
 Спутник: Ускоро прво лансирање ракете са новог руског космодрома „Восточни“
понедељак, 11 април 2016 11:37

Прво у историји лансирање ракете са новог руског космодрома „Восточни“ планирано је
за 27. април у 5.01 по московском времену, саопштио је „Роскосмос“. Руски званични су
то оценили као „најважнији догађај у 2016. години“.

  

  

Ракета-носач „Сојуз-2.1а“ послаће у орбиту космичке апарате „Аист-2Д“, истраживачки
сателит „Ломоносов“, а такође наносателит СамСат-218. Сва три апарата су већ
достављена на космодром, а сама ракета је тестирана. Стручњаци „Роскосмоса“
започели су припрему ракете-носача и свих система космодрома и космичких апарата.
Постављање ракете на лансирну рампу заказано је за 23. април.

  

База „Восточни“ се налази на Далеком истоку, код града Углегорска, 5.800 километара
источно од Москве и стотинак километара од Кине.

  

Изградња најсавременијег космодрома је почела 2012. године. Космодром се простире
на више од 1.000 квадратних километара, а у свом склопу имаће десет лансирних рампи.
Планирано је да са новог космодрома 2018. године полети и прва ракета са посадом.

  

Нови космодром опслуживаће око 25.000 људи, међу којима ће бити и велики број
стручњака са високим квалификацијама.
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Осим тога, у близини космодрома гради се и нови научни град, који ће моћи да прими
100.000 становника и где ће живети сви који раде на космодрому, али и они који пружају
пратеће услуге. Град ће носити име Циолковски, по великом руском и совјетском
научнику Константину Циолковском — пиониру науке о истраживању свемира и
оснивачу модерне космонаутике.

  

„Паметни град“ ће имати све што је неопходно за удобан живот — болнице, спортске и
културне објекте, школе, вртиће и комплетну градску инфраструктуру, а првих 300
станова је већ спремно за усељење. До краја године биће изграђено још најмање 14
зграда.

  

Стручњаци истичу да ће космодром „Восточни“ обезбедити Русији независан приступ
косомосу. Он временом треба да постане главни центар космичких научних пројеката и
да удахне нови живот развоју руске космичке индустрије.

  

„Сопствена свемирска инфраструктура и модерна мрежа космодрома омогућиће Русији
да ојача своје позиције водеће свемирске суперсиле и гарантоваће независност
активности у космосу“, рекао је Путин крајем прошле године, током своје посете
„Восточном“.

  

„Восточни“ ће бити други космодром који се налази у Русији, поред „Плесецка“, који је
далеко мањи и користи се за лансирање војних сателита. Русија и данас за све
свемирске мисије и друга комерцијална лансирања користи „Бајконур“, који је после
распада Совјетског Савеза остао ван граница Русије, у Kазахстану.

  

„Бајконур“ је, иначе, први и до сад највећи космодром на свету. Управо са овог места су у
космос одлетели пси Лајка, Белка и Стрелка… Одавде је полетео и Јуриј Гагарин, први
човек који је боравио у космосу.

  

„Од свих ракета које су у целом свету лансиране у космос више од половине је лансирано
са космодрома ’Бајконур‘. Одавде је стартовао и први вештачки Земљин сателит. Одавде
су у космос упућени пилотирани бродови серија ’Восток‘, ’Восход‘ и ’Сојуз‘, орбиталне
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станице ’Саљут‘ и ’Мир’… Ми смо већ смањили условљеност од ’Бајконура‘, јер имамо
космодром ’Плесецк‘, а тамо опет имамо ракету ’Ангара-5‘, која има готово исте
могућности за лансирање као и ’Протон‘ на космодрому ’Бајконур‘. Једино што ’Плесецк‘
нема у односу на ’Бајконур‘ је лансирање по програму пилотираних летова. ’Восточни‘
даје такве могућности“, каже за Спутњик Андреј Јонин, дописни члан Руске академије
космонаутике.

  

„Мени се посрећило да будем у групи стручњака који су 2007. године писали студију
изводљивости космодрома ’Восточни‘… ’Восточни‘ је пре свега подстицај за развој
Далеког истока у оквиру стратегије преокрета на исток. Планира се производња
космичке технике, ракета, космичких апарата… У плану је отварање нових космичких
универзитета за припрему специјалиста у области космонаутике, као и отварање
иновационих центара налик Сколкову, где ће се развијати нове технологије. У
будућности би ’Восточни‘ могао да постане међународни космодром, јер се сада центар
светске космонаутике ’померио‘ у тихоокеански регион. Више земаља развија свој
космос. То су Кина, Јапан, Јужна Кореја, Вијетнам, Индонезија, Малазија, Сингапур.  И
’Восточни‘ би могао да постане центар за међународну сарадњу“, предвиђа Јонин.

  

Иначе, руска свемирска агенција „Роскосмос“, у част 55. годишњице слања првог човека
у свемир, прогласила је 2016. годином Јурија Гагарина.

  

Међународни Дан космонаутике  се слави 12. априла, на датум када је Гагарин —
отпутовао у космос.

  

(Спутник)
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