
A magyar nemzeti-tudományos program és a hazai fejlesztésű 
műszerek a Szaljut–6 fedélzetén 

(5 fejezet bevezető képe) A Balaton–M-műszer az információfeldolgozó képesség mérésére szolgált 

A nyilvánosság számára a magyar tudományos programot először dr. Ferencz Csaba a MTA 
Interkozmosz Titkárságának tudományos munkatársa ismertette a Föld és Ég című folyóiratban.1 A 
tömegtájékoztatás céljára pedig „A szovjet–magyar közös Interkozmosz-űrrepülés tudományos 
programjának magyar része (1980)” című tájékoztató készült el.2 Ezenkívül „A magyar űrhajós részére a 
magyar kísérletekről és részvételről készített rövid összefoglalók (1980)” 3 is segítették a tájékoztatást. „A 
magyar űrhajós egyperces nyilatkozata a Pille-kísérletről… az Interferon-kísérletről…” és így tovább – című 
összefoglalók megkönnyítették Farkas Bertalan munkáját, aki ezek alapján szakszerűen készülhetett 
fel az űrből közvetített tévé riportokra.  

 

(506) A magyar tudományos program ismertetése a Föld és Ég című folyóiratban 

 

(507 a b) A tudományos program tömegtájékoztatáshoz készített anyaga 

 

(508) Farkas Bertalan beszámolója tevékenységéről az Interkozmosz Nemzeti Koordinációs Szervek Vezetőinek 
XIII. Értekezletén 

 

Farkas Bertalan hivatalosan az 1980. október 27 – november 1. között – Balatonkenesén – 
megrendezett Interkozmosz Nemzeti Koordinációs Szervek Vezetőinek XIII. Értekezletén számolt be 
tevékenységéről. Ismertette az általa elvégzett orvos-biológiai, technológiai, valamint az erőforrás 
kutatással kapcsolatos kísérleteket. Az értekezletről készült jegyzőkönyvet sokszorosították és a 
tagállamok képviselői számára kiosztották.4 

Farkas Bertalan az első szovjet–magyar kozmikus repülésről tett orosznyelvű szóbeli 
beszámolójának fordítása: 

„A kísérleteket, amelyeket az űrállomás fedélzetén végeztünk három csoportba lehet sorolni: orvos-biológiai, 
technológiai, illetőleg kísérletek energiahordozók feltárására a földfelszín fényképezésének segítségével. 

A start előtt tíz nappal Bajkonurba érkeztünk. A feladatunkat pontosan ismertük, a kísérletek elvégzésének 
módszerét szakemberekkel pontosítottuk, és átvettük a Szojuz–36 űrhajót. Az első közös szovjet–magyar 
kozmikus repülés május 26-án 20 óra 26 perckor kezdődött. A fellövés rendben megtörtént. A fedélzeti 
munkarend alapvetően különbözött a földitől – éjszaka dolgoztunk és nappal pihentünk. A súlytalansághoz 
hamar hozzászoktam. Semmilyen zavaró tényező nem volt, ilyen módon ezekről beszámolni sem tudok. A 
munkaképességem az első pillanattól kezdve a leszállásig jó volt. Négy manőver végrehajtása után kapcsoltuk 
össze az űrhajót az űrállomással, majd engedélyt kaptunk az átszállásra. Ezzel elkezdődött a kozmikus 
négyesünk repülése. 

Az orvos-biológiai kísérletekhez a következők tartoztak: a Pille- és Integrál-kísérletekben az űrállomás 
fedélzetén a sugárzás dózisát határoztuk meg, az Interferon-kísérletben az első etapban azt vizsgáltuk, milyen 
módon hatnak a kozmikus repülés körülményei az emberi fehérje struktúrákban keletkező interferonra. A 
második etapban azt vizsgáltuk, hogy milyen mértékben hatnak a kozmikus körülmények azokra a 
gyógyszerekre, amelyek az interferon alapján készülnek. A Balaton-műszer segítségével ellenőriztük a 
kozmonauták munkaképességét a Rabotoszpaszobnoszty programban, meghatároztuk és matematikailag leírtuk a 
szellemi munkavégző képességet. A Kiszlorod-kísérletben megmértük a vér oxigén tartalmát, a Vkusz nevű 
lengyel–bolgár kísérletben meghatároztuk az ízérzékelés változását, az Audio-kísérletben, amelyet az NDK 
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szakemberek dolgoztak ki, az Elba nevű műszerrel meghatároztuk a hallás változását, a Diagnoszt-kísérletben 
pedig a kozmikus repülés előtt és után a fiziológiai paramétereinket mértük meg.  

Ezekhez a kísérletekhez lehet sorolni az élelmiszerkóstolást. Nagy sikernek számítom, hogy a magyar 
konzervipar termékei megjárták a kozmoszt és nagyon kellemes volt látni, hogy mennyire megtetszettek űrhajós 
társaimnak.  

Május 27-én hajtottuk végre az Interferon–1-kísérletet. Május 28-án reggel elvégeztem a Pille-műszeren az 
első méréseket. A kapott adatokat rádión közöltem a szakembereknek, akik az Irányító Központban voltak. Ezen a 
napon kezdtük el a fémek olvasztását a Krisztall elektromos kemence segítségével, az Eötvös–1-kísérletben. 
Május 29-e rendkívül nehéz nap volt, nagy munkaterheléssel. Elkezdődtek az Interferon–2 program kísérletei. 
Az űrhajó fedélzetén az Interferon készítmény por-, zselatin- és kenőcs formában volt. Az űrhajó kicserélése után 
elkezdtük a Bioszféra–M programot és a Bealuca-kísérletet a Szplav nevű elektromos kemencében. Sajnos a 
repülés ballisztikus helyzete nem tette lehetővé, hogy Magyarország kontroll területe felett megfigyeléseket 
végezhessünk, ehelyett számomra a meteorológiai jelenségek regisztrálására nyílt lehetőség, emellett más teszt 
területeket is fényképeztem. Ezen a napon végeztük el a Kiszlorod-kísérletet, amelyet a csehszlovákok állítottak 
össze. Május 30-án mindkét kemencében folytatódtak a kísérletek a Bealuca programban, majd az Audio-
kísérletet végeztük el, amelyet az NDK szakemberei javasoltak. Ezután a Balaton-műszeren dolgoztunk, amelyet 
magyar orvosok, pszichológusok és mérnökök dolgoztak ki. A Balaton-műszerrel a munkát a Földön tanultuk 
meg, az űrállomáson L. Popovnak és V. Rjuminnak megmutattam és elmagyaráztam a kísérlet lényegét, 
betanításán sokat dolgozott V. Kubaszov. Ezután a bolgár Szpektr–15 kézi spektrométer segítségével végeztük a 
munkánkat. A Szaljut–6 fedélzetére juttatott műszerek könnyen kezelhetők voltak, megbízhatóan működtek. 
Jelenleg az anyagok feldolgozása folyik, a fotódokumentumokat már megkaptuk. 

Az Interkozmosz Tanács tagjainak további sikereket, kiemelkedő eredményeket, alkotó erőt és jó egészséget 
kívánok.” 

V. Veresetyin, a Szovjet Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanács elnökhelyettese 1980. 
november 11-én küldte meg Pál Lénárdnak, a MTA Interkozmosz Tanács elnökének címezve az 
űrrepülés tudományos kísérleteiről szóló előzetes beszámolót.5 Később megérkezett „A Szovjetunió 
és a Magyar Népköztársaság kozmonautáinak közös űrrepülésén elvégzett orvosi és biológiai 
kutatások végleges záró jelentése”6 is. 

 
(509) V. Sz. Veresetyin levele az űrrepülés tudományos kísérleteiről szóló előzetes beszámolóval kapcsolatosan 

 

A kísérletek kiértékelésével és a további közös kutatómunkával kapcsolatosan a magyar és a 
szovjet szakemberek többször is konzultáltak. 1980 december 16–20. között Moszkvában az IMBP 
képviselői (V. Mjasznyikov, A. Kotovszkaja, I. Brjanov, V. Fofanov, A. Potapov, V. Kozsarinov, O. 
Kozerenko, I. Ponomarjova, E. Kolcsina, T. Vitying, V. Szafonov), valamint a magyar küldöttség tagjai 
(dr. Hideg János, dr. Remes Péter, dr. Bognár László és dr. Gáti Tibor) négynapos munkaértekezleten 
vettek részt. Megvitatták a Farkas Bertalan által elvégzett magyar űrkísérletek eredményeit, és 
megállapodtak a további tudományos együttműködés feladatairól. A magyarok megkapták a repülés 
előtti, alatti és utáni mérések eredményeit (Audio, Kiszlorod, Vkusz, Receptor), valamint a kitöltött 
Aprosz kérdőíveket. Ezenkívül a magyar fél átadta a közös kísérletekben szereplő különböző 
állománycsoportokra vonatkozó normál értékeket, hozzájárult ahhoz, hogy a mongol és a román 
űrhajós is használja a Balaton-készüléket, illetőleg a Szaljut–6 fedélzetén is folytatódjanak a mérések. 
Megállapodtak abban, hogy 1981. február 1-ig elkészítik és átadják a 41–P téma 1978–1980 időszakra 
vonatkozó zárójelentését, továbbá a 41–P témán belül folytatják a Munkavégző képesség nevű 
kísérleteket a Balaton-készülék segítségével. Egészséges önkénteseken vizsgálják meg a mérsékelt 
hypoxia, a különféle gyógyszerek, valamint a változó irányú gravitációs tér hatását az 
információfeldolgozó képességre. 

Megvitatták a Metabolizm–, illetőleg a Diagnoszt-kísérlet során nyert adatokat és elhatározták, 
hogy január 20-ig elkészítik az erről szóló zárójelentéseiket. A szovjet fél visszaadta a magyar 
űrrepülésen használt KTD-készüléket. 
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A magyar fél hozzájárult, hogy a román űrrepülés programjába felvegyék a Munkaképesség-, 
illetőleg az Interferon–1-kísérleteket, ehhez biztosítani fogja a gyári bizonylatokkal együtt a szükséges 
mennyiségben a berendezéseket és felszereléseket. A szovjet fél felkérésére a magyarok kifejtették 
elképzeléseiket a továbbfejlesztett Balaton–M, illetőleg a Balaton–2-készülékek újabb programjaival és 
algoritmusaival kapcsolatban. Javaslatot tettek a különböző mérőmodulokat tartalmazó – földi 
pszichofiziológiai vizsgálatok céljára kifejlesztendő – komplex diagnosztikai műszer megépítésére. A 
Balaton–3 néven kidolgozott rendszer a szellemi munkavégző képesség mutatóinak 
meghatározására, az önszabályozás vizsgálatára (pulzus, bőrellenállás, EEG biológiai visszacsatolása 
útján), valamint adatfeldolgozásra, illetőleg a lemért pszichofiziológiai funkciók monitoron történő 
megjelenítésére alkalmas mérőmodulokat tartalmazott. A szándéknyilatkozat tartalmazta a Balaton–3 
funkciói alapján egy fedélzeti diagnosztikai komplex műszer, a Balaton–4 megépítését is.  

A jegyzőkönyvben a továbbfejlesztett készülékek elkészítésének határidejét is rögzítették: a 
Balaton–M mintapéldányát 1981. májusi, 5 repülő példányát 1981. decemberi; a Balaton–2 
mintapéldányát 1982. júniusi, 5 repülő példányát 1983. júniusi; a Balaton–3 mintapéldányát 1983. 
júliusi, Balaton–4 mintapéldányát; 1984. júliusi, 5 repülő példányát 1985. júliusi határidőre tervezték 
elkészíteni. 

A Munkavégző képesség (Работоспособность) nevű kísérlet és a Balaton-
műszer 

A Munkavégző képesség (Работоспособность, Rabotoszpaszobnoszty) nevű kísérletben az 
űrrepülés rendkívüli körülményei között megváltozó szellemi munkavégző képességet, a központi 
idegrendszer aktivitási szintjének változásait, az űrhajós emocionális feszültségi szintjét, valamint a 
pszichikai kifáradás mértékét vizsgálták. 

Jelentősége 

A hidegháború éveiben a katonai repülés és az űrrepülés rohamos fejlődése következtében az 
ember-gép rendszer gyenge pontjává az ember vált. Rendkívüli esetekben a testi és lelki terhelés 
meghaladta az emberi teljesítő képesség határait. A katonai űrrepülés rendkívüli eseményei felhívták 
a figyelmet a személyi tényező szerepére.  

Amin arról az előzőekben már volt szó, az 1960-as és 1970-es években a sorozatos rendkívüli 
események között még parancsmegtagadás is előfordult. A katonai űrrepülések történetében először 
W. Schirra szegült szembe a földi irányítással 1968-ban, az Apollo–7 parancsnokaként. Egy másik 
esetben 1976-ban a katonai rendeltetésű Szaljut–5 űrállomás (valójában egy Almaz osztályú űrbe 
telepített harcálláspont) fedélzetén B. Volinov űrhajó parancsnok és V. Zsolobov fedélzeti mérnök 
teljesített szolgálatot, amikor váratlanul leálltak a fedélzeti rendszerek és az űrhajósok életveszélybe 
kerültek. A stressz következtében V. Zsolobov mély stuporozus állapotba1 került, gyors 
állapotromlása miatt az űrrepülést meg kellett szakítani. 

A rendkívüli események az űrrepülés megoldatlan pszichológiai problémáira hívták fel a 
figyelmet. Újra és újra felmerült a kérdés, hogy milyen hatásai vannak az űrrepülés stressz 
tényezőinek az űrhajósok szellemi munkavégző képességére, hogyan lehet lemérni az emocionális 
feszültség szintjét, hogyan alakult ki a hajózók rezerv nélküli állapota? Biofeedback technika2 
segítségével lehet-e befolyásolni az emocionális feszültség szintjét, illetőleg az információfeldolgozó 

                                                           
1 A stupor súlyos pszichiátriai tünet, az érzelmi reakciók és a motiváció teljes hiányát jelenti, teljes cselekvőképtelenséggel jár, beleértve a 
kommunikációs képtelenséget is. 
2 A biofeedback technika biológiai visszacsatolást jelent, az élettani változások érzékszervi visszacsatolása útján észlelni lehet a vegetatív 
idegrendszer változásait és segítségével meg lehet tanulni azok akaratlagos befolyásolását. 
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képesség, az emocionális feszültség szint és a rezerv nélküli állapot mérésével távol lehet-e tartani a 
repüléstől az alkalmatlan jelölteket? A Varsói Szerződés (VSZ) titkos orvos-biológiai 
problémakatalógusában a Pokoj (Покой: nyugalom) fedőnevű fejezet a repülés előtti és alatti 
munkaképesség kutatásával foglalkozott. A 4. témán belül a magyar fél végezte a pilóták szellemi 
munkavégző képességének vizsgálatát, felmérték a hajózók emocionális feszültség szintjét és pszichés 
rezerveiket. Az Akregyitív (Аккредитив: hitellevél) fedőnevű fejezet a pszichofiziológiai kiválogatás 
tanulmányozását irányozta elő. A 6. témán belül a magyar fél a prognosztikai modell kifejlesztésével 
és kipróbálásával foglalkozott. A 7. téma koordinálását a magyarok végezték, a Medicor Művekkel 
együttműködésben létrehozták és kipróbálták a KTD–1, KTD–8, KTD–11, KTD–11F valamint a 
Reflex-, Relax-, Balaton-, Psychocalculator-készülékcsaládokat. Kidolgozták a KTD-készülékek 
műszaki-harcászati követelményeit, és rendszerbe állították a VSZ-tagállamok hadseregei számára. 

Az információ feldolgozás mérésének elméleti kidolgozása 

A kérdés tanulmányozásával kapcsolatosan dr. Remes Péter orvos őrnagy repülő- és űrorvosi 
kutatásai 1972-ben kezdődtek.7 A pilóta–repülőgép rendszer működését – információelméleti 
megfontolások alapján a rendszerbe jutó – meghatározott tartalommal rendelkező 
információáramlással jellemezte. A szignálok adása és válaszreakciók lemérése alapján meghatározta 
a rendszerben folyó információ feldolgozás terjedelmét, sebességét és áteresztőképességét. Shannon 
összefüggése alapján kiszámította, hogy négyválasztásos fényszignál rendszer alkalmazása esetén, 
minden (egyenlő valószínűséggel, de véletlenszerű sorrendben adagolt) fényfelvillanással 2 bit 
információ feldolgozására késztethető a vizsgálati személy. 

 

(510 a b) Dr. Remes Péter számításait tartalmazó füzet 

 

I = –∑ Pi log2 Pi, ahol 

I = a feldolgozott információ mennyisége, Pi = az egyes szignál megjelenésének valószínűsége, 
amely az általa használt négyválasztásos rendszerben 0,25 értéket vesz fel.  

I = ∑ (0,25 log2 0,25) = 4(0,25 log2 0,25) = 2 bit 

Egy optimalizált mérési ciklus alatt 16 esetben vizsgálandó meg a kapott 2 bit információ 
mennyiség feldolgozása, fel nem dolgozása, vagy hibás feldolgozása. 16 hibátlan reakció esetén 16-
szor 2 bit feldolgozása történik meg, tehát a feldolgozott információ mennyiség átlaga is 2 bit lesz. Az 
így meghatározott 2 bit információ mennyiség csak hibátlan reakció esetén érvényes. Reakció hiánya 
az adagolt 2 bit információ mennyiség észlelésének, feldolgozásának, vagy lereagálásának zavarát 
jelzi. Ép szenzomotoros státusz esetén a 2 bit fel nem dolgozását jelenti. Hibás reakció az adagolt 2 bit 
információ mennyiség rossz feldolgozását, vagy rossz lereagálását jelenti.  

Az alábbi számítás alapján meghatározható, hogy hiba esetén mennyire csökken az átvitt 
információ mennyisége. A reakció hiánya, a hibás reakciók és azok elhelyezkedése, valamint a helyes 
reakciók, azok elhelyezkedése és ismétlődése Wentzell mátrix módszerével határozható meg. 

I = –∑ Ps log2 Ps + ∑ Pr log2 Pr – ∑ Psr log2 Psr alapján, ahol 

Ps = az s1 s2 s3 s4 szignálok megjelenésének valószínűsége, 

Pr = az r1 r2 r3 r4 reakciók valószínűsége, 

Psr = az sr1 sr2 sr3 sr4 szignál és reakciókapcsolatok realizált variánsainak valószínűsége. 

Kiszámítható, hogy az első hibás reakció egy azon helyen 0,22 bit átvitelét jelenti, a második hibás 
reakció egy azon helyen 0,11 bit; a harmadik 0,08 bit; a negyedik 0,05 bit; az ötödik pedig 0,04 bit 
információ átvitelét jelenti.  
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Lemérve a vizsgálati személy egyszerű szenzomotoros reakció idejét, majd az összetett 
(négyválasztásos) reakció idejét, a kettő különbségéből meghatározható a választási idő. A 
feldolgozott információ mennyiség és a választási idő hányadosa a bitsebesség. R bitsebesség tehát a 
lemért bitszám és a választási idő hányadosa. 

R = I bit / választási idő sec = R bit/sec 

Az információfeldolgozó képesség (IFK) az úgynevezett C = bitkapacitással is jellemezhető. 

C = R I/log2 N, ahol N = a választható szignálok száma. 

Hibátlan reakciók esetén, 4 választásos rendszerben, C = R 2/2, vagyis C = R, tehát a bitkapacitás 
egyenlő a bitsebességgel. Hibázás esetén, annak súlyossága szerint C csökken.  

 

(511) A szerző korabeli munkafüzetének egy lapja a Wentzell mátrix szerinti számításokkal 

 

Hick és Hyman törvénynek megfelelően megállapítható, hogy az információ mennyisége és a 
reakcióidő között lineáris összefüggés áll fenn, mennél több a bitmennyiség, annál nagyobb a 
reakcióidő is. Az összefüggést koordináta rendszerben szemléltetve egy emelkedő görbe ábrázolódik. 
Gyakorlással a reakcióidő csökkenése érhető el, ilyenkor a görbe mindinkább a vízszinteshez 
közeledik. Az IFK a feladat bonyolultságától, valamint a szignál és a reakció lehető legjobb 
egybeesésétől is függ, ami rámutat a repülőgép műszerei (szignál) és vezérlőszervei (reakció) 
optimális kialakításának fontosságára. 

 A Balaton-készülék 

1975-ben a kecskeméti Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet (ROVKI), illetőleg a Medicor 
Művek Kutató és Fejlesztő Intézete együttműködési szerződést kötött egy speciális repülőorvosi 
igények kielégítéséhez szükséges készülék fejlesztésével kapcsolatban.8 A vizsgálati metodikát dr. 
Remes Péter orvos őrnagy kutatásai alapján a ROVKI-ban dolgozták ki, majd hamarosan elvégezték a 
szükséges vizsgálatokat, illetőleg kidolgozták az IFK vizsgálatára alkalmas műszerrel kapcsolatos 
találmányi bejelentés elméleti alapjait és annak gyakorlati vonatkozásait.9 A készülék először 
Magyarországon, később az Egyesült Államokban is szabadalmi oltalmat kapott.10 A repülő- és 
űrorvosi specifikáció alapján a Medicor Művekben el is készült először Reflex néven az IFK mérésére 
szolgáló műszer, amely már galvanikus bőrellenállás (GBR) meghatározására alkalmas mérőegységet 
is tartalmazott. Relax néven pedig a komplex táskadiagnosztikai készülékbe (KTD–11F) építették be. 
Az IFK mérőműszernek a Medicor 1976-ban a Balaton nevet adta. 

Ez a műszer az akkori – nagyméretű, elektroncsöves és tranzisztoros – orvosi műszerek világában 
csúcstechnikának számító kisméretű, mikroprocesszoros készülék volt. A 420 g súlyú, könnyen 
kezelhető eszköz három részből állt, reakcióidő mérőt, pulzusszámlálót és galvanikus bőrellenállás 
(GBR) mérőt is tartalmazott. A programozható mikroprocesszor számos vizsgálati metodikát 
tartalmazott és képes volt a vizsgálati eredmények kiszámolására is.  

Akkoriban a programvezérelt orvosi vizsgálati metodika és a real time (azonosidejű) 
adatfeldolgozás is orvostechnikai újdonságnak számított. Hanggenerátora egy fülhallgatóban volt 
hallható, véletlenszerűen előállított magas és mély hangokat tudott előállítani, ezáltal az IFK mérése 
közben hangzavarást is lehetett alkalmazni. A vizsgált személynek az IFK meghatározása közben 
össze kellett számolnia, hogy hány darab magas, illetőleg hány darab mély hangot hallott. Ilyen 
módon a figyelemmegosztás közben a rezerv nélküli állapottal arányos módon nőtt a hibázások száma, 
csökkent a bitsebesség, és a feldolgozott információ mennyisége. Az aktuálisan mért pulzusszámmal a 
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fülhallgatóban hallható hangot modulálni is lehetett, így biofeedback és relaxációs3 vizsgálatok 
végzésére is alkalmas volt, illetőleg autogén tréningre4 is lehetett használni. 

 
(512) Balról egy korabeli pulzusszámláló, a KGM ISZSZI percepciómétere és egy GBR mérő. A kisméretű 
Balaton-készülék képes volt a három nagyméretű orvosi műszer hardver-elemeinek kiváltására 

 

A vizsgálati metodika 

A Balaton-készüléket az űrhajós a bal kezében marokra fogta, mutató ujját a pulzusszámlálóba 
illesztette, 3. és 4. ujját pedig a GBR érzékelőhöz rögzítette egy tépőzáras szalag segítségével. 
Figyelembe kellett venni, hogy az űrben nincs a készüléknek súlya, ezért – nehogy ellebegjen – a 
tépőzárral rögzíteni kellett.  

 
(513) Az IFK jobb és balkezes vizsgálata a KGM ISZSZI készülékén 

 

Kevesen tudják, hogy a balkezesek nem kaphattak repülési engedélyt (balkezes repülőgép, 
balkezes űrhajó nem létezett, a kezelőszervek jobbkezes hajózóra voltak tervezve), így a Balaton-
műszernek is jobbkezesnek kellett lennie (bal kezében tartotta, jobb kezével reagált). A készülék 
bekapcsolásával, a hitelesítési gomb lenyomása után addig kellett várni, amíg a készülék nem jelezte 
készenléti állapotát. Ezután a programválasztó gombbal indítani lehetett a pulzusszámlálást és a 
bőrellenállás mérést. Először az egyszerű szenzomotoros reakcióidő meghatározására került sor. A 
készülék kijelzőjén az első ablakban 16-szor jelent meg a szignál, amelyre a vizsgálati személynek, 
amilyen gyorsan csak tudott az 1-es reakciógomb lenyomásával kellett válaszolnia. Ezután a 
négyválasztásos reakcióidő mérésre került sor. A kijelző 1-2-3-4-es ablakában egyenlő valószínűséggel, 
de véletlenszerű sorrendben villantak fel a szignálok, amelyekre a lehető leggyorsabban, lehetőleg 
hiba nélkül, a megfelelő 1-2-3-4-es reakciógomb lenyomásával kellett válaszolni. A szignálok 
adagolása történhetett saját tempón, amikor csak a reakciógomb lenyomása után jelent meg a 
következő szignál, és történhetett időkényszerben is. Az úgynevezett passzív időkényszerben az egyes 
felvillanások egyenlő időközökben (a beállítás szerint 1, 2, vagy 5 másodpercenként) a reakciótól 
függetlenül is megjelentek.  

Az aktív időkényszer esetén a készülék képes volt egyre rövidebb időközönként a reakcióktól 
függetlenül is a szignálok adagolására, és ilyenkor a vizsgálati személy az előbb-utóbb 
követhetetlenül gyakorivá váló gyakori fényfelvillanások miatt biztos, hogy konfliktushelyzetbe 
került. Nőtt a pulzusszáma és csökkent a bőrellenállása, illetőleg a növekvő hibaszám miatt csökkent 
a feldolgozott információ sebessége. A készülék emiatt visszalassította a szignálok adagolását. 
Néhány szignál gyorsítás és lassítás után a készülék beállt az aktuális pszichofiziológiai kondíciónak 
megfelelő szignál adagolási időintervallumra. Vagyis a metodika képes volt a túl gyorsan és sok 
hibával dolgozó, illetőleg a túl lassan, de hiba nélkül dolgozó operátoroknál is a lehető legkisebb 
hibával, a lehető leggyorsabb IFK meghatározására, miközben a konfliktushelyzetbe kényszerített 
vizsgálati személy emocionális feszültségi szintjét és pszichés rezerveinek nagyságát is meghatározta. 

Az előzetes vizsgálati eredmények 

1. Vizsgálataikról először a VSZ kecskeméti Repülőorvosi Munkaértekezletén számoltak be 1975-
ben.11 Polivitamin készítmény hatását vizsgálták a vadászpilóták pszichofiziológiai funkcióira 
szimulátor repülések előtt és után. Az „A csoport”-ba sorolták azokat a pilótákat, akik repülő 

                                                           
3 Feszültségmentes, szorongásmentes állapot. 
4 Az autogén tréning önszabályozó gyakorlatot jelent, célja a testi-lelki ellazultság, vagy ellenkezőleg az aktiváció tudatos elérése. 
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szempontból jó pszichofiziológiai sajátságokkal rendelkeztek: extrovertáltak voltak, stabil 
emocionalitással rendelkeztek, nem szorongtak, neurotikus feszültségük nem volt, és egyenletes 
magas szintű pszichés teljesítményre voltak képesek. A „B csoport”-ba sorolták azokat a pilótákat, 
akik a repülőtevékenység szempontjából kedvezőtlen pszichofiziológiai sajátságokkal rendelkeztek 
(introverzio, labilis emocionalitás, szorongás, fokozott neurotikus feszültség, hullámzó és alacsony 
pszichés teljesítmény). Négyválasztásos szenzomotoros reakcióidő méréssel vizsgálták a pilóták 
információfeldolgozó képességének változásait (egyszerű reakcióidő, összetett reakcióidő, választási 
idő, hibaszám, szignálonként feldolgozott információ mennyiség, az információ feldolgozás 
sebessége, információ kapacitás, 1 bit információ feldolgozására fordított idő). Rögzítették az 
elektronystagmogram  (ENG) változásait (ez alapján meghatározták a műszerfal tekintési sorrendjét, 
gyakoriságát). Értékelték a szimulátor repülés minőségét, és az alapvető élettani mutatókat. 

 
(514) Az IFK mérése Balaton-készülékkel TL-8 típusú MiG-21-es repülőgép szimulátorban 

 

(515) Az IFK mérése EEG vizsgálat közben 

 

Megállapították, hogy szimulátor repülések után javult az információfeldolgozó képesség. A polivitamin 
készítmény szedése mellett az egy hetes és az egy hónapos után-vizsgálatnál is mérték az információfeldolgozó 
képesség javulását. Megállapították, hogy a vegetatív dystoniára utaló jelek megváltoztak, miközben 
szimulátoron a repülés minősége nem változott, a „B-csoport”-ba sorolt pilóták szellemi munkavégző képessége 
rosszabb volt. 

2. A következőkben a vegetatív idegrendszer szerepét vizsgálták információfeldolgozó képesség 
alakulásában.12 A vegetatív idegrendszer állapotának megváltoztatására biofeedback technikát 
alkalmaztak. A visszacsatolást az electroencephalogram (EEG) alfa hullámaira, pulzusszámra és a bőr 
galvanikus ellenállásának (GBR) változására valósították meg. Az információ feldolgozást akusztikus 
és vizuális ingerekre adott válaszok alapján mérték. A négyválasztásos reakcióidő mérés alapján 
meghatározták az információfeldolgozó képesség sebességét. A vegetatív idegrendszer tónusának 
állapotát a Kérdő-index alapján jellemezték. A vizsgálati személyek 10 perces aktivációs-, illetőleg 
relaxációs autogén gyakorlaton vettek részt.  

A bio-feedback technika segítségével befolyásolni lehetett az emocionális feszültség szintjét. A 
vizsgálati személy balkezén pulzusérzékelő, a jobb kezén GBR érzékelő volt, amelyek jelei a 
fülhallgatóban hallható hangot moduláltak. Relaxáció esetén a hang mélyült, aktiváció esetén a magas 
hangok irányába változott. 

Megállapították, hogy a sikeresen aktivált egyének információfeldolgozó sebessége csak a tréningen résztvevők 
33%-nál javult, szemben a sikeresen relaxáltak csoportjával ahol az információ feldolgozás sebessége a vizsgáltak 
73%-nál javult. A sikeresen relaxáltak csoportjában a relaxáció szubjektív átélését, a galvanikus bőrellenállás 
fokozódását, a pulzusszám csökkenését, az agy bioelektromos tevékenységében az alfa ritmus előfordulásának 
százalékos növekedését, valamint az információfeldolgozó képesség fokozódását mutatták ki. A relaxációs 
szeánszokat tízszer ismételték, és megállapították, hogy sikeres relaxáció esetén az információ feldolgozás 
sebessége szeánszról-szeánszra növekedett, míg a sikertelen relaxációs tréningeket folytatóknál az információ 
feldolgozás sebessége nem változott. A sikeres aktivációs tréninggel is emelhető volt az információ feldolgozás 
sebessége. Tízszer ismételve a tréningeket megállapították, hogy a Kérdő-index fokról fokra emelkedett, és a 
harmadik szeánsz után az egyén sympaticotóniába ment át. A relaxációhoz viszonyítva kevésbé volt sikeres az 
információ feldolgozás sebességének növelése, és gyakran kellemetlen szubjektív tünetek léptek fel (fejfájás, 
fáradság).  

A vizsgálatok jelentősége abban volt, hogy a szerzők kimutatták, a vegetatív idegrendszer aktuális 
állapota befolyásolta az információfeldolgozó képességet, és hogy a relaxáció is és az aktiváció is 
képes volt az információ feldolgozás sebességét növelni. A vizsgáltaknál a relaxáció kedvezőbben 
hatott az információ feldolgozásra, mint az aktiváció. 
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(516) EEG alfa hullámaira kialakított autogén tréning eredménye az IFK-ra sympaticotoniásoknál és 
parasympaticotoniásoknál (korabeli ábra) 

 
(517) A pszichés teljesítmény mérése hypoxiában 

 

3. A kidolgozott IFK metodikát sikerrel használták az edzések effektivitásának lemérésére. 
Szubalpin klímán, méréskelt fokú hypoxiában végzett sportkiképzés hatását vizsgálták pilótákon.13  

Megállapították, hogy a hypoxiás edzés javította az ellenálló képességet, és növelte az információfeldolgozó 
képességet. 

4. A vizsgálati metodikát sikerrel adaptálták a KGM-ISZSZI percepció-reakció vizsgálóműszerére 
és eredményesen alkalmazták a magyar űrhajósjelöltek kiválogatásánál.14 Meghatározták az egyszerű 
szenzomotoros reakcióidőt, a választási időt és az információ feldolgozás sebességét. 

Vizsgálataikat a magyar űrhajósjelölteken, kontroll csoportokként vadász pilótákon és fedélzeti 
technikusokon végezték Az egyszerű szenzomotoros reakcióidő az űrhajósjelölteknél, a 
vadászpilótáknál azonos, sokkal jobb volt, mint a fedélzeti technikusoknál. Az információ feldolgozás 
sebessége leggyorsabb volt az űrhajósjelölteknél, leglassabb a technikusoknál. Idődeficitben az 
egyszerű szenzomotoros reakcióidő nem változott, az információ feldolgozás sebessége az 
űrhajósjelölteknél emelkedett, a kontroll csoportban nem változott.  

Megállapították, hogy a módszerrel vizsgálva a szellemi munkavégző képességet, a különböző populációkban 
különbségek mérhetők le. 

5. Ezek után a Balaton-készülékkel már az űrhajós kiképzéseken folytatták méréseiket.15 A szerzők 
140 célkövetési szimulátor-vizsgálatot végeztek űrhajósokon. Vizsgálták az emocionális feszültség 
szintjét, és az információfeldolgozó képesség mutatóit.  

Megállapították, hogy az információ feldolgozás terjedelme és sebessége, a szenzomotoros reakciók pontossága 
és sebessége, valamint a feladat teljesítésének minősége az űrhajós kiképzettségi szintjétől és egyéni pszichológiai 
adottságaitól függ. Korrelációt mutattak ki az emocionális feszültség szintje és a feladat bonyolultsága között. 
Az információ feldolgozás terjedelme és sebessége idődeficitben és hangzavarás mellett 30%-al növelte az 
emocionális feszültség szintjét. Az emocionális feszültség megnövelte a szenzomotoros reakcióidő latens 
periódusát, a pulzusszámot, légzésszámot és a bőrellenállás ingadozását. Az elváltozások a kevésbé tapasztalt 
űrhajósokon kifejezettebbek voltak. Sikerült kimutatniuk, hogy a feladatok sikeres teljesítéséhez az emocionális 
feszültség egy optimális szintje tartozik. 

6. Figyelmük ezt követően az időkényszerben végzett operátori munka vizsgálata felé fordult.16 A 
szerzők szuperszonikus vadászpilótákon, fedélzeti mérnökökön és repülőgép vezető 
tisztiiskolásokon mérték a pulzusszámot, bőrellenállást és az információfeldolgozó képességet saját 
tempón, idődeficitben és kettős terhelés alatt. Rezerv indexet határoztak meg a saját tempón és az 
idődeficitben végzett információ feldolgozás, valamint a vegetatív mutatók (pulzusszám, 
bőrellenállás) összefüggéseiből.  

Megállapították, hogy az időkényszer tűréséből és a vegetatív mutatókból következtetni lehet a 
pszichofiziológiai rezervekre. A pszichofiziológiai rezervek mobilizálása a repülési tapasztalattól függött 
mindhárom csoportban. Kimutatták, hogy a jó pszichofiziológiai rezervekkel rendelkező vizsgálati személy 
bonyolult feladathelyzetben is (idődeficit, hang-zavarás, kettős terhelés) jobban megőrizte információfeldolgozó 
képességét. 

 
(518) Magyari Béla űrhajósjelölt IFK vizsgálata 

 

(519) Az IFK mérése magassági ruhában a barokamrában 
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7. A pszichés teljesítmény minősítésének bevezetéséhez szükség volt a normál értékek 
meghatározására.17 A szerzők a négyválaszásos rendszerben kidolgozott információfeldolgozó 
képesség mérésének metodikája alapján megadták az űrhajósjelölteken, szuperszonikus 
vadászpilótákon, fedélzeti mérnökökön, és a kontroll-csoportokon mért egyszerű reakcióidő, 
választási idő és információfeldolgozó képesség standard értékeit. Megállapították a minősítés 
kritériumait. 

8. A későbbiekben megvizsgálták, hogyan hatnak az extrém környezeti tényezők az IFK 
alakulására.18 Vizsgálták a pulzusszámot, bőrellenállást, információfeldolgozó képesség mutatóit saját 
tempón, hangzavarás mellett, idődeficitben és kettős terhelés hatására hypoxia, kerékpár ergometria 
és alkohol-terhelés előtt és után. Barokamrában 5 500 méteren 15 perces expozícióban idézték elő a 
hypoxiás hypoxiát. A szubmaximális kerékpár ergometriát 160/min pulzusszámig végezték, illetőleg 
45 %-os alkoholt alkalmaztak 1,2 ml/testsúlykg dózisban.  

Megállapították, hogy kerékpár ergometria után javult az információfeldolgozó képesség, a mérsékelt fizikai 
stressz jelentősen mobilizálta a pszichofiziológiai rezerveket. A hypoxia rontotta az információfeldolgozó 
képességet, a pszichofiziológiai rezervek hypoxiában kimerültek. Kisfokú alkoholos befolyásoltságban az 
információfeldolgozó képesség javult, kettős terhelésre azonban romlott a teljesítmény, csökkent az operátori 
munkaképesség és az emocionális ellenálló képesség, a pszichofiziológiai rezervek gyakorlatilag hiányoztak. A 
fizikai stressz, hypoxia és az alkohol, különböző képen hatott a szellemi munkavégző képességre. 

 Az információfeldolgozó képesség vizsgálata az űrben 

9. Az IFK mérésére szolgáló műszer Balaton néven először 1980-ban jutott ki az űrbe a Szaljut–6 
űrállomás fedélzetére, később a Szaljut–7 fedélzetén is jól működött.19 Az űrállomások fedélzetén, 
valamint a repülés előtt és után mérték az információfeldolgozó képesség mutatóit.  

Megállapították, hogy az információfeldolgozás súlytalanságban romlik. A világon először szolgáltattak 
számszerű adatokat a súlytalanságban bekövetkező munkaképesség csökkenésével kapcsolatban. Ez fontos 
eredmény volt akkoriban, az erről szóló közleményeket a NASA azonnal referálta.20  

Kimutatták, hogy tapasztalt űrhajósoknál az emocionális feszültség kevésbé kifejezett, mint az 
először repülő kutatóűrhajósoknál. Az egyszerű szenzomotoros reakcióidő a többször repült 
parancsnoki állománynál közel azonos volt repülés előtt, alatt és után, míg az először repülő 
kutatóűrhajósoknál a repülés alatt csökkent, a repülés után pedig lényegesen megnyúlt. A változás a 
repülés alatti izgalmi fázissal és a repülés utáni kifáradással volt magyarázható. A döntési idő a 
tapasztaltaknál stabilnak bizonyult, míg a kutatóűrhajósoknál a repülés alatt megnyúlt. A tapasztalt 
űrhajósok pszichés teljesítménye és emocionális feszültség szintje a végrehajtandó feladatok 
minőségének megfelelően alakult az űrrepülés mindhárom szakaszában, míg a kutatóűrhajósoknál a 
feszültségszint jelentős labilitást mutatott.  

Megállapították, hogy a munkavégző képesség alakulása függ a súlytalansághoz való alkalmazkodás 
minőségétől. A súlytalansághoz való adaptálódás acut szakaszában (az úgynevezett „éles” alkalmazkodás idején, 
az első három napban), a reakcióidők megnyúltak, a munkavégző képesség jelentősen csökkent. A negyedik 
naptól kezdődően a pszichés munkavégző képesség fokozatosan növekedett, alakulása a munkanap 
dinamikájában azt mutatta, hogy a munkanap elején és a munkanap közepén volt a legmagasabb. Az űrutazás 
első három napján csak a kutatóűrhajósok teljesítménye csökkent, a parancsnokoknál ez a csökkenés nem volt 
észlelhető. Mivel mindkét állomány kategóriára egyformán hatott a súlytalanság, megállapítható, hogy a 
teljesítmény csökkenést nem maga a súlytalanság, hanem a súlytalansághoz való alkalmazkodás minősége és az 
űrrepülés okozta fiziológiai és pszichológiai stressz okozza. 

 
(520 a b) A Balaton-készülék fedélzeti használati utasítása orosz nyelven 

 
(521) A Balaton-készülék első szériájának 3. számú fedélzeti példánya. A bal felső robusztus csatlakozó a 
fedélzeti tápegységhez, a jobboldali a fülhallgatóhoz csatlakozott. Bal oldalán a bekapcsoló csúszkát, jobb oldalán 
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a pulzus és a GBR érzékelőt helyezték el. Az ablakban megjelenő „O” jelentette a szignált, amelyre az 1-2-3-4 
gombokkal kellet reagálni. A felső sorban helyezték el a kalibráló és a programválasztó gombját is 

 
(522 a b c) Abból a célból, hogy a vibráció és az ütődések okozta sérüléseket elkerüljék, a fedélzeti Balaton-
készüléket kipárnázott bőrtokba helyezték, majd egy alumínium dobozba zárták 
 
(523 a b c) Az öt repülő példányt abból a célból, hogy a vibráció és az ütődések okozta sérüléseket elkerüljék, a 
Balaton-készülékeket kipárnázott bőrtokba helyezték, majd egy alumínium dobozba zárták 

 
(524) A Balaton-készülék 3-as számú repülő példánya, bőr- és fémtokja Farkas Bertalan és V. Kubaszov 
aláírásával 

 
(525) A Balaton-készülék 3-as számú repülő példánya Farkas Bertalan és V. Kubaszov aláírásával 

 

A Munkavégző képesség nevű kísérlet az Interkozmosz-űrrepüléseken 

A Szaljut–6 fedélzetén az első mérésre 1980. május 30-án került sor, amelyet aztán számos más 
mérés is követett. Az 58. kört rótták űrhajósaink, amikor 11 óra 44 perckor a „Munkavégző képesség” 
nevű kísérlet elvégezték. 

V. Kubaszov visszaemlékezéseiben így számolt be erről: „Külsőre egy hordozható számológéphez volt 
hasonló ez a műszer, amelynek kijelzőjén számok és betűk jelentek meg. Ezekre kellett reagálnunk a megfelelő 
gombok lenyomásával. Sokféle programot teljesítettünk az egyszerűtől a bonyolultig. Ezenkívül fülhallgatón a 
műszer morzehangokhoz hasonló rövid és hosszú jeleket sugárzott, amiket össze kellett számolnunk. Ez 
megosztotta a figyelmünket, és nehezítette a feladat teljesítését. A műszer összegezte a teljesítményünket. Ebből 
az orvosok adatokat kaptak arról, hogyan alakul az űrhajósok információfeldolgozó képessége különböző feltételek 
között, például a munkanap kezdetén, közepén és végén. A Balaton-műszer érdekessége, hogy azt is értékeli, 
hogy az űrhajósnak mekkora erőfeszítésébe telik a feladat teljesítése. A műszer oldalán pulzusszámláló és a 
bőrellenállást érzékelő érintkezők találhatók. Amennyiben a kéz ujjai izzadni kezdenek, a bőrellenállása csökken, 
a műszer azonnal rögzíti, hogy a kliens feszült, habár a teljesítménye még normális. A pulzus szám emelkedése 
pedig a fülhallgatóban, mintegy visszacsatolásként egyre magasabb hangú jelet generál, a műszer ezt a 
pulzusszaporulatot is érzékeli, és a visszacsatolással relaxációra figyelmeztet, egyúttal egyszerűbb feladatokat 
ad. A megnyugvást egyre mélyülő, és kellemesebbé váló hang jelzi. Az űrhajósok emocionális feszültségének 
nagysága szintén értékes információt jelent az orvosok számára.”21 

 

(526) Farkas, illetve Kubaszov a fedélzeten az IFK meghatározását végzi 

 
(527) Farkas Bertalan és V. Kubaszov a Szaljut-6 fedélzetén IFK méréseket végez 

 

(528) L. Popov, V. Rjumin és Farkas Bertalan a Szaljut-6 fedélzetén a Balaton-műszerrel 

 

Először V. Kubaszov végezte el a fedélzeten a kísérletet. Látszott, hogy számára is fontos, hogy jól 
teljesítsen. Megnyugvással vette tudomásul, hogy az első vizsgálat adatai nem különböztek a repülés 
előtti földi vizsgálatok adataitól. „A Balaton-műszerre nem csak a kozmonautikában vár fényes jövő. Jó 
szolgálatot tesz a pilóták vizsgálatainál, a közlekedés minden ágában, a diszpécserek, operátorok és az irányító 
pultoknál dolgozók felmérésében is, hiszen a műszer rövid idő alatt képes a pszichomotoros paraméterek és a 
munkaképesség kimerítő tanulmányozására”– írta V. Kubaszov könyvében.22 

10. A magyar „Munkavégző képesség” nevű kísérletet Szaljut–6 fedélzeti Balaton-műszerével az 
Interkozmosz-űrhajósokon is elvégezték.23 A Balaton-műszerrel végzett információfeldolgozó 
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képesség vizsgálata során megállapították, hogy az egyszerű szenzomotoros reakcióidő a 
parancsnokoknál rövidebb, mint a kutatóűrhajósoknál, az információfeldolgozó képesség sebessége 
idődeficitben jobban csökken a kutatóűrhajósoknál. A mongol-szovjet űrrepülésen a kutatóűrhajós 
teljesítménye jobb volt, mint a parancsnoké. A súlytalansághoz való adaptációban különbségek 
voltak észlelhetők a tapasztalt és az először repülő űrhajósok között. 

A Balaton-készülék továbbfejlesztése 

11. A Szaljut–6 űrhajósainak vizsgálata után tovább folytak a módszer és műszer fejlesztési munkái, 
létrehozták a Balaton–M jelű készüléket, melynek segítségével mért eredményeikről a 34. Nemzetközi 
Asztronautikai Kongresszuson számoltak be.24 Ismertették a négyválasztásos reakcióidő mérésen 
alapuló információfeldolgozó képességet mérő módszerük és műszerük továbbfejlesztett változatát. 
Vizsgálták a szellemi munkavégző képességet és az emocionális feszültség szintjét. Előadták, hogy a 
rezervek meghatározásával lehetőség nyílt a pilótatevékenység előrejelzésére, az űrállomás fedélzetén 
pedig a hosszúidejű űrrepülések longitudinális monitorizálására. A pszichofiziológiai tartalékok 
megszerzésében nagy szerepet játszik az edzés és kiképzés, a tartalékok megőrzésében pedig az 
alkalmazkodás minősége. A módszert alkalmasnak találták az űrhajósok pszichés állapotának 
felmérésére, és tevékenységük prognosztizálására. 

 
(529) A Balaton–M-készülék földi változata 
 
(530) A Balaton–1M-készülék repülő változata 

 
(531) IFK mérése a Balaton-készülék segítségével antiorthostasisban 

 

12. A Balaton-készüléket a súlytalansághoz való alkalmazkodás tanulmányozására is 
felhasználták.25 Az adaptáció akut szakában létrejövő haemodinamikai változások 
pathomechanizmusának tisztázása érdekében a földi szimulációs kísérleteket alkalmaztak. A 
gravitációs terhelés irányának változását billenőasztalon modellezték. Horizontálisan, orthostasisban 
és antiorthostasisban mérték a pulzusszámot, légzésszámot, systolés és diasztolés vérnyomást, három 
testtájon meghatározták a perfuziót és a capilláris pO2 változásait. Rögzítették az EOG-t, EKG-t, az 
artériás nyomásgörbéket és bipoláris elvezetések segítségével interhaemispheriális és 
intrahaemispherialis EEG felvételeket készítettek. A hullámok energia spektrumát Furier-analízis 
segítségével határozták meg. Minden terhelési fázisban meghatározták az információfeldolgozó 
képesség mutatóit. Az emocionális feszültségszint változásait GBR mérésekkel regisztrálták.  

Megállapították, hogy a haemodinamikai változások az EEG jelentős spektrális változását okozzák, 
antiorthostasisban a vestibularis apparátus ingerlésére utaló EOG változásokat rögzítettek. Sikerült 
orthostasisban és antiorthostasisban is az információfeldolgozó képesség változásait kimutatniuk.  

13. A Balaton-készülék segítségével extrém környezeti feltételek között tesztelték az IFK változásait 
és vizsgálták a szervezet pszichofiziológiai tartalékainak mobilizálását.26 A Pamír magashegyi 
expedíció tagjainál meghatározták az információfeldolgozó képesség mutatóit naponta háromszor, az 
expedícióra való felkészülés előtt, a szubalpin klímán végzett edzések alatt, a tizenöt napos 4 000–
6 000 méteres barokamrás hypoxiás edzés előtt és után, és az expedícióról való visszaérkezés után. 
Barokamrában migráló magasságon 2 000–3 000 méteres hypoxiában steady-state terheléseket 
végetek. Nagy magasságban 5 000–6 000 méteren aktív orthostaticus terheléseknek vetették alá a 
kísérleti személyeket. 5 000 méteren, barokamrában étkeztek, így vizsgálták hypoxiás emésztés 
hatását a szervezet pszichofiziológiai tartalékaira.  

Megállapították, hogy az információfeldolgozó képesség mutatóit a fizikai edzés és a hypoxiás edzés hatására a 
szervezet pszichofiziológiai tartalékainak mobilizálása útján javítani lehet.  
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(532) Vita maxima terhelés alatt Balaton-készülékkel mérték a Pamír expedíció hegymászóinak pszichofiziológiai 
tartalékait 

 

14. A Balaton-készülék segítségével IFK méréseket végeztek a kimerítéses terheléses vizsgálatok 
során a pszichés teljesítmény határainak feltérképezése céljából.27 Megállapították, hogy az 
alkalmasság elbírálásában a szellemi és fizikai munkavégzés meghatározására egyaránt szükség van. 
A kimerítéses jellegű szellemi és fizikai terhelés a tartalékok felmérését és az állapot prognosztizálását 
teszi lehetővé. A komplex terheléses vizsgálatok során a fiziológiai adatok mellett meghatározták az 
információfeldolgozó képesség mutatóit is. A beszámolóban újabb eredményeiket ismertették. 

 
(533) Farkas Bertalan pszichés teljesítményének mérése spiro-cardio-ergometriai vizsgálaton 

 

15. A Balaton-készülék segítségével vizsgálták a Cavinton nevű gyógyszerkészítmény hatását az 
IFK-ra.28 Barokamrában, és magashegyi expedíciók alatt önkénteseken figyelték a gyógyszer hatását. 
Megállapították, hogy a Cavinton nem rontja a hypoxia tűrőképességet, sőt barokamrában növeli a 
hypoxiás rezerv időket. Nem változtatja meg a hypoxiás információfeldolgozó képességet és 
kedvezően csökkenti emocionális feszültség szintjét az idődeficites vizsgálatoknál. 

 

(534) IFK mérése barokamrában 5 000 méteres hypoxiában 

 
(535) IFK mérése magassági ruhában 14 000 méteres felszállás előtt 

 
(536) Farkas Bertalan IFK mérése a továbbfejlesztett Balaton-készülékkel 

 

16. Tovább folytak a módszer és műszer fejlesztési munkái és 1984-ben javaslatot tettek a Szaljut–7 
fedélzetére kerülő Balaton-műszer alkalmazására.29 Az Interkozmosz XVII. konferenciáján ismertették 
az űrállomás fedélzetére kifejlesztett, számítógépes adatfeldolgozásra alkalmas módszerüket és 
műszerüket, melyet eredményesen alkalmaztak sportoló önkénteseken extrém környezeti feltételek 
között.30 A továbbfejlesztett Balaton-készüléket fedélzeti magnetofon és telemetriás földi adatközlés 
segítségével alkalmasnak minősítették az űrhajósok aktuális pszichofiziológiai állapotának 
meghatározása révén a munkaképesség valósidejű megállapítására. Az új módszer is alkalmas 
minősítést kapott az operátori tevékenység megbízhatóságának mérésére, és ezáltal a repülés 
biztonságának fokozására.  

Megállapították, hogy az IFK mérés alapján aktuálisan rossz pszichofiziológiai állapotban lévő űrhajós távol 
tartható egy felelősségteljes operátori beavatkozástól (például űrséta), illetőleg ha a feladat meghaladja az 
aktuális pszichés teljesítőképességét, az operátori tevékenység megalapozottan halasztható el. 

 
(537) Farkas Bertalan IFK mérése Balaton–1M-készülékkel billenőasztalon 

 

(538) A Balaton-készülék military változata hasznosnak bizonyult a katonai repülésben 

 

17. Az IFK mérésére alkalmas új műszer és metodika is ismertetésre került az Acta 
Astronauticában.31 A közleményben beszámoltak a pilótákon, repülőgépvezető jelölteken, fedélzeti 
technikusokon, saját tempón és időkényszerben mért vizsgálati eredményeikről. 

18. A Balaton-készülék a Szaljut–7 űrállomáson is eredményesen dolgozott, az űrhajósok sikerrel 
használták, erről a szerzők az Interkozmosz Orvos-biológiai Munkacsoportjának XVIII. 
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Konferenciáján számoltak be és ismertették a műszer és módszer további fejlesztésének lehetőségeit.32, 
33 

19. Az IFK mérések jól használhatóaknak bizonyultak a katonai repülésben is.34 Erről Szófiában, a 
VSZ Tagállamainak Repülőorvosi Tudományos Munkaértekezletén 1986-ban számoltak be. 
Ismertették a katonai repülés katasztrófáit és repülőeseményeit. Felhívták a figyelmet, hogy a 
szellemi munkavégző képesség meghatározásának fontosságára.  

Megállapították, hogy az információfeldolgozó képesség mérése, és felhasználása a repülő alkalmasság 
elbírálásában elősegíti baleset veszélyes helyzetek megelőzését. 

20. Tovább gyűltek a Szaljut–7 űrállomáson mért adatok, így 1987-ben Kalugában, a Kozmikus 
Biológia és Űrorvostan VIII. Öszszövetségi Konferenciáján már összefoglalhatták a Szaljut–6 és 
Szaljut–7 fedélzetén végzett pszichés munkavégző képességre vonatkozó vizsgálataikat, melyeket az 
alapszemélyzeteken, látogatószemélyzeteken, parancsnoki állományon és a kutatóűrhajósokon 
végeztek.35 

21. Vizsgálataik alapján az IFK meghatározásának szerepére hívták fel a figyelmet a pilóták és 
jelöltek hypoxia tűrő képességének értékelésében.36 Barokamrában 5 500 méteres magassági vizsgálat 
előtt, alatt és után mérték a galvanikus bőrellenállást, pulzusszámot és az információfeldolgozó 
képesség mutatóit.  

Megállapították, hogy a galvanikus bőrellenállás minden fázisban magasabb volt, mint vizsgálat után, vagyis 
az emocionális feszültség a vizsgálat után volt a legkisebb. A négyválasztásos szenzomotoros reakcióidő kettős 
terhelésre hypoxiában romlott. A döntési idő hypoxiában megnyúlt. Az információ feldolgozás sebessége 
hypoxiában lassult, az idődeficit hypoxiában rosszabbul volt elviselhető, mint normoxiában. Rossz hypoxia 
tűrőképesség esetén az információfeldolgozó képesség extrém rossz értékeket vett fel, akár meg is szűnt. 

 
(539) Farkas Bertalan információfeldolgozó képességének meghatározása 5 500 méteres magasságon 

 

A Balaton–M, Balaton–1M és a Psychocalculator 

A Balaton-készülék folyamatos fejlesztése során a Balaton–M, Balaton–1M, és a Psychocalculator 
voltak a legsikeresebb modifikációk.37 A készülékeket a Medicor Művek sorozatban gyártotta. 
Katonai és polgári változata is volt, a repülőorvosi gyakorlatban a repülőcsapatoknál, katonai 
repülőtereken startorvosi vizsgálatoknál, a ROVKI-ban pedig a Pszichológiai Osztályon, Magassági 
Vizsgáló és Kutató Osztályon, Repülés Élettani Kutató Osztályon és a Funkcionális Diagnosztikai 
Laboratóriumban és a Szemészeten alkalmazták. 

 
(540 a b) Balaton–1M fémdobozos változata 

 
(541) A Szaljut-7 fedélzetére kifejlesztett Balaton-készülék (Psychocalculator) telemetriás adatközlésre is 
alkalmas volt 

 
(542 a b c) A Balaton–M-készüléket Medicor sorozatban gyártotta 

 
(543) A Balaton-készülék a Pamír 7 000 méteres hegycsúcsain 
 
(544 a b) A Balaton-készülék sarkvidéki körülmények között is jól működött, dr. Sidó Zoltán orvos százados, az 
expedíció orvosa IFK méréseket végez az észeki sarkvidéken  

 

Expedíciók műszere volt, járt az északi sarkvidéken, Pamír hegycsúcsain és az Adriai-tenger 
mélyén is. Veszélyes munkahelyeken, földalatti harcálláspontokon, bányamentőknél, közúti 
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közlekedésben, és a vasúti közlekedés dolgozóinál is mértek vele. Eredményesen alkalmazták a 
sportorvosi gyakorlatban is, ahol a fizikai teljesítmény mellett a pszichés teljesítmény is nagy szerepet 
játszik, meghatározták az edzések hatékonyságát és prognosztizálták a sportoló teljesítményét. A 
módszerrel és a műszerrel kapcsolatosan több szabadalmi bejelentés is született.38 

Az információfeldolgozó képesség mérésének metodikai továbbfejlesztése az Interkozmosz 
megszűnése (1991) után is folyamatosan napirenden volt, a kutatásokat a Magyar Űrkutatási Iroda 
(MÜI) is támogatta. A számítástechnika rohamos fejlődése újabb és újabb hardver elemek használatát 
tette lehetővé. Idővel mód nyílt a metodika és műszer számítógépes szimulációjának kidolgozására. 

22. A pszichológia Hick-törvényének megfelelően neuron dinamikai modellt alkalmaztak és az 
Ising-modell beépítésével növelték a mérések pontosságát. Kidolgozták az információ feldolgozási 
teljesítmény (IFT) fogalmát, metodikájukban alkalmazták az emocionális feszültség szint mérése 
mellett a taktika, feladat orientáltság (motiváció) paramétereit is.39 

A Hick-törvény szerint: 

tr = te + If / IFK, ahol 

te = az egyszerű reakcióidő (ERI), 

tr = az összetett reakcióidő (ÖRI), 

If = a feldolgozott információ mennyisége, 

IFK = az egyén pillanatnyi állapotára jellemző információfeldolgozó képesség. 

Rendszerelméleti szempontból az információ feldolgozási folyamatot dinamikus egyensúlyi 
állapotokon keresztül megvalósuló sztochasztikus folyamatnak tekintették. A folyamat modelljébe 
bevezettek egy sztochasztikus változót, az úgynevezett taktikai paramétert, amelyen keresztül a 
mérhető mennyiségek szintén valószínűségi jellegűek lesznek. Információelméletileg az embert egy 
olyan átviteli csatornának tekintették, amelyhez hozzárendelhető egy – a pillanatnyi szomatikus és 
fiziológiai állapota által meghatározott – csatornakapacitás, valamint a jelfeldolgozási folyamat 
időbeliségét jellemző átviteli sebesség. A csatornakapacitásnak az átviteli sebesség maximumát 
tekintették. A vizsgált személy az optimális taktikai paraméter munkapont körül csak átmenetileg és 
rövid időre képes a csatornakapacitásának megfelelő átviteli sebességen dolgozni. A folyamat 
pontosabb jellemzéséhez újradefiniált paramétereket vezettek be. A csatornakapacitást a 
továbbiakban az információ feldolgozási képességként (IFK) azonosították. Az átviteli sebesség 
átlagát a továbbiakban információ feldolgozási teljesítménynek (IFT) nevezték. A folyamat 
sztochasztikus jellegét hordozó és az optimális munkapontot jellemző elemet taktikai paraméternek 
definiálták. A munkapont körüli ingadozást jellemző adatot motivációs paraméternek nevezték el. A 
csatornakapacitás és a folyamat átlagos teljesítményének viszonyát pedig feladat orientáltsági 
tényezőnek határozták meg. 

 
(545) Dr. Grósz Andor orvos őrnagy a repülőgépvezetőn vizuális teljesítmény tesztet végez 

 

23. Új lendületet adott az eljárásnak a vizuális teljesítmény teszt (VTT) bevezetése is.40 Többszintű 
neurondinamikai hálózatokat elsősorban a látás leírására használnak. A szerzők a legegyszerűbb, 
kétszintű neurondinamikai modellt választották. E szerint a preszinaptikus sejttéren a külső jel 
hatására időben felfutó potenciáleloszlás jön létre. Az ingerület időbeni kialakulását a ta aktivációs 
időállandó jellemzi: ez az inger megjelenése és a potenciáleloszlás átlagának az aktivációs szint fölé 
kerülése közti átlagos idő. A preszinaptikus mintázat a szinapszisokon keresztül létrehozza a 
posztszinaptikus sejttérben (agykéregben) a posztszinaptikus potenciáleloszlást. Ez időben 
stabilizálódó jellegű, azaz a tc cortikális feldolgozási idő növekedésével egy korábban rögzült 
mintakészlet valamely elemére jellemző potenciál eloszláshoz konvergál. A két potenciál eloszlás 
összehasonlítása alapján történik a külső jel osztályba sorolása az egyénben kialakuló taktika által 
meghatározott tc idő után. Az agykérgi döntés után a fizikai reakcióhoz szükséges fiziológiai 



 
15 

 

beavatkozási időt jelölték tb-vel. A teljes reakcióidő a fönti három időérték összege: tr = ta + tc + tb. A 
nehezen szétválasztható aktivációs és beavatkozási idők összege az egyszerű reakcióidő (ERI): te = ta 
+ tb.  

Fenomenológiai modelljük jelenségszinten írta le a folyamatot. Fundamentális modelljük mintáját a 
statisztikus fizikából ismert Ising-modellben találták meg, mely szerint nagyszámú, egyszerű elemek 
rövidtávú kölcsönhatása határozza meg a rendszer globális állapotát. Az általuk kidolgozott 
fenomenológiai modell kvalitatív tulajdonságai jól illeszkedtek a fundamentális modell 
tulajdonságaihoz. Modelljüket első lépésben számítógépes programban valósították meg. A mérés 
során, a monitoron megjelenített ábrasorozatra adott választásos reakcióidőket és a válaszok 
minőségét rögzítették és értékelték. 

Együttműködési szerződést kötöttek az Aviatronic Kft.-vel a PsychoCondi nevű készülék 
előállítására.41 Az ESA Élettudományok Osztályának vezetője ROVKI-ban tett látogatásán 
megismerkedett a pszichés teljesítmény mérésének eredményeivel, ami után eredménnyel kecsegtető 
tárgyalások kezdődtek az ESA Neurolab fedélzetére adaptálható módszer és műszer kidolgozásáról.42 
NASA pályázatot nyújtottak be a Neurolab fedélzeti kísérletekre43, amelynek felhasználására a 
ROVKI megszüntetése (1995) miatt már nem került sor, a kísérletek abba maradtak. 

A Doza- (Доза) kísérlet 

A világűrből a különböző fény-, hő-, illetőleg rádiósugárzás mellett különféle – az életre veszélyes – 
ionizáló sugárzások is érkeznek a Földre. A röntgensugárzás, valamint az elektronok, protonok és a 
nehezebb töltött részecskék a Föld mágneses terén, illetőleg a légkörön átjutva – mire elérik a Föld 
felszínét – károsító hatásukat már jórészt elvesztik. Azonban a légkörön kívül keringő űreszközökön 
a sugárzási szint a felszíninél nagyobb. Például Föld körül keringő űrállomáson a sugárzás ennél 
nagyobb, bár ez még általában nem veszélyes az emberre, az űrhajósokat körülbelül akkora 
sugárterhelés éri, mint amekkora az izotóplaboratóriumokban még megengedhető. Azonban fokozott 
naptevékenység, erős napkitörések esetén, vagy a Föld mágneses terét hosszú időre elhagyó 
bolygóközi űrhajó fedélzetén az ionizáló sugárzás dózisa esetenként már veszélyeztetheti az űrhajós 
egészségét, sőt életét is. Ezért az űrhajósok biztonsága megköveteli, hogy a sugárterhelés mértékét a 
repülés során rendszeresen ellenőrizzék. E célra kis méretük, széles tűréshatáruk és nagy 
pontosságuk miatt a termolumineszcens dózismérők bizonyultak használhatóknak. 

A termolumineszcens dózismérés azon alapul, hogy egyes elektromosan nem vezető kristályos, 
vagy üvegszerű anyagok az ionizáló sugárzás hatására belső állapotukat megváltoztatják, s ezt 
hosszú időn át, akár évekig megőrzik. A besugárzott anyag felmelegítve visszaalakul eredeti 
állapotába és közben fényt bocsát ki. Innen ered a jelenség neve is – termolumineszcencia (TL). A 
kibocsátott fény mennyisége arányos az anyagot ért sugárzás dózisával. Tehát a fénykibocsátás 
lemérésével, meghatározható az összes sugárzás mennyisége (dózisa). 

A kísérletet végző MTA Központi Fizikai Kutató Intézetben 1964 óta foglalkoztak 
termolumineszcens dozimetriával (TLD), s e téren 1970-ben kapcsolódtak be az Interkozmosz-
programba. A TLD–03 és TLD–04 laboratóriumi készülékeket évek óta használták szovjet űrhajósok 
személyi sugárterhelésének utólagos ellenőrzésére. A TLD–04-készüléket ezen kívül felhasználták a 
rákos betegek sugárkezelésénél dozimetriára, valamint a háttérsugárzás mérésére is. A Paksi 
Atomerőműben mind a TLD–04-et, mind az űrrepüléshez kifejlesztett Pille-készüléket eredményesen 
alkalmazták. A magyar űrrepülés idejére tervezett Doza-kísérletnek az volt a célja, hogy az 
űrhajósokat érő ionizáló sugárzás dózisát az űrállomás fedélzetén rögtön meghatározzák, mérjék a 
sugárdózist az űrkomplexum különböző pontjain és összehasonlítsanak különböző 
termolumineszcens dózismérő anyagokat.  
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A munka két részből állt: az Integrál-kísérletből és Pille-kísérletből.44 A Doza-kísérlet neve a 
dózismérésre utalt, az Integrál-kísérlet neve az eltelt idő alatt az űrhajósokat, illetőleg az űrállomás 
különböző pontjait ért összes dózis mérését fejezte ki, míg a Pille-kísérlet egy új, a magyar 
űrrepülésre tervezett, miniatürizált, azonos idejű mérésekre alkalmas fedélzeti készülék kipróbálását 
jelentette. A KFKI-ban Fehér István, valamint Deme Sándor vezette kutatócsoportok voltak felelősek a 
kísérletekért. 45 

Az Integrál- (Интеграл) kísérlet 

Ennek során több szocialista országban készült termolumineszcens dózismérőket helyeztek el 12 
dobozban, köztük a Budapesti Műszaki Egyetemen készült kétféle kalciumszulfát5 kristályos port 
tartalmazó kapszulákat is, majd feljuttatták az űrállomásra. A dobozokat a repülési program szerint – 
a tervezett időpontokban – visszahozták a Földre, s a TLD anyagokat gyártó országok szakemberei 
egymástól függetlenül értékelték saját anyagaik jelzését, majd az eredményeket összehasonlították. A 
dózismérő csoportokat először 1979-ben a Ljahov – Rjumin űrpáros vitte fel a Szaljut–6 fedélzetére, s 
ott azokat különböző pontokon el is helyezte. Az eredeti terv szerint a bolgár űrhajósnak kellett volna 
visszahozni a Földre a besugárzott kapszulákat, azonban ez a feladat végül is – a bolgár űrrepülés 
sikertelensége miatt – az alapszemélyzetre hárult. A kísérleteket 1980-ban megismételték. A 
dobozokat a különböző időpontokban visszatérő űrhajósok hozták magukkal a Földre, s a részt vevő 
országok szakemberei értékelték ki, majd ezeket az eredményeket is összehasonlították.46 A kísérletet 
az 1980-as hosszú időtartamú repülés alatt is folytatták, s a dobozok egy részét az előzetes terveknek 
megfelelően a magyar, illetve az őt követő vietnámi űrhajós juttatta vissza. Így mód volt különböző 
besugárzási idők utáni összehasonlító mérésre. 

A Pille-kísérlet 

A magyar űrrepülés idejére készült el az első, űrhajó fedélzetén használható TLD-értékelőműszer, a 
Pille. A készülék kétszeresen rászolgált a nevére: kicsi volt és könnyű, emellett eleget tett minden 
fedélzeti műszerre előírt követelménynek is.47 

Maga a dózismérő egy kis üvegcsőbe légmentesen lezárt termolumineszcens anyag volt, amit az 
űrhajósok a tokjukkal együtt részben a ruhájukra csíptettek, részben az űrállomás falán helyeztek el. 
A dózist tetszőleges időközönként, például két-háromnaponta – a Pille-készülék segítségével – a 
fedélzeten is meg tudták mérni. A dózismérőt a bekapcsolt értékelő műszer mérőüvegébe kellett 
helyezni, s körülbelül fél perc múlva a számkijelzőn leolvasható volt a dózis. A Pille volt az első, a 
fedélzeten kiolvasható doziméter, először biztosított lehetőséget a kapott dózis értékelésére az 
űrrepülés alatt az űrhajó, illetőleg az űrállomás fedélzetén, így megnövelte az űrhajósok 
sugárvédelmének biztonságát. Farkas Bertalan repülése idején maga is többször megmérte a 
kozmikus sugárzás dózisát.48 

A Pille születésének előzményei 

Negyven évvel a magyar űrrepülés után hozta nyilvánosságra Deme Sándor, Apáthy István, Csike 
Antal, Hirn Attila az űrműszer megszületésének körülményeit. A közlemény először ismertette 
részletesen a programban részt vevő kutatófejlesztő csoportban dolgozók neveit, valamint a 
továbbfejlesztések körülményeit. A Pille története közleményük felhasználásával íródott. 49  

Központi Fizikai Kutatóintézetben (KFKI) 1960 óta foglalkoztak dozimetriával. Az akkori 
dózismérő még egy termolumineszcens tulajdonságokkal rendelkező üveg volt, a kiolvasó pedig egy 

                                                           
5 A hőre fényt kibocsátó (termolumineszcens) diszpróziummal adalékolt kalcium-szulfátot (CaSO4: Dy) először a Yamashita állította elő1968-
ban. A diszprózium a 66-os rendszámú kémiai elem, vegyjele Dy. Ezüstszürke, fémesen csillogó ritkaföldfém. A másik sikeres TL kristály a 
tulliummal adalékolt kalcium-szulfát (CaSO4: Tm). A tullium ugyancsak egy ritkaföldfém, 69-es rendszámú kémiai elem, vegyjele Tm. 
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szekrény nagyságú műszer együttesből állt. Már a hőskor is eredeti megoldásokat tartalmazott, a 
fénydetektorként használt fotoelektronsokszorozó hűtőköpenyét például átfolyó csapvízzel hűtötték. 

A szekrény nagyságú műszeregyüttes helyett hamarosan egy kisméretű, autonóm, erre acélra 
kifejlesztett kiolvasó készüléket dolgoztak ki. A 20 liter térfogatú, 15 kg tömegű, 200 watt fogyasztású 
berendezés már alkalmas volt az űrállomáson dolgozó szovjet űrhajósok dózismérésére. Ebben az 
időben az űrhajósok ruhájába varrt dózismérőket tartalmazó tokot az űrhajós visszatérése után, akár 
egy év múlva is, a Földön olvasták ki. A munka során jó kapcsolatot alakítottak ki a moszkvai Orvos-
biológiai Problémák Intézetének (IMBP) munkatársaival.50 

 
(546) A Pille-kísérlet műszerei 

 

1978-ban az IMBP felkérte a KFKI-t, hogy dolgozzanak ki az űrállomás fedélzetén használható 
kisméretű, kis fogyasztású TLD-rendszert. Előírták, hogy a műszer térfogata 1 liternél, tömege 1 kg-
nál nem lehet nagyobb, és fogyasztása sem lehet néhány wattnál több. El kell viselnie a felbocsátással 
járó fokozott mechanikus igénybevételeket (erős vibrációt, illetőleg a kemény dokkolást), s eleget kell 
tennie a fedélzeti műszerekre vonatkozó minden különleges előírásnak is: nem lehet gyúlékony, nem 
bocsáthat ki mérgező vagy a levegőregeneráló rendszert veszélyeztető gázokat még igen kis 
mértékben sem és így tovább.51 Először követelmény volt az is, hogy a műszernek három napot ki kell 
bírnia tiszta hélium atmoszférában, mert a teljesen kész űrhajót ellenőrzés céljából megtöltötték 
héliummal, hogy a hegesztés esetleges szivárgásait hélium detektorral ki lehessen mutatni.  

 
(547) A dózismérő, valamint a kiolvasó-műszer 

 

„Nos, ez az adott méretek mellett teljesíthetetlennek látszott, mert a hélium bediffundál a 
fotoelektronsokszorozó üvegén át, és a fotoelektronsokszorozó tönkremegy, vákuumzárt doboz pedig már nem 
fért bele a tömegkeretbe. Ekkor megkérdeztük, hogy az űrhajósok hogyan fogják ezt a tesztet kibírni. A válasz az 
volt, hogy az űrhajósok csak a tesztelés után mennek be az űrhajóba. Sikerült elérni, hogy ugyanez legyen a 
helyzet a Pillénél is. Ilyen előzmények után összeállt a főigazgató által megbízott, Fehér István vezette csapat, 
amelynek ki kellett fejlesztenie a Pille névre keresztelt dózismérő rendszert, ami doziméterekből, kiolvasóból és a 
mechanikus terhelést csökkentő >>kilövődobozból<< állt. Le kellett azt gyártani, tesztelni, és a szovjet 
partnernek átadni, amire mindössze kilenc hónap állt rendelkezésre. A dózismérő fejlesztést Fehér István 
személyesen irányította, míg a kiolvasó fejlesztésének, gyártásának koordinálását Deme Sándorra bízta.”52 

A Pille első változatának fejlesztése 

Először a megfelelő dozimétert választották ki. A célnak a Harshaw cég búra-dózismérője volt 
megfelelő, amelynek magyar változatát Fehér István és a Tungsram gyár szakemberei fejlesztették ki. 
TL anyagát – amely érzékenység szempontjából optimális szemcseméretű CaSO4: Dy volt – Kása 
Imre, a Budapesti Műszaki Egyetem kutatója készítette el erre a célra. Ezeket a szemcséket egy 
alacsony olvadáspontú üveg rögzítette a fűtőtálkához. Az üveget Boksay Zoltán készítette, míg a 
tokozást a Tungsram munkatársa, Magyar László oldotta meg. A dózismérő kifűtéséhez kisméretű és 
jó hatásfokú fűtőegységre volt szükség. Ennek kifejlesztésében a készülék elektronikus 
konstruktőreinek – Szabó Bélának és Vágvölgyi Jenőnek – Apáthy István nyújtott segítséget. 

A dózismérőből kilépő fény mérésére kisméretű fotoelektronsokszorozó (FES) detektorra volt 
szükség. Az ekkor kiválasztott legkisebb méretű, kis háttérzajú és nagy érzékenységű optimális típust 
a mai napig is használják. A detektor működtetésére szolgáló tápegységnek kis áramot, pontos, stabil, 
illetve egyszerűen állítható, 1 000 volt körüli feszültséget kellett szolgáltatni jó hatásfokkal, kis 
méretben és tömeggel. A kimeneti áram mérése, valamint a dózis értékének kijelzése digitális 
módszerrel történt. A dózismérő egyszerű kezelhetősége, a mérőtérbe juttatása és a fényszigetelés 
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jelentette a legnehezebb mechanikai problémát, amelyet a készülék mechanikai tervezője, Csike Antal 
egy elfordítható, henger alakú „kulccsal” és a kiolvasóban azt befogadó forgattyúsházzal oldott meg. 
A műhelyrajzokat Csike Antalné, a prototípus mechanikai kivitelezését Tonelli Miklós végezte, az 
elektronikai szerelésben Takács Márton segített. 

A készülék több változatát is elkészítették, mire végső formáját elnyerte. Az első változat még álló 
helyzetű volt, a végső, fekvő változat pedig először még zöld színre volt festve. Végül különleges, 
egészségügyi szempontból engedélyezett, krémszínű kétkomponensű festést kapott. A Pille 
gyártásában szinte az egész Műszaki Főosztály részt vett, végső változatát a KFKI központi műhelye 
készítette el. A munkákat Szente Ferenc irányította, az alkatrészeket Csikós József készítette, a 
végszerelést Rigó László, a készülék bemérését, beszabályozását Szabó Péter Pál végezte. A vibráció 
és az esetleges dokkolási ütés kivédésére készített „kilövődoboz” Csike Antal gépésztervező, illetőleg 
Ránky Miklós és Endrőczi Gábor vibrációs szakértő munkájának volt köszönhető. 

A Pille-kísérletnél részben lenullázott, részben ismert dózissal besugárzott dózismérőket küldtek 
fel az űrállomásra. A mérések adatait rádión diktálták le a Földre, ezek megfeleltek az előzetes 
várakozásnak. A fedélzeti jegyzőkönyvet az űrhajósok visszahozták a Földre, amelyet később meg is 
kaptak. 

A Pille-készülék továbbfejlesztése 

A Szaljut–7 űrállomás fedélzetére egy új rendszert fejlesztettek ki. Ebben a Tungsram által gyártott 
újabb változatú dózismérőt használtak, illetőleg a tapasztalatok alapján, már a kilövődobozra sem 
volt szükség, elegendő volt egy tűzálló textilanyagból készült védőzsákba csomagolni a 
mérőrendszert. 

 A Pille következő fejlesztése a NASA igényeinek megfelelően történt. A NASA – ellentétben a 
szovjet megoldással – akkumulátoros változatot kért, nem a fedélzeti áramforrást kívánta használni. 
Mechanikai és elektronikai változtatásokra volt szükség. Ezzel a készülékkel 1984-ben Sally Ride, az 
első amerikai női űrhajós az STS 41–G Challenger űrrepülőgép fedélzetén a dózisteljesítmény 
magasságfüggését mérte 350–500 km-rel a Föld felett. 

A mikroprocesszoros Pille 

KFKI Sugárvédelmi Főosztályáról a fejlesztés irányítása átkerült a KFKI AEKI Űrelektronikai 
Kutatócsoportjához. Apáthy István lett a főkonstruktőr és ő dolgozta ki az új készülék analóg 
áramköreit is. A digitális áramköröket és a szoftvert Bodnár László, a BL Electronics cég vezetője 
fejlesztette, a mechanikai részek tervezője továbbra is Csike Antal maradt, Deme Sándor pedig a 
felhasználói elvárásokat képviselte. Ebben a fázisban Cseri Sándor, Csikós József, Detréné Németh 
Ingeborg, Hajós Géza, Héjja István, Mihály László, valamint Rigó László nyújtott technikai segítséget. 

A mikroprocesszorok alkalmazása lehetővé tette a dózismérők automatikus azonosítását, a mérési 
eredmények és a kifűtési görbék tárolását, valamint a programozott automatikus üzemmódot is. Ettől 
kezdve a kiolvasó készüléket már közvetlenül számítógéphez lehetett csatlakoztatni, a dózismérőkbe 
memóriachip került, ez tartalmazta a dózismérők azonosító kódját. A kiolvasó belső táblázatába előre 
be lehetett írni a dózismérő egyedi paramétereit, amelynek alapján a kiolvasó ki tudta választani az 
adott dózismérőt, és a mérést ki tudta értékelni. A mérések adatai memóriakártyára kerültek, melyet 
időről időre kicseréltek; a „megtelt” kártyát a mérések kiértékelésére visszahozták a Földre, helyére 
egy új kártya került. Egy-egy mérési blokk a memóriakártyán a dózismérő azonosító kódját, a mérés 
időpontját, a mért dózist, valamint egyéb paraméterek mellett minden egyes mérés kifűtési görbéjét is 
tartalmazta, ami alapján a hibás mérések könnyen kiszűrhetővé váltak. 

A mikroprocesszoros Pille menürendszerrel rendelkezett, amelyben a nyomógombok segítségével 
lehetett navigálni. A Mir–űrállomás fedélzetén automatikus üzemmódban is használható volt, ami 
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lehetővé tette az úgynevezett Dél–Atlanti Anomáliában (DAA)6 található nagyintenzitású sugárzási 
tér hosszúidejű megfigyelését. Az űrállomás naponta kétszer haladt át a DAA-n, egyszer észak–déli, 
másodszor dél–északi irányban, a Pille-műszerrel sikerült a sugárzási csúcsokat megfigyelni. 

A mikroprocesszoros Pillével először 1995-ben Thomas Reiter német űrhajós mért a Mir–űrállomás 
fedélzetén. Dozimetriailag feltérképezte az űrállomást, valamint végrehajtott egy nagy időfelbontású 
méréssorozatot. 1997-ben, az STS–81 Atlantisz űrrepülőgéppel is feljutott egy Pille–rendszer a Mir–
űrállomásra. Ekkor Jerry Linenger, majd a felváltására érkező Michael Foale NASA-űrhajósok – a 
rutinméréseken felül – az őrséta járulékos dózisát is meghatározták, amihez az új amerikai űrruhákra 
a dózismérők elhelyezésére külön zsebeket varrtak. 

A mikroprocesszoros Pille földi pályafutása is megkezdődött, Pakson két hordozható, 
akkumulátoros példánnyal monitorozták az atomerőmű környezetét. 

 Pillék a Nemzetközi Űrállomáson 

A Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS, International Space Station) való hozzájárulásként 
Magyarország – az amerikai (Destiny), illetve orosz (Zvezda) modulhoz – egy-egy továbbfejlesztett 
Pille-rendszert szállított le. 

Ezeken a Pilléken egyszerűbbé és logikusabbá vált a kiolvasó kezelése, a dózismérő kulcsokba 
épített memóriachip, az azonosítón kívül a dózismérő egyedi paramétereit is tartalmazta, a 
továbbiakban már nem volt szükség a kiolvasóban a paraméter-táblázatra, a rendszer „nyitottá” vált, 
új dózismérők rendszerbe állításakor nem kellett a továbbiakban a táblázatot újra és újra bővíteni. 

A rendszer NASA-példánya (Pille-ISS), melyet az STS–102 Discovery űrrepülőgép 2001-ben vitt fel 
az űrállomásra, az ESA dózistérképezési programja során (DOSMAP) használták. James Voss NASA-
űrhajós négy hónap alatt közel 1700 mérési adatot gyűjtött össze. Tíz évvel később ezt a Pillét az 
Atlantisz–űrrepülőgép visszahozta a Földre, hazakerült Magyarországra, és ma a KFKI 
környezetmonitorozó hálózatában használják.  

2003-ban, a moszkvai IMBP-vel (Orvos-biológiai Problémák Intézete, IMBP, Институт Медико-
Биологических Проблем, ИМБП) együttműködésben egy másik Pille–rendszer is feljutott a 
Nemzetközi Űrállomásra (Pille-MKSZ). A fedélzeti- és személyi-dozimetria szolgálati 
berendezéseként használták rendszeresen dózistérképezésre, valamint személyi dózismérésre űrséták 
alatt, illetve napkitörésekkor. Charles Simonyi magyar származású űrturista 2007-es és 2009-es 
repülése során is használta személyi dózismérésre a hálóhelyén, továbbá fedélzeti keresztkalibrációt 
végzett, illetőleg a Pille–kiolvasó önárnyékolását határozta meg. 

A Pillét időről-időre fedélzeti kísérletekben is használták. 2006–2009 között az ESA Matrjoska–II-
kísérletében az űrállomás belsejében elhelyezett antropomorf fantom (emberszerű bábú) felszínén 
végeztek vele méréseket. 2010-ben pedig a Vízfüggöny-kísérletben vett részt, amelyben a fedélzeten 
tárolt nedves higiéniai kendőket és törülközőket tartalmazó csomagok sugárzásárnyékoló 
(sugárzásvédő) hatását mérték meg az űrállomás egy kevésbé árnyékolt részén. Az oroszok 2018-ban 
új rendszert juttattak a Nemzetközi Űrállomásra a korábbi szavatossági idejének lejárta miatt.  

A Pille–rendszer sikerét mutatja, hogy üzemeltetésének 15 éve során nagyon sok, körülbelül 60 ezer 
mérési adatot szolgáltatott, az űrséták alatt pedig valamennyi űrhajós a Pillét használja ma is 
személyi dózisának mérésére. „Az elmúlt évtizedek alatt számos csoport próbálkozott a világban a Pilléhez 
hasonló műszer kifejlesztésével, de egyikük sem járt sikerrel. Így a Pille továbbra is az egyetlen olyan 
űrkvalifikált dózismérő rendszer, melynek segítségével TL dózismérők emberes űrhajók és űrállomások fedélzetén 
kiolvashatók, egyszersmind a legismertebb magyar űrműszer itthon és határainkon túl.”53 

                                                           
6 A Föld mágneses mezeje védi a bolygón lévő életet a világűrből érkező káros sugárzással szemben. Ez a védőpajzs azonban nem stabil. 
Idővel az Atlanti-óceán déli része felett egy gyenge mágneses zóna képződött, amelyben megnövekedett sugárzási aktivitás figyelhető meg. 
Ez a jelenség kapta a „Dél-Atlanti Anomália” nevet. 
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Az Interferon- (Интерферон) kísérletek 

Az 1960-as években felfedezett interferon olyan, genetikailag meghatározott fehérje, amely a 
szervezet ellenálló képességét növeli külső és belső hatások, közöttük vírusfertőzések ellen. 
Rendkívül aktív, endogén biológiai anyag. Az interferon (IFN) termelő képesség az élő szervezet 
védekező mechanizmusának egyik mutatója. Az interferon sokoldalúságára jellemző, hogy növeli a 
szervezet védekező képességét vírusfertőzések és sugárzások ellen, befolyásolja a normális és 
daganatos sejtek szaporodását és szerepe van a szervezet immunológiai mechanizmusának 
szabályozásában is. 

Az interferon a citokinek (a sejtkommunikációban alapvető szerepet játszó jelzőmolekulák) egy 
fajtája. Azóta már nagyon sok ismeret halmozódott fel a citokinek funkcióiról és 
hatásmechanizmusáról, de a Szojuz–6 fellövésének idején ezen molekulák kutatása új és izgalmas 
kihívás volt még földi körülmények között is, hát még a világűrben. Az űrutazás nagyszerű alkalom 
volt arra, hogy az interferon termelés intenzitását két párhuzamos kísérleti helyszínen vizsgálják: a 
földi laboratóriumban, és ezzel egy időben a Szaljut–6 űrállomáson.  

Az Interkozmosz-programban az MTA Mikrobiológiai Kutató Csoportja foglalkozott interferon 
kutatással. Vizsgálták az interferon indukció (az interferon termelés előidézése) és a sugárvédelem 
kapcsolatát, a különböző sugárforrások, valamint a stressz-faktorok hatását az interferon képződésre, 
a munkavégzés és az interferon képződés összefüggéseit, illetőleg új interferon-képző szereket 
kerestek és vizsgáltak. Bebizonyították, hogy az interferon képződésnek sugárvédő hatása van, 
miközben a szokásos radioprotektív (sugárvédő) anyagokkal szemben a munkavégző képességet 
nem csökkenti. 

A szovjet–magyar űrrepülés Interferon-kísérlete három részből állt. A kísérletet az MTA 
Mikrobiológiai Kutató Csoport víruslaboratóriumában Tálas Margit, Bátkai László, Stöger Ivanna és 
Nagy Károly tervezte és dolgozta ki. Együttműködtek az IMBP-vel (Orvos-biológiai Problémák 
Intézete, Институт Медико-Биологических Проблем), ahol Irina Konstantyinova, Marina Rikova, 
Irina Mozgovaja illetőleg Olga Guszeva vett részt a kísérletekben. A szükséges készülékeket a 
Medicor Művekben Híros László készítette el.54 A berendezéseknek vákuumzártnak kellett lenniük, a 
vibrációt és ütődést, valamint a szigorú fedélzeti közegészségügyi követelményeket is teljesíteniük 
kellett. 

Az Interferon–1-kísérlet 

Ebben a részben azt vizsgálták, hogy az űrrepülés különleges körülményei hogyan befolyásolják 
emberi fehérvérsejt (lymphocyta) kultúrában az interferon képződést. A kísérlethez készített készülék 
kémcsöveiben fehérvérsejt kultúrát és különböző interferon képző anyagot helyeztek el, amelyeket 
egymástól szelep választott el. Az űrállomásra érkezés után az űrhajós az emberi test 
átlaghőmérsékletére, 37 °C hőmérsékletre melegítette a készüléket, majd a kémcsövek dugattyúit 
becsavarva az induktor (előidéző) folyadékot a sejtkultúrába juttatta. Ezzel megindult az interferon 
képződés. Az Interferon–1-kísérletet egyidejűleg a Földön is elvégezték, amelynek eredményét a 
leszállás után az űrkísérlet eredményeivel hasonlították össze és értékelték ki. 

 

(548) Az Interferon–1-kísérlet doboza, valamint kémcsövei 

 

Az Interferon–2-kísérlet 

A készülékbe (speciális dobozba) becsomagolva az űrhajósok különféle interferon induktor 
(előidéző) készítményeket vittek magukkal, majd hoztak vissza. Ezek a gyógyszerek liofilizált, gél- és 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sejtkommunik%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelz%C5%91molekula&action=edit&redlink=1
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folyadék állapotban voltak a műanyagampullákban. Azt vizsgálták a kísérletben, hogy a kozmikus 
körülmények befolyásolják-e, és hogyan az interferon induktorok biológiai aktivitását, ezáltal 
antivirális (vírusellenes) hatását.  

 

(549) Az Interferon–2-kísérlet doboza és kémcsövei 

 

Az Interferon–3-kísérlet 

Ez esetben az űrhajóstól start előtt és leszállás után vérmintát vettek, s az ebből előállított 
fehérvérsejtekben interferon képződést váltottak ki. Azt vizsgálták, hogyan hatnak az űrrepülés 
különleges körülményei az űrhajósok fehérvérsejtjeinek interferonképző képességére. 

Mivel az interferontermelő képesség a szervezet védekező készségének egyik jellemzője, így ezen a 
módon is vizsgálhatóvá vált az űrrepülés körülményeinek az emberi szervezetre gyakorolt hatása.  

Eredmények 

A magyar–szovjet kutatócsoport az Acta Microbiologica Hungarica című tudományos folyóiratban 
számolt be az eredményekről. Ismertették, hogy az egészséges donorok (véradók) vérétől elválasztott 
és az Interferon-1 berendezésbe helyezett humán (emberi) lymphocytákat (nyiroksejteket) hét napig 
tartották szuszpenziós (folyadékban lebegő) tenyészetben az űrrepülés körülményei között. Az 
interferontermelést az emberi lymphocytákban különböző eredetű készítményekkel (például vírus, 
szintetikus poliribonukleotidok, bakteriális fehérje és növényi pigment) indukálták. Az 
űrlaboratóriumban megnövekedett lymphocyta-interferon-termelést figyeltek meg a földi kontrollhoz 
képest. Az Interferon–3-kísérletben pedig az indukált interferontermelés és a természetes gyilkossejt-
aktivitás csökkenését figyelték meg a kozmonauták lymphocytáiban a visszatérés első napján.55 

Tanulmányozták az űrrepülési körülmények hatását az úgynevezett HuIFN-alfa7 készítmények 
(liofilizált, oldatban és kenőcsben lévő), valamint az interferon induktorok biológiai aktivitására. Az 
antivirális aktivitásban nem figyeltek meg különbséget az űrhajó fedélzetén tartott minták és a Földön 
tartott kontrollok között. Az űrállomásra feljuttatott anyagok (poli I: C, poli G: C, valamint gossipol) 
interferon indukáló képessége megmaradt, vagyis az űrutazás nem ártott ezeknek az anyagoknak. A 
repült és a földi kontroll HuIFN-alfa készítmények hatására kísérleti egerekben a keringő interferon 
szintje azonos volt, függetlenül ezeknek az induktoroknak repülési vagy Földön maradt mintáival 
végzett indukciótól.56 

Az Interferon biológiai űrkísérleteket két nemzetközi expedíció személyzete (a magyar, illetve a 
román) is elvégezte.57 Az összesített eredményekről az Acta Astronautica című folyóiratban 
számoltak be. Ismertették, hogy a Szaljut–6 űrlaboratórium fedélzetén az 1980. május 26-án és 1981. 
május 14-én startoló mindkét nemzetközi űrhajós csapat sikeresen elvégezte Interferon-kísérleteket. A 
megismételt kísérlet megerősítette korábbi eredményeiket. Az egészséges donorok vérétől 
elválasztott és az Interferon–I berendezésben a fedélzetre juttatott lymhpocytákat szuszpenziós 
tenyészetben hét napig életben lehetett tartani az űrrepülés körülményei között is. Az interferon-
termelést az emberi lymphocytákban különböző eredetű készítményekkel indukálták (vírus, 
szintetikus poliribonukleotidok, bakteriális fehérje és növényi pigment). Fokozott lymphocyta-
interferontermelést tapasztaltak az űrlaboratóriumban, a földi kontrollhoz képest. A humán 
interferon-készítmények és az interferon indukáló szerek, amelyeket hét napig szobahőmérsékleten 
űrlaboratóriumba helyeztek, megőrizték biológiai aktivitásukat. A kozmonauták perifériás véréből 
izolált lymphocyták indukált interferon-termelésének és természetes gyilkos aktivitásának 
csökkenését figyelték meg a Földön az 1. napon a hét napos űrrepülés után.58 

                                                           
7 HuIFN: emberi interferon–alfa megnevezésű készítmények. 
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A jelenség további vizsgálatát földi körülmények között végezték, megépítették a mikrogravitációt 
szimuláló Clinostat nevű szerkezetet, évekkel megelőzve ezzel a NASA hasonló rendeltetésű 
berendezését. Az ötletes műszer valójában egy sejttenyésztő edény volt, amelyet egy motor 
egyenletesen forgatott, így a sejtek nem ülepedtek le, hanem egyenletesen lebegtek a tápoldatban. Az 
igen drága, egyszer használatos tenyésztőedényeket továbbfejlesztették úgy, hogy annak csapjai és 
csatlakozói kibírják a sterilezési hőmérsékletet, és így többször is használhatóvá váljanak. Az 
Interferon-kísérlet pedig működött mindkét mikrogravitációt szimuláló eszközben. A maximális IFN 
produkció 48 órás forgatás után volt mérhető.  

Várkonyi Andrea, Bakos Ágnes illetőleg Bátkai László későbbiekben más citokinek súlytalanságban 
történő termelődését is vizsgálta az előző intézmények jogutódjaiként működő Országos 
Epidemiológiai Központ Mikrobiológiai Kutatócsoport Űrélettani Laboratóriumában. Érdeklődésük 
középpontjába a tumornecrosis-faktor-α (TNF-α) került. Az volt a kérdés, hogy az interferonhoz 
hasonlóan nő-e a TNF-α szintje is mikrogravitáció hatására. Kísérleteik ezúttal is pozitív eredményt 
hoztak. A nyiroksejtek a súlytalanságban sokszorosára növelték ennek a citokinnek a termelését is. 
Ebben a kísérletben a maximális érték a forgatás 24. órája körül volt mérhető. Éjjel-nappal forgott a 
sejteket súlytalanságban tartó berendezés, illetve annak továbbfejlesztett változata, amelyben 
egyszerre négy sejttenyésztő edényben végeztek párhuzamos kísérleteket. 

Ezeknek az alapkutatásoknak a jelentőségét nem lehet túlbecsülni, hiszen a TNF-α eddig ismert 
számtalan funkciója közül talán legfontosabb a gyulladásos folyamatokban játszott szerepe, de köze 
lehet olyan neurodegeneratív betegségekhez is, mint a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór, vagy a 
sclerosis-multiplex.  

Metabolizm- (Метаболизм) kísérlet 

A Metabolizm- (anyagcsere) kísérlet során az űrrepülés előtt 35 és 13 nappal, valamint a Földet érés 
után egy- és hét nappal levett vérmintákból egyrészt az űrhajósok zsír- és fehérjeháztartásának 
minőségi és mennyiségi mutatóit vizsgálták, másrészt az immunitással kapcsolatos fehérje frakciókat 
határoztak meg, a szervezet fertőzőbetegségekkel szembeni védettségének értékelése céljából. 
Harmadrészt pedig az űrhajósok hormonprofilját vizsgálták a repülés előtt és után. 

A zsíranyagcserére vonatkozó repülés előtti vizsgálati leletek nem különböztek az általánosan 
elfogadott normális értékektől. A repülés utáni első napon levett mintákban mindkét űrhajós 
triglicerid szintje emelkedett, KK8 mintája meghaladta a normális szintet. A hetedik napon levett 
mintában a triglicerid szint tovább emelkedett, KK triglicerid szintje kétszerese volt a normálisnak. A 
nem-észterifikált zsírsav szint mindkét űrhajósnál mind az egynapos, mind az egyhetes mintában 
kissé csökkent, amit a Földre visszatéréshez szükséges nagyobb energia felhasználással magyaráztak. 
Az összes nem-észterifikált zsírsav szint a normálisnak elfogadott értéken belül maradt, kivéve KI9 
repülés előtti 13. napon vett mintáját, amely kórosan magas volt. A repülés utáni első napon mindkét 
űrhajósnál a foszforlipidek koncentrációja csökkent, ami egy hét alatt normalizálódott. Az 
összlipoidok szintje a repülés után kissé megnőtt, majd egy hét alatt a kiinduló értékre süllyedt. A 
béta-lipoproteinek koncentrációja mindkettejüknél különbözött a repülés előttitől. A koleszterin szint 
mindkét űrhajósnál repülés után csökkent, egy hét alatt KK-nál normalizálódott, KI-nél nem, ezen 
belül a szabad és kötött koleszterin frakciók KI esetében nem változtak, KK mintáiban eltolódtak a 
szabad koleszterin irányába, és csak a hetedik napon tértek vissza a repülés előtti értékhez. A 
gázkromatográfiás vizsgálatok a trigliceridek viszonylagos emelkedését mutatták ki a többi lipid-
frakció koncentrációjának arányos csökkenése mellett. Ez a hypertrigliceridaemia más űrhajósoknál is 
megfigyelhető volt. A repülés utáni első mintában, amíg KI esetében jelentősen csökkent a lecithin, 

                                                           
8 KK: командир корабля, űrhajóparancsnok.  
9 KI: космонавт исследователь, kutatóűrhajós. 
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ennek megfelelően nőtt a kefalin, lizolecithin és foszfatidilinozitol, addig KK mintáiban jelentősen 
csökkent a szfingomielin. Az elváltozások hét nap alatt normalizálódtak. A zsírsavak nem mutattak 
eltérést. Összességében a vér zsírösszetételének széleskörű vizsgálata (összlipoid, koleszterin, 
triglicerid, lipoprotein, szabadzsírsav) lehetőséget adott a szervezet általános anyagcsere 
változásainak értékelésére. A vizsgálat eredményei adatokat szolgáltattak a szív-érrendszeri 
betegségek kóroktanának jobb megismeréséhez is.  

A fajlagos immunitást jelző immunglobulinok (IgG, IgA, IgM, IgD) meghatározása – a különböző 
fertőző betegségek átvészelése után – az adott kórokozóval szemben termelt védőanyagok 
változásaira engedtek következtetni. A vér úgynevezett acut fázis fehérjéinek (haptoglobin, 
ceruloplazmin, alfa–Z makroglobulin, alfa–1 antitripszin, alfa–1 savanyú glükoproteid) 
meghatározása olyan nem fajlagos védőanyagok kimutatását tette lehetővé, amelyek elősegítették a 
szervezetbe hatolt kórokozók semlegesítését. Ezen fehérjefrakciók mennyiségi változásai egyidejűleg 
a szervezet stressz állapotának becslését is lehetővé tették. Az űrhajósok immunrendszerének 
vizsgálata azt mutatta, hogy mindkettőjüknél az immunglobulinok szintje a repülés előtt és után 
azonos volt és nem különbözött a normálistól. A kozmikus repülés nem okozott változást 
haptoglobin, ceruloplazmin, alfa-makroglobulin szintben (meg kell jegyezni azonban, hogy amíg KI 
szeromukoid szintje változatlan maradt, KK szeromukoid szintje megemelkedett). 

Az űrhajósok hormonprofiljában közvetlenül a repülés után jelentősen megnőtt a kortizol, 
adrenalin, illetve a noradrenalin koncentráció, a renin aktivitás, KK-nál az inzulin is. A tireotrop, T3, 
T4, szomatotrop, aldoszteron hormon szint mindkettőjüknél kissé emelkedett (kivéve KK, akinél a 
szomatotrop hormonszint jelentősen csökkent). Egy hét múlva a KK kortizol szintje jelentősen 
emelkedett, inzulin koncentráció emelkedett maradt, a szomatotrop hormon szint normalizálódott, a 
tireotrop hormon szint jelentősen megnőtt, miközben a T4 csökkent a T3 pedig kissé emelkedett. KI 
esetében a kortizol koncentráció maradt emelkedett, inzulin koncentráció jelentősen nőtt, elérte KK 
szintjét, vagyis kórós értéket vett fel. A vérminták széleskörű biokémiai vizsgálata lehetőséget adott 
az űrrepülés hatására megváltozott anyagcsere folyamatok tanulmányozására. A korabeli 
legkorszerűbb műszerek alkalmazásával a nagyszámú paramétert – az űrhajósoktól vett mindössze – 
2 ml vérsavóból, illetve 5 ml teljes vérből határozták meg.59  

A Metabolizm-kísérlet az űrhajósok szérumának és a hajának K, Ca, Cl, Cu, Zn és Br 
koncentrációjának meghatározását is tartalmazta. A kis mennyiségben elegendő (0,5 ml) szérum 
mintákat a hagyományos klinikai mérésekhez levett vérmintákból nyerték. A mintákból 0,1 ml 
mennyiséget homogén rétegben 1 cm átmérőjű területen a vizsgálandó elemektől mentes vékony 
műanyag hálóra vitték fel és infralámpa alatt 70-80 °C hőmérsékleten szárították be. A mintákat a 
műanyagháló a beszáradás után is síkban tartotta, ami méréstechnikai szempontból volt lényeges. A 
hajminták elemzése természetes formában, mosás nélkül történt. Az elemzéseket a 
röntgenfluoreszcenciás analitikai vizsgálat módszerével végezték.10 A repülés előtti 35., 13., illetve a 
repülés utáni első és hetedik napon történt a mintavétel. Az egyes elemek koncentrációi bizonyos 
ingadozást mutattak a szérumban az idő függvényében azonban a Ca és K értékek a normál 
értékeken belül maradtak. A Cl értéke mindkét kozmonautánál a normál érték alatt maradt a vizsgált 
időben. A Cu koncentrációja nagyobb ingadozást és emelkedett értéket, a normál érték 2–4-szeresét 
mutatta mindkét űrhajósnál a repülés előtti és a leszállást követő mintákban. Hasonlóan viselkedett a 
Zn is, azzal a különbséggel, hogy KK-nál a normál érték harmincszorosára nőtt. Ugyanígy viselkedett 
a Br az ötödik napon mindkét űrhajósnál. Mérésekkel ellenőrizték és megállapították, hogy a 
mintatartók szennyezettsége, illetve a minták elszennyeződése nem okozhatta a szóbanforgó 
koncentráció emelkedéseket.60 

A Metabolizm-kísérletekben dr. Gáti Tibor (SOTE: Semmelweis Orvostudományi Egyetem), dr. 
Szollár Lajos (SOTE), dr. Budavári István (SOTE), dr. Berényi Dénes (MTA ATOMKI: Magyar 

                                                           
10 A röntgenfluoreszcencia egy roncsolásmentes kvalitatív és kvantitatív elemanalitikai módszer, amely a karakterisztikus röntgensugárzás 
energiájának és intenzitásának mérésén alapul. Az emittált katrakterisztikus röntgensugárzás energia spektruma az anyagi minőségre, az 
intenzitás pedig az elem mennyiségére jellemző. 
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Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet, Debrecen), dr. Bacsó József (MTA ATOMKI), a 
ROVKI (Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet) munkatársai, illetőleg A. Tigranyan (Orvos-biológiai 
Problémák Intézete, Институт Медико-Биологических Проблем) vett részt. 

Kérdőív- (Aprosz, Опрос) kísérlet 

Az ember számára szokatlanok a körülmények az űrben, a súlytalanság, a Földtől való 
elszakítottság, a zárt közösségben való tartózkodás és munkavégzés nagy megterhelést jelent az 
űrhajós számára. Ismerni kell tehát a hosszúidejű űrrepülések idején a hajózók várható 
magatartásváltozásait az esetlegesen kialakuló konfliktusok elkerülése céljából. 

Az Aprosz- (kérdőív) kísérlet céljára egy olyan pszichológiai kérdőívet dolgoztak ki, amely 
segítségével az űrrepülés sajátos körülményeihez való alkalmazkodást lehetett vizsgálni. A kérdőívek 
kilenc kérdéscsoportot tartalmaztak, amelyek az étvágyra, étkezésre, alvásra, érzékelésre, érzelmi 
életre, személyiség irányultságára, a társas viszonyulásra, élményfeldolgozásra és a fedélzeti 
gyógyszerek használatára vonatkoztak. A kérdésekre adott válaszok alapján következtettek az 
űrhajós közérzetére, fedélzeti életkörülményeire, mint például a súlytalanság körülményei között az 
étkezés, vagy az alvás nehézségeire. A kapott adatokat feldolgozva idővel az űrhajósok számára jobb 
élet- és munkakörülményeket lehetett biztosítani.  

A magyar űrhajós fedélzeti naplójában volt egy betétlap, amely a személyiség önértékeléses 
vizsgálatára adott lehetőséget, arra adott választ, hogy az űrhajós hogyan ítélte meg aktuális 
alkalmazkodását a sajátos körülményekhez, hogyan értékelte érzelmi életének szabályozottságát, a 
közösségben vállalt részfeladata teljesítésének minőségét, érdeklődésének körét, valamint esetleges 
konfliktusos állapotát. Egy másik lapon hasonló szempontok alapján, a társ – egy kívülálló szemével 
történő – megítélésére vonatkozó kérdések voltak. Az azonos kérdésekre adott két különböző 
megközelítésből származó válaszok alapján tájékozódni lehetett a közösségi megítélés egybeeséséről, 
vagy különbözőségének mértékéről, amiből következtetni lehetett a személyzet összeválogatásának 
sikerére, vagy sikertelenségére. Az Aprosz-kísérletben magyar részről dr. Bognár László (ROVKI: 
Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet), dr. Remes Péter (ROVKI), dr. Hideg János (Magyar 
Néphadsereg Egészségügyi Szolgálat Főnökség), szovjet részről V. Mjasznyikov (IMBP: Orvos-
biológiai Problémák Intézete, Институт Медико-Биологических Проблем), illetve O. Kozerenko 
(IMBP) vettek részt. 

 

(550 a b) Az orosz és a magyar orvos–pszichológiai kérdőív 

 

(551 a b) A fedélzeti jegyzőkönyv 

 

Oxigén- (Kiszlorod, Кислород) kísérlet 

A Kiszlorod- (oxigén) kísérletben a bőrbe juttatott és felhasznált oxigén mennyiségét mérték a 
csehszlovák Oximetr- (Оксиметр) műszer segítségével a repülés előtt, alatt és után.61 A földi 
méréseknél a KPSZ–4 nevű printert használták, a fedélzeten az adatokat a fedélzeti naplóba jegyezték 
fel. A vizsgálatok előtt az elektródákat kalibrálták, majd műanyag fóliába csomagolták és gamma 
sugarakkal sterilizálták. A mérés során az elektródát az alkar bőrébe szúrták. Mellé kontaktpasztával 
borított ezüstklorid elektródát ragasztottak. Bekapcsolták a műszert, és megvárták, hogy öt perc alatt 
stabilizálódjon. Földi körülmények között az űrhajósok 30 másodpercig hyperventilláltak (erőltetett 
szapora légzés), majd 10 perc múlva maszkon keresztül tiszta (100%-os) oxigén lélegeztek addig, 
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ameddig a pO2 (az oxigén résznyomása) beállt az új értékre (maximális pO2). Az oxigénlégzés 
befejezése után, amikor a szöveti pO2 visszaállt a kiindulási értékre, elkezdték az ischaemiás11 próbát, 
amihez a bőrbe szúrt elektródát leszorították (megakadályozták a vérkeringést), és a pO2 csökkenés 
sebességéből következtettek a bőr oxigén felhasználására. Minden mérés után újból kellett az 
elektródákat kalibrálni. A repülés alatt csak a szöveti pO2-t határozták meg, vagyis a 
hyperventillációs–ischaemiás próbákkal a bőr oxigén hasznosítását nem. A méréseket a repülés előtt, 
a repülés második napján, valamint a repülés után a második napon végezték el. 

KI mérési adatai gyakorlatilag nem különböztek a többi (39 űrhajós) adataitól. Az oxigén próbánál 
az emelkedett pO2 max adatot, illetőleg a némileg csökkent oxigén hasznosítási értékét individuális 
tulajdonságnak értékelték. A repülés második napján mért alacsony pO2-t – csakúgy, mint a többi 
űrhajósnál – a mikrocirkuláció súlytalanságban bekövetkező változásával, valamint a felső testfél 
ödémájával magyarázták. A repülés utáni második napon a bőr oxigén háztartása romlott, amit a 
bőrbejuttatott és felhasznált oxigén lecsökkenésével magyaráztak.  

 

Időpont 
Norma 
Hgmm 

Oxigénpróba 

pO2 max 

Hgmm 

Hyperventillációs 
próba 

min   –   max 
Hgmm 

Ischaemiás próba 
Hgmm/perc 

Űrhajós átlag 40,1 210,0 46,5            33,5 13,5 

Repülés előtt 40,6 276,6 45,5            35,9 35,9 

Repülés 2. 
napján 

34,5 - - - 

Repülés utáni 2. 
napon 

36,5 205,2 38,0 36,5 

 

A hyperventillációs próba arra utalt, hogy repülés után a hypokapniára (a vér csökkent széndioxid-tartalmára) 
adott érrendszeri válasz lecsökkent 

 

(552) Az Oximetr-műszer 

 

Ízlelés- (Vkusz, Вкус) kísérlet 

A Vkusz- (ízlelés) kísérletben az ízérzékelés kozmikus repülés hatására bekövetkező változását 
tanulmányozták.62 A nyelven található ízlelőszemölcsök egy része mikroszkopikus ízlelőbimbókat, 
ezek pedig receptorsejteket tartalmaznak, amelyek érzékelik a négy alapízt. A keletkező ingerület a 
talamuszba, majd a fali lebenybe jut, ahol kialakul az ízérzet (a négy alapízt oldott állapotban a 
nyelven mindenhol érezzük, de az édeset leginkább a nyelv hegyén, a sósat oldalt, a savanyút oldalt 
hátul, a keserűt pedig a nyelv tövén). Meghatározták 1. a nyelv ízérzékelő receptorainak 
küszöbérzékenységét elektrostimulációval, 2. a gastrolingvális reflexet (gyomor–nyelv reflexet) 
elektrometrikus módon, valamint 3. a különböző töménységű, megfelelő kémiai ingerekkel stimulált 
ízérzékelő receptorok érzékenységét.  

1. Az ízlelés elektrometrikus vizsgálatát az Elektrogusztometr–I. (Электрогустометр–I., 
Elektromosízmérő–I.) nevű fedélzeti készülékkel végezték el. A műszert a lengyelek készítették az 
IMBP orvostechnikai javaslatai alapján. Elektrogusztometriával az ízlelőbimbók elektromos 

                                                           
11 Az iszkémia (latin írásmóddal ischaemia, helytelen ejtéssel isémia) a vérellátás csökkenését jelenti. 
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egyenáram iránti érzékenységét mérték. Ehhez szükség volt egy elektródára (platina–, vagy 
acélanódra), amelyet a nyelv meghatározott területére helyeztek. Ezt a területet elektromos feszültség 
alá helyezve az űrhajós egyedi fémes ízt, vagy bizsergést érzett. Az ízlelőbimbók receptorainak 
küszöbérzékenységét folyamatosan erősödő egyenáramú ingerléssel határozták meg a nyelv jobb 
oldalán, éhgyomorra és 10–15 perc múlva étel elfogyasztása után. 5–7 mérést végeztek az átlagérték 
meghatározásához.  

2. A különböző ízküszöbök szerint – étel elfogyasztása után, valamint éhgyomorra – az 
úgynevezett gastrolingvális reflex karakterisztikáját is kiszámolták. 

3. Az ízérzet nagysága és az ízanyagok koncentrációja közötti viszonyt vizsgálva megmérték az 
űrhajósok küszöbingerét, amely a legalacsonyabb koncentrációváltozásra való érzékenységet 
jelentette, vagyis két eltérő töménységű oldatot mekkora különbség esetén tudtak elkülöníteni. Ez a 
küszöb átlagosan 25 % körül volt, vagyis ekkora koncentráció különbséget tudtak észlelni, ami a 
normális, emberre jellemző értéknek felet meg.  

 
(553) Az Elektrogusztometr nevű műszer 

 

A nyelv ízérzékelő receptorok küszöbérzékenységének adekvát meghatározásához az egyéni 
egészségügyi csomagban speciális íztablettákat csomagoltak. Még a Földön, a gyakorlások során 
megállapították az ízek egyéni küszöbkoncentrációját a legénység minden egyes tagjánál. Mind a 
négyféle (édes, sós, savanyú, illetve keserű) alapízű tablettából négyféle koncentrációjú készítményt 
használtak. A Földön meghatározott küszöbkoncentráció alatti, annak megfelelő, illetve annál 
töményebb íztablettákra adott választ rögzítették. A tablettát a nyelvre helyezték, megvárták, amíg 
feloldódott, ha nem volt ízérzés, akkor a következő töménységű tablettát tették a nyelvre, 
amennyiben volt ízérzés, a kísérleti naplóban rögzítették. A vizsgálatot mind a négy alapízre 
elvégezték. A gyakorlás során nyert értékeket tekintették a kiinduló adatoknak, amelyeket a repülés 
utáni ötödik napon elvégzett vizsgálatok adataival hasonlítottak össze (a magyar űrrepülésen 
fedélzeti mérések nem történtek).  

 

 
Repülés előtt 
30 nappal 

Repülés előtt 
5 nappal 

Repülés után 
5 nappal 

 
mikro 
amper 

% 
mikro 
amper 

% 
mikro 
amper 

% 

KK 
éhgyomorra 

45 100 52,4 116 - - 

KK evés után 60 100 50,3 83 71,6 119 

KI 
éhgyomorra 

43 100 47,4 112 51 118,6 

KI evés után 53 100 41,1 77,5 61 115 

 

Küszöbérzékenység elektrostimuláció hatására 

 

 
Repülés előtt 
30 nappal 

Repülés előtt 
5 nappal 

Repülés után 
5 nappal 

 
mikro 
amper 

% 
mikro 
amper 

% 
mikro 
amper 

% 

KK +15 100 -2,1 14 - - 

KI +10 100 -5,3 63 +10 100 
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A gastrolingvális reflex elektroízmérő karakterisztikája 

 

 KK KI 

 Repülés előtt Repülés után Repülés előtt Repülés után 

Édes 6 6 4 6 

Sós 0,5 0,5 0,5 0,7 

Savanyú 3000 4000 2000 3000 

Keserű 0,001 0,002 0,004 0,005 

 

Az ízreceptorok küszöbérzékenysége az adekvát ingerekre 

 

Az adatokból azt a következtetést vonták le, hogy az ízérzékelés változásai az élettani normákat 
nem haladták meg. A repülés után mindkét űrhajósnál az ízérzés küszöb felemelkedésének 
tendenciája volt megfigyelhető. KI-nál mind a négy alapízre, KK esetében pedig a savanyú és keserű 
ízre csökkent az ízérzékenység. Mindkét űrhajósnál a repülés előtt egy hónappal pozitív 
gastrolingvális reflexet számoltak ki, ami az ízanalizátor és a gyomorszekréció normális 
együttműködésére, valamint a központi idegrendszer ízlelésre gyakorolt normális szabályozására 
utalt. A repülés előtt mindkettőnél változott a gastrolingális reflex, az ízküszöb evés után alacsonyabb 
volt, mint előtte. A startelőtti periódusban a gastrolingvális reflex kifejezett kifáradását figyelték meg, 
sőt az a negatív mennyiség felé irányult, aminek a startkészültség emocionális feszültsége lehetett az 
alapja. 

Hallás- (Audio, Аудио) kísérlet 

A nemzetközi Interkozmosz-egyezménynek megfelelően V. Kubaszov és Farkas Bertalan is 
elvégezte a német Audio- (hallás) kísérletet. Ennek során az űrállomás történetében először sikerült 
meghatározni a zaj mértékét a Szaljut–6 fedélzetén, valamint ugyancsak először sikerült kozmikus 
körülmények között adatokat nyerni az űrhajósok hallásáról. A vizsgálatok három szakaszból álltak. 
Először hallásvizsgálatot végeztek a repülés előtt 30 nappal, ami részletes fül-orr-gégészeti 
kórelőzmény felvételéből, otoszkópiából (fültükrözés), súgott beszéd hallásának vizsgálatából, majd 
125–8000 Hz frekvencián a hallásküszöb műszeres meghatározásából, illetőleg az 500, 1000, 3000, 
6000 Hz-es frekvencián a kellemetlenül erős hangok hallásküszöbének felméréséből tevődött össze. 
(Diszkomfort hallásküszöbnek nevezzük, amikor a vizsgálati személy jelzi, hogy mi az a maximális 
hangerő, amelyet még el tud viselni az adott frekvencián.)  

A második szakaszban az Audio-kísérletet az űrállomás fedélzetén hajtották végre. Eközben 
megmérték a zajszintet és annak spektrális összetevőit a fedélzeti audiométer helyén, majd 
meghatározták a hajózók hallásküszöbét 500-6000 Hz frekvencián az űrállomás zajos környezetében 
délelőtt 10 és 11 óra között. Végül a harmadik szakaszban a repülés utáni méréseket végezték el és 
hasonlították össze a repülés előtti adatokkal. 

A repülés előtti audiometria adatai szerint a magyar űrrepülésen a KK hallása minden frekvencián 
10–15 dB (decibel, a hangerő mértéke) halláscsökkenést mutatott a korcsoportjára jellemző értékhez 
képest. A magyar űrrepülésen a KI hallása teljes volt. Kisfokú hallás aszimmetria volt észlelhető, a 
hallásküszöb jobb oldalon 15 dB-lel magasabb volt 6000 Hz-en (ennek oka a pilótákra jellemző – a 
magas frekvenciákon bekövetkező – ismert halláscsökkenése volt). Az első magyar űrrepülés 
személyzetének tagjai nagyon kritikusan viszonyultak hangos hallásküszöb (kellemetlen hangerő) 
meghatározásához, az érték 30–60 dB között volt. Az Elba (audiométer) és a Sumomer (zajmérő) nevű 
műszerek önálló használatára az űrhajósokat még a kiképzés során felkészítették. Az audiométeres 
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kiképzésen mindkét űrhajós jelen volt, egymáson gyakoroltak, az egyikük volt a vizsgáló személy, a 
másik a páciens, majd szerepet cseréltek. A feladat az volt, hogy mindketten el tudják végezni a 
vizsgálatot a másikon. 

A repülés előtti ötödik és harmadik napon már úgy mérték meg a hallásküszöbüket, ahogy azt 
majd a fedélzeten is fogják (nem süket szobában, ahogy ez szokásos, hanem zajos környezetben). A 
fedélzeten a repülés negyedik napján délelőtt 10 és 11 óra között végezték el a méréseket. Először 
megmérték a vizsgálat környezetében a zajszintet, majd meghatározták hallásküszöbüket. Az alapzajt 
szélessávúnak találták, mind a magas, mind az alacsony frekvenciákon találtak összetevőket. Ez az a 
zajspektrum, amelyet az űrhajósok szüntelen zúgásként és kellemetlen pszichológiai ingerként éltek 
meg az űrállomás fedélzetén. A legénység hallásélessége a repülés előttivel összehasonlítva, 
kismértékben romlott, különösen az alacsony frekvenciákon. KK 250 Hz-en 15 dB, 500 Hz-en 10dB, 
illetve 4000 Hz-en 10dB halláscsökkenést szenvedett. KI-nél pedig 1000 Hz-től 6000 Hz-ig minden 
frekvencián 10 dB-es romlás volt kimutatható. Ezek az eredmények megfelelnek más, zajos 
munkahelyeken megállapított halláskárosodásoknak. A hallásküszöb a repülés után méréseknél is 
magasabb volt 10–15 dB-lel és csak a repülés utáni readaptáció első napja után normalizálódott. A 
mérések megerősítették az űrhajósok beszámolóit, akik az űrállomáson tapasztalható állandó, magas 
zajra panaszkodtak. A hallási diszkomfort12 méréseket közvetlenül a Földet érés után mindkét 
űrhajósnál elvégezték, és azt találták, hogy az csökkent, a hallásküszöb változás és a hallási 
diszkomfort változás között pedig összefüggést mutattak ki.  

Összegezésképpen azt állapították meg, hogy a kozmikus repülés hallásváltozáshoz vezet, a 
hallásküszöb diffúz módon, minden frekvencián mintegy 15 dB-el megemelkedik, a magas 
frekvenciákon kissé nagyobb mértékben. A diszkomfort hallásvizsgálat pedig arra utalt, hogy az 
űrhajósok az űrrepülés után kevésbé voltak képesek elviselni a zajt. A változások az élettani 
normákat nem haladták meg, nem okoztak a rádiózásban, vagy valami más tevékenységben zavart. 
Az pedig, hogy a halláskárosodás az űrrepülés után nem normalizálódott azonnal, a halló analizátor 
zaj hatására kialakuló funkcionális kifáradására volt visszavezethető. A földi és fedélzeti 
körülmények között mért hallásküszöb változásának dinamikáját a fedélzeti berendezések által 
keltett zajszennyezéssel magyarázták.63 

 

(554 a b) Az Elba, illetőleg a Sumomer nevű műszerek 

 

Diagnózis- (Diagnoszt, Диагност) kísérlet 

A Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet, valamint a Medicor Művek együttműködéséből 
született meg az első magyar űrrepülésen használt Diagnoszt nevű űrhajós-műszer, amelyet a 
táskadiagnosztikai-készülékcsaládból fejlesztettek ki.  

A KTD és LTD jelű készülékcsalád 

A Medicor Művek Műszaki Fejlesztő Intézetében Ágoston Mihály főosztályvezető, Szintai András 
fejlesztőmérnök, Kiss Miklós osztályvezető, Lipscher Ervin műszaki igazgató, dr. Réthly Gyula 
laborvezető, Hajdú Tamásné fejlesztőmérnök, Varga Istvánné fejlesztőmérnök, Bán Gyula 
fejlesztőmérnök, Márton András fejlesztőmérnök, Zillich Pál fejlesztőmérnök, dr. Horváth Péter 
osztályvezető, Kása Zoltán csoportvezető évek óta foglalkoztak nyíltrendszerű elektronikus 
diagnosztikai készülékkomplexum megalkotásával.64, 65 Olyan rendszer kialakításán dolgoztak, amely 

                                                           
12 Kellemetlenül erős hangok hallásküszöbe. 
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számos diagnosztikai paraméter mérésére alkalmas egységekre épült. A rendszer alapkészüléke 480 
mm frontszélességben volt képes befogadni a különböző mérőmodulokat. Közös volt a külső 
kialakítás, a modulok villamos táplálása és a kijelzés, továbbá egységesek voltak a villamos jelek 
csatlakozási szintjei.66 A többféle fiziológiai paramétert mérő, hordozható alapkészülékeket a 
„Komplex” és a „Táskadiagnosztikai” fogalmak használatával, illetve a kezdőbetűikből alkotott 
rövidítéssel „KTD” nevezték el, míg az orvosi laboratóriumi paramétereket mérő készülékeknél az 
„LTD” (Labor Táska Diagnosztikai-készülék) megnevezést használták. 

 
(555) N. Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöke, A. Koszigin, a Minisztertanács Elnöke 1975-
ben meglátogatta Moszkvában a Medicor Művek kiállítását – adta hírül a „Medicor Hírek” című folyóirat 

 
(556 a b) A hordozható Laboratóriumi-diagnosztikai komplex műszercsalád (KTD, LTD, MO55, printer) a 
diplomával kitüntetett Medicor moszkvai kiállításán 

 

A KTD-készülékcsalád többféle élettani paraméter mérésére és megfigyelésére volt alkalmas. A 
szívműködés EKG jeleit, valamint az agytevékenység EEG jeleit egycsatornás oszcilloszkóp és 
direktíró jelenítette meg, a nystagmus EOG jelei, illetőleg az izomakciós potenciálok egycsatornás 
oszcilloszkópon voltak észlelhetők. A pulzusszámot ujjbegy érzékelővel, a testhőmérsékletet 
testfelszíni, vagy testüregi hőmérővel mérték, a reakció időt fényinger és akusztikus inger hatására 
határozták meg. Az audiometriás modul különböző frekvenciákon meghatározta a 
hallásérzékenységet, a vérnyomás modul a szisztolés és a diasztolés vérnyomást mérte, a 
lézésfunkciós modullal a vitálkapacitást (VC), forszírozott vitálkapacitást (FVC), első másodpercben 
kifújt légtérfogatot (FEV1), az légzési áramlási sebességet (PF) lehetett mérni.67 Ezenkívül az aktuális 
pszichés kondíciót, illetve az emocionális feszültség szintjét többparaméteres biovisszacsatolás útján 
lehetett meghatározni (pulzusszámra, bőrellenállásra, EEG alfa hullámra kialakított biofeedback).68, 69, 

70, A készülékcsaládot szűrővizsgálati, körzeti orvosi, 71, rehabilitációs, sportorvosi, repülőorvosi,72 
munkaegészségügyi alkalmassági,73 valamint mobil klinikai vizsgálatok céljaira fejlesztették ki.74, 75 A 
klinikai vizsgálatokban dr. Sipos Kornél tudományos munkatárs (MTA Pszichológiai Intézete)76, dr. 
Bodó Mihály tudományos munkatárs (Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet)77, dr. Tomka 
Imre (Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet)78, valamint Tóth János fejlesztőmérnök (Kandó 
Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola) munkatársa vett részt. 

A laboratóriumi táskadiagnosztikai készülékcsalád (LTD) a kilélegzett levegő alkoholtartalmát, a 
vér haematokrit értékét, trombocita-, vörös- és fehérvérsejt számát, hemoglobin tartalmát, a 
vérplazma összfehérje-, albumin- és vércukor-értékét határozta meg. Ezenkívül a vizelet totál 
sejtszámát, hemoglobin tartalmát, totálprotein tartalmát, cukortartalmát és albumin értékét is mérte.79  

A repülő- és űrorvosi KTD-készülékcsalád 

1975-ben a ROVKI és a Medicor Művek együttműködési szerződést kötött a KTD-készülékcsalád 
extrém viszonyok közötti vizsgálata, valamint repülő- és űrorvosi alkalmazhatóságával 
kapcsolatosan.80 Ennek értelmében a ROVKI tartós üzemeltetés során, illetőleg extrém viszonyok 
között nyúzópróbának tette ki a készülékeket. Meghatározták a használhatóságát a funkcionális 
laboratóriumban, pszichológiai laboratóriumban, vesztibuláris laboratóriumban, barokamrában 
5 000–10 000 méteres magasságon, repülőgép szimulátorban, túlnyomásos oxigénlégzési terhelésnél, 
repülőgép fedélzetén, tábori körülmények között a startorvosi szolgálatban, illetőleg a sürgősségi, 
mentős ügyelet ellátása során.81 Repülőorvosi alkalmazhatóságát a katonai repülőtereken, 
barokamrában, valamint az alkalmasság elbírálásánál, extrém terheléseknél vizsgálták.82 A 
startorvosi, funkcionális diagnosztikai, pszichológiai, valamint a klinikai vizsgálatokat dr. Remes 
Péter, dr. Bognár László, dr. Gyökössy József, Czillik István, illetőleg Pécsi György, a ROVKI 
munkatársai végezték.  
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(557) A KTD-11F jelű komplex táskadiagnosztikai-készülék 

 
(558) 1976-ban az 5 000 méteres barokamra felszállásokon az orvosi mérések KTD-készülék segítségével 
történtek. Magyari Béla főhadnagy MiG–21MF szuperszonikus repülőgépvezető vizsgálati lapja 
 
(559 a b) Barokamra vizsgálatok KTD-készülék segítségével 
 
(560 a b) A KTD-készüléket a MiG–21-es repülőgép-szimulátor gyakorlatok során is használták 
 
(561) Farkas Bertalan reakció idejének vizsgálata fényre és hangra a KTD-készülék segítségével 

 

A KTD–11F-készüléket eredményesen alkalmazták a magyar űrhajósok pszichológiai kiválogatása 
során. A készülék alkalmasnak bizonyult a biofeedback (visszacsatolás) létrehozására. Jól működött a 
mérőműszer EEG csatornája az alfahullámok segítségével (8–14 Hz tartományon belül), a pulzus 
frekvencia csatornája az EKG jelek R-hullámai, vagy a perifériás pulzusérzékelő segítségével, 
valamint a hőmérsékletmérő csatornája bizonyos mérési feltételek mellett. A készülék az 
űrhajósjelölteket azonnali visszacsatolással látta el, ami közvetlen összefüggésben volt egy fiziológiai 
funkció változásával. A vegetatív funkciók és a tudatállapot változása két irányban volt 
befolyásolható, a relaxáció és az aktiváció irányába. A szimpatikotóniás13 vegetatív tónussal 
rendelkezők az aktivációs gyakorlatok sikeres alanyi voltak, a paraszimpatikotóniásoknál14 pedig a 
relaxációs gyakorlatok voltak kezdetben sikeresebbek. Később az operans tanulás folyamán (a 
vegetatív szabályozás tudatosan alkalmazható magatartás formáinak elsajátítása után) ez a különbség 
nem volt jellemző.  

 
(562) Relaxációs gyakorlat KTD-készülék segítségével 

 
(563) Autogén tréning KTD-készülék segítségével 

 
(564) Egy jellemző korabeli Medicor reklám 

 

(565) Műszeres pszichológiai vizsgálatok a KTD-készülék segítségével 

 

A relaxációs gyakorlatok lehetővé tették az úgynevezett passzív éberségi állapot elérését, amely a 
vegetatívum és a tudatállapot feletti akaratlagos szabályozhatóságot jelentette, és a központi 
idegrendszer részére hatékony regenerációs lehetőséget biztosított. Az aktivációs tréningek lehetővé 
tették egy bizonyos munka elvégzéséhez szükséges optimális vegetatívum és tudatállapot 
kialakítását. A tréningek irányát az elvégzendő munkafolyamat tartalma szabta meg.83 A KTD-
készülékkel végzett kísérleteikről a Varsói Szerződés repülő- és űrorvosi munkaértekezletein 
számoltak be.84  

A KTD-készülék gyártására és tovább fejlesztésére hozták létre a Medicor Művek miskolci üzemét. 
Kovács Attila fiatal fejlesztőmérnök visszaemlékezései szerint85 „Nekünk, újaknak, [… mindent] meg 
kellett tanulni, így az orvosi műszertechnikában gyorsan széles látókörre, és sok ismeretségre tettünk szert. Meg 
kellett ismernünk az EKG- és EEG-készülékeket, a papírszalagos regisztrálókat, a vérnyomásmérőket, a 
hőmérőket és a pulzusérzékelőket, a spirométereket, reakcióidő-mérőket, audiométereket és miográfokat, valamint 
ezek fejlesztőit, az általuk használt fejlesztési módszereket, érzékelőket, műszereket. Pár év alatt dolgoztunk 
bemérőként, elvégeztük néhány újabb készülék gyártásbevezetését, és elkezdtük további táskavariációk és újabb 

                                                           
13 A szimpatikus beidegzés túlsúlyával jellemezhetők. 
14 A paraszimpatikus idegrendszer működési túlsúlyával rendelkezők. 
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mérőmodulok (alkoholszonda, ultrahangos magzati-szívhang érzékelő, méhösszehúzódás regisztráló, magzati 
EKG, biofeedback modul, sőt súly- és magasságmérő, valamint marokba fogható többfunkciós érzékelő) 
kifejlesztését. És ekkor jött az űrprogram. […] Igény lett egy katonai kivitelű KTD-re. Pesten is dolgoztak új 
készülékeken, mi is igyekeztünk újat hozni. A kecskeméti ROVKI-t is felkerestük néhányszor, megnéztünk 
mindent (csak az űrhajósjelölteket nem láthattuk és a nevüket nem tudhattuk), követelményeket egyeztettünk, 
majd készült egy Диагност (Diagnoszt) fantázianevű táska, amely csak a gyártásközi és a végső ellenőrzés 
szigorúságában különbözött az addigi sorozattermékektől.”  

A kedvező kísérletes tapasztalatok alapján a ROVKI munkatársai javasolták a KTD-készülék 
használatát az első magyar űrrepülés kritikus helyszínein, a leszállás körzetében tábori körülmények 
között, illetőleg az űrhajósok evakuációja idején, a repülőgép fedélzetén. Az Interkozmosz-
űrrepülések során a készülék, valamint a kísérlet is, a Diagnoszt (Диагност) nevet kapta. Az 
Interkozmosz-tárgyalásokon a jegyzőkönyvekben témafelelősként dr. Hideg János (Magyar 
Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata), szovjet részről I. Brjanov (Központi Repülőorvosi 
Tudományos Kutató Kórház, Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь: 
ЦНИАГ), kidolgozóként dr. Remes Péter (ROVKI: Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet), dr. 
Bognár László (ROVKI), Ágoston Mihály (Medicor Művek), Kiss Miklós (Medicor Művek), V. 
Poljakov (IMBP: Orvos-biológiai Problémák Intézete), A. Beregovkia (IMBP), V. Kapcov (IMBP), 
valamint A. Zsernovkov (IMBP) szerepeltek. 

 

(566 a b) A Diagnoszt-készülék 

 
(567) A kissé kopottas, Bajkonurból hazakerült Diagnoszt-készülék 
 
(568) A Diagnoszt-készülék az összes érzékelővel 

 

A Diagnoszt-készülékkel 30 nappal a repülés előtt, az űrrepülés előtti napon, másfél órával a 
leszállás után a repülőgép fedélzetén, valamint öt nappal az űrrepülés után történtek a mérések V. 
Kubaszov és Farkas Bertalan részvételével. A vizsgálati jegyzőkönyvek és maga a bajkonuri készülék 
is hazakerült Magyarországra. A Diagnoszt-készüléket a ROVKI-ban állították ki, a Diagnoszt-kísérlet 
eredményeiről pedig több fórumon is beszámoltak.86 

A légzésfunkciós értékekben ingadozásokat tapasztaltak, a többi élettani paraméter pedig az 
űrrepülés előtt és után sem mutatott lényeges eltérést az űrhajósoknál. A készülék a kísérletben jól 
vizsgázott, alkalmasnak bizonyult az űrhajósok egészségi állapotának expressz diagnosztikai 
vizsgálatára az űrrepülés előtti és utáni periódusban, valamint a leszállás körzetéből történő 
evakuáció különböző szakaszain, a repülőgép fedélzetén. A záró jegyzőkönyv szerint ugyancsak 
eredményesen volt használható az űrrepülésre való felkészülés egyes szakaszain, a különböző 
terheléses funkcionális próbák során is. 

A továbbiakban a KTD-készülékcsalád igazi sikertörténetnek bizonyult. Sor került a katonai 
alkalmazására is, rendszeresítették a VSZ egészségügyi szolgálatainál, megindult a military-változat 
sorozatgyártása, több mint 3000 példányt adtak el belőle. A hordozható, tábori körülmények között is 
működőképes készülékkel vérnyomást, pulzust, EKG-t, EEG-t, hallást, légzésfunkciót, hőmérsékletet 
és információfeldolgozó képességet lehetett meghatározni. Ezzel párhuzamosan lankadatlanul zajlott 
a fejlesztés is. Amint lehetőség nyílott a mikroprocesszorok alkalmazására, valamint a digitális 
jelfeldolgozás kifejlesztésére, megszületett a ROK, a Repülő Orvosi Komplettnek nevezett 
táskadiagnosztikai készülék is, amelyet főleg a katonai repülőtereken a pilóták repülés előtti orvosi 
vizsgálatánál használtak fel.  

 
(569) A KTD–11F-készülék 
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(570 a b) A KTD-készülék magyar sarkvidéki expedíciók orvosi műszereként is megállta a helyét 

 
(571 a b) Dr. Sidó Zoltán orvos százados „Svalbard expedíció” során a Spitzbergákon, sarkvidéki körülmények 
között használta a KTD-készülék military változatát 

 
(572) Startorvosi vizsgálat KTD-készülék segítségével 

 
(573) Műszeres pszichológiai vizsgálatok közben az élettani paramétereket a KTD-készülék segítségével mérték 

 

Az élettani és pszichológiai mutatók mérésére alkalmas KTD-készülékek mellett a laboratóriumi 
mérésekre alkalmas, hasonlóan modulrendszerű, labordiagnosztikai LTD-készüléket is gyártott 
akkoriban a Medicor Művek, amelyet a tábori kórházakban és a tömeges sérültek ellátását végző 
segélyhelyek átvevő osztályozó pontjain lehetett alkalmazni.  

A Medicor Művek fiatal fejlesztőgárdája Budapesten és Miskolcon egyaránt azokban az években 
tanult bele a programozásba és jutott el a mikroprocesszorok világába. „… fejben kikódoltam, hogy 
melyik biteket kell 1-be vagy 0-ba írni, hogy [24.0 °C] felirat legyen kiírva. Ennek annyira örültem, hogy 
minden nap reggel beírtam ezt a programot, és elindítottam kis >>számítógépemet<<, hagy dolgozzon. Egyik 
nap bejött a szobánkba Kiss Miklós, a miskolci fejlesztés akkori (és írhatnám: alapító) főnöke, aki valamit már 
sejtett arról, hogy – mintegy mellékesen – mivel >>játszom<< mostanában, és megdicsért milyen ügyes vagyok, 
hogy máris itt ketyeg egy mikroprocesszoros hőmérő az asztalomon. E készülék kivitelezése közben már tudtuk: 
kisebb fogyasztású áramkörök, minimális analóg elektronika, éppen csak a mérendő fizikai jellemzőt elektromos 
jellé átalakító érzékelők kellenek, és digitális jelfeldolgozás. Ezek akkor már reális igények voltak, nem valami 
valóságtól elrugaszkodott vágyálmok. […] A processzor kiválasztásánál (és aztán később is sokszor) segített egy 
fiatal budapesti fejlesztő, Kása Zoltán15, aki a mikroprocesszoros technika Medicoron belüli meghonosítását 
tűzte ki célul maga elé. Z80 dokumentációt és áramköri ötleteket adott, de ezek kipróbálásához előbb össze kellett 
állítani a saját >>mikrogépet<<. Beszereztük tehát a Z80-as processzort, ami azért annyira nem is volt 
egyszerű…” – emlékezett vissza Kovács Attila. 

Gyártástechnológiai-kísérletek 

A világűr rendkívüli környezetet jelent, az anyag másképpen viselkedik a súlytalanság 
körülményei között. Az űrállomásokon igen jó közelítéssel súlytalanság van, a „maradék” 
gyorsulások értéke normál repülési körülmények között a földfelszíni nehézségi gyorsulásnál 
mintegy százezerszer kisebb. Ilyen körülmények között az anyagok keveredését, diffúzióját, 
kristályosodását, szétválását megszabó – a gyártástechnológiában hasznos – erők dominálnak. Így a 
világűrben nagyon homogén ötvözetek, ideálishoz közeli, óriási kristályok, különleges szerkezetű és 
tulajdonságú elegyek állíthatók elő. Össze lehet ötvözni a Földön nehezen keveredő, nagyon eltérő 
fajsúlyú anyagokat, és szét lehet választani egyébként nehezen szeparálható anyagokat. Ezért az ipar 
számára alapvetően fontos a „0 g technológiák” vizsgálata, mind a félvezetők, mind a fémek, mind a 
vegyületek előállítása terén. Erre csak az űrben van mód. A magyar–szovjet űrrepülés során két 
kísérletet hajtottak végre.  

Eötvös- (Этвеш) kísérlet 

A kísérlet nevét az fémművességről, a fémek ötvözéséről kapta, de szellemes módon Eötvös 
Lórándra, a híres magyar fizikusra is utalt. A kísérlet célja a félvezetőtechnika szempontjából fontos 

                                                           
15 Ő volt a Balaton-készülék egyik fejlesztőmérnöke is. 



 
33 

 

anyagok ötvözése, és a 0 g körülmények között kialakuló kristályszerkezet fizikai vizsgálata volt. A 
Szaljut–6 űrállomás „Krisztall” nevű kemencéjében a Földön előre elkészített és lezárt kvarcbetétes 
acélhenger tokokban elhelyezett anyagokat melegítettek fel az előírt módon a remélt olvadásig, majd 
lehűtötték azokat. A mintákat tartalmazó fémtokokat ezután visszahozták a Földre. 87 A kialakult 
kristályszerkezetet, annak fizikai jellemzőit ezután a kísérletben részt vevő Központi Fizikai Kutató 
Intézetben Lohner Tivadar (koordinátor), Kótai Endre, Mezey Gábor, Pászti Ferenc, Ránky Miklós, 
Varga László, a Műszaki Fizikai Kutató Intézetben Gyúró Imre (koordinátor), Lendvai Ödön, Görög 
Tamás, Hársy Miklós, Pozsgai Imre, Somogyi Károly, Koltai Ferenc, a Budapesti Műszaki Egyetemen 
Giber János, Bori Lajos, valamint a Szovjetunióban L. Regel (koordinátor), V. Harjapov, N. Kulcsickij 
vizsgálták. 

A kísérletben háromféle anyagkeveréket használtak. A galliumarzenid (GaAs), az 
indiumantimonid (lnSb) és a galliumantimonid (GaSb) kristályosodását tanulmányozták a 
súlytalanság körülményei között. A kísérlet szerves része volt a földi, laboratóriumi 
kontrollvizsgálatok elvégzése is.  

Az első anyagnál, a galliumarzenid egykristályhúzás során céluk azt volt, hogy vizsgálják a 
kristályhibák számának alakulását és a króm eloszlását a mikrogravitáció körülményei között nőtt 
kristályokban. Kvarc ampullába az egykristályos és a polikristályos öntecs közé krómmal telitett 
gallium zónát helyeztek. A levákuumozott és leforrasztott ampullát fémkapszulába helyezték. A 
minta 130 °C/cm hőgradiensű térbe került, ahol – a hőgrádiens hatására – epitaxiális növekedés 
indult meg az egykristály magon. A kísérlet sikere szempontjából alapvető fontosságú volt, hogy a 
gallium zóna jól nedvesítse mind az egykristályos, mind a polikristályos részt. A minta előkészítése 
során ezért különös gondossággal kellett eljárni.  

A második anyagnál, az indiumantimonid-kísérletnél a céljuk az volt, hogy vizsgálják az 
olvadékból húzott kristály hibahelyeit és szennyezőanyag eloszlását, valamint következtetéseket 
vonjanak le a kristályosodás során végbemenő folyamatokról. A grafitozott kvarc ampullába az 
egykristályos és a polikristályos öntecset egymás mellé helyezték. Az egykristályt molibdén szállal 
erősítették a grafit távtartóhoz. A polikristályos rész felöli végen is alkalmaztak grafit távtartót, hogy 
a térfogati növekedéssel megszilárduló olvadék tágulása biztosítva legyen. Az ampullát 
fémkapszulába helyezték olymódon, hogy a kályhába helyezésekor a minta úgy helyezkedjen el, 
hogy az egykristálynak csak a polikristály felé eső része olvadjon meg. A mintát a kályhából 0,188 
mm/perc sebességgel húzták ki. 

A harmadik anyag, a galliumantimonid-kísérletnél kúposra kialakított, grafitozott ampullába 
polikristályos öntecset helyeztek el. Mivel ez az anyag is térfogat növekedéssel szilárdul, itt is 
alkalmazták a grafit távtartót. A vákuumozott, leforrasztott ampullát most is fém kapszulába 
helyezték úgy, hogy a minta a kapszula kályhába kerülése után egész térfogatában megolvadjon. A 
húzási sebesség 0,188 mm/perc volt.88 Az űrbéli és földi anyagszerkezet összehasonlító elemzése az 
űrminta anyagszerkezet önmagában való vizsgálatán túlmenően igen sok információt nyújtott.89 

Bealuca 

A Bealuca-kísérletben alumínium és réz fémet, alumínium köpenyű és réz-betétes fémrudat 
olvasztottak. A fémolvadékok keletkezésénél a diffúziós folyamatok és a gravitációs keveredés 
hatásainak szétválasztása volt a cél, amelyre a súlytalanság szolgáltatott alapot. 

„Egyik legérdekesebb volt számomra a kozmikus fémtechnológia. A kísérletek Eötvös és Bealuca néven 
vonultak be az űrkohászat történetébe. A két fémolvasztási kísérlet megkezdésénél nem lehetett figyelmen kívül 
hagyni a Krisztall és a Szplav elektromos hőkemencékben elérhető maximális hőmérséklet mértékét, valamint a 
korlátozott hőmérsékleti változtatást. Az űrállomáson rendelkezésre álló energiatartalékok korlátozott volta 
miatt a hat nap alatt nem mi olvasztottuk meg a kapszulák tartalmait. Fontos volt, hogy az űrkomplexum 
rezgéséből és elmozdulásából adódó gravitációs erők ne zavarják a teljes súlytalanságban keletkező fémolvadékok 
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keveredését. Ezért ilyenkor nem hajtottak végre pályakorrekciók és nem végeztek edzéseket”– emlékezett vissza 
Farkas Bertalan. 

Erőforráskutatási kísérletek 

A programot magyar részről a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Geodéziai Szolgálat 
irányította, az érintett főhatóságok és intézmények bevonásával. 

„A környezetvédelem és a Föld erőforrásainak ésszerű felhasználása napjainkban az emberiség legégetőbben 
aktuális problémájává vált. A világon évente 4 milliárd tonnát meghaladó mennyiségű kőolajat és földgázt, több 
mint 2 milliárd tonna szenet termelnek, mintegy 20 milliárd tonna kőzetanyag kerül ki érc- vagy 
kísérőkőzetként a Föld mélyéből. Több százmillió tonna környezetszennyező anyag keletkezik az ember technikai 
eredetű tevékenysége folytán, s ezek bekerülnek a levegőbe, vízbe, talajba. Ezen kívül az ipari termelés sok 
hulladéka fizikaikémiai felépítésénél fogva idegenek az élő szervezetek számára. A bioszféra (élő szervezetek 
élettere, tartózkodási közege), amelyhez az atmoszféra, hidroszféra és a litoszféra felső része tartozik, 
felkészületlenül áll a felsorolt tényezők hatásával szemben, tehát mind égetőbbé vált a környezetvédelem 
problémája.”90 – írták a kísérletet tervezők akkoriban, korunkat megelőzve. 

Az MKF–6M-kísérlet 

A kiválasztott kísérleti területeken – közel egyidőben – méréseket végeztek a Földön, a levegőből és 
az űrállomásról. A Szaljut–6 űrállomásról a Zeiss MKF–6M típusú, egyidejűleg 6 
hullámhossztartományban (zöld, vörös stb.) dolgozó kamerával készítették az űrfelvételeket 
hazánkról. A kísérlet idejére Magyarországra átrepült szovjet AN–30-as légi fényképező repülőgép 
segítségével a kiválasztott kísérleti területeket (Balaton, Kisköre-Szolnok, Mátra és Cserhát, valamint 
a Duna völgye) 6 000–7 000 méter magasból fényképezték és mérték. A kiválasztott területeken 1 700–
2 700 méter magasból négyféle filmtípusra légifényképeket, ezenkívül helikopterről 1 000 méter 
magasból termovíziós készülékkel hőképeket is készítettek, végül ugyanezen területeken mérték a 
meteorológiai jellemzőket, talajmintákat és vízmintákat vettek és analizáltak. Fontos volt az 
erdőállapot (Mátra, Cserhát), a vízminőség (Balaton), a talajminőség (Szolnok-Kisköre) és a 
környezetváltozás (Kisköre, a Duna völgye) vizsgálata.  

Az erőforráskutatási program 1979 májusában kezdődött meg. Ekkor május elején a Ljahov – 
Rjumin űrpáros a Szaljut–6 MKF–6M kamerájával lefényképezte hazánk területének mintegy 60%-át, 
az északi, északkeleti és keleti területeket. Május végén és június elején hazánkban járt a szovjet AN–
30-as légi fényképező repülőgép és a Kaszpij nevű mérőkocsi. Ezekkel és hazai eszközökkel az 
Expedíció–program során 0 métertől 7 000 méterig terjedő magasságban az egyidejű méréseket 
hiánytalanul lebonyolították. A kísérlet nem korlátozódott csak Magyarország területének 
tanulmányozására. Vizsgálták az óceánok, elsősorban a Csendes-óceán vizének állapotát, a sekély 
részek előfordulását, azaz a földi élet szempontjából igen, fontos jelenségeket. 

A Szpektr-kísérlet 

Ez a méréssorozat az MKF–6M-kísérletet egészítette ki. A bolgárok által készített „Szpektr–15” kézi 
spektrométerrel, az MKF–6M mérésekkel egyidőben az űrhajósok méréseket végeztek a Szaljut–6 
fedélzetéről az egyébként is vizsgált területeken. 

 
(574 a b) Az MKF–6M kamera 
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A Bioszféra-kísérlet 

A program a Szaljut–6 űrállomás fedélzetéről a természeti környezet tanulmányozását tűzte ki 
célul, ezért a „Bioszféra” nevet kapta, amely egyrészt a természeti objektumok vizuális és műszeres 
vizsgálatát (amelyet az űrállomás ablakain át, hordozható fényképezőgépekkel végzett 
célfényképezés kísért), másrészt a rögzített fényképezőgépekkel készített űrfelvételezést (térképezést) 
foglalta magába. 

A távérzékelési kísérletek alapvető feladatok megoldására irányultak. Céljuk volt, hogy 
tökéletesítsék a világűrből történő fényképezés eszközeit és módszereit, kiválasszák az optimális 
filmeket, fényszűrőket, fényképezési üzemmódokat, valamint az optimális látószögeket, 
megállapítsák a fényképek színvisszaadásának fokát, elsajátítsák az objektum felismerést, vizsgálják a 
nagyméretű és erősen álcázott, nehezen felismerhető geológiai képződményeket, mint például a 
gyűrűs, kupolaszerű, illetőleg kráterszerű szerkezeteket, valamint az ásványosodott zónák földtani 
felépítésének és elhelyezkedésének szerkezeti törvényszerűségeit. Feladatuk szerint megfigyelték az 
óceánok vízfelületét, az áramlásokat, óceáni frontokat, mélységi vizek felemelkedési zónáit, a 
viharképződés magas biológiai produktivitású körzeteit, valamint a különleges meteorológiai 
jelenségeket, természeti katasztrófa jelenségeket, tájfunokat, ciklonokat, por- és homokviharokat, 
tüzeket, áradásokat, vulkánkitöréseket, áradáskor víz alá kerülő területeket. Keresték a légkörben, 
valamint a szárazföldön az ipari objektumoktól származó szennyeződéseket, a nagyvárosok feletti 
szennyezett levegő kupoláját, a folyók zavaros szakaszait, illetve az olajfoltokat az óceánban. Ezen 
kívül a mezőgazdasági területek és erdők térképezéséhez szolgáltattak adatokat. 

Idővel hasznos szokássá vált, hogy az űrhajósok hordozható fényképezőgépet vittek magukkal a 
világűrbe, hogy viszonylag egyszerűen (az ablakon keresztül) fényképekkel is dokumentálhassák 
vizuális megfigyeléseiket a Földről, vagy a Földet körülvevő felhőtakaróról. Az űrhajózás első két 
évtizede alatt nagyon sok fénykép készült Földünk felszínéről, amelyeket a legkülönbözőbb 
szakterületek tudósai dolgoztak fel.91 Az átfogó Bioszféra-program részeként a magyar űrrepülésre – 
megfelelő fedélzeti dokumentációval – konkrét feladatokat dolgoztak ki, amely szerint a hordozható 
fényképezőgéppel geológiai, felszínalaktani (geomorfológiai), vízrajzi, térképészeti szempontok 
alapján előre megjelölt területek fényképezését kellett elvégezni, majd az így kapott felvételeket az 
egyes szaktudományok szempontjai szerint kellett feldolgozni.  

A természeti környezet tanulmányozásának közös szovjet–magyar programja a Bioszféra-M nevet 
kapta, négy nagy egységből állt. A Kárpát-kísérletben geomorfológiai célból fényképezték a 
földfelszínt, főleg a Kárpát-medencét. A Metamorf-kísérletben a geológiai határvonalak és törésvonalak 
meghatározása volt a cél. Az Okeán-kísérletben az óceánokat fényképezték, míg a Ciklon-kísérletben 
meteorológiai jelenségeket fényképeztek. A kutatásokban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium, a Magyar Geodéziai Szolgálat, MTA Interkozmosz Tanács, a Földmérési Intézet, 
egyetemi tanszékek, szovjet részről a „Priroda” Állami Tudományos Kutató és Termelő Központ és 
más (katonai) intézmények vettek részt. A program fontos része volt Magyarország területének 
fényképezése és vizsgálata. Mivel a szovjet–magyar űrrepülés ideje alatt a Szaljut–6 űrállomás nappal 
nem haladt át Magyarország területe felett, ezért az itt elvégzendő fényképezést és megfigyeléseket a 
Szaljut–6 alaplegénysége, L. Popov és V. Rjumin végezték el később, amikor az űrállomás a Kárpát-
medence felett jó látási viszonyok között haladt át. A fedélzetről végzett fényképezéssel egy időben 
(szinkronban) és közel egy időben (kváziszinkronban) a magyarországi távérzékelési tesztterületeken 
(Abádszalók, Penc, Balaton, Duna-völgy) mérésekre és megfigyelésekre került sor az Azerbajdzsáni 
SzSzK Tudományos Akadémiája Űrkutatási Intézetének AN–30-as típusú repülőgépére felszerelt 
MKF–6-os légifényképező kamerával, valamint terepi mérőkocsijára rögzített SzP–3-as 
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spektrométerrel. A magyarok egyidejűleg talajtani, meteorológiai, fenológiai16 megfigyeléseket és 
méréseket is végeztek. 

„A Magyar Állami Földtani Intézet és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet földtani vonatkozásban 
Magyarország és a Kárpát-medence területét jelölték meg kutatásaik legfőbb helyeként. Másodsorban külföldi 
kutatási területeik felvételeit tartották célszerűnek elvégeztetni, harmadsorban pedig oktatási célokra jelöltek ki 
területeket az űrhajósok számára. A Kárpát-medencében a litoszféra mikrolemezhatárok, nagyszerkezeti vonalak 
és a neogén vulkáni hegységek tanulmányozását tűzték ki célul. Külföldi kutatási területeik közül Mongólia, 
Kuba egyes területeinek fényképezését tartották célszerűnek. Oktatási célból a Föld különböző pontjairól kértek 
felvételeket jellegzetes földtani képződmények (törmelék kúp, szigetív, árokszerkezetek, gyűrt szerkezetek, üledék 
képződés, self vagy delta területek, működő vulkánok, meteoritbecsapódási hely stb.) bemutatására. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem földtudományokkal foglalkozó tanszékei (Térképtudományi Tanszék, 
Természetföldrajzi Tanszék, Őslénytani Tanszék) a fényképfelvételek készítését elsősorban az oktatás 
korszerűsítése céljából tartották fontosnak. Ennek megfelelően úgy állították össze programjukat, hogy a lehető 
legtöbb földrajzi jelenségre példát kapjanak.”– írta Csató Éva a Bioszféra–M-kísérletről.92 

Vizsgálták a különböző korú és típusú vulkáni hegységek formáit, a hegylábfelszíneket és 
lepusztulás formákat, a korallszigetek keletkezését és pusztulását, a bioszféra és hidroszféra 
kölcsönhatását, a folyótorkolatokat, a tenger és folyóvíz kölcsönhatását, a folyók szakaszjellegét, a 
teraszképződést, a szél eróziós és akkumulációs tevékenységét, valamint a mozgó jég eróziós 
akkumulációs formáit a szárazföldön. Programba iktatták – a Magyarországon kevéssé ismert 
tudományterület – az oceanológia (tengertan) bemutatását is. Fényképezésre jelölték ki a 
tengeráramlásokat, a helyi örvényeket, valamint a folyóvízi és parti hordalékanyagok beáramlását a 
tengervizekbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Előrejelző Intézete gondozta a 
Bioszféra–M program meteorológiai részét. Az űrhajósoknak meg kellett figyelni és le kellett 
fényképezni a lánccá szerveződő zivatarok kialakulását, fejlődését, vonulását, a hegységek 
áramlásmódosító hatását, valamint a konvektív cellák kialakulását és fejlődését. 

A magyar szakemberek nemcsak a közös program kidolgozásában, hanem Farkas Bertalan és 
Magyari Béla, valamint V. Kubaszov és V. Dzsanyibekov űrutazás előtti felkészítésében, a program 
végrehajtása idején pedig a Repülések Irányítóközpontjában a repülésirányításban, a kapott 
információ feldolgozásában is tevékenykedtek (Csató Éva, Gyúró Imre). A tudományos program 
végrehajtása közben az űrhajósok állandó kapcsolatban voltak a Repülések Irányítóközpontjával. Az 
űrrepülés alatt Farkas Bertalan egy Hasselblad 500 EL tipusú fényképezőgéppel több, mint 100 
felvételt készített, és sok értékes megfigyelést végzett. Mint korábban szó volt róla, az adott 
időszakaszban az űrállomás pályája és az időjárás nem tette lehetővé a kijelölt területek jelentős 
részének fényképezését, ezért az űrállomás alaplegénysége a magyar űrhajós leszállása után is tovább 
folytatta a Bioszféra–M programot. Végül 6 x 6 cm-es formátumú diapozitívok alakjában jelentős 
mennyiségű felvétel állt rendelkezésre l : 2 000 000 hozzávetőleges méretarányban. 

A felvételek kiértékelését geomorfológusok, meteorológusok, oceanológusok, geológusok és 
térképészek végezték el. Egy-egy felvétel szaktudományi feldolgozása két részből állt. 1. A 
topográfiai és tematikus térképvázlat tartalmazta a felvétel földrajzi azonosítási nevét, a felvétel 
időpontját, a látható vízrajzot, településeket, utakat és a szükséges névrajzot, a felvétel 
középpontjának közelítő értékű földrajzi koordinátáit, a felvételen az északi irányt jelölő nyilat, 
valamint a felvétel szaktudományi (geológiai, geomorfológiai, vízrajzi) kiértékelését. 2. A szöveges 
leírás a térképi interpretáció bővebb magyarázatát adta. Ahol a felvételek átfedése megengedte, ott a 
szöveges leírás sem egyetlen felvételre, hanem a lefedett nagyobb felületegységre vonatkozott. A 
felvételek méretaránya (az eredetiből készült nagyítás után) a kamera dőlésszögének megfelelően 
1:700 000 és 1:1 500 000 között változott.93  

A Bioszféra–M programban résztvevők eredményeikről szakmai fórumokon, élményeikről pedig a 
magyar űrrepülés 30. évfordulóján rendezett emlékülésen számoltak be.94 Dr. Csató Éva, a Földmérési 
és Távérzékelési Intézet munkatársa elmondta, hogy 1980-ra már sok űrfelvételük volt. „1972-től az 

                                                           
16 A növények és az állatok fejlődésének szakaszait megfigyelő tudományterület. 
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amerikai műholdak ontották a képeket, amelyek Magyarországra is eljutottak, ezen kívül több olyan űrhajó is 
keringett már a Föld körül (Gemini, Apollo), ahol kézi kamerás felvételek is készültek. Színhelyes felvételeink is 
voltak a Skylab űrállomásról. Evidens volt, ha magyar űrhajós megy az űrbe, akkor ő is készítsen felvételeket, 
elsősorban Magyarország területéről. Ez a program nem hozott létre műszert, vagy berendezést, az volt a 
lényeg, hogy felvételeket készítsünk. Az volt az elképzelés, hogy az űrrepüléssel egyidőben a Föld felszínén is 
megfigyeléseket tudjunk végezni. Három helyszínen történtek a mérések, az egyik itt Magyarországon, a 
földfelszínen, a másik Bajkonurban kétszer is, a harmadik pedig a világűrben. A Csillagvárosban készítettük fel 
Farkas Bertalant, Magyari Bélát, V. Kubaszovot és V. Dzsanyibekovot, hogyan is fogja látni Magyarországot, 
ha a Föld felszínére néz. A földfelszínről készített felvételeket vetítettünk nekik, és magyaráztuk, hogy mit 
látnak. Farkas által készített felvételeket itthon a „Földünk a Szaljut–6 fedélzetéről” című könyvben adtuk ki.” 

Bozó Pál, a Meteorológiai Intézet munkatársa, a levegőt képviselte a munkacsoportban, 
meteorológiai távérzékeléssel foglalkozott. „A műholdfelvételeket összegyűjtöttem az űrhajósoknak, azokon 
magyaráztam különböző meteorológiai jelenségeket, többek között a ciklonok működését. Diákat vetítettünk, 
izgalmamban fordítva tettem be, fordítva forogtak a ciklonok. Az Azerbajdzsáni Tudományos Akadémiával 
együttműködve Zil teherautóra szerelt spektrális műszerkocsi jött Magyarországra, ahol különböző teszt 
területeken, Abádszalókon, Pencz térségében a földfelszínen is vizsgáltuk a különböző felszínek spektrális 
visszaverő képességét…” – számolt be többek között Bozó Pál néhány élményéről. 

 

(575) Földünk a Szaljut–6 fedélzetéről – című könyv 

 

(576) Földünk a Szaljut–6 fedélzetéről – című könyv ismertetése az IAF 34. kongresszusán kiadott újságban 

 

(577) A Néphadsereg című folyóiratban megjelent vázlatrajz a távérzékelő rendszerről és a kijelölt 
célterületekről. A terv szerint egyidejűleg a Szaljut–6, az AN–30-as repülőgép, az AN-2-es (katonai) repülőgép, 
valamint a terepi mérőkocsi multispektrális kamerái pásztázták a célterületet 

 

 Büttner György a távérzékelési csoportban dolgozott Penczen, az volt a feladata, hogy a Balaton 
vízminőségét térképezze fel helyszíni mintavételezéssel abban az időben, amikor azt az űrállomásról 
fényképezni fogják. A terv szerint az űrből látható tónusokat kívánták kapcsolatba hozni az 
algakoncentrációval, vagy a lebegőanyag koncentrációval. „… vártam a Keszthelyi–öbölben a Penczről 
jövő jelet, hogy hajóval kimenjek és a Balatonból vízmintákat vegyek. 1979-ben nem jött a jel. 1980-ban megjött 
a jel, végig mintáztuk a Balatont, ezt fél órán belül analizálni kellett, mert különben az algák elszaporodnak. A 
munkát elvégeztük, csak sajnos Farkas akkor nem repült el a Balaton fölött…”  

Lehner János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Térképtudományi Tanszékének 
munkatársa a földfelszínt képviselte a munkacsoportban. Az űrhajósok kiképzésekor szerzett 
élményei közül elmondta, „… amikor elkezdtük vetíteni a Skylab felvételeit Magyarországról, a pápai katonai 
repülőtér űrfelvétele igencsak felkeltette az ottani kollégák figyelmét. […] A Berci által készített fényképek közül 
egy különlegességet említenék, a kedvenc felvételem itt látható ebben a könyvben.95 Amikor még oktattam a 
térképész tanszéken ez volt az egyik vizsgakép, a kérdés az volt, milyen évszakban készült a felvétel. Dél–Afrikát 
ábrázolja, kuriózum a kézikamerás felvételek között is. A megfejtés: május végén, július elején, mert Bercinek a 
piros-fehér-zöld zászlója, ami a kajára volt téve (karfelvarró az űrruháján), fényképezés közben 
visszatükröződött az ablakon keresztül. Kevés ilyen felvétel található egyáltalán a műholdfelvétel-
irodalomban…” 

Galácz András, az ELTE Őslénytani Tanszék munkatársa képviselte a vizet a Bioszféra-M 
programban. „Én akkoriban geológushallgatók számára oceanológia (tengertan) címen tartottam speciális 
kollégiumot. Csodálatos napokat töltöttünk Moszkvában, elmentünk Csillagvárosba, találkoztunk Bercivel, 
illetve Magyari Bélával. Egy sztorit mondok el, mert itt már szóba kerültek a Szovjetunió Hősei… Abban az 
épületben, ahol a kurzust tartottuk az űrhajósoknak, láttam, hogy nem nagyon lehet cigarettázni... 
Megkérdeztem, hol lehet itt rágyújtani? … Öregem, egy helyen lehet, a WC-ben. Úgyhogy fogtam és zsebre 
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vágtam a cigimet, és kimentem a WC-re, hát kérem szépen, az egész WC tele volt a Szovjetunió Hőseivel. Olyan 
széles vörös csíkok voltak a nadrágjukon, hogy először azt hittem, hogy pizsamában szaladtak ki, mert még a 
nagy szovjet űrhajósoknak, akiket ugye a Népszabadság címoldaláról ott rögtön tudtam azonosítani, azoknak 
sem volt szabad máshol dohányozni.  Ott, a dohányfüstön keresztül számos kiváló űrhajóst láttam. Hát ez is a 
nagy emlékek egyike volt…”– mondta a magyar űrrepülés 30. évfordulóján rendezett emlékülésen. 

A Nemzetközi Asztronautikai Szövetség (IAF: International Astronautical Federation) felkérésére a 
34. Asztronautikai Világkongresszust a MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya 1983 
októberében Budapesten rendezte meg. Hajós Tamás, Büttner György, Csillag Ferenc és Szilágyi 
Andrea a Földmérési Intézet tudományos munkatársai a műholdképek magyarországi hasznosítását 
ismertették ezen az IAF kongresszuson. Elmondták, hogy a műholdról készült felvételeket nemcsak a 
nagy kiterjedésű országok tudják sokrétűen hasznosítani, hanem a kis területű államok is. 
Magyarországon elsősorban a mezőgazdasági termőterületek tervezésénél, illetve a Balaton 
vízminőségének vizsgálatánál hasznosítják a képeket. Magyar geológusok külföldi kutatásaiknál is 
használnak műholdfelvételeket. A Földmérési Intézet munkatársai ezekhez a feladatokhoz 
számítógépes programrendszert fejlesztettek ki, amelyet ismertettek.96  

Vendégcsomag-program 

A rendkívüli körülmények között élő űrhajósok táplálkozása számos megoldandó problémát vetett 
fel, amelyek megoldására az űrélettan részeként az űrhajós táplálkozás (ezen belül az élelmiszer 
technológia), külön tudományággá vált. Először még az is kétséges volt, hogy lehet-e súlytalanságban 
enni, inni, nyelni? Az űrrepülések kezdetén még az volt az elképzelés, hogy az űrhajósoknak célszerű 
lenne pürésített, ideálisan meghatározott mennyiségű és minőségű fehérjét, zsírt, szénhidrátot, 
ásványi sókat, illetve kalóriát tartalmazó táplálékot biztosítani. Így biztosan nem híznának el, nem 
szenvednének hiánybetegséget, illetőleg a kalória és tápanyagbevitelt kényelmesen lehetne 
mesterségesen szabályozni. Az elképzelés nem vált be, mert bebizonyosodott, ha a táplálkozás 
elveszíti élvezeti értékét, akkor ez hosszú távon károsan befolyásolja az űrhajósok közérzetét. 
Élettanilag sem volt kedvező a mesterségesen összeállított étrend, például kiderült, hogy az étrendből 
hiányzó salakanyagok mennyire megnehezítették súlytalanságban az emésztést.  

A viharos sebességgel fejlődő tudományág számos kérdést már a Vosztok repülések idejére 
megoldott, így ettől kezdve a Vosztok űrhajók élelmiszerkészletét változatosan állíthatták össze. Volt 
ebben sóskamártás hússal, húsos-főzelék, húsos-kása, aszaltszilvapüré, hús- és májpástétom, ribizli, 
egres, szilva, almalé, csokoládés desszert, tejeskávé, sőt műanyag fóliába kenyeret, füstölt kolbászt, 
édességet és vitamindrazsét is csomagoltak. A. Nyikolajev és P. Popovics voltak az első űrhajósok, 
akik már darabos ételt ehettek az űrben, sült húst, borjúhúst, csirkepürét, karajt, marhanyelvet, sós- és 
édestésztákat, de friss gyümölcs-szeletkéket is: narancsot, almát, valamint citromot is ehettek. 
Ekkorra azt is megoldották, hogy valamennyi ételt apró, harapásnyi falatokban, steril műanyag 
fóliába zárva készítsék el. Az űrhajósok akkor még csak olyan élelmiszereket kaptak, amelyeket nem 
kellett fölmelegíteni, és a csomagolással együtt elfogyaszthattak. Az ehető csomagolásra, azért volt 
szükség, nehogy az élelmiszer vagy a csomagolóanyag darabkái, részecskéi a·kabin légterébe jutva az 
űrhajósok tüdejébe vagy szemébe kerülhessenek. Korábban ugyanis a súlytalanságban szabadon 
lebegő ételmorzsák nem kis problémát okoztak. A hosszúidejű űrrepülésekre kifejlesztett ételmelegítő 
használatával tovább javult az űrhajósok élelmezése, hamarosan már meleg ételhez is hozzájuthattak 
a fedélzeten.  

Idővel a földi táplálkozáshoz leginkább hasonló étrend kialakítása volt a cél. A Szaljut–6 
űrállomáson az űrhajósok naponta négyszer étkeztek. Kétszer reggeliztek17, majd az ebéd és a vacsora 
következett. Már az Interkozmosz-űrrepülések idején is ugyanazt ette az űrhajós az űrben, mint 

                                                           
17 Orosz szokás szerint a tízórait második reggelinek hívták. 
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bármely ember, a Földön, csak a csomagolás volt más. Ehető fóliába csomagolták például a 
csokoládét, a kekszet és a különböző tésztakészítményeket. A levesek, mártások, tejes ételek, 
gyümölcs-sűrítmények tubusokba, a halból, marhahúsból, baromfiból, belsőségekből előállított ételek 
pedig kerek lapos konzervdobozokba kerültek. A tartósított élelmiszereket lehetőleg az űrhajós 
ízlésének megfelelően fűszerezve juttatták a fedélzetre. A magyar űrrepülés idején az űrhajózás 
történetében először fogyaszthatták az űrhajósok a fedélzeten a magyar szakácsművészet remekeit, 
ugyanis az űrállomáson dolgozó űrnégyes étrendjét magyaros ízek tették változatosabbá. A 
„Vendégcsomag” nevű programban speciálisan elkészített magyar konzervek kerültek a Szaljut–6 
űrállomás fedélzetére.  

Az űrhajós ételekkel szemben támasztott követelmények közül a leglényegesebb a mikrobiológiai 
feltételek szigorú betartása volt. Ezenkívül az ételféleségeket olyan mennyiségben kellett csomagolni, 
porciózni, amennyit a kozmonauta egyszerre elfogyasztott. A kenyércsomagnál például szigorú 
kívánalom volt az „egy darab, egy falat” elv betartása. A darabos ételeknél a harapás, a törés, a vágás 
elkerülését az indokolta, hogy morzsa, ételtörmelék ne keletkezzék. A kenyércsomag 30 grammos 
volt, tíz, egyenként háromgrammos étvágygerjesztően pirosra, ropogósra sütött falatkát tartalmazott. 
Háromrétegű fóliacsomagolás borította, az első réteg pektinalapú, közvetlenül az ételre tapadó, 
szájban oldódó, emészthető bevonat volt. Ezen kívül még két, vákuumozott műanyagfólia védte az 
ennivalókat a külvilág szennyeződéseitől. Hasonló csomagolású volt többek között a mézeskalács, a 
különböző sütemények és az ízletes csemege, a diódarabkákkal kevert szilvalekvár. A leves 
sűrítmények, a pürésített húsos főzelékek, a tejeskávé, a kakaó, a gyümölcslevek csaknem kétszázféle 
változatban, 160 grammos adagokban, tubusokban jutottak a fedélzetre. 

„Az űrhajózás szovjet irányítói kedvező pszichikai hatást várnak attól, hogy az űrutazás során a rendkívüli 
fizikai és szellemi igénybevételnek kitett magyar asztronauta hazai ízeket is kóstolhat. Jelentőséget tulajdonítunk 
annak a lehetőségnek is, hogy a magyar űrpilóta az úgynevezett vendégcsomagból magyaros ételekkel kínálhatja 
meg társait. Mindezeken túl kísérleteinknek, a gyártási feltételek megteremtésének tudományos jelentősége van, 
konzerviparunk is bekapcsolódott az Interkozmosz-programba.” – mondta Nuszbaum Béla alezredes, a 
Magyar Néphadsereg Élelmezési Szolgálatának műszaki-fejlesztési osztályvezetője, aki a magyar 
űrhajósételek előállítására kapott megbízást.97 

A teendőket a moszkvai IMBP (Orvos-biológiai Problémák Intézete, Институт Медико-
Биологических Проблем) határozta meg. A Szovjetunióban egy sor kutatóintézet foglalkozott az 
űrkonzervekkel, külön a húsipari, külön a konzervipari, külön a tej-, a sütő- és édesipari, mind a 
maga területén. Hatalmas listája volt az ételeknek, amit egy hosszabb űrutazás esetén az űrhajósok 
elfogyaszthattak, mindezt személyenként a saját ízlésükhöz igazítva. Valamennyi fedélzetre vitt 
ételcsomagot felcímkézték aszerint, hogy melyik űrhajós szereti. Így próbálták leküzdeni valahogy az 
űrben jelentkező étvágytalanságot. Ennek megfelelően Magyarország is azt a feladatot kapta, hogy 
készítsen olyan ételeket, amelyek az űrben az étvágyat fokozzák, az emésztést könnyítik, és feleljenek 
meg az űrhajósok ízlésének. 

„Amikor 78-ban megkaptuk a feladatot, kimentünk Moszkvába, hogy megismertessenek bennünket az 
űrételekkel. A húsételek, pástétomok konzervdobozban, a levesek, gyümölcslevek, szörpök tubusban. A folyadékot 
csak tubusból pótolják, mert az ital kiröpül a nyitott pohárból. A kenyér falatkákban, mindegyik emészthető 
fóliába csomagolva, azzal együtt nyelték le. Megmutatták az ételek gyűjteményét, és azt mondták nekünk, ebből 
válasszátok ki, melyik az, amihez csatlakozni tudtok, és a legjobban tudjátok vizsgálni. És mi azt mondtuk, ezek 
a húskonzervek. Előírták azokat a feltételeket, amiknek a konzervek feleljenek meg. A megbízást a Magyar 
Néphadsereg Élelmezési Szolgálatán keresztül kaptuk, ők dolgoztak ki egy ételsort, amiből házi kóstolás után 
kiválasztottunk először húszat, tizenötöt, majd végül tizet” – emlékezett vissza dr. Solt Anna Mária (Szenes 
Endréné) Konzerv- és Paprikaipari Kutató Intézet igazgatója.98  

Az űrkonzerveknek különleges, a hagyományos földi-konzervektől eltérő tulajdonságokkal kellett 
rendelkezniük. A konzervek tartalma például se hidegen, se melegen nem folyhatott ki, feltétel volt, 
hogy kanállal lehessen enni, mert odafent nem lehetett se villát, se kést használni. A kereskedelmi 
forgalomban kapható magyar konzervek is kifogástalanok, nemzetközileg is elismertek voltak, 
mikrobiológiai állapotuk is kiváló volt. Az űrhajós ételeket viszont még ennél is jobb minőségben 
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kellett elkészíteni, hogy azok a fertőzés legkisebb veszélye nélkül is fogyaszthatók legyenek az 
űrállomáson. A doboznak olyannak kellett lennie, hogy kibírja a megnövekedett gyorsulást, vibrációt, 
illetőleg az ütődések során se sérüljön meg. Ugyanakkor legyen könnyen nyitható, és magyaros - 
ezért került a külsejére a kalocsai motívum.  

„Felmértük lehetőségeinket – magyarázta Bátaszéki Judit, mérnök-biológus –, és azokat összhangba 
hoztuk a szovjet szakemberek által meghatározott mikrobiológiai és fogyasztási követelményekkel. Mindezek 
alapján 100 grammos konzervek készítésére vállalkoztunk.”99 

A kísérletezés, a termékek kialakítása és gyártása a Magyar Néphadsereg Élelmezési Szolgálat 
Műszaki Fejlesztési Osztálya, valamint a Konzerv és Paprikaipari Kutatóintézet együttműködésével 
történt. Az alapanyagot – a sertés- és baromfihúst – a Pápai Húsipari Kombinát illetőleg az Orosházi 
Baromfiipari Vállalat szállította. A gyártási napokon speciális honvédségi hűtőládákban, hajnalban 
érkezett a nyersanyag az intézetbe, és mindig csak olyan mennyiségben, amelyet még abban a 24 
órában feldolgoztak. Az ételek ízesítésére többféle fűszerkeveréket használtak, amelyben piros 
paprikát, borsot, szerecsendiót, hagymát, fokhagymát és természetesen sót használtak. 

A kutatóintézet kísérleti üzemében, a negyedik emeleten felállítottak egy henteshűtőt, olyat, 
amilyenben a hentesek tárolják kampón a negyedmarhákat, féldisznókat. Itt steril, műtői 
körülmények között történt az űrhajósételek előállítása. A falakat, padlót sterilizálták, a dolgozók 
gumicsizmát, gumikesztyűt viseltek, hajukat bekötötték, szájuk előtt maszk volt, éppen úgy, mint egy 
orvosi műtőben. Az ételek előkészítése olyan légkondicionált helyiségben történt, ahol a 
hőmérsékletet állandóan plusz öt és plusz 10 °C között tartották; a porciózás, a dobozok lezárása és az 
autoklávba, azaz a sterilező berendezésbe kerülés között harminc percnél hosszabb idő nem telhetett 
el, a helyiségeket naponta kétszer fertőtlenítették. A gyártásnál figyelembe vették az „egy darab – egy 
falat” elvet, éppen ezért a magyaros falatok átlagosan 15–20 grammosak voltak. Az is a 
követelmények közé tartozott, hogy a létartalom plusz 65 °C-on sem haladhatta meg a 11 millilitert. A 
felhasznált zselé pedig plusz 25 °C-on sem válhatott folyékonnyá. Az előírásoknak nem volt könnyű 
megfelelni, hiszen ilyen követelményeknek megfelelő konzerveket a hazai élelmiszeripar mindeddig 
nem gyártott. 

„Amikor elkészültek a konzervek, akkor jött a szovjet delegáció, kóstolni. Azt mondták, az egyik túl sós, a 
másik nem elég édes, a harmadik szaftjának egy kicsit pikánsabbnak kellene lennie, egyszóval, nagyon igényesek 
voltak, de legfőképpen a mikrobiológia tisztaságot felügyelték szigorúan. Nem luxusból, és nem rosszindulatból 
írták elő a százszoros követelményt, mert az űrhajó úgynevezett autonóm környezetében nincs kapcsolat a 
külvilággal, ott egy hasmenés, egy gyomorrontás végzetes lehet” – nyilatkozta dr. Solt Anna Mária. 

Először tizenöt magyar űrhajósétel készült, és ebből később tíz került az űrhajó fedélzetére. A teljes 
választék: sült csirke aszpikban, sültlibamáj, libamájpástétom, sertéspörkölt, sült vagdalthús, rakott 
káposzta, sültkolbász aszpikban, vagdalt sertéshús, sertéssült, magyaros étvágyfalatok, sonka, 
tepertő, marhanyelv aszpikban, babsaláta virslivel és gyümölcsrizs. Érdekesség, hogy az előzetes 
kóstolás alkalmával a szovjet űrhajósoknak az erősen fűszerezett magyaros étvágyfalatok ízlettek a 
legjobban. A „tízek” kiválasztása nem sokkal az űrhajó felbocsátása előtt egy ismételt mikrobiológiai 
vizsgálat után az űrpáros magyar tagjának ízlése szerint történt. Az ételválasztás során Farkas 
Bertalan és Magyari Béla mondta ki a végső szót az ételsor felett. Az űrkonzervek szavatossági ideje 6 
hónap volt, ennél idősebb készítmény nem kerülhetett a fedélzetre, így aztán az űrrepülés egy éves 
halasztása miatt a már legyártott konzerveket 1979-ben ki kellett dobni, és elölről kellett kezdeni 
1980-ban az egészet. 

„A sors iróniája, hogy amikor a bizottság jött az utolsó minőségi átvételre, és már két éve küzdöttünk a 
higiéniai feladattal, és addig minden stimmelt, mindent elfogadtak, azt kérték, hadd nézzék meg a gyártás 
helyszínét. Ahogy mondtam korábban, ez a negyedik emeletén volt a kísérleti üzemünknek, és az alatta lévő 
szinten éppen a többféle gyümölcsvelőből készülő, ragacsos vegyesízt gyártották. Minden ragadt azon az 
emeleten, de mi a negyedikre mindig lifttel mentünk, így nem zavart senkit, mi folyik a harmadikon. Viszont 
elromlott a lift, amikor jött a szovjet delegáció. Ültem velük a szobámban, kiüzentem a helyettesemnek, találjon 
ki valamit, mert ha azon a lépcsőházon ők felmennek, akkor annyi a magyar űrételkutatásnak. Ő aztán szerzett 
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öt lakatost, akik kézzel felcsévélték a liftet”– emlékezett vissza dr. Solt Anna Mária, a Konzerv- és 
Paprikaipari Kutató Intézet igazgatója. 

Az elkészült konzerveket újból jóvá kellett hagyatni az űrhajósokkal is. A záró jegyzőkönyv 1980. 
május 6-án készült Csillagvárosban, Farkas Bertalan és V. Kubaszov, illetve Magyari Béla és V. 
Dzsanyibekov írták alá. Ebben felsorolták azt a tíz készítményt, amit a legjobbnak találtak, 
kinyilvánították a készítmények magas minőségét és javasolták a vendégcsomag elkészítéséhez a 
magyar konzervek felvételét az űrételek közé. 

 

(578 a b) Űkonzervek és dobozok 

 

(579 a b) Az űrkonzervek gyártása és csomagolása 

 

(580 a b) A kalocsai terítő a konzervekkel felkerült az űrállomásra 

 

(581) Űrhajós-étlap 

 

A csomagolás művészi kivitelű volt, a magyaros jelleget reprezentálta. A 100 grammos 
fémdobozok oldalát kalocsai virágfüzér díszítette, a fedőlapon a szovjet–magyar közös űrrepülés 
emblémája körül magyar és orosz nyelven volt olvasható a doboz tartalma. Négy konzerv került egy 
filctálcára, és a tíz tálcát egy – az Alumíniumipari Tervező és Kutatóintézet műszaki közössége által 
készített – konténerben helyezték el. A konténert ugyancsak kalocsai minták díszítették, fedelén az 
Interkozmosz-embléma mellett a magyar és a szovjet nemzeti színek voltak láthatók. A fedőlap belső 
oldalán magyar és orosz nyelven volt az étlap: rakott káposzta (melegítve), füstölt marhanyelv 
aszpikban (hidegen), magyaros étvágyfalatok (hidegen), vagdalt sertéshús (hidegen), babsaláta 
virslivel (hidegen), sonka (hidegen), libamájpástétom (hidegen), sült vagdalt hús (melegítve), 
sertéspörkölt (melegítve), sült csirke aszpikban (hidegen). 

A Szabadidő- (Doszug, Досуг) program 

A Doszug a szabadidő, a pihenés programja volt. Az űrrepülés feszített munkatempójában nyújtott 
felüdülést, segítette a munkaképesség regenerálódását, a magányosság, a Földtől, családtól, 
megszokott környezettől való elszakítottság érzésének csökkenését. Farkas Bertalan által a fedélzetre 
vitt, a szovjet programba beépülő magyar videó műsor emlékeztette az űrhajósokat hazánkra, 
nemzeti kultúránk egy-egy érdekes alkotásán keresztül. A műsor olyan volt, hogy az 
alaplegénységnek is kellemes időtöltést nyújtson. Július 1-én, vasárnap szerepelt a hivatalos 
programban. 

 
(582) Hofi – Koós paródia az űrhajósoknak, akik éppen valahol Kína felett repülnek 

 
(583) Szűcs Judit énekel az űrhajósoknak valahol Kamcsatka felett 

 

„Szovjet pszichológus kollégáinkkal karöltve dr. Bognár László orvos őrnagy, a ROVKI pszichológiai 
osztályvezetője és jómagam voltunk az ügy orvos szakértői. Moszkvából kérték fel a Magyar Televíziót, hogy 
készítsen az űrhajósok pszichés támogatására alkalmas, a szabadidő kellemes eltöltését szolgáló videó 
összeállítást, amit Farkas Bertalan fog majd a fedélzetre felvinni, illetőleg a Repülések Irányítóközpontjából 
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fogják majd a fedélzetre feljátszani. Az összeállítást a magyar tévések el is készítették, jól sikerült, többek között 
magyar táncdalénekesek, és az emlékezetes Hofi-Koós paródia, a Macskaduett szolgálta az űrhajósok lazulását. 
Az átvételi bizottság ülését Ritter elvtárs vezette. Kifogásolta a műsort, mert az szerinte nem a szocialista 
embertípus szórakozását szolgálta. Töröltette egyes fedetlen vállú táncdalénekesnők és a kacér mozdulatokat 
bemutató tánckarok számait.  

A szovjetek valahogy mégis az eredeti MTV összeállítást használták fel fedetlen vállakkal és kacér 
mozdulatokkal egyetemben. A magyar űrrepülés alatt gyakran bömbölt a CUP nagy irányítótermében magyar 
táncdal és együtt gyönyörködhettünk Szűcs Judit táncdalénekesnő kecses mozdulataiban is azon a nagy 
kivetítőn, ahol egyébként a repülés szolgálati adatait szokták megjeleníteni. A Hofi-Koós Macskaduettnek is 
nagy sikere volt, hiszen a humor nemzetközi. Csak remélni tudom, hogy azóta talán Ritter elvtárs is megenyhült 
már.”100  

Az űrrepülés előtti és utáni klinikofiziológiai vizsgálatok 

Az űrhajósok állapota a Földet érés helyszínén a hivatalos jegyzőkönyv101 szerint jó volt. A Földet 
érés kedvező meteorológiai viszonyok között történt, a szél kisebb volt 8 méter/másodpercnél. Az 
ejtőernyővel történő ereszkedés idején sikerült az űrhajósokkal rádiókapcsolatba lépni. KK és KI 
egyaránt jó közérzetről számoltak be. 

A Földet érés után két perccel a kutató-mentő szolgálat orvosai kinyitották a leszállóegység nyílását 
és kapcsolatban léptek a legénységgel. A kabinból való evakuáció során az űrhajósok közérzet 
továbbra is jó volt, mindketten aktívak voltak, önállóan szabadították ki magukat a hevederekből, 
szétkapcsolták az űrruha csatlakozókat, és az orvosok segítségével kiszálltak a leszállóegységből. Az 
objektumból való evakuálás után az űrhajósokat ülő testhelyzetben, nyugágyakon helyezték el. Az 
elsődleges megtekintéskor az állapot jó volt, emelkedett hangulat, mindketten készségesen és 
jóindulatúan léptek kapcsolatba a kutató-mentő szolgálattal és az újságírókkal. 

KK bőre rózsaszínű, nedves, a légzése egyenletes, ritmikus, a pulzusa kellően telt, pulzusszáma 112 
volt percenként. KI-nél sápadt bőrt, izzadást, kisfokú izgatottságot, egyenletes, szabad légzést, 
ritmikus, kellően telt 108/min frekvenciájú pulzust észleltek. 5-7 perccel a leszállóegységből történt 
evakuáció után a nyugágyban, ülő helyzetben közérzete romlott, a pulzusa szapora lett, és arca 
sápadt volt. Emiatt vízszintes helyzetbe állították a nyugágyát, ami után egy–másfél perc múlva 
állapota javulni kezdett, bőre fehéres-rózsaszínűvé változott, pulzusa jól telt 96/perc volt, ritmusos. 
Néhány perc múlva ismét félig ülő helyzetet foglalt el. A Földet érés után 15–20 perc múlva az 
űrhajósok önállóan átmentek az orvosi sátorba. Mindkettejük közérzete jó maradt. Járásuk kissé 
kacsázó volt. KI a járás első perceiben bizonytalan volt, nem tudta megtartani a helyes testtartást, 
törzsével hátra felé dőlt. 

Az orvosi sátorban komfort körülmények között az űrhajósokat megszabadították 
szkafandereiktől, és a repülésutáni ruhájukat öltötték magukra, majd elsődleges orvosi vizsgálaton 
vettek részt. A vizsgálaton a vérnyomás és pulzus adatok nem mutattak számottevő eltérést. Pihenő 
után az űrhajósok önállóan mentek a kiürítő-helikopterhez, eközben mindkettejük járása viszonylag 
stabil volt, közérzetük továbbra is jó volt (a kiürítő-helikopter katonaorvosi szakszó, az első orvosi 
ellátás helyszínéről, többszakaszos kiürítés (evakuálás) esetén az átmeneti, majd a végleges intézeti 
ellátás helyére történő szállítást végző jármű megnevezése). Az átmeneti bázisra történő 
helikopterutazás alatt nem derült fény az egészségi állapotban eltérésre, az űrhajósok nyugodtak, 
aktívak voltak, vérnyomásuk és pulzusszámuk stabilizálódott, diszkomfort érzésük nem volt, orvosi 
beavatkozásra nem volt szükség. 

 

Etap KK KI 

 Vérnyomás Pulzus Vérnyomás Pulzus 
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Az objetumból történt evakuáció után - 112 - 108 

A szkafander levétele után 
testhőmérséklet 

130/80 96 115/80 100 

36,8 °C 36,5 °C 

Aktív ortosztatikus próba ülve 130/80 90 110/80 104 

állva harmadik percben 140/90 96 110/85 90 

állva ötödik percben 120/80 90 115/90 90 

ülve 140/90 84 110/80 90 

Evakuáció a helikopteren 
120/80 84 115/70 76 

115/80 78 110/70 84 

 

A vérnyomás és a pulzusszám alakulása a leszállás után 

 

(584) KI-nél ájulás ellen szúrós szagú ammónium-karbonátot szagoltattak 

 

A cardiorespiratoricus rendszer vizsgálata 

A szív-légzőrendszer vizsgálata lépcsőzetesen növekvő terheléssel, speciális elektromos 
kerékpáron fekvő testhelyzetben történt. A 15 perces nyugalmi szakaszban felhelyezték az 
elektródákat és rögzítették a kiinduló adatokat, majd három percenként emelkedő terhelési-lépcsőkön 
75–100–125 stb. watt teljesítményen 60/perc fordulatszámon fizikai munkát végeztek. A méréseket a 
start előtt egy hónappal, valamint a Földet érés után a harmadik napon végezték. A repülés előtti 
vizsgálat az űrhajósok jó tűrőképességét és a cardiorespiratoricus rendszer jó szabályozottságát mutatta. A 
repülés után mindkét űrhajós mindenfajta nehézség nélkül teljesítette a terhelést. Lényeges eltérés a repülés 
előtti vizsgálathoz képest nem volt. Azonban néhány mutatóban változást észleltek. 

 
(585) Korabeli ábra a pulzusszám alakulásáról a Szojuz–36 űrhajó parancsnokánál (KK) űrrepülés előtt (vékony 
vonal), űrrepülés után (vastag vonal) nyugalomban, 75-100-125 wattos terhelésre, illetve a regeneráció idején 

 
(586) Korabeli ábra a pulzusszám alakulásáról a Szojuz–36 űrhajó kutató űrhajósánál (KI) űrrepülés előtt 
(vékony vonal), űrrepülés után (vastag vonal) nyugalomban, 75-100-125 wattos terhelésre, illetve a regeneráció 
idején 

 

KK-nál a vizsgálat mindhárom periódusában (terhelés előtt, alatt és után) szaporább pulzus volt észlelhető 
(16%–15%, illetve 14,5%-os tachycardizálódást rögzítettek). 

A KI-nél a terhelés periódusában és a regenerálódás fázisában észleltek 16,7%-os pulzusszám növekedést. A 
terhelés előtt alacsonyabb volt a pulzusszáma.  

A terhelés csúcsán, valamint a megnyugvási szakban mindkét űrhajósnál kimutatott repülés utáni eltérés a 
cardiorespiratoricus rendszer szabályozottságának csökkenésére, az edzetlenség kialakulására volt 
visszavezethető.  

A systolés részidők (szívösszehúzódások részidői) a tachycardizálódás fokának megfelelő változásokon mentek 
keresztül. A diastole (a szívelernyedés részidejének) megrövidülése mindkét űrhajósnál megfigyelhető volt. 

 

 A B C D 

   
3 perc 

75 
watt 

6 perc 
100 
watt 

9 perc 
125 
watt 

2 perc 6 perc 10 perc 

Pulzusszám/perc előtt 65 96 104 111 80 72 69 
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után 76 107 113 128 98 89 79 

LVET 
msec 

előtt 
után 

260 
260 

250 
240 

240 
230 

230 
200 

240 
230 

260 
260 

260 
260 

Sys. vérnyomás 
Hgmm 

előtt 
után 

230 
150 

150 
170 

175 
180 

200 
201 

150 
160 

140 
155 

130 
150 

Közepes 
dinamikus 

oldalnyomás 

előtt 
után 

100 
110 

105 
120 

110 
120 

110 
130 

98 
100 

95 
100 

95 
105 

Diastolés 
vérnyomás 

előtt 
után 

80 
90 

90 
105 

95 
105 

100 
110 

85 
90 

85 
90 

85 
90 

Pulzusnyomás 
előtt 
után 

35 
50 

45 
50 

55 
55 

65 
60 

45 
50 

35 
40 

30 
40 

Légzésszám/perc 
előtt 
után 

18 
19 

24 
26 

26 
30 

26 
31 

13 
09 

12 
21 

18 
15 

Légzési 
percvolumen liter 

előtt 
után 

9,2 
8,6 

22,6 
21,2 

32,2 
27,9 

35,4 
39,1 

25,7 
18,5 

8,1 
8,1 

8,5 
7,6 

Oxigén felvétel 
ml/perc 

előtt 
után 

276 
267 

949 
933 

1288 
1144 

1451 
1564 

617 
549 

259 
251 

263 
235 

 
A: Űrrepülés előtt és után. B: Nyugalmi fázis. C: Terhelési fázis. D: Megnyugvási fázis. LVET: Balkamra ejectios idő. 

A cardiorespiratoricus rendszer (szív-légzőrendszer) mutatói a Szojuz–6 űrhajó parancsnokánál (KK) a repülés 
előtt és után nyugtalomban (B), terhelés alatt (C), illetve a megnyugvás idején (D) 

 

 A B C D 

   
3 perc 

75 
watt 

6 perc 
100 
watt 

9 perc 
125 
watt 

2 perc 6 perc 10 perc 

Pulzusszám/perc 
előtt 
után 

75 
72 

103 
107 

112 
118 

121 
141 

87 
111 

78 
94 

72 
84 

LVET 
msec 

előtt 
után 

266 
250 

242 
230 

220 
220 

210 
200 

220 
200 

260 
240 

270 
270 

Sys. vérnyomás 
Hgmm 

előtt 
után 

130 
130 

150 
160 

170 
170 

185 
190 

150 
150 

130 
140 

130 
130 

Közepes 
dinamikus 

oldalnyomás 

előtt 
után 

90 
60 

100 
105 

100 
110 

110 
115 

95 
90 

90 
95 

90 
90 

Diastolés 
vérnyomás 

előtt 
után 

80 
70 

90 
90 

90 
90 

90 
100 

80 
80 

80 
80 

80 
70 

Pulzus nyomás 
előtt 
után 

30 
40 

40 
45 

55 
50 

65 
60 

50 
40 

30 
30 

30 
35 

Légzésszám/perc 
előtt 
után 

14 
17 

18 
19 

19 
22 

19 
22 

10 
18 

10 
17 

11 
17 

Légzési 
percvolumen liter 

előtt 
után 

9,5 
8,1 

21,4 
21,2 

27,3 
28,9 

33,6 
36,0 

19,1 
27,0 

9,2 
12,2 

8,8 
9,1 

Oxigén felvétel 
ml/perc 

előtt 
után 

294 
274 

1070 
1081 

1310 
1387 

1546 
1728 

592 
810 

276 
329 

290 
273 

 
A: Űrrepülés előtt és után. B: Nyugalmi fázis. C: Terhelési fázis. D: Megnyugvási fázis 

A cardiorespiratoricus rendszer mutatói a Szojuz–6 űrhajó kutatóűrhajósánál (KI) a repülés előtt és után 
nyugtalomban (B), terhelés alatt (C), illetve a megnyugvás idején (D) 
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Terhelés hatására mindkét űrhajósnál megfigyelhető volt a diastolés idő megrövidülése. Mivel 
ebben a szívciklusban történik a szívizomzat regenerálódása, ennek a szakasznak a megfigyelésére 
fokozott figyelmet fordítottak. Űrrepülés után nem találtak lényeges (kóros) különbséget a repülés 
előttihez képest, ami a szív megfelelő funkcionális tartalékaira utalt (változásokat azonban itt is 
lehetett észlelni). KK-nál repülés előtt a pulzusnyomás terhelés alatt 30 Hgmm-el nőtt, repülés után 
pedig mindössze 10 Hgmm-el. Ez is a szívérrendszeri szabályozás űrrepülés hatására bekövetkező 
romlásának számlájára volt írható. 

 
(587) Korabeli ábra a perctérfogat idő (время изгнания минутного объёма крови) és a szívindex változásáról 
űrrepülés előtt és után, fizikai terhelés hatására (KK) 
 

Vékony vonal: a vér perctérfogat idő űrrepülés előtt. 
Vastag vonal: a vér perctérfogat idő űrrepülés után. 
Üres hasáb: a szívindex (a percvolumen és a testfelszín hányadosa) űrrepülés előtt. 
Satírozott hasáb: a szívindex űrrepülés után. 

 
(588) Korabeli ábra a perctérfogat idő (время изгнания минутного объёма крови) és a szívindex változásáról 
űrrepülés előtt és után, fizikai terhelés hatására (KI) 
 

Vékony vonal: a vér perctérfogat idő űrrepülés előtt. 
Vastag vonal: a vér perctérfogat idő űrrepülés után. 
Üres hasáb: a szívindex (a percvolumen és a testfelszín hányadosa) űrrepülés előtt. 
Satírozott hasáb: a szívindex űrrepülés után. 

 

Amíg KK szív indexe nyugalomban, valamint a regeneráció 10. percéig megnőtt űrrepülés után, 
addig ez a mutató a terhelés alatt ellenkező irányba változott, lecsökkent. Ugyanakkor a perctérfogat 
idő űrrepülés után megnövekedett. Mindez a szív contractilitásában (összehúzódó képességében) 
bekövetkező zavarra, illetőleg a vérkeringés szabályozásának romlására volt visszavezethető. 

Másként reagált az űrrepülése KI. Szív indexe nyugalomban, valamint a terhelés alatt csökkent, a 
terhelés csúcsán, illetőleg a regeneráció szakában viszont emelkedett. A perctérfogat idő 
nyugalomban csökkent, terhelés hatására lényegében nem emelkedett, a megnyugvási szakban 
azonban hasonlóan KK-hoz, a perctérfogat idő megnövekedett. A különbségek az életkori 
tulajdonságokon kívül a kismértékben jobb tűrőképességgel voltak magyarázhatók. 

A légzés változásai jelentősek voltak. A légzésszám KK-nál a terhelésutáni első percben 75%-al, KI-
nél pedig 80%-al volt magasabb, mint űrrepülés előtt. Ez a jelenség a gazdaságtalan légzés 
kialakulásával volt magyarázható. Az oxigén felhasználás (VO2) a terhelés maximumán KK-nál 7,8 %-
al, KI-nél pedig 11,8 %-al volt magasabb, amit az űrrepülés alatt kialakuló edzetlenség okozott.  

Az oxigénpulzus (az egy szívösszehúzódás alatt továbbított és felvett oxigén mennyisége. 
Kiszámítása: VO2/percenkénti pulzusszám, tehát az egy balkamrai összehúzódás során továbbított 
vér oxigén tartalmát jelenti), valamint a vérkeringés effektivitásának mutatója (az oxigén felhasználás: 
VO2/szívindex) KK-nál egyaránt csökkent a terhelés különböző pontjain mérve 7–27 %-al, illetőleg 
12–30 %-al. KI ebben is másképpen reagált, oxigénpulzusa, illetőleg a vérkeringés effektivitásának 
mutatója nála alig csökkent, kivéve a regeneráció 10. percét, amikor ezek a mutatók KI-nél is 17,5%, 
illetve 15,9 %-al kisebbek voltak, mint repülés előtt. Ezek a mutatók a vérkeringés funkcionális 
tartalékainak KK esetében nagyobb fokú, KI esetében pedig kisebb fokú csökkenésére utaltak. 

Összehasonlítva a két űrhajóst, figyelembe véve az individuális (életkori) sajátságokat, úgy lehetett 
értékelni, hogy KK-ra inkább a szív érrendszeri változások, KI-re pedig inkább a légzés és a 
gázanyagcsere változások voltak a jellemzőek. A változásokat a vérkeringés súlytalanságban történő 
átépülésével, a keringő vérmennyiség áthelyeződésével, valamint az intenzív űrmunka során 
kialakult fáradtsággal magyarázták. A 7-8 napos súlytalanság mind a fizikai-, mind a földi 
gravitációhoz való edzetlenséghez vezetett. Az egyhetes űrutazás nem okozott fizikai 
munkaképesség csökkenést, vagy maradandó károsodást a külső légzés, gázcsere, valamint a 
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vérkeringés funkcionális állapotában, illetőleg szabályozásában. Azonban repülés után mindkét 
űrhajósnál ugyanolyan terhelésre nőtt a pulzusszám, légzésszám, oxigén felhasználás, illetőleg 
kismértékben romlott a cardiorespiratoricus rendszer szabályozása. Lelassult a terhelés utáni 
regeneráció. A változások a szervezet individuális sajátságaival voltak magyarázhatóak. KK-nál a 
vérnyomás, míg KI-nél a külső légzés és a gázcsere változott jobban.102 

A regionális haemodinamika állapota nyugalomban és posturalis terhelésre (reográfiás 
vizsgálatok) 

A reográfia, vagy impedancia pletizmográfia a helyi vérkeringés vizsgálatának egyik 
legadekvátabb noninvazív (vértelen) módszere. Az impedancia pletizmográfia a térfogatváltozáshoz 
rendeli az artériás változást. Az első szovjet–magyar űrrepülés űrhajósait ezzel a módszerrel 
vizsgálták az űrrepülés előtt 30 nappal, illetőleg utána egy nappal, nyugalomban és poszturális (a 
testhelyzettel kapcsolatos) terhelés hatására. A passzív ortosztatikus és antiortosztatikus próba előtt 
és alatt szinkron rögzítették a fronto-masztiodeális (homlok–csecsnyúlvány közötti elvezetési) és a 
bimastoideális (két csecsnyúlvány >>jobb és baloldali<< közötti) elvezetésekben a reoenkefalogramot 
(REG)18. Ezek az elvezetések jól tükrözték az arteria carotis (nyaki főverőér), valamint a 
vertebrobasilaris rendszer19 haemodinamikájában (vérkeringésében) bekövetkező változásokat. 
Ugyancsak rögzítették a jobb tüdő és láb reogramját (RG), egy kézujj fotopletizmogramját (FPG), 
valamint az EKG II. elvezetését. A vizsgálatot billenőasztalon végezték 10 percig +70°-os, ezután 
antiortosztatikusan (fejlógatott testhelyzetben) -15°-os, illetve -30°-os testhelyzetben 6 percig, majd -
45°-os helyzetben 2 percig.  

A vérkeringést az űrrepülés előtt a vizsgálat minden fázisában normálisnak találták. Az elasztikus 
agyi és perifériás erek tónusa mindkét űrhajósnál magas volt, KK-nál az életkor miatt, KI-nél pedig az 
emocionális feszültség miatt. A tüdők, máj és lábszár elasztikus értónusa az életkori sajátságoknak 
volt megfelelő, kivéve KK májvéna telődésének megnövekedett voltát. A billenőasztalos vizsgálat 
mindkét űrhajósnál jó volt.  

Az űrrepülés utáni első napon KK-nál 30%-al megnövekedett a vertebrobasilaris keringés a 
kismértékű arteriola és véna tónus csökkenés, valamint a jelentős közepes és nagyerek 
tónuscsökkenése talaján.  

Az agy féltekéinek vérteltsége a repülés előtti szinten maradt kismértékű arteriola és véna tónus 
csökkenés talaján. KI-nél kismértékű (18,2%-os) agyi keringés csökkenés jött létre az agyi értónus 
csökkenés (ez esetben normalizálódás) miatt. A vérteltség a jobb agyféltekében az életkori norma fölé, 
a balban pedig a norma alá csökkent. A vertebrobasilaris keringés 12,6%-ra csökkent a normális 
határokon belül, a csökkent értónus miatt.  

A tüdő vértelődése KK-nál 84%-al haladta meg a kiindulási adatokat az értónus növekedése 
(vasoconstrictio) miatt. KK-nál a máj vérteltsége űrrepülés után 44%-al nőtt, főleg a vénás 
tónusnövekedés miatt. KI-nél a májteltség 29%-al csökkent a máj-erek tónusnövekedésének talaján. 
Nála a lábszár vérteltsége 33%-al nőtt a jelentős arteriola tónus csökkenés, valamint a nagy- és 
közepes átmérőjű értónus növekedés (48%) miatt. KK lábszár vérteltsége a repülés előttihez képest 
29,8 %-al csökkent a jelentős vénatónus növekedés miatt. 

KI-nél a jobb kéz ereinek tónusa kissé emelkedett, ami jelentős vérteltség csökkenéssel járt együtt, a 
baloldali erek kitágulása pedig jelentősen növelte a jobb kéz vérteltségét. KK-nál a gyengén kifejezett 
vasodilatatio (értágulás) ellenére, a vérteltség ellenkező jellegű volt, jobboldalt csökkent, baloldalt 
kissé nőtt, és kifejezett aszimmetriát mutatott.  

                                                           
18 Rheoencephalographia (REG) az agyi véráramlás folyamatos regisztrálásának technikája. Az rheoencephalograph nevű elektronikus 
eszközt használják a rheoencephalographiában. Az elektródák a koponyához vannak rögzítve, amelyek lehetővé teszik az eszköz számára, 
hogy folyamatosan mérje az elektródok között elhelyezkedő szövetek elektromos vezetőképességét. 
19 Az agyi artériás keringést részben a kétoldali arteria carotis interna (belső feji verőér) és a kétoldali arteria vertebralis (gerinc menti verőér) 
látja el. Az arteria vertebralis zavarával járó állapot igen súlyos következményekkel járhat. 
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Összegezve, az agyi keringésben kórós eltérés a repülés utáni első nap nem volt észlelhető, 
különböző funkcionális változások azonban mindkét űrhajósnál rögzítésre kerültek. A kéz és a tüdők 
vérteltsége mindkét űrhajósnál meghaladta az élettani határokat. KI májának vérteltsége az életkori 
határokon belül volt, KK májának vénás vérteltsége meghaladta a normális élettani határokat. A láb 
vérteltsége mindkét űrhajósnál – összehasonlítva a többi látogatószemélyzet adataival – 
kifejezettebbek voltak.  

Az ortosztatikus ellenálló képesség KK-nál jó volt, KI-nél kifejezett cerebrális hypotonia (agyi 
alacsony vérnyomás), valamint a vertebrobasilaris rendszerben észrevehető vérteltség csökkenés 
alakult ki, ami együtt járt a kézujjak és a lábszár vénák vérteltségének csökkenésével, vagyis az 
ortosztatikus próba tűrőképessége nála a repülés után csökkent volt. Az antiortosztatikus ellenálló 
képesség mindkét űrhajósnál, de különösen KI-nél észrevehetően javult. Ez az agy vérteltség 
fokozódásának kevésbé kifejezett voltával járt együtt, ami az antiortosztatikus véreloszlás 
szabályozásának javulásával volt magyarázható. Az adatok alátámasztották azt a megfigyelést, hogy 
az egy hetes súlytalanság után a Földön az ortosztatikus tűrőképesség általában csökken, míg az 
antiortosztatikus tűrőképesség javul.103 

Veseműködés és a só- vízháztartás 

A vizsgálatok a vénás vérből, valamint a vizelet frakciókból történtek. A vérvétel az űrrepülés előtt 
30 nappal, valamint a repülés utáni első napon volt. A vizeletvizsgálatok az űrrepülés előtt egy 
hónappal három napon keresztül, öt nappal a start előtt, illetőleg az első öt nap alatt a leszállás után 
történtek. A vesefunkciót a repülés előtti második, illetve a Földet érés utáni második napon kálium-
víz terheléses próbával ellenőrizték. 

A vérben és a vizeletben meghatározták a K, Na, Ca, Mg koncentrációját. A vérben ezenkívül 
meghatározták az ionizált Ca-t, parathormont, a vizeletben a kreatinint, aldoszteron koncentrációt. A 
repülés utáni első napokban mindkét űrhajósnál csökkent a Na és a folyadék kiválasztás. Ennek okát 
az extracelluláris (sejten kívüli) folyadék térfogatának csökkenése következtében a mellékvesék 
aktivitásának fokozódásában látták. A Na, illetőleg az ozmotikusan aktívanyagok koncentrációja 
növekedett a vérben. Ezenkívül megnőtt a vizelettel a Ca kiválasztás (a filtrációjának fokozódása, 
illetve a nefron disztális szakaszán történő reabszorpciójának csökkenése következtében). A Ca 
vesztés egyik lehetséges oka a repülés utáni parathormon aktivitás növekedése volt. A KCl-os 
terheléses próba azt mutatta, hogy az ionszabályozó funkció mindkét űrhajósnál változatlan volt. Az 
űrrepülés utáni funkcionális jellegű változások a só-vízháztartásban, a szervezet hormonális 
státuszában bekövetkező változások miatt jöttek létre.104  

A vér cholinerg rendszerének, valamint az energetikai, vitamin– és aminosav anyagcsere 
néhány oldalának állapota 

A vér cholinerg-rendszerének vizsgálata 

Az űrrepülés előtt egy héttel, valamint a repülés után az első, illetőleg a hatodik napon 
meghatározták az acetilkolin mennyiségét, az acetilkolineszteráz aktivitását, valamint a 
nemspecifikus kolineszterázt. A vér kolinerg rendszerének adatai a repülés előtt normálisak voltak. A 
leszállás utáni első nap mindkét űrhajósnál megnövekedett az acetilkolin a teljes vérben KK-nál 4,5-
szeresére, KI-nél 6,3-szorosára. Ugyancsak megnőtt az eritrociták acetilkolin aktivitása is 68,8%-ra és 
34,6 %-ra, valamint a szérum nemspecifikus kolineszteráz 67,8%-ra és 52,6 %-ra. A neuromediátorok 
mennyiségének megnövekedése és aktivitásuk fokozódása, az idegrendszer normális működéséhez 
szükséges kolinerg rendszer aktivitásának fokozódását tükrözte. Az elváltozások átmeneti jellegűek 
voltak, a szervezet válaszreakcióját mutatták egy konkrét behatásra, az űrrepülésre.105 
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A vörösvértestek energiaforgalmának vizsgálata 

Vizsgálták az energianyerésben fontos szerepet játszó adenozintrifoszfát (ATP), 2.3-difoszfoglicerát 
(2.3 DFG), újrahasznosított glutationt, glikolizis intenzitását, a laktátdehidrogenáz (LDH), valamint a 
glukóz-6-foszfátdehidrogenáz (G6FDH) enzimek aktivitását. A repülés előtti és egy nappal a repülés 
utáni eredményeket hasonlították össze. A repülés hatására nem találtak lányeges változásokat a 
vizsgált paraméterekben. Ugyanakkor KK-nál ATP csökkenésre utaló tendenciát figyeltek meg, 
mindkettejüknél kissé csökkent az újrahasznosított glutation.106 

A vitamin-anyagcsere vizsgálata 

A vitaminokat és lebomlási termékeiket a vérben és a vizeletben vizsgálták repülés előtt egy 
hónappal, és összehasonlították a repülés utáni értékekkel. Az alábbi vegyületek koncentrációját 
határozták meg a vérben: retinol, karotinok (az A–vitamin hat azonos biológiai hatású vegyület 
>>retinol, retinal, alfa-karotin, béta-karotin, gamma-karotin, béta-kriptoxantin<< összefoglaló neve), 
cianokobalamin (B12–vitamin), aszkorbinsav (C–vitamin), D3–vitamin, 25-oxikolekalciferol (a D3–
vitamin >>kolekalciferol<< a májban 25-hidroxikolekalciferollá, végül a vesében 1,25-
dihidroxikolekalciferollá alakul át), tokoferol (E–vitamin), tiamindifoszfát (B1–vitamin koenzimje), 
flavin-adenin-dinukleotit (a flavin-adenin-dinukleotid >>FAD<< elektronátvivő kofaktor, fontos 
szerepet játszik az oxidatív foszforilációban és a zsírsavak β-oxidációjában), glutation (antioxidáns, 
jelenléte késlelteti az oxidációs folyamatokat) nikotinamid kofaktorok (a nikotinamid-adenin-
dinukleotid >>NAD+<< és a nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát >>NADP+<< az élő sejtekben 
megtalálható két igen fontos biokémiai kofaktor, amelyeknek alapvető szerepük van az elektronok 
szállításában a redoxpotenciál-transzfer során). A vizeletben meghatározták a tiamin (B1–vitamin.), 
riboflavin (B2–vitamin), metilnikotinamid (B3–vitamin amidja), PP–vitamin (niacin, B3–vitaminként is 
ismert) metabolitját, valamint a piridoxilsav koncentrációját (a B6–vitamin a piridin egyik származéka, 
amelynek fő metabolitja, lebontási terméke a 4-piridoxilsav). Űrrepülés előtt minden mutató a 
normán belüli volt. Ez a felkészülés intenzív szakában az űrhajósok helyes vitamin ellátottságát 
támasztotta alá. A repülés extrém hatásait figyelembe véve az űrhajósok a repülés előtt két héten 
keresztül vitaminpótlásban részesültek. B1–, A– (retinol), E– (tokoferol acetát), P– (rutin, tévesen 
nevezik P–vitaminnak, pedig nem vitamin, mert bár az emberi szervezet számára rendkívül hasznos, 
de nem nélkülözhetetlen antioxidáns), C– (aszkorbinsav), B9–vitamin (folsav), valamint metionin 
(esszenciális, nélkülözhetetlen aminosav) kezelést kaptak.  

KK esetében repülés után riboflavin (B2), glutation (antioxidáns), tiamin (B1) hiányt állapítottak 
meg. KI-nél repülés után mérsékelt riboflavin (B2) hiány volt megállapítható. A kifogásolt vitaminok a 
repülés után négy nappal még nem normalizálódtak. Az eltérések az űrhajósok fokozott 
vitaminszükségletére utaltak.107 

Az aminosav-anyagcsere vizsgálata 

A plazma szabad aminosav tartalmát vizsgálták repülés előtt, illetve repülés után. Meghatározták 
az izoleucin, leucin, valin, treonin, szerin, metionin, tirozin, fenilalanin, cisztin, aszparaginsav, 
glutaminsav, prolin, glicin, illetőleg az alanin koncentrációját. Az űrhajósoknál mind az összes, mind 
az egyes aminosavak aminosav értéke a normán (16,5–24,2 mg%) belüli volt. Repülés után KK össz-
aminosav értéke 19,2 mg%-ról 19,8 Mg %-ra, KI értéke pedig 17,5 mg%-ról 19,8 mg %-ra nőtt. A 
növekedés főleg az alanin, aszparaginsav, valamint a glutamin sav felszaporodása miatt volt 
észlelhető. Ezek az amonisavak a nitrogén-anyagcserében játszanak fő szerepet. Az eltérések 
feltehetőleg az űrrepülés alatt károsodott dezaminációs anyagcsere folyamatok miatt jöttek létre.108 
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A gyomor-bél rendszer funkcionális állapota 

Az emésztőnedvek meghatározása gyomorszondázás nélkül, a vérből, vizeletből, illetve a 
székletből történt. A vérből a pepszin proenzimet, amilázt (hasnyálmirigy enzim), lipázt, tripszint 
határozták meg. A vizeletben indentifikálták az amiláz és lipáz aktivitását. A székletben pedig 
tanulmányozták a bélenzim-invertázokat, glicin-t, leukindipeptidaz-t, valamint az alkalikus foszfatáz-
t. Meghatározták a széklet zsírösszetevőit is (összlipoid, koleszterin, koleszterin-észterek, 
trigliceridek). 

A repülés előtti és utáni vizsgálatok rámutattak a hasnyálmirigy enzimek fokozott stimulációjára, 
valamint kisebb mértékben a bélenzimek aktivitásának fokozódására is. A gyomor enzimek 
lényegesen nem változtak. A kisebb változások főleg a táplálék energetikai hasznosításával, kevésbé 
pedig a fehérje-anyagcserével voltak kapcsolatosak. Más egyhetes űrrepülésekhez és a 
modellkísérletekhez hasonlóan ezek az eltérések nem-specifikus stressz tényezőkkel, a szimpatiko-
adrenális rendszer állapotával voltak magyarázhatóak.109 

Az ideg-izom rendszer állapota 

Az testhelyzet érzékelése, szabályozása és fenntartása összetett folyamat, mely magába foglalja az 
érzékszervek által nyújtott információkat (vizuális20, vesztibuláris,21 szomatoszenzoros22), valamint a 
csont és izomrendszer, illetve a központi és perifériás idegrendszer összehangolt működését. A 
szomatoszenzoros rendszer receptorai a bőrben található specializálódott idegvégződések (Meissner 
testek, Vater-Pacini testek, Ruffini-testek, Merkel-féle tapintókorongok, valamint a szabad 
idegvégződések). A Vater-Pacini testecske érzékeli például a vibrációt, a Ruffini végződés a nyomás 
irányát, nagyságát, erősségét, illetve annak időbeni változását is. Súlytalanságban a megszokott földi 
gravitációs környezet megváltozásával a testhelyzet érzékelése is megváltozik. Az űrhajós poszturális 
kontrollja (a testhelyzet térbeli kontrollálása) átépül (a gravitációs receptorok például 
dekondicionálódnak), visszatérve a földi gravitációs térbe a testhelyzet érzékelésében, 
szabályozásában és fenntartásában zavarok támadnak. Vizsgálták a 1. szenzoros rendszert, 2. 
izomapparátust, 3. mozgás kivitelezést. 

1. A testhelyzet érzékelő rendszer vizsgálata során a talpon elhelyezkedő Vater-Pacini testek 
vibrációs érzésküszöbét határozták meg a Vibroteszter nevű készülék segítségével 63–125–280 Hz-es 
frekvencián. Meghatározták az Achilles-ín reflexet, reflexkalapáccsal az Achilles-ínra mért ütéssel 
kiváltották a reflexet, amire a lábfej plantárflexiója (talpfelé hajlása) következett be. A proprioceptív 
(belső érzékeléssel kapcsolatos) reflexek kiváltásakor az izmokban lévő izomorsók receptorai 
kerülnek ingerületbe. Ezt általában az adott izom inára mért ütéssel érhetjő el, ugyanis ekkor az izom 
hirtelen megnyúlik, s mivel az izomorsók az egyes izomrostokkal párhuzamos kapcsolásúak, ezek is 
megfeszülnek. Az izom összehúzódásokat elektromiogramon (az izomrostok elektromos aktivitásáról 
készített felvételen) rögzítették.  

2. A lábszár izmainak állapotát a Szuveh nevű izokinetikus dinamométerrel értékelték. A készülék 
segítségével a gyors és lassú izommozgások, illetve izometrikus izom összehúzódások során 
rögzítették az izomerőt, valamint az elektromiogramot.  

 
(589) Korabeli ábra a talp vibrációs ingerküszöbének változásáról űrrepülés hatására a Szojuz–36 űrhajósainál 

 
(590) Korabeli ábra az izomerő és gyorsaság változásáról űrrepülés hatására a Szojuz–36 űrhajósainál 

 

                                                           
20 Látással kapcsolatos. 
21 Egyensúlyi. 
22 Testérzékeléssel összefüggő rendszer, az idegrendszernek az a része, amelyik a tapintás, nyomás (felszínes vagy mély), hő, fájdalom 
valamint a „testérzéssel” kapcsolatos proprioceptív információkat (izmok, inak feszülése, ízületek térben elfoglalt helyzete) dolgozza fel. 
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(591) Korabeli ábra a nagyfrekvenciás ingadozások százalékos előfordulási gyakoriságáról repülés előtt (A), 
illetve repülés után (B) a Szojuz–36 űrhajósainál nyitott szem, csukott szem, valamint Romberg testhelyzetben 

 

3. A mozgás kivitelezést stabilometriával vizsgálták. A stabilogramot három percen keresztül 
rögzítették, az első percben kényelmes álló testhelyzetben nyitott szemmel, a második percben 
kényelmes álló testhelyzetben csukott szemmel, a harmadik percben Romberg-testhelyzetben 
(összezárt lábakkal, a test oldalához szorított kezekkel, becsukott szemekkel álló testhelyzetben). 
Zavarásként a mellkasra mért ütéssel kimozdították az űrhajóst egyensúlyából. Közben rögzítették a 
lábszárizomzatáról elvezetett elektromiogramot is. Értékelték a test tömegpontja körüli ingadozások 
gyakoriságát, a korrekciók számát, a lábszár izmainak elektromiogramján a korrekciók amplitúdóját, 
hosszúságát. 

Mindkét űrhajósnál a talp hiperszenzitivitását észleltek repülés után, az ingerküszöb KK illetőleg 
KI esetében is csökkent a repülés előttihez képest. A musculus soleus (gázlóizom) és a musculus 
tibialis (lábszár elülső izom) ereje mindkét űrhajósnál repülés után (szaggatott vonal) csökkent. KK 
esetében a változás kevésbé volt megfigyelhető, a musculus tibialis izomerő csökkenése jelentéktelen 
volt. KI-nél az izomerő csökkenés kifejezettebb volt, különösen a musculus soleus esetében. 

Űrrepülés után mindkét űrhajósnál a nagyfrekvenciás ingadozások előfordulási gyakorisága 
lényegesen megnőtt. KK a Romberg-próbát már a repülés előtt is magas (60%-os) korrekciós 
ingadozásokkal teljesítette, ami repülés után tovább emelkedett (75%-ra). KI esetében a korrekciók 
előfordulási gyakorisága repülés előtt alacsony volt (15%), ami repülés után jelentősen 
megemelkedett (59%-ra). 

Összefoglalva mindkét űrhajósnál a talpon a szomatoszenzoros rendszer receptorainak 
hiperszenzitivitását észlelték repülés után, az idegvégződések közötti kölcsönhatás 
mechanizmusainak károsodásával. Az izomrendszer összehúzódó tulajdonságainak csökkenését 
találták a lábszár izomerejének kifejezett deficitjével. A stabilometriával pedig a testhelyzet 
megtartásának (stabilitásának) károsodását állapították meg. 

A rövididejű űrrepülésen részt vett űrhajósok mozgásszférájában bekövetkező változások 
hasonlóak voltak a hosszúidejű űrrepülések hatására létrejövő változásokhoz, csak nem voltak 
annyira kifejezettek. Megfeleltek a hétnapos immerziós fürdőben modellezett hypokinézia után 
elszenvedett károsodásoknak, ahol az antigravitációs izmok tónusa csökkent jelentősen. 
Feltételezhető, hogy a rövididejű súlytalanság hatása egyirányú – ellentétben a hosszúidejűtől – 
eredetében elsősorban az izomtónus szabályozásának károsodása mutatható ki.110 

A vesztibuláris funkció és a térérzékelés állapotának vizsgálata 

A belső fülben23 lévő félkörös ívjáratok a fej mozgásaira vonatkozó dinamikus információkat 
közvetítik a központi idegrendszernek. A fej statikus helyzetét, valamint a lineáris gyorsulás érzékelő 
zónák az úgynevezett utriculusban és a sacculusban foglalnak helyet, amelyeken belül a 
szőrsejtekben otolithkristályok (calciumkarbonát kristályszemcsék) vannak. Ezek elmozdulása által 
meghatározott mértékű akciós potenciál keletkezik, amelynek mintázat-megoszlása jellemző arra a 
változásra, amely kiváltotta. A fej helyzetének megváltozását (például álló helyzetből lefekvésbe való 
átmenetet) követően az otolithok új helyzetet foglalnak el, és ennek megfelelő ingerületi mintázat 
alakul ki. Az otolithszerv mind a statikus (a fej helyzetére vonatkozó), mind pedig a dinamikus 
információkat közvetíti a központi idegrendszer felé. Az innen származó információk alapvetőek az 
izomtónus eloszlását és a testtartást szabályozó központi mechanizmusok számára. 

                                                           
23 A belső fül a sziklacsontban elhelyezkedő üregekben és járatokban: a labirintusban található, falában a hallás és egyensúlyozás 

végkészülékei, receptor szervei foglalnak helyet. A labirintus három részből áll: tornác (vestibulum), félkörös ívjáratok és a csiga. A 
vestibulumban két öböl található a zsákocska (sacculus) és a tömlőcske (utriculus). 
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Az űrrepülés előtt 30 nappal, valamint utána az első, illetőleg a negyedik napon megvizsgálták az 
űrhajósok otolithfunkcióját, az elektronystagmográfia (a külső szemzugokhoz helyezett elektródák 
révén a vízszintes és függőleges irányú szemmozgások regisztrálása) alapján, a félkörös ívjáratok 
működését a küszöbinger maghatározása alapján, testtartás változásait a módosított Bojacsek 
próbával 2-5 percig adagolt szöggyorsulás hatására, valamint a térérzékelést a hordozható Vertyikal-
műszerrel. Értékelték a vesztibulo-vegetatív idegrendszeri reakciókat a Coliolis-erők kumulatív 
hatására, az optokinetikus ingerléssel kiváltott optomotoros reakció jellegét, valamint az űrhajósok 
repülés alatti reakcióit egy speciális kérdőívre adott válaszaik alapján.  

A repülés előtti vizsgálatok eredményei szerint az otolith-reflex nagysága KI-nél normális volt (7°), 
KK-nál csökkent reflextevékenységet találtak (2°). A reflex mindkét űrhajósnál szimmetrikus volt. A 
félkörös ívjáratok érzékenysége mindkettőjüknél csökkent, a küszöb 8° volt. KK-nál 4°-os 
aszimmetriát is találtak. A térkoordináták észlelésében elkövetett hibák az élettani határokon belül 
voltak. KK-nál aszimmetriát észleltek az oldalhelyzetbe való átmenetnél. A vesztibulo-vegetatív 
terhelhetőség a vesztibuláris edzések után közepes volt. Optokinetikus ingerekre való tűrőképesség jó 
volt, az eközben észlelt nystagmus (szemtekerezgés) amplitudó-frekvencia jellegzetességei a normális 
határon belüliek voltak. 

A vesztibuláris funkcióra és a térérzékelésre vonatkozó kikérdezés azt mutatta, hogy mindkét 
űrhajós jól viselte az űrutazást, a vegetatív tünetek teljesen hiányoztak. A súlytalanságba érkezéskor 
mindketten illúziókat tapasztaltak, azonban ezek jellege, kifejezettsége, illetőleg időtartama 
különböző volt. KK a műszerfal elmosódottságát észlelte: „előremozgott és lefelé tolódott”. Ez a 
reakció néhány percig tartott, és rövid időre újból megjelent az űrhajóból az űrállomásra történt 
átszálláskor. KI-nél fordított testérzés lépett fel (inverzió illúziója), ami körülbelül másfél óráig tartott, 
majd az űrállomásra való átszálláskor is hasonló illúziót észlelt. 

Vesztibuláris diszkomfort érzése egyik űrhajósnak sem volt az egész űrutazás alatt. Kétórás – 
súlytalanságban való – tartózkodás után mindketten érezték, hogy „fejükbe száll a vér”, mindez 
együtt járt a tarkótáji és szemgödri teltségérzésével, illetőleg kisfokú fejfájással. Eközben 
arcduzzadást, orrdugulást, valamint az orrlégzés nehezített voltát figyelték meg. Ezek az elváltozások 
két napig tartottak. A harmadik napon az űrhajósok – elmondásuk szerint – alkalmazkodtak a 
megváltozott életkörülményekhez, a munka könnyen ment, kifáradás nélkül. 

Leszállás után KI 20-30 percen keresztül szenzoros reakciókat észlelt, a fej fordításakor, és a 
testhelyzet változtatásakor szédült. Vesztibulo-vegetatív tünetei nem voltak. Mindkettőjüknél – de 
kifejezettebben KI-nél – a földi körülményekhez való readaptáció első óráiban statokinetikus24 
károsodásokat figyelek meg, járásuk kacsázó volt, és a Romberg próbájuk is pozitív25 volt.  

 

(592) Korabeli ábra az otolith-reflex dinamikájáról az űrrepülés előtt, illetve repülés után az 1. és 4. napon KK-
nál (■) és KI-nél (▲) jobb oldali testhelyzetben, illetve (KK □) és (KI ∆) bal oldali testhelyzetben 

 

A vesztibuláris funkció vizsgálata során a repülés előttihez képest lényeges (kórós) eltérést nem 
észleltek. Azonban KK-nál az otolith-reflex aszimmetriáját figyelték meg. Bal oldali testhelyzetben 
megnőtt a szem ellenforgásának szöge, és megnőtt a félkörös ívjáratok funkcionális reakcióképessége. 
KI-nél a térkoordináták észlelésekor lépett fel aszimmetria, bal oldali testhelyzetben megnőtt a 
hibaszám, illetőleg ellentétben a parancsnokkal, csökkent a félkörös ívjáratok funkcionális 
reakcióképessége. Mozgásbetegség egyik űrhajósnál sem fejlődött ki. Azonban annak ellenére, hogy a 
repülést jól tűrték, mindkét űrhajósnál a readaptációs periódusban a vesztibuláris rendszer 
tevékenységében elváltozásokat regisztráltak. Ezek hasonlóak voltak azokhoz az elváltozásokhoz, 
amelyeket korábban már más űrhajósoknál is tapasztaltak. 

                                                           
24 A szervezet egyensúlyozási képessége a mozgás által okozott egyensúlykitérésekkel szemben. 
25 Az egyensúly tesztelésére irányuló vizsgálat, melynek során az űrhajós összezárt lábakkal, a test oldalához szorított kezekkel, becsukott 
szemekkel áll egy percen át. A vizsgálat eredménye akkor pozitív, ha állás közben szabálytalanul himbálózik, vagy elkezd dőlni. 
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A rövididejű repülés átmeneti funkcionális változásokat okozott a vesztibuláris rendszer és az 
idegrendszer együttműködésében. A repülés utáni periódust az otolith-funkció, a térérzékelés 
aszimmetriájának kialakulása, valamint a félkörös ívjáratok reakcióképességének megváltozása 
jellemezte.111 

Mikrobiológiai vizsgálatok 

A felső légutak, valamint a bőr mikroflórájának állapota 

A repülés előtti periódusban KK felső légúti, orr és garat nyálkahártyáján patogén, B/47 és 
52/52A/80-s fágtípusú staphylococcusokat mutattak ki. Mennyiségük elérte a 103 sejtet az orr 
nyálkahártyájáról vett mintavételi tamponon, és 2x103 baktérium számot a 20 ml-nyi száj- és 
garatlemosó oldatban. (A staphylococcus nevű kórokozók a leggyakoribb emberi megbetegedést 
okozó baktériumok. A bőr és a nyálkahártyák normális flórájához tartoznak, legyengült szervezetben, 
illetőleg bizonyos hajlamosító tényezők fennállása esetén elszaporodásuk súlyos fertőző betegségek 
kialakulásához vezethet. Típusos gennykeltők, többek között légcsőhurutot, tüdőgyulladást, 
szívbelhártya gyulladást, csontvelőgyulladást, végső soron toxikus sokk szindrómát okozhatnak.). 

Emellett KK-nál, szokatlan módon a felső légutak nyálkahártyáján, Escherichia coli nevű Gram-
negatív26 baktériumokat is izoláltak. Ezek a baktériumok rendszerint a tápcsatorna alsó szakaszában 
élnek. A legtöbb szerotípus ártalmatlan, de vannak olyanok is, amelyek emberben ételmérgezést 
okozhatnak. A veszélytelen törzsek az emésztőrendszer normális flórájához tartoznak. Repülés után 
számos kedvezőtlen változás történt KK felső légúti autómikroflórájában. Tízszeresére nőtt a patogén 
staphylococcusok, illetőleg jelentősen megnőtt (100–1000-szeresére) az Escherichia coli baktérium 
mennyisége is. KK szájüregében repülés után ugyancsak megjelent egy entrococcus, a Streptococcus 
faecium nevű baktérium. A fenti elváltozásokat dysbacteriosisként értékelték (a dysbacteriosis a 
normális mikroflóra megváltozása, a normál flórát alkotó baktériumok mennyiségi növekedése, vagy 
a kóros, patogén baktériumok megjelenése). 

KI szájüregi mikroflórája repülés előtt nem mutatott lényeges eltéréseket. A start napján a száj és 
garat nyálkahártyáján jelentéktelen mennyiségű patogén 6/42 E/47/53/83A fágtípusú 
staphylococcusokat, valamint Gram-negatív enterobacterium pálcákat, és Streptococcus faecium nevű 
enterococcusokat találtak. Repülés után azonban a patogén staphylococcusok mennyisége a 
szájüregében tízszeresére nőtt, miközben ezek az izolálásnál 52/52A/80-as fágtípusnak feleltek meg. 
Ezek a baktériumkolóniák fágtípusukat-, valamint antibiotikum érzékenységük szerinti 
azonosításukat-, illetőleg toxicitási aktivitásukat tekintve megfeleltek KE (командир экипажа, a 
legénység parancsnoka) szájnyálkahártyáján vegetáló törzseknek. Valószínűsíthető, hogy az 
űrrepülés során történt meg az 52/52A/80-as fágtípusú staphylococcus átadása, melynek során a 
donor (átadó) KE, a recipiens (fogadó) pedig KI volt. A bőr mikroflórájának elemzése a 
látogatószemélyzetnél lényeges eltérést nem mutatott. 

Összegezve arra a következtetésre jutottak, hogy a rövididejű űrrepülés az űrhajósok felső légúti 
nyálkahártyáján dysbacteriosist okozott. Hasonló jelenséget már a Szaljut–6 korábbi 
látogatószemélyzeteinél is észleltek. A jelenség a kozmikus repülés körülményeihez való aktív 
adaptáció során, a szervezet átépülésének eredményeképpen jött létre. Az adaptációs periódus után – 
mint ahogy ezt az alapszemélyzet tagjainál kimutatták – az űrhajósok automikroflórája 
normalizálódott. A kísérletek rámutattak arra, hogy az űrrepülés során a legénység tagjai képesek a 
kórokozókat (a patogén mikroflórát) egymásnak átadni. 

                                                           
26 Sejtfestési eljárás, empirikus (gyakorlati) módszer baktériumok csoportosítására. 
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 A bél mikroflórájának állapota 

A repülés előtt egy hónappal mindkettőjüknél diszbiotikus eltéréseket észleltek a bélrendszer 
enterobaktérium (a bélbaktériumok sok faja a bél normál flórájának tagja, sok faj viszont kórokozó) és 
clostridium biocenosisában (biológiai társulásában). A különféle clostridium baktériumok állandóan 
megtalálhatók az ember tápcsatornájában. Valamennyi clostridium faj méreganyagokat (toxint) 
termel, és ezzel többféle súlyos betegséget okoznak (például botulizmus, különböző hasmenések, 
tetanusz, sebfertőzések). 

Bifidoflóra deficitet, valamint a feltételesen patogén enterobaktériumok és clostridiumok számának 
megnövekedését észlelték, ezért a repülés előtt két hétig Bifidumbaktérium tablettát kaptak. Ennek 
hatására már a kezelés 5. napjától kezdve 100–1000-szeresére emelkedett a bifidus baktériumok 
száma és csökkent a clostridium baktériumok mennyisége. A repülés előtti napon már stabilizálódott 
bifidoflórát találtak. A repülés után nem találtak lényeges eltérést. Megfigyelték azonban a 
bélrendszer magas, feltételesen patogén enterococcus tartalmát. A repülés előtt hét nappal 
meghatározták a kiválasztott mikroorganizmusok csíraszámát, amely szerint megnyugtató módon a 
Klebsiella (a tápcsatorna alsó szakaszában a természetes flóra tagjai, viszonylag kis számban vannak 
jelen, kórós elszaporodásuk, a Klebsiella-fertőzés számos betegség kialakulásához vezethet, 
elsősorban a légző és kiválasztó szervrendszerekben) és Citrobacter (erjesztő baktériumok, nagy 
mennyiségű gázt és savat termelnek, ritkán embert is fertőzhetnek) feltételesen patogén 
enterococcusok mennyisége a normális határokon belüli volt. A repülés előtt napon azonban mindkét 
űrhajósnál a feltételesen patogén Klebsiella pneumoniae, és az Enterobacter cloacae nevű 
baktériumok kismértékű elszaporodását figyelték meg. Repülés után KK-nál feltételesen patogén 
kórokozó enterococcust nem találtak, KI-nél pedig csíraszámuk kissé meghaladta a repülés előtti 
értéket.  

Összefoglalva vizsgálatokat úgy értékelték, hogy a repülés előtti dysbacteriosis kezelésre 
normalizálódott, az űrrepülés pedig nem okozott az űrhajósok bélflórájában jelentős változást.112 

A környezet, az élet- és munkakörülmények 

Mikroklíma 

Az űrállomás mikroklímája és a levegő gázösszetétele az űrhajósok munkaképességét 
nagymértékben befolyásolja. Vizsgálták az abszolút légnyomást, az oxigén és a széndioxid parciális 
nyomását, a levegő hőmérsékletét, valamint páratartalmát. Másfél óránként rögzítették az adatokat és 
telemetrikus úton továbbították a Földre. Az űrállomáson naponta, fordulatokként figyelték a mért 
átlagokat, illetőleg a maximálisan és minimálisan megengedhető eltéréseket. Az életbiztosító 
rendszerek működéséről a legénység beszámolói alapján tájékozódtak.  

A légszennyezés mennyiségi és minőségi vizsgálatánál az űrállomás légterében lebegő anyagok 
koncentrációját a légszűrőbetétekről nyert mintákból gázkromatográfiás módon, laboratóriumi 
körülmények között határozták meg. Az űrhajó, illetve az űrállomás levegőjét egy hordozható 
műszer cserélhető adszorbensén áramoltatták át. Egy levegőszűrőn 15–20 alkalommal lehetett 500 
cm3 levegő átmosását elvégezni. A légszűrőket egy Progressz teherűrhajó szállította a fedélzetre, a 
mintákat pedig a leszállóegységek hozták vissza a Földre. 

A látogatólegénység repülése idején a légnyomás változásai nem voltak jelentősek, a maximális 
légnyomás ingadozás egy nap alatt 16–17 Hgmm volt. Az oxigén résznyomásának (pO2) változása 
sem volt több 6–10 Hgmm-nél. A széndioxid résznyomásának változását a CO2-elnyelő berendezés 
időszakos működése okozta, fejfájást, fáradékonyságot nem okozott. A hőmérséklet stabil volt, 
általában nappal 23–25 °C-ot, az éjszakai órákban pedig 20–23 °C-ot mutatott a hőmérő. Egy esetben 
átmenetileg 26,9 °C-ra emelkedett a hőmérséklet. Az abszolút páratartalom 10–13 Hgmm között volt 
(relatív 50–65%). A mikroklímát a legénység szubjektíve általában jónak értékelte. 
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Gázkromatográfiás eljárással az aceton, acetaldehid, metanol, etanol, N-propanol, izopranol, 
etilacetát, butilacetát, toluol, propán, N-bután, N-pentán, N-heptán és benzol koncentrációját 
határozták meg. A megengedett koncentrációkon belüli értékeket találtak. 

Közegészségügyi állapot 

A közegészségügyi ellátás, a személyi higiéne, tisztaság, járványügyi követelmények betartása zárt 
térben, az űrállomás fedélzetén rendkívüli fontosságú. A tisztálkodáshoz naponta száraz és nedves 
törülközők álltak a rendelkezésükre, az illemhelyen pedig nedves szalvétákat használtak. Ezek a 
felszerelések nemcsak a tisztálkodást, hanem a bőr normális mikroflórájának megőrzését is 
szolgálták. A jázminnal illatosított szalvéták, törülközők, valamint a testi fehérneműk antimikróbás 
anyaggal voltak átitatva. A szalvétákat hatosával, műanyag fóliába csomagolták, a test, arc, kéz 
tisztítására, valamint az illemhelyen való használatra szolgáltak. A nedves és száraz törülközőkkel a 
fehérnemű váltáskor, illetve a verejtékezéssel járó erőnléti edzések után tisztították meg a testüket. 
Száj- és fogápolásra fogkefét, rágógumit és fogpiszkálót használtak. Hajápolásra fémfésű, illetőleg 
masszázskefe állt a rendelkezésükre.113 

Táplálkozás 

A Szojuz–36 élelmezési felszerelése konténerekben tárolt élelmiszerkészletből, étkezőasztalból, 
étkészletből, valamint a dobozok és ételmaradékok elhelyezésére szolgáló zsákból állt. A Szojuz–36 
fedélzetén háromnapos, napi négy étkezésre elegendő étel volt, amely 30 ételféleségből tevődött 
össze. A napi adag összetétele 113 g fehérjéből, 118 g zsírból, 310 g szénhidrátból állt, kalóriatartalma 
pedig összesen 2690 kcal volt. 10 féle húsos-, 5 féle tejes-ételből, 3 féle kenyérből, 6 féle édességből, 4 
féle gyümölcsből és szörpből lehetett választani. Étrendjüket naponta kétszer a magyar gyártmányú 
Aerovit nevű polivitamin drazséval egészítették ki. Két étkezés között általában négy óra telt el. Az 
űrhajósok étvágya a dokkolás előtt és után jó volt. Átlagosan az előírt napi kalória mennyiséget (2690 
kcal) elfogyasztották. 

Az űrállomás fedélzetén a látogatószemélyzet alkalmazkodott az alapszemélyzet étkezéséhez. A 
Szaljut–6 élelmezési felszerelése az űrhajó alapvető készletén túl elektromos ételmelegítőt, ételrögzítő 
felszereléssel kiegészített étkezési asztalt, vízmelegítővel ellátott SZRV–K típusú vízregeneráló 
berendezést, valamint a liofilizált ételek-italok oldására szolgáló hideg-melegvíz adagoló 
berendezéseket tartalmazott. Az ellátmányuk hatnapos, napi négyszeri étkezést biztosító menüből 
állt. 70 életféleséget tartalmazott, naponta 135 g fehérje, 110 g zsír, 380 g szénhidrát, 0,8 g kalcium, 1,7 
g foszfor, 0,4 g magnézium, 3,0 g kálium, 4,5 g nátrium, 50 mg vas, 3150 kcal bevitelére szolgált. A 
választék 25 féle húsételt, 5 féle tejkészítményt, 5 féle kenyeret, 10 féle édességet, 12 féle gyümölcsöt 
és szörpöt, 3 féle üdítőitalt, 2 féle fűszert, valamint 6 féle előételt tartalmazott. Naponta kétszer 
Aerovit nevű polivitamin drazsét is kaptak. Az ételek közül 34 félét fogyasztottak melegen. A 
látogató legénység étvágya jó volt, naponta átlagosan 3000 kcal-t fogyasztottak, azonban ez csak 
becsült érték volt, mert hiányosak voltak az információk a terméklistáról naponta el nem fogyasztott 
ételekről. Az űrhajósokat naponta figyelmeztetni kellett arra, hogy tartsák be az előírt étrendet. 
Valamennyi ételt ízletesnek találták, íz érzésük nem változott, diszpepsziás panaszaik nem voltak. Az 
űrrepülés alatt KK 2 kg-ot, KI pedig 3,3 kg-ot fogyott.114 

Összefoglalás 

Az első szovjet–magyar űrrepülés sikeres volt. Az űrhajósok egészségi állapota a repülés alatt és 
után is jó volt. Az orvos-biológiai vizsgálatok és kísérletek értékes adatokat szolgáltattak az űrhajósok 
egészségéről, valamint a lakókörnyezetük állapotáról. Az Interkozmosz-kísérletek, valamint a 
részletes kliniko-fiziológiai vizsgálatok nemcsak gyakorlati, hanem elméleti jelentőségűek is voltak, 
elmélyítették a kozmikus repülések emberre gyakorolt hatásáról alkotott ismereteket. 
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A vizsgálatok nem mutattak ki súlyos elváltozásokat az űrhajósok szervezetében, azonban a 
repülés alatti és utáni periódusban szinte minden mutatóban eltérések mutatkoztak. Illúziók jöttek 
létre, csökkent az űrhajósok immunitása, a zsír-, fehérje-, energetikai-, vitamin-, só-vízháztartás 
anyagcserében labilitás alakult ki. Csökkent az ortosztatikus ellenálló képesség, illetőleg a fizikai 
terhelhetőség. Megváltozott az érzékszervi tevékenység: csökkent az ízérzékelés, emelkedett a 
hallásküszöb, nőtt a félkörös ívjáratok érzékenysége, az otolith-reflexben, valamint a térérzékelésben 
aszimmetria alakult ki. Elváltozásokat mutattak ki a mozgató-támasztó rendszerben, károsodtak a 
mechanoreceptorok, csökkent az izmok összehúzódó képessége, a térérzékelésben zavarok 
keletkeztek. Csökkent az információfeldolgozó képességük, romlott a szellemi munkavégző 
képességük. Átépült az űrhajósok pszichés tevékenysége. Egyes változások egyéni jellegűek voltak. 
Ide tartozott például KK repülés után megfigyelt májvéna pangása nehezített artériás elfolyással, 
valamint KI agyi vérkeringésében felfedett aszimmetria, illetve a vertebrobasilaris vértelődés 
csökkenése következtében kialakuló ortosztatikus hypotonia. A mikroflóra vizsgálata rámutatott arra, 
hogy az űrrepülés alatt lehetséges a kozmonauták között a patogén mikroflóra cseréje. 
Hangsúlyozták, hogy a felfedezett elváltozások az űrrepülés velejárói voltak, nem tekintették kóros 
jellegűeknek, létrejöttjüket a kedvezőtlen élettani hatások következtében kialakuló fizikai és pszichés 
terheléssel együtt járó stressz hatásnak tulajdonították. 

 

(593) 1980. május 30-án a CUP monitorjánál a Rabotoszpaszobnoszty-kísérlet idején 

 

(594) 1980. június 1-én a CUP monitorjánál a Rabotoszpaszobnoszty-kísérlet idején 
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