
Jedn¹ z najbardziej ludzkich, spoœród wielu
charakterystycznych dla cz³owieka cech, jest
cciieekkaawwooœœææ. W po³¹czeniu z uporem, pracowi-
toœci¹ i dociekliwoœci¹ czêsto by³a Ÿród³em
odkryæ - zarówno tych popychaj¹cych cywili-
zacjê do przodu, jak i tych, które na lata po-
gr¹¿a³y j¹ w mrokach. 
Jaka jest historia wynalazków i odkryæ, sk¹d
siê bra³y, kto i gdzie ich dokonywa³, jaki by³
ich dalszy los i wp³yw na cywilizacje?

RAKIETA
Rakiety zosta³y wynalezione przez Chiñczy-

ków jako efekt uboczny wynalezienia prochu, naj-
prawdopodobniej oko³o roku 1000, mo¿e wczeœ-
niej. Dodaj¹c now¹ jakoœæ do fajerwerków, innego
chiñskiego wynalazku, równie¿ szybko znalaz³y
zastosowanie w technice wojennej jako pociski
zdolne podpalaæ miasta wroga. Z broni¹ t¹ zetknê-
li siê Brytyjczycy, gdy podczas walk pod Tipoo Sul-
tan, rakiet przeciwko nim u¿y³y oddzia³y indyjskie.
William Congreve, brytyjski oficer, opracowa³ i roz-
win¹³ rakietê wojskow¹ i ju¿ w 1806 r. nalega³,
aby u¿yæ tej broni przeciwko Napoleonowi. Nawi¹-
zanie do bojowego u¿ycia rakiet znaleŸæ mo¿na
nawet w s³owach amerykañskiego hymnu: „The
rocket’s red glare” (z ang. rakiet czerwony blask),
które odnosz¹ siê do u¿ycia rakiet Congre-
ve’a w 1814 r. podczas oblê¿enia i nieudanego ata-
ku Brytyjczyków na Fort McHenry, w okolicach
Baltimore (USA). Jednak w zwi¹zku z nisk¹ cel-
noœci¹, a zarazem postêpuj¹cym wzrostem celnoœ-
ci artylerii, bojowe znaczenia rakiet w XIX w. ma-
la³o. Znajdowa³y jednak inne komercyjne zastoso-
wania np. jako czêœæ mechanizmu do wyrzucania
liny ratunkowej na statkach dla rozbitków, którzy
znaleŸli siê za burt¹.

Rakiety pozosta³y jednak kusz¹cym i wiary-
godnym pomys³em na osi¹gniêcie odleg³ej przes-
trzeni. Jednym z wizjonerów takiego u¿ycia rakiet
by³ Konstanty Cio³kowski (1857-1935), rosyjski nau-
czyciel matematyki, z pochodzenia Polak, który en-
tuzjastycznie promowa³ myœl o lotach w przestrzeñ
kosmiczn¹ na d³ugo przed tym, zanim idea ta mog³a
byæ zrealizowana. Innym marzycielem i entuzjast¹
by³ Robert Hutchinson Goddard (1882-1945), który
prowadzi³ badania nad silnikami rakietowymi. Efek-
tem jego naukowych poszukiwañ by³o skonstruowa-
nie silnika rakietowego na paliwo p³ynne. 
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Australopitek i Homo habilis - cz³owiek pierwotny

Homo sapiens - cz³owiek rozumny

Pierwsze wyraŸne przejawy tzw. kultury rolnej – uprawy, co poci¹ga za sob¹ pocz¹tki
osiad³ego trybu ¿ycia (Mezopotamia, Azja Wschodnia, Meksyk, Peru)

Podczas oblê¿enia chiñskiej stolicy Pien-king cesarz rozkaza³ zrzuciæ na oblegaj¹-
cych Mongo³ów pierwsz¹ bombê. Jest to jedna z pierwszych informacji o u¿yciu

mieszanki eksploduj¹cej. Oblê¿eni dysponowali równie¿ „fei-huo-tsia” (strza³y lata-
j¹cego ognia), które mo¿na uznaæ za pierwsze pociski o napêdzie odrzutowym.

Umiera Leonardo da Vinci, pozostawiaj¹c po sobie ok. 7000 stron notatek zawieraj¹-
cych pomys³y i wynalazki. 

Kazimierz Siemienowicz napisa³
„Wielkiej sztuki artylerii czêœæ pierw-

sz¹”, w której znajduje siê rozdzia³
o rakietach, poœwiêcony ich kon-

strukcji, technologii produkcji, opiso-
wi ró¿norodnych typów: „Wznosz¹ce

siê z ¿erdkami, wznosz¹ce siê bez
¿erdek, wodne i biegn¹ce po lin-

kach”. Ale tytu³em do najwy¿szej, na
miarê wszechczasów s³awy by³a

koncepcja rakiety trzystopniowej.
Konstanty E. Cio³kowski og³osi³ teo-
riê ruchu rakiety z uwzglêdnieniem

zmiany masy na skutek zu¿ycia pali-
wa. W 1929 r. rozwin¹³ tê teoriê na rakietê wielostopniow¹ w polu grawitacyjnym

Ziemi oraz zaproponowa³ u¿ycie paliwa ciek³ego.
Robert Hutchinson Goddard, amerykañski fizyk

i wynalazca, pionier techniki rakietowej - uzyska³
w tej dziedzinie 214 patentów (z tego 131 poœmier-

tnie), opatentowa³ ideê rakiety wielostopniowej.
Robert Hutchinson Goddard odpali³ w Auburn

rakietê napêdzan¹ ciek³ym paliwem. 
Mia³a 3 m d³ugoœci i wa¿y³a 4,72 kg,

pokonywa³a dystans 56 m w czasie 2,5 s. 
Hermann Julius Oberth, austriacko-

niemiecki fizyk, pionier techniki rakietowej 
i wizjoner eksploracji kosmosu, opublikowa³

ksi¹¿kê: „Die Wege zur Raumschiffahrt” 
(„Podró¿ w przestrzeñ kosmiczn¹”). Zagadnieniom

budowy i wykorzystywania rakiet poœwiecona by³a
ju¿ jego praca doktorska z 1922 r., odrzucona jako
„zbyt fantastyczna”. W latach trzydziestych jego
asystentem zosta³ Wernher von Braun, z którym
wspó³pracowa³ póŸniej przez pewien czas przy

konstrukcji niemieckiej rakiety balistycznej A4/V-2,
a po wojnie przez pewien czas tak¿e w USA.

Robert Hutchins Goddard, podczas prób z rakieta-
mi w Nowym Meksyku, dokonuje prze³omu. 8 III

rakieta po trwaj¹cym 12 s odpaleniu silnika osi¹ga
prêdkoœæ 1125 km/h, przekraczaj¹c szybkoœæ

dŸwiêku. 28 III rakieta o wadze 35,6 kg (bez pali-
wa) i d³ugoœci 4,5 m pokonuje odleg³oœæ 4000 m,

osi¹gaj¹c max. wysokoœæ 1460 m. 31 V jedna z ra-
kiet osi¹ga pu³ap 2300 m.

Za swoje dokonania Goddard
został uhonorowany specjal-
nym znaczkiem pocztowym.

Test rakiety na paliwo ciekłe,
rakieta znajduje się na górze
i połączona jest przewodami
ze zbiornikiem paliwa na dole
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Warto poznaæ

Rakieta

Rakieta to dowolny obiekt
poruszaj¹cy siê dziêki poz-
bywaniu siê czêœci w³asnej
masy (trzecia zasada dyna-
miki Newtona).

Rakiet u¿ywa siê
g³ównie wtedy, kiedy zacho-
dzi koniecznoœæ przenosze-

nia przez pojazd ca³ego paliwa (na przyk³ad
w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma ¿adnej
zewnêtrznej substancji, której pojazd móg³by
u¿ywaæ jako elementu napêdzaj¹cego).

Rakiety s³u¿¹ce do wynoszenia ró¿-
nych obiektów w kosmos s¹ wielostopniowe
(2-, 3-stopniowe) – po zu¿yciu paliwa kolejne
cz³ony s¹ odrzucane (najczêœciej tracone bez-

powrotnie), a pracê po-
dejmuje kolejny, wy¿szy
cz³on. 

Czy wiesz, ¿e...

Podró¿ do najbli¿szej gwiazdy przy
u¿yciu rakiet i dzisiejszej techniki trwa³aby...

Obliczenia dokonano na przyk³adzie
sond Voyager 1 i 2, które opuœci³y Uk³ad S³o-
neczny, a ich prêdkoœæ wzglêdem S³oñca wy-
nosi ok. 24-28 km/s. Lec¹c z tak¹ prêdkoœci¹
do najbli¿szej gwiazdy - Proximy Centauri, mu-
sia³yby zu¿yæ na podró¿ a¿ oko³o 80 tys. lat!

Homo erectus - cz³owiek wyprostowany.

Cz³owiek z Cromagnon. 

Pojawia siê: pismo, ko³o, ¿agiel, wytop 
metali z rud.
W Chinach po raz pierwszy pojawiaj¹ siê fa-
jerwerki w postaci wystrzeliwanych rakiet.
Roger Bacon, angielski badacz natury i filo-
zof, zajmuj¹cy siê m.in. obserwacjami p³on¹-
cych materia³ów znajduj¹cych siê w zamkniêtych naczyniach,
stwierdzi³, ¿e przyczyn¹ ich gaœniêcia jest niedostatek powietrza.
Tym samym stworzy³ podstawow¹ regu³ê chemiczn¹, ¿e spalanie
jest wynikiem reakcji chemicznej dwóch sk³adników.
W Laboratorium Po¿arnictwa w Szpandau opracowano wystrzeliwa-
n¹ na prêcie rakietê. Rozwi¹zanie to wykorzystano do skonstruowa-
nia automatu miotaj¹cego linkê dla morskich rozbitków. 
Rosjanin N. I. Kibalczyc opracowuje koncepcjê pojazdu kosmicznego,
w którym planuje wykorzystanie napê-
du rakietowego poprzez odrzut. 
Konstanty E. Cio³kowski rozwija teoriê
napêdu rakietowego i podstawy kon-
strukcji. Opisuje m.in. sterowne zespo-
³y napêdowe do rakiet i oddzia³ywanie
wysokich przyspieszeñ na ¿ywy orga-
nizm. Projektuje te¿ sztuczne satelity,
które nazywa „sputnikami”.

Hermann Julius Oberth opublikowa³
rozprawê „Die Rakete zu den Planetenräumen” (Rakiet¹ w przes-
trzeñ miêdzyplanetarn¹), w której dowodzi (werbalnie, rachunkowo
i œciœle matematycznie), ¿e mo¿liwa jest budowa za³ogowych rakiet
zdolnych opuœciæ strefê przyci¹gania ziemskiego. Tworzy formu³ê
budowy i ruchu rakiet miêdzyplanetarnych.
Robert A.C. Esnault-Pelterie, francuski in¿ynier i wynalazca, pionier
lotnictwa (konstruktor pierwszego monoplanu i silnika gwiaŸdziste-
go), techniki rakietowej i astronautyki, cz³onek Akademii Francus-
kiej, wyda³ fundamentalne dzie³o „L’Astronautique”, a w 1935 r. jego
uzupe³nienie „L’Astronautique Complément”. Skonstruowa³ wiele
eksperymentalnych silników rakietowych na paliwo ciek³e, w tym
kriogeniczne (ciek³y tlen). By³ równie¿ pomys³odawc¹ dalekosiê¿-
nych rakiet balistycznych, co zapewni³o mu pomoc armii francuskiej
w jego eksperymentach rakietowych.
Powstaj¹ pierwsze rakiety na paliwo sta³e. Poszukiwania nowego ro-
dzaju paliwa do rakiet s¹ wynikiem trudnoœci z przeniesieniem na-
pêdu (na paliwo ciek³e) ze skali modelu na wiêksze jednostki. Uda-
nych eksperymentów z paliwem sta³ym dokonuj¹ Reinhold Tiling
i Karl Poggensee, niemieccy konstruktorzy. Wystrzeliwuj¹ oni 6 ra-
kiet, jedna wybucha na wys. 150 m, dwie nastêpne osi¹gnê³y wys.
500-750 m, jedna dotar³a na wys. 1800 m. Maksymalne czasy spala-
nia wynosz¹ ok. 11 s, najwiêksza prêdkoœæ ok. 1100 km/h. 
W Peenemünde na ba³tyckiej wyspie Uznam niemiecki Wehrmacht stwo-
rzy³ instytut doœwiadczalny zajmuj¹cy siê badaniami nad rakietami. 

3 000 000 lat p.n.e.
2 000 000–1 500 000 lat p.n.e.
350 000-250 000 lat p.n.e. 

ok. 10 000 lat p.n.e.
ok. 8 000 p.n.e.

w IV tysi¹cleciu p.n.e.
p.n.e. /n.e.
ok. 972 r.

1232 r.
1260 r.

V 1519 r.

1650 r. 
1866 r.

1881 r.

1890 r.

1903 r.

1914 r.

1923 r.
16 III 1926 r.

1929 r.
1930 r.

1931 r.

1935 r.

1936 r.

Sputnik 1 (ros. �towarzysz podróży�)
umieszczony na orbicie w 1957 r. był
pierwszym sztucznym satelitą Ziemi.

Budowa Sputnika 1 przebie-
gała bez jakichkolwiek pla-
nów na podstawie szkicu.
Szef radzieckiego biura ko-
smicznego Korolev nadzoro-
wał osobiście wszystkie
aspekty budowy statku. Był
to jeden z nielicznych przy-
padków skonstruowania stat-
ku kosmicznego przez jedne-
go człowieka
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Ju¿ od chwili wyna-
lezienia, rakieta znajdowa³a
zastosowanie jako œrodek
napêdu lub przenoszenia,
st¹d te¿ tak œcis³y „myœlo-
wy” zwi¹zek pojêæ: rakiety
i silnika rakietowego. War-
to wspomnieæ, ¿e silnik ra-
kietowy to odmiana silnika
cieplnego, który wykorzys-
tuje energiê odrzutu spala-
nego paliwa i jako jednos-
tka napêdu pozwala na
osi¹gniêcie znacznych
prêdkoœci.

W³aœnie z uwagi na swoje
w³aœciwoœci rakieta (silnik rakieto-
wy) tak idealnie nadawa³a siê do
zastosowañ bojowych. Znaczenie to
dostrzegli Niemcy ju¿ przed wybu-
chem II wojny œwiatowej, tworz¹c
specjalny oœrodek badawczy. W nim
w³aœnie, na ma³ej wyspie na Ba³ty-
ku, powsta³a rakieta V-2, która sta³a
siê pierwowzorem dla wspó³czes-
nych rakiet. 

Dalszy rozwój badañ nad ra-
kietami, napêdzany przez wyœcig
zbrojeñ, odbywa³ siê na bazie materia³ów i nau-
kowców „zdobytych” od Niemców przez Rosjan
i Amerykanów. Rywalizacja odbywa³a siê na
dwóch g³ównych polach: skonstruowania dos-
kona³ego œrodka do przenoszenia g³owic j¹dro-
wych oraz œrodka dla wyniesienia cz³owieka
w przestrzeñ kosmiczn¹. Za twórców rakiet u¿y-
wanych do realizacji lotów kosmicznych uwa¿a
siê Niemca Wernhera von Brauna (1912-1977)
i Rosjanina Siergieja P. Korolowa (1907-1966).
Pierwszy z nich by³ g³ównym konstruktorem ra-
kiety A-4 (V-2), a nastêpnie ca³ej serii amerykañ-
skich rakiet kosmicznych (Redstone, Jupiter-C
oraz rodziny rakiet „ksiê¿ycowych” Saturn). Na-
tomiast Korolow zbudowa³ na bazie zdobytych po II
wojnie œwiatowej rakiet A-4 seriê rakiet balistycz-
nych R-1 do R-7, z których ostatnia zosta³a przez nie-
go rozwiniêta do podstawowych w radzieckim i ro-
syjskim programie kosmicznym rakiet Wostok i Sojuz. 

Do przygotowania kalendarium
wykorzystano materia³y Ÿród³owe:
„Nauka Technika i Wynalazki”
Raymond L. Francis, wyd. AMBER
„Kronika Techniki” - Praca zbiorowa,
wyd. WEP PWN

W Berlinie powstaje Zwi¹zek Popagatorów Podró¿y Statkami Powietrzny-
mi. Jego cz³onkowie postawili sobie za cel zrealizowanie idei Hermanna

Obertha. Do zwi¹zku nale¿eli m.in.: Maximilian Valier, Walter Neubert,
Wernher von Braun.

Charles Yeager, amerykañski pilot, osi¹ga po raz pierwszy prêdkoœæ po-
naddŸwiêkow¹. Dokonuje tego samolotem typu Bell X-1 o napêdzie rakie-

towym. Samolot ten nie jest w stanie samodzielnie wystartowaæ, musi
byæ wynoszony na odpowiedni¹ wysokoœæ przez bombowiec i dopiero

tam jest „odczepiany” od jego skrzyde³.
W Laboratoriach Bella skonstruowano rakiety NIKE-Ajax,

rozpoczynaj¹c tym samym erê wojny elektronicznej.
Radziecka rakieta miêdzykontynentalna Wostok (na za-
chodzie zwana SS 6) wynios³a w przestrzeñ kosmiczn¹

sztucznego satelitê. Nadawa³ on sygna³ „piep-piep”, któ-
ry odbierany by³ na ca³ym œwiecie. Rakieta Wostok, po-

dobnie jak amerykañski Bumper, wzorowana by³a na nie-
mieckiej A4 - mia³a konstrukcjê dwucz³onow¹. 
Podjêto próbê wystrzelenie na Ksiê¿yc rakiety 

Thor- Able. Zakoñczy³a siê ona niepowodzeniem.
Amerykañska rakieta Atlas-B wynios³a na orbitê 

epileptyczn¹ satelitê informacyjnego Score. Za jego
pomoc¹ przes³ano w wieczór wigilijny przes³anie pre-

zydenta Stanów Zjednoczonych D.D. Eisenhowera. 
W USA skonstruowano rakietê Pershing.

Amerykañska rakieta miêdzykon-
tynentalna Titan II uzyskuje za-

siêg 10 400 km.
Podczas wojny Jom Kippur Arabo-

wie u¿ywaj¹ radzieckich rakiet
samonaprowadzaj¹cych SAM-6.
Do naprowadzania na cel wyko-
rzystuj¹ one detektory podczer-

wieni, za pomoc¹ których rozpoz-
naj¹ cele bêd¹ce Ÿród³em promie-
niowania podczerwonego np. fab-

ryki, pracuj¹cy silnik, etc.
Wystartowa³ po raz pierwszy amerykañski prom kosmiczny Columbia.

Ten pojazd kosmiczny staje siê alternatyw¹ dla drogich rakiet, gdy¿
mo¿e byæ u¿ywany do wielu misji. Nadal jednak, aby wynieœæ go na or-
bitê, potrzebne s¹ zewnêtrzne jednostki napêdowe z silnikami rakieto-

wymi.
W USA zbudowano now¹ rakietê œredniego za-

siêgu Pershing II. Jest to rakieta na paliwo sta³e
z dwustopniowym zespo³em napêdowym; dziê-
ki poprawieniu celnoœci mo¿na by³o zmniejszyæ

jej ³adunek nuklearny i zwiêkszyæ zasiêg do
1500-1800 km.

Do wyniesienia w powietrze rakiety Pegasus
u¿yto samolotu B-52. Nastêpnie, ju¿ w powiet-
rzu, rakieta jest odpalana. Rozwi¹zanie to poz-

woli³o na znaczn¹ redukcjê kosztów zwi¹za-
nych z wyniesieniem w przestrzeñ kosmiczn¹

niewielkich obiektów. 
Mia³ miejsce pierwszy komercyjny lot turystycz-

ny na statku kosmicznym „SpaceShipOne”.
U¿yto statku dwucz³onowego sk³adaj¹cego siê
z samolotu odrzutowego, który wyniós³ na wy-
sokoœæ ok. 15 km uskrzydlony cz³on rakietowy
zdolny do powrotu lotem œlizgowym i l¹dowa-
nia na pasie lotniska. Statek pilotowany przez

Mike Melvilla osi¹gn¹³ pu³ap 100,1241 km, co kwalifikuje lot wed³ug wymogów FAI
jako kosmiczny. Lot w stanie niewa¿koœci trwa³ oko³o 3,5 minuty.

Rakieta typu Nike � Ajax, 
fot. U.S. Army

Do promu przymo-
cowane są trzy duże
cylindryczne zbiorni-
ki. Największy (środ-
kowy) zawiera ciekłe
paliwo, dwa pozosta-
łe po bokach to ra-
kiety na paliwo stałe.

Rakieta Pegasus podczepiona
pod skrzydłem bombowca B-52.
Źródło: NASA
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Rakieta A4 (póŸniejsza V2), skonstruowana
w instytucie w Peenemünde, wznios³a siê na
wysokoœæ 90 km i tym samym wysz³a z atmos-
fery w przestrzeñ kosmiczn¹. Rakieta ta przele-
cia³a nad Ba³tykiem ok. 205 km, osi¹gaj¹c po-
nadpiêciokrotn¹ prêdkoœci dŸwiêku - 5400 km/h.
Kolejna, pi¹ta próba, startu dwustopniowej ra-
kiety na paliwo p³ynne typu Bumper zakoñczy³a
siê powodzeniem. Drugi stopieñ tej rakiety od-
³¹czy³ siê przy prêdkoœci ok. 5500 km/h i samo-
dzielnie przyspieszy³ do 8300 km/h, osi¹gaj¹c
wys. 392 km! Start ten dowiód³ m.in., ¿e jest
mo¿liwa ³¹cznoœæ radiowa UKF ze stacjami na-
ziemnymi równie¿ ponad jonosfer¹, co mia³o
du¿e znaczenie dla przysz³ych lotów kosmicz-
nych.

Amerykañska sonda kosmiczna Pioneer 1 
osi¹gnê³a wysokoœæ 113 760 km. 
W USA zostaje zwodowana pierwsza, uzbrojona w rakiety,
³ódŸ podwodna „George Washington”. Jest wyposa¿ona
w 16 rakiet Polaris. Poniewa¿ przed now¹ broni¹ rakietow¹
nie ma skutecznego sposobu ochrony, dochodzi do eskalac-
ji wyœcigu zbrojeñ.
W ramach projektu Apollo 11
amerykañska rakieta wynosi
w przestrzeñ kosmiczn¹ prom
ksiê¿ycowy „Orze³”, za pomoc¹

którego dwaj
Amerykanie l¹duj¹
na powierzchni
Ksiê¿yca.
W Gujanie Fran-
cuskiej startuje eu-
ropejska rakieta
noœna Ariane. Jest
ona efektem prac
zespo³u Europejskiej Agencji Badañ Kosmicznych
(ESA). Rakieta mia³a konstrukcjê 3-stopniow¹, wa¿y³a
202 t, mog³a wynieœæ na orbitê geostacjo-
narn¹ 36 000 km ciê¿ar do 900 kg. 
Podczas startu promu Challenger dochodzi
do katastrofy.
Radziecka rakieta noœna Energia wynosi na
orbitê radziecki prom Buran. Jest on z wyg-

l¹du ³udz¹co podobny do promów amerykañskich. Prze-
bywa 205 min. w przestrzeni kosmicznej na wysokoœci
ok. 250 km, po czym zdalnie sterowany, l¹duje na ziemi.
Lot odby³ siê bez za³ogi.
W USA pojawi³y siê w sprzeda¿y pami¹tkowe monety
„rublo-dolary”. Monety wykonano z metalu uzyskanego

z czêœci rakiet krótkiego i œredniego zasiêgu zdemontowa-
nych na mocy traktatu rozbrojeniowego z 1988 r.

Schemat rakiety A4/V2

Rakieta Bumper, której
pierwowzorem I stopnia
była V2

Rakiety Polaris można
odpalać również w zanurzeniu.

5 VI 1937 r.
3 X 1942 r.

14 X 1947 r.

24 II 1949 r.

1952 r.

4 X 1957 r.

17 VIII 1958 r.
11 X 1958 r.

18 XII 1958 r.
15 XI 1960 r.

1962 r.
1963 r.

20/21 VII 1969 r.

1973 r. 

24 XII 1979 r. 

12 IV 1981 r.

1982 r.
28 I 1986 r.

15 XI 1988 r.

1990 r. 

1991 r. 

21 VI 2004 r.

M
ŁODY

TECHNIK 
 

4/2005

3355

Z przymru¿eniem oka


