fűrészfogszerűen moduláljuk. Ha a visszavert 

hullám t időkéséssel érkezik, a kimenő frekvenciához képest a t 
dt
dv  lebegést mutat, 

melynek megmérésével t, tehát s meghatározható.  

A visszavert jelek észlelése az ionoszféra-kutatásban viszonylag könnyű feladat a rétegek 
nagy kiterjedése és nagy visszaverő képessége folytán. A kis látószögű repülőgépek felderítésé-
ben a visszavert energia kicsiny, így nehezebb bemérni őket. Dallos György továbbfejlesztette a 
triódás csöveket, és egy közbenső adócső-típust (EC 103) épített 1-2 kilowatt csúcsteljesítmény-
nyel. Így félévvel a munka elkezdése után már észlelhették az első radar-jeleket.  

1943 folyamán további fejlesztések is történtek:  

 adókészülék a mikrohullámú rezgőkörökkel (Szepesi Zoltán)  
 impulzusgenerátor (Papp György, Sólyi Antal, Magó Kálmán)  
 adócső és a keverő diódák (Winter Ernő, Budencsevits Andor)  
 vevőkészülék (Dallos György)  
 katódsugárcső áramkörei (Papp György, Magó Kálmán)  
 parabolikus reflektor és az iránymérés (Simonyi Károly)  

Mivel a fejlesztések ennyire előrehaladottak voltak, így 1944 elején szóba kerülhetett egy 
mikrohullámú radar-típus gyakorlati kialakítása.  

A Holdvisszhang gondolata  

„Meg fogjuk lokátorozni a Holdat!” 

Ezen a kijelentésen felbuzdulva kezdett hozzá Bay Zoltán, Papp György és Simonyi Károly 
1944 márciusának elején a részletes Holdradar-számításoknak. Viszont a Hold túl messze van, 
kb. 400 ezer km-re, ami kb. 10-nek a 15-16. hatványával csökkenti az esélyeket a földi radarhoz 
képest. Viszont nem adták fel a tervet, és mivel úgysem pontos távolságméréseket akartak vé-
gezni, így viszonylag hosszú impulzusokkal dolgozhattak, ami az adótól ráadásul kisebb csúcs-
teljesítményt kíván. De felvetődött két kérdés, melyeket a kísérletek révén akartak megválaszol-
ni:  
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1. kijutnak-e a mikrohullámok a világűrbe  
2. mekkora a Hold visszaverő képessége (r) mikrohullámokon  

Feltételezték egyrészt, hogy r=1/10, ami a földfelület visszaverő képességének nagyságrendje, 
másrészt azt, hogy az 1 méter körüli mikrohullámok az ionoszféra-rétegeken és a Föld- Hold kö-
zötti tér kicsiny plazmasűrűségén akadálytalanul haladnak át, harmadrészt pedig azt, hogy a 
Holdról visszavert energia a térben egyenletesen szóródik szét.  

A rendelkezésre álló adási energiát és parabola-reflektort figyelembe véve a számítások azt 
jósolták, hogy mérhető jel/zaj viszony kapható, ha az impulzus időtartama 0.05 sec és a vevő 
sávszélessége 20 Hz. Különböző nehézségeket áthidalva végül a Holdradar jel/zaj viszonya kb. 
1/10-re volt várható. De még mindig egy nagyságrenddel maradtak el a „céltól”. Ekkor jött az öt-
let Baytól, hogy a jeleket összegezni és ismételni kéne, ami végül is meghozta a sikert.  

A Holdnál az oda-vissza futás ideje 2.5 másodperc, tehát ha 3 másodpercenként 1 jelet kül-
dünk ki és a visszavert jeleket összegezni akarjuk, akkor 100 jel esetén a jeleket 5 percig, 1000 
jel esetén pedig 50 percig kell megőrizni. Ha a jeleket 50 percig veszteség nélkül akarjuk meg-
őrizni és összegezni, akkor a kumuláló szerv időállandója több órás kell legyen. Sajnos abban az 
időben még nem rendelkezett az elektronika ezen feladat megoldására alkalmas „memória”-
műszerekkel. Végül is a csoport a hidrogén voltaméter mellett döntött, melyben az áram hatására 
kivált hidrogéngáz vékony kapillárisban a folyadék-meniszkuszt az áramintegrállal arányosan 
tolja el.  

A további terv: Egymás után össze kell kötni 10 voltamétert (balra) 
a vevőkészülék kimenő fokozatával, az adóimpulzussal szinkronizált 
időrendben. A 10 voltaméter közös anóddal egy üvegedényben van 
összeépítve, s az adás és vétel kapcsolásait egy forgó kapcsoló végzi. 
A kapcsoló forgásideje 3 másodperc.  

Így mindegyik voltaméter az adóimpulzus után meghatározott idő-
pontban kerül bekapcsolásra. Az időskála így definiálva van. A jel, 
mely a Holdról visszajön, mindig ugyanarra a voltaméterre esik, s ott 

összegezést nyer. Ugyanabban a voltaméterben a zaj (áramingado-
zás) pozitív és negatív előjelű, tehát statisztikusan átlagolódik. A 
többi voltaméter csupán a zajt észleli, így a kísérlet „zéró-vonal”-át 
adja, melynek statisztikus ingadozása a kísérlet zajának mértéke.  

A valószínűségszámítás szerint N impulzus vétele esetén a zaj 
N -szeresen növekszik. A jel ezzel szemben lineárisan nő, azaz N-

szeres lesz. Így N kísérlet összegeként a jel/zaj viszonya N -sze-
resen javul. Tehát 1000 impulzus észlelése közben (50 percig tartó 
kísérlet) a vevőkészülék eredeti, egy tized jel/zaj viszonya 30-szo-
rosan javul, azaz a jel mérhető módon a zavarnívó fölé emelkedik. 

Megjegyzés: a jel összegzésének és a zaj relatív csökkentésének ezen 
módszere ma már általános a radarcsillagászatban.  

Az elvek tisztázása után hozzákezdtek a voltaméter-kísérletekhez Budincsevits Andor tervei 
alapján. Ugyancsak ő tervezte meg a forgó kapcsolót (jobbra) is.  
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A nógrádi kísérletek  

Mivel a háború, a német megszállás az országra bombatámadásokat hozott, ezért a Honvé-
delmi Minisztérium 1944 júniusában a Bay-csoportot Nógrádverőcén egy penzióban szállásolta 
el, melynek kertjében felállították az ágyútalpra szerelt reflektort.  

A nyár folyamán jól haladt az adó és vevő készülékek kifinomítása és a földi radarhoz szük-
séges katódsugár-körök kifejlesztése. Így augusztus végén, szeptember elején néhány aktuális, 
Hold felé irányított adást próbálhattak ki a fizikusok. Ezek sikertelenek maradtak, mivel az ösz-
szes készülék nem „bírt” 50 percig zavartalanul dolgozni. Elég volt, ha csak az egyik nem mű-
ködött jól, a kísérlet máris leakadt, meg persze az is baj volt, hogy nem volt kielégítő az áram-
szolgáltatás.  

Szeptember végén a hadvezetőség visszarendelte a laboratóriumot Újpestre. A nyilas uralom 
miatt pedig már komoly munkát sem lehetett végezni.  

Az újabb Holdvisszhang-próbálkozások  

A bombázások megszűntével a csoport tagjai visszaszállingóztak, s 1945 februárjának végén 
újrakezdhették a holdradar felállítását. De hamarosan az Izzó leszerelésre került, és így a kísérlet 
eszközei is elvesztek.  

1945 nyarán hozzákezdtek egy új radarkészülék tervezéséhez. A félméteres hullámhosszon 
dolgozó berendezés tervét el kellett vetniük, mert sem a mikrohullámú csövek, sem a parabola-
reflektorok nem álltak többé rendelkezésükre. Sikerült szerezni egy hadi felderítésre szolgáló ra-
dart, mely 2.5 méteres hullámhosszon dolgozott. Ez viszont 25-szörös veszteséget jelentett 5-
szörösen nagyobb hullámhossza miatt. De ezt a veszteséget részben ki lehetett egyenlíteni na-
gyobb antennafelület alkalmazásával. E kis korrekcióval már úgy vélték, sikerülni fog a kísérlet.  

A sikeres kísérletek  

Készítettek egy 6x8 cm2 kiterjedésű 
vaskeretet, mely masszív forgó állvá-
nyon van elhelyezve, úgy, hogy magas-
sági szöge is változtatható. A kereten 
36 dipólantenna foglalt helyet. A radart 
(jobbra) a Kutató Laboratórium tetején, 
a műszereket pedig a labor 2. emeletén 
a radar alatti 2 szobában helyezték el 
(tervrajz balra). Az egyik szobában 
elektromosan árnyékolt ketrecben tar-
tották a berendezés legérzékenyebb ré-
szét: a vevő végerősítő fokozatait és a 
voltamétereket a forgó kapcsolóval.  

Az adóimpulzus időtartama a forgó kapcsoló által szabá-
lyozva 0.06 sec, a csúcsteljesítmény 3-4 kw volt. Az impulzus 
3 másodpercenként ismétlődött. Az időskálát a váltóáram 50 
periódusára alapított szinkron motor adta. A vevő nagyfrek-
venciás részének sávszélessége 200 kHz, mely elegendő nagy, 
hogy az adó frekvenciaingadozásait átfogja. A detektálás utá-

ni körök effektív sávszélessége kb. 20 Hz, ami elegendő ahhoz, hogy az adóimpulzus Fourier-
sprektrumait átfogja.  
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A forgó kapcsoló vezérelte az adóimpulzusok kibocsátását, utána az egyes voltamétereknek 
sorrendben a vevő kimenő fokozatára kapcsolását. Emellett a forgó kapcsoló immunizálta a ve-
vőt arra az időre, míg a nagy adási energia feszültségi hullámokat nem hoz létre a környezetben, 
melyek az egyes körök munkapontjait nem kívánt hosszú időre elláthatnák. A forgó kapcsoló ezt 
a műveletet (a csoport tagjai „döglesztésnek” nevezték) külön beépített szegmensekkel és mág-
neses relékkel végezte.  

A berendezés 1945.december végére összeállt, s a kísérletek megindulhattak. Közben a kuta-
tócsoport lelkes fiatalokkal bővült, s visszatért Simonyi Károly is a hadifogságból. A kísérletek 
főleg éjszaka folytak, mert az Elektromos Izzó napközben elektromosan „bezavart”. Az antenna 
irányát állandóan korrigálták, a szabadsághegyi Csillagda adatai alapján számították ki a Hold 
égi koordinátáit. Minden kísérlet 30-50 percig tartott, melyet egy vakpróba egészített ki. Ez azt 
jelentette, hogy nem a Hold felé irányították a radart. A kísérleteket Papp György, Simonyi Ká-
roly vezetésével Pócza Jenő, Bodó Zalán, Csiki Jenő, Tary László, Takács Lajos, Horváth Tibor 
és Bay Zoltán végezték. Sok kísérlet fulladt kudarcba amiatt, mert nehéz volt a berendezés kü-
lönálló részeinek zavartalan együttműködését biztosítani.  

Január vége felé egyre biztatóbb kísérletsorozatokat kaptak, s végül február 6.-án jutottak el 
odáig, hogy a jelösszegzés a jelet a zavarnívó fölé emelte.  

A vakkísérletek mellett Papp György egy ellenőrző eljárást is kidolgozott, melyet műholdnak 
nevezett. Az erősítő végfokozatára ismert, a zaj egységeiben kalibrált jelet vitt rá, mely egy kivá-
lasztott voltaméterre került. A jel az összegzés után úgy jelentkezett, mint egy Holdról visszavert 
jel. Ilyen mérések azt mutatták, hogy a Holdról visszajövő jel (összegzés nélkül) az erősítő zajá-
nak kb. egytizede, ami megfelelt a várakozásoknak.  

A kísérleteket 1946 tavaszán többször megismételve arra a következtetésekre jutottak, hogy:  

 a 2.5 méter hullámhosszú jelek kijutnak a világűrbe; 
 a Hold reflektáló képessége r=1/10 nagyságrendben van.  

Néhány héttel azelőtt, hogy a kísérlet sikerét biztosra vették volna, egy hír látott napvilágot. 
1946. január 10-én sikeres holdradar-kísérletet hajtottak végre New Jerseyben. A kísérlet részle-
tes ismertetését idehaza is olvashatták Bay Zoltánék, és rá kellett jönniük, hogy bizony az ő be-
rendezéseik kicsit el vannak maradva az amerikaiakétól. Nem elég, hogy sokkal bonyolultabb és 
kifejlettebb volt, de még a Hold-Föld relatív mozgásából származó Doppler-effektust is ki tudta 
egyenlíteni, és egyben biztosítani tudta a frekvencia állandóságát.  

Mikor e hír napvilágot látott Bay Zoltán is értesítette a sajtót a 
kísérletükről. Az érdeklődés óriási volt, s még aznap este (február 
7-én) sajtótájékoztatót tartottak az Egyesült Izzóban.  

A következő évben Bay Zoltán az USA-ban járva meglátogat-
ta a radarkísérleteket végző laboratóriumot. Látva a fejlett, költ-
séges berendezéseket, rájött, ezekkel nem lehet versenyezni s el-
állt a további kísérletek folytatásától. Annak ellenére, hogy 
Szentgyörgyi Albert próbálta rábeszélni a folytatásra, hisz tervét 
a Természettudományi Akadémia is támogatta volna. A terv sze-

rint egy óriási antennafelületet lehetne nyerni, ha a földbe üreget ásunk és a gödör felületét fém-
hálóval vagy fémlemezzel burkoljuk. Ma már kivitelezték ezt az ötletet, a világ legnagyobb mik-
rohullámú reflektora, a 300 méteres Arecibo-tányér (balra), Puerto Ricoban található.  
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év  hónap, 
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neve  

tervezett cél-
égitest  mi történt?  

1957 
10.04.  Szputnyik-1  Pályára áll az első műhold, a szovjet Szputnyik-1. 

11.03.  Szputnyik-2   
A Szputnyik-2-n helyet kap az első élőlény, Lajka 
kutya is. 

1958 

01.31.  Explorer-1  Az amerikai Explorer-1 is eljut az űrbe  

10.01.   
Megalakul a NASA, az amerikai űrkutatásért felelős 
kormányhivatal. 

12.18.  SCORE   
Az amerikai SCORE hold két hétig magnóról sugá-
roz jeleket a Földre. 

1959 

01.02.  Luna-1  Hold-felszín A szovjet Luna-1 az első mesterséges bolygóvá vá-
lik, mely mindössze 6000km-rel kerüli el a Holdat. 

02.28.  Discoverer-1   
Megkezdi keringését az első poláris pályán repülő 
műhold, az amerikai Discoverer-1. 

03.05.  Pioneer-4  Hold körül  A Pionner-4, az első amerikai űrszonda 60050km-rel 
elrepül a Hold mellett, és műbolygó lett. 

09.14.  Luna-2  Hold-felszín A Luna-2 űrszonda kétnapos repülés után elsőként 
éri el a Holdat, ahova becsapódik. 

10.04.  Luna-3  Hold-Föld  A Luna-3 lefényképezi a Hold túlsó oldalát. 

év hónap, 
nap 

űrobjektum 
neve 

tervezett cél-
égitest mi történt? 

1960.04.01.  Tiros-1   

Pályára áll az első meteorológiai hold, amerikai 
Tiros-1, mely 3 hónap alatt mintegy 23000 felvételt 
készít a Földről. 

1961 

02.12.  Venyera-1  Vénusz  
Elindul a szovjet Venyera-1 az első Vénusz-szonda, a 
Földtől 23 millió km távolságban a rádiókapcsolat 
megszakad. 

04.12.  Vosztok-1   

Jurij Gagarin elsőként repül a világűrben a Vosztok-1 
űrhajón, 108 perces repülés után sikeresen száll le a 
földre. 

05.05.  Mercury MR-
3   

Negyedórás, parabolapályán történő repülést, űrugrást 
hajt végre az amerikai Alan Shepard a Mercury MR-3 
űrhajósa. 

08.06.  Vosztok-2   
German Tyitov az első űrhajós, aki 1 napnál többet 
tartózkodik az űrben a Vosztok-2 fedélzetén. 

12.12.  Discoverer-36  
A Discoverer-36-tal együtt felbocsátják az első rádió-
amatőr műholdat, az Oscar-1-et. 
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1962 

02.20.  Mercury MA-
6   

John Glenn az első amerikai űrhajós, aki a Mercury 
MA-6 űrhajó fedélzetén háromszor megkerüli a Föl-
det. 

07.10.  Telstar-1   

Felbocsátják az első távközlési műholdat (Telstar-1), 
mely első ízben közvetít televíziós képeket az Egye-
sült Államokból Angliába és vissza. 

08.14.  Vosztok-3 is -
4   

Először közelíti meg egymást két űrhajó, a szovjet 
Vosztok-3 és -4. 

11.01.  Marsz-1  Mars  Elindul az első Mars-szonda, a szovjet Marsz-1, a rá-
diókapcsolat viszont megszakad. 

12.14.  Mariner-2  

Vénusz 

Az 1962.08.27-én fellőtt amerikai Mariner-2 űrszonda 
elsőként küld méréseket a Vénuszról. 

1963 

06.16.  Vosztok-6   

A kozmoszba indul az első női űrhajós Valentyina 
Tyereskova a Vosztok-6 fedélzetén, utazása 3 napig 
tart. 

11.01.  Poljot-1   
Elindul a szovjet Poljot-1, az első manőverező mű-
hold. 

12.13.  Kozmosz-23   
A Szovjetunióból felbocsátják az első meteorológiai 
műholdat (Kozmosz-23). 

1964 

02.01.    

Az ELDO, az európai rakétafejlesztő szervezet meg-
kezdi tevékenységét. Tagjai: Anglia, Belgium, Fran-
ciaország, Hollandia, NSZK, Olaszország. 

03.01.    

Az ESRO, az európai űrkutatási szervezet megkezdi 
tevékenységét. Tagjai: Anglia, Belgium, Dánia, Fran-
ciaország, Hollandia, Írország, Norvégia, NSZK, 
Olaszország, Spanyolország, Svájc, Svédország. 

07.28.  Ranger-7  Hold-felszín  
Az első Hold-közeli képek készítése az amerikai 
Ranger-7-ből, mely becsapódásáig 4306 képet sugá-
roz a Földre. 

09.05.  OGO-1   
Föld körüli pályára kerül az első geofizikai műhold, 
az amerikai OGO-1. 

10.12.  Voszhod   
Pályára áll az első többszemélyes űrhajó, a szovjet 
Voszhod. 

11.30.  Zond-2  Mars  Először alkalmaznak plazmahajtóművet a világűrben 
a Zond-2 űrszondában. 

1965 

03.19.  Voszhod-2   
Leonov végrehajtja az első űrsétát a Voszhod-2-ről 
április fellövik az első civil műholdakat. 

12.15.  Gemini-6 és 
Gemini-7   

Két amerikai űrhajó, a Gemini-6 és -7 másfél méter-
nyire közelíti meg egymást. 

12.16.  Pioneer-6  Nap körül  Elindul az első napszélkutató űrszonda, a Pioneer-6  
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1966 

02.03.  Luna-9  Hold-felszín  A Luna-9 elsőként száll le a Holdra és panorámaké-
peket közvetít. 

04.03.  Luna-10  Hold körül  A Luna-10 lett a Hold első műholdja. 

08.14.  Lunar 
Orbiter-1  Hold körül  

Megkezdi keringését a Hold körül az amerikai Lunar 
Orbiter-1, s több mint 5 millió négyzetkilométernyi 
területet fényképez le (start: 1966.08.10.) . 

1967.04.13.    

Aláírják az Interkozmosz egyezményt, mely a szocia-
lista országok között jött létre. Tagjai: Bulgária, 
Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Magyarország, 
Mongólia, NDK, Románia, Szovjetunió, Vietnam. 

1968 
09.21.  Zond-5  Hold-Föld  A szovjet Zond-5-ön először jutnak el élőlények a 

Holdhoz. 

12.24.  Apollo-8  

 

Az Apollo-8-on három amerikai űrhajós tízszer repüli 
körül a Holdat. 

1969.07.20.  Apollo-11  Neil Amstrong és Edwin Aldrin elsőként szállnak le a 
Holdra az Apollo-11 holdkompján. 

év  hónap, 
nap  

űrobjek-
tum neve 

tervezett célégi-
test  mi történt? 

1970  

09.24.  Luna-16  Hold-Föld  A Luna-16 űrrobot talajmintát hoz a Holdról. 

11.17.  Lunohod-1   
A Lunohod-1 kerekeken gördülő holdlaboratórium 
11 hónapig mér a Hold felszínén. 

12.15.  Venyera-7  Vénusz  A Venyera-7 elsőként száll le a Vénusz felszínére 
és méréseket közvetít a Földre. 

1971  

04.19.  Szaljut-1  Pályára áll az első űrállomás, a szovjet Szaljut-1. 

07.31.  Apollo-15  Az Apollo-15 holdkompja a Holdra viszi első hold-
autót, az első út 28km volt. 

11.14.  Mariner-9  Mars körül  A Mariner-9 űrszonda a Mars első mesterséges 
holdja. 

1972  

03.03.  Pioneer-10  Jupiter  Pioneer-10 űrszonda indul el a nagybolygók felé a 
Jupiter közelfényképezésére. 

04.07.  Tanya   

Az Interkozmosz-6 Föld körüli pályára viszi és 
vissza is hozza az első magyar kozmikus berende-
zést, egy passzív meteoritcsapdát (Tánya) . 

07.23.  Landsat-1   
Megkezdi működését az első erőforrás-kutató hold, 
a Landsat-1. 

12.19.  Apollo-17   
Az Apollo-17 földet érésével véget ér az Apollo-
program. 
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1973  
05.14.  Skylab  

 

Föld körüli pályára állítják az első óriási, 75 tonnás 
űrállomást, az amerikai Skylab-et. Kilenctagú sze-
mélyzet dolgozott rajta 1973.05.25-1974.02.08. kö-
zött. 

12.04.  Pioneer-10  Jupiter  Az amerikai Pioneer-10 elsőként közelíti meg a Ju-
pitert és közelfelvételeket készít róla. 

1974  

02.05.  Mariner-10  

Vénusz, Merkúr 

A Mariner-10 elsőként készít közelképet a Vénusz 
felhőzetéről és a Merkúrról. 

04.15.    

Megalakul az új, európai űrkutatási szervezet, az 
ESA. 

12.10.  Helios-1  Nap körül  Elindítják az első napkutató szondát (Helios-1). 

1975  

07.17.  Szojuz – 
Apollo  

Végrehajtják az első közös szovjet-amerikai űrrepü-
lést a Szojuz és az Apollo űrhajók összekapcsolásá-
val. 

10.22.  Venyera-9  Vénusz körül  
A Venyera-9 a Vénusz első mesterséges holdja lesz, 
leszállóegysége elkészíti a felszínen az első pano-
ráma-felvételeket. 

1976.07.20.  Viking  Mars körül  

Az amerikai Viking űrszondák simán leszállnak a 
Marsra, felszíni panorámaképeket készítenek, talaj-
analízist végeznek és megállapítják, hogy a bolygón 
nincs élet. 

1977.08.20.  Voyager-2  

Jupiter  
Szaturnusz  

Uránusz  
Neptunusz  

Az amerikai Voyager-2 űrszonda elindul a Nagy 
Utazásra, megközelíteni a 4 nagybolygót 1979-ben 
a Jupitert, 1981-ben a Szaturnuszt, 1986-ban az 
Uránuszt, 1989-ben a Neptunuszt vizsgálja közel-
ről. 

1977-82 között  Szaljut-6   

Öt évig üzemel a Szaljut-6, az első hosszú élettar-
tamú űrállomás, fedélzetén 1978-ban csehszlovák, 
NDK-s, lengyel, 1980-ban magyar (Farkas Berta-
lan), vietnami, kubai, 1981-ben mongol és román 
űrhajós dolgozik. . 

1978.12.04.  Pioneer Ve-
nus-1  Vénusz körül  Megkezdi keringését a Vénusz körül az első radar-

ral térképező amerikai szonda, a Pioneer Venus-1. 

1979  
03.05.  Voyager-1  

Jupiter  
Szaturnusz  

Az amerikai Voyager-1 elkészíti a Jupiter Galilei-
holdjainak első, részletes közelfelvételeit, felfedezi 
az óriásbolygó gyűrűjét és az Io-hold vulkánjait. 

09.01.  Pioneer-11  A Pioneer-11 űrszonda elsőként közelíti meg a Sza-
turnuszt és képeket készít róla. 

 


