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Wstęp

Lata pięćdziesiąte  i  sześćdziesiąte  naszego stulecia przyniosły ogromny wzrost
znaczenia rakiet w badaniach atmosfery ziemskiej. Technika rakietowa, która w
tym czasie  umożliwiła  realizację  lotów kosmicznych,  a  także  wysunęła  się  na
czoło w arsenale rynsztunku wojskowego, stała się zarazem głównym — i przez
wiele  lat  niezastąpionym — narzędziem meteorologii  i  geofizyki,  służącym do
poznawania tajemniczych wówczas jeszcze rejonów górnych warstw atmosfery
ziemskiej.  Badania,  prowadzone przy użyciu rakiet,  będąc czynnikiem rozwoju
nauki, zaczęły również odgrywać ważną rolę jako element prestiżu narodowego i
państwowego, przyciągały uwagę nie tylko specjalistów, ale środków przekazu
informacji, a poprzez nie – szerokich mas.

W tej wielkiej przygodzie nauki i techniki miała także swoje miejsce Polska.
Już w latach bezpośrednio  poprzedzających  wybuch II  wojny  światowej

naukowcy  polscy  próbowali  sięgnąć  do stratosfery.  Balon „Gwiazda  Polski”,
którego załogę mieli  stanowić pilot  i  uczony,  miał  osiągnąć wysokość 30 km.
Awaria  podczas  napełniania  powłoki  uniemożliwiła  start  w  roku  1938,  wzlot
naprawionego balonu w roku 1939 został przekreślony wojną. Ogrom nieszczęść
w jakich wojna ta pogrążyła nasz kraj, sprawił, że długo trzeba było czekać na
ponowne podjęcie idei polskiego szturmu do stratosfery. Minęło 20 lat od próby
wzlotu „Gwiazdy Polski”, gdy w powietrze wzbiła się pierwsza, skromna jeszcze,
polska rakieta badawcza — zapowiedź wkroczenia Polski na drogę wiodącą ku
wysokim  warstwom  atmosfery.  Siedem  dalszych  lat  trzeba  było  czekać,  aby
polskie rakiety osiągnęły i przekroczyły metę, wyznaczoną niegdyś dla „Gwiazdy
Polski”. Ale gdy to już się stało, przez kolejnych siedem lat trwały systematyczne
i  regularne  wzloty.  Rakiety  meteorologiczne  polskiej  konstrukcji  i  produkcji
wniosły  swój  wkład  danych  pomiarowych  do  światowego  zasobu  wiedzy  o
stratosferze; z czasem przekroczyły granice stratosfery i wniknęły do mezosfery.
Na koniec dotarły do progu przestrzeni kosmicznej, przebijając pułap 90 km.

Każdy krok  na tej  drodze wymagał  pokonania niezliczonych trudności  i
przeszkód; wymagał ciężkiej pracy, wysiłku, woli osiągnięcia celu i silnej wiary
w możliwość osiągnięcia tego celu.
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Czy epopea ta nie powinna zostać utrwalona? Wszystko przemawia za tym,
że powinna, że należy ją uchronić od zapomnienia. Jest ona przecież jedną z kart
historii polskiej nauki i techniki, i to kartą chlubną.

Z przekonania o tym powstała niniejsza książka.
Pierwszy cel,  który wyznaczył  sobie autor, to możliwie ścisłe utrwalenie

faktów  —  danych  technicznych,  przebiegu  eksperymentów,  okoliczności
historycznych,  tego  wszystkiego,  co  składa  się  na  dzieje  polskich  rakiet
badawczych. Choć było to niedawno, jednak z upływem lat szybko zaciera się
pamięć wydarzeń, nawet tych, których byliśmy uczestnikami i sprawcami. Całą
epopeę polskich rakiet przeżyłem, tkwiąc w jej nurcie, a jednak starałem się —
pisząc  —  nie  dowierzać  własnej  pamięci,  sięgnąć  do  źródeł:  dokumentacji
technicznej,  protokołów  prób,  notatek  i  sprawozdań,  a  nawet  —  bieżącej
korespondencji.  Przekopałem  się  przez  zakurzone  foliały  archiwalnych
dokumentów, szukałem, odtwarzałem, porównywałem dane z różnych źródeł.

Czy dzięki temu praca wolna jest od błędów i nieścisłości? Na pewno nie,
jest to wprost statystycznie niemożliwe. Czasem np. konstrukcja tego samego typu
rakiety ulegała jeszcze zmianom podczas eksploatacji, czasem rozmaite szczegóły
inaczej  wyglądały  w świetle  dokumentacji  konstrukcyjnej,  a  inaczej  w świetle
dokumentacji montażowej, sporządzanej na poligonie na kartkach zaplamionych
smarem.

Starałem się jednak podać informacje ze źródeł najbardziej wiarygodnych,
czasem  korygując  nawet  dane,  znajdujące  się  już  we  wcześniejszych
publikacjach. Starałem się też być obiektywny, w miarę możności ustrzec się od
akcentowania mojego osobistego punktu widzenia. Niech mi Czytelnik wybaczy,
jeśli  w  tej  dziedzinie  nie  osiągnąłem  powodzenia.  Sprawie  polskich  rakiet
poświęciłem dwadzieścia najlepszych lat mojego życia i jakieś piętno osobistego
doświadczenia zapewne musi pozostać na historii, którą opowiadam.

Jest jeszcze kilka spraw, które wymagają wyjaśnienia.
Pierwsza,  to  sam  przedmiot  pracy.  W  książce  omówiłem  rakiety

meteorologiczne, a także różne rodzaje rakiet doświadczalnych, budowanych w
ramach programu realizacji rakiet meteorologicznych. Stanowią one nieodłączną
część historii polskiego programu rakietowych badań atmosfery. Znalazło się też
w książce omówienie rakiet serii „RP”. Były one blisko spokrewnione z rakietami
programu  meteorologicznego,  a  w  pewnej  mierze  służyły  —  pośrednio  —
realizacji tego programu, umożliwiając szkolenie obsługi i przeprowadzanie prób
elementów i podzespołów.

Praca bynajmniej nie rości sobie pretensji  do przedstawienia wszystkich
polskich przedsięwzięć z zakresu techniki rakietowej. Były zapewne różne takie
przedsięwzięcia  poza  nurtem  programu  rakietowych  badań  atmosfery  —  na
uczelniach, w Wojsku Polskim, a także w ramach ruchu amatorskiego. Ale to już
całkiem inna historia.

Druga sprawa, to niełatwy problem wymieniania w książce ludzi,  którzy
odegrali rolę w historii polskich rakiet badawczych. Na pewno nie udało mi się tu
oddać  sprawiedliwości  tym  ludziom,  wyważyć  ich  zasług,  wspomnieć  o
wszystkich, którzy swoim zapałem, ofiarnością, a także wiedzą, doświadczeniem
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lub autorytetem swojego stanowiska — przyczyniali się do postępów programu
rakietowego. Chyba jednak w pracy o tej objętości nie było możliwe spełnienie
tego zadania. Przepraszam wszystkich, którzy zostali pominięci, i zapewniam, że
starałem  się  przynajmniej  wspomnieć  z  nazwiska  tych,  którzy  figurowali  w
dostępnych mi dokumentach jako twórcy ważniejszych etapów realizacji polskich
rakiet badawczych. 

Czasem jednak,  mimo posiadania  dokumentów,  nie  było  możliwe  — ze
względu na brak miejsca — wymienienie wszystkich członków wieloosobowych
zespołów,  np.  obsługi  eksperymentów  lub  uczestników  prac  konstrukcyjnych,
wykonywanych w bardzo dużych zespołach.

Przy wymienianiu osób z tytułami zawodowymi i naukowymi podawałem
zawsze tytuły aktualne w odcinku czasu, którego dotyczył dany tekst. Stąd też ta
sama osoba może występować w różnych miejscach raz jako magister, raz jako
doktor lub nawet docent. Cóż, wraz z rozwojem rakiet rozwijali się też ludzie.

Przeżycia tych ludzi są także wielką i ważną częścią historii polskich rakiet
badawczych.  Uczestnictwo  w  budowie  i  odstrzałach  rakiet  było  pasjonującą
przygodą — przygodą jedyną w swoim rodzaju. Pracowite noce pod wyrzutnią na
Pustyni Błędowskiej czy na brzegu morskim, pełne napięcia chwile w huczącym
pudle radaru, w oczekiwaniu na pojawienie się sygnału dipoli, trudne momenty
awarii i niepowodzeń — i tyle innych przeżyć, których nie da się zapomnieć. A
zwłaszcza — moment kulminacyjny każdej próby, start, i urzekający, mający w
sobie  niemal  magiczną  siłę  przyciągania  —  widok  wznoszącej  się  ku  niebu
rakiety. Może ten widok, może jego wpływ sprawił,  że u ludzi,  pracujących w
programie rakietowym, spotykało się tak wiele pięknych, wartościowych cech —
bezinteresowności, entuzjazmu, szczerego zapału, wytrwałości, ofiarności?

Na utrwalenie tego wszystkiego zabrakło już miejsca w tej książce, w której
musiały  się  znaleźć  ścisłe  daty,  fakty,  liczby.  Jest  to  temat  do  całkiem  innej
książki. Być może, że taka książka zostanie kiedyś napisana.
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Zarys historii i organizacji 
polskich prac w dziedzinie rakiet 
badawczych w latach 1956—1974

1
Powstanie koncepcji  zastosowania rakiet
do badań atmosfery w Polsce

Dokonujący  się  na  świecie  na  przełomie  lat  czterdziestych  i  pięćdziesiątych
gwałtowny  rozwój  techniki  rakietowej  —  zmierzający  do  realizacji  lotów
kosmicznych  —  wzbudził  także  w  Polsce  rosnące  zainteresowanie  sprawami
rakiet  i  lotów  kosmicznych.  Jednym  z  wyrazów  tego  zainteresowania  było
utworzenie  w  roku  1954  w  Warszawie  Polskiego  Towarzystwa  Astro-
nautycznego.  W  maju  1956  r.  utworzono  Oddział  Krakowski  towarzystwa,
kierowany przez doc. dr K. Kordylewskiego. Jednocześnie w ramach Oddziału
powstała  —  z  inicjatywy  grupy  młodych  inżynierów  i  techników  —  Sekcja
Techniczna (pierwsze zebranie — 18 maja 1956 r.), która postawiła sobie za cel
studiowanie techniki rakietowej i rozważenie możliwości prowadzenia w Polsce
eksperymentów z dziedziny pokojowych zastosowań rakiet. Studia te były oparte
początkowo o skąpą,  z  trudem gromadzoną literaturę  zagraniczną;  od 1957 r.
dużą  pomocą  stały  się  tu  realizowane  na  Politechnice  Warszawskiej  pod
kierunkiem  prof.  Z.  Pączkowskiego  wydawnictwa  periodyczne  „Technika
rakietowa”  i  „Przegląd  techniki  rakietowej”  oraz  organizowane  przez  Polskie
Towarzystwo Astronautyczne Ogólnopolskie Konferencje Techniki Rakietowej i
Astronautyki.

Krakowska Sekcja Techniczna — prowadzona z początku przez mgr inż.
Kazimierza Krzyżanowskiego,  a  od 22 czerwca 1956 r.  przez mgr inż.  Jacka
Walczewskiego,  organizowała  już  od  pierwszego  roku  swego  istnienia
systematyczne  cykle  wykładów  na  temat  konstrukcji  rakiet  oraz  teorii  i
konstrukcji  silników  rakietowych.  Poza  tym  częste  zebrania  Sekcji  były
poświęcone  dyskusjom,  z  których  wyłonił  się  podstawowy  zarys  programu
działania.  Program  ten  został  oparty  na  dwóch  istotnych  punktach,  które
wyrażały zgodny pogląd zespołu:

— nastawieniu na realizację konstrukcji i eksperymentów rakietowych,

— uznaniu, że zasadniczą formą pokojowego zastosowania techniki rakietowej w Polsce
powinno być zastosowanie rakiet do badań atmosfery.
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Był to okres, w którym za granicą zaczynały krystalizować się nowe formy
techniki rakietowej. Powodzenie i rewelacyjne wyniki pierwszych rakietowych
sondaży atmosfery, prowadzonych w latach 1947—1955 za pomocą wielkich i
kosztownych  rakiet,  spowodowały  powstanie  planów  użycia  rakiet  do  badań
górnej  atmosfery  na  większą  skalę  i  w  sposób  skoordynowany,  podczas
Międzynarodowego  Roku  Geofizycznego  1957—1958.  Ponieważ  zaś
dotychczasowe  badania  ujawniły  wielką  zmienność  parametrów  górnej
atmosfery, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, stało się jasne, że powodzenie
badań zależy od możliwości prowadzenia sondaży rakietowych wielokrotnie w
ciągu roku, a także w wielu punktach kuli ziemskiej. Dotychczas stosowane do
badań atmosfery typy rakiet nie mogły sprostać nowemu zadaniu ze względu na
swą kosztowność i wysokie wymagania eksploatacyjne, wobec czego powstało
zapotrzebowanie  na  nową  generację  rakiet  —  takich,  które  by  dzięki
uproszczeniu konstrukcji i zmniejszeniu rozmiarów odznaczały się niższą ceną i
łatwiejszą  eksploatacją.  Koncepcja  „małych  rakiet”  zdobyła  sobie  prawo
obywatelstwa w programach badań rakietowych, a chociaż nie zdążyła jeszcze w
pełni  zatryumfować  w  ciągu  Międzynarodowego  Roku  Geofizycznego,
doprowadziła w ciągu pięciu lat do pojawienia się nowoczesnych typów rakiet
meteorologicznych,  a  dzięki  nim  z  kolei  w  następnym  dziesięcioleciu  do
powstania  meteorologii  synoptycznej  górnej  atmosfery.  „Małe  rakiety”
wykształciły się w odrębną, specyficzną grupę typów rakiet, tworzących zresztą
— pod względem wielkości  produkcji  — zapewne grupę najliczniejszą wśród
rakiet niewojskowych.

W 1956 r. koncepcja „małych rakiet” zaczynała torować sobie drogę do
sukcesów nie tylko ze względu na perspektywy zastosowań meteorologicznych,
ale  także  dzięki  nowym  ideom  ekonomicznych  metod  rozwoju  systemów
rakietowych. Ukazano bowiem możliwości rozwiązania problemów badawczych
i  konstrukcyjnych  przez  realizację  systemów  rakietowych  za  pomocą  prób  z
systemami  modelowymi.  W  Japonii  grupa  naukowców  z  uniwersytetu
tokijskiego,  pod  kierunkiem  prof.  H.  Itokawy,  rozpoczęła  w  1955  r.  prace
eksperymentalne  nad  systemami  rakietowymi  do  badań  górnej  atmosfery.
Doświadczenia  rozpoczęto  od  systemu  modelowego  „Pencil”,  wystrzeliwując
rakiety niewiele większe od ołówka (17 cm długości). W kilkanaście lat później
program ten zaowocował wprowadzeniem na orbitę satelity japońskiego.

Aczkolwiek literatura  fachowa docierała w bardzo skąpych ilościach do
Sekcji  Technicznej  PTA  w  Krakowie,  wyczuwano  tu  w  sposób  dość  jasny
nadchodzenie ery „małych rakiet” i na tym budowano nadzieje na realizowanie
własnych  ambitnych  planów  budowy  rakiet  doświadczalnych.  Szczególny
entuzjazm wywołały tu informacje o programie japońskim. Bardziej szczegółowe
wiadomości  o  tym programie  dotarły  do  Krakowa  później  za  pośrednictwem
prof. R. Peśka z CSSR, goszczącego w Oddziale Krakowskim PTA w r. 1959.
Nawiązano  wówczas  korespondencję  z  grupą  tokijską  i  otrzymano  stamtąd
bardzo użyteczne materiały, wykorzystane szczególnie przy opracowaniu własnej
metody obliczania torów lotu rakiet.

Wzorując  się  na  doświadczeniach  japońskich,  postanowiono  w  Sekcji
Technicznej, aby badania podstawowych problemów, związanych z konstrukcją i
próbami rakiet, prowadzić za pomocą modelowych systemów rakietowych. 

10



Założenie to stało się podwaliną tzw. „Programu RM”,  którego konsekwencją
była inicjatywa budowy polskiej  rakiety meteorologicznej.  Przyjęto,  że cel  —
rakieta  meteorologiczna  — może  być  osiągnięty  tylko  poprzez  zrealizowanie
całego  szeregu  rakiet  doświadczalnych,  których  opracowanie  i  próby
pozwoliłyby  zdobyć  niezbędne  doświadczenie  i  rozwiązać  liczne  problemy
techniczne, a także przekonać czynniki oficjalne o realności przedsięwzięcia. 
Na  razie  bowiem  idea  budowy  rakiety  była  pomysłem  grupy  ludzi  nie
dysponujących praktycznie  żadnymi funduszami  ani  zapleczem technicznym i
zbierających się na swe dyskusje w czasie wolnym od pracy zawodowej.

Program działania, oznaczony literami „RM” (Rakieta Meteorologiczna),
sformułowany  w  r.  1956,  stał  się  wytyczną  i  czynnikiem  koordynującym
działanie  grupy  ludzi,  skupionych  wokół  Sekcji  Technicznej  PTA  i  jej
organizacyjnych  kontynuacji.  Jak  wykazała  historia  dalszych  lat,  realizacja
programu przebiegała pod wieloma względami inaczej, niż wyobrażali to sobie
jego  projektodawcy,  mimo  to  jednak  na  płaszczyźnie  organizacyjnej,  jak  i
technicznej, program przyczynił się poważnie do osiągnięcia zamierzonego celu.

„Program RM” i jego boczny tor — „Program RP”
Pierwsze  studium  projektowe  rakiety  badawczej  przeprowadzono  w  Sekcji
Technicznej  PTA na przełomie lat  1956—1957. Projekt  ten,  nazwany później
„RM-0”,  był  oparty  na  koncepcji  rakiety,  startującej  z  balonu  (system
„Rockoon”).  Projekt  obejmował  jedynie  wstępną  i  bardzo  ogólną  analizę
teoretyczno-obliczeniową,  tak  że  może być traktowany jako pewnego rodzaju
ćwiczenie,  choć  próbowano  także  rozeznać  praktyczną  stronę  jego  realizacji,
m.in. prowadzano rozmowy z Aeroklubem PRL w sprawach balonów. 

Już  wówczas  wyłonił  się  problem zorganizowania  zaplecza  techniczno-
laboratoryjnego  i  podjęto  w  związku  z  tym starania  o  uzyskanie  jednego  ze
starych poaustriackich fortów pod Krakowem na pomieszczenie tego zaplecza,
zwłaszcza  zaś  hamowni  do  prób  silników  rakietowych.  Latem  1956  r.
opracowano  dość  szczegółowo  i  przedstawiono  Zarządowi  Głównemu  PTA
projekt i kosztorys adaptacji jednego z fortów na ośrodek badawczo-szkoleniowy
z  zakresu  techniki  rakietowej.  Projekt  ten  nie  uzyskał  poparcia  i  nie  został
zrealizowany,  udało  się  jednak  z  dniem  1  stycznia  1957  r.  wydzierżawić
pomieszczenie w innym forcie. Obiekt ten służył przez kilka lat jako magazyn
materiałów i miejsce prób statycznych silników rakietowych.

Z początkiem 1957 r. otworzyły się przed Sekcją Techniczną możliwości
pewnego  —  bardzo  ograniczonego  —  poparcia  finansowego  przez  Zarząd
Główny PTA,  kierowany  przez  prof.  dr  K.  Zarankiewicza.  Stało  się  również
możliwe  uzyskanie  nieodpłatnie  z  przemysłu  niektórych  materiałów
konstrukcyjnych.  Najcenniejsza  była  jednak  pomoc  wojska,  które  oddało  do
dyspozycji Sekcji pewną ilość stałego paliwa rakietowego z wycofanych z użycia
urządzeń.  Przystąpiono  wówczas  do  opracowania  projektu  pierwszej  rakiety
doświadczalnej, nazwanej „RM-1”.

PTA  gościło  wówczas  radzieckiego  specjalistę  rakietowego  prof.  J.A.
Pobiedonoscewa,  którego  poproszono  przy  okazji  pobytu  w  Krakowie  o
przejrzenie  rysunków  konstrukcyjnych  rakiety,  opracowanych  przez  J.
Walczewskiego.
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Uwagi prof. Pobiedonoscewa były bardzo cenne, a ogólna opinia zachęcała do
dalszej pracy. Było jednak jasne, że budowa i próby rakiety doświadczalnej —
nawet systemu modelowego — przekraczają możliwości Polskiego Towarzystwa
Astronautycznego,  będącego  organizacją  społeczną.  Podjęto  więc  starania  o
stworzenie etatowej placówki, związanej z jakąś instytucją naukową, a mającej
na celu realizację programu badań rakietowych.

28.11.1956  r.  wystąpiono  z  odpowiednią  propozycją  do  Politechniki
Krakowskiej,  jednak  wynik  tych  starań  był  negatywny.  Od  lutego  1957  r.
rozpoczęły się pertraktacje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Dzięki
zabiegom prof. K. Zarankiewicza, Prezesa Zarządu Głównego PTA, i doc. dr K.
Kordylewskiego,  przewodniczącego  Oddziału  Krakowskiego  PTA,  oraz  w
sprzyjającej atmosferze po locie Sputnika uzyskano na cel badań rakietowych 2
etaty  naukowo-badawcze.  Prof.  K.  Szawłowski,  kierownik  Katedry  Maszyno-
znawstwa  i  Zakładu  Silników  Cieplnych  Akademii  Górniczo-Hutniczej  w
Krakowie, wyraził zgodę na przyjęcie tych etatów do swojej Katedry.

W początku grudnia 1957 r.  rektor  AGH prof.  Olszak wydał decyzję  o
utworzeniu przy Zakładzie Silników Cieplnych wewnętrznej Komórki naukowo-
badawczej pod nazwą Komórki Techniki Rakietowej i Fizyki Atmosfery.
Nazwa komórki odzwierciedlała cele, stawiane sobie przez tę placówkę: prace
nad  zastosowaniem  techniki  rakietowej  do  badań  atmosfery.  Były  to  cele
„Programu RM”. Komórka posiadała 2 etaty naukowo-badawcze, przydzielone
na okres roczny i wymagające co rok przedłużenia.  Od grudnia 1957 r. etaty te
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obsadzone były przez 2 starszych asystentów: mgr Leszka Dubińskiego i mgr inż.
Jacka Walczewskiego, który jednocześnie pełnił obowiązki kierownika komórki
(będąc także przewodniczącym Sekcji Technicznej PTA).

Kilku  członków  Sekcji  Technicznej  PTA  współpracowało  z  komórką
bezinteresownie  jako  asystenci  —  wolontariusze,  stale  lub  okresowo.  Stale
funkcję tę pełnili Zbigniew Baranowski, Jan Płatek i Adam Solecki. Komórka
otrzymała własne pomieszczenie laboratoryjne oraz mogła w pewnym zakresie
korzystać  z  warsztatu  Katedry  Maszynoznawstwa,  a  także  z  pomocy
aparaturowej  i  konsultacji  innych  zakładów uczelni.  Większe  przedsięwzięcia
związane z budową i próbami rakiet były podejmowane wspólnie przez Komórkę
Techniki Rakietowej i Fizyki Atmosfery AGH oraz Sekcję Techniczną PTA. 

W  początku  roku  1959,  w  związku  z  wysunięciem  na  pierwszy  plan
problematyki  pomiarów  toru  lotu  rakiet,  komórka  została  przeniesiona  do
Katedry Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych, kierowanej przez prof. dr
inż. T. Kochmańskiego.

W składzie osobowym komórki nastąpiła pewna zmiana, gdyż miejsce mgr
L. Dubińskiego zajął mgr M. Markowski, poza tym status Komórki pozostał bez
zmian.  Likwidacja  komórki  nastąpiła  z  dniem  31  grudnia  1959  r.  wobec
trudności etatowych AGH i nieprzedłużenia etatów komórki na rok 1960.
 W czasie  dwuletniego  okresu  istnienia  Komórki  Techniki  Rakietowej  i
Fizyki Atmosfery AGH realizacja „Programu RM” postąpiła znacznie naprzód.
Wspólnymi silami AGH i PTA zaprojektowano, zbudowano i wypróbowano w
locie pierwsze rakiety programu: „RM-1” i „RM-2A”. Próby te przeprowadzone
na  Pustyni  Błędowskiej,  odbiły  się  szerokim  echem  w  środkach  masowego
przekazu w Polsce, a nawet za granicą. Przejście od rozważań praktycznych i
projektów do pracy eksperymentalnej stanowiło przełom w rozwoju koncepcji
krajowych rakiet badawczych i było źródłem niezwykle cennych doświadczeń.
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Komórka stała się również ośrodkiem starań o zapewnienie perspektyw dalszego
rozwoju programowi budowy rakiet badawczych. Opracowywano w tej sprawie
memoriały  do władz  i  instytucji  centralnych,  m.in.  opracowano wytyczne dla
programu rakiet meteorologicznych i  przekazano je Państwowemu Instytutowi
Hydrologiczno-Meteorologicznemu  (PIHM).  Ten  posiew  idei  przyniósł  po
pewnym czasie owoce.

Tymczasem  jednak  z  nadejściem  roku  1960  nastąpił  dla  realizacji
„Programu RM” trudny okres. Wobec likwidacji Komórki Techniki Rakietowej i
Fizyki  Atmosfery  działalność  eksperymentalna  utraciła  bazę  instytucjonalną.
Część prac studialnych kontynuowano w Zakładzie Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk (dzięki  otwarciu na ten cel  stanowiska  pracy w Krakowie),  w zasadzie
jednak zespół,  związany z programem rakietowym, znalazł  się z powrotem w
fazie działalności społecznej.

Działalność ta nadal  opierała  się  w dużej  mierze na Sekcji  Technicznej
Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Sekcja ta dysponowała już obecnie
pomieszczeniem magazynowym i terenem do prób statycznych w Forcie Barycz
pod Krakowem, była również w posiadaniu pewnej ilości sprzętu technicznego i
materiałów, uzyskanych jako dary w latach 1957—1959.

Największym  majątkiem  Sekcji  był  jednak  zespół  ludzi,  ofiarnych,
bezinteresownych  i  pełnych  entuzjazmu,  jednocześnie  reprezentujących  dobry
poziom  fachowy  w  różnych  dziedzinach  mechaniki  i  elektroniki.  Formalnie
sekcja  liczyła  w  niektórych  okresach  do  40  członków,  jednak  faktycznie
pracujący zespół na ogół nie przekraczał 10 osób. W tym gronie dyskutowano
wszystkie  projekty,  podejmowano  inicjatywy  i  szukano  wyjścia  z  trudności.
Skład  tego  zespołu  również  zmieniał  się  z  czasem.  W  różnym  czasie
najaktywniejszą działalnością zapisali się: Z. Baranowski, mgr L. Dubiński, inż.
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M. Front, mgr inż. T. Hanusz, mgr inż. D. Herbert, mgr S. Janiczek, mgr inż. M.
Kibiński, mgr M. Markowski, mgr inż. W. Myśliwiec, J. Rowiński, A. Solecki,
mgr inż. Z. Wiejacki, mgr inż. R. Zieleniewski. Każdy z nich wniósł wkład w
postaci projektów i innych konkretnych form pracy. Funkcję przewodniczącego
sprawował mgr inż. J. Walczewski.

Zebrania odbywały się w zasadzie co miesiąc, a w okresach „gorących”
nawet  częściej.  Sekcja  cieszyła  się  zainteresowaniem,  opieką  i  poparciem
kolejnych  przewodniczących  Oddziału  Krakowskiego  PTA  —  doc.  dr  K.
Kordylewskiego i prof. dr inż. T. Kochmańskiego. Sekcja Techniczna nigdy nie
została  formalnie  rozwiązana,  ale  działalność  jej  zamarła  po  roku  1961,  gdy
rozwinęły się inne, zinstytucjonalizowane formy działalności w zakresie techniki
rakietowej.  W roku  1960  rozwinęła  się  jeszcze  inna  forma  pracy  społecznej,
związanej  z  kontynuacją  koncepcji  „Programu  RM”.  Było  to  utworzone  w
grudniu  1959  r.  Koło  Lotnicze  Techniki  Rakietowej  przy  Aeroklubie
Krakowskim.  Skład  Koła  pokrywał  się  w  dużej  mierze  ze  składem  Sekcji
Technicznej PTA.

Trzeba  jednocześnie  zaznaczyć,  że  chociaż  w  Akademii  Górniczo-
Hutniczej  nie  istniała  już  formalnie  Komórka  Techniki  Rakietowej  i  Fizyki
Atmosfery, dawny zakład macierzysty Komórki — Katedra Geodezji Wyższej i
Obliczeń  Geodezyjnych  —  udzielała  nadal  w  miarę  możliwości  poparcia
kadrowego,  sprzętowego,  a  nawet  lokalowego  pracom  rakietowym.  W  tych
warunkach  stało  się  możliwe  zrealizowanie  w  1960  r.  trzech  dalszych
eksperymentów (z rakietami „RM-2P”, „RM-2B” i „RM-1A”). Choć musiały one
przybrać  formę  usług  dla  określonych  zleceniodawców  (poczta  rakietowa,
pokazy), pozwoliły na wypróbowanie niektórych nowych elementów

15



technicznych i skupiły na nowo zespół. Przeprowadzono je pod firmą Aeroklubu,
jako przedsięwzięcia Koła Lotniczego Techniki Rakietowej.

Eksperyment z rakietą „RM-2P” odbył się (podobnie jak poprzednie próby
rakiet  „RM-1”  i  „RM-2A”)  na  Pustyni  Błędowskiej.  Natomiast  próba  rakiet
„RM-2B”  i  „RM-1A”  była  pierwszym  eksperymentem  ekspedycyjnym.
Zamówiona  — jako pokaz  — przez  Ligę  Przyjaciół  Żołnierza,  odbyła  się  w
grudniu 1960 r.  pod Warszawą.  Konsekwencją  tego eksperymentu był  wzrost
zainteresowania  sprawą  w  Aeroklubie  PRL,  utworzenie  w  styczniu  1961  r.
Wydziału d.s. Techniki Rakietowej w Zarządzie Głównym Aeroklubu, wreszcie
zaś  —  przekształcenie  z  dniem  1  lutego  1961  r.  Koła  Lotniczego  Techniki
Rakietowej w Krakowie — w Doświadczalny Ośrodek Rakietowy (DOR) pod
kierownictwem mgr M. Markowskiego.

Zadania ośrodka pokrywały się tylko częściowo z zadaniami „Programu
RM”: Na pierwszy plan wysuwano sprawę zainteresowania młodzieży techniką
rakietową, szkolenie studentów i wciągnięcie ich do udziału w eksperymentach.
Ośrodek dysponował tylko jednym etatem (kierownika), poza tym opierał się na
kadrze społecznej, którą w większości stanowili ludzie, związani poprzednio z
Sekcją  Techniczną  PTA i  Komórką  Techniki  Rakietowej  i  Fizyki  Atmosfery
AGH.  Środki  na  swoją  działalność  ośrodek  musiał  w  znacznej  mierze  sam
uzyskiwać  z  wykonywania  usług,  którymi  były  pokazy  rakiet  w  locie  oraz
przeloty poczty rakietowej (finansowane przez Polski Związek Filatelistów).

Dla  potrzeb  Doświadczalnego  Ośrodka  Rakietowego  opracowano  pod
kierunkiem mgr inż. Jacka Walczewskiego serię rakiet „RP” (od słów „rakieta
przesyłowa”),  rozwiniętych  z  konstrukcji  rakiet  „RM-2”.  Rakiety  „RP”  były
przeznaczone do prac usługowych, doświadczalnych oraz do szkolenia. Ponadto
w początkowej fazie istnienia DOR kontynuowano tu prace nad rakietami „RM-
2”.

W sumie zbudowano w ośrodku pięć typów rakiet o zbliżonej konstrukcji:
„RM-2C”, „RM-2D”, „RP-1”, „RP-2” i „RP-3”, z których jedna — „RP-2” —
była używana wielokrotnie do celów doświadczalnych i szkoleniowych.

Szczególnie  godną  uwagi  inicjatywą  ośrodka  było  zorganizowanie  w
pierwszej  połowie  1961  r.  szkolenia  rakietowego,  opartego  na  ćwiczeniach
praktycznych,  w formie  4-miesięcznego  kursu.  Impreza  ta,  pod nazwą Kursu
Obsługi  Rakiet  Doświadczalnych,  była  podzielona  na  dwa  kierunki
specjalistyczne: naziemną obsługę rakiet oraz pomiary toru lotu. Zajęcia wspólne
dla obydwu kierunków obejmowały przedmioty: podstawy techniki rakietowej,
rakiety doświadczalne, mechanika lotu rakiet, badania rakiet, łączność oraz bhp.

Kierunek  „Naziemna  obsługa  rakiet” miał  zajęcia  z  następujących
przedmiotów:  montaż  rakiet,  wyrzutnie,  urządzenia  i  pomiary  elektryczne,
instalacje startowe, transport rakiet.

Kierunek  „Pomiary  toru  lotu  rakiet” obejmował  przedmioty:  rodzaje  i
metody pomiarów rakietowych,  geodezyjne pomiary poligonowe,  fototechnika
pomiarowa,  rejestracja  wyników  pomiarów,  sprzęt  pomiarowy,  interpretacja
wyników  pomiarów.  Wykładowcami  byli  twórcy  pierwszych  rakiet  „RM”  i
uczestnicy  ich  prób,  po  części  pracownicy  naukowi  AGH,  słuchaczami  —
studenci  uczelni  krakowskich  i  młodzi  technicy.  Na  zajęcia  uczęszczało
regularnie 28 słuchaczy; 6 z nich wyraziło gotowość poddania się egzaminom
końcowym, które zdali z wynikiem pozytywnym.
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Absolwenci kursu tworzyli w latach 1962—1963 znaczną część zespołu obsługi
pierwszych  eksperymentów  programu  rakiet  meteorologicznych,  wnosząc
poważny wkład w jego realizację.

Ośrodek  pospieszył  również  z  pomocą  powstającemu  w  kraju  ruchowi
modelarstwa rakietowego. Wyrazem tej  pomocy było m.in.  zorganizowanie w
kwietniu 1962 r. pierwszych w Europie zawodów modeli rakiet. 
Ambitny program zawodów przewidywał pomiar wysokości lotu wszystkich wy-
strzeliwanych rakiet.

Po roku 1963 działalność konstrukcyjno-doświadczalna ośrodka osłabła ze
względu  na  silne  zaangażowanie  się  całego  fachowego  zespołu  w  program
rozwoju  rakiet  meteorologicznych,  nabierający  już  rozmachu  w Państwowym
Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym.

Ostatni eksperyment, zorganizowany przez DOR, odbył się w lutym 1965
r. W lipcu 1965 r. uległ likwidacji Wydział d.s. Techniki Rakietowej w Zarządzie
Głównym Aeroklubu PRL, a wraz z nim Doświadczalny Ośrodek Rakietowy w
dotychczasowej postaci.

W  późniejszym  okresie  istniała  jeszcze  w  Aeroklubie  Krakowskim
jednostka o tej samej nazwie, mająca jednak zupełnie inny profil działalności,
ograniczony wyłącznie do modelarstwa.

Działalność  naukowo-badawcza  Komórki  Techniki  Rakietowej  i  Fizyki
Atmosfery AGH, rozwinięta w latach 1958—1959, nie przeminęła bez echa.
W Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym zaczęto rozważać
możliwość zaangażowania się w program rakietowego sondażu atmosfery.

W jesieni 1960 r. dyrektor PIHM prof. dr J. Lambor nawiązał kontakt z
mgr  inż.  J.  Walczewskim  jako  przedstawicielem  zespołu  krakowskiego,
proponując utworzenie w PIHM pracowni, poświęconej rakietowym badaniom
atmosfery. W wyniku serii spotkań i rozmów doszło do utworzenia przy Oddziale
Krakowskim  PIHM  jednostki  naukowo-badawczej  nazwanej  Pracownią
Rakietowych Sondowań Atmosfery, z 3 etatami. Data powstania Pracowni — 1
kwietnia 1961 r.

Realizacja pierwszej polskiej 
rakiety meteorologicznej

Początki Pracowni  Rakietowych  Sondowań  Atmosfery  PIHM  były  nader
skromne:  3  pracowników  (mgr  inż.  J.  Walczewski  jako  kierownik  oraz  J.
Kibiński i Z. Baranowski), jedno pomieszczenie w budynkach AGH,  użyczone
przez  nadał  życzliwą  Katedrę  Geodezji  Wyższej  i  Obliczeń  Geodezyjnych.
Jednak sam fakt powstania Pracowni świadczył o tym, że Państwowy Instytut
Hydrologiczno-Meteorologiczny  jest  skłonny  zaangażować  swój  stosunkowo
wielki potencjał w realizację rakietowych badań atmosfery. Trzeba jednak było
wypracować koncepcję rakiety sondażowej, której budowa seryjna byłaby realna
w kraju zarówno z technicznego, jak ekonomicznego punktu widzenia.

Równocześnie  stanął  przed  zespołem  nowy  i  bardzo  trudny  problem
opracowania metody pomiaru parametrów meteorologicznych za pomocą rakiety.
Problem ten był dotychczas przez zespół słabo rozeznany wobec zaabsorbowania
licznymi zagadnieniami konstrukcji i prób rakiet.

2 Polskie rakiety badawcze
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Rozpoczęto  intensywne  studia  wstępne,  wyłaniając  dwa  alternatywne
rozwiązania dla seryjnej rakiety sondażowej: rakietę dwustopniową w układzie
klasycznym  oraz  rakietę  z  głowicą  beznapędową  typu  „grot”  (wg
amerykańskiego  rozwiązania  „Loki”).  Zgodnie  z  założeniami  programu  RM
postanowiono  wyboru  koncepcji  dokonać  na  podstawie  badań  ekspery-
mentalnych  systemów modelowych.  Jednocześnie  zdecydowano się  na  wybór
metody pomiaru meteorologicznego: miał  to być pomiar prędkości  i  kierunku
wiatru  za  pomocą  śledzenia  radarem  wyrzuconego  z  rakiety  „czujnika”
(spadochronu metalizowanego lub wiązki dipoli).

Odpowiednio  do  tych  założeń  opracowano  dwa  projekty  rakiet
doświadczalnych: rakiety „RD-42” (dla koncepcji klasycznej dwustopniowej) i
rakiety „RM-3W” (dla koncepcji rakiety z „grotem”). Próba pierwszej odbyła się
w maju 1962 r., próba drugiej — w kwietniu 1963 r. (obydwie były budowane
przy  współpracy  Doświadczalnego  Ośrodka  Rakietowego  Aeroklubu,  który
wtedy jeszcze  dysponował  większym zapleczem technicznym).  Już  jednak po
próbie  rakiety  „RD-42”  dokonano  wyboru  koncepcji  na  korzyść  rakiety  z
„grotem”  i  odpowiednio  do  tego  opracowano  wymagania  techniczne  dla
pierwszego typu polskiej rakiety meteorologicznej. Jeszcze w 1962 r. wysłano
zlecenie  do  Instytutu  Lotnictwa  (IL)  w  Warszawie  na  zaprojektowanie  i
przeprowadzenie prób rakiety. Przyjęcie zlecenia przez IL oznaczało włączenie
do  prac  nad  rakietami  meteorologicznymi  nowego,  potężnego  partnera,
dysponującego bogatym zapleczem technicznymi i wieloletnim doświadczeniem
w dziedzinie rozwoju konstrukcji lotniczych. W Instytucie Lotnictwa prac nad
projektem  rakiety  meteorologicznej  podjął  się  zespół  Zakładu  Konstrukcji
Specjalnych pod kierunkiem mgr inż. Jerzego Haraźnego. Opracowaniem silnika
zajął  się  Zespół  Zakładu  Silników  pod  kierunkiem  mgr  inż.  Adama
Obidzińskiego. Wybitny udział w opracowaniu wzięli: mgr inż. S. Bramski, mgr
inż. W. Błaszczyk, mgr inż. A. Golędzinowski, mgr inż. K. Nowak, mgr inż. R.
Lewandowski, mgr inż. G. Pawlak, mgr inż. Z. Pawlak i mgr inż. J. Pogoda.
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Większość osób z tego zespołu uczestniczyła również w opracowaniu i próbach
następnych typów rakiet meteorologicznych.

Pomiędzy  Pracownią  Rakietowych  Sondowań  Atmosfery  PIHM  a
zespołem konstrukcyjnym Instytutu Lotnictwa nawiązane zostały liczne i ścisłe
kontakty robocze, a w niektórych dziedzinach, jak zagadnienia pomiarów toru
lotu,  także  bliska  współpraca,  wyrażająca  się  m.in.  wspólnym  udziałem  w
przeprowadzaniu prób w locie. Przekazując sprawę konstrukcji prototypu rakiety
sondażowej zespołowi Instytutu Lotnictwa, Pracownia Rakietowych Sondowań
Atmosfery zajęła się opracowaniem systemu pomiarów meteorologicznych dla
rakiety. Wypuszczono — w Krakowie i  pod Warszawą — dziesiątki balonów
meteorologicznych, wyposażonych w różne typy czujników wiatru, zrzucanych
automatycznie z różnych wysokości.  Radiolokacyjne śledzenie tych czujników
pozwoliło ustalić  rodzaj  i  liczbę dipoli,  które ostatecznie  zostały zastosowane
jako  wyposażenie  meteorologiczne  rakiety.  Dalsze  badanie  tego  czujnika
prowadzono  już  podczas  prób  prototypowych  rakiety,  która  otrzymała  nazwę
„Meteor-1”. Równolegle prowadzono prace nad przygotowaniem organizacyjno-
technicznym  przyszłego  sondażu  rakietowego  i  nad  określeniem  jego  celów
badawczych z punktu widzenia meteorologii.

Realizacja rakiety przebiegała wśród wielu trudności i niepowodzeń. Próby
w locie, rozpoczęte w okolicach Warszawy, przeniesiono wkrótce na wybrzeże,
w okolice Ustki, skąd miał się następnie odbywać regularny sondaż rakietowy.
Opracowanie rakiety „Meteor-1” dobiegło końca w I połowie 1965 r. i w dniach
16  i  17  czerwca  1965  r.  system  rakietowy  został  oficjalnie  przejęty  przez
Pracownię Rakietowych Sondowań Atmosfery PIHM od Instytutu Lotnictwa. 
Od  razu  też  wykonano  prawidłowe  pomiary  wiatrów  stratosferycznych  na
wysokościach 30 - 36 km. Oznaczało to wypełnienie celu „Programu RM” —
rozpoczęcie rakietowego sondażu atmosfery w Polsce. Kraj nasz stał się trzecim
— po ZSRR i Anglii — krajem w Europie, wykonującym rakietowe sondowania
atmosfery,  w  dodatku  sprzętem  całkowicie  własnej  konstrukcji  i  produkcji.
Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w kraju i za granicą.

Sondaż rakietowy i rozwój polskich 
rakiet meteorologicznych

W lecie 1965 r. Pracownia Rakietowych Sondowań Atmosfery PIHM (licząca już
wówczas  kilkunastu  pracowników)  została  przekształcona  w  Zakład  Badań
Rakietowych i Satelitarnych (ZBRiS). Zakład ten używał rakiet „Meteor-1” do 
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systematycznych  sondaży  stratosfery  aż  do  1971  r.,  ulepszając  stopniowo
metodykę  rakietowych  pomiarów  meteorologicznych.  Rakiety  „Meteor-1”
weszły do produkcji  seryjnej  w Zakładzie  Produkcji  Doświadczalnej  Instytutu
Lotnictwa, w liczbie 40 sztuk rocznie.

W II połowie 1965 r. oraz w 1966 r. wykonywano tylko sondaże raz na
kwartał,  w  tzw.  Międzynarodowych  Kwartalnych  Dniach  Roboczych  wg
Kalendarza Geofizycznego. Od 1967 r. rozpoczęto i kontynuowano w dalszych
latach duże wiosenno-jesienne serie sondażowe.

Polegały  one  na  odstrzeliwaniu  rakiet  w  odstępach  2  —  3-dniowych,
zawsze  o  tej  samej  godzinie,  w okresach  od  początku kwietnia  do  pierwszej
połowy maja i od 20 sierpnia do początku września. Dokonywano w ten sposób
obserwacji  przebiegu  tzw.  sezonowych  zwrotów  wiatrów  stratosferycznych,
odstrzeliwując  co  roku  około  40  rakiet  „Meteor-1”.  Sondaże  odbywały  się  z
okolic  Ustki,  systemem  polowym,  toteż  w  Zakładzie  Badań  Rakietowych  i
Satelitarnych,  mieszczącym  się  w  Krakowie,  zorganizowano  specjalne  grupy
ekspedycyjne,  które  przeprowadzały  sondaż,  a  także  uczestniczyły  w próbach
nowych  systemów  rakietowych,  opracowywanych  przez  Instytut  Lotnictwa.
Dopiero na wiosnę 1970 r. przeniesiono sondaż regularny do stałej bazy w Łebie,
obsługa  nadal  jednak dojeżdżała  z  Krakowa.  W sumie  odstrzelono w ramach
regularnego  sondażu  około  200  rakiet.  Odpowiedzialnym  za  całość  operacji
sondażowych  był  dr  inż.  J.  Walczewski,  grupami  sondażowymi  kierowali  na
przemian: mgr A. Bielak, mgr J. Kibiński, mgr inż. A. Ksyk, mgr W. Suryjak.

Nie  zadowalając  się  realizacją  systematycznego  sondażu  rakietowego,
postawiono sobie w PIHM dalsze ambitne cele: podwyższenie pułapu sondaży i
rozszerzenie zakresu prowadzonych pomiarów. Już z początkiem 1965 r.,  gdy
dobiegały końca prace nad rakietą „Meteor-1”, przekazano Instytutowi Lotnictwa
zlecenie na opracowanie następnego typu rakiety o znacznie większym udźwigu i
pułapie. Rakieta ta — pod nazwą „Meteor-2” wystartowała po raz pierwszy (w
wersji  prototypowej)  w  1968  r.  z  Łeby.  Próby  końcowe,  w  czasie  których
przekroczono wysokość 90 km, odbyły się w Łebie w 1970 r. Dla rakiety tej
opracowano w Zakładzie  Badań Rakietowych i  Satelitarnych PIHM specjalną
sondę  spadochronową  do  pomiarów  wiatru  i  temperatury  („RAMZES”),
przygotowano też projekty innych metod i systemów pomiarowych.

Prace  nad  „Meteorem-2”  zaangażowały  duży  zespół  ludzi  spośród
pracowników  Instytutu  Lotnictwa,  a  także  wielu  placówek  badawczych  i
przemysłowych  spoza  IL,  pracujących  na  zasadzie  kooperacji  w  różnych
miejscach  Polski.  „Meteor-2”  był  największą  i  najbardziej  zaawansowaną
technicznie polską rakietą, ale niestety, okazał się zbyt kosztowny, wobec czego
nie uruchomiono produkcji seryjnej. Zapotrzebowanie na małą i względnie tanią
rakietę meteorologiczną, która by zastąpiła z czasem „Meteora-1” w masowym
użyciu, spowodowało w 1967 r. zawarcie między PIHM a IL kolejnej umowy na
opracowanie  rakiety  „Meteor-3”  o  pułapie  65  km.  Opracowanie  rakiety
zakończono jesienią  1969 r.  Na wiosnę 1970 r.  rakieta „Meteor-3” weszła  do
służby sondażowej PIHM w bazie znajdującej się w Łebie.

W okresie od 1965 do 1970 r. program budowy i prób rakiet badawczych
oparty na współpracy Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego
i  Instytutu  Lotnictwa  przybrał  poważne  rozmiary,  zarówno  pod  względem
zaangażowanego  potencjału  naukowego  i  technicznego,  jak  i  w  zakresie
nakładów finansowych.
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Równolegle prowadzono takie poważne przedsięwzięcia, jak produkcja seryjna
rakiet  „Meteor-1”,  eksploatacja  i  bieżąca  modyfikacja  tych  rakiet  oraz
opracowanie i próby w locie systemów rakietowych „Meteor-2” i „Meteor-3”.
Całość przedsięwzięć finansował  PIHM, a  w kooperację  były włączone,  poza
Instytutem Lotnictwa, także inne jednostki badawcze i przemysłowe. Dodatkową
komplikację  wprowadzał  fakt  geograficznego  rozmieszczenia  ośrodków
działania: dyrekcję PIHM oraz Instytutu Lotnictwa znajdowały się w Warszawie,
użytkownik rakiet  — Zakład Badań Rakietowych i  Satelitarnych PIHM — w
Krakowie, próby w locie i sondaż rakietowy odbywały się w Ustce i Łebie.

Dla koordynacji tego obszernego programu powołano od stycznia 1966 r.
specjalne ciało kolegialne — comiesięczne narady przedstawicieli  PIHM i IL,
odbywające się regularnie aż do 1971 r. w Dyrekcji PIHM w Warszawie.
Na posiedzenia te powoływano w miarę potrzeby także przedstawicieli  innych
zainteresowanych  instytucji.  Protokoły  z  narad  ujmowały  wszystkie  bieżące
ustalenia techniczne, organizacyjne i finansowe. Za stronę naukowo-techniczną
realizacji programu i kooperacji byli odpowiedzialni: ze strony PIHM — dr inż.
J. Walczewski, ze strony IL — mgr M. J. Haraźny.

W  poszukiwaniu  operatywnych  środków  sondażu  górnej  atmosfery
sięgnięto także i do technik niekonwencjonalnych. W latach 1964—1965 zajęto
się  w  Pracowni  Sondowań  Atmosfery  PIHM  problemem  możliwości
wykorzystania w Polsce do sondażu atmosfery sond działowych, czyli pocisków
(z ewentualnym pomocniczym napędem rakietowym), wyrzucanych z armat.
W 1967 r. PIHM zwrócił się do Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie
opracowania prototypu sondy działowej. W latach 1968—1970 opracowano w
WAT  w  zespole  kierowanym  przez  doc.  dr  S.  Tureckiego  cztery  wersje
prototypowe takich sond. W 1970 r. wykonano za pomocą jednej z tych wersji
próbne pomiary wiatru na wysokościach 8 - 17 km. Chociaż opracowanie to nie
było  kontynuowane  w  związku  z  ogólnym  odstąpieniem  od  programu
rakietowych badań atmosfery, uzyskane wyniki świadczyły o tym, że potrafiono
w Polsce rozwiązać podstawowe problemy tej trudnej i unikalnej techniki, a m.in.
opracować  silniki  rakietowe  i  czujniki  meteorologiczne,  wytrzymujące
przyspieszenia 20 000 — 40 000 razy przekraczające przyspieszenie ziemskie.

Oddzielnym  kierunkiem  działalności  Zakładu  Badań  Rakietowych  i
Satelitarnych PIHM były prowadzone w latach 1964—1970 prace nad rakietami
RASKO, przeznaczonymi do prób sztucznego oddziaływania na chmury w celu
zapobiegania katastrofalnym opadom gradu. Wykonano kilkadziesiąt prób tych
rakiet, jednak po 1970 r. program ten nie był kontynuowany wobec uzyskania
negatywnej opinii co do celowości stosowania w Polsce sztucznej modyfikacji
chmur do celów ochrony upraw rolnych.

Zakończenie sondażu rakietowego   
i programy badawcze po roku 1970

Rok 1970 był szczytowym okresem realizacji polskiego programu rakietowych
badań atmosfery. Odstrzelono w ciągu tego roku łącznie 82 rakiety badawcze
różnego typu (wliczając w to sondy działowe); bogaty asortyment tych rakiet i
ich  wysokie  parametry  techniczne,  a  także  zakres  realizowanych  programów
badawczych — technicznych i meteorologicznych — stanowiły piękny przegląd
możliwości polskiej myśli technicznej i nauki.
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Prezentowano typy różne:  od małych rakiet  RASKO-2 o pułapie 2 km,
poprzez  unikalne  konstrukcje  sond  działowych,  seryjne  rakiety  „Meteor-1”,
nowoczesne  „Meteory-3”  o  pułapie  65  km,  do  dużych  „Meteorów-2”,
sięgających  pułapem  swego  lotu  oficjalnie  uznanego  „progu  przestrzeni
kosmicznej” na wysokości 100 km. Na deskach konstruktorów znajdowały się
już następne projekty, wykorzystujące kombinacje wyprodukowanych silników
rakietowych.

Decydowały  jednak  względy  ekonomiczne.  Zważywszy  nierentowność
produkcji rakiet meteorologicznych, przemysł nie podjął produkcji tych rakiet,
zaś  dotychczasowy  producent  —  Zakład  Produkcji  Doświadczalnej  Instytutu
Lotnictwa w Warszawie — zaprzestał ich wytwarzania w 1971 r., nie przyjmując
dalszych zamówień PIHM na produkcję „Meteora-3” w latach 1971—1975.
W związku z  tym w 1971 r.  wykonano ostatnią  (zmniejszoną)  serię  sondaży
rakietami  „Meteor-1”  i  „Meteor-3”,  zamykając  tym  7-letni  okres  polskich
regularnych rakietowych sondaży  atmosfery.  W prowadzonych badaniach nad
meteorologią  stratosfery  przestawiono  się  na  wykorzystanie  danych
pomiarowych  z  zagranicznych  stacji  sondażu  rakietowego.  W  działalności
technicznej  natomiast  przyjęto  kierunek  na  włączenie  polskich  rozwiązań  do
systemów rakiet meteorologicznych, tworzonych w ramach współpracy krajów
socjalistycznych „Interkosmos”.

W latach  1972—1973  w Zakładzie  Badań  Rakietowych  i  Satelitarnych
PIHM  opracowano  nową  uniwersalną  głowicę  dla  rakiet  meteorologicznych.
Składała  się  ona  z  całkowicie  nowego  typu  grota,  o  kadłubie  z  tworzywa
sztucznego, oraz zminiaturyzowanej sondy spadochronowej, stanowiącej dalekie
potomstwo  sondy  „RAMZES”,  zastosowanej  w  rakiecie  „Meteor-2”.  Nowa
głowica,  określona  nazwą  zespołu  „GROT-SOMIT”,  mogła  być  montowana
nawet na tak małych rakietach, jak „Meteor-1”, co umożliwiało pomiar wiatru
oraz temperatury atmosfery. Konstrukcję opracowali dr inż. J. Walczewski, mgr
inż. A. Ksyk i mgr A. Bielak przy współudziale konstruktorów rakiet „Meteor”,
mgr inż. W. Błaszczyka i mgr inż. K. Nowaka. Próby w locie przeprowadzono
pomyślnie  w  Łebie  w  latach  1973—1974  za  pomocą  odpowiednio  prze-
robionych rakiet „Meteor-1” i „Meteor-3”.

Wykorzystano  do  tego  celu  egzemplarze  rakiet,  pozostałe  jeszcze  na
składzie po zakończeniu produkcji. Próby stanowiły zarazem ostatnie odstrzały
polskich rakiet  badawczych.  Ostatni  wzlot  (rakiety „Meteor-3E”)  odbył się  w
dniu 6 czerwca 1974 roku.  W następnych dniach spalono resztę  posiadanych
zapasów paliw rakietowych i zakonserwowano urządzenia bazy sondażowej.

Rozwiązanie  „GROT-SOMIT”  zostało  przekazane  do  wykorzystania  w
ramach  projektu  rakiety  meteorologicznej  „MMR-06-DART”,  opracowywanej
wspólnie  przez  Kraje  Socjalistyczne  na  bazie  radzieckiej  rakiety
meteorologicznej  „MMR-06”.  Dalsze próby tego systemu odbywały się już w
radzieckiej stacji sondażu rakietowego „Wołgograd”. Rakieta „MMR-06-DART”
—  według  planów  —  wejdzie  do  służby  w  sieci  sondażu  rakietowego
„Interkosmos” po roku 1980. Innym jeszcze echem polskiego programu rakiet
badawczych  było  wykorzystanie  niektórych  rozwiązań  rakiet  „RM”,  „RP”  i
„RASKO” w konstrukcji  rakiet  doświadczalnych,  zbudowanych  w 1972 r.  w
Indiach.
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Rakiety  te  opracowano  w  Instytucie  Technicznym  Birla  (BIT)  w  Ranchi  z
inicjatywy prof. G.B. Panta, pod kierunkiem dr inż. J. Walczewskiego.

Tak więc osiągnięcia techniczne polskiego programu rakietowego znalazły
w  pewnej  mierze  zastosowanie  i  kontynuację  w  zagranicznych  i  między-
narodowych programach badań rakietowych.

Najbardziej istotnym skutkiem realizacji polskiego programu rakietowego
stało się, zgodnie zresztą z założeniami tego programu, uzyskanie zbioru danych
o  stanie  górnej  atmosfery  nad  Polską,  a  na  podstawie  tych  danych  —
zainicjowanie opracowań naukowych z zakresu meteorologii stratosfery. Warto
wspomnieć, że cel taki stawiano sobie w Polsce jeszcze w latach przed II wojną
światową, przygotowując wzlot załogowego balonu stratosferycznego „Gwiazda
Polski” (w r. 1938).

Wzlot  ten  nie  doszedł  do  skutku  w  wyniku  uszkodzenia  balonu  przy
napełnianiu; następną próbę startu udaremnił wybuch wojny. Dokładnie w 30 lat
później  zbiór  danych  pomiarowych,  uzyskanych  dzięki  polskim  rakietom
„Meteor-1”  pozwolił  na  rozpoczęcie  w  PIHM  badań  nad  cyrkulacją
atmosferyczną w górnej stratosferze. Utworzona w 1968 r. w Zakładzie Badań
Rakietowych  i  Satelitarnych  PIHM  Pracownia  Fizyki  Górnej  Atmosfery
rozpoczęła swą działalność naukową dzięki polskim sondażom rakietowym.
W późniejszych latach utworzono w Pracowni Bank Danych Górnej Atmosfery,
obejmujący wyniki sondażu rakietowego z całego świata. Pracownia działa nadal
pod kierunkiem dr W. Suryjaka i rozwija badania związków pomiędzy stratosferą
a troposferą.  Wynikiem tych badań jest  m.in.  próba wykorzystywania danych
stratosferycznych do długoterminowych prognoz meteorologicznych.

Warto też wspomnieć,  że rozwiązania techniczne, których rozwój został
zapoczątkowany  w  ramach  programu  rakietowego,  znalazły  w  pewnych
przypadkach  zastosowanie  w  dziedzinach  odległych  od  rakietowych  badań
atmosfery.  Przykładem  tego  jest  oryginalna  polska  konstrukcja  systemu
hamulcowego  dla  wind  górniczych,  opracowana,  z  udziałem  uczestników
„Programu RM”, w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1962—
1965.

Wzloty rakiet polskich w liczbach
W tablicy 1-2 i na rysunku 1.7. przedstawiono liczby wzlotów rakiet polskich.
Okres od pierwszego wzlotu w 1958 r. do ostatniego w 1974 r. obejmuje 17 lat,
co zakreśla ramy czasowe programu badań rakietowych.
Do okresu tego należy dodać okres lat 1956—1957, kiedy powstała koncepcja
programu i rozpoczęto prace, oraz okres lat 1975—1979, kiedy uczestniczono w
opracowaniu systemu rakietowego MMR-06-DART w ramach „Interkosmosu”.
Daje to w sumie okres 24 lat — blisko ćwierćwiecze — zaangażowania w rozwój
i eksploatację systemów rakiet meteorologicznych.

Roczne  liczby  wzlotów  rakiet  są  pewnego  rodzaju  wskaźnikiem
intensywności realizacji programu rakietowego i wskazują na charakterystyczne
etapy tego programu.  Sześciolecie 1958—1963 zaznacza się małymi liczbami
eksperymentów — od jednej do kilku rakiet rocznie. Jest  to trudny „rozruch”
programu „RM”, realizowany skromnymi środkami.
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Rok  1964,  z  liczbą  29  rakiet,  oznacza  przełom  ilościowy  i  jakościowy,
wywalczony dzięki uporczywym staraniom twórców programu „RM”. Ruszyły
prace  nad  rakietą  „Meteor-1”  i  duża  liczba  startów  w  tym  roku  oznacza
intensywne  próby  prototypów  tej  rakiety.  Próby  kończą  się  w  pierwszym
półroczu  1965  r.;  rozpoczyna  się  systematyczny  sondaż  stratosfery.  Liczba
wzlotów  spada,  gdyż  program  sondażu  przewiduje  w  latach  1965—1966
wstępny,  ograniczony  zakres  pomiarów,  mający  stanowić  przygotowanie  do
poważnego  programu badawczego,  poświęconego  badaniom procesu  zwrotów
wiatrów stratosferycznych.

Program ten rozpoczyna się w 1967 r. i jest kontynuowany w dalszych latach.
Na potrzeby regularnego sondażu zużywa się około 40 rakiet rocznie, co

zaznacza się odpowiednio w rocznej liczbie wzlotów rakiet. W roku 1970 oprócz
akcji sondażowej odbywają się próby w locie nowych systemów rakietowych,
opracowanych w ramach pięciolatki 1966—1970. Daje to w sumie niespotykaną
dotychczas liczbę 82 wzlotów różnych typów rakiet.
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Brak  decyzji  o  kontynuacji  programu  powoduje  zdecydowany  spadek  liczby
startów w 1971 r. Odbywa się w tym roku już tylko końcówka akcji  sondażu
rakietowego.

Pozostałe jeszcze egzemplarze rakiet zostają przerobione i zużyte do prób
systemu „GROT-SOMIT” w latach 1973—1974.

Ogólna liczba odstrzelonych rakiet zamyka się cyfrą 351.
Dla  porównania  można  podać,  że  w  latach  1966—1967,  w  okresie

maksymalnej  aktywności  światowej  sieci  sondażu  rakietowego,  liczba  roczna
wzlotów  rakiet  meteorologicznych  na  świecie  sięgała  2000.  Roczna  liczba
polskich sondaży rakietowych w tym czasie wynosiła ok. 2% tej pozycji. 
Trzeba  jednak  dodać,  że  polskie  sondaże  były  wykonywane  w  obszarze
geograficznym, w którym nie istniały inne stacje sondażu rakietowego, oraz że
odstrzały nie odbywały się w ciągu całego roku, ale były skoncentrowane w 2
okresach  miesięcznych  (na  wiosnę  i  w  jesieni),  w  celu  zbadania  wybranych
procesów atmosferycznych.
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Rodzina rakiet 
doświadczalnych „RM”

2
Okoliczności powstania serii rakiet „RM”

Rakiety serii „RM” były przeznaczone do prowadzenia badań, mających na celu
zebranie  podstawowych  doświadczeń  w  projektowaniu  i  próbach  rakiet
meteorologicznych.  Stąd  symbol  „RM”,  pochodzący  od  słów  „rakieta
meteorologiczna”,  aczkolwiek  żadna  z  rakiet  tej  serii  nie  spełniała  funkcji
urządzenia do pomiaru parametrów meteorologicznych.

Rakiety  „RM”  były  budowane  w  latach  1958—1963,  ich  głównym
konstruktorem był J. Walczewski. Z uwagi na przeznaczenie rakiety te budowano
w pojedynczych egzemplarzach lub w seriach po kilka sztuk.

Prace  nad rakietami „RM” rozpoczęto  w 1956 r.  w Sekcji  Technicznej
Polskiego Towarzystwa Astronautycznego w Krakowie. Jak już wspomniano w
rozdz.  I,  Sekcja  Techniczna  PTA  opracowała  „Program  RM”,  którego
podstawową tezą było stwierdzenie o potrzebie realizacji w Polsce rakietowych
badań atmosfery. Pierwszym etapem programu miało być opracowanie projektu
małej rakiety doświadczalnej. Pracę tę podjęto w warunkach półamatorskich, w
zespole  niewyspecjalizowanym  (1  fizyk  i  3  inżynierów  mechaników),  słabo
zaopatrzonym w literaturę fachową. Zespół świadomy był swojej słabości, toteż
do realizacji  rakiety  postanowił  dochodzić  poprzez  szereg  etapów konstrukcji
doświadczalnych.

Jako pierwsze robocze studium projektowe wzięto pod uwagę rakietę na
paliwo  stałe,  startującą  spod  balonu,  na  wzór  amerykańskiego  systemu
„Rockoon”.  Wydawało  się,  że  rozwiązanie  takie  pozwoli  osiągnąć  duże
wysokości  lotu  przy  zastosowaniu  mało  doskonałej  rakiety.  Opracowanie
rozpoczęto  w  jesieni  1956  r.  Zakładano  masę  użyteczną  rakiety  3  kg,  masę
startową ok. 30 kg, start rakiety z balonu na wysokości 12 km, impuls całkowity
silnika  1800  daN·s,  masę  paliwa  18  kg.  Zagadnienia  mechaniki  lotu
opracowywali  mgr  J.  Ulam  i  mgr  inż.  Z.  Myśliwiec,  konstrukcję  wraz  z
zagadnieniami napędu — mgr inż.  J.  Walczewski,  zagadnienia  automatyki —
mgr inż. Z. Wiejacki. Zagadnienia konstrukcji balonu konsultowano ze znanym
specjalistą balonowym ppłk. F. Hynkiem, za którego pośrednictwem uzyskano z
Aeroklubu  PRL  pewną  ilość  polietylenowych  balonów  pochodzenia
zagranicznego. Balony te zamierzano połączyć w wiązkę.
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Oprócz  studiów  i  projektów  szukano  możliwości  finansowania  pracy,
apelowano do różnych instytucji o nieodpłatne świadczenia w postaci materiałów
i wykonawstwa warsztatowego. W 1956 r. nie uzyskano wiele w tej dziedzinie,
niemniej  udało  się  wykonać  miniaturową  hamownię  i  doświadczalne  komory
silnikowe. Sprzęt ten miał służyć do badania próbek paliwa, jakie zamierzano
wykonać dla projektowanej rakiety. Szukano jednocześnie miejsca, gdzie można
by  zainstalować  hamownię  i  prowadzić  badania  eksperymentalne.  Najwięcej
nadziei  wiązano  ze  staraniami,  prowadzonymi  za  pośrednictwem  Zarządu
Głównego  PTA,  w  sprawie  uzyskania  środków  na  urządzenie  ośrodka
doświadczalnego w jednym ze starych, poaustriackich fortów pod Krakowem.

W lecie 1956 r. opracowano obszerny dokument pt. „Memoriał w sprawie
utworzenia  w Krakowie  Ośrodka  Doświadczalnego  PTA”.  Do memoriału  był
dołączony  projekt  adaptacji  wybranego  na  ten  cel  fortu  „Rajsko”;  kosztorys
najniezbędniejszych  prac  opiewał  na  ok.  120  tys.  zł.  Memoriał  złożono  w
Warszawie we wrześniu, pod koniec roku okazało się jednak, że fundusze nie
zostaną  przyznane.  Zawiodły  także  próby  znalezienia  poparcia  ze  strony
Komitetu  Roku  Geofizycznego.  Pomimo  upadku  projektu  ośrodka
doświadczalnego,  udało  się  wydzierżawić  dla  PTA  stary,  przeznaczony  do
rozbiórki  fort  „Barycz”.  Dzięki  przychylności  władz  wojskowych  i  miejskich
czynsz dzierżawny został rychło sprowadzony do symbolicznej złotówki.
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Wprawdzie nie  posiadano środków na adaptację  fortu,  ale  urządzono w
nim  magazyn  darowanych  przez  różne  instytucje  materiałów.  Pierwsze
„transporty”  odbywały  się  za  pomocą  rowerów członków Sekcji  Technicznej
PTA. Przez 4 lata (1958—1961) służył też fort „Barycz” do przeprowadzania
prób stoiskowych silników rakietowych i urządzeń pirotechnicznych. Wszystkie
urządzenia przywożono i instalowano na miejscu przed każdą próbą. W głębokiej
fosie ustawiano hamownię, mocując ją do wbitych w dno fosy pali.  Pancerne
kazamaty  w  ścianach  fosy  pozwalały  bezpiecznie  obserwować  —  przez
peryskopy, instalowane w strzelnicach — pracę silnika lub działanie urządzeń
pirotechnicznych,  przeznaczonych  dla  rakiet.  Później,  gdy  zaprzestano  w
Krakowie  prac  nad  większymi  silnikami  rakietowymi,  fort  stracił  swoje
znaczenie,  gdyż próby małych silników przeprowadzano na byłym lotnisku w
Czyżynach.

W pierwszym kwartale 1957 r. odstąpiono od dalszych prac nad projektem
„RM-0”.  Główna przyczyną  tego  był  fakt,  że  analiza  operacji  startu  systemu
balon-rakieta  wykazała  niemożliwość  zachowania  koniecznych  wymogów
bezpieczeństwa. Wkrótce otrzymano pewną ilość gotowego paliwa rakietowego i
rozpoczęto intensywne prace nad projektowaniem silników i rakiet, przystoso-
wanych do wykorzystania tego paliwa. W tym czasie powstał zarys programu
realizacji serii rakiet „RM”, przewidujący 3 etapy:

1) rakieta jednostopniowa „RM-1”,
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2) rakieta dwustopniowa „RM-2”
(pierwszy stopień + „RM-1” jako drugi stopień),

3) rakieta trzystopniowa „RM-3”
(pierwszy stopień + rakieta „RM-2” jako stopień 2 i 3).

Na kanwie tego schematu tworzono projekty rozwiązań różnych wariantów
silników  i  rakiet.  Ostatecznie  w  rzeczywistości  podany  wyżej  schemat  uległ
daleko idącej modyfikacji. Tylko rakieta „RM-1” była zrealizowana zgodnie z
pierwotnym  programem.  Likwidacja  Komórki  Techniki  Rakietowej  i  Fizyki
Atmosfery AGH w 1959 r. spowodowała, że rozwój konstrukcji rakiety „RM-2” 
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poszedł zamiast w kierunku powiększania pułapu — w kierunku powiększania
ładunku  użytecznego.  Rakieta  ta  dała  początek  serii  rakiet  „RP”.  Natomiast
rakieta dwustopniowa została zrealizowana — jako typ „RD-42” — dopiero w
1962 r. i w formie znacznie odbiegającej od konstrukcji „RM-2”, opracowywanej
w 1959 r.  Rakieta  „RM-3” nigdy nie  została  zrealizowana jako 3-stopniowa,
gdyż już w 1961 r. zdecydowano się na to, że wysokie pułapy stratosferyczne
będą osiągane za pomocą układu rakiety z  głowicą beznapędową typu „grot”
(nazwaną  wówczas  „Włócznia”).  Ten układ  wypróbowano za  pomocą rakiety
„RM-3W”  w  1963  r.,  znalazł  on  również  zastosowanie  w  rakietach  meteo-
rologicznych „Meteor-1” i  „Meteor-3”,   a  za  ich pośrednictwem przeszedł  do
rakiety MMR-06-DART „Interkosmosu” w latach siedemdziesiątych.

Tak więc modyfikacje pierwotnego programu rakiet „RM” następowały zarówno
pod naciskiem sytuacji organizacyjno-finansowej zespołu konstrukcyjnego, jak i
w wyniku gromadzenia się  doświadczenia,  pod wpływem wyników prób oraz
nowych studiów i analiz.

Chociaż  rakiety  „RM”  były  z  założenia  rakietami  doświadczalnymi,
przeznaczonymi  do  wypróbowania  rozwiązań  konstrukcyjnych  oraz  metod
pomiarowych,  starano  się  w  pierwotnym  programie  przewidzieć  jakieś
praktyczne  zastosowanie  dla  każdego  z  planowanych  typów.  Było  to
spowodowane  trudną  sytuacją  finansową  zespołu  i  chęcią  wskazania  na
użyteczność  realizowanego  programu.  Oprócz  głównego  celu  —  pomiarów
parametrów atmosfery — wymieniano również możliwość zastosowania rakiet
do strącania lawin śnieżnych w górach, oraz do doświadczeń z zakresu
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sztucznego oddziaływania na chmury. Konsekwencją tej ostatniej koncepcji był
realizowany  później  program  „RASKO”.  Natomiast  pomysł  rakiety
„przeciwlawinowej” nie został nigdy urzeczywistniony.

Wszystkie  rakiety  programu  oznaczano  do  1961  r.  literami  „RM”  z
kolejnym  oznaczeniem  typu  i  literowym  oznaczeniem  wersji.  W  1962  r.
wprowadzono  nowy  system  oznaczeń:  litery  RM  zarezerwowano  dla  rakiet,
przeznaczonych  do  wykonywania  pomiarów  meteorologicznych,  inne  zaś
postanowiono  oznaczać  literami  „RD”  (rakieta  doświadczalna).  Zamiast
kolejnego  numeru  typu  wprowadzono  numer  typu  silnika  lub  silników  w
rakietach  wielostopniowych.  Tak  więc  oznaczenie  „RD-42”  określało  rakietę
doświadczalną dwustopniową, wyposażoną w stopniu pierwszym w silnik typu
S-4, zaś w stopniu drugim w silnik typu S-2. Ewentualne dodatki literowe miały
również oznaczać wersję danego typu rakiety.

Silniki rakiet „RM”

Silniki rakiet „RM” stanowiły adaptacje silników dawnych rakiet bojowych M-8
i M-13 z okresu II wojny światowej  lub konstruowane były z zastosowaniem
paliwa rakiety M-13. Pociski M-8 i M-13 wchodziły w skład radzieckiej broni,
która zyskała sobie sławę pod nazwą „Katiusza”. Wersje lotnicze tych pocisków
wyrzucano  z  samolotów.  Opis  pocisków  i  ich  silników  rakietowych  można
znaleźć w licznych publikacjach.*) 

Silnik pocisku M-8 miał  średnicę zewnętrzną korpusu 82 mm, zawierał
ładunek paliwa o masie 1,2 kg i rozwijał siłę ciągu 4413 N (450 kG). Wykonany
był  w  całości  ze  stali.  Ładunek  paliwa  stanowił  proch  rakietowy
nitroglicerynowy, w postaci 5 lasek cylindrycznych o średnicy zewnętrznej 24
mm i średnicy kanału wewnętrznego 6 mm.

3 Polskie rakiety badawcze
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Laski spalały się na całej powierzchni. Silnik pocisku M-13, budowy całkowicie
stalowej, o średnicy zewnętrznej 132 mm, z ładunkiem paliwa o masie 7,2 kg;
siła  ciągu  19612  N  (2000  kG).  Ładunek  stanowiło  7  lasek  paliwa
nitroglicerynowego,  każda  o  średnicy  zewnętrznej  40  mm  i  średnicy  kanału
wewnętrznego 8 mm.

Wykorzystując  elementy  tych konstrukcji,  opracowano następujące  typy
silników dla rakiet „RM” (dane techniczne w tabl. 2-1):

Silnik S-1 zawierał jako ładunek napędowy jedną laskę paliwa z silnika M-13.
Ładunek zapalany był jednym zapłonnikiem z prochu czarnego, umieszczonym
w  poprzedniej  (dennej)  części  silnika  i  zaopatrzonym  w  elektryczną  główkę
zapalczą. W rakiecie „RM-1” doprowadzenie prądu do zapłonnika następowało
za pośrednictwem świecy samochodowej, wkręconej w dno komory silnika. 

W  ulepszonej  wersji  dla  rakiety  „RM-1A”  przewody  zapłonowe  były
wyprowadzone  swobodnie  przez  komorę  silnika  i  dyszę.  Korpus  silnika
wykonano ze stalowej rury bez szwu, w wersji  „1A” korpus ten przetoczono,
zmniejszając grubość ścianki w części pozbawionej gwintu.
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Dysza i zamknięcie przednie oraz ruszt były wykonane ze stali.
W  1961  r.  próbowano  opracować  wersję  silnika  z  korpusem  ze  stopu

lekkiego, jednak nie udało się rozwiązać problemów wytrzymałościowych.
Silnik  S-2 był  to  silnik  pocisku  M-8,  w którym jedynie  oryginalny  układ

zapłonowy zastąpiono układem własnego wykonania, z jednym zapłonnikiem

z  prochu  czarnego.  Przewody  elektryczne  zapłonnika  wyprowadzono  przez
dyszę. Zmiana ta spowodowała zwiększenie opóźnienia zapłonu i czasu spalania
w porównaniu z wersją oryginalną silnika, a w konsekwencji obniżenie średniej
siły ciągu. Silnik używano bez oryginalnego zespołu stabilizatorów, zastępując
ten zespół statecznikami własnej konstrukcji, zależnie od typu rakiety.

Silnik  S-3 był  silnikiem M-13,  w  którym również,  podobnie  jak  w  M-8,
zmieniono  układ  zapłonowy,  co  miało  wpływ  na  obniżenie  średniego  ciągu.
Oryginalnych stateczników nie  usuwano,  ale  zabudowywano na  nich  większe
stabilizatory własnej konstrukcji.

Silnik S-4 stanowił konstrukcję własną, przystosowaną do ładunku paliwa w
postaci  4  lasek  prochowych  z  silnika  M-13.  Zapłonnik  z  prochu  czarnego
umieszczono  w  części  przedniej,  wyprowadzając  przewody  elektryczne  przez
dyszę. Silnik wykonany był w całości ze stali, korpus toczono z rury bez szwu.
Dysza  była  zaprojektowana  w  dwóch  wersjach  —  zwykłej  i  specjalnej,
przystosowanej do spełniania roli elementu połączenia stopni rakiety. Tę drugą
wersję opracowano dla silników, które miały służyć jako drugi stopień układu
napędowego rakiety.
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Silniki  doświadczalne,  oznaczane  literą  „D”,  wykonywane  w  celu
przeprowadzenia prób w hamowni. Jeszcze w 1956 r. wykonano mały silnik, a
właściwie komorę spalania „D-1”, w którym zamierzano przeprowadzać próby
spalania  paliwa  własnego  wyrobu.  Do  prób  tych  nie  doszło.  Natomiast  po
otrzymaniu w 1957 r. partii lasek prochowych CP 40/8, opracowano i wykonano
próbną  komorę  spalania  „D-2”  z  wymiennymi  dyszami,  przystosowaną  do
załadowania małym odcinkiem laski prochowej o masie ok. 90 g. W komorze tej
w  okresie  styczeń  —  lipiec  1958  przeprowadzono  próby,  mające  na  celu
ustalenie sposobu zapalania ładunku i wielkości zapłonnika dla rakiety „RM-1”.
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W 1959 r. w związku z zamierzeniami rozwijania i doskonalenia rakiety
„RM-1”, wykonano silnik „D-4”, stanowiący wersję silnika „S-1”, przeznaczoną
do prób stacjonarnych na hamowni. Silnik „D-4” różnił się od silnika „S-1” tylko
zewnętrznie.  Wzmocniono  jego  budowę  pod  względem  wytrzymałościowym,
przewidziano  wymienność  dysz  i  wyprowadzenia  czujników  do  pomiaru
ciśnienia w komorze spalania. Badania tego silnika odbyły się we wrześniu 1959
r., zaś wnioski wykorzystano w budowie rakiety „RM-1A”.

Rakieta „RM-1”
„RM-1” była pierwszą polską rakietą doświadczalną. Decyzja budowy rakiety o
jak  najprostszej  konstrukcji,  z  zastosowaniem  jako  ładunku  pędnego  1  laski
posiadanego  paliwa  prochowego,  zapadła  w  Sekcji  Technicznej  PTA  w
Krakowie  wczesną  jesienią  1957  roku,  jako  konsekwencja  doświadczeń,
zebranych  podczas  opracowywania  projektu  „RM-0”.  Opracowania  projektu
podjął się przewodniczący sekcji, mgr inż. Jacek Walczewski; pierwsze szkice i
obliczenia wykonał jeszcze w jesieni 1957 r. i przedstawił do przedyskutowania
na  zebraniu  sekcji  w  dniu  20.12.1957  r.  w  postaci  referatu  pt.  „Obliczenia
wstępne małej rakiety doświadczalnej na paliwo stałe”.

Jednakże  opracowanie  projektu  technicznego  silnika  wymagało
przeprowadzenia doświadczeń,  przynajmniej dla określenia parametrów układu
zapłonowego,  niezbędnego do prawidłowego uruchomienia  i  działania  napędu
rakiety.

W dniu 27 stycznia  1958 r.  rozpoczęto próby z  zastosowaniem małych
ładuneczków paliwa, silnika próbnego „D-2” i małej hamowni doświadczalnej,
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tzw. „hamowni stołowej”. Próby odbywały się na podwórku przed warsztatem
Zakładu Silników Cieplnych AGH, przy ul. Reymonta w Krakowie. Hamownię
ustawiono za niskim murem, obserwując działanie silnika przez peryskop. Aż do
dnia 22 marca nie udawało się uzyskać prawidłowego zapłonu.

W dniu  tym zastosowano  nową  konstrukcję  zapłonnika,  co  dało  efekt,
który można nazwać piorunującym: silniczek zerwał się w hamowni, uderzając w
drzwi nieczynnej kotłowni i wyłamując w nich deskę. Dalsze próby trzeba było
przenieść do fosy Fortu Barycz, co spowodowało przerwę w eksperymentach aż
do 14 czerwca. Jednakże prace nad dokumentacją rakiety ukończono w kwietniu,
korzystając z wyników prób dotychczasowych. Projekt rakiety wykonał mgr inż.
J. Walczewski, zaś projekt wyrzutni (na podstawie obliczeń J. Walczewskiego)
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— mgr  inż.  S.  Smolarczyk,  nie  będący  nawet  członkiem  PTA,  lecz  jedynie
sympatyzujący ze sprawą polskich eksperymentów rakietowych.

Ponieważ wykonanie rakiety i wyrzutni nie było możliwe w warsztatach
AGH  ani  nie  mogło  być  przez  AGH  finansowane,  troskę  o  ulokowanie
wykonawstwa  wziął  na  siebie  Oddział  Krakowski  PTA.  Przeprowadzono
rozmowy z Zakładem Aparatów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
to zakład — dzięki poparciu prof. dr E. Rybki — zgodził się wykonać części
metalowe rakiety i wyrzutni według dostarczonych przez PTA rysunków. W dniu
8 maja 1958 r. złożono formalne zamówienie wraz z dokumentacją techniczną.
Decyzja ta była trudna do podjęcia, gdyż w danym momencie Oddział PTA nie
dysponował kwotą 20 tys. zł, na którą oszacowano wstępnie wartość zlecenia. 

A jednak Prezes Oddziału, doc. dr K. Kordylewski, i skarbnik, mgr inż. M.
Kibiński, podjęli decyzję, licząc na zebranie niezbędnych środków do 1 grudnia
1958 r., która to data stanowiła termin płatności. Termin zakończenia pracy przez
Zakład Aparatów Naukowych przewidziany był na 25 maja, liczono się więc z
możliwością przeprowadzenia próby w locie w czerwcu.

Tymczasem  załatwiano  sprawy  organizacyjno-techniczne,  związane  z
próbą,  m.in.  uzyskano  zezwolenia  na  start  rakiety  z  Pustyni  Błędowskiej  i
wybrano na Pustyni miejsce eksperymentu. Korzystając z konsultacji z prof. J.A.
Pobiedonoscewem,  radzieckim  specjalistą,  który  pojawił  się  przejazdem  w
Krakowie,  zmieniono  nieco  konstrukcję  stateczników  rakiety,  co  uprościło
wykonawstwo.  Jednakże  Zakład  Aparatów  Naukowych  dopiero  w  połowie
czerwca ukończył części mechaniczne rakiety, zaś termin ukończenia prac nad
wyrzutnią odsuwał się jeszcze dalej. W tej sytuacji stało się jasne, że próba w
locie może odbyć się dopiero w jesieni.

14  czerwca  rozpoczęto  serię  prób  naziemnych  w  Forcie  Barycz.
Uzupełniono serię prób z komorami spalania „D-2”, następnie zaś przystąpiono
do prób samej rakiety „RM-1”. Sprawdzono sposób zapłonu i działanie ładunku
dymnego głowicy rakiety (ładunek ten miał służyć do znaczenia toru lotu smugą
dymu).  Wreszcie,  w  dniu.  5  lipca  przystąpiono  do  próby  stoiskowej  silnika
rakiety. Eksperyment ten przeprowadzały jedynie dwie osoby, J. Walczewski i Z.
Baranowski.  Próbie  towarzyszyło  wielkie  napięcie  nerwowe.  Zdawano  sobie
sprawę  z  tego,  że  w  razie  uszkodzenia  silnika  podczas  pracy  na  hamowni
wykonanie  drugiej  rakiety  może  okazać  się  niemożliwe  przy  istniejących
trudnościach  finansowych,  a  więc  start  rakiety  „RM-1”  mógł  odsunąć  się  w
nieokreśloną przyszłość,  co fatalnie zaciążyłoby nad losami całego „Programu
RM”.  A  jednak  nie  można  było  dopuścić  rakiety  do  lotu  bez  sprawdzenia
przynajmniej  prawidłowości  zapłonu,  stabilności  spalania  i  wytrzymałości
konstrukcji.  Warunki,  w  jakich  odbywała  się  próba,  wzmagały  atmosferę
nerwowości.

Przygotowania  przeciągały  się,  a  kierowca  samochodu  AGH  naglił  do
odjazdu, gdyż była to sobota i kończyły się godziny pracy. Na dodatek zaczął
padać deszcz, co uniemożliwiło korzystanie ze zwykłego stanowiska hamowni w
otwartej fosie. Zdecydowano się przenieść hamownię do wielkiej, pustej sali na
piętrze fortu i tam ją zakotwiczyć. Wreszcie o godz. 13.15 uruchomiono silnik,
obserwując jego pracę przez peryskopy. Silnik działał prawidłowo, natomiast huk
jego strumienia wylotowego, rezonujący w hali, wprawił obserwatorów w stan
pewnego rodzaju szoku, z którego otrząsnęli się dopiero po kilku minutach.
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We wrześniu J. Walczewski z Z. Baranowskim przygotowali ostatecznie
rakietę  do  próby  i  skompletowali  znaczną  część  niezbędnego  sprzętu
pomocniczego.  Jednocześnie  mgr  inż.  M.  Kibiński  i  jego  syn  J.  Kibiński
przygotowali  część  elektryczną  instalacji  zapłonowej  oraz  urządzenie  do
automatycznego wykonywania zdjęcia fotograficznego rakiety w chwili  startu.
Mgr M. Markowski kierował stroną organizacyjno-prawną eksperymentu.

Odbiór wyrzutni od wykonawcy odbył się 28 września 1958 r. i dopiero
wówczas można było przystąpić  do regulacji  i  wyposażenia wyrzutni  oraz do
ostatnich przygotowań do próby w locie. Po konsultacjach z meteorologami z
Krakowskiego Biura Prognoz (czym zajmował się mgr L. Dubiński), ustalono
datę  próby na piątek 10 października.  Na ten dzień zgromadzono cały sprzęt
pomocniczy (w większości wypożyczony) oraz środki transportu, udostępnione
przez różne instytucje. W tym dniu musieli również uzyskać zwolnienia z pracy
liczni  uczestnicy  eksperymentu,  którzy  zgłaszali  swój  udział  ochotniczo,  jako
członkowie PTA. W razie niemożności przeprowadzenia próby w wyznaczonym
dniu  ponowne  uruchomienie  tego  całego  systemu  organizacyjnego  nieprędko
byłoby  możliwe  i  wobec  nadchodzącego  okresu  niepogody  jesienno-zimowej
eksperyment  mógłby ulec odroczeniu nawet  do następnego roku.  Oczekiwano
więc  z  napięciem,  jaka  będzie  pogoda w dniu  10 października,  zwłaszcza  że
przed  tą  datą  przez  dłuższy  czas  padały  ulewne  deszcze,  przy  pełnym
zachmurzeniu.

Nie tylko jednak pogoda stanowiła  element  niewiadomy nadchodzącego
eksperymentu. Wyniki techniczne próby miały stanowić odpowiedź na pytania,
dotyczące  prawidłowości  przyjętych  założeń  konstrukcyjnych  i  metod
obliczeniowych, a w szczególności miały umożliwić sprawdzenie:

— pracy silnika w locie,
— wytrzymałości rakiety w locie,
— stateczności rakiety,
— konstrukcji wyrzutni, a zwłaszcza jej prawidłowej długości,
— systemu śledzenia rakiety w locie i pomiaru toru.
Rakieta  i  cały  jej  system  pomocniczy  zostały  opracowane  jedynie  na

podstawie stosunkowo skąpej literatury, przy bardzo ograniczonym zakresie prób
i  badań  laboratoryjnych.  Zdawano  sobie  więc  sprawę  z  dużego  marginesu
niepewności.  W dokumentacji  przygotowań  do  prób  znajduje  się  następujące
oszacowanie prawdopodobieństwa prawidłowego wzlotu rakiety „RM-1”:

— prawidłowego zapłonu 0,96
— prawidłowego (stabilnego) spalania 0,75
— prawidłowej wytrzymałości konstrukcji 0,85
— prawidłowego przejścia i zejścia z prowadnic wyrzutni 0.95
— statecznego lotu 0,60

Zatem całkowite prawdopodobieństwo prawidłowego wzlotu:

0,96 × 0,75 × 0,85 × 0,95 × 0,60 = 0,35

a więc liczono jedynie  na 35% pełnego sprawdzenia się  konstrukcji  rakiety i
wyrzutni. Oczywiście, eksperyment miał na celu ujawnienie błędów w celu ich
naprawienia,  jednakże  w  istniejącym  wówczas  systemie  uzyskiwania
materialnego poparcia dla programu „RM”, wynik próby miał duże znaczenie dla
przyszłości  programu.  Świadomość  tego  stwarzała  odpowiednio  napiętą
atmosferę przed próbą.
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Niezależnie od strony technicznej,  wyłonił się problem organizacyjno-prawny:
zapewnienia bezpieczeństwa uczestników eksperymentu, zapewnienia sprawnego
przebiegu  próby  w  zaplanowanym  czasie,  a  także  wykonania  obserwacji  i
pomiarów  toru  lotu.  Opracowano  więc  regulamin  organizacyjny  próby  i
podzielono uczestników na 5 grup funkcyjnych:

— dowodzenia (kier. M. Markowski)
— techniczną (kier. J. Walczewski)
— łączności (kier. W. Myśliwiec)
— pomiarów i obserwacji lotu (kier. K. Kordylewski)
— fotograficzną (kier. L. Dubiński).

Ponadto  przewidziano  grupę  gości,  obejmującą  osoby  bez  przydziału
funkcyjnego.  Ogółem udział  w eksperymencie  wzięło  25  osób;  każda  z  nich
podpisała  odpowiednią  deklarację,  zobowiązującą  do  przestrzegania  poleceń
kierownika  próby  oraz  stwierdzającą,  że  uczestnik  świadomy  jest
niebezpieczeństw,  związanych  z  próbą,  a  swój  udział  zgłasza  dobrowolnie  na
własną odpowiedzialność.

Dzień  10  października  okazał  się  pogodny  i  słoneczny.  Próbę  prze-
prowadzano we wschodniej  części  Pustyni  Błędowskiej.  Wyrzutnię  ustawiono
obok  betonowego  bunkra,  w  którym  znalazła  ukrycie  podczas  startu  grupa
techniczna.
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Pozostałe  grupy  rozmieszczono  na  4  stanowiskach  w  kierunkach
północnym, południowym i wschodnim. Wyrzutnia była nachylona pod kątem
83° w kierunku zachodnim.

Przed startem sprawdzono obwody zapłonowe, podano umówione sygnały
dla  obserwatorów,  po czym włączono  zapłon masy  dymotwórczej  w głowicy
rakiety.  Po stwierdzeniu  wydobywania się  z  otworów głowicy gęstego dymu,
uruchomiono o godz. 12.48 silnik rakiety i nastąpił start.

Zamierzano  następujące  obserwacje  i  pomiary:  wizualna  obserwacja
zachowania się rakiety w locie, pomiar czasu pracy silnika stoperem „na słuch”,
pomiar prędkości rakiety przy opuszczaniu wyrzutni za pomocą automatycznego
zdjęcia  o  czasie  ekspozycji  1/150  s  oraz  pomiar  pułapu  lotu  za  pomocą  3
teodolitów. Nie wykonano ostatniego z tych pomiarów, gdyż rakieta na pewnej
wysokości wymknęła się spod obserwacji z powodu dużej prędkości i odległości.
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Stwierdzono natomiast, że start odbył się prawidłowo, silnik pracował zgodnie z
założeniami i rakieta była stateczna w locie. Próbowano oszacować obliczeniowo
pułap, osiągnięty przez rakietę, na podstawie wyników pomiarów, wykonanych
podczas  startu.  Uzyskano  wartości  3000  -  3500  m,  co  jest  jednak  trudne  do
zweryfikowania,  tym  bardziej,  że  rakiety  nie  odnaleziono.  Niepowodzenie
pomiaru  pułapu  zwróciło  uwagę  zespołu  na  wagę  tego  zagadnienia  i
spowodowało skoncentrowanie wysiłków właśnie na tej sprawie w następnych
latach.

Z  pięciu  postawionych  zadań,  cztery  zostały  wykonane  pozytywnie,  co
zadecydowało  o  uznaniu  wyniku  eksperymentu  za  pomyślny  i  spowodowało
entuzjazm zarówno wśród twórców „Programu RM”, jak i obserwatorów.

O starcie rakiety doniosło Polskie Radio jeszcze wieczorem tego samego
dnia,  w ślad  za  tym pojawiły  się  notatki  w prasie  codziennej  i  tygodniowej.
Poczytny tygodnik „Przekrój”  zamieścił  obszerny reportaż z  przebiegu próby,
pióra  wytrawnego  dziennikarza,  red.  M.  Kiety,  który  był  na  miejscu
eksperymentu.

Korpus silnika typu „S-1” wykonano z rury kotłowej Ø 64/58; do tylnej
części korpusu wspawano dyszę, toczoną ze stali. Przed dyszą był umieszczony
ruszt  ze  stali  żaroodpornej,  stanowiący  jednocześnie  tylne  osadzenie  ładunku
paliwa.  Przednim  osadzeniem  ładunku  były  cztery  wygięte  z  drutu  łapki,
wspawane do wnętrza komory i centrujące laskę paliwa. Cztery stabilizatory z
blachy stalowej umocowano do korpusu silnika za pomocą twardego lutowania.
Tylne części stabilizatorów odgięto pod kątem 5° w celu nadania rakiecie ruchu
obrotowego. Od przodu do korpusu wspawano pierścień gwintowany, do którego
wkręcano zamknięcie przednie silnika. Laskę paliwa wsuwano do komory przez
otwór  pierścienia,  po  wykręceniu  zamknięcia  przedniego.  W  zamknięciu
przednim  od  strony  wewnętrznej  silnika  osadzony  był  zapłonnik  z  prochu
czarnego w pudelku tekturowym, do którego przewody zapłonowe prowadziły
poprzez świecę samochodową i przez masę. Na zewnętrznej części pierścienia
gwintowanego komory silnika osadzono na wcisk i ustalono dwoma wkrętami
głowicę, stanowiącą odlew cienkościenny ze stopu lekkiego.

W  głowicy  zainstalowano,  w  rurce  stalowej,  prosty  przyrząd  do
zarejestrowania maksymalnego przyspieszenia osiowego rakiety (wyskalowany
do 20 g), a niżej przesłonę z blachy aluminiowej z 5 otworami. Między przesłoną
a  przednią  częścią  stożka  głowicy  znajdowała  się  masa  dymotwórcza,  z
zapłonnikiem, którego przewody wyprowadzono przez otwory dymowe głowicy.
Rakieta była pomalowana z zewnątrz jednolicie na kolor srebrny.

Dla rakiety zbudowano wyrzutnię w postaci klatki prostopadłościennej z
kratownicy stalowej, wewnątrz której znajdowały się dwie szyny prowadzące z
kątowników,  obejmujących  korpus  rakiety  z  zewnątrz.  Długość  prowadnic,
równa  wysokości  wyrzutni,  wynosiła  3  m,  zaś  rozstaw  prowadnic  mógł  być
regulowany,  dzięki  czemu  z  wyrzutni  mogły  startować  rakiety  o  różnych
kalibrach. Rakieta wprowadzana była między szyny ręcznie od góry i ustalana w
położeniu, w którym wylot dyszy znajdował się ok. 20 cm nad ziemią.

Pochylenie nadawano wyrzutni przez uniesienie jednej strony podstawy za
pomocą  podkładek.  Kąt  mierzono  kątomierzem  z  pionem  nitkowym.  Masa
konstrukcji wyrzutni wynosiła 100 kg. W celu stabilizacji wyrzutni obkładano jej
podstawę kostkami ołowianymi o łącznej masie 44 kg i podsypywano piaskiem.
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Wyrzutnia ta, po wprowadzeniu pewnych ulepszeń, służyła następnie przez
wiele lat wielu typom rakiet RM i RP.

Instalacja  zapłonowa rakiety  była  typu  oporowo-żarowego,  z  główkami
zapłonowymi i zapłonnikami własnego wykonania. 
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Instalację zasilano z akumulatora Fe-Ni o napięciu 7,2 V.  Mały przenośny pulpit
zapłonowy wyposażony był w wyłącznik główny, lampkę kontrolną,  przyrząd
pomiarowy (do sprawdzania obwodów), przełącznik sprawdzania obwodów, oraz
dwa przyciski zapłonowe: masy dymnej i silnika.

Dane techniczne:

Długość 820 mm
Średnica 66 mm
Rozpiętość stateczników 174 mm
Masa startowa 4,35 kg
Masa ładunku paliwa 1,03 kg

Rakieta „RM-1A”
Pomyślny start rakiety „RM-1” zachęcił konstruktora do dalszego wykorzystania
tej rakiety, nie tylko jako najwyższego stopnia rakiet wielostopniowych (jak to
było  planowane),  ale  w  bliższej  perspektywie  —  jako  samodzielnej  rakiety
doświadczalnej. Wnioski z próby rakiety „RM-1” kazały zwrócić baczną uwagę
na  problem  śledzenia  rakiet  w  locie.  Opracowano  więc  wkrótce  program
odpowiednich  badań,  z  zastosowaniem  metod  optyczno-fotograficznych  i
radiowych.

Wydawało się,  że rakieta „RM-1” może służyć jako nośnik niektórych typów
ładunków  doświadczalnych  tego  programu.  Konstruktor  postanowił  jednak
wprowadzić  pewne  ulepszenia  do  rozwiązań,  zastosowanych  w  „RM-1”;  tak
powstała wersja „RM-1A”.

Projekt rakiety powstał w maju 1959 r.
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Zrezygnowano  z  doprowadzenia  przewodów  zapłonowych  przez
zamknięcie  przednie  silnika  —  zastosowano  zapłonnik  o  przewodach
wyprowadzonych luźno przez dyszę, gdyż gazy spalinowe z łatwością wyrzucały
i wypalały cienkie druty. Wprowadzono dyszę wkręcaną na gwint oraz korpus
toczony  z  zewnątrz,  o  zmiennej  średnicy  i  gwintach  wewnętrznych  na  obu
końcach. Zmniejszono nieco przekrój krytyczny dyszy (ze średnicy 17 mm na
15,9 mm).

Stateczniki przyspawane do korpusu zastąpiono zespołem zgrzewanym na
tulei z blachy wciskanym na korpus silnika. Wreszcie, przewidziano tulejki dla
smugaczy  świetlnych  na  końcach  dwóch  stabilizatorów,  oraz  możliwość
stosowania  różnych  typów  wymiennych  głowic  o  objętości  znacznie
powiększonej  w  stosunku  do  głowicy  „RM-1A”.  Planowano  realizację  co
najmniej 3 typów głowic: ze smugaczami pirotechnicznymi lub innym źródłem
światła (dla śledzenia optyczno-fotograficznego), z miniaturowym nadajnikiem
radiowym, umieszczonym w osłonie plastykowej, zbrojonej włóknem szklanym
(dla  doświadczeń  z  zakresu  telemetrii  i  radiowych pomiarów toru  lotu),  oraz
głowicę  odrzucaną  i  odzyskiwaną  na  spadochronie,  dla  prób  systemów
odzyskowych.

Nie  wszystkie  z  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjnych  okazały  się
szczęśliwe.  Zespół  stateczników w nowym wykonaniu  był  nadmiernie  ciężki,
fatalniejszy  w skutkach  okazał  się  jednak  pomysł  toczenia  korpusu  silnika  z
zewnątrz.  Doprowadziło  to  —  przy  niedostatecznej  kontroli  w  zakładzie
wykonawczym — do nieosiowego wytoczenia i nadmiernego osłabienia komory
silnika po jednej stronie.

W  1959  r.  korzystając  ze  sprzyjającej  atmosfery  po  próbie  „RM-1”,
ulokowano w Krakowskim Zjednoczeniu Przemysłu Terenowego, nieodpłatnie,
wykonanie  części  metalowych  do  3  sztuk  rakiet  „RM-1A”,  bez  części
głowicowych. Na tych samych zasadach Szybowcowy Zakład Doświadczalny w
Bielsku-Białej  wykonał  3  egzemplarze  korpusów  głowic  z  masy  plastycznej,
zbrojonej włóknem szklanym. Opracowanie głowic i próby w locie planowano na
rok 1960. Likwidacja Komórki Techniki Rakietowej i Fizyki Atmosfery AGH (z
dniem 31.12.1959) przekreśliła te plany.
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Gdy  jednak  pod  koniec  roku  1960,  w  ramach  prób  odrodzenia  działalności
eksperymentalnej, przygotowywano — pod firmą Koła Lotniczego Aeroklubu, a
na  zlecenie  Ligi  Przyjaciół  Żołnierza  —  pokaz  startu  rakiet  pod  Warszawą,
postanowiono wykorzystać do tego celu jedną z rakiet „RM-1A”. Nie zdawano
sobie  sprawy  —  wobec  braku  odpowiednich  urządzeń  pomiarowych  —  z
nieprawidłowości wykonania silnika. Rakietę postanowiono wyposażyć w bardzo
bogaty zestaw świetlnych smugaczy pirotechnicznych, mających znaczyć tor lotu
podczas próby w nocy. Sześć smugaczy — zmontowanych po 3 szeregowo —
zainstalowano w tulejach na końcach 2 stateczników. Płomienie tych smugaczy
były skierowane do tyłu, a zapalenie ich miało nastąpić przed startem. Natomiast
w  specjalnie  skonstruowanej  głowicy  umieszczono  szeregowo  dalszych  sześć
smugaczy, zapalanych z opóźnieniem, po wypaleniu się smugaczy „ogonowych”.
Zapalenie  smugaczy  głowicowych  miało  powodować  odrzucenie  stożkowej
osłony  przedniej  głowicy  i  skierowanie  płomienia  smugaczy  do  przodu,  co
oczywiście  pogarszało  własności  aerodynamiczne  rakiety,  ale  w  fazie  lotu  z
małymi  prędkościami  —  w  pobliżu  pułapu,  a  następnie  w  czasie  opadania.
Spodziewano  się,  że  cały  tor  lotu,  aż  do  upadku,  będzie  znaczony  światłem
smugaczy i dostępny dla obserwacji wizualnej i fotograficznej.

Rakieta miała startować z wyrzutni swojej poprzedniczki — „RM-1”.
Start  przygotowano  w  godzinach  wieczornych  dnia  2  grudnia  1960  r.

Niestety,  po  włączeniu  zapłonu  silnika  nastąpiło  rozerwanie  bocznej  ścianki
korpusu, osłabionej nieosiowym wytoczeniem. Rakieta wypaliła się na wyrzutni.
Pozostałych dwóch egzemplarzy nie próbowano już wykorzystywać. Jeden z nich
— z makietą głowicy — znajduje się w Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w
Krakowie.

Dane  techniczne  rakiety,  w  wersji  przygotowanej  do  próby  w  dniu
02.12.1960 r.:

Długość 1030 mm
Średnica 65 mm
Rozpiętość stateczników 235 mm
Masa startowa 8,0 kg
Masa paliwa 1,03 kg

Rakieta „RM-2A” 
Zgodnie  z  pierwotnymi  założeniami  „Programu  RM”,  po  rakiecie  „RM-1”
powinna  być  realizowana  rakieta  2-stopniowa  „RM-2”.  Jednak  podjęcie  tego
zadania  od  razu  po  próbie  „RM-1”  uznano  za  zbyt  trudne  wobec  licznych
nowych  problemów,  jakie  w  ramach  tego  zadania  należałoby  rozwiązać,  a
zwłaszcza  wobec nierozwiązania  problemu śledzenia  rakiety w locie,  o  czym
przekonano się podczas próby „RM-1”.

Zdecydowano się zatem na krok pośredni: budowę rakiety, będącej tylko
częściowym modelem funkcjonalnym rakiety „RM-2”, gdyż posiadającej stopień
drugi  bez  napędu,  natomiast  wyposażonej  odpowiednio  do  doświadczeń  z
zakresu  śledzenia  toru  lotu.  Ze  względu  na  konieczność  zbadania  kilku
wariantów rozwiązań zdecydowano się na budowę 3 rakiet.
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Całość  konstrukcji  rakiety  opracował  mgr  inż.  Jacek  Walczewski,  zaś  w
opracowaniu  elementów  i  podzespołów  wzięli  udział:  mgr  inż.  Roman
Zieleniewski, mgr inż. Janusz Karpiński, Zbigniew Baranowski i Jacek Kibiński.

Powstała  rakieta  dwuczłonowa,  złożona  ze  stopnia  pierwszego,
napędowego, oraz członu beznapędowego, oddzielanego w locie.

Stopień  pierwszy  składał  się  z  silnika  „S-2”,  na  którym  —  za
pośrednictwem blaszanej  tulei  — zmontowano zespól  4  dużych  stateczników
(wykonanych  ze  sklejki);  z  przodu,  za  pomocą  połączenia  gwintowego,  była
osadzona tuleja zespołu połączenia stopni.

4 Polskie rakiety badawcze
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Dysza silnika „S-2” nie była niczym osłonięta, natomiast mocowano do niej z
boku — za pomocą blaszanej opaski — smugacz świetlny, ułatwiający śledzenie
lotu stopnia pierwszego.

Człon  beznapędowy stanowił  pod  względem sylwetki  zewnętrznej  dość
dokładny odpowiednik rakiety „RM-1”.

Starano  się,  aby  również  masa  tego  członu  odpowiadała  masie  rakiety
„RM-1”. Korpus członu był wykonany z toczonej rury stalowej,  zamkniętej z
przodu drewnianym stożkiem, naśladującym kształtem stożek rakiety „RM-1”.
Rura  wewnątrz  była  pusta,  co  ułatwiało  zamontowanie  w  niej  dowolnego
wyposażenia.  Jako  wyposażenie  2  rakiet  przygotowano  tuleje  stalowe  z
umieszczonymi szeregowo smugaczami świetlnymi,  zapalanymi po odłączeniu
się  członu drugiego od pierwszego.  Płomień smugaczy wychodził  przez tylną
część rury kadłuba. Dla jednej rakiety przewidziano zamiast smugaczy ładunek
masy  dymotwórczej,  podobny,  do  użytego  w  rakiecie  „RM-1”.  Ładunek  był
umieszczony w tylnej części rury kadłuba, zaś w kadłubie przewidziano otwory
przeznaczone  do  wydostawania  się  dymu.  Zapalenie  masy  następowało
elektrycznie przed startem.

Zespół rozłączania stopni składał się z kadłuba, tłoka, ładunku prochowego
oraz  zespołu  automatyki,  włączającej  zapłon  ładunku  prochowego,
rozdzielającego stopnie. Kadłub zespołu rozłączania miał postać tulei stalowej, w
przedniej części wytoczonej wewnątrz stożkowo; w tym stożkowym gnieździe
była  osadzona  tylna  część  członu  drugiego.  Wnętrze  tulei  przegrodzone  było
płytką stalową, spełniającą rolę tłoka, wypychającego człon drugi z jego gniazda.
W komorze,  utworzonej  przez dolną część tulei  i  tłok,  znajdował się  ładunek
prochowy, którego zapalenie powodowało wzrost ciśnienia i rozłączenie stopni
za  pośrednictwem  tłoka.  W  komorze,  obok  ładunku  prochowego,  musiał
znajdować się również element, służący do zapalania ładunku rozłączającego w
odpowiednim czasie. Po przeanalizowaniu konstrukcyjnym licznych wariantów
rozwiązań tego elementu, przygotowano ostatecznie do próby dwie wersje, każdą
w dwóch egzemplarzach. Pierwsza wersja to mechanizm bezwładnościowy, który
po  ustaniu  przyspieszenia,  spowodowanego  działaniem  silnika,  miał  włączać
zapłon prochu. Mechanizm, opracowany w końcowej wersji  przez mgr inż.  J.
Karpińskiego,  stanowił  integralny  zespół,  mieszczący  się  w  odpowiednio
wyfrezowanej  drewnianej  kostce.  Rozłączanie  stopni  miało  tu  nastąpić
natychmiast  po  ustaniu  pracy  silnika.  Drugą  wersję  stanowiło  urządzenie
czasowe, włączające rozdzielanie w żądanym czasie po starcie. Urządzenie było
bardzo  proste:  składało  się  z  odcinka  lontu,  zapalanego  elektrycznie  przed
startem  rakiety.  Podobne  lonty  służyły  również  do  zapalania  smugaczy,
umieszczonych w drugim członie.  Uruchamianie rakiety odbywało się według
odpowiedniego programu.  W przypadku rakiety,  wyposażonej  w masę dymną
oraz  bezwładnościowy  system  rozłączania,  sekwencja  podawania  napięcia  na
końcówki zapalcze urządzeń była następująca:

1) masa dymotwórcza,
2) smugacz stopnia I,
3) silnik.

W przypadku rakiety, wyposażonej w smugacze w członie drugim, oraz
lontowy („opóźniaczowy”) system rozłączania, program był dłuższy:

1) opóźniacz smugaczy członu II,
2) opóźniacz rozdzielacza stopni,
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3) smugacz stopnia I,
4) silnik.

Nie stosowano jednoczesnego zapalania kilku elementów ze względu na
komplikacje,  jakie  mogłyby  powstać  w  takim  układzie  w  razie  wystąpienia
zwarcia w którejś końcówce zapalczej.

Mgr  inż.  S.  Janiczek  wysunął  koncepcję  zautomatyzowania  sekwencji
startowej przez zastosowanie elektromechanicznego urządzenia programującego.
Ideę tę zrealizował J. Kibiński, po raz pierwszy dla rakiet „RM-2”, a następnie
rozwinął ten system, tworząc różne typy automatycznych instalacji  startowych
dla dalszych typów rakiet. Wykorzystano do startów wyrzutnię rakiety „RM-1”,
jednak  ze  względu  na  prawie  3-krotnie  większą  masę  rakiety  „RM-2A”  w
porównaniu  z  „RM-1”,  wprowadzono  odciągi  boczne  stabilizujące  wyrzutnię
oraz ręczny podnośnik bloczkowo-linowy do unoszenia rakiet.

Przy  wykonaniu  rakiet  „RM-2A”  zastosowano  nowy,  tańszy  system.
Zamawiano  jedynie  poszczególne  elementy,  zwłaszcza  większe,  u  różnych
dogodnych  wykonawców,  wszystkie  zaś  mniejsze  części  wykonywano  we
własnym  zakresie.  Własnymi  siłami  przeprowadzając  montaż  i  dopasowanie
całości  oraz  wszystkie  prace  wykończeniowe.  Stało  się  to  możliwe  dzięki
uzyskaniu  przez  Komórkę  Techniki  Rakietowej  i  Fizyki  Atmosfery  AGH
własnego lokalu, gdzie utworzona zalążek warsztatu i laboratorium. Rozszerzono
też znacznie prace nad systemem śledzenia i pomiaru toru, czemu sprzyjało
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przeniesienie Komórki do Katedry Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych,
skąd uzyskano pomoc i współpracę geodetów. Na Pustyni Błędowskiej założono
sieć punktów obserwacyjnych o dokładnie pomierzonych współrzędnych. Dwa z
tych  punktów znajdowały  się  na  pustyni,  na  południe  od  osi  lotu  rakiety,  w
odległości 300 m i 1100 m od wyrzutni (punkty „Pustynia I” i „Pustynia II”), dwa
dalsze były położone na wzgórzach na południe od pustyni (punkt „Południe”,
odległość ok.  4000 m) i  na północ (punkt „Chechło”,  odległość ok.  4000 m).
Przewidziano  obszerny  program  pomiarów  i  obserwacji  optycznych,  foto-
graficznych i akustycznych.

Pierwszy start  — rakiety nr 1 z ładunkiem dymnym — zaplanowano w
dzień, rakiet nr 2 i nr 3, ze smugaczami świetlnymi, w nocy. W celu ułatwienia
obserwacji i odnalezienia, rakiety zostały tym razem pomalowane jaskrawo, w
szachownicę czerwono-białą (nr 1) i żółto-białą z czerwonymi pasami (nr 2 i 3).

Termin  próby  wyznaczono  pierwotnie  na  czerwiec  1959  r.  Wielkim
wysiłkiem  (pracowano  całą  noc  przed  wyjazdem  na  pustynię)  udało  się
przygotować rakiety i sprzęt, jednak zanim przygotowano start rakiety nr 1, niebo
gwałtownie  zachmurzyło  się  i  lunął  deszcz.  Pogorszenie  pogody  okazało  się
długotrwałe  i  próbę  trzeba  było  odwołać.  W  strumieniach  deszczu  zwijano
instalację startową, pakowano rakiety i urządzenia. Dotkliwie dał się przy tym
odczuć  brak  odpowiednich  opakowań,  pojemników  i  wielu  innych  urządzeń
pomocniczych.

Wobec nadchodzącego okresu urlopowego próbę trzeba było odroczyć do
września. Okres letni wykorzystano bardzo intensywnie.
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Przeprowadzono dodatkowe próby i  korekty urządzeń pirotechnicznych rakiet;
zorganizowano  ćwiczenia  dla  obserwatorów.  Przede  wszystkim  jednak
wyciągnięto wnioski z doświadczeń wyjazdu czerwcowego i poczyniono starania
o  wykonanie  opakowań  i  innych  urządzeń  pomocniczych  oraz  o  racjonalną
organizację  całego zaplecza  naziemnego.  M.in.  przyjęto zasadę,  obowiązującą
już później przy wszystkich dalszych eksperymentach — montowania rakiet w
odpowiednio  przygotowanym  punkcie  technicznym  i  przewożenia  ich  pod
wyrzutnię  w  odpowiednio  zaprojektowanych  kontenerach  —  nosidłach.
Zaprowadzono szczegółowe listy i przydziały sprzętu na poszczególne punkty
oraz  dostosowane  do  programu  próby  formularze  protokołów  czynności,
oddzielne dla każdej grupy funkcyjnej.

Wyjazd na Pustynię Błędowską nastąpił po raz drugi w dniu 7 września
1959  r.  Tym  razem  przebieg  próby  nie  został  niczym  zakłócony.  Zespół
funkcyjny  składał  się  z  ok.  20  osób,  które  pracowały  na  7  stanowiskach:
„Dowodzenie”, „Montaż”, „Wyrzutnia”, „Pustynia I”, „Pustynia II”, „Chechło” i
„Południe”.  Prócz  tego  przybyli  dziennikarze,  fotoreporterzy  i  filmowcy,
zwabieni tu rozgłosem próby rakiety „RM-1”. Kierownictwo operacyjne próby
spoczywało w rękach mgr Mariana Markowskiego, kierownictwo techniczne —
mgr inż. Jacka Walczewskiego.
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Tym razem rakiety uruchamiano nie z bunkra, ale z otwartego stanowiska
dowodzenia, oddalonego od wyrzutni o ok. 0,5 km i połączonego z instalacją
wyrzutni kablem.

Urządzenia automatyczne wykonywały następujące czynności:
— włączanie  czterech  (w  rakiecie  nr  1  trzech)  obwodów

zapłonowych w rakiecie, w określonej kolejności;
— włączanie i wyłączanie aparatu filmowego, filmującego start i

najniższy odcinek toru lotu;
— wykonanie zdjęcia startu aparatem fotograficznym — obwód

uruchamiający migawkę włączany był na skutek przerwania przez rakietę
drucika, przeciągniętego w poprzek prowadnic wyrzutni;

— wyłączenie zasilania sieciowego instalacji po ustalonym czasie
(10 - 14 s).

Start  rakiety  nr  1,  wyposażonej  w  ładunek  dymny  i  bezwładnościowy
mechanizm rozłączania  stopni,  odbył się o godzinie  17.51 w dniu 7 września
1959 r. Rozłączenie stopni nie nastąpiło. Dzięki pomiarom z punktów „Pustynia
I” i „Pustynia II” natychmiast ustalono miejsce upadku rakiety i odnaleziono ją.

Start rakiety nr 2, wyposażonej w smugacze świetlne i czasowe urządzenie
rozłączania  stopni,  nastąpił  o  godzinie  22.30.  Lot  był  w całości  prawidłowy.
Rakietę odnaleziono natychmiast po upadku. Rakieta nr 3 była wyposażona w
smugacze oraz bezwładnościowy mechanizm rozłączania stopni.  W związku z
nierozłączeniem  stopni  rakiety  nr  1,  podjęto  decyzję,  aby  w  rakiecie  nr  3
zamienić bezwładnościowe urządzenie rozłączania na urządzenie czasowe.

O  godzinie  00.00  wykonano  tę  zmianę  i  rakieta  nr  3  wystartowała  o
godzinie 00.30 w dniu 8 września z wyposażeniem identycznym, jak rakieta nr 2.
Lot rakiety był w całości prawidłowy. Nie odnaleziono jej jednak, gdyż punkt
„Pustynia I” musiał być zwinięty przed północą i nie namierzono punktu upadku.
Uzyskano widoczność rakiet na całym niemal torze.
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W sumie wykonano następujące rodzaje pomiarów:
— rejestrację  czasową przebiegu lotu,  na podstawie  obserwacji

wizualnej  i  efektów  akustycznych;  czas  mierzono  stoperami  oraz
nagrywano na magnetofonie relacje obserwatorów i efekty akustyczne;

— rejestrację przebiegu startu za pomocą kamery fotograficznej i
filmowej;

— zdjęcia toru rakiet nr 2 i 3, wykonane ze stanowisk „Południe”
i „Chechło”;

— zdjęcie miejsc upadku rakiet z punktów „Pustynia I i II”; 
— przybliżone pomiary pułapu lotu za pomocą wykonanych w

tym celu tzw. „ramek pomiarowych”.

Zmierzone maksymalne wysokości lotu wynosiły od ok. 1100 m (rakieta nr
1) do 1500 m (rakieta nr 3). Ponadto z przebiegu próby sporządzono reportaż
filmowy i dźwiękowy w ramach własnej dokumentacji Sekcji Technicznej PTA.
Niezależnie  od tego prasa  codzienna  i  tygodniowa przyniosła  liczne  relacje  i
fotoreportaże z eksperymentu.

Próba  rakiet  „RM-2A”  oznaczała  dla  grupy  krakowskiej  wielki  krok
naprzód  i  to  jednocześnie  w kilku  dziedzinach;  najważniejszym osiągnięciem
było  pomyślne  zaatakowanie  problemu  śledzenia  rakiet  i  pomiarów  toru,  co
wysunięto  jako  naczelne  zadanie  po  eksperymencie  „RM-1”.  Nieoczekiwane
okoliczności sprawiły, że dalszy rozwój rakiet „RM-2” poszedł nie w kierunku
wyższych pułapów lotu, ale większych ładunków użytecznych.

Dane techniczne rakiet „RM-2A”:

Długość całkowita 1410 mm
Masa startowa 11,5 kg (nr 1), 11,7 kg (nr 2 i 3)
Człon napędowy:
Długość 587 mm
Średnica 82 mm
Rozpiętość stateczników 325 mm
Masa startowa 7,2 kg (nr 1), 7,0 kg (nr 2 i 3)
Masa paliwa 1,2 kg
Człon beznapędowy:
Długość 873 mm
Średnica 75 mm
Rozpiętość stateczników 180 mm
Masa 4,3 kg (nr 1), 4,7 kg (nr 2 i 3).

Rakieta „RM-2P”
Zamierzone dalsze prace nad rakietami „RM-2” zostały od początku roku 1960
wstrzymane  z  powodu  likwidacji  Komórki  Techniki  Rakietowej  i  Fizyki
Atmosfery AGH. W tym samym czasie jednak w Polskim Związku Filatelistów
powstało  zainteresowanie  możliwością  zorganizowania  w  Polsce  ekspery-
mentalnej poczty rakietowej, w związku z urządzaną międzynarodową wystawą
filatelistyczną.
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Być  może,  że  zainteresowanie  to  powstało  pod  wpływem  doniesień  o
krajowych  eksperymentach  rakietowych.  W maju  1960  r.  doszło  do kontaktu
pomiędzy  Związkiem  Filatelistów  a  mgr  inż.  J.  Walczewskim,  który  w
odpowiedzi  na  zapytania  ze  strony związku złożył  w dniu 26 maja ofertę  na
przeprowadzenie eksperymentalnego pocztowego lotu rakietowego, upatrując w
tym  przedsięwzięciu  szansę  podjęcia  przerwanych  prób  rakietowych.  Oferta
przewidywała  dwa  warianty.  Wariant  I,  minimalny,  przewidywał  „uzyskanie
jedynie  doraźnego  efektu  o  charakterze  propagandowym,  bez  walorów
użytkowych”,  przez użycie rakiety „RM-2A”, przystosowanej  do przenoszenia
ok. 1 kg poczty (50 listów 20-gramowych lub stu 10-gramowych). Wariant II,
bardziej ambitny, przewidywał opracowanie specjalnej rakiety nadającej się do
przerzucania ładunków o masie 1,0 - 1,5 kg na odległość 2 - 5 km.

Po  skomplikowanych  pertraktacjach  zdecydowano  się  na  realizację
pierwszego  wariantu,  przy  czym  termin  i  miejsce  próby  były  kilkakrotnie
zmieniane. W końcu eksperyment odbył się na Pustyni Błędowskiej (bez związku
z wystawą) w dniu 6 września 1960 r., pod firmą Aeroklubu Krakowskiego, który
w tym czasie udzielił opieki sprzętowi dawnej Komórki Techniki Rakietowej i
Fizyki Atmosfery.

Do próby  przygotowano  jedną  z  rakiet  „RM-2A”,  które  odbyły  lot  we
wrześniu 1959 r. Wprowadzono jednak kilka ważnych modyfikacji, w związku z
czym rakieta otrzymała nowe oznaczenie „RM-2P” („pocztowa”). Modyfikacje te
były następujące:
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— w kadłubie  członu drugiego urządzono pomieszczenie  ładunkowe,
ładowane od przodu (przez wyjęcie stożka przedniego),

— w  tylnej  części  kadłuba  członu  drugiego  zmontowano  układ
odzyskowy, składający się z 2 spadochronów i urządzenia wyrzucającego;

— wokół  dyszy  silnika  stopnia  napędowego  zamontowano  hamulec
aerodynamiczny,  otwierany  po  rozdzieleniu  stopni  i  powodujący  skrócenie
zasięgu lotu członu silnikowego;

— drewniany stożek przedni zastąpiono metalowym.

Zmodyfikowano również  technologię  montażu,  przeprowadzając  montaż
zespołu rozłączania w laboratorium i zabezpieczając połączenie stopni wkrętem
ustalającym, wyjmowanym bezpośrednio przed startem.

Układ odzyskowy składał się z 2 jednakowych spadochronów okrągłych o
średnicy napełnionej czaszy ok. 70 cm, pracujących w układzie „tandem”, w ten
sposób, że linka nośna pierwszego spadochronu przechodziła swobodnie przez
otwór w czaszy drugiego spadochronu.
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Układ  pirotechniczny,  z  lontem jako  opóźniaczem,  powodował  wyrzucenie  z
komory  tylko  pierwszego  spadochronu,  ten  zaś  z  kolei  wyciągał  drugi
spadochron.  W ten sposób pełna siła nośna była osiągana w 2 etapach.

Wprowadzenie  hamulca  aerodynamicznego  dla  członu  silnikowego  było
eksperymentem,  związanym  z  koncepcją  przyszłej  rakiety  pocztowej,
przewidzianej  w planach konstruktora. Miałaby to być rakieta „bezpieczna” w
sensie  tworzenia  minimalnej  sfery  niebezpiecznej  na  ziemi,  a  to  dzięki
odzyskiwaniu  na  spadochronach  całego  członu-zasobnika  oraz  maksymalnym
skróceniu  zasięgu  lotu  członu  napędowego.  Hamulec  składał  się  z  2
cylindrycznych  połówek,  wykonanych  z  blachy  duralowej  i  umocowanych
przegubowo  do  pierścienia,  osadzonego  wokół  dyszy  silnika.  W  położeniu
zamkniętym  hamulec  był  utrzymywany  dwoma  cięgłami,  które  w  chwili
rozdzielenia  stopni  ulegały  zerwaniu,  a  wówczas  sprężyny  powodowały
rozchylenie połówek hamulca.
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Rakieta została pomalowana w szachownicę czarno-żółtą, z emblematami
Aeroklubu Krakowskiego na statecznikach.

Konstrukcję  rakiety  opracował  J.  Walczewski.  Do  startu  zastosowano
wyrzutnię,  użytą  do  prób  rakiet  „RM-2A”.  Instalacja  startowa  została
wzbogacona  o  nowy automat  programujący,  wykonany  przez  J.  Kibińskiego.
Próba odbyła się pod komendą operacyjną mgr M. Markowskiego. Filatelistów
reprezentował inż. Tadeusz Mischal z Warszawy, w którego rękach znajdowała
się  sprawa  przesyłki.  Start  nastąpił  o  godzinie  15.30.  Start,  rozdzielenie  i
działanie  hamulca  aerodynamicznego  były  prawidłowe.  Po  wyrzuceniu  i
otwarciu  pierwszego  spadochronu  nastąpiło  zerwanie  linki  nośnej  i  upadek
członu-zasobnika bez układu odzyskowego.

Dane liczbowe rakiety w zakresie rozmiarów i kształtu geometrycznego
oraz charakterystyk zespołu napędowego są identyczne z rakietami „RM-2A”.
Jedynie masa startowa była większa i wynosiła 12,5 kg.

Rakieta „RM-2B”
W  pewien  czas  po  przeprowadzeniu  eksperymentu  z  rakietą  „RM-2P”  Koło
Lotnicze Techniki  Rakietowej  Aeroklubu Krakowskiego otrzymało propozycję
urządzenia  pokazu  startów  rakiet  dla  uczestników  „Kursu  informacyjnego
techniki rakietowej i astronautyki”.
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Kurs ten był zorganizowany w dniu 28.11—03.12.1960 r. w Warszawie przez
Ligę  Przyjaciół  Żołnierza.  Pokaz  miał  się  odbyć  pod  Warszawą.  Propozycję
przyjęto  chętnie,  widząc  w niej  możliwość  sfinansowania  — podobnie  jak  w
przypadku „RM-2P” — kolejnego etapu rozwojowego rakiet.

Po eksperymencie  „RM-2P” wydawało się,  że  istnieją  szanse  na  dalsze
zlecenia  ze  strony  filatelistów.  Z  powodu  braku  innych  źródeł  finansowania
należało  zatem  na  razie  zrezygnować  z  realizacji  rakiety  dwustopniowej  o
podwyższonym pułapie (jaką miała być właściwa rakieta „RM-2”), a iść dalej po
linii,  wytyczonej  przez  „RM-2P”;  rakiety  „przesyłowej”  z  odzyskiwanym
zasobnikiem.  Dawało  to  przynajmniej  szanse  przeprowadzenia  —  w  ramach
eksperymentów  pocztowych  —  prób  niektórych  elementów  automatyki  oraz
metod  pomiarów  toru,  niezbędnych  w  przyszłości  dla  realizacji  rakiety
wysokościowej.

J. Walczewski opracował projekt dalszego rozwinięcia konstrukcji „RM-
2P”; rakieta ta otrzymała oznaczenie „RM-2B” i miała — wraz z „RM-1A” —
wystartować na pokazie pod Warszawą. Termin pokazu wyznaczony był na dzień
2 grudnia 1960 r. impreza miała się odbyć bez względu na pogodę. Opracowanie
konstrukcyjne i wykonawstwo przebiegały w przyspieszonym tempie ze względu
na krótkość terminów.

Rakieta „RM-2B” stanowiła rozwinięcie rakiety „RM-2P”, umożliwiające,
przez  powiększenie  objętości  głowicy-zasobnika,  przenoszenie  większego
ładunku. Średnicę członu beznapędowego zrównano ze średnicą silnika;  człon
ten  przestał  tym  samym  być  makietą  rakiety  „RM-1”,  a  stał  się  głowicą-
zasobnikiem. W zasobniku nie przewidziano żadnego ładunku użytecznego, lecz
jedynie balast, imitujący taki ładunek. Komorę spadochronową zaprojektowano
jako  odrębny  podzespół  głowicy,  zwiększono  jej  objętość  i  zwiększono
wytrzymałość  linki  spadochronowej,  zachowując  poprzedni  układ  systemu
odzyskowego.
W układzie  rozłączania  członów zamiast  połączenia  stożkowego,  zastosowano
połączenie  cylindryczne  —  tuleja  głowicy  była  wsuwana  do  tulei  układu
rozłączania.  Mechanizm rozłączania był  — jak poprzednio — pirotechniczno-
czasowy, z lontem jako opóźniaczem oraz stalowym tłokiem jako elementem
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przenoszącym  ciśnienie  gazów  prochowych.  Zrezygnowano  z  hamulca
aerodynamicznego  dla  części  silnikowej,  montując  zamiast  niego obok  dyszy
dwa  smugacze  świetlne.  Było  to  rzeczą  istotną,  gdyż  — dzięki  przyjaznej  a
bezinteresownej  pomocy  wojska  —  udało  się  zorganizować  pomiar  toru  za
pomocą kamer balistycznych, w związku z czym start miał nastąpić po zmroku.
Wyrzutnia nie uległa żadnym modyfikacjom w stosunku do prób poprzednich.

Rakietę  pomalowano  w  szachownicę  czerwono-żółtą.  Dzień  2  grudnia
1960 r. był zimny i pochmurny. Na wyznaczonym terenie startu pracował tym
razem zespól, ograniczony do minimum, ze względu na konieczność dalekiego
wyjazdu.  Kierownikiem  operacyjnym  był  mgr  Marian  Markowski,  stroną
techniczną kierował i wykonywał montaż rakiet mgr inż. Jacek Walczewski, za
instalację  elektryczną  odpowiadał  Jacek  Kibiński,  zaś  wyrzutnię  ustawiali  i
obsługiwali  Zbigniew  Baranowski  i  Jan  Płatek.  W  pierwszej  kolejności
przygotowano  do  startu  rakietę  „RM-1A”,  której  silnik  został  rozerwany  na
wyrzutni.  Natomiast  rakieta  „RM-2B”  wystartowała  prawidłowo,  znacząc  tor
światłem smugaczy.

61



Ciemność  i  chmury  uniemożliwiły  obserwację  lotu  głowicy.  Jednak  po
odnalezieniu  obu  członów  okazało  się,  że  również  tym  razem  zawiodła
wytrzymałość linki spadochronowej.

Kamery balistyczne  wykonały pomiar  toru lotu  od wysokości  76 m do
wysokości 370 m, skąd uzyskano przebieg prędkości i przyspieszeń w końcowej
fazie  pracy  silnika,  czyli  na  końcu  tzw.  aktywnego  odcinka  toru.  Prędkość
maksymalna  wynosiła  195  m/s  i  przypadała  na  wysokości  110  m,  przy
rzeczywistym kącie startu 78°. Obliczono, że maksymalne przyspieszenie może
sięgać  najwyżej  17 g,  i  to  przez ułamek sekundy.  Dane te  były ważne,  gdyż
przewidywano,  że  następne  rakiety  mogą  być  wyposażone  w  aparaturę  lub
przenosić inne ładunki, czułe na przeciążenia.

Próba  była  ważna  również  z  tego  względu,  że  po  raz  pierwszy  zespół
krakowski  przeprowadzał  eksperyment  na  odległym  poligonie,  poza  Pustynią
Błędowską, co stanowiło źródło nowych doświadczeń.

Dane techniczne:

Długość 1260 mm
Średnica 82 mm
Masa startowa 11,8 kg
Długość członu silnikowego 496 mm
Masa startowa członu silnikowego 6,16 kg
Rozpiętość stateczników członu silnikowego 325 mm
Długość głowicy 780 mm
Masa głowicy 5,64 kg
Rozpiętość stateczników głowicy 240 mm
Objętość komory ładunkowej 2360 cm3

Prędkość maksymalna 195 m/s

Rakieta „RM-2C”
Powstanie  z  początkiem  roku  1961  Doświadczalnego  Ośrodka  Rakietowego
Aeroklubu utworzyło korzystniejszą sytuację dla krakowskiej grupy rakietowej.
W  tych  warunkach  postanowiono  zrealizować  niektóre  zamierzone  wcześniej
eksperymenty  (doprowadzając  jednocześnie  do  końca  prace  nad  rakietą
przesyłową) zapoczątkowane wersjami rozwojowymi „RM-2P” i „RM-2B”.

Zorganizowany w tym czasie,  już  pod firmą Doświadczalnego Ośrodka
Rakietowego,  „Kurs  Obsługi  Rakiet  Doświadczalnych”  skupił  wokół  ośrodka
dużą  grupę  młodych  łudzi,  których  szkolono  teoretycznie  i  praktycznie  w
obsłudze  eksperymentów  rakietowych.  Dawało  to  możliwość  podjęcia  dość
ambitnych zamierzeń. Ruszyły znów prace nad rakietą wysokościową, ale prace
nad rakietą przesyłową prowadzono równolegle, z tym większym przekonaniem,
że podjęcie akcji szkoleniowej stworzyło zapotrzebowanie na rakietę, nadającą
się  do  praktycznego  szkolenia  obsługi.  Tak  więc  powstała  koncepcja
uniwersalnej  rakiety  doświadczalnej,  przesyłowo-szkoleniowej.  Pierwsze
prototypy tej rakiety stanowiły konstrukcje „RM-2C” i „RM-2D”, różniące się
tylko wyposażeniem i pewnymi szczegółami związanymi ze specyfiką ładunku
użytecznego.
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Punktem wyjścia dla tych konstrukcji była rakieta „RM-2B”. W stosunku
do niej dokonano następujących zmian:

— powiększono jeszcze  bardziej  komorę ładunku użytecznego,  przez
zwiększenie średnicy głowicy powyżej średnicy silnika (do wartości 92 mm);

— układ  spadochronowy  głowicy  poprawiono  pod  względem
wytrzymałościowym i funkcjonalnym;

— przystosowano głowicę do konkretnych ładunków użytecznych.

Ładunek  głowicy  rakiety  „RM-2C”  stanowiła  elektronowa  lampa
błyskowa,  przeznaczona  do  znaczenia  toru  lotu.  W  ramach  badań  różnych
rozwiązań problemu pomiaru wysokości  i  prędkości  lotu zwrócono uwagę na
możliwość  zastosowania  do  tego  celu  lampy  błyskowej,  dającej  błyski  w
regularnych  odstępach  czasu.  Umożliwiałoby  to  przeprowadzenie  za  pomocą
zwykłych kamer fotograficznych dużego formatu lub fototeodolitów, pomiaru nie
tylko  kształtu  toru  i  wysokości  lotu,  ale  również  prędkości  na  torze.
Konstruktorem  rakiety  był  J.  Walczewski,  lampę  błyskową  opracował  J.
Kibiński, zaś dokumentację warsztatową rakiety wykonywał Z. Baranowski.

Część  silnikowa  rakiety  pozostała  bez  zmian  w  stosunku  do  wersji
poprzedniej, natomiast głowica została znacznie przekonstruowana. Składała się
ona teraz z komory spadochronowej, o średnicy, odpowiadającej średnicy silnika,
oraz  z  „nadkalibrowego”  zasobnika  ładunku  użytecznego.  Korpus  komory
spadochronowej wykonany był ze stopu aluminium; na jednym końcu korpusu
osadzona była na wcisk i przynitowana stalowa tuleja, służąca do połączenia z
częścią silnikową. Do tulei umocowano cztery stateczniki, stabilizujące głowicę
po  jej  odłączeniu  od  części  silnikowej;  było  to  konieczne  ze  względu  na
funkcjonowanie wyposażenia, oraz na prawidłowe rozwinięcie spadochronów.
Z przodu na korpusie komory osadzono stalowe zamknięcie, stanowiące zarazem
przejście  na  większą  średnicę  zasobnika.  W zamknięciu  osadzony był  zaczep
linki spadochronowej.
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Zasobnik  ładunku  stanowił  element  samodzielny,  łączony  z  komorą
spadochronową za pomocą gwintu. Chodziło o to, aby z uwagi na szczególny
rodzaj  ładunku  użytecznego  zamknięcie  zasobnika  i  połączenie  go  z  rakietą
mogło  się  odbyć  w  ostatniej  chwili  przed  startem.  Zasobnik  składał  się  ze
stalowej podstawy z gwintem, osłony zewnętrznej z blachy aluminiowej, oraz z
urządzeń  wewnętrznych.  Urządzenia  wewnętrzne  rozmieszczone  były  na
półkach,  podpartych  stalowymi  śrubami.  Śruby  wspornikowe  najniższego
zespołu  półek  wkręcone  były  do  podstawy  głowicy.  W  tej  najniższej  części
znajdował się palnik lampy błyskowej. Odpowiednio w osłonie wykonane były
okna, przesłonięte szybkami z pleksiglasu.

Stożek przedni osłony był zakończony wydłużonym ostrzem, mającym na
celu ustawienie pionowe głowicy przy lądowaniu na piasku, w celu poprawienia
widzialności błysków na ziemi. Na półkach były rozmieszczone elementy układu
elektronicznego  i  baterie  zasilające.  Najczulsze  elementy  umieszczono  na
oddzielnej półce, podwójnie amortyzowanej. Z uwagi na obecność silnego źródła
światła w rakiecie, silnika nie wyposażono w smugacz. Rakieta startowała z tej
samej  wyrzutni,  która  służyła  poprzednim  rakietom  „RM”.  Uruchamianie
urządzeń pokładowych rakiety i pomocniczych urządzeń naziemnych odbywało
się automatycznie za pomocą programatora.
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Próba rakiety „RM-2C” odbyła się łącznie z próbą rakiety „RM-2D” na
Pustyni  Błędowskiej  w  dniu  10  kwietnia  1961  r.  Próba  ta  pod  względem
programu  należała  do  najbardziej  skomplikowanych  organizacyjnie
eksperymentów programu „RM” — obsadzono w sumie 10 różnych stanowisk,
przy  czym  odległość  skrajnych  wynosiła  ponad  10  km.  Część  stanowisk
zmieniono  przy  przejściu  od  eksperymentu  dziennego  (rakieta  „RM-2D”)  do
nocnego (rakieta „RM-2C”). Sam zespół osób funkcyjnych liczył 44 osoby, prócz
tego na poligonie obecni  byli  liczni  obserwatorzy — przedstawiciele  Zarządu
Głównego Aeroklubu, Zarządu Oddziału Śląskiego PTA, prasy, radia i kroniki
filmowej.

Wśród personelu funkcyjnego znaczny procent stanowili uczestnicy Kursu
Obsługi Rakiet Doświadczalnych.

Zorganizowano 11 grup roboczych:

1) komendantura,  7) obsługa linii kablowej,
2) obsada stanowiska dowodzenia,  8) obsługa aparatury elektro-
3) montaż,       nicznej rakiety,
4) obsługa wyrzutni,  9) dokumentacja filmowa,
5) łączność radiowa, 10) pomiary fotogrametryczne,
6) optyczne pomiary toru lotu, 11) obsługa gości.

5 Polskie rakiety badawcze
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Komendantem próby był mgr M. Markowski, kierownikiem technicznym
— mgr inż. J. Walczewski. Zespól ten przygotował pisemne instrukcje pracy dla
wszystkich  grup  roboczych.  Każdy  zespół  zaopatrzono  w  odpowiednie
formularze, ułatwiające sporządzanie protokołu czynności z pomiarów. Staranne
przygotowanie próby przyniosło owoce — eksperyment miał przebieg nad wyraz
sprawny  i  pomyślny.  Start  rakiety  odbył  się  o  godzinie  20.18.  Oddzielenie
głowicy  i  rozwinięcie  zespołu  spadochronów  odbyło  się  prawidłowo,
przyziemienie głowicy było łagodne. Lampa błyskowa pracowała w ciągu całego
lotu i nadal po lądowaniu, co ułatwiło odnalezienie głowicy. W ciągu 20 minut
od startu głowica została odzyskana. Całkowity czas lotu głowicy — od startu do
przyziemienia  —  wynosił  98  s.  odległość  pozioma  od  wyrzutni  do  miejsca
upadku wynosiła  1215 m, zaś osiągnięty pułap — 2400 m. Wykonano liczne
pomiary optyczne i fotograficzne.

Dane techniczne:

Długość 1450 mm
Długość głowicy-zasobnika 1005 mm
Średnica max. 92 mm
Rozpiętość stateczników stopnia silnikowego 325 mm 
Rozpiętość stateczników głowicy-zasobnika 300 mm
Masa startowa 12,4 kg
Masa głowicy-zasobnika 6,2 kg
Masa ładunku użytecznego (aparatury) 3,74 kg
Objętość komory ładunkowej 3180 cm3

Mechanizm rozdzielania członów pirotechniczny — czasowy

Rakieta „RM-2D”
Rakieta „RM-2D” była bliźniaczą konstrukcją rakiety „RM-2C”. Różniła się od
tej  ostatniej  rodzajem  ładunku  użytecznego  (czego  konsekwencją  była  inna
konstrukcja wewnętrzna części głowicowej), niższą masą całej rakiety oraz — co
było  najłatwiejsze  do  zauważenia  —  powierzchnią  i  kształtem  stateczników.
Większe stateczniki były niezbędne ze względu na inny niż w „RM-2C” rozkład
mas, wynikający z mniejszej masy części głowicowej.

Ładunek  użyteczny  rakiety  stanowiły  zwierzęta  doświadczalne  — dwie
białe myszy, umieszczone w specjalnym zasobniku. Był to jedyny wypadek w
którym rakieta polskiej konstrukcji uniosła ładunek biologiczny. Celem lotu było
przeprowadzenie  eksperymentu  z  dziedziny  stomatologii  lotniczej  —  badanie
zmian w okostnej u zwierząt, poddanych wysokim przeciążeniom. Eksperyment
odbywał  się  pod  auspicjami  utworzonej  przy  Doświadczalnym  Ośrodku
Rakietowym Aeroklubu — Sekcji Biologiczno-Medycznej.

Autorami  koncepcji  i  programu  eksperymentu  byli  dwaj  lekarze  —
stomatolodzy z Krakowskiej Akademii Medycznej — dr Eugeniusz Gwizdek i dr
Bogusław Horodyski.

Nawiązali  oni  już  wcześniej  kontakt  z  Polskim  Towarzystwem
Astronautycznym  i  Sekcją  Techniczną,  szukając  możliwości  przeprowadzenia
eksperymentów, związanych z ich programem badań naukowych.
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Badania  te  dotyczyły  pewnych  objawów stomatologicznych,  występujących  u
ludzi, poddawanych wysokim przyspieszeniom.

Z  początku  wydawało  się,  że  nie  ma  szans  na  zrealizowanie  lotu
jakiegokolwiek  obiektu  biologicznego  w  rakietach  serii  „RM”.  Jednak  po
przeanalizowaniu wyników pomiaru przyspieszeń rakiety „RM-2B” — pomiary
te były przeprowadzone podczas eksperymentu koło Warszawy w grudniu 1960
r. — kierownik zespołu konstrukcyjnego rakiet uznał, że można pokusić się o
przeprowadzenie eksperymentu biologicznego. Wspólnie z dr E. Gwizdkiem i dr
B. Horodyskim zaczęto pracować nad programem eksperymentu i  konstrukcją
zasobnika dla zwierząt doświadczalnych.

Ustalono,  że  zwierzętami  doświadczalnymi,  przeznaczonymi  do  lotu  w
rakiecie będą 2 białe myszy.  Podczas lotu wystąpi  oddziaływanie stosunkowo
wysokiego przyspieszenia (ok. 17 g) i silnego pola akustycznego, związanego z
szumem silnika  i  opływem aerodynamicznym korpusu rakiety.  Aby zapewnić
przeżycie zwierząt doświadczalnych, postanowiono:

— poddać zwierzęta przed lotem intensywnemu treningowi na wirówce
— zasobnik dla zwierząt wyposażyć w odpowiednią amortyzację
— kabinkę  zwierząt  zamknąć  szczelnie  i  izolować  od  oddziaływań

akustycznych.
Ostatni  warunek okazał  się  o  tyle  kłopotliwy,  że wymagał  zapewnienia

zwierzętom warunków do oddychania,  nie  tylko w czasie  samego lotu (który
mógł  trwać nie  dłużej  niż  2  min.),  ale  przez  cały  czas  od chwili  zamknięcia
zasobnika  przed  startem  do  chwili  odnalezienia  głowicy.  Aby  czas  ten
maksymalnie skrócić, zasobnik ładunku użytecznego wykonano jako oddzielną
część  rakiety,  łączoną  z  rakietą  już  na  wyrzutni,  możliwie  na  krótko  przed
startem. Dzięki temu czas, konieczny do ustawienia rakiety na wyrzutni, kontroli
instalacji  i innych przygotowań, nie wpływał na czas przebywania zwierząt w
zasobniku.
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W  zasobniku  przewidziano  zamknięcie  pewnej  objętości  powietrza  do
oddychania oraz umieszczenie substancji, absorbującej wydychany CO2.

Kabinka  dla  myszy  miała  konstrukcję  dwupiętrową.  Trzy  półeczki
duralowe,  połączone  czterema prętami  stalowymi,  tworzyły  dwa piętra  — na
każdym  z  nich  znajdowała  się  dwuczęściowa  kabinka  z  komorą  o  kształcie
zbliżonym do ciała myszy.  Górna kabinka wykonana była z gumy piankowej,
dolna  —  z  masy  plastycznej,  wyłożonej  gumą  piankową.  Cała  kabinka  była
zawieszona  w  cylindrycznej  części  zasobnika  głowicowego,  w  układzie
podwójnej amortyzacji.

Głowica rakiety, podobnie jak głowica „RM-2C”, wyposażona była w 2
spadochrony,  pracujące  w  układzie  „tandem”.  Pierwszy  ze  spadochronów
wyrzucany  był  z  komory  spadochronowej  w okolicy  pułapu lotu,  za  pomocą
ładunku  prochowego,  zapalanego  lontem,  inicjowanym  przed  startem rakiety.
Część silnikowa była podobna, jak w rakietach „RM-2B” i „2C”; obok dyszy
silnika umocowano 2 smugacze świetlne.

W okresie 1 miesiąca przed próbą w locie w Zakładzie Stomatologii AM w
Krakowie  rozpoczęto  systematyczne  treningi  4  myszy.  Treningi  obejmowały
przebywanie  w  zamkniętym  pomieszczeniu  z  absorbentem  CO2 oraz
przechodzenie  prób  na  przyspieszenia.  Te  ostatnie  próby  wykonano  na
odpowiednio przystosowanej wirówce laboratoryjnej, stosując przyspieszenia do
20 g. Dwie z badanych myszy wytypowano do odbycia lotu.

Próba w locie odbyła się na Pustyni Błędowskiej w dn. 10 kwietnia 1961 r.
Do pomiaru toru lotu i miejsca upadku rakiety przewidziano 2 teodolity i 2

„ramki pomiarowe”, rozmieszczone na stanowiskach obserwacyjnych. Ponadto
filmowano start kamerą stałą z prędkością 96 klatek/s i przeprowadzono pomiary
czasu  stoperami  na  podstawie  obserwacji  wizualnej  przebiegu  lotu.  Kąt
nachylenia wyrzutni wynosi 76°.

Głowicę  połączono  z  rakietą  o  godzinie  16.00,  start  nastąpił  o  16.45.
Wszystkie urządzenia działały prawidłowo. Czas lotu wynosił 84 s, z tego 54 s
trwało opadanie na spadochronach. Pułap lotu wynosił ok. 1580 m, przyziemienie
głowicy nastąpiło w odległości 1500 m od wyrzutni. Do głowicy dotarto wkrótce
po jej przyziemieniu oswobadzając myszy z zasobnika. Okazało się, że podróż
zniosły dobrze.
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Ich zachowanie się po opuszczeniu kabinki zostało sfilmowane, natychmiast też
przeprowadzono badania zwierząt.

Wyniki biologiczne eksperymentu — zarówno samego lotu, jak treningów
naziemnych zwierząt doświadczalnych — były referowane przez dr E. Gwizdka i
dr B. Horodyskiego na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz
opublikowane w „Czasopiśmie Stomatologicznym” (rocznik 1963 nr 7), a także
w Biuletynie  Polskiego  Towarzystwa  Lekarskiego  (Sekcja  Fizjologiczna)  i  w
„Astronautyce”.

Dane techniczne:

Długość 1450 mm
Średnica max. 92 mm
Rozpiętość stateczników stopnia silnikowego 380 mm
Rozpiętość stateczników głowicy 320 mm
Rozmiary zewnętrzne kabinki dla zwierząt doświadczalnych:
— średnica 75 mm
— długość 165 mm
Masa startowa rakiety 10,8 kg
Masa głowicy-zasobnika 4,3 kg
Masa kabinki wraz ze zwierzętami doświadczalnymi 0,38 kg
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Rakieta „RD-42”
Realizacja zamierzonej w „Programie RM” rakiety dwustopniowej przypadła w
czasie, gdy zachodziły właśnie daleko idące zmiany organizacyjne i koncepcyjne
w zakresie prac rakietowych. Przeniesienie w 1961 r. punktu ciężkości prac nad
rakietami  meteorologicznymi  do  PIHM  spowodowało  skrystalizowanie  się
poglądu, że dalsze prace konstrukcyjne w dziedzinie rakiet meteorologicznych
powinien  przejąć  Instytut  Lotnictwa,  zaś  zespół  krakowski  miałby  zająć  się
opracowaniem  warunków  technicznych  dla  tych  rakiet  oraz  opracowaniem  i
przebadaniem aparatury i metod rakietowych pomiarów meteorologicznych.

Tak  zmienione  zadania  obarczały  świeżo  utworzoną  Pracownię
Rakietowych Sondowań Atmosfery PIHM, jednostkę słabą jeszcze, pozbawioną
środków  i  zaplecza  laboratoryjnego.  Natomiast  Doświadczalny  Ośrodek
Rakietowy  Aeroklubu,  który  dysponował  aktualnie  większością  sprzętu
technicznego,  zgromadzonego  przez  krakowską  grupę  rakietową,  był
zainteresowany rakietą o wyższym pułapie jedynie w aspekcie propagandowym,
od strony użytkowej licząc raczej na serię rakiet szkoleniowo-przesyłowych.

Konstruktor,  pozostając  pod  naciskiem  zmieniających  się  i  czasem
sprzecznych dyrektyw, postanowił nie rezygnować — przynajmniej na razie — z
wykonania  zamierzonych  etapów  „Programu  RM”.  Eksperyment  z  rakietą
dwustopniową postanowił jednak dopasować do aktualnych elementów sytuacji,
stawiając mu następujące cele: 
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— praktyczne wypróbowanie układu dwustopniowego i porównanie go
z  koncepcją  rakiety  z  „grotem”,  którą  to  koncepcję  od  początków  1961  r.
studiowano w PRSA PIHM jako atrakcyjny wariant rozwiązania polskiej rakiety
meteorologicznej; 

— przeprowadzenie  pierwszej  próby  rakietowej  z  czujnikiem
meteorologicznym; 

— wypróbowanie  w  locie  elementów  automatyki,  opracowanej
wcześniej dla zamierzonej rakiety dwustopniowej z „grotem” — „RM-34”.

Eksperyment  postanowiono  zrealizować  wspólnymi  siłami
Doświadczalnego  Ośrodka  Rakietowego  Aeroklubu  i  Pracowni  Rakietowych
Sondowań Atmosfery PIHM. Współpraca ta znalazła wyraz zewnętrzny m.in. w
tym, że na kadłubie rakiety wymalowano z jednej strony emblemat Aeroklubu
Krakowskiego i litery DOR, z drugiej strony — litery RSA.

Konstrukcję rakiety opracował zespół w składzie: mgr inż. J. Walczewski
(kierownictwo zespołu i konstrukcja części mechanicznej i pirotechnicznej), Z.
Baranowski  i  J.  Zygiel  (wykonanie  rysunków),  J.  Kibiński  (opracowanie
urządzeń  elektronicznych  i  instalacji  elektrycznej  naziemnej),  W.  Góral
(wykonanie obliczeń toru lotu). Władysław Góral był również autorem koncepcji
astrometrycznej metody pomiaru toru lotu rakiety.

72



73



Rakieta „RD-42” była dwustopniową rakietą na paliwo stałe, przeznaczoną
do wypróbowywania podzespołów rakietowych i metod śledzenia lotu rakiet.

Stopień  pierwszy  składał  się  z  silnika  „S-4”,  w  którego  tylnej  części
osadzono — za pomocą obejmy stalowej — zespół 4 stabilizatorów, wykonanych
z  blachy  duralowej.  W  przedniej  części  silnika  był  umocowany,  za  pomocą
gwintu, stalowy stożek połączenia stopni. W gniazdo stożka była wsunięta dysza
silnika stopnia drugiego. Rozłączenie stopni dokonywało się za pomocą ładunku
prochowego, zapalanego opóźniaczem pirotechnicznym.

Stopień drugi wyposażano w silnik „S-4”, którego zapłonnik był połączony
z opóźniaczem pirotechnicznym, tak że zapłon silnika następował z określonym
opóźnieniem po starcie rakiety.

Na korpusie silnika osadzono, za pośrednictwem obejmy stalowej, zespół 4
stateczników z blachy duralowej. Przednia część silnika łączyła się — za pomocą
gwintu — z głowicą rakiety.

Głowica  miała  stalową  konstrukcję  nośną,  zaś  ścianki  boczne,  stożek
przedni  i  ostrze  wykonane  z  duralu.  Głowica  dzieliła  się  na  następujące
przedziały:

a) przedział smugaczy (najniższy); 7 smugaczy świetlnych rozmieszczono
wokół centralnej rury nośnej; ścianki zewnętrzne komory smugaczy wykonano w
postaci  dwudzielnej  osłony  cylindrycznej,  odrzucanej  w  momencie  zapalania
smugaczy; zapalanie smugaczy i  odrzucanie osłon dokonywało się za pomocą
ładunków pirotechnicznych z opóźniaczem pirotechnicznym;

b)  przedział  spadochronu;  w  przedziale  znajdował  się  spadochron,
wykonany  z  tkaniny  pokrytej  warstwą  metaliczną  (proszkiem  aluminiowym);
spadochron nie był połączony z konstrukcją rakiety, miał on po wyrzuceniu z
głowicy  opadać  swobodnie  i  stanowić  czujnik  wiatru,  śledzony  z  ziemi  za
pomocą  radaru.  Spadochron  miał  być  wyrzucony  ładunkiem  prochowym  w
kierunku prostopadłym do osi podłużnej rakiety, po odrzuceniu bocznej osłony
komory spadochronu; okrągła czasza spadochronu miała średnicę 1,2 m, balast
spadochronu stanowił woreczek z piaskiem o masie 0,3 kg;

c)  zespól  TAUROS  (Tranzystorowy  Automatyczny  Układ  Rozłączania
Stopni);  urządzenie  to  było  próbną  wersją  układu  sterowania  rozłączaniem
stopni, przeznaczonego dla rakiety „RM-34”; urządzenie powinno generować na
wyjściu impuls napięcia po dwukrotnym silnym przyspieszeniu, wynikającym z
pracy silników 1 i 2 stopnia; zespól składał się z miniaturowego bezwładnika,
układu  elektronicznego  oraz  źródeł  zasilania;  elementy  te  rozmieszczono  na
czterech półkach duralowych i tekstolitowych, połączonych konstrukcją nośną ze
stalowych  sworzni  gwintowanych;  nad  najwyższą  półką  znajdował  się  stożek
przedni  rakiety;  prawidłowe  działanie  zespołu  TAUROS  miało  być
sygnalizowane  odpaleniem  ładunku  magnezji,  umieszczonego  w  iglicy,
osadzonej  na  stożku  przednim;  konstrukcja  iglicy  przewidywała  gładkie
oddzielenie się jej elementów od stożka rakiety po odpaleniu ładunku magnezji.

Start  rakiety  miał  nastąpić  w  nocy.  Po  uruchomieniu  silnika  drugiego
stopnia  urządzenie  TAUROS  powinno  odpalić  ładunek  magnezji,  co  byłoby
obserwowane  z  ziemi  jako  silny  błysk.  W  pobliżu  pułapu  powinien  zostać
wyrzucony z rakiety spadochron metalizowany, a następnie zapalone smugacze,
które  powinny  umożliwić  obserwację  rakiety  na  odcinku  toru  po  osiągnięciu
pułapu.
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Dla zrealizowania takiego programu lotu wyposażono rakietę  w system
pirotechnicznych opóźniaczy i urządzeń wykonawczych. Opóźniacze miały być
inicjowane kolejno przed startem rakiety.

Założony program czasowy startu i lotu rakiety był następujący:

– 7s — zainicjowanie opóźniacza rozłączania stopni,
– 6s — zainicjowanie opóźniacza zapłonu smugaczy,
– 5s — zainicjowanie opóźniacza zapłonu silnika 2 stopnia,
– 4s — zainicjowanie opóźniacza wyrzucania spadochronu,
– 0,5s — zainicjowanie silnika 1 stopnia,
   0,0s — start,
+ 7,5 – 10s — rozłączenie stopni,
+ 11 – 12s — zapłon silnika 2 stopnia,
+ 12 – 13s — zapalenie ładunku magnezjowego i odrzucenie iglicy, 
+ 40,5s — osiągnięcie pułapu,
+ 42s — wyrzucenie spadochronu,
+ 52s — zapalenie smugaczy.

Jak widać, z instalacji startowej na ziemi musiały być podawane na pokład
rakiety 5-krotnie impulsy napięcia, w ściśle odmierzonych odstępach czasu.
Do tego  służył  automat  startowy,  który  włączał  również  kamerę  filmową  do
wykonywania zdjęć startu. Instalacja naziemna, zaprojektowana dla rakiety „RD-
42”,  była  bardzo  rozbudowana.  Uwzględniała  ona  —  poza  podstawowymi
funkcjami programu startu rakiety — także zapewnienie oświetlenia i łączności
stanowisk wyrzutni i dowodzenia, rejestrację relacji o przebiegu startu i efektów
akustycznych oraz kontrolę całej instalacji startowej za pomocą tzw. symulatora
rakiety.  Urządzenie  to  włączano  do  schematu  instalacji  po  przykrych
doświadczeniach próby rakiet „RP-2” nad Jeziorem Rożnowskim 13 maja 1962,
a więc zaledwie 2 tygodnie przed próbą rakiety „RD-42”.

Symulator  umożliwiał  przeprowadzenie  kontroli  instalacji  podczas
symulowanego  (pod  względem  elektrycznym)  startu  rakiety.  Symulatory
podobnego typu stosowano później we wszystkich instalacjach startowych rakiet
„RM”, „RP”, „RASKO”, a także częściowo dla rakiet „Meteor”.

Do startu  rakiety „RD-42” przystosowano starą  wyrzutnię  rakiet  „RM”,
wzmocniono  ją  jednak  przez  dodanie  dwóch  podpór  z  rur  stalowych  oraz
wsporników, usztywniających prowadnice. Jako miejsce próby wyznaczono, jak
zawsze dotychczas, Pustynię Błędowską.

Przygotowania  do  próby  wymagały  niezwykłego  wysiłku  od  zespołu,
zaangażowanego  jednocześnie  w  program  Doświadczalnego  Ośrodka
Rakietowego Aeroklubu i  w nabierający szybko rozmachu program rakietowy
Państwowego  Instytutu  Hydrologiczno-Meteorologicznego.  W  lutym  1962  r.
przeprowadzono  trudny  zimowy  eksperyment  z  rakietami  „RP-2”  w  Nowym
Targu,  w dniu 13 maja 1962 — na dwa tygodnie  przed startem „RD-42” —
eksperyment  z  rakietami  „RP-2”  nad  Jeziorem  Rożnowskim.  Przebieg  tego
ostatniego  eksperymentu  zakłócony  był  nieprawidłowym działaniem instalacji
startowej, co spowodowało liczne komplikacje i pełną napięcia sytuację podczas
próby.
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Konsekwencje tego rzutowały na przygotowania do zbliżającej się próby „RD-
42”. Dziesiątki razy analizowano wszystkie punkty krytyczne programu próby,
zwracając  przy  tym  uwagę  na  niekorzystny  z  punktu  widzenia  warunków
bezpieczeństwa  układ  rakiety  dwustopniowej.  Przeprojektowano  jeszcze  raz
instalację startową i wykonano liczne badania naziemne.

W dniu 29 maja 1962 r. wyruszył na Pustynię Błędowską liczny zespół
obsługi eksperymentu i gości.  Po raz pierwszy reprezentowana była na próbie
Dyrekcja  PIHM  w  osobie  prof.  dr  W.  Parczewskiego,  a  także  Służba
Meteorologiczna  Wojsk  Lotniczych  w  osobie  płk.  dypl.  met.  A.  Stasickiego,
dawnego  przyjaciela  i  protektora  krakowskiego  zespołu  rakietowego.
Kierownictwo organizacyjne próby spoczywało w rękach szefa Doświadczalnego
Ośrodka  Rakietowego,  mgr  Mariana  Markowskiego,  kierownictwo techniczne
sprawował kierownik Pracowni Rakietowych Sondowań Atmosfery PIHM, mgr
inż. J. Walczewski.

Stanowisko  dowodzenia  znajdowało  się  na  skraju  Pustyni  Błędowskiej,
stanowisko wyrzutni w odległości 200 m w głąb pustyni. Punkty obserwacyjne
zorganizowano  na  wzniesieniach  na  południe  od  Pustyni  Błędowskiej  (punkt
„Południe”) i na północ (punkt „Góra” na Górze Stodólskiej). Między punktami a
stanowiskiem dowodzenia istniała łączność radiowa. Dzięki życzliwej pomocy
wojska  sprowadzono  stację  radiolokacyjną,  której  zadaniem  było  śledzenie
spadochronu metalizowanego po jego wyrzuceniu z rakiety.

Start  rakiety  nastąpił  o  godzinie  23.30.  Obserwowano  z  początku
prawidłowy wzlot  rakiety,  pracę silnika stopnia pierwszego, a po rozdzieleniu
stopni — pracę silnika stopnia drugiego.

Po  zakończeniu  pracy  stopnia  drugiego,  a  więc  po  osiągnięciu
maksymalnej prędkości (mającej wynosić wg założeń 410 m/s) nastąpiła awaria i
przedwczesny upadek rakiety na ziemię. Smugacze świetlne wypaliły się już na
ziemi.

Przyczyny awarii nie zostały ustalone z całą pewnością. Odnaleziono tylko
niektóre fragmenty rakiety.  Przypuszczalnie  nastąpiła  nagła utrata stateczności
stopnia  drugiego  albo  na  skutek  uszkodzenia  stateczników  albo  w  wyniku
uszkodzenia stożka przedniego przez ładunek błyskowy urządzenia  TAUROS.
Ponieważ nie widziano perspektywicznych zastosowań dla rakiet tego typu nie
zdecydowano się na dopracowanie konstrukcji drogą budowy i badania w locie
dalszych egzemplarzy.

Pomimo negatywnego  wyniku  próby,  sam przebieg  eksperymentu,  jego
organizacja  i  planowanie  z  uwzględnieniem  wszelkich  wymogów
bezpieczeństwa,  znalazły  uznanie  w  oczach  przedstawicieli  nowych
zwierzchników zespołu krakowskiego — przedstawicieli PIHM z Warszawy.
Był to niejako egzamin zespołu u progu wielkiego czekającego go zadania —
realizacji systematycznego sondażu rakietowego. Jak stwierdził później prof. dr
W. Parczewski, po próbie „RD-42” ustąpiły w Dyrekcji PIHM obawy o to, czy
nowo  powstałej  w  Krakowie  pracowni  można  powierzyć  prowadzenie
rakietowych sondowań atmosfery.

Dane techniczne rakiety „RD-42”:

Długość całkowita 2220 mm
Całkowita masa startowa 21,68 kg
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Stopień pierwszy:
Typ silnika „S-4”
Długość stopnia pierwszego 990 mm
Rozpiętość stateczników 465 mm
Średnica kadłuba 106 mm
Masa startowa 13,19 kg

Stopień drugi:
Typ silnika „S-2”
Długość stopnia drugiego 1395 mm
Rozpiętość stateczników 300 mm
Średnica kadłuba 82 mm
Masa startowa 13,19 kg
Masa części głowicowej z wyposażeniem 3,15 kg
Obliczeniowy pułap (kąt startu 80°) 7600 m
Obliczeniowa prędkość max. 410 m/s
Obliczeniowy czas lotu na pułap 40,5 s

Głowica rakietowa typu „Włócznia”

Głowica  rakietowa  typu  „Włócznia”  wymaga  omówienia  z  kilku
powodów. Po pierwsze, stanowiła ona samodzielny element konstrukcyjny, który
mógł — przez kojarzenie go z różnymi silnikami rakietowymi — wchodzić w
skład konstrukcji rakiet różnych typów. Zastosowano go w rakietach „RM-3W” i
„RASKO-1”, a przewidziany był również dla rakiety „RM-34” i jej pochodnych.

Po  drugie,  studium  konstrukcyjne  „Włóczni”  miało  duże  znaczenie  dla
dalszych  losów  „Programu  RM”  —  oznaczało  odejście  od  zamierzonej
pierwotnie  koncepcji  rakiety  wielostopniowej  (w  rozumieniu  klasycznym)  na
rzecz rakiety w układzie: silnik + beznapędowa głowica typu „grot”.

Koncepcja  takiego  rozwiązania  narodziła  się  podczas  studiów
zagranicznych  konstrukcji  rakiet  meteorologicznych,  które  to  studia  prze-
prowadził J. Walczewski w IV kwartale 1960 r. z inicjatywy Dyrektora PIHM,
prof.  dr  J.  Lambora  w  związku  z  przygotowaniem  do  utworzenia  pracowni
sondowań rakietowych. Projekt „Włóczni” powstał w I połowie 1961 r.

Wzorem  dla  tego  projektu  była  głowica  rakiety  amerykańskiej  „Loki”,
charakteryzująca  się  długością  1020  mm,  średnicą  35  mm,  i  masą  2,8  kg.
Konstruktor rakiet RM liczył się z tym, że opracowanie rakiety naddźwiękowej
wymaga  badań  aerodynamicznych,  dla  których  przeprowadzenia  nie  miał
warunków. Postanowił zatem wykorzystać kształt geometryczny konstrukcji już
sprawdzonej w praktyce, dostosowując jej wyposażenie wewnętrzne do własnych
celów i możliwości, przy zachowaniu rozkładu mas pierwowzoru.

Głowice rakiet „Loki” były kojarzone z silnikami rakietowymi o krótkim
czasie  pracy.  Głowica  odznaczała  się  średnicą  znacznie  mniejszą  od średnicy
silnika,  a  tym samym mniejszym oporem aerodynamicznym.  Silnik rozpędzał
rakietę do maksymalnej prędkości i w tej samej chwili następowało odłączenie
głowicy-grota.  Grot  miał  dużą  energię  kinetyczną  przy  stosunkowo  małym
oporze aerodynamicznym. Silnik — mający po wypaleniu ładunku pędnego małą
masę,  a  więc  i  małą  energię  kinetyczną  w  stosunku  do  znacznego  oporu
aerodynamicznego, odrzucany był jako niepotrzebny już element hamujący.
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Natomiast  grot  przebywał  większą  część  toru  lotu  samodzielnie,  dzięki
nagromadzonej  energii  kinetycznej.  Jak  widać,  koncepcja  rakiety  z  odłączaną
głowicą-grotem  była  rozwiązaniem  pośrednim  pomiędzy  klasyczną  rakietą  a
pociskiem.

Adaptując  tę  koncepcję  do  potrzeb  „Programu  RM”  spodziewano  się
uzyskać  duże  wysokości  lotu  przy  zastosowaniu  względnie  prostych  i  tanich
silników rakietowych o krótkim czasie spalania.

Głowica  typu  „Włócznia”  była  wykonana  z  rury  stalowej  o  średnicy
zewnętrznej 36 mm i grubości ścianek 1 mm. W części przedniej wciśnięto do
rury i umocowano wkrętami ostrołukową część głowicową, stanowiącą masywny
element toczony ze stali. Cylindryczne nawiercenie w tym elemencie tworzyło —
wraz z  krótkim odcinkiem objętości  korpusu rurowego „Włóczni”  — komorę
urządzenia pirotechnicznego, służącego do wyrzucania ładunku użytecznego.

Większa  część  objętości  korpusu  była  zajęta  przez  zasobnik  ładunku
użytecznego, wykonany z dwóch połówek rozciętej wzdłuż rury.

Połówki te były wsunięte do rury korpusu „Włóczni” i zamknięte z obu
końców stalowymi korkami.  Od tyłu korpus „Włóczni”  był  zamknięty tulejką
stalową, wciśniętą do rury korpusu, do której z zewnątrz przyspawane były w
tym miejscu cztery niewielkie stateczniki.

 Przewidywano zastosowanie różnych ładunków użytecznych: pasków folii
metalowej  (dipoli),  spadochronu  metalizowanego,  miniaturowej  sondy  ze
spadochronem, ładunku dymnego, ładunku świetlnego.
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Dla  każdego  z  tych  ładunków  „Włócznia”  miała  stanowić  jedynie  środek
transportu  na  pułap  pomiarowy,  gdzie  ładunek  powinien  być  oswobodzony  z
„opakowania”  przez  wyrzucenie  go  z  „Włóczni”  w  swobodną  atmosferę.
Wyrzucenie dokonywało się przez odpalenie w komorze pirotechnicznej ładunku
prochowego, którego gazy, cisnąc na tłok-korek zasobnika-ładunku, powodowały
przesunięcie  całego zasobnika do tyłu, wyciśnięcie tulejki zamykającej  korpus
„Włóczni”  i  wyrzucenie  zasobnika  z  ładunkiem na  zewnątrz.  Po opuszczeniu
przez zasobnik wnętrza korpusu „Włóczni”, połówki zasobnika pod działaniem
sprężyn otwierały się, wyzwalając zawartość.

Zapalenie ładunku prochowego, wyrzucającego zasobnik, następowało za
pośrednictwem lontu,  umieszczonego w komorze pirotechnicznej.  Z kolei lont
zapalany  był  w  chwili  startu  rakiety  przez  spłonkę  elektryczną,  zasilaną
napięciem z cylindrycznej baterii, umieszczonej w komorze części głowicowej
„Włóczni”.  W  chwili  gdy  działanie  silnika  rakietowego  nadawało  rakiecie
przyspieszenie,  bateria  spełniała  rolę  bezwładnika:  przesuwała  się  ku  dołowi,
zwierając  kontakty  spłonki,  zapalającej  lont.  Przed  startem  bateria  była
utrzymywana  w  górnym  położeniu  przez  sprężynę  ściskaną  w  chwili  startu
naciskiem masy baterii.

Natomiast w celu uniknięcia zapalenia lontu podczas transportu „Włóczni”
i  ustawiania  jej  na wyrzutni,  bateria zabezpieczona była  w górnym położeniu
przez  zawleczkę  z  drutu.  Zawleczkę  tę  wyciągano  przed  startem  rakiety,
odbezpieczając  w  ten  sposób  mechanizm  uderzeniowy  „Włóczni”.  Dzięki
takiemu  rozwiązaniu  „Włócznia”  nie  wymagała  połączenia  z  instalacją
elektryczną na ziemi. Całe przygotowanie startowe ograniczało się do ustawienia
głowicy na rakiecie i wyciągnięcia zawleczki.

Liczne  próby  laboratoryjne  „Włóczni”  przeprowadzono  w  1962  r.  i  z
początkiem 1963 r. Przewidywano łączenie głowicy z różnymi typami silników
rakietowych.  Ostatecznie  zrealizowano  dwie  kombinacje:  z  silnikiem  „S-3”
(rakieta „RM-3W”) i z silnikiem „S-2” (rakieta „RASKO-1”).

Prace  nad projektem „Włóczni”  wiązały  się  również  z  przygotowaniem
założeń technicznych dla rakiety „Meteor-1”. Zdecydowano, że rakieta ta winna
być  wyposażona  w  głowicę  analogiczną  do  „Włóczni”.  Chociaż  rozwiązanie
techniczne głowicy „Meteora-1” różniło się  od konstrukcji  „Włóczni”,  jednak
podstawowa koncepcja układu została zachowana.

Dane techniczne głowicy „Włócznia”:

Długość 1010 mm
Średnica 36 mm
Rozpiętość stateczników 85 mm
Objętość komory ładunku użytecznego 492 cm3

Średnica komory ładunku użytecznego 31 mm
Masa całkowita 2,4 — 2,8 kg
Masa ładunku użytecznego 0,65 — 1,05 kg

6 Polskie rakiety badawcze
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Rakieta „RM-3W”
W 1961 r. w Pracowni Rakietowych Sondowań Atmosfery PIHM w Krakowie
znajdowały się w opracowaniu i realizacji trzy projekty rakiet doświadczalnych:

— projekt dwustopniowej rakiety klasycznej — „RD-42”, 
— projekt dwustopniowej rakiety z grotem — „RM-34”,
— projekt jednostopniowej rakiety z grotem — „RM-3W”.

Te  studia  konstrukcyjne  pozostawały  w  ścisłym  związku  z
przygotowaniem  założeń  technicznych  na  opracowanie  seryjnej  rakiety
meteorologicznej.  Wykonana  na  podstawie  projektów  technicznych  analiza
własności eksploatacyjnych 3 wariantów rozwiązań dała wystarczający materiał
do sformułowania wstępnych warunków technicznych. Ponieważ w tym czasie
(podczas rozmów prowadzonych od listopada 1961 r. do marca 1962 r.) ustalono,
że  wykonawcą rakiety  seryjnej  będzie  Instytut  Lotnictwa,  warunki  techniczne
wraz  ze  zleceniem  w dniu  15  maja  1962  r.  zostały  przekazane  do  Instytutu
Lotnictwa.  W  warunkach  technicznych  przewidziano  dla  przyszłej  rakiety
meteorologicznej układ jednostopniowy, z głowicą typu „grot”.

Przeprowadzona jeszcze w maju próba w locie rakiety „RD-42” i analiza
jej  wyników  potwierdziły  opinię  o  niecelowości  stosowania  układu  dwu-
stopniowego. Utrzymano więc w mocy wstępne warunki techniczne, które stały
się załącznikiem do umowy między PIHM a Instytutem Lotnictwa (zawartej w
dniu 28 września 1962 r.).

Koncepcja  kształtu  konstrukcyjnego  polskiej  rakiety  meteorologicznej
została zatem ustalona. W tych warunkach wstrzymano dalsze prace nad rakietą
„RM-34” (pomimo że wiele jej elementów już wykonano).

Natomiast  prace  nad  rakietą  „RM-3W”  postanowiono  doprowadzić  do
końca, z dwóch powodów. Po pierwsze była to konstrukcja bardzo prosta i mało
kosztowna:  wykorzystywano  gotowe  silniki  „S-3”  i  wykonane  już  wcześniej
głowice „Włócznia”.

Po drugie wzlot  „RM-3W” mógł  dać okazję do przeprowadzenia  próby
radiolokacyjnego  śledzenia  czujników  wiatru,  wyrzucanych  z  rakiety.
Eksperymentu takiego nie udało się przeprowadzić podczas próby rakiety „RD-
42”.  Tymczasem wykonywano więc  liczne  eksperymenty  z  zakresu  śledzenia
radiolokacyjnego,  wykorzystując  jako  nośniki  badanych  obiektów  —  balony
meteorologiczne.  Korzystne  byłoby  jednak  uzupełnienie  takich  doświadczeń
próbą śledzenia czujnika, wyrzuconego z rakiety.

Zdecydowano się wykonać dwa egzemplarze rakiet „RM-3W”.
Rakieta składała się z silnika „S-3”, głowicy „Włócznia” (opisanej w ust.

11.) oraz stożka, łączącego „Włócznię” z silnikiem.
Silnik  „S-3”  wykorzystano  wraz  z  oryginalnymi  statecznikami  „M-13”,

mocując na nich (za pomocą spawania) większe stateczniki z blachy stalowej,
niezbędne do ustatecznienia rakiety „RM-3W”.

Stożek łączący, toczony ze stali, był łączony za pomocą gwintu z przednią
częścią silnika, służąc równocześnie do osadzenia (także na gwincie) zamknięcia
przedniego komory silnika. U szczytu stożka była wkręcona tulejka cylindryczna,
na którą nasuwano tulejkę obsady „Włóczni”.
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Stożek nie miał żadnych urządzeń wewnętrznych — odłączanie „Włóczni” od
silnika następowało samoczynnie w wyniku różnic oporu aerodynamicznego po
zakończeniu  akcji  silnika.  Ładunkiem  użytecznym  „Włóczni”  były  dipole  do
pomiaru  wiatru  —  pasma  folii  metalowej,  przeznaczone  do  rozproszenia  w
atmosferze.

Instalacja startowa rakiety była maksymalnie prosta: zawierała tylko jeden
obwód — zapłonu silnika.

Jedyną  większą  inwestycją,  związaną  z  próbą  rakiet  „RM-3W”,  była
wyrzutnia.  Rakieta  o  powiększonej  średnicy  i  masie  (132  mm  i  28  kg  w
porównaniu z 106 mm i 22 kg dla rakiety „RD-42”) nie mogła już startować ze
starej wyrzutni rakiet „RM”. Opracowano więc i wykonano nową wyrzutnię z
prowadzeniem rakiety jednostronnym (na zaczepie). Prowadnica wyrzutni została
przystosowana  do  współpracy  z  zaczepami,  znajdującymi  się  na  korpusie
silników „S-3” (oryginalne zaczepy pocisków „M-13”). Opracowując wyrzutnię
liczono na to, że będzie ona służyć większej serii rakiet, napędzanych silnikami
„S-3” (których posiadano pewien zapas).

Wyrzutnia składała się z ramy podstawy, prowadnicy o długości 3 m oraz
wspornika.  Prowadnica była wykonana ze stalowego dwuteownika, do którego
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górnej  półki  przyspawano  dwa  ceowniki,  przefrezowane  na  całej  długości  i
tworzące  szynę  z  rowkiem,  dopasowanym  do  profilu  zaczepu  rakiety.
Prowadnica jednym końcem była umocowana przegubowo do ramy podstawy i
mogła  przyjmować  położenia  od  poziomego  do  pionowego.  Wspornik
prowadnicy miał kształt litery A. Górną jego część umocowano przegubowo do
prowadnicy, zaś dolne końce „nóg” wspornika przesuwały się po podłużnicach
ramy podstawy, jak po szynach, co umożliwiało nadawanie prowadnicy różnych
kątów nachylenia.  Po  ustaleniu  kąta  „nogi”  wspornika  unieruchamiano  przez
zaciśnięcie odpowiednich zaczepów szczękowych na ramie podstawy.

Wyrzutnię  transportowano  w  stanie  rozmontowanym  (oddzielnie  rama,
prowadnica i wspornik). Jej masa całkowita wynosiła ok. 250 kg.

Próbę rakiet „RM-3W” zorganizowano w kwietniu 1963 r, jako wspólne
przedsięwzięcie  PIHM  i  Aeroklubu,  w  ramach  większego  eksperymentu  na
Pustyni  Błędowskiej,  obejmującego  starty  5  rakiet.  Pracownia  Rakietowych
Sondowań Atmosfery PIHM, licząca wówczas 5 pracowników, nie była jeszcze
w stanie zorganizować samodzielnie eksperymentu na taką skalę i współpraca z
Doświadczalnym Ośrodkiem Rakietowym Aeroklubu była koniecznością. Jednak
ze strony Aeroklubu nadano próbie charakter imprezy pokazowo-propagandowej
z  udziałem  osobistości  oficjalnych  i  dziennikarzy,  co  fatalnie  zaciążyło  nad
stroną naukową eksperymentu, gdyż ustalony termin startów — 25 i 26 kwietnia
1963 r. — musiał być dotrzymany bez względu na okoliczności.
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Tymczasem okazało się, że w terminie tym nie było możliwe sprowadzenie na
Pustynię  Błędowską radiolokatora,  niezbędnego do obserwacji  wyrzucanych z
rakiet  czujników  wiatru.  W  dodatku  pogoda  w  dniach  eksperymentu  była
niesprzyjająca dla obserwacji  optycznych (niski  pułap chmur). Mimo to starty
obydwu  rakiet  przeprowadzono,  rezygnując  w  praktyce  z  większej  części
programu  obserwacyjno-pomiarowego.  Udało  się  jedynie  zarejestrować
prawidłowy start i stateczny lot rakiet.

Dalszych  egzemplarzy  rakiety  nie  budowano  wobec  pełnego
zaangażowania  się  zespołu  Pracowni  Rakietowych  Sondowań  Atmosfery  w
program „Meteora-1”.  Niskopułapowe próby śledzenia  radiolokacyjnego,  jakie
miały być przeprowadzane przy użyciu rakiety „RM-3W”, zostały  ostatecznie
wykonane przy okazji  badań prototypowych „Meteora-1”, który przez dłuższy
czas nie mógł przekroczyć pułapu 10 - 11 km.

Rakietę  „RM-3W”  i  wyrzutnię  konstruował  mgr  inż.  J.  Walczewski,
dokumentację roboczą wykonywał  Z.  Baranowski,  obliczenia  toru — mgr W.
Góral. Kompletację i montaż rakiety i wyrzutni przeprowadzali Z. Baranowski i
J.  Płatek, „Włóczni” — M. Nowak. Próbę obsługiwał 15-osobowy zespól pod
kierownictwem operacyjnym mgr M. Markowskiego i technicznym — mgr inż. J.
Walczewskiego.
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Dane techniczne rakiety „RM-3W”:

Długość 2120 mm
Średnica silnika 132 mm
Średnica głowicy „Włócznia” 36 mm
Rozpiętość stateczników silnika 472 mm
Masa startowa 28,2 kg
Masa głowicy „Włócznia” 2,8 kg
Masa paliwa 7,2 kg
Pułap obliczeniowy 7,2 km
Czas lotu na pułap 36 s
Prędkość max. 506 m/s

Niezrealizowane projekty programu „RM” 

a. Rakieta „RM-1bis”

Bezpośrednio po próbie rakiety „RM-1”, kiedy naczelnym problemem programu
badań stał  się  problem śledzenia  rakiet  w locie  i  pomiaru toru lotu,  powstała
koncepcja jednostopniowej rakiety, przeznaczonej do prób w zakresie radiowych
metod śledzenia. Było to związane m.in. z podjęciem przez J. Kibińskiego prac
nad radio-interferencyjną metodą pomiaru toru lotu rakiet.

Pierwszy  egzemplarz  „RM-1bis”  miał  być  wyposażony  w  nadajnik
radiowy,  pracujący  w  paśmie  400  MHz  i  przeznaczony  do  współpracy  z
naziemnym odbiornikiem systemu namierzania radio-interferencyjnego.
Dla  rakiety  opracowano  silnik  „S-4”,  który  znalazł  później  zastosowanie  w
rakiecie  „RD-42”.  Głowica  rakiety  miała  być  odłączana  i  odzyskiwana  na
spadochronie.
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Stateczniki  silnika  miały  być  zaopatrzone  w  tulejki  ze  smugaczami
świetlnymi.  Projekt  rakiety  został  opracowany  przez  J.  Walczewskiego  w  I
kwartale  1959  r.  Do  końca  roku  wykonano  silnik  i  prototyp  urządzenia
radiowego. Wobec likwidacji Komórki TRiFA w AGH dalsze prace wstrzymano.

Dane projektowe:

Długość 1380 mm
Średnica 110 mm
Rozpiętość stateczników 325 mm
Masa startowa ok. 11 kg
Masa paliwa 4 kg
Pułap obliczeniowy, ok. 5 km

b. Rakieta „RM-2 Super”

W 1961 r. podjęto próbę zrealizowania pełnej, dwustopniowej wersji  „RM-2”.
Stopień  pierwszy miał  być  napędzany — jak we wszystkich  innych wersjach
„RM-2” — silnikiem „S-2”,  natomiast dla drugiego stopnia opracowano

specjalną  wersję  silnika  „S-1”  (rakiety  „RM-1”).  Silnik  ten  łączył  elementy
stalowe (dysza,  zamknięcie  przednie)  z duralowym korpusem; zastosowano w
nim również żywicę epoksydową jako środek uszczelniający i izolujący.

Dzięki  tym  rozwiązaniom  silnik  miał  odznaczać  się  korzystnymi
wskaźnikami masowymi (masa pustego silnika 1,35 kg, z paliwem — 2,35 kg).
Z masą użyteczną w granicach 0,5 kg spodziewano się uzyskać pułap około 12
km.  Projekt  został  opracowany przez  J.  Walczewskiego  dla  Doświadczalnego
Ośrodka  Rakietowego  Aeroklubu  z  zamiarem  przeprowadzenia  w  ramach
ośrodka  bardziej  ambitnych  badań  w  dziedzinie  pomiarów  toru  lotu  przy
wyższych  niż  dotychczas  pułapach.  Pierwszy  egzemplarz  rakiety  miał  być
wyposażony  (w  głowicy)  w  12  smugaczy  świetlnych  zapalanych  w  pobliżu
wierzchołka toru lotu.

Niepomyślne  wyniki  pierwszych  prób  stoiskowych  silnika  drugiego
stopnia spowodowały zaniechanie dalszych prac.
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Dane projektowe rakiety:

Długość 1420 mm
Średnica I stopnia 82 mm
Rozpiętość stateczników I stopnia 340 mm
Średnica II stopnia 60 mm
Rozpiętość stateczników II stopnia 240 mm
Masa startowa rakiety 9,0 kg
Masa stopnia I (z paliwem) 5,5 kg
Masa stopnia II (z paliwem) 3,5 kg
Masa ładunku użytecznego 0,45 kg
Pułap obliczeniowy, ok. 12 km

c. Rakieta „RM-34”

Była to jedna z trzech konstrukcji rakiet doświadczalnych (obok „RD-42” i
„RM-3W”), których opracowanie podjęto w 1961 r. w Pracowni Rakietowych
Sondowań  Atmosfery  PIHM  w  ramach  tematu  „Opracowanie  rakietowego
systemu pomiaru wiatrów górnych”. Rakieta miała być przeznaczona do badań w
zakresie  śledzenia  radiolokacyjnego na  wysokościach  ok.  15  km.  Konstrukcja
rakiety  przewidywała  układ  dwustopniowy,  z  zastosowaniem  „Włóczni”  jako
członu trzeciego (beznapędowego). Napęd stopnia pierwszego silnikiem „S-3”,
drugiego  —  silnikiem  „S-4”.  Rozdzielenie  członów  pirotechniczne,  według
pierwotnych  założeń,  inicjowane  sygnałami  urządzenia  elektroniczno-
bezwładnościowego, co później zastąpiono dwoma oddzielnymi autonomicznymi
zespołami  elektryczno-bezwładnościowymi.  Ładunek  użyteczny  „Włóczni”  —
dipole do pomiarów wiatru metodą radiolokacyjną.  Rakieta  miała  startować z
wyrzutni, opisanej w ustępie dotyczącym rakiety „RM-3W”.
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W początku 1962 r.  gotowe były silniki  pierwszego i  drugiego stopnia,
stożki  łączące  i  „Włócznia”,  a  więc  brakowało  jedynie  stateczników obydwu
stopni  i  urządzeń  automatyki  rozdzielenia  stopni.  Jednak  realizację  rakiety
przerwano wobec rozpoczęcia prac nad „Meteorem-1”.

Całość dokumentacji rakiety była opracowana przez J. Walczewskiego z
pomocą Z. Baranowskiego. Obliczenia toru lotu wykonał W. Góral.

Dane projektowe:

Długość 2950 mm
Średnica stopnia I 132 mm
Średnim stopnia II 106 mm
Średnica członu III („Włóczni”) 36 mm
Rozpiętość stateczników
— stopnia I 650 mm
— stopnia II 480 mm
— członu III 85 mm
Masa startowa rakiety 35,8 kg
Pułap obliczeniowy przy kącie startu 80º 14,5 km

d. Studia projektowe

W  ramach  przygotowania  nowych  rozwiązań  rakiet  doświadczalnych,  w
Komórce Techniki Rakietowej i Fizyki Atmosfery AGH, a następnie w Pracowni
Rakietowych Sondowań Atmosfery PUM wykonano liczne  studia  projektowe,
obejmujące  wstępny  szkic  konstrukcyjny  i  obliczenia,  których  końcowym
efektem było obliczenie toru lotu i ocena osiągów rakiety. Kojarzono przy tym w
różny  sposób  posiadane  silniki  rakietowe,  tworząc  projekty  rakiet  jedno-  i
wielostopniowych o różnym wyposażeniu. Do realizacji wybierano rozwiązanie
najkorzystniejsze  pod  wglądem  osiągów  lub  w  inny  sposób  optymalnie
spełniające wymagania programu badań.

Dla przykładu, w tablicy 2-2 zestawiono niektóre dane projektów rakiet
doświadczalnych,  opracowanych  w  związku  z  programem  prac  nad
przygotowaniem założeń dla seryjnej rakiety meteorologicznej.
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W tablicy tej oznaczenie „S-1S” odnosi się do silnika „S-1” w wersji  z
kadłubem duralowym (jak wspomniano wyżej, wersja ta nie przeszła pomyślnie
prób stoiskowych).  Z pięciu  pozycji  tablicy trzy  projekty zostały  wybrane do
realizacji, a z tych dwa doprowadzone do etapu prób w locie. Studium to m.in.
wskazało na zalety układów z głowicą „Włócznia”.

Projekty  te  wymagały  z  początku  wielkiego  nakładu  pracy,  gdyż
numeryczne  obliczenia  torów  lotu  wykonywano  ręcznie.  Rachunki  te  wg
algorytmu,  opracowanego  przez  J.  Walczewskiego,  wykonywał  zespół
konstrukcyjny, w największej mierze Z. Baranowski.

Później wciągnięto do współpracy W. Górala, który naprzód zaadoptował
graficzną metodę obliczeń torów uniwersytetu w Tokio, a następnie zrealizował
wykonywanie obliczeń na maszynie cyfrowej.
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Doświadczalne rakiety przesyłowe 
i szkoleniowe „RP”

3
Rakiety „RP-1” i „RP-2”

Zainteresowanie  się  Aeroklubu  PRL  problematyką  rakietową  w  1960  r.  i
powstanie  z  początkiem  1961  r.  Doświadczalnego  Ośrodka  Rakietowego
Aeroklubu  otwarto  zapotrzebowanie  na  nowy  typ  rakiety  nieprzewidziany
poprzednio  w  programie  „RM”.  Chodziło  o  rakietę  uniwersalną,  dającą  się
adaptować  do  różnych  zadań  —  przede  wszystkim  do  szkolenia  młodych
adeptów  techniki  rakietowej,  do  pokazów  publicznych,  ale  również  do
przewożenia  ładunków  pocztowych  na  niewielkie  odległości  i  do
przeprowadzania  prób  w  locie  różnych  elementów  konstrukcji  rakiet  lub
unoszenia obiektów eksperymentalnych.

W tym kierunku  zatem  poszła  ewolucja  rakiet  „RM-2”,  zakończona  w
pełni już wykształconą formą niskopułapowej rakiety doświadczalnej w postaci
rakiet  „RM-2C” i  „RM-2D”.  Stanowiły  one  właściwie  dwie  wersje  tej  samej
rakiety, adaptowanej tylko do różnych ładunków użytecznych.

Należało  uczynić  już  tylko  jeden  krok  dalej:  dopracować  niektóre
szczegóły konstrukcyjne,  uniezależnić  podstawowe zespoły rakiety od rodzaju
ładunku użytecznego, dostosować technologię do wykonania seryjnego. Prace te
wykonano w znacznej części prawie natychmiast po próbie rakiet RM-2C-D, tak,
że już 15 maja 1961 r.  odbyła się próba w locie egzemplarza prototypowego,
oznaczonego  „RP-1”  (litery  RP  oznaczały  „rakieta  przesyłowa”).  Próba  ta
połączona była z przerzuceniem ładunku pocztowego na Pustyni Błędowskiej, a
jednocześnie  stanowiła  pokaz  eksperymentu  rakietowego  dla  uczestników  III
Krajowej Konferencji Techniki Rakietowej i Astronautyki, która to konferencja
odbywała się właśnie w Krakowie.

Próba  miała  przebieg  całkowicie  zgodny  z  założeniami,  wobec  czego
przystąpiono  —  po  wprowadzeniu  kilku  drobnych  zmian  konstrukcyjnych,
ułatwiających wykonanie i  montaż — do wykonawstwa małej  serii  rakiet  dla
potrzeb  Doświadczalnego  Ośrodka  Rakietowego.  Podstawowe  mechaniczne
elementy wykonano w warsztatach AGH, zaś prace wykończeniowe i montaż —
siłami własnymi DOR.  Wykonano wówczas 5 kompletnych rakiet;
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ponieważ  po  każdym  locie  głowice  były  odzyskiwane  w  całości,  a  części
silnikowe często mogły być powtórnie użyte po remoncie, uzupełniano później
tylko brakujące lub uszkodzone części i rakiety te odbyły w sumie 9 lotów.

Rakiety  tej  serii  oznaczono  „RP-2”;   niekiedy  dodawano  do  tego
oznaczenia literę „S” (seryjna) w celu odróżnienia egzemplarzy bardziej wyspec-
jalizowanych (z których zrealizowana była tylko wersja „OW”).
W niektórych opisach serii „RP-2” zaliczano do tej serii także rakiety „RM-2C” i
„RM-2D” ze względu na ich bliskie pokrewieństwo konstrukcyjne.

Opracowanie  rakiety  prowadzono  w  zespole:  mgr  inż.  J.  Walczewski
(konstrukcja), Z. Baranowski — rysunki wykonawcze, mgr J. Kibiński (instalacja
startowa), M. Wróbel (współpraca przy opracowaniu układów pirotechnicznych i
systemu odzyskowego wersji „OW”).
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W myśl założeń, rakieta miała stanowić sprzęt do praktycznego szkolenia
w  obsłudze  naziemnej  rakiet  doświadczalnych;  ponadto  miała  umożliwiać
unoszenie kilkukilogramowych ładunków w celu zbadania ich w locie. Miało być
zapewnione  odzyskiwanie  ładunków.  Konstrukcja  rakiety  miała  odpowiadać
warunkom wykonania w przeciętnie  wyposażonym warsztacie  mechanicznym,
przy użyciu ogólnie dostępnych materiałów. Eksploatacja miała być możliwa w
warunkach  polowych,  w  szerokim  zakresie  warunków  atmosferycznych.
Jednostką  napędową miał  być  silnik  „S-2”.  Aby spełnić  te  warunki,  przyjęto
układ konstrukcyjny, wypróbowany poprzednio w rakietach „RM-2A” i „RM-
2B”.
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Układ  ten  przewidywał  podział  rakiety  na  dwa  zasadnicze  zespoły
funkcjonalne:  część  silnikową  i  głowicę-zasobnik,  wyposażoną  w  zespół
spadochronów. Rozdzielenie tych zespołów następowało na części  wznoszącej
toru, zaś wyrzucenie spadochronów z głowicy-zasobnika — na pułapie lub po
jego  przekroczeniu.  Punkty  rozdzielenia  i  wyrzucenia  spadochronów  były
ustalone  programem  czasowym,  przy  użyciu  opóźniaczy  pirotechnicznych.
Położenie tych punktów na torze mogło być więc z pewną dokładnością dobrane
dla  każdego  egzemplarza  rakiety,  stosownie  do  postawionego  zadania,  przez
dobór długości opóźniaczy.

Część  silnikowa  nie  była  wyposażona  w  spadochron,  jednak  w  razie
potrzeby  mogła  być  zaopatrzona  w  hamulec  aerodynamiczny,  otwierany
natychmiast  po  rozdzieleniu  rakiety.  Z  możliwości  tej  w  praktyce  nie
skorzystano.

Część  silnikowa składała  się  z  3 części:  silnika,  zespołu stateczników i
tulei  łączącej,  służącej  do  połączenia  części  silnikowej  z  głowicą.  Tuleja
połączona  była  z  silnikiem za  pomocą  gwintu.  Cztery  stateczniki  drewniane,
okute od strony silnika blachą aluminiową, były umocowane w obejmie z blachy
stalowej.  Obejma ta  miała  kształt  tulei,  ciasno  osadzonej  na  korpusie  silnika.
Przesunięcie do tyłu uniemożliwiało zgrubienie korpusu silnika od strony dyszy.

Głowica-zasobnik  składała  się  z  komory  spadochronowej  i  komory
ładunkowej  (zasobnika).  Komorę  spadochronową  stanowiła  rura  aluminiowa,
zakończona od tyłu tuleją stalową, do której przymocowano stateczniki głowicy,
ustateczniające głowicę po jej odłączeniu od silnika. Jednocześnie konstrukcja
wspomnianej tulei umożliwiała suwliwe osadzenie jej w tulei łączącej, przez co
następowało połączenie części silnikowej z głowicą. W przedniej części komory
spadochronowej  znajdowało  się  stalowe  dno  z  zaczepem  dla  linki
spadochronowej. W tym miejscu następowała też zmiana średnicy zewnętrznej,
gdyż komora ładunkowa była nadkalibrowa w stosunku do silnika (średnica 92
mm w stosunku do 82 mm silnika).

Komora  ładunkowa,  wykonana  z  blachy  duralowej,  miała  stalowe
zakończenie przednie. Połączenie z komorą spadochronową dokonywało się za
pomocą  wkrętów.  Komory  ładunkowa i  spadochronowa stanowiły  zasadniczo
całość,  zaś ładunek wprowadzany był od przodu, przez szeroki otwór przedni
zasobnika.  W otwór  ten  był  wkręcany  następnie  stożek  przedni,  zawierający
komorę balastową, przykrytą jedynie lekkim kapturkiem.
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Konstrukcja ta ułatwiała wyważenie rakiety po jej kompletnym zmontowaniu.
Stosowanie  balastu,  w  postaci  pierścieni  ołowianych  było  najczęściej

niezbędne,  gdyż  rakietę  wykorzystywano  do  przenoszenia  różnorodnych
ładunków, charakteryzujących się  różnym ciężarem i  różnym rozkładem mas.
Utrzymanie  środka  ciężkości  we  właściwym miejscu  wymagało  każdorazowo
wyważenia kompletnej rakiety. Miejsce na ciężarki korekcyjne przewidziano w
specjalnej komorze balastowej.

Układ spadochronów składał się z 2 spadochronów, każdy o średnicy w
rozwinięciu) 1,2 m. Pierwszy spadochron wyrzucany był z komory ładunkiem
prochowym i po rozwinięciu wyciągał z komory spadochron drugi.
Po wypełnieniu się drugiej czaszy obydwa spadochrony stanowiły układ niosący.

Siły hamowania były przenoszone przez linkę nylonową na stalowe dno komory
spadochronowej,  będące  zarazem  podstawą  komory  ładunkowej.  Dzięki
opisanemu układowi spadochronów uzyskano:

a) zmniejszenie ujemnych przyspieszeń podczas otwierania spadochronów,
gdyż siła hamowania osiągała pewną wartość w dwóch „tempach”;

b)  prędkość  opadania  8-10  m/s,  przy  zastosowaniu  standardowych
spadochronów.

Układ  odzyskiwania  w  wersji  „OW”  zawierał  ponadto  pływak,
umożliwiający utrzymanie się głowicy na powierzchni wody. Zastosowano tutaj
jeden spadochron o większej  średnicy. Gumowy pływak, umocowany do linki
spadochronowej poniżej spadochronu był napełniany dwutlenkiem węgla jeszcze
w czasie lotu, przed opadnięciem głowicy na wodę.
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Gaz  był  wytwarzany  w  miniaturowym  generatorze  chemicznym,  którego
działanie  rozpoczynało  się  w  chwili  otwarcia  spadochronu.  Szarpnięcie  linki
spadochronowej  powodowało  przesunięcie  tłoka  w  generatorze  i  zmieszanie
węglanu sodu z kwasem solnym, a w rezultacie produkowanie gazu i napełnienie
pływaka poprzez rurkę gumową.

Układy  pirotechniczne  rakiety  składały  się  zasadniczo  z  3  zespołów:
zapłonnika silnika,  ładunku rozłączania z opóźniaczem i końcówką inicjującą,
oraz ładunku wyrzucającego spadochron, z opóźniaczem i końcówką inicjującą.
W razie potrzeby rakieta mogła być zaopatrzona w 2 lub 3 smugacze świetlne,
mocowane obok dyszy silnika i inicjowane osobnymi końcówkami. Do zapłonu
silnika zastosowano zamiast układu oryginalnego, standardowy typ zapłonnika,
używanego w DOR (typ C7). Przewody zapłonowe wyprowadzono na zewnątrz
przez dyszę.  Końcówki inicjujące rozłączania i wyrzucania spadochronu 

7 Polskie rakiety badawcze
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umieszczone  były  wewnątrz  tulei  łączącej  (między  silnikiem  a  komorą
spadochronową głowicy) a ich przewody wyprowadzono przez boczne otwory i
mikrowtyki.  W chwili  startu  następowało  gładkie  oddzielenie  przewodów  na
mikrowtykach. Końcówki inicjujące były inicjowane elektrycznie przed startem,
w  kolejności:  wyrzucanie  spadochronu  —  rozłączanie  (smugacze)  —  silnik.
Dokonywano  tego  za  pośrednictwem  automatycznej  lub  półautomatycznej
instalacji startowej.

Należy zwrócić uwagę, że podział rakiety na zespoły montażowe różnił się
od  podziału  funkcjonalnego.  Zostało  to  podyktowane  względami  ułatwiania
montażu, transportu i obsługi. Rakieta była podzielona na 2 zespoły montażowe.
Dzięki temu montaż i prace przygotowawcze mogły być prowadzone niezależnie
przy  poszczególnych  zespołach:  nawet  transport  zespołów mógł  odbywać  się
oddzielnie.
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Ostateczne  złożenie  rakiety  następowało  łatwo  i  szybko  przez  połączenie
zespołów.

W  tym  układzie  konstrukcja  była  wysoce  uniwersalna,  gdyż  zespoły,
należące do różnych wersji, mogły być w różny sposób łączone, a tym samym
przygotowanie  rakiet  do  różnych  zadań  (szkoleniowych,  usługowych  i
badawczych)  polegało  głównie  na  doborze  gotowych  typowych  części  i
zespołów, przy minimalnym zużyciu czasu i nakładów finansowych. System ten
wykazał wielokrotnie swą wysoką praktyczną przydatność.

System  naziemny  rakiety  składał  się  ze  środka  transportu,  wyrzutni,
instalacji startowej oraz zależnie od zadania, z mniej lub bardziej rozbudowanego
systemu obserwacyjno-pomiarowego.

Transport rakiet „RP-2” mógł odbywać się w 3 formach:

a) na standardowych, stosowanych w DOR podstawach transportowych;
b) wprost na prowadnicach wyrzutni uniwersalnej;
c) w skrzynkach (jeśli zespoły montażowe transportowano oddzielnie).

Standardowe  podstawy  transportowe  przystosowano  do  gabarytów
samochodu „Star-20”,  na  którym mieściły  się  3  podstawy wraz  z  kompletem
sprzętu pomocniczego. Pojedyncza podstawa była transportowana na przyczepie
2-kołowej  za  samochodem „Nysa”.  Na samochodzie  „Żuk” transportowano 2
rakiety  wprost  na prowadnicach  wyrzutni  (we wkładkach z  gumy piankowej)
oraz komplet sprzętu pomocniczego.

Rakiety  przystosowano  do  wyrzutni  rakiet  „RM-2”  o  prowadnicach  w
postaci dwóch kątowników, obejmujących korpus rakiety. W związku z różnicą
średnic  pomiędzy  przednią  i  tylną  częścią  rakiety,  między  statecznikami
głównymi  znajdowały  się  2  wsporniki  prowadzące,  wchodzące  w  rowki
kątowników-prowadnic.  Start  rakiet  odbywał  się  zarówno  z  uniwersalnej
automatycznej instalacji startowej, jak i z lekkiej półautomatycznej instalacji. 
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Obydwie  instalacje  stanowiły  standardowy  sprzęt  DOR,  używany  do
różnych  typów  rakiet.  System  obserwacyjno-pomiarowy  zależał  od  rodzaju
zadania.  W  każdym  przypadku  jednak  instalacja  startowa  umożliwiała
podłączenie  aparatu  fotograficznego  i  kamery  filmowej,  dokonujących
automatycznie zdjęć startu. Sprzęt ten stosowano z reguły w eksploatacji rakiet
„RP-2”, niezależnie od innych elementów.

Minimalny zespół obsługi wynosił 3 osoby. Praktycznie, dla doświadczeń
terenowych  o  wąskim  programie  (bez  systemu  obserwacyjno-pomiarowego)
obsługiwał  starty  zespół  5  osób:  kierownik  operacyjny,  kierownik  techniczny
obsługa instalacji (1 osoba) i obsługa wyrzutni (2 osoby). Starty odbywały się
pomyślnie  w  różnych  warunkach  terenowych  i  meteorologicznych,  w
temperaturach od –20° do +30°C.

W eksploatacji rakiety „RP-2” wykazały wiele zalet. Podstawowe z tych
zalet to ekonomiczność i uniwersalność. Rozwinięty system rakiety „RP-2” mógł
zawierać  w sobie,  w formie  analogicznej,  wiele  elementów występujących  w
systemach innych rakiet, dzięki czemu stanowił wartościowe narzędzie szkolenia.
Również  próby  podzespołów  innych  rakiet,  jeśli  nie  wymagały  prędkości
naddźwiękowych  i  przyspieszeń  powyżej  20  g,  mogły  być  w  ekonomiczny
sposób przeprowadzone za pomocą rakiet „RP-2”.
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W tablicy  3-1  zestawiono  główne  dane  o  przebiegu  eksploatacji  rakiet
„RP-2”.  Warto  zauważyć,  że  „RP-2”  była  pierwszą  rakietą,  dopuszczoną  do
publicznych  pokazów  w  warunkach  niepoligonowych.  Eksperyment  w  dniu
8.10.1961  r.  był  pierwszym  takim  pokazem  w  Polsce.  Na  szczególne
wspomnienie zasługują ponadto eksperymenty: w Nowym Targu (25.02.1962 r.),
przeprowadzony przy 20-stopniowym mrozie,  oraz nad Jeziorem Rożnowskim
(13.05.1962 r.),  gdzie w wyniku awarii  instalacji  startowej (zacięcie automatu
startowego)  wynikła  trudna sytuacja  i  start  pierwszej  z  rakiet  nie  doszedł  do
skutku. Druga z rakiet odbyła lot pomyślnie, jednak podczas wodowania głowicy
na  spadochronach  nastąpiło  zerwanie  zaczepu  między  głowicą  i  pływakiem.
Głowica zatonęła, odzyskano jedynie pływak i spadochrony.

Rakieta  „RP-2” stanowiła  sprzęt  szkoleniowy na Kursie  Obsługi  Rakiet
Doświadczalnych w 1961 r. Istniały plany wykorzystania modułowej konstrukcji
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rakiety  do  umożliwienia  realizacji  eksperymentów,  zaplanowanych  i
obsługiwanych  przez  studentów  i  młodych  techników  w  ramach  Sekcji
Młodzieżowej DOR. Niestety plany te nie zostały urzeczywistnione. Niezależnie
od  tego,  starty  rakiet  „RP-2”  realizowane  systemem  polowym  w  różnych
warunkach,  stanowiły  dobry  trening  dla  zespołu,  który  wkrótce  miał  podjąć
trudne zadanie eksploatacji rakiet — „Meteor-1”.

Dane techniczne:
Długość 1490 mm
Średnica głowicy 92 mm
Średnica silnika 82 mm
Rozpiętość stateczników silnika 380 mm
Rozpiętość stateczników głowicy 320 mm
Objętość komory ładunkowej 3,8 dm3

Max. masa ładunku użytecznego 4,0 kg
Max. masa startowa 13,2 kg
Pułap przy kącie startu 85°, ok. 2 km
Zasięg poziomy przy kącie startu 50°, ok. 2,5 km
Max. zasięg transportu ładunku

w sprzyjających warunkach, ok. 4,0 km

Rakieta „RP-3” i projekt „RP-4”
Pomyślny  przebieg  eksploatacji  rakiety  „RP-2”  skłonił  konstruktora  do
zaproponowania Doświadczalnemu Ośrodkowi Rakietowemu realizacji rakiety o
większym zasięgu i większej pojemności głowicy. Rakietę tę, oznaczoną „RP-3”,
opracował mgr inż. J. Walczewski przy współudziale mgr inż. M. Migi, w 1962
r. a część mechaniczną rakiety wykonano w 1963 r. Jako jednostkę napędową
przyjęto  silnik  „S-3”.  Zachowano  wszystkie  rozwiązania  rakiety  „RP-2”,
dopasowując je jedynie do rozmiarów silnika „S-3”. W związku z tym rakieta
miała jednakową średnicę na całej długości, a stąd korzystniejsze charakterystyki
aerodynamiczne.

Start odbywać się miał z wyrzutni, zbudowanej dla rakiety „RM-3W”.
Postępujący  od  1963  r.  zanik  działalności  Doświadczalnego  Ośrodka

Rakietowego był przyczyną, że budowy rakiety nie dokończono, nie doszło też
nigdy do jej  próby w locie.  Pozostała  jako eksponat  w Muzeum Lotnictwa i
Astronautyki w Krakowie.

Dane techniczne:
Długość 2120 mm
Średnica 132 mm
Rozpiętość stateczników silnika 472 mm
Rozpiętość stateczników głowicy 252 mm
Objętość komory ładunkowej 8,36 dm3

Masa startowa 42 kg
Masa ładunku użytecznego 5 kg
Zasięg poziomy przy kącie startu 45°, ok. 7 km
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W dniu 4 lutego 1965 r. konstruktor złożył w DOR ofertę na opracowanie
rakiety „RP-4”, która by mogła spełniać rolę użytkowej rakiety przesyłowej do
przenoszenia  niewielkich  ładunków  w  warunkach  klęsk  żywiołowych  lub  do
innych  celów.  Rakieta  byłaby  napędzana  specjalnie  opracowanym  dla  niej
silnikiem,  stanowiącym  skróconą  o  połowę  wersję  silnika  „S-4”.  Silnik  miał
charakteryzować się ciągiem ok. 2940 N (300 kG), czasem pracy 1,2 s,  masą
całkowitą 6 kg i masą paliwa 2 kg. Przewidywano odzyskiwanie na spadochronie
całej rakiety, a nie tylko zasobnika-głowicy, stosując do tego celu rozwiązanie
systemu  spadochronowego,  wypróbowane  w  rakiecie  „RASKO-2”.  W  celu
zapewnienia  lądowania  rakiety  w  określonym  rejonie,  zamierzano  otwierać
spadochron  w  końcowej  fazie  lotu,  a  nastawy  startowe  wyrzutni  ustalać  na
podstawie  danych o  prędkości  i  kierunku wiatru.  Przewidywano opracowanie
rakiety wraz z rozwiniętym systemem naziemnym, ułatwiającym eksploatację i
zapewniającym celność dostawy ładunku. Program prób w locie obejmował 8-10
odstrzałów serii prototypowej.

Projekt ten nie został zaakceptowany i nie doszło do jego realizacji.
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Rodzina rakiet „RASKO”

4
Okoliczności powstania programu „RASKO”

Na  przełomie  lat  pięćdziesiątych  i  sześćdziesiątych  zagadnienie  sztucznej
regulacji niektórych procesów pogodowych — przez oddziaływanie na chmury
—  przyciągało  uwagę  ośrodków  naukowych,  a  niedługo  później  stało  się
przedmiotem szeregu oficjalnych wypowiedzi i rezolucji Światowej Organizacji
Meteorologicznej.  Pomyślne  wyniki  licznych  eksperymentów  i  akcji,
prowadzonych w USA, ZSRR, Włoszech i Francji, wskazywały na możliwość
wywoływania  opadów  atmosferycznych,  a  także  zapobiegania  katastrofalnym
opadom gradowym, przez wprowadzenie — w umiejętny sposób — w chmury
określonych substancji,  wśród których wymieniano najczęściej  aerozole  jodku
srebra.

Sprawa ta wzbudziła zainteresowanie również w Polsce. Prawdopodobnie
pierwsze  koncepcje  podjęcia  u nas  studiów nad tym zagadnieniem wyszły  ze
strony  Państwowego  Zakładu  Ubezpieczeń,  który  corocznie  wypłacał
wielomilionowe sumy na odszkodowania za zniszczenia, wywołane w rolnictwie
opadami  gradowymi.  Jednym  z  propagatorów  idei  podjęcia  w  Polsce  akcji
przeciwgradowych był w początku lat sześćdziesiątych C. Kuźmiński z Wyższej
Szkoły Rolniczej w Szczecinie; nawiązał on kontakty również z konstruktorem
rakiet „RM”.

Dla  ludzi,  związanych  z  programem  „RM”,  zagadnienie  sztucznego
oddziaływania  na  chmury  było  interesujące  jako  jeszcze  jedna  dziedzina
pokojowego zastosowania rakiet. Właśnie rakiety bowiem stosowano w licznych
akcjach zagranicznych jako środek transportu substancji aktywnych do wnętrza
chmur,  zwłaszcza  chmur  burzowych,  trudno  dostępnych  dla  innych  typów
statków powietrznych.

Już  w  1958  r.  realizując  eksperyment  „RM-1”  wspomniano  o
możliwościach wykorzystania tej rakiety — lub jej pochodnych — do sztucznego
oddziaływania na chmury. Myśl ta przewijała się później stale w dokumentach,
związanych z programem „RM”, jednakże — wobec trudności, z jakimi borykali
się  twórcy  programu — nie  doszło  na  razie  do  żadnej  konkretyzacji  planów
badawczych w kierunku wykorzystania rakiet „RM” do modyfikacji chmur.
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Dopiero  po  powstaniu  Pracowni  Rakietowych  Sondowań  Atmosfery  PIHM
podjęto  działania  w  tym  zakresie.  W  1961  r.  J.  Walczewski  opracował  dla
Dyrekcji  PIHM obszerny dokument  pt.  „Zastosowanie  rakiet  przy  sztucznych
oddziaływaniach na chmury”. W dokumencie tym m.in. uzasadniono celowość
zastosowania  rakiet  w  omawianej  dziedzinie  oraz  przedstawiono  propozycje
wykorzystania  zmodyfikowanych  rakiet  „RM-2”  do  prób  oddziaływania  na
chmury w Polsce.

W latach 1961—1962 prowadzono w Pracowni Rakietowych Sondowań
Atmosfery PIHM sporadyczne prace, mające na celu rozeznanie metod i środków
sztucznego  oddziaływania  na  chmury.  W  ramach  tych  prac  przeprowadzono
eksperymenty  samolotowe i  balonowe (z  opracowanym we własnym zakresie
systemem  balonowym  „BALKO”).  W  tym  czasie  też  zrealizowano,
wykorzystując elementy rakiet „RM”, rakietę doświadczalną „RASKO-1”, która
przeszła próby w kwietniu 1963. Podsumowaniem tych prac z nawiązaniem do
innych prac  krajowych,  był  „Memoriał  w sprawie  prac i  badań nad sztuczną
kondensacją”, opracowany w początku 1963 r. i przekazany PIHM. Na podstawie
wniosków  z  tego  memoriału  otwarto  w  1963  r.  w  Pracowni  Rakietowych
Sondowań Atmosfery temat naukowo-badawczy pt. „Opracowanie rakietowego
systemu  do  sztucznych  oddziaływań  na  chmury”.  Był  to  oficjalny  początek
programu „RASKO” (Rakieta Sztucznej Kondensacji).

Program „RASKO” pozostawał  zawsze  w cieniu  programu rakietowych
sondowań stratosfery, toteż nie był zbyt obficie zaopatrzony w środki. Wobec
trudności zadania, sytuacja ta powodowała niezbyt szybki postęp prac. W roku
1966  pierwszy  temat  zakończono  prototypem  rakiety  „RASKO-2”  i
przygotowaniem elementów serii 50 rakiet tego typu do prób eksploatacyjnych.
Otwarto jednocześnie temat „Opracowanie metod sztucznego oddziaływania na
chmury za pomocą rakiet”. W ramach tego tematu dopracowywano konstrukcję
rakiety  „RASKO-2”  i  usiłowano  stworzyć  schemat  systemu  masowego
zastosowania tych rakiet w akcjach sztucznego oddziaływania na chmury. Temat
zakończono w 1970 r. (w lutym) wielkim eksperymentem „Zimowy Poranek”, a
następnie  serią  prób  technicznych  w  Łebie.  Jednak  tymczasem  powstała
negatywna opinia o celowości podejmowania akcji przeciwgradowych w Polsce
(wobec  rozdrobnienia  struktury  rolnej)  i  wyniki  programu  „RASKO”  nie
znalazły  praktycznego  zastosowania.  Pozostałe  rakiety  adaptowano  do innych
celów i zakończyły one swą służbę w 1973 r.

Rakieta doświadczalna „RASKO-1” 
Rakietę zaprojektowano w 1962 r. poszukując najprostszej możliwości uzyskania
środka transportu substancji chemicznych do chmur. Połączono więc po prostu w
jeden zespół  część  silnikową rakiet  „RM-2” i  „Włócznię”  rakiety  „RM-3W”,
kojarząc  je  za  pomocą  prostego  stożka  łączącego.  Odłączanie  „Włóczni”  od
części silnikowej następowało po wypaleniu się ładunku, w wyniku różnic oporu
aerodynamicznego. Przewidywano, że komora ładunkowa „Włóczni” może być
napełniona  żądaną  substancją,  która  zostanie  wyzwolona  na  określonej
wysokości za pomocą mechanizmu wyrzucania ładunku użytecznego „Włóczni”.

106



W ten sposób byłoby możliwe unoszenie małych ładunków, mieszczących się w
objętości 0,5 dm3 na wysokości do 3 km.

Rakieta  mogła  startować  ze  starej  wyrzutni  rakiet  „RM”.  Instalacja
startowa  —  jednoobwodowa  (tylko  zapłon  silnika).  Wykonano  dwie  rakiety
„RASKO-1”; przeszły one próby w locie 25 i 26 kwietnia łącznie z rakietami
„RM-3W”. W zasobniki  „Włóczni” załadowano nie substancje chemiczne,  ale
spadochrony metalizowane,  służące do prób radiolokacyjnego pomiaru wiatru.
Spodziewano się w ten sposób uzyskać dokładniejszy pomiar pułapu rakiety, a
jednocześnie  rozszerzano  program prób  radiolokacyjnych,  mających  wówczas
znaczenie priorytetowe. Niestety, jak wspomniano w opisie rakiety „RM-3W”,
nieprzybycie  stacji  radiolokacyjnej  na  Pustynię  Błędowską  uniemożliwiło
przeprowadzenie  zaplanowanych  pomiarów.  Stwierdzono  jedynie  prawidłowy
start i lot rakiety aż do zniknięcia w chmurach.

Rakieta  „RASKO-1”  mogła  być  wykorzystana  tylko  w  warunkach
poligonowych, gdyż upadek na ziemię jej elementów byłby niebezpieczny dla
ludzi i obiektów. Ponieważ późniejsze założenia programu „RASKO” domagały
się rakiety „bezpiecznej”, nadającej się do wykorzystania poza terenem poligonu,
nie wracano już więcej do rozwiązania „RASKO-1”.
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Dane techniczne:

Długość 1528 mm
Średnica stopnia silnikowego (silnik „S-2”) 82 mm
Rozpiętość stateczników silnika 325 mm
Masa startowa 8,7 kg
Pułap obliczeniowy 3,1 km
(dane części głowicowej patrz opis „Włóczni”)
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Rakieta do sztucznych oddziaływań
na chmury „RASKO-2”

Historia

Opracowanie  rakiety  prowadzono  w  Pracowni  Rakietowych  Sondowań
Atmosfery PIHM (od 1965 r. w Zakładzie Badań Rakietowych i Satelitarnych),
w zespole konstrukcyjnym: J. Walczewski i A. Ksyk.

Wymagania  techniczne  dla  rakiety,  określone  na  podstawie  danych
zagranicznych w 1963 r. brzmiały:

— pułap, min. 1500 m,
— ładunek użyteczny, min. 0,8 kg,
— rakieta lub jej części, spadające na ziemię po wykonaniu zadania

nie powinny stanowić niebezpieczeństwa dla ludzi i obiektów,
— rakieta powinna nadawać się do produkcji seryjnej.

W 1965 r. na podstawie nowych danych zagranicznych, zmieniono dwa 
pierwsze punkty wymagań, ustalając:

— pułap 2500 m,
— ładunek użyteczny 0,2 kg.

Tak więc od 1965 r. opracowanie dotyczyło rakiety o charakterystykach
wg nowych warunków technicznych.

Najistotniejszą trudność w rozwiązaniu zadania stanowił warunek trzeci.
Z  początku,  wzorując  się  na  rozwiązaniach  włoskich  rakiet

przeciwgradowych „Italrazzi”, próbowano zbudować rakietę „bezpieczną” przez
zastosowanie silnika z tworzywa lekkiego (w korpusie kartonowym). W okresie
od listopada 1963 r.  do marca  1964 r.  przeprowadzono 18 prób stoiskowych
silników próbnych własnej konstrukcji (w korpusach kartonowych). Nie udało się
jednak rozwiązać problemu wytrzymałości kadłuba silnika.

W I półroczu 1964 r. opracowano koncepcję rakiety, podzielonej na dwie
części konstrukcyjne: część silnikową — metalową, zaopatrzoną w spadochron,
oraz  zasobnik  substancji  aktywnych  (zwany  „granatem  kondensacyjnym”),
wykonany z tworzywa sztucznego i rozrywany na drobne i lekkie fragmenty po
oswobodzeniu ładunku.

Do napędu rakiety postanowiono zastosować silnik „Krywałd” morskiej
rakiety ratowniczej (służącej do przerzucania lin ze statku na statek).

Wykonano  wiele  prób  stoiskowych  tych  silników,  a  18.08.1964  r.  na
terenie  b.  lotniska  Rakowickiego w Krakowie  przeprowadzono próbę w locie
pierwszego prototypu „RASKO-2”. Rakieta działała prawidłowo pod względem
funkcjonalnym, ale pułap wynosił poniżej 1 km. Silnik rakiety morskiej okazał
się więc niewystarczający do zapewnienia wymaganych osiągów.

Wykorzystując  kadłub  i  elementy  paliwowe  silnika  „Krywałd”
opracowano  więc  nowy  silnik,  oznaczony  „S-7”.  Próby  stoiskowe  silnika
przeprowadzono we wrześniu 1964 r.
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Charakterystyki silnika „S-7” były następujące:

— średni ciąg 2795N (285 kG)
— czas pracy 0,34 s
— masa silnika 2,15 kg
— masa paliwa 0,54 kg

Z zastosowaniem silnika „S-7” wykonano drugi prototyp rakiety. Próba w
locie  odbyła  się  23.10.1964  r.  na  b.  lotnisku  Rakowickim  w  Krakowie.
Aczkolwiek silnik i urządzenia pirotechniczne działały prawidłowo, wynik próby
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nie był pomyślny, gdyż zerwała się linka spadochronu silnika, a także nie udało
się pomierzyć pułapu (zastosowano jedynie metody optyczne). Następną próbę
postanowiono  zatem  przeprowadzić  z  zastosowaniem  fotograficznej  metody
pomiaru toru.

Przygotowano w tym celu 3 egzemplarze rakiet, bez układu odzyskowego i
granatu  kondensacyjnego,  natomiast  wyposażone  w  specjalne  głowice  ze
źródłami światła, w 2 wersjach:

— „S” — z zespołem 4 smugaczy pirotechnicznych (2 egz.) 
— „E” — z żarówką, zasilaną z pakietu baterii (1 egz.)

Próby  odbyły  się  w  nocy  12/13.10.1965  r.  na  Pustyni  Błędowskiej.
Pomierzony  pułap  wynosił  ok.  1700  m.  Rakieta  spełniała  więc  wymagania
techniczne w pierwotnej wersji.

Wprowadzenie  jednak  zmian  wymagań  technicznych  spowodowało
konieczność opracowania następnego wariantu rakiety.

Skonstruowano  dalszą  modyfikację  silnika  „S-7”,  zastępując
dotychczasowy  ładunek  paliwa,  złożony  z  4  lasek,  pojedynczym  ładunkiem
grubościennym, dającym lepszy współczynnik wypełnienia silnika.
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Opracowanie tej konstrukcji i jej próby stoiskowe odbyły się w ciągu 1966
roku.

Silnik oznaczono „S-7bis”. Jego charakterystyki byty następujące:

— średni ciąg 1912 N (195 kG)
— czas pracy 0,81 s
— masa paliwa 0,975 kg

Rakieta wyposażona w silnik „S-7bis” podlegała jeszcze licznym dalszym
modyfikacjom,  ale  dotyczyły  one  już  głównie  układów  pirotechnicznych  i
systemu  wyrzucania  spadochronu,  a  w  jednostce  napędowej  jedynie  systemu
zapłonowego.

W 1967 r. dopracowano stopniowo cały układ. Zorganizowano w tym roku
cztery eksperymenty poligonowe (pierwszy, 10.05., w okolicach Ustki, następne
— 30.06., 12.07. i 29.09. na Pustyni Błędowskiej). Przygotowano do tych prób 7
rakiet,  z  tego  4  w  wersji  „S”,  dwie  w  wersji  normalnej,  jedną  w  nowo
opracowanej wersji „M”. Odmiana ta była przeznaczona — podobnie, jak wersja
„S”  —  do  przeprowadzenia  pomiarów pułapu  metodą  fotograficzną  w  nocy.
Jednak zamiast smugaczy świetlnych zastosowano tu ładunek magnezji, dający
punktowy rozbłysk.
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 Ładunek  magnezji  dodawano  do  ładunku  prochowego  „granatu
kondensacyjnego”.  Dzięki temu podstawowa konstrukcja rakiety nie podlegała
zmianie  i  w  zasadzie  każdy  egzemplarz  rakiety  „RASKO-2”  mógł  być
przekształcony  w  wersję  „M”.  Próby  1967  r.  miały  w  większości  przebieg
niepomyślny.  Kłopoty  sprawiał  głównie  układ  zapłonowy  nowego  silnika,
powodujący  często  „niewypały”  lub  zapłony  nieprawidłowe.  Zmuszało  to  do
przeprowadzania  licznych  prób  naziemnych,  podejmowanych  w  celu
dopracowania  układu.  Dopiero  ostatnia  próba  tego  roku  (29.09.)  przyniosła
pożądany wynik w postaci pomiaru pułapu, wynoszącego w tym wypadku 1940
m. Wartości tej nie uznano jednak za miarodajną dla osiągów rakiety w wersji
nominalnej, a to dlatego, że użyta do próby w dniu 29.09. rakieta typu „S” miała
podwyższony  współczynnik  oporu  (przez  „okna”  w  głowicy  dla  płomienia
smugaczy).

Dla weryfikacji osiągów przygotowano zatem dalszych 5 rakiet w wersji
„M”. Miały one tę dodatkową zaletę, że podczas próby, oprócz pomiaru pułapu,
uzyskiwano dane o działaniu systemu spadochronowego części silnikowej. Próba
w locie odbyła się w nocy z 25 na 26 czerwca 1968 r. na Pustyni Błędowskiej.
Cztery  z  pięciu  przygotowanych  rakiet  odbyły  lot  pomyślnie  i  wykonano
prawidłowe pomiary pułapu metodą zdjęć fotograficznych z 2 stanowisk. Średnia
z  pomierzonych  wartości  pułapów  wynosiła  2,5  km,  przy  małym  rozrzucie
danych. Taki zatem pułap osiągała rakieta „RASKO-2” z silnikiem „S-7bis”.

W  ciągu  1969  r.  nie  prowadzono  żadnych  prób  w  locie,  natomiast
dopracowano układy pirotechniczne i układ spadochronowy w trakcie licznych
prób naziemnych. Przygotowywano też serię 25 rakiet do prób eksploatacyjnych
w  1970  r.  Były  to  rakiety  wersji  „RASKO-2b”,  uwzględniającej  wszystkie
zmiany konstrukcyjne,  wprowadzone w wyniku dotychczasowych prób.  Wiele
podzespołów,  jak  korpus  silnika,  elementy  układów  pirotechnicznych,
spadochrony, pochodziło już z seryjnej produkcji przemysłowej. Wprowadzono
również  ważną  modyfikację  do  ładunku  użytecznego:  w  „granacie
kondensacyjnym”  umieszczono  oprócz  mieszaniny  prochu  z  jodkiem  srebra,
pewną  ilość  dipoli  (5-centymetrowych  metalizowanych  włókien),  które
rozpraszane w chwili wybuchu „granatu”, dawały silne echo radarowe. Dzięki
temu  miejsce  wybuchu  granatu  mogło  być  zaobserwowane  i  namierzone  za
pomocą radaru.

Rok  1970  rozpoczęto  wielkim  eksperymentem  pod  nazwą  „Zimowy
Poranek”.  Była to  próba znalezienia  form organizacyjnych i  technicznych dla
akcji sztucznego oddziaływania na chmury za pomocą rakiet.

W ramach eksperymentu odstrzelono 3 egzemplarze rakiet „RASKO-2b”.
Ostatnią fazę prób rakiet  „RASKO” stanowił  eksperyment  przeprowadzony w
Łebie w dniu 8 maja 1970 r. Celem próby była ocena osiągów, niezawodności i
„szybkostrzelności”  przy  seryjnych  odstrzałach.  Do  próby  przeznaczono  18
rakiet,  z  tego  7  w  wersji  „2b”,  zaś  11  w  najnowszej  wersji  „2c”.  Rakieta
„RASKO-2c”  miała  pewne  ulepszenia  w  systemie  otwierania  spadochronu  i
rozcalania rakiety. Zmiany te zostały wprowadzone po próbach lutowych 1970 r.,
a opracował je mgr inż. Andrzej Ksyk, który w ostatniej fazie prac nad rakietą
przejął  w  całości  zagadnienia  konstrukcyjne  (J.  Walczewski  zajmował  się
wówczas planowaniem i  organizacją eksperymentów).  Podawane w literaturze
charakterystyki rakiety „RASKO-2” dotyczą właśnie wersji „2c”, którą uznano
za ostateczną.

8 Polskie rakiety badawcze
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Próba w Łebie odbyła się w pogodny dzień 8.05.1970 r. w godzinach 10.00
—12.30.  Rakiety  startowały  z  jednej  wyrzutni,  z  terenu  Stacji  Sondażu
Rakietowego PIHM na mierzei między morzem a jeziorem Łebsko. Przebieg lotu
śledzono  optycznie,  a  punkty  wybuchów  „granatów”  —  za  pomocą  2
radiolokatorów,  stanowiących  wyposażenie  stacji.  Przy  okazji  śledzenie
radarowe wyrzucanych z rakiet dipoli posłużyło do badań kształtu i zmienności
profilu wiatru na wysokościach do 2,5 km.

Większą część serii odstrzelono w odstępach 5-minutowych. Cztery rakiety
nie  wystartowały  lub  start  ich  był  nieprawidłowy.  Dały  o  sobie  znów  znać
kłopoty z układem zapłonowym silnika.
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Mimo więc dużej liczby prawidłowych wzlotów, których pułapy układały się w
granicach 2100 - 2800 m (z przewagą pułapów wysokich), rezultaty próby nie
zadowoliły  konstruktorów.  Opracowano  wszechstronną  ocenę  systemu  oraz
wnioski co do ulepszeń, które powinny być wprowadzone w konstrukcji silnika
przy  organizowaniu  produkcji  seryjnej  w  przemyśle.  Wnioski  te  jednak  nie
zostały już zrealizowane wobec odstąpienia od planów użycia rakiet do ochrony
przeciwgradowej i sztucznej modyfikacji chmur.
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Konstrukcja rakiety „RASKO-2”
i urządzeń pomocniczych

Jednostopniowa  rakieta  na  paliwo  stałe  „RASKO-2”  składała  się  z  dwóch
podzespołów:

— części  silnikowej,  o  budowie  metalowej,  wyposażonej  w
spadochron,
— zasobnika  ładunku  użytecznego,  nazywanego  „granatem

kondensacyjnym” i  zbudowanego z  materiałów lekkich  (papier  bakelizowany,
tworzywa sztuczne).

Część  silnikowa składała  się  z  silnika „S-7bis”,  zaopatrzonego w tylnej
części w 4 stabilizatory z blachy duralowej, oraz z zamocowanej do przedniej
części silnika duralowej tulei, stanowiącej obsadę „granatu kondensacyjnego”,

a  równocześnie  komorę  układu  odzyskowego  części  silnikowej.  Układ
odzyskowy  składał  się  ze  spadochronu  batystowego  z  linką  stalową,  tłoka
wyrzucającego,  oraz  ładunku  prochowego  z  opóźniaczem  pirotechnicznym
służącego równocześnie do odrzucania „granatu” i wyrzucania spadochronu.

„Granat  kondensacyjny”  miał  cylindryczny  korpus  z  papieru
bakelizowanego, zakończony stożkiem przednim z masy plastycznej. W stożku
umieszczony  był  balast  wyważający  w  postaci  śrutu  ołowianego  oraz  zespół
pirotechniczny  zapalania  granatu,  z  opóźniaczem  i  podsypką.  W  osi  granatu
znajdowała  się  rura  płomieniowa  z  otworami,  służąca  do  równomiernego
zapalania ładunku granatu. W przestrzeni pomiędzy rurą a korpusem znajdował
się  ładunek  prochu  myśliwskiego  zmieszanego  z  jodkiem  srebra  (substancją
wywołującą  kondensację  pary  wodnej  po  wprowadzeniu  do  chmur),  oraz  z
dipolami, umożliwiającymi śledzenie radarowe miejsca wybuchu granatu.

Granat  swoją  tylną  częścią  osadzony  był  suwliwie  w  tulei  części
silnikowej. Tylna część granatu tworzyła jednocześnie część komory, w której
ułożony był spadochron części silnikowej.

Działanie rakiety przebiegało w sposób następujący.
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Po  ustawieniu  rakiety  na  wyrzutni  podłączano  przewody  naziemnej
instalacji  elektrycznej  do  przewodów  zapłonowych  silnika  (wyprowadzonych
przez  dyszę)  oraz  do umieszczonych  w dwóch miejscach na korpusie  rakiety
gniazdek  instalacji  zapłonu  opóźniaczy  pirotechnicznych  układu  rozcalania
rakiety i zapłonu granatu kondensacyjnego.

W  celu  uruchomienia  rakiety  doprowadzano  napięcie  elektryczne  z
instalacji  startowej jednocześnie do główki zapłonnika silnika oraz do główek
zapalających obydwu opóźniaczy.  Następował  zapłon silnika i  start  rakiety,  a
jednocześnie  zaczynały  się  palić  ścieżki  prochowe  opóźniaczy.  Silnik  działał
przez  0,8  s  do  wysokości  ok.  137  m,  gdzie  rakieta  osiągała  maksymalną
prędkość.  Dalej  lot  odbywał  się  siłą  bezwładności.  Po  upływie  czasu,
odpowiadającego  czasowi  lotu  na  pułap  dopalała  się  ścieżka  opóźniacza
rozcalania, powodując odpalenie ładunku prochowego rozcalania.
Gazy prochowe cisnęły na tłok, przesuwając go w tulei i powodując wyrzucenie
granatu  z  jego  obsady  w części  silnikowej.  Odrzucenie  granatu  powodowało
wyciągnięcie spadochronu. Po otwarciu się spadochronu silnik łagodnie opadał
na ziemię. Natomiast w poruszającym się już oddzielnie granacie opóźniacz po
pewnym czasie powodował zapalenie podsypki, której płomień — poprzez rurę
płomieniową i jej otwory — zapalał ładunek granatu. Wybuch granatu rozrywał
jego  obudowę  na  drobne  części,  oswobadzając  balast  — śrut  ołowiany  —  i
dipole. Powstałe przy wybuchu aerozole jodku srebra mogły wpływać na procesy
kondensacyjne w chmurach.
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Część silnikowa, po odnalezieniu i drobnych naprawach, mogła być użyta
ponownie.

Rakieta  była  przystosowana  do  startu  z  wyrzutni  o  prowadzeniu  na
średnicy  zewnętrznej  korpusu  rakiety.  W 1964  r.  wykonano  lekką  wyrzutnię
przenośną o długości prowadnic 2,4 m, o zakresie kątów podniesienia 55 – 90° i
masie ok. 75 kg. Zmiana kierunku strzelania, wymagała tu przestawienia całej
wyrzutni. W 1970 r. zastąpiono ją wyrzutnią „W-2”, umieszczoną na pewnego
rodzaju  statywie  obrotowym.  Taka  wyrzutnia  zapewniała  łatwe  ustawianie
dowolnego kierunku i kąta pionowego startu. Montaż wyrzutni wykonywało 2
ludzi w czasie ok. 10 minut.

Instalacja startowa była zasilana z baterii 12 V i przystosowana do użytku
polowego. Składała się z pulpitu startowego, akumulatora, kabla długości 80 m
do  połączenia  z  wyrzutnią,  skrzynki  rozdzielczej  na  wyrzutni  i  zespołu
przewodów, łączących rakietę ze skrzynką rozdzielczą. Wykonano dwie wersje
instalacji.  Pierwsza,  z  pulpitem  „AS-3”,  przeznaczona  była  do  współpracy  z
jedną  wyrzutnią.  Druga,  z  pulpitem  „R-5”  umożliwiała  odpalanie  z  jednego
stanowiska pięciu rakiet (kolejno lub jednocześnie), jeśli byłyby do dyspozycji
wyrzutnie w większej liczbie. Obie instalacje były zaopatrzone w urządzenia do
kontroli przedstartowej zarówno obwodów pokładowych rakiet, jak i obwodów
instalacji naziemnej.

Instalacja  „AS-3”  pozwalała  na  regulowanie  wysokości  rozerwania
granatu, bez zmiany opóźniacza. Wykonywano to przez oddzielne inicjowanie
opóźniacza  granatu  na  pewien  czas  przed  startem,  maksimum  17  s.
Wyprzedzenie  17-sekundowe  zapewniało  wysokość  wybuchu  1400  m,
inicjowanie  bez  wyprzedzenia  —  wybuch  na  pułapie,  ok.  2500  m.  Dobór
odpowiednich parametrów ułatwiały specjalne nomogramy.

Dopuszczalna prędkość wiatru w chwili odstrzału rakiety wynosiła do 10
m/s. Niezawodność działania układu spadochronowego oceniono na 86%.
Nie można by zatem odstrzeliwać rakiety nad terenem, na którym znajdowaliby
się ludzie.

Eksperyment „Zimowy Poranek”

Sztuczne  oddziaływanie  na  chmury  w  celu  wywołania  opadu  lub
przeciwdziałanie  opadowi  gradowemu  jest  zagadnieniem  wysoce  złożonym.
Wynika  to  przede  wszystkim z  faktu,  że  samo zjawisko  meteorologiczne,  na
które chcemy oddziaływać, pojawia się w miejscu i czasie, które trudne są do
przewidzenia. Następnie, aby uzyskać żądany skutek, trzeba substancje aktywne
wprowadzić w odpowiednią część chmury; do ustalania tego miejsca służą za
granicą radary meteorologiczne.

W związku z pracami nad rakietą „RASKO-2” podjęto w Zakładzie Badań
Rakietowych i Satelitarnych PUM próbę — prawdopodobnie jedyną w Polsce —
praktycznego wypróbowania organizacji systemu, który mógłby być zastosowany
do sztucznego zmieniania struktury chmur. Celem nie było tu wywołanie efektu
fizycznego — przekształcenia chmury — ale zbadanie możliwości  organizacji
systemu i problemów z tym związanych.
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Ponieważ nie dysponowano radarem meteorologicznym, jako umowny cel
eksperymentu przyjęto oddziaływanie na warstwowe chmury przechłodzone.
Chmury  te  występują  w  Polsce  w  okresie  zimowym,  a  wprowadzenie  jodku
srebra do takiej  chmury może spowodować efekt,  dający się  zaobserwować z
ziemi, np. miejscowe rozproszenie chmury lub lokalny opad śniegu. Co więcej
chmury tego typu rozciągają się zwykle nad większym obszarem. Ostrzał chmur
za pomocą rakiet wymaga przeprowadzenia następujących operacji:

— opracowanie prognozy meteorologicznej, a następnie ocena 
aktualnych  warunków  meteorologicznych  i  podjęcie  decyzji  o
przeprowadzeniu eksperymentu,
— określenie danych do strzelania,
— odstrzelenie odpowiedniej liczby rakiet w przewidzianym czasie, 
— wykonanie obserwacji i pomiarów kontrolnych,
— zebranie przyziemionych rakiet,
— ocena wyników eksperymentu.

Wykonanie tych prac wymagało dość dużego zespołu (ostatecznie zespół
liczył  27  osób).  Tak  duża  grupa  nie  mogła  przez  dłuższy  czas  oczekiwać
bezczynnie  na  pojawienie  się  warunków do eksperymentu  — musiała  być  w
pogotowiu, ale przy swych normalnych zajęciach.
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Dlatego postanowiono, że eksperyment musi być przeprowadzony w sąsiedztwie
Krakowa. Jako miejsce wybrano teren lotniska Pobiednik (ok. 1200×800 m), w
odległości około 15 km od siedziby Zakładu Badań Rakietowych i Satelitarnych.

Po raz pierwszy próbowano eksperyment przeprowadzić w zimie 1968/69,
jednak epidemia grypy zdekompletowała zespół wykonawców w takiej mierze,
że musiano zaniechać przedsięwzięcia. Po raz drugi podjęto zamierzenie w lutym
1970 r. Jako okres eksperymentu wyznaczono czas od 3 do 28 lutego (wszystkie
dni  robocze).  W  tym  okresie  codziennie  o  godz.  8.00  podawano  prognozę
meteorologiczną,  która  decydowała  o  tym,  czy  w  danym  dniu  odwoływano
gotowość  zespołu,  czy  zarządzano  wyjazd  na  teren  doświadczenia.  Wyjazdy
takie odbyły się dwukrotnie, 13 i 25 lutego.

W ogólnym zarysie, program działania był następujący.
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O godzinie 8.00 podejmowano decyzję na dany dzień. Jeśli oznaczała ona
podjęcie  eksperymentu,  uruchamiano  środki  transportu  i  o  godz.  9.00  grupy
funkcyjne (z wyjątkiem obsługi radaru, który pozostawał w siedzibie Zakładu w
Czyżynach)  gromadziły  się  na  lotnisku  Pobiednik.  Przygotowywano rakiety  i
zajmowano  stanowiska  obserwacyjne,  a  jednocześnie  wypuszczano  balonową
sondę meteorologiczną, której dane służyły do weryfikacji prognozy i ustalenia
wysokości, na jakiej powinny rozrywać się granaty.

O  godzinie  11.00  wszystkie  stanowiska  powinny  meldować  gotowość.
Godzina 11.15 była godziną „zero” — początkiem odstrzałów. Odstrzały miały
być  zakończone  do  godz.  12.15,  po  czym  wykonywano  kontrolny  sondaż
meteorologiczny, a także równolegle obserwacje i pomiary. Wraz z odstrzałami
zaczynała się akcja poszukiwania przyziemionych rakiet, których punkty upadku
określano na podstawie danych obserwacji radarowej i obliczeń. Godzina 14.00
oznaczała koniec akcji.

Schemat  ten  nigdy  nie  został  zrealizowany  w  całości.  W  dniu  13.02.
odstrzelono jedną rakietę tylko symbolicznie (warunki meteorologiczne zmieniły
się  niekorzystnie),  zaś  w dniu  25.02 po odstrzeleniu dwóch rakiet  przerwano
akcję,  gdyż  jedna  z  rakiet  upadła  poza  oznaczonym  terenem  i  trzeba  było
zanalizować przyczyny tak znacznego odchylenia od linii strzału.

Poza  całym  systemem  rakietowym  „RASKO-2”  w  eksperymencie
zaangażowano  radiolokator,  śledzący  punkty  wybuchu  granatów,  oraz
zorganizowano doraźnie punkt radiosondażowy na lotnisku Pobiednik.
W przygotowaniu prognoz brało udział Krakowskie Biuro Prognoz. Oczywiście,
każda akcja musiała być oprócz tego uzgadniana z kontrolą strefy powietrznej ze
względu na możliwe zagrożenie dla samolotów.

Eksperyment  obsługiwały  następujące  zespoły  funkcyjne,  złożone  z
pracowników Zakładu Badań Rakietowych i Satelitarnych:

— zespół dowodzenia (2 osoby),
— zespół prognoz meteorologicznych (2 osoby),
— zespół obsługi radiosondażu — przygotowanie radiosond i wykonanie
pomiaru (2 osoby),
— zespól napełnienia balonów sondażowych i obsługi wzlotu balonów
(2 osoby),
— zespół obsługi radaru (4 osoby),
— zespół obsługi wyrzutni i startu rakiet (4 osoby),
— zespół obserwacji lotu rakiet (2 osoby),
— zespół obserwacji i pomiarów meteorologicznych (2 osoby),
— zespół dokumentacji fotograficzno-filmowej (3 osoby),
— zespół odnajdywania miejsc upadku i zbierania rakiet (2 osoby).

Dane techniczne rakiety „RASKO-2”
— pierwszy prototyp — z silnikiem „Krywałd” (próba w locie 18.08.1964
r.):

Długość 1210 mm
Średnica 55 mm
Rozpiętość stateczników 255 mm
Masa startowa 3,6 kg
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Masa paliwa 0,272 kg
Masa użyteczna (masa wypełnienia granatu
kondensacyjnego) 0,5 kg
Pułap przy kącie startu 80° 0,6 km
— drugi prototyp — z silnikiem „S-7” (próba w locie 23.10.1964 r.):
Długość 1278 mm
Średnica 57 mm
Rozpiętość stateczników 253 mm
Masa startowa 4,0 kg
Masa paliwa 0,54 kg
Masa ładunku kondensacyjnego 0,5 kg 
Pułap — nie pomierzony
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—  rakieta  „RASKO-2S”  z  głowicą  wyposażoną  w  smugacze  świetlne
(wersja z silnikiem „S-7bis”):

Długość 1347 mm
Średnica 57 mm
Rozpiętość stateczników 253 mm
Masa startowa 4,9 kg
Masa paliwa 0,975 kg
Pułap 1,93 km

— rakieta „RASKO-2b” (z silnikiem „S-7bis”):
Długość 1248 mm
Średnica 58 mm
Rozpiętość stateczników 255 mm
Masa startowa 5,0 kg
Masa paliwa 0,975 kg
Masa „granatu kondensacyjnego” 1,27 kg
Masy substancji wypełniających „granat”:

proch 0,36 kg
jodek srebra 0,04 kg
balast 0,35 kg

Pułap przeciętny przy kącie startu 85° 2,5 km

— rakieta „RASKO-2c” (z silnikiem „S-7bis”):
Długość 1248 mm
Średnica 58 mm
Rozpiętość stateczników 255 mm
Średnica spadochronu odzyskowego 1300 mm
Objętość użyteczna zasobnika 800 cm3

Masa startowa 4,9 kg
Masa paliwa 0,975 kg
Masa „granatu kondensacyjnego” 1,5 kg
Masy substancji wypełniających „granat”:

proch 0,31 kg
jodek srebra 0,04 kg
balast 0,35 kg

Pułap przeciętny przy kącie startu 85° 2,5 km
Czas lotu na pułap, ok. 20 s
Prędkość maksymalna, ok. 325 m/s
Prędkość przyziemienia cz. silnikowej na spadochronie 7 m/s

Rakieta przesyłowa „RASPO-2”
W  1967  r.  dwie  rakiety  „RASKO-2”  z  silnikiem  „S-7”  przystosowano  do
transportu  poczty,  dla  potrzeb  Doświadczalnego  Ośrodka  Rakietowego
Aeroklubu. Rakiety te nazwano: „RASPO-2” (RASKO-2 — pocztowa). Zamiast
„granatu kondensacyjnego” rakiety wyposażone były w zasobnik na pocztę,  o
analogicznych  rozmiarach  jak  „granat”.  Spadochron  umocowany  był  do
zasobnika, a nie do części silnikowej.

126



Poza tym rakieta odpowiadała rozmiarowo i masowo rakiecie „RASKO-2” —
prototyp 2. — Lot pocztowy rakiet „RASPO” odbył się w dniu 23.11.1967 r. na
lotnisku Pobiednik pod Krakowem.

Rakieta do treningu radiolokacyjnego „RASKO-2R”
W  1973  r.  miały  odbyć  się  w  Łebie  starty  eksperymentalnych  wersji  rakiet
„Meteor-1” i „Meteor-3”, zaopatrzonych w sondy z nadajnikami odzewowymi,
współpracującymi z naziemną stacją radiolokacyjno-telemetryczną „Meteoryt”.
Istniały obawy,  czy  obsługa  stacji  „Meteoryt”,  przystosowanej  w zasadzie  do
śledzenia wolno wznoszących się sond balonowych, poradzi sobie ze śledzeniem
rakiet. Ewentualne „zgubienie” rakiety przez radar oznaczałoby dotkliwą stratę,
gdyż rakiety „Meteor” nie były już produkowane i zapas egzemplarzy do prób
sondy rakietowej był ograniczony.
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Postanowiono  zatem  przed  startami  rakiet  „Meteor”  przeprowadzić  trening  z
użyciem taniej  rakiety  próbnej.  System taki  był  stosowany  w  amerykańskich
stacjach sondażu  rakietowego i  J.  Walczewski  zapoznał  się  z  nim w 1968 r.
podczas pobytu w Argentynie.

Jako rakietę próbną postanowiono zaadaptować rakietę „RASKO-2”, której
kilka  egzemplarzy  pozostało  jeszcze  na  składzie.  „Granat  kondensacyjny”
wymieniono  na  głowicę,  zawierającą  nadajnik  odzewowy,  pracujący  na
częstotliwości  1770 MHz i umożliwiający śledzenie rakiety stacją „Meteoryt”.
Głowica  wykonana była  z  tworzywa sztucznego,  przez  którą  emitowana była
swobodnie częstotliwość radiowa. Podobnie, jak w rakiecie „RASPO-2”, głowicę
zaopatrzono w spadochron, zaś część silnikowa nie była odzyskiwana.

Prototyp rakiety „RASKO-2R” został wypróbowany w 1972 r. w okolicach
Torunia, natomiast 3 dalsze egzemplarze odstrzelono w Łebie 11 i 12 czerwca
1973  r.  przed  startami  rakiet  „Meteor-1E”.  Rakiety  „RASKO-2R”  spełniły
powierzoną sobie rolę bardzo dobrze.

Rakieta „RASKO-3” (projekt)
W końcu  1964  r.  opracowano  powiększoną  wersję  rakiety  „RASKO-2”,  pod
nazwą  „RASKO-3”.  Rakieta  ta  zawierała  wszystkie  rozwiązania  swego
mniejszego pierwowzoru, natomiast wyposażona być miała w większy silnik „S-
8”, którego prototyp wykonano.
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Silnik „S-8” przystosowany był do tego samego paliwa, na jakim pracował silnik
„S-7”, jednak zamiast 4 lasek paliwowych miał mieścić 7, zwiększając przez to
masę paliwa z 0,54 do ok. 1,0 kg. Spodziewano się uzyskać przez to większy
pułap i udźwig rakiety w porównaniu z osiągami „RASKO-2”, opartej na silniku
„S-7”.  Projekty te  zarzucono wobec realizacji  silnika „S-7bis” i  nowej wersji
„RASKO-2”.

Dane techniczne:

Długość 1560 mm
Średnica 60 mm
Rozpiętość stateczników 260 mm
Masa startowa 7,0 kg
Masa paliwa, ok. 1,0 kg

9 Polskie rakiety badawcze
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Rodzina rakiet 
meteorologicznych „Meteor”

5
Rakieta „Meteor-1”

Utworzona  w  dniu  1  kwietnia  1961  r.  Pracownia  Rakietowych  Sondowań
Atmosfery  Państwowego  Instytutu  Hydrologiczno-Meteorologicznego  w
Krakowie jako swój pierwszy temat naukowo-badawczy przyjęła „Opracowanie
rakietowego  systemu  pomiaru  wiatrów  górnych”.  Była  to  konkretyzacja
końcowego  etapu  „Programu  RM”;  ogólny  cel  tego  programu  —  realizacja
polskiej  rakiety  meteorologicznej  —  został  tu  połączony  ze  sprecyzowanym
celem badawczym: pomiarami wiatrów górnych na wysokościach powyżej 30
km,  dokąd  nie  docierały  jeszcze  wówczas  polskie  sondy  balonowe.  Ponadto
sformułowanie  tematu  wskazywało  na  to,  że  nie  chodzi  o  przeprowadzenie
jednorazowego  eksperymentu,  ale  uruchomienie  systemu,  zdolnego  do
wykonywania pomiarów przez dłuższy czas.

Dla  sformułowania  tematu  duże  znaczenie  miały  konsultacje  naukowe
ówczesnego  zastępcy  dyrektora  PIHM d.s.  meteorologii,  prof.  dr  Władysława
Parczewskiego,  który  także  udzielał  swego  poparcia  dla  sprawy  badań
rakietowych  przez  wiele  lat.  Rozpoczęcie  i  kontynuowanie  tych  badań,
stanowiących całkowitą nowość w PIHM i w Polsce, rodziło niezliczone opory i
problemy.  Ich  przezwyciężanie  i  rozwiązywanie  byłoby  niemożliwe  bez
zaangażowania i pomocy wielu osób z centrali PIHM w Warszawie. Szczególny
wkład wnieśli tu — od samego początku — dr Jerzy Michalczewski i kmdr mgr
inż.  Zdzisław  Wąsowski.  Stopniowo  włączali  się  we  współpracę  także
pracownicy Oddziału Krakowskiego PIHM, któremu Pracownia RSA podlegała
bezpośrednio i  dla którego — przyznać trzeba — była ona nabytkiem bardzo
kłopotliwym,  ze  względu  na  szeroką  działalność  techniczną  i  organizowanie
eksperymentów na dalekich terenach nadmorskich.

Jak już wspomniano przy okazji omówienia rakiet „RD-42” i „RM-3W”,
pracę  nad  tematem  —  kierowanym  przez  mgr  inż.  J.  Walczewskiego  —
rozpoczęto  od opracowania koncepcji  i  założeń technicznych dla  rakietowego
systemu pomiaru  wiatrów górnych.  Przedmiotem analizy  wstępnej  był  wybór
typu rakiety i typu systemu pomiarowego.
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Wzięto pod uwagę 4 typy rozwiązań rakiet, a mianowicie:
— rakietę jednostopniową klasyczną,
— rakietę dwustopniową,
— rakietę jednostopniową z głowicą typu „grot”,
— rakietę, wyrzucaną z wyrzutni lufowej metodą ciśnieniową.

Wykorzystując własne studia projektowe, eksperymenty poligonowe oraz
dane  zagraniczne,  a  także  dokonane  rozeznanie  krajowych  możliwości
technologicznych,  zdecydowano  się  przyjąć  rozwiązanie  rakiety  z  „grotem”,
analogiczne do zrealizowanego w zagranicznej konstrukcji „Loki — Wasp”.

Rozważano również 4 rozwiązania systemu pomiarowego dla pomiaru 
wiatrów stratosferycznych:

— metodę aerodynamiczną,
— metodę akustyczną,
— metodę obłoków dymnych,
— metodę radiolokacyjną.

Przy  selekcji  odrzucono  metodę  pierwszą  i  drugą  ze  względu  na
komplikacje  rozwiązania  i  trudności  techniczne.  Metodę trzecią  odrzucono ze
względu  na  możliwość  jej  stosowania  tylko  przy  sprzyjających  warunkach
pogodowych.  Przyjęto metodę radiolokacyjną,  opartą  na śledzeniu radarowym
celu  (czujnika  wiatru),  wyrzucanego  z  rakiety.  Metoda  ta  jest  niezależna  od
pogody, a ponadto pozwala maksymalnie uprościć konstrukcję rakiety, gdyż 
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rakieta  nie  niesie  żadnej  aparatury  pomiarowej,  a  jedynie  bierny  obiekt
(spadochron metalizowany lub tzw. dipole), wyrzucany na pułapie lotu. Trzeba
było  jednak  opracować  odpowiedni  czujnik  wiatru,  określić  jego  niezbędną
wielkość,  wybrać  właściwy  do  śledzenia  typ  stacji  radiolokacyjnej,  oraz
opracować metodę przechwytywania celu przez radar po wyrzuceniu z rakiety, i
samego  pomiaru.  Z  literatury  wiedziano,  że  w  USA  po  wprowadzeniu
analogicznego  systemu,  przechwytywanie  radarowe  czujników  wiatru
przeprowadzane  było  z  początku  z  powodzeniem  jedynie  70-procentowym.
Przewidywano  więc  pewne  trudności  przy  wdrożeniu  systemu  do  użytku  i
zaplanowano liczne badania i eksperymenty na niższych pułapach — stąd m.in.
koncepcje eksperymentów z rakietami „RD-42”, „RM-34” i „RM-3W”.

Podobne  trudności  wiązały  się  z  konstrukcją  rakiety.  Układ  rakiet  z
„grotem” był mało znany (budowano takie rakiety dotychczas tylko w USA),
rozwiązania  konstrukcyjne  i  metody  obliczeń  nie  były  opisane  w  dostępnej
literaturze.

Po przedstawieniu wyników analizy i wniosków dyrekcji PIHM w połowie
1961 r. zapadła decyzja o zorganizowaniu szerszej kooperacji w celu realizacji
całego systemu. W dniu 28 listopada 1961 r. odbyła się w Warszawie wstępna
konferencja na ten temat, która zapoczątkowała serię kontaktów między PIHM a
możliwymi  kooperantami.  W  dniu  29  marca  1962  r.  odbyła  się  następna
konferencja, na której przyjęto następujące ustalenia:

— Pracownia RSA PIHM opracuje założenia techniczne dla rakiety i
system pomiarowy, a po zakończeniu opracowania rakiety będzie przeprowadzać
sondaże rakietowe;

— konstrukcję rakiety opracuje Instytut Lotnictwa w Warszawie.
Założenia techniczne dla rakiety zostały przesłane Instytutowi Lotnictwa w

dniu 17 maja 1962 r. Były one sformułowane następująco:
— pułap rakiety 35 km,
— gabaryt przestrzeni ładunku użytecznego — średnica 35 mm, 
długość: 700 mm,
— masa ładunku użytecznego 0,5 kg,
— wyrzucanie ładunku z rakiety w pobliżu pułapu,
— temperatura eksploatacji od  –25° do +30°C,
— bezpieczeństwo i prostota obsługi,
— okres składowania bez zmiany własności minimum 6 miesięcy,
— możliwie niska cena.

Umowa pomiędzy PIHM a IL została zawarta w dniu 28 września 1962 r.
Przewidywała  ona,  że  w  celu  przeprowadzenia  niezbędnych  badań  w  locie
zostanie wykonana seria prototypowa rakiet w liczbie 30 sztuk.

W  Instytucie  Lotnictwa  prace  nad  rakietą  podjął  zespół  pod
kierownictwem mgr inż. Jerzego Haraźnego. Pracami nad silnikiem kierował mgr
inż. Adam Obidziński.  W projektowaniu rakiety udział  brali:  mgr inż,  Witold
Błaszczyk, mgr inż. Stefan Bramski, mgr inż. Ryszard Lewandowski, mgr inż.
Krzysztof  Nowak. Opracowaniem wyrzutni  i  instalacji  startowej zajmował się
mgr  inż.  Józef  Pogoda,  sprawami  pomiarów  parametrów  toru  —  mgr  inż.
Grzegorz Pawlak, zaś problematyką technologii wykonania rakiety — mgr inż.
Antoni Golędzinowski i mgr inż. Zbigniew Pawlak.
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Równolegle  z  pracami  IL,  a  nawet  wyprzedzając  ich  rozpoczęcie,
prowadzono w Pracowni  RSA PIHM badania nad radiolokacyjnym systemem
pomiaru  wiatru.  Aby  umożliwić  śledzenie  radarowe  różnych  obiektów,  które
mogły  służyć  jako  czujniki  wiatru,  opracowano  specjalny  system  balonowy,
składający  się  z  balonu  sondażowego,  tzw.  reflektora  rogowego,  ładunku
użytecznego i automatycznego wyzwalacza, umożliwiającego zrzucenie ładunku
z balonu na żądanej wysokości. Ładunkiem użytecznym mógł być spadochron
metalizowany z obciążnikiem lub zasobnik, wypełniony dipolami. Podczas startu
i wznoszenia balon śledzony był radarem dzięki odbijaniu się fal radiolokatora od
reflektora rogowego.
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Na żądanej wysokości następowało zwolnienie ładunku użytecznego. Jeśli był to
spadochron,  otwierał  się  podczas  opadania,  jeśli  ładunek  stanowiły  dipole  —
rozpraszały  się  w atmosferze po wysypaniu  z  pudła.  W każdym wypadku na
ekranie radaru pojawił  się  sygnał  badanego obiektu,  który śledzono następnie
podczas opadania.

Pierwszy  eksperyment  tego  typu  przeprowadzono  21  maja  1962  r.  w
Krakowie. W 1962 r. wykonano 15 prób, w 1963 r. 8, w 1964 r. — 9. Dalsze
badania  prowadzono  już  śledząc  dipole,  wysypywane  z  odbywających  próby
rakiet  „Meteor-1”.  Eksperymenty  w  latach  1962  i  1963  pozwoliły  przede
wszystkim wybrać typ czujnika — wybór padł na dipole, a następnie ustalić ich
niezbędną ilość: 0,54 kg.

Wynikiem  dalszych  prób  było  ustalenie  metody  śledzenia  dipoli:
stosowano do śledzenia  2  stacje  radarowe,  z  których jedna  śledziła  dalszy,  a
druga bliższy skraj obłoku, utworzonego przez rozproszone w atmosferze dipole.
Badania  radiolokacyjne  były  prowadzone  przez  mgr  inż.  J.  Walczewskiego.
Dzięki licznym próbom śledzenia dipoli, wysypywanych z balonów i z rakiet na
pułapach 10 - 15 km, metodę pomiarową opanowano w takim zakresie,  że w
chwili  wejścia  rakiety  do  eksploatacji  w  1965  r.  od  razu  przystąpiono  do
użytecznych  pomiarów,  wykonując  przechwytywanie  radiolokacyjne  czujnika
wiatru ze 100-procentową pewnością.

Jednak  w  chwili,  gdy  przystępowano  do  prób  w  locie  „Meteora-1”  w
początku 1964 r. metoda śledzenia dipoli nie cieszyła się zaufaniem specjalistów
z  dziedziny  radiolokacji  (poza  PIHM)  i  Instytut  Lotnictwa  nie  godził  się  na
określanie  pułapu  rakiety  na  podstawie  zarejestrowanego  sygnału  dipoli.
Ponieważ  wszelkie  inne  metody  zawodziły  na  pułapach  powyżej  10  km,  w
Pracowni RSA PIHM sięgnięto do doświadczeń, zgromadzonych podczas prób
rakiet  „RM”,  i  zaproponowano metodę  określania  pułapu  na  podstawie  zdjęć
rozbłysku  materiału  wybuchowego,  umieszczonego  w  rakiecie.  Zdjęcia
wykonywano w nocy na tle gwiaździstego nieba. Współrzędne rozbłysku były
określane  na  podstawie  współrzędnych  gwiazd.  Metoda  ta,  nazywana
astrometryczną, opracowana została w 1961 r. przez mgr W. Górala dla rakiet
„RM”. Obecnie przyjęto ją jako obowiązującą metodę określenia pułapu rakiet
„Meteor-1”. W Instytucie Lotnictwa opracowano do tego celu specjalny ładunek
wybuchowo-świetlny, mieszczący się w „grocie” rakiety. Próbę ładunku i próbę
zdjęcia  wykonał  zespół  Pracowni  RSA  na  Pustyni  Błędowskiej  w  dniu  27
kwietnia  1964  r.  W sumie  10  rakiet  serii  prototypowej  wyposażono  w  takie
ładunki. Pomiary pułapu tych rakiet  wykonywała Pracownia RSA PIHM przy
współpracy mgr W. Górala.

W Instytucie Lotnictwa opracowanie rakiety rozpoczęto w 1962 r., nawet
jeszcze  przed  podpisaniem  umowy,  a  wkrótce  po  otrzymaniu  warunków
technicznych. Pod koniec roku 1963 gotowe były pierwsze egzemplarze rakiet
prototypowych.  Pierwsza  próba  w  locie  odbyła  się  pod  Warszawą  dnia  18
grudnia 1963 r. Był to tzw. odstrzał płaski z wyrzutni ustawionej pod kątem 5°.
Przebieg tej próby był niepomyślny. Serię dalszych prób tego typu wykonano w
styczniu 1964 r.  Podczas  tych prób grot  wyposażony był  jedynie w smugacz
świetlny,  umożliwiający  wykonywanie  zdjęć  toru.  Wobec  występowania
licznych awarii konstrukcję rakiety stopniowo wzmacniano. Ostatecznie uznano
za dojrzałą do prób na torze stromym (kąt startu 86°) i ustalono termin tych prób
na maj 1964 r.
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Znalezienie miejsca prób było przedmiotem długotrwałych starań dyrekcji
PIHM  i  zespołu  Pracowni  RSA.  Po  przeanalizowaniu  i  przekonsultowaniu
szeregu różnych możliwości uzyskano ostatecznie miejsce do prób na wybrzeżu
morskim  w  rejonie  Ustki.  Nie  zakładano  tam  żadnej  stałej  bazy,  odstrzały
przeprowadzono  systemem  polowym.  Stan  ten  trwał  zarówno  podczas  prób
rakiety „Meteor-1”, jak i później podczas regularnego sondażu rakietowego, aż
do 1969 r.

Próby majowe 1964 r., obejmujące 2 odstrzały z ładunkiem rozbłyskowym
i 2 odstrzały z ładunkiem dipoli, wykazały, że pułap rakiety leży w granicach 11 -
15 km. Wprowadzono dalsze ulepszenia, i w 1964 r. wykonano jeszcze dalsze
serie prób stromotorowych (w czerwcu, lipcu, sierpniu i październiku). Niestety,
wciąż nie udawało się uzyskać pułapów wyższych, niż ok. 12 km. Sytuacja była
dramatyczna, gdyż wyczerpano już 30 egzemplarzy serii prototypowej rakiet, w
przygotowaniu  były  już  elementy  serii  informacyjnej,  która  miała  służyć  do
rozruchu sondażu, a rakieta nie spełniała wciąż wymogów technicznych.

Uzgodniono zatem z PIHM:
—  zmianę  warunków  technicznych:  zmniejszenie  przestrzeni  ładunku

użytecznego o połowę (długość komory ładunku zredukowano do 350 mm),
— decyzję wykorzystania do dalszych prób pewnej liczby rakiet z serii

informacyjnej.
Po skróceniu i  przekonstruowaniu grota oraz zespołu połączenia grota z

silnikiem  impas  został  przełamany:  w  dniu  26  marca  1965  r.  przekroczono
upragnioną granicę pułapu 30 km (rakieta z rozbłyskiem).

W dniach 26 i  27  maja  1965 r.  odbyły się  próby odbiorcze.  Rakieta  z
rozbłyskiem  odstrzelona  26  maja  wykazała  pułap  36,8  km,  co  oznaczało
spełnienie warunków odnośnie maksymalnej wysokości lotu. Natomiast w próbie
27 maja dla wystrzelonych rakiet dipole przechwycono na wysokości ok. 18 km.
Wprowadzono zatem dłuższy czas działania opóźniacza pirotechnicznego i taką
wersję rakiety przedstawiono do próby w dniu 16 czerwca 1965 r., podczas której
nastąpiło  przekazanie  rakiety  wraz  z  urządzeniami  naziemnymi  zespołowi
Pracowni  Rakietowych  Sondowań  Atmosfery  PIHM.  Termin  próby  został
ustalony zgodnie z Międzynarodowym Kalendarzem Geofizycznym — przypadał
on  w  tzw.  Interwale  Geofizycznym,  czyli  w  okresie  wzmożonej  aktywności
pomiarów geofizycznych.
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Do  próby  tej  ze  strony  PIHM  —  dzięki  życzliwej  pomocy  wojska  —
zmobilizowano  zespół  4  stacji  radiolokacyjnych,  był  to  bowiem  pierwszy
eksperyment  zastosowania  metody  radiolokacyjnego  śledzenia  dipoli  na
wysokości ok. 35 km.

Odstrzał  przeprowadzono  zgodnie  z  międzynarodowym  regulaminem
sondowań  rakietowych,  o  godz.  12.00  GMT.  Próba  zakończyła  się  pełnym
sukcesem. Wysokości przechwycenia dipoli przez 4 stacje wynosiły: 36,3 km,
35,6 km, 36,0 km i 36,5 km. Zmierzono profil wiatru w warstwie o grubości 5,8
km (licząc od pułapu przechwycenia). Rakieta „Meteor-1” i system pomiarowy
wykazały pełną użyteczność. Rozpoczął się polski sondaż rakietowy stratosfery,
mający  trwać  przeszło  6  lat.  Następny  start  zrealizowano  o  północy  czasu
Greenwich (godz.  00.00 GMT dnia 17 czerwca 1965 r.)  już wyłącznie siłami
Pracowni RSA PIHM. I tym razem osiągnięto pełny sukces:  zmierzono profil
wiatru w warstwie o grubości 7,5 km, od wysokości 36,8 km do 29,3 km.

Tak więc w 9 lat po utworzeniu Sekcji Technicznej PTA i sformułowaniu
założeń „Programu RM” cel został osiągnięty. Polska otrzymała własną rakietę
meteorologiczną i rozpoczęła badania górnej atmosfery.
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Fakt  ten  został  zarejestrowany  przez  polskie  i  zagraniczne  środki  przekazu
informacji. Węgry upamiętniły go nawet wydaniem znaczka pocztowego.

W  owym  czasie  tylko  5  krajów  na  świecie  dysponowało  własnymi
konstrukcjami rakiet meteorologicznych: ZSRR, USA, Anglia, Japonia i Francja.
Polska stała się kolejnym, szóstym krajem na tej liście.
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Rakieta „Meteor-1” składała się z części silnikowej i z części głowicowej
w postaci grota, oddzielanego od części silnikowej natychmiast po ustaniu pracy
silnika i samodzielnie kontynuującego lot na pułap. Korpus silnika wykonany był
z blachy stalowej grubości 1,2 mm i zakończony z jednej strony pierścieniem
gwintowanym,  do  którego  wkręcone  było  zamknięcie  przednie,  zaś  z  drugiej
strony  —  dyszą  stalową  z  wklejoną  do  niej  szczelnie  przeponą  aluminiową.
Gwint  zamknięcia  przedniego  uszczelniony  był  żywicą  epoksydową.
Wewnętrzną powierzchnię ścianki silnika pokryto specjalną izolacją termiczną.
Na zewnątrz korpusu przyspawano zaczep teowy do prowadnicy wyrzutni i dwa
nożowe występy prowadzące. Takie same elementy umieszczono symetrycznie
po przeciwległej stronie korpusu, w celu zachowania symetrii aerodynamicznej.

Ładunek  paliwa  w  kształcie  walca  z  masy  prochowej,  z  wewnętrznym
kanałem  o  przekroju  w  kształcie  gwiazdy,  był  pokryty  na  powierzchniach
zewnętrznej i czołowych masą niepalną (inhibitorem), aby spalanie zachodziło
tylko w kanale wewnętrznym. Ładunek paliwa wklejony był do silnika od strony
dyszy.  Od  strony  zamknięcia  przedniego  umieszczono  szczelne  pudełko
celuloidowe z ładunkiem zapłonowym. Natomiast  zapłonnik inicjujący zapłon
silnika  był  wsuwany  z  zewnątrz  do  dyszy  już  na  wyrzutni  (po  wycięciu
aluminiowej przepony dyszowej).

Stożek,  łączący  silnik  z  grotem,  był  wykonany  z  cienkościennych
elementów stalowych i osadzony na zakończeniu przednim silnika, za pomocą
gwintu. Od przodu stożek zakończony był stożkowym gniazdem osadczym grota,
z  komorą  ładunku  pirotechnicznego  do  rozdzielania  członów rakiety.  Poniżej
umocowano  bezwładnościowy  wyłącznik  rtęciowy  i  kondensator,  służące  do
zapalania ładunku rozdzielającego w chwili zakończenia pracy przez silnik.

Wokół  dyszy  silnika  umocowano  duralowy  pierścień  osadczy
stateczników,  z  4  statecznikami  o  konstrukcji  mieszanej.  Rdzeń  stateczników
stanowiła ażurowana sklejka, pokryta nitowaną blachą duralową i zakończona z
przodu stalową krawędzią natarcia o profilu nożowym.

Grot  rakiety  miał  stalową  głowicę,  wypełnioną  balastem  ołowianym,
niezbędnym  dla  zapewnienia  żądanej  masy  i  wyważenia  grota.  Za  balastem
znajdowała się komora opóźniacza pirotechnicznego, z izolowanym kontaktem
elektrycznym, wyprowadzonym na zewnętrzną powierzchnię grota (tzw. „plamką
kontaktową”).
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W komorze  znajdował  się  opóźniacz  pirotechniczny  oraz  ładunek  prochowy,
służący do wyrzucania zasobnika z dipolami.

Część tylną korpusu grota stanowiła stalowa rura, zakończona stożkiem,
dopasowanym do gniazda osadczego w części silnikowej. Do rury przyspawano
4  stateczniki  trójkątne.  Wewnątrz  rury  znajdował  się  dopasowany  suwliwie
zasobnik  z  dipolami,  utworzony  z  dwóch  półcylindrycznych  połówek  i
zakończony od przodu tłokiem, na który w chwili wyrzucania zasobnika działały
gazy prochowe. W tylnej części zasobnika umieszczono tulejkę ze smugaczem
świetlnym, zapalanym w chwili odłączenia grota. Zasobnik przynitowany był do
korpusu  grota  —  w  chwili  wyrzucania  siła  gazów  prochowych  ścinała  nity,
oswobadzając  zasobnik  i  wystrzeliwując  go  z  korpusu  grota.  Dwie  płaskie
sprężyny  wewnątrz  zasobnika  ułatwiały  rozdzielenie  się  połówek zasobnika  i
wysypanie dipoli.

Rakieta startowała z wyrzutni o długości prowadnicy 4 m i masie 300 kg.
Wyrzutnia  składała  się  z  podstawy,  prowadnicy  o  konstrukcji  kratowej  oraz
podpory i bocznych odciągów z zaczepami. U dołu prowadnicy znajdowała się
obsada zapłonnika, wraz z pokrętłem, za którego pomocą wsuwano zapłonnik do
dyszy ustawionej na wyrzutni rakiety. Wyrzutnia w stanie rozłożonym mogła być
przewożona na samochodzie  ciężarowym i  ustawiana w terenie przez 5 osób.
Wyrzutnia ta oraz bateryjna instalacja startowa (12V) pozwalały na użytkowanie
rakiety w warunkach polowych. Napięcie elektryczne doprowadzano do rakiety
w 3 punktach: do zapłonnika, zmontowanego w obsadzie wyrzutni, do „plamki
kontaktowej”  grota  (za  pomocą  styku  elastycznego  na  wyrzutni),  w  celu
zapalenia opóźniacza pirotechnicznego w grocie, oraz do kondensatora w stożku
łączącym,  w  celu  zapewnienia  energii  elektrycznej  do  zapłonu  ładunku
rozdzielającego.  Przenośny  pulpit  instalacji  startowej  umożliwiał  kontrolę
instalacji i odpalanie rakiety w bezpieczny sposób.

W  chwili  startu  zapalała  się  ścieżka  prochowa  opóźniacza  grota,  zaś
kondensator mechanizmu oddzielania grota był naładowany. Gdy silnik kończył
pracę, następowało przerzucenie do przodu rtęci w wyłączniku rtęciowym stożka
łączącego, a w ten sposób zwarcie obwodu elektrycznego między kondensatorem
a główką zapalczą ładunku rozdzielającego. Ładunek wybuchał, odłączając grot
od części silnikowej. Teraz grot samodzielnie kontynuował lot kosztem nabytej
energii kinetycznej. Lot grota mógł być obserwowany dzięki smugaczowi.
Gdy upływał czas odpowiadający obliczeniowemu czasowi osiągnięcia pułapu,
dopalająca się ścieżka opóźniacza powodowała zapalenie ładunku prochowego w
grocie i wyrzucenie na zewnątrz zasobnika z dipolami. Dipole rozpraszały się w
atmosferze, co umożliwiało ich śledzenie radiolokacyjne, a równocześnie były
unoszone  wiatrem.  Pomiar  współrzędnych  obłoku  dipoli  w  regularnych
odstępach  czasu  (co  1/2  min)  umożliwiał  więc  pomiar  prędkości  i  kierunku
wiatru na różnych wysokościach.

Części rakiety spadały na ziemię i nie były odzyskiwane.
Opisana  wersja  standardowa  rakiety  oznaczana  była  niekiedy  „Meteor-

1A”. Oprócz niej opracowano w Instytucie Lotnictwa w latach 1967—1968 (wg
specyfikacji PIHM) także wersje oznaczone „B” i „C”.

Wersja „B” różniła się od wersji „A” tylko wewnętrznym wyposażeniem
grota.  Zawierał  on dwie  porcje  dipoli  i  dwa opóźniacze  nastawione na różne
czasy.
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Dzięki  temu  pozwalał  na  wyrzucenie  dwóch  mniejszych  ładunków  dipoli  na
różnych wysokościach. Zewnętrznie groty „A” i „B” nie różniły się między sobą.
Natomiast grot wersji „C” był dłuższy (1140 mm zamiast 800 mm) i mógł być
wyposażony w 3 porcje dipoli wyrzucane na różnych wysokościach. Groty „B” i
„C”  mogły  być  kojarzone  ze  standardowymi  silnikami,  wymiennie  z  grotami
wersji „A”.
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Wersje „B” i „C” były przeznaczone do sondaży w warunkach zimowych,
gdy w stratosferze występują znaczne prędkości wiatru. Pojedynczy obłok w tych
warunkach szybko wychodził z zasięgu śledzenia radiolokatora, natomiast 2 lub
3  obłoki  na  różnych  wysokościach  pozwalałyby  na  pomiar  profilu  wiatru  w
większym  zakresie  wysokości.  Wersje  te  jednak  nie  znalazły  praktycznego
zastosowania głównie dlatego, że program sondowań rakietowych PIHM od 1967
r. nie przewidywał sondaży zimowych. Ponadto w 1968 r. opracowano w PIHM
nowy typ dipoli o większej prędkości opadania, zapewniający pomiar w dużym
zakresie wysokości.

W  trakcie  produkcji  wprowadzono  w  konstrukcji  rakiety  pewne
udoskonalenia, nie wpływające na wygląd zewnętrzny i osiągi rakiety, tak np. od 
roku 1967 wprowadzono nowy typ opóźniacza pirotechnicznego w grocie,
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co pozwoliło uniknąć konieczności demontowania grota przed startem (było to
poprzednio konieczne dla „nastawienia” opóźniacza). Wprowadzono też szereg
zmian w elektrycznej instalacji startowej.

Rakiety  produkowane  były  w  Zakładzie  Produkcji  Doświadczalnej
Instytutu  Lotnictwa  w  Warszawie,  na  zamówienie  PIHM,  który  finansował
całość  produkcji  i  badań  ze  środków  przyznanych  przez  Centralny  Urząd
Gospodarki Wodnej.

Serie  produkcyjne,  wykonywane  w  poszczególnych  latach,  oznaczano
dużymi  kolejnymi  literami  alfabetu,  umieszczanymi  na  kadłubie  silnika  obok
numeru  kolejnego  rakiety  w  danej  serii.  Seria  prototypowa,  obejmująca
częściowo  rakiety  o  różnym  kształcie  i  rozmiarach  (gdyż  w  trakcie  prób
dokonywano zmian konstrukcyjnych),  wykonana była  w latach 1963—1964 i
liczyła  30 sztuk.  Seria  informacyjna  oznaczona  literą  „B” wyprodukowana w
1965 r. liczyła również 30 sztuk. Z tej liczby 12 rakiet zostało zużytych do prób,
a mianowicie:

— do prób, będących przedłużeniem prób prototypowych 7 szt.
— do prób weryfikacyjnych dla 

potwierdzenia osiągów (26-27.05.1965 r.) 3 szt.
— do prób zdawczo-odbiorczych (16-17.06.1965 r.,

zaliczonych już w zasadzie do sondażu) 2 szt.
--------

razem: 12 szt.

Pozostałe 18 rakiet tej serii przekazano PIHM (3 szt. 11.09 i 15 szt. 4.10.1965 r.
Dalsze serie liczyły po 40 sztuk i były wykonane w latach:

— seria „C” — 1966 r.
— seria „D” — 1967 r.
— seria „E” — 1968 r.
— seria „F” — 1969 r.

Do serii „F” dołączono dalsze 4 sztuki, wykonane w ramach zobowiązań
gwarancyjnych. Trzy z nich opuściły zakład wytwórczy już w 1970 r. Tak więc
seria „F” formalnie liczyła 44 sztuki.

Łącznie wykonano 224 rakiety „Meteor-1”.
Z tej liczby:

 — zużyto do prób prototypowych 30 szt.
— zużyto do prób dla dopracowania rakiety (1965 r.) 10 szt.
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— zużyto do dodatkowych prób w trakcie eksploatacji 3 szt.
— przeznaczono do sondażu 177 szt.
— przekazano do adaptacji na rakiety 

doświadczalne „Meteor-1E” 4 szt.
---------

razem: 224 szt.

Liczba rakiet „Meteor-1” odstrzelonych w ramach sondażu:

— 1965 — 6 szt.
— 1966 — 12 szt.
— 1967 — 40 szt.
— 1968 — 45 szt.
— 1969 — 36 szt.
— 1970 — 34 szt.
— 1971 — 4 szt.

--------
razem 177 szt.

Rakiety, które przekazano do adaptacji  na wersję „1E”, były to ostatnie
sztuki  serii  produkcyjnej  „F”,  które  wykorzystano do badań  nowego systemu
pomiarowego  w  1973  r.  Sprawa  ta  jest  omówiona  oddzielnie  w  ustępie,
dotyczącym rakiet „Meteor-1E” i „3E”.

Przy zawieraniu umowy wieloletniej pomiędzy PIHM a IL przewidywano
wyprodukowanie  ostatniej  serii  „Meteor-1”  jeszcze  w  1970  r.  Jednak  w
międzyczasie rakieta stała się przestarzała jako sprzęt sondażowy (wysokości 35
km znalazły się w zakresie pułapów osiąganych przez balony sondażowe), wobec
czego w 1969 r. uzgodniono, że zamiast 40 rakiet „Meteor-1” zakład wykona w
1970  r.  20  dwustopniowych  rakiet  „Meteor-3”  o  pułapie  65  km.  Umowa  ta
została zrealizowana.

Wśród rakiet przeznaczonych do sondażu, procent efektywnie użytecznych
był różny i zależał od serii produkcyjnej.

Najlepsza okazała się seria „C” z 1966 r., w której na 40 rakiet tylko 3 nie
spełniły zadania (nie stwierdzono wysypania dipoli), zaś 24 przekroczyły pułap
35 km i nie było pułapów poniżej 30 km. Natomiast w serii „D” na taką samą
liczbę  rakiet  zanotowano 7  przypadków niewykonania  zadania  oraz  2  pułapy
poniżej 30 km. W związku z tym w drugiej połowie 1968 r. podjęto dyskusję nad
sprawą  niezawodności  rakiet  „Meteor-1”  i  przeprowadzono  analizy  tego
problemu.  Uznano,  że  przy  normalnej  eksploatacji  i  prawidłowym  działaniu
rakiety pułapy mogą układać się w przedziale 30 - 38 km. Zgodzono się również
na pewne zobowiązania reklamacyjne zakładu produkcyjnego.

Rakieta  „Meteor-1”  zasłużyła  się  dobrze  w  służbie  polskich  badań
stratosfery; utorowała także drogę postępowi w dziedzinie techniki rakietowej w
Polsce. Była pierwszą zrealizowaną poza USA rakietą z „grotem”. Wzbudziła
zainteresowanie  również poza granicami Polski.  Pięć  rakiet  wraz z  wyrzutnią
zakupiła NRD.

W  1967  r.  opracowano  w  Instytucie  Lotnictwa  projekt  przystosowania
„Meteora-1” do startu z samolotu odrzutowego w locie wznoszącym, co miało
umożliwić osiąganie wysokości rzędu 50 km.

10 Polskie rakiety badawcze
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Pod koniec 1969 r. opracowano również projekt („Meteor-5”) wyrzucania rakiety
z wyrzutni rurowej długości 15 m, z dodatkowym napędem ciśnieniem gazowych
produktów spalania specjalnego ładunku prochowego, spalanego w tej „lufie”.
Obliczono, że pozwoli to osiągnąć pułap ok. 64 km.

Projekty  te  nie  zostały  zrealizowane,  natomiast  elementy  „Meteora-1”
wykorzystano w konstrukcji rakiety „Meteor-3”.

Ostatni start rakiety „Meteor-1” (już adaptowanej do wersji „E”) odbył się
z Łeby w dniu 15 września 1973 r.

Egzemplarz rakiety (o charakterze makiety,  bez  paliwa),  przekazano do
Muzeum  Lotnictwa  i  Astronautyki  w  Krakowie,  gdzie  również  znajduje  się
wyrzutnia „Meteorów-1”, wysłużona w ciągu długich lat eksploatacji.

Dane techniczne:

Długość całkowita 2500 mm 
Długość części silnikowej 1750 mm 
Długość grota standardowego („A”) 800 mm 
Średnica części silnikowej 120 mm 
Średnica grota 40 mm 
Rozpiętość stateczników części silnikowej 410 mm 
Rozpiętość stateczników grota 120 mm 
Masa startowa rakiety 32,5 kg 
Masa startowa części silnikowej 28,0 kg 
Masa paliwa z inhibitorem 18,0 kg 
Masa grota 4,5 kg
Średni ciąg silnika 13 728 N (1400 kG)
Czas pracy silnika 2,3 s
Czas lotu na pułap, ok. 80 s 
Max. prędkość, ok. 1100 m/s 
Objętość przestrzeni ładunku użytecznego 400 cm3

Masa ładunku użytecznego 0,54 kg 
Pułap nominalny 35 km

— Wersja „Meteor-1C” (z długim grotem): 
Długość całkowita 2900 mm 
Długość grota 1140 mm 
Objętość komory ładunku użytecznego 620 cm3 
Masa startowa 33,4 kg 
Masa grota 5,4 kg 
Pułap nominalny 33,5 km
Wysokość wyrzucenia kolejnych ładunków 
dipoli, ok. 27 km 

ok. 30 km 
ok. 33,5 km

Rakieta „Meteor-2”
Rozpoczynając  w  PIHM  prace  nad  rakietowym  systemem  pomiaru  wiatrów
górnych zakładano, że badania rakietowe nie mogą ograniczyć się do pomiaru
wiatru,  i  że  w przyszłości  trzeba będzie  zrealizować również system pomiaru
temperatury górnej atmosfery.
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Pogląd taki reprezentowała dyrekcja PIHM. Zgodnie z tym założeniem wkrótce
po uruchomieniu tematu, dotyczącego pomiaru wiatrów, zajęto się w Pracowni
Rakietowych Sondowań Atmosfery problemem pomiaru temperatury. W styczniu
1963 r. zostały przygotowane przez J.  Walczewskiego „Założenia wstępne dla
rakietowego systemu pomiarów temperatury”. Sugerowano w tym dokumencie
przyjęcie do realizacji jednej z dwóch metod pomiarowych:

—  metody  czujnika  termistorowego,  wykonującego  pomiar  podczas
opadania na spadochronie, po wyrzuceniu z rakiety, lub

—  metody  akustycznej  polegającej  na  rejestrowaniu  na  ziemi  fali
dźwiękowej,  wywołanej  wybuchem  wyrzucanych  z  rakiety  granatów  (stąd
„metoda granatów”).

Jeszcze  w  I  półroczu  1963  r.  zdecydowano  się  na  wybór  pierwszej  z
podanych wyżej metod i rozpoczęto analizę konstrukcyjną aparatury pomiarowej,
którą można by umieścić — wraz z niezbędnym spadochronem — w komorze
ładunku  użytecznego  grota  rakiety  „Meteor-1”.  Już  wkrótce  okazało  się,  że
wykonanie tego zadania — w istniejących warunkach — jest niemożliwe.
Przy zadanych gabarytach sondy (średnica 35 mm, długość 300 mm) dobranie
odpowiednich  elementów  elektronicznych  i  mechanicznych  i  rozwiązanie
konstrukcji sondy było nierealne. Stopniowo rodziła się koncepcja budowy —
niezależnie  od  „Meteora-1”  —  drugiej,  większej  rakiety  meteorologicznej,
zdolnej do zabierania znacznie większego ładunku. Idea ta stała się tym bardziej
atrakcyjna,  że  rakieta  o  większej  komorze  ładunku  użytecznego  mogła  być
wykorzystana do przeprowadzania różnych eksperymentów w dziedzinie badań
górnej  atmosfery.  Zakładając  uniwersalność  rakiety,  postanowiono  ustalić
wartość  masy  ładunku użytecznego  na  10 kg,  natomiast  licząc  się  z  tym,  że
rakieta  wejdzie  do  użytku  w  latach  siedemdziesiątych,  określono  wysokość
wymaganego pułapu na co najmniej 60 km.

W  wyniku  wstępnych  rozmów  z  Instytutem  Lotnictwa  sprecyzowano
jeszcze  jeden,  bardzo  ambitny  punkt  warunków  technicznych:  odzyskiwanie
części silnikowej rakiety na spadochronach, w celu zwiększenia bezpieczeństwa
eksploatacji.

W drugiej  połowie  1964 r.  PIHM zlecił  Instytutowi  Lotnictwa studium
wstępne  rakiety,  oznaczonej  „Meteor-2”,  według  powyższych  warunków
technicznych.  W  ramach  studium  opracowano  projekt  wstępny  w  kilku
wariantach,  obejmujących  rozwiązania  jedno  i  dwustopniowe.  Po  dyskusji
wybrano wariant jednostopniowy jako najkorzystniejszy.

Jednocześnie  PIHM  prowadził  starania  o  przyznanie  przez  władze
nadrzędne  odpowiednich  środków  na  opracowanie  i  próby  rakiety,  a
przewidywano, że będą potrzebne na ten cel znaczne nakłady finansowe.
Dzięki  stanowisku  dyrekcji  PIHM,  a  zwłaszcza  ówczesnego  dyrektora
naczelnego, prof. dr hab. inż. Zdzisława Kaczmarka, uzyskano akceptację planów
rozwoju badań rakietowych i włączono program „Meteor-2” do planu 5-letniego
prac  badawczo-rozwojowych  na  lata  1966—1970.  Jednocześnie  starano  się
zainteresować  projektem  także  środowiska  naukowe  innych  specjalności,  jak
fizyka,  geofizyka,  a  nawet  biologia,  mając  na  celu  wykorzystanie  rakiety  do
badań wielodyscyplinarnych. W owym czasie jednak meteorologia znajdowała
się  w  awangardzie,  jeśli  idzie  o  zainteresowanie  badaniami  rakietowymi  na
dużych wysokościach.
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Umowa z Instytutem Lotnictwa na opracowanie i  przeprowadzenie prób
rakiety „Meteor-2” została zawarta w 1965 r. i od połowy tego roku ruszyły w IL,
prace nad rakietą.

Równolegle z przygotowaniem projektów konstrukcji zespołu silnikowego
i  samej  rakiety  zajęto  się  także  sprawami  aparatury  pomiarowej  i  radiowo-
telemetrycznej,  niezbędnej do przeprowadzenia prób rakiety w locie.  Wspólne
wysiłki IL i PIHM skierowano na znalezienie i przygotowanie odpowiedniego
miejsca dla prób w locie „Meteora-2”.

Ze względu na rozmiary rakiety i  wyrzutni oraz skomplikowany system
naziemny,  jaki  miał  być  zaangażowany  w  próbach,  a  następnie  eksploatacji
rakiety, nie można było już liczyć na rozwiązanie problemu metodą organizacji
polowego  stanowiska  startowego.  Potrzebna  była  stała  baza,  położona  nad
brzegiem morza, gdyż tylko obszar morski mógł stanowić strefę upadku rakiet o
tak dużym zasięgu. Wybór padł na miejsce w pobliżu Łeby, dawną wyrzutnię
rakiet  „V-2”  na  mierzei  pomiędzy  jeziorem  Łebsko  a  morzem.  Wstępną
inwentaryzację istniejących obiektów przeprowadzili mgr inż. J.  Haraźny, mgr
inż. J. Walczewski i mgr Z. Wąsowski w kwietniu 1965 r. Po długich staraniach i
dzięki  przychylności  Ministerstwa  Leśnictwa  udało  się  uzyskać  zgodę  na
urządzenie  tam bazy do prób rakiet  „Meteor-2”,  a  po ich zakończeniu  — do
regularnego sondażu rakietowego, prowadzonego na razie przez PIHM z okolic
Ustki.

Projekt  adaptacji  obiektu  opracowała  Katedra  Budowy  Lotnisk
Politechniki  Warszawskiej.  W  ciągu  roku  1967  wykonano  niezbędne  prace
budowlane  i  montażowe  —  m.in.  zainstalowano  dużą  ciężką  wyrzutnię  o
długości prowadnic 14 m — dzięki czemu w lutym 1968 r. mógł odbyć się z bazy
start  pierwszego prototypu „Meteora-2”.  Tutaj  odbywały  się  wszystkie  dalsze
próby „Meteora-2”, a także próby „Meteora-3”, startującego z tej samej wyrzutni.

W początku kwietnia 1970 r. do bazy w Łebie przeniesiono również akcję
sondażu rakietowego PIHM, wraz ze stacją sondażu balonowego.

Pierwsza  wersja  projektu  technicznego  rakiety  (oznaczonej  literą  „F”)
przewidywała  zastosowanie  układu  hamulców  aerodynamicznych  i
spadochronów, tworzących tzw. układ odzyskowy, umożliwiający przyziemienie
rakiety  z  prędkością  12  m/s.  Klapy  hamujące,  umieszczone  w  tylnej  części
kadłuba, miały otwierać się po przejściu przez rakietę wierzchołka toru lotu i
zmniejszać wydatnie prędkość spadania. Na stosunkowo małej wysokości (ok. 2
km) z  dwóch zasobników,  znajdujących się  również  w tylnej  części  kadłuba,
miały  być  wyrzucane  2  spadochrony  tkaninowe,  zapewniające  wymaganą
prędkość przyziemienia.

Zaprojektowanie tego układu wymagało przeprowadzenia prób w locie.
W tym celu  zbudowano specjalne  zasobniki,  które  zrzucane  były  z  samolotu
odrzutowego MIG-15; podczas  opadania zasobnika następowało  uruchomienie
układu odzyskowego. Próby te zaczęły się już w listopadzie 1965 r. i trwały do
lipca  1967  r.  (wykonano  ich  ogółem  40).  Do  prób  wykonano  trzy  typy
zasobników:

—  zasobnik „SPD-5” — prostej konstrukcji, o masie regulowanej w
zakresie 50 - 200 kg, wyposażony jedynie w spadochron,

—  zasobnik „SPD-5 bis” — wyposażony dodatkowo w aparaturę do
pomiaru przyspieszeń,

—  zasobnik  „SPD-6”  —  stanowiący  makietę  rakiety  „Meteor-2”  o
zmniejszonych wymiarach (długość 3,2 m),  wyposażony w pełny zespół klap
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hamujących i spadochronów oraz aparaturę do pomiaru przyspieszeń, prędkości i
wysokości w funkcji czasu.

Po  wypróbowaniu  licznych  wariantów  układu  spadochronowego
zbudowano  układ  działający  prawidłowo  przy  zadanych  parametrach  (masa
rakiety  140  kg,  otwarcie  spadochronów  na  wysokości  500  -  1500  m,  przy
prędkości 335 km/h).
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Jednak  konstruktorzy rakiety  natrafili  na  trudności  w uzyskaniu  wymaganych
charakterystyk  masowych  i  aerodynamicznych  rakiety,  wyposażonej  w  układ
odzyskowy, wobec czego, w uzgodnieniu z PIHM, zrezygnowano z zastosowania
tego układu w realizowanej  wersji  rakiety,  oznaczonej  literą  „H”,  a  także we
wszystkich dalszych wersjach.

Aby uzyskać informacje o zachowaniu się rakiety w locie, opracowano w
IL  zespół  pokładowych  czujników  pomiarowych  do  pomiarów:  przyspieszeń,
drgań, ciśnienia w silniku, temperatury w komorze ładunkowej oraz odchyleń i
pochyleń rakiety. Do przekazywania wyników pomiarów na ziemię zbudowano
aparaturę  radiotelemetryczną:  nadajnik  pokładowy  dla  rakiety  i  naziemną
aparaturę  odbiorczą  i  rejestrującą.  Ponadto  zaprojektowano  obszerny  system
naziemnych  punktów obserwacyjno-pomiarowych,  wyposażonych  w najlepszy
dostępny  w  kraju  sprzęt  do  pomiarów  typu  fotograficznego:  fototeodolity
różnych  typów,  kamery  balistyczne,  kinoteodolity,  kamery  filmowe
superszybkie,  radiolokatory.  W  sumie  założono  13  punktów  pomiarowych,
których współrzędne geodezyjne wyznaczone zostały z dokładnością do 10 cm.
Odległość  pomiędzy  najbardziej  wysuniętymi  punktami  wynosiła  22  km.  Do
obsługi takiego systemu obserwacyjnego trzeba było zorganizować odpowiedni
system transportu i łączności przewodowej i radiowej, nie mówiąc już o takich
sprawach, jak zakwaterowanie licznej obsługi, dozór sprzętu itp.

Oprócz licznych problemów natury aerodynamicznej i wytrzymałościowej,
konstruktorzy  rakiety  napotkali  znaczne  trudności  w  rozwiązaniu  silnika  —
największego silnika rakietowego, jaki zbudowano w Polsce.
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Masa ładunku paliwa wynosiła  ponad 200 kg,  a  zarówno paliwo,  jak i  silnik
wykonano w całości z zastosowaniem materiałów i technologii krajowych. Jak
dla wszystkich rakiet „Meteor” warunki techniczne wymagały niezawodnej pracy
silnika  w  temperaturach  otoczenia  od  –25°  do  +30°C.  Z  początku  działanie
silnika było zakłócone przez spalanie wibracyjne, które nawet doprowadziło do
rozerwania  jednego z  próbnych silników na hamowni.  Po usunięciu  tej  wady
zmienił się niekorzystnie przebieg ciągu silnika w funkcji czasu. Powodowało to
zbyt  wolne  schodzenie  rakiety  z  wyrzutni,  a  w  konsekwencji  zwiększyło
wrażliwość rakiety na wpływ wiatru i powodowało zaniżenie pułapu. Problem
ten prześladował wszystkie rakiety serii „H”, rozwiązano go dopiero w wersji
„K”, dodając silniki pomocnicze (tzw. „boostery”).

Osobne zespoły w IL zajmowały się sprawą obliczeń toru „Meteora-2”,
opracowano  oryginalne  programy  komputerowe)  oraz  konstrukcję  wyrzutni  i
innych urządzeń naziemnych, w tym instalacji hydraulicznej i elektrycznej dla
zdalnej obsługi wyrzutni.
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Całością  prac  kierował  mgr  inż.  Jerzy  Haraźny,  zaś  za  próby  w  locie
odpowiedzialny był mgr inż. Grzegorz Pawlak. Trudno wymienić tu wszystkich
twórców rakiety  „Meteor-2”,  gdyż pracowały  nad  nią  liczne  zespoły  różnych
specjalności w Instytucie Lotnictwa i w kooperujących ośrodkach naukowych i
przemysłowych.  Wspomnę  tylko  niektóre  nazwiska  kierowników  zespołów  i
osób, szczególnie często wymienianych w dokumentacji i protokołach. Takimi
byli w zespole konstrukcyjno-obliczeniowym mgr inż. W. Błaszczyk, mgr inż.
W. Kobyliński, mgr inż. W. Dylewski, w zespole badań aerodynamicznych mgr
W. Kania, w zespole telemetrii mgr inż. C. Lichodziejewski, mgr inż. S. Rajszyk 

152



i mgr inż. S. Aleszkiewicz, w zespole pirotechniki mgr inż. K. Nowak i mgr inż.
M.  Grodzicki,  w  zespole  silnikowym  mgr  inż.  A.  Obidziński  i  mgr  inż.  A.
Jankowski. Zapewne, bardzo niepełna to lista.

Ze  strony  PIHM  koordynatorem  i  odbiorcą  prac  był  mgr  inż.  Jacek
Walczewski, zaś Zakład Badań Rakietowych i Satelitarnych PIHM w Krakowie,
mający  być  użytkownikiem  rakiety,  uczestniczył  aktywnie  we  wszystkich
próbach w locie. Równolegle z pracami prowadzonymi w IL, w Zakładzie Badań
Rakietowych  i  Satelitarnych  (ZBRiS)  pracowano  intensywnie  nad  realizacją
meteorologicznej  aparatury  pomiarowej,  mającej  stanowić  ładunek  użyteczny
„Meteora-2”.  Aparatura  ta  miała  postać  sondy,  zaopatrzonej  w  spadochron  i
wyrzucanej  z  rakiety na  pułapie.  Umieszczony  w sondzie  termistor  służył  do
pomiaru temperatury atmosfery podczas opadania sondy na spadochronie.

Do  przekazywania  wyników  pomiaru  na  ziemię  służył  nadajnik
odzewowy,  współpracujący  z  naziemną  stacją  radiolokacyjno-telemetryczną
„Meteor” produkcji radzieckiej. Sygnały nadajnika sondy służyły równocześnie
do  przekazywania  wyników  pomiaru  temperatury  i  do  określania  położenia
sondy  w  przestrzeni,  dzięki  czemu podczas  opadania  sondy  na  spadochronie
można było określać także prędkość i kierunek wiatru na różnych wysokościach.
Sondę  nazwano  „RAMZES”,  od  słów  Rakietowy  Meteorologiczny  Zespół
Sondujący.

Niezależnie  od  przygotowania  sondy  „RAMZES”,  Zakład  Badań
Rakietowych i Satelitarnych włączył się w prace nad systemem śledzenia lotu
rakiety i pomiaru toru. Podobnie jak w przypadku „Meteora-1”, zaproponowano,
aby część rakiet „Meteor-2” wyposażona była w ładunek rozbłyskowy. ZBRiS
podjął  się  przeprowadzenia  w  takim  wypadku  pomiarów  pułapu  metodą
astrometryczną. Oferta ta nie została wykorzystana. Po pierwszej próbie w locie,
w której nie udało się pomierzyć pułapu, ze strony ZBRiS wysunięto propozycję
zastosowania w rakiecie nadajników odzewowych, podobnych do montowanych
w  sondzie  „RAMZES”  i  wykorzystania  do  śledzenia  rakiety  stacji
radiolokacyjnej  „Meteor”.  System  ten  został  zastosowany  we  wszystkich
próbach, zaczynając od drugiej. W trzech ostatnich próbach ZBRiS włączył do
systemu pomiarowego dwie własne stacje radiolokacyjne, zainstalowane w Łebie
w kwietniu 1970 r.

Zespół z Zakładu Aerologii PIHM wykonywał balonowe pomiary wiatru
przed próbami rakiet.

Prace nad sondą „RAMZES” prowadzili mgr A. Bielak i mgr inż. A. Ksyk.
Zespołem radiolokacji ZBRiS kierował mgr inż. E. Bodura.

Przebieg  prób  w  locie  przedstawia  w  największym  skrócie  tablica  5-1.
Przeprowadzono 10 prób, w okresie od 9 marca 1968 r. do 7 października 1970 r.
W zasadzie charakter badań prototypowych miały próby 1 do 8, podczas gdy 2
ostatnie odstrzały w dniu 7.10.1970 r. były próbami zdawczo-odbiorczymi.
Z  początku  przewidywano  serię  16  prób  w locie;  liczba  ta  następnie  została
zmniejszona  do  10  ze  względu  na  konieczność  obniżenia  rosnących  wciąż
kosztów opracowania.  Na korektę tę miała również wpływ podjęta w 1968 r.
decyzja dyrekcji PIHM o rezygnacji z rakiety „Meteor-2” w programie sondażu
rakietowego, ze względu na przewidywane wysokie koszty eksploatacji. Miały
być tylko doprowadzone do końca prace nad prototypem.
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Zestawienie w tablicy 5-1 daje pewną informację o trudnościach, na jakie
natrafiali twórcy pierwszej polskiej rakiety o tak dużych rozmiarach i pułapie.

Największe trudności, jak we wszystkich próbach rakiet, sprawiał pomiar
pułapu.  Wypróbowana  w  eksperymentach  z  „Meteorem-1”  metoda
fotografowania  rozbłysku  nie  została  zastosowana  w  dwóch  pierwszych
odstrzałach  ze  względu  na  nieprzygotowanie  na  czas  odpowiedniego  ładunku
rozbłyskowego. Po awarii w dniu 19.07.1968 r. zrezygnowano z niej w ogóle ze
względów bezpieczeństwa obsługi przedstartowej. Przygotowana w tym dniu (a
raczej  w  nocy)  rakieta  nr  3  była  wyposażona  w  ładunek  wybuchowo-
rozbłyskowy  oraz  w  układ  automatyki,  związany  z  umieszczoną  w  głowicy
telemetryczną  aparaturą  pomiarową.  Podczas  obsługi  przedstartowej  nastąpiła
awaria  układu  automatyki,  co  spowodowało  m.in.  odbezpieczenie  układu
zapalnika  ładunku  rozbłyskowego.  Nie  spowodowało  to  wprawdzie  odpalenia
ładunku,  ale  uniemożliwiło  dalsze  prace  przy  rakiecie  ze  względu  na
niebezpieczeństwo  wybuchu.  Po  rozważeniu  różnych  możliwości  wyjścia  z
sytuacji, zdecydowano się na start awaryjny rakiety nieprzygotowanej w pełni do
wykonania  zadania.  Zrezygnowano  tym  samym  z  realizacji  programu
pomiarowego.  Po  starcie  nastąpiła  eksplozja  ładunku  rozbłyskowego  na
wysokości ok. 5 km, w rezultacie czego rakieta uległa zniszczeniu.

W  próbach  1  i  2  dzięki  pomiarom  fotograficzno-filmowym,
wykonywanym  do  wysokości  ok.  10  km,  określono  parametry  odcinka
aktywnego toru, co pozwoliło następnie na przybliżone obliczenie osiągniętego
pułapu. Rozbudowany system pomiarów fotograficzno-filmowych stosowano aż
do próby nr 7. Pozwalało to nie tylko otrzymać dane o kształcie toru, prędkości i
zachowaniu się  rakiety na dolnym odcinku toru lotu,  ale  również — w razie
braku innych danych — obliczyć osiągnięty pułap ze znacznym przybliżeniem. 
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Metoda ta jednak powodowała również znaczne komplikacje w organizacji prób:
wymagała  bezchmurnej  pogody  z  bardzo  dobrą  widocznością,  co  zmuszało
niekiedy  do  długotrwałego  oczekiwania  na  wymagane  warunki.  Wielodniowe
utrzymywanie  licznej  ekipy  i  sprzętu  w  gotowości  było  bardzo  kosztowne  i
trudne organizacyjnie.

Od próby nr 2 zastosowano — na wniosek ZBRiS — do śledzenia rakiety
nadajniki odzewowe, adaptowane z radiosondy RKZ. Były one umieszczane z
początku obok wylotu dyszy silnika, a następnie na statecznikach. Nadajniki te,
współpracujące  ze  stacjami  naziemnymi  „Meteor”,  dały  fragmentaryczne
informacje w niektórych próbach.

Od  próby  nr  6  rakieta  otrzymywała  swoje  wyposażenie  do  pomiarów
meteorologicznych: sondę „RAMZES” i zasobniki z dipolami do pomiaru wiatru
w górnym zakresie wysokości. Pomiar za pomocą dipoli miał uzupełniać pomiar,
wykonywany sondą „RAMZES”, szczególnie w zakresie wysokości 90 - 60 km,
gdyż sonda „RAMZES” mogła być skutecznym czujnikiem wiatru dopiero od
wysokości 60 - 50 km, w dół.

W próbach 6  i  7  umieszczono  2  wyrzutniki  dipoli  na  statecznikach,  w
próbie nr 8 — dodatkowo 2 wyrzutniki w kadłubie, w pozostałych próbach — 3
wyrzutniki na statecznikach i 2 w kadłubie (łącznie zawierające 3,55 kg dipoli).
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Wyrzutniki były zbudowane podobnie, jak tylna część „grota” rakiety „Meteor-
1”. Wyrzucanie dipoli ułatwiło pomiar pułapu rakiety radarem. Natomiast sonda
„RAMZES” sama przechodziła swoje pierwsze próby w locie i  tylko podczas
dwóch wzlotów dostarczyła pewnych danych pomiarowych. Po próbie nr 6 w
ZBRiS  opracowano  nowy  schemat  wyrzucenia  sondy,  stosowany  w  dalszych
odstrzałach.  Wprowadzono  również  kolejne  zmiany  do  konstrukcji  sondy  i
spadochronu.

Największym  kłopotem  konstruktorów  rakiety  było  nieosiąganie
zamierzonego  pułapu  60  km  oraz  znaczny  wpływ  wiatru  na  lot  rakiety,
ograniczający  możliwości  eksploatacyjne.  Problem ten  rozwiązano  radykalnie
dopiero w wersji „K”, która została zaopatrzona — oprócz silnika głównego —
w dwa silniki  pomocnicze,  odrzucane po starcie na małej wysokości.  Były to
silniki  rakiety  „Meteor-1”,  odpowiednio  przystosowane  do  pełnienia  roli
„boosterów”,  czyli  przyspieszaczy  startowych.  Zwiększyły  one  przyspieszenie
przy starcie, zmniejszając „czułość na wiatr”, oraz podniosły pułap rakiety do 90
km.
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Pomyślna próba tej wersji odbyła się 10 lipca 1970 r., a 7 października tegoż
roku  przeprowadzono  pomyślnie  dwa  dalsze  wzloty,  podczas  których  ekipa
Zakładu  Badań  Rakietowych  i  Satelitarnych PIHM zapoznała  się  z  obsługą  i
przejęła cały system „Meteor-2”.

Dostarczona przez IL dokumentacja na wersję seryjną rakiety dotyczyła
wariantu „K”. Niestety, zgodnie z decyzją Dyrekcji PIHM z 1968 r. produkcji
seryjnej nie podjęto.

Rakieta „Meteor-2” była jednostopniową rakietą na paliwo stałe. Rakietę
wykonywano w 3 wersjach:  wyjściowa wersja „H” została zmodyfikowana w
celu poprawy charakterystyk aerodynamicznych, tworząc wersję „J”. Ta z kolei
została przekształcona w wersję „K” przez dodanie silników startowych.

Rakieta w wersji „K” składała się z 5 zasadniczych podzespołów: silnika,
pierścienia  ze  statecznikami,  silników  pomocniczych  z  układem  zawieszenia,
stożka przejściowego oraz odrzucanej głowicy.
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Silnik  wykonany  z  blachy  stalowej,  zawierał  ładunek  paliwa  stałego  o
spalaniu  w  kanale  wewnętrznym.  Wokół  dyszy  umocowany  był  kształtowy
pierścień  z  4  statecznikami.  W  tylnej  części  stateczników  i  w  połowie  ich
rozpiętości  były mocowane tulejki z nadajnikiem odzewowym i wyrzutnikami
dipoli w wersji produkcyjnej tulejki te nie były przewidziane). Wokół korpusu
silnika  umocowano  opaskę  stalową  z  dwoma  gniazdami  przednich  zaczepów
silników pomocniczych. Na pierścieniu stateczników znajdowały się nakładki z
gniazdami  tylnych  zaczepów  tych  silników  (każdy  silnik  pomocniczy  był
zaczepiony w trzech punktach).

Silniki pomocnicze stanowiły wersję silnika „Meteor-1”. Zamiast zapłonu
od strony dyszy wprowadzono w nich zapłon przedni (zapłonnik wkręcony w
zamknięcie przednie). Dysze skierowane były lekko ukośnie w stosunku do osi
silnika (na zewnątrz w stosunku do osi rakiety). Z przodu i z tyłu znajdowały się
zaczepy,  współpracujące  z  odpowiednimi  gniazdami  przy  korpusie  silnika
głównego. Ponadto silniki pomocnicze zaopatrzono z przodu w ukośną owiewkę
z blachy, a z tyłu w 3 małe stabilizatory. Urządzenia te służyły do zapewnienia
prawidłowego odejścia silników pomocniczych od rakiety.

Połączenie silników pomocniczych z rakietą ukształtowano w taki sposób,
że  zapewniało  ono  silne  związanie  tak  długo,  jak  długo  silnik  pomocniczy
„popychał” rakietę. Gdy ustawała siła ciągu „boosterów”, ich korpusy cofały się
nieco pod działaniem oporu aerodynamicznego, zwalniając zaczepy przednie z
ich gniazd. Teraz następowało odchylenie się silników pomocniczych na boki,
przy czym zaczepy tylne pełniły rolę zawiasów. Dopiero po odchyleniu o pewien
kąt  następowało  wyczepienie  z  gniazd tylnych  i  odpadnięcie  „boosterów” od
rakiety.

Do pierścienia stanowiącego przednie zakończenie korpusu silnika rakiety
umocowany  był  stożek  przejściowy,  wykonany  z  blachy,  wzmocnionej
podłużnicami  wewnętrznymi.  Wnętrze  stożka  przedzielone  było  przegrodą
poprzeczną,  na  której  znajdował  się  panel  automatyki.  W  komorze  poniżej
przegrody umieszczono w poprzek dwa rurowe wyrzutniki dipoli, wyrzucające
swą zawartość na boki przez otwory w ścianie stożka. W przestrzeni powyżej
przegrody, nad panelem automatyki, znajdował się pojemnik spadochronu sondy
„RAMZES”  oraz  siłowniki  pirotechniczne,  służące  do  odrzucania  głowicy.
Wewnątrz głowicy była umieszczona sonda „RAMZES” oraz automat czasowy,
oddzielający głowicę od sondy po otwarciu się spadochronu sondy.

Zasilanie  elektryczne  urządzeń  pokładowych  rakiety  przed  startem
doprowadzane  było  kablem,  zakończonym  specjalną  wtyczką,  odłączaną
pirotechnicznie od rakiety w momencie startu.

Rakieta startowała ze stałej wyrzutni typu W-120 o długości prowadnicy
14 m, stałym azymucie  strzału 300° oraz  kącie  podniesienia  regulowanym w
zakresie od 75° do 92°. Część dolna szyn prowadzących była umieszczona na
ramieniu  wychylnym,  które  opuszczano  do  położenia  poziomego  w  celu
wprowadzenia  rakiety  na  szyny.  Opuszczanie  i  podnoszenie  ramienia,  oraz
wsuwanie zapłonnika do dyszy silnika głównego rakiety odbywało się za pomocą
siłowników hydraulicznych, sterowanych zdalnie z bunkra, w którym znajdował
się pulpit startowy. Pulpit ten wyposażono we wszystkie urządzenia sterowania
instalacją hydrauliczną i elektryczną.  Odpowiednie wskaźniki sygnalizowały
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położenie ramion wyrzutni oraz umożliwiały kontrolę obwodów elektrycznych
na pokładzie rakiety i instalacji startowej.

Na 5 s przed startem rakiety zaczynała działać automatyka pokładowa i
odrzucano  kabel  zasilający.  W  chwili  „zero”  następował  zapłon  silników
pomocniczych, a silnik główny włączał się po przesunięciu się rakiety o 5 cm na
prowadnicach wyrzutni. Rakieta opuszczała wyrzutnię z prędkością 35 m/s. 
Po 2,3 s — na wysokości  ok. 440 m — kończyły pracę silniki pomocnicze i
odpadały od rakiety. Praca silnika głównego trwała 18 s, do wysokości ok. 14,5
km.

W  120  s  lotu  następowało  odrzucenie  głowicy  za  pomocą  siłowników
pirotechnicznych, a równocześnie wyrzucenie ładunków dipoli z zasobników.
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Siła bezwładności oddalającej się od rakiety głowicy powodowała wyciągnięcie
na zewnątrz sondy „RAMZES” i jej spadochronu, który wywlekany był z osłony,
przyczepionej do dna pojemnika w rakiecie. Przez pierwsze 5 s po oddzieleniu od
rakiety  głowica  pozostawała  połączona  z  sondą.  Następnie  automat  czasowy
odcinał linkę łączącą i sonda ze swym spadochronem opadała już samodzielnie.
W  tym  czasie  stacja  „Meteoryt”  powinna  „odnaleźć”  sondę  w  przestrzeni  i
nawiązać  z  nią  kontakt  radiowy.  Natomiast  rakieta  i  głowica  spadały  lotem
swobodnym, osiągając powierzchnię ziemi w czasie ok. 5 minut od startu.

W celu ułatwienia obsługi naziemnej „Meteora-2” zaprojektowano zespół
odpowiednich urządzeń, jak podnośniki, podstawy montażowe i wózek szynowy
do transportu z hali montażowej na wyrzutnię. Podnoszenie rakiety do pozycji
startowej,  instalowanie  zapłonnika,  sprawdzanie  obwodów  pokładowych  oraz
odstrzeliwanie rakiety przeprowadzano zdalnie z bunkra dowodzenia. Zwrócono
uwagę  również  na  jak  najdalej  idące  ograniczenie  strefy  niebezpiecznej  przy
odstrzale,  opracowując  procedurę  korygowania  nastaw  wyrzutni  według
wyników  pomiaru  wiatru  balistycznego.  Wartość  tego  wiatru  określano  na
podstawie sondażu balonowego przed startem.

Rakieta „Meteor-2K” była największą i chyba najbardziej zaawansowaną
technicznie polską rakietą badawczą.  Mogła służyć eksperymentom z różnych
dziedzin badań naukowych. W ramach PIHM opracowano dla niej trzy rodzaje
programów badawczych i eksperymentów.

Program podstawowy dotyczył pomiarów wiatru i temperatury w górnej
atmosferze.  W zakresie  wysokości  90  -  60  km miano  przeprowadzić  pomiar
wiatru za pomocą radiolokacyjnego śledzenia dipoli, zaś poniżej poziomu 60 km
— pomiar  wiatru  i  temperatury  za  pomocą  sondy  „RAMZES”.  Program ten
opracował dr inż. J. Walczewski przy współpracy mgr A. Bielaka.
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Drugi program, mający obejmować niewielką serię eksperymentów, został
podjęty  z  inicjatywy  pracowników  naukowych  Instytutu  Geodezji  Górniczej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr W. Górala i dr inż. S. Boczara.

Celem eksperymentu  miało  być  określenie  wzajemnego  położenia  sieci
odległych  punktów  na  powierzchni  ziemi,  metodą  fotografowania  rozbłysku,
spowodowanego przez ładunek wybuchowy na pokładzie rakiety, na wysokości
kilkudziesięciu kilometrów. Pierwszy eksperyment miał się odbyć podczas lotu
rakiety  nr  3.  Poczyniono wszelkie  przygotowania  i  ekipa  pracowników AGH
zajęła  stanowiska  pomiarowe.  Awaria  rakiety  nr  3  oraz  wycofanie  ładunków
rozbłyskowych z wyposażenia rakiet przekreśliły realizację programu.
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Trzeci eksperyment zaprojektował dr inż. J. Walczewski i przygotował z
udziałem  dr  S.  Gębali  (z  Wrocławia),  który  w  tym  celu  został  okresowo
włączony do zespołu ZBRiS. Przedmiotem eksperymentu miało być wyrzucenie
z rakiety „Meteor-2” sztucznego meteora w postaci kropli metalu, poruszającej
się z prędkością 10 km/s. Planowano utworzenie sztucznego meteora za pomocą
specjalnego  ładunku  wybuchowego,  tzw.  ładunku  kumulacyjnego  z  wkładką
metalową.  Jest  to  ładunek  z  półkulistą  wnęką  o  powierzchni  pokrytej  blachą
metalową.  Odpalenie  ładunku  powoduje  ześrodkowanie  działania  wybuchu
kierunkowo — wzdłuż osi wnęki, przy czym metal zostaje stopiony i wyrzucony
wzdłuż osi wgłębienia z dużą prędkością, mogącą dochodzić do 10 - 11 km/s, a
więc  do  tzw.  drugiej  prędkości  kosmicznej.  Jeśli  eksperyment  odbywa  się  w
dostatecznie rozrzedzonej atmosferze — na wysokości 100 km — grudka metalu
o tej prędkości może odbyć dość długą drogę w przestrzeni.
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Celem naukowym eksperymentu było określenie niektórych parametrów górnej
atmosfery  (gęstości,  składu)  metodami  obserwacji  śladu  sztucznego  meteoru.
Metody takie zostały opracowane w astronomii, a w tym wypadku mogłyby być
zastosowane  przy  znajomości  masy  i  prędkości  obiektu.  Warto  zauważyć,  że
ubocznym  efektem  doświadczenia  byłoby  zrealizowanie  pewnego  rodzaju
„sztucznego satelity” o miniaturowych rozmiarach i masie.

W  ramach  przygotowań  do  eksperymentu  dokonywano  obliczeń  dla
wyznaczenia  warunków  obserwacji  fotograficznej  i  spektrofotometrycznej.
Zaplanowano także pierwsze doświadczenia naziemne z zakupionymi w tym celu
ładunkami kumulacyjnymi.  Zakończenie  programu „Meteor-2”  zmusiło zespół
ZBRiS do rezygnacji z planów eksperymentu.

Na zakończenie godzi się wspomnieć, że twórcy „Meteora-2” w Instytucie
Lotnictwa z własnej inicjatywy badali możliwości tworzenia dalszych konstrukcji
wykorzystując istniejące już silniki  „Meteora-1” i  „Meteora-2”.  Łączenie tych
silników w zespoły równoległe (wiązki)  i  szeregowe (rakiety wielostopniowe)
otwierało perspektywy realizacji rakiet o pułapach kilkuset kilometrów.
W zasięgu możliwości znalazła się nawet rakieta nośna dla małego sztucznego
satelity ziemi.

Dane techniczne:

Długość całkowita 4300 mm
Średnica 360 mm
Średnica silników pomocniczych 120 mm
Rozpiętość stateczników 1100 mm
Objętość komory ładunku użytecznego 1250 cm3

Masa startowa całkowita 420 kg
Masa silników pomocniczych 52 kg
Masa rakiety bez paliwa i bez silników
pomocniczych 126 kg
Masa paliwa silnika głównego 242 kg
Masa paliwa silników pomocniczych 36 kg
Max. masa ładunku użytecznego 10 kg
Ciąg silnika głównego 23 534 N (2400 kG)
Ciąg silników pomocniczych 2× 13 728 N (1400 kG)
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Czas pracy silnika głównego 18 s
Czas pracy silników pomocniczych 2,3 s
Prędkość max. 5560 km/h 
Przyspieszenie max. 15,6 g
Max. dopuszczalna prędkość wiatru w chwili startu 25 m/s
Zakres temperatur eksploatacji –25° do +30°C

Rakieta „Meteor-3”
Rozpoczynając  sondaż  stratosfery  rakietami  „Meteor-1”  Zakład  Badań
Rakietowych  i  Satelitarnych  PIHM,  nie  przestawał  śledzić  pilnie  kierunków
rozwoju  badań górnej  atmosfery  na  świecie.  Na  tej  podstawie  już  w 1966 r.
powstało w ZBRiS przekonanie o konieczności wszczęcia prac nad modyfikacją
rakiety  „Meteor-1”,  gdyż  jej  pułap  35  km  wkrótce  będzie  całkowicie
niewystarczający,  zaś  rakieta  „Meteor-2”,  której  opracowanie  właśnie
rozpoczęto, nie zastąpi małej, taniej rakiety sondażowej do masowego użytku.
W ramach częstych kontaktów między ZBRiS PIHM a IL omawiano tę sprawę i
w  dniu  22  października  1966  r.  złożono  w  IL  formalne  zamówienie  na
opracowanie projektu wstępnego zmodyfikowanej wersji rakiety „Meteor-1”, dla
uzyskania pułapu 55 - 60 km.

Na jednej  z comiesięcznych narad przedstawicieli  PIHM i IL w dniu 6
grudnia 1966 r. mgr inż. J. Haraźny przedstawił wyniki wstępnej analizy: istniała
możliwość modyfikacji silnika rakiety, co dałoby zwiększenie pułapu do 45 - 47
km;  termin  wykonania  pracy  oceniano  na  2  lata.  Drugim  wariantem  było
opracowanie  rakiety  dwustopniowej.  Przedstawiciel  PIHM  mgr  inż.  J.
Walczewski  postulował  wybór  drugiego  wariantu.  Stanowisko  to  zostało
zaakceptowane przez dyrekcję PIHM i w dniu 9 marca 1967 r. zawarto umowę
na  opracowanie  projektu  wstępnego  w  kilku  wersjach  rozwiązania.  Praca  ta
została zakończona na dzień 15 lipca 1967 r.

Projekt wstępny obejmował 3 rozwiązania, oznaczone umownie „Meteor-
3A”,  „Meteor-3B”  i  „Meteor-1S” (patrz  tabl.  5-2).  Wersja  „Meteor-3A” była
najprostsza konstrukcyjnie do zrealizowania, gdyż była to rakieta „Meteor-1”, do
której dodano jeszcze jeden silnik „Meteor-1” w charakterze pierwszego stopnia.
Układ ten charakteryzował się jednak bardzo dużym wydłużeniem i zachodziła
obawa, że mogą powstać drgania giętne, powodujące pękanie ładunków paliwa. 

Wersja  „Meteor-3B”,  w  której  pierwszy  stopień  stanowiła  wiązka
połączonych równolegle silników (skrócone o połowę silniki „Meteor-1”), była
trudniejsza  w  realizacji.  Konieczne  bowiem  było  przebadanie  silników
pracujących w układzie wiązki. Natomiast rozwiązanie tego zagadnienia dawało
możliwość łatwego powiększenia pułapu do ok. 100 km przez zastosowanie w
wiązce silników o pełnych rozmiarach.

Wersja  „Meteor-1S”,  przewidująca  start  lekko  tylko  zmodyfikowanej
rakiety „Meteor-1” z samolotu, dawała perspektywę niskich kosztów eksploatacji
i  pewnej  elastyczności  w  wyborze  miejsca  sondażu.  Zachodziły  natomiast
obawy,  że  eksploatacja  rakiety  będzie  ograniczona  różnymi  względami
operacyjnymi  (warunki  atmosferyczne,  przepisy  lotnicze,  naprowadzanie
samolotu na punkt odstrzału itp.).
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Na podstawie decyzji ZBRiS przyjęto do realizacji wersję „Meteor-3A”,
kładąc  nacisk  na  krótki  termin  wejścia  rakiety  do  służby.  Decyzja  ta,  mimo
związanego z nią ryzyka, okazała się później zbawienna, gdyż dzięki niej rakieta
„Meteor-3”  zdążyła  jeszcze  wykonać  serię  zadań  badawczych  przed
zamknięciem programu badań rakietowych.

Prace konstrukcyjne w Instytucie Lotnictwa rozpoczęły się jeszcze w 1967
r.  i  w jesieni  1968 r.  pierwsze  3 egzemplarze rakiety były gotowe do próby.
Próba  ta  odbyła  się  w  Łebie  18  i  19  października  1968  r.  W  rakietach
zastosowano  groty  z  dwoma  porcjami  dipoli,  wyrzucanymi  na  różnych
wysokościach. Próba ta rozwiała obawy odnośnie możliwych uszkodzeń silników
w wyniku drgań,  wobec czego kontynuowano opracowanie.  Następna próba 4
rakiet  odbyła się w jesieni  1969 r.  Podczas pierwszego odstrzału 30 września
dipoli  nie  przechwycono  przez  radar,  co  uniemożliwiło  weryfikację  pułapu.
Natomiast trzy kolejne dalsze odstrzały w dniu 3 października przyniosły duży
sukces: dipole przechwycono radarem na wysokościach (w kolejnych próbach)
54,  61 i  67 km oraz  wykonano pomiary  profilów wiatru,  po  raz  pierwszy w
Polsce powyżej stratosfery — na granicy mezosfery.

Ostatnią  serię  prób  (zdawczo-odbiorczych)  przeprowadzono  w kwietniu
1970  r.  (3  odstrzały).  Od  sierpnia  1970  r.  rakieta  „Meteor-3”  zaczęła  pełnić
służbę sondażową.

W latach 1970—1971 zużyto  14 rakiet.  Były  to  egzemplarze tzw.  serii
próbnej,  wyprodukowanej  w  Zakładzie  Produkcji  Doświadczalnej  Instytutu
Lotnictwa w 1970 r. Seria ta liczyła 20 sztuk. Dwie dalsze rakiety wykonano w
ramach zobowiązań gwarancyjnych w 1971 r.
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Niestety, z ośmiu rakiet wystrzelonych w roku 1971, żadna nie spełniła
zadania w postaci zrealizowania programu pomiarowego. W dwóch przypadkach
zaszły  awarie  automatyki  oddzielania  grota,  w  pozostałych  —  nie  udało  się
przechwycić  dipoli.  Przyczyna  tkwiła  prawdopodobnie  w  nieodpowiednim
pakowaniu dipoli w grocie, uniemożliwiającym ich swobodne rozpraszanie się.
Przyczynę tę wykryto jednak zbyt późno. Był to już okres likwidacji programu
badań rakietowych i dopracowanie konstrukcji „Meteora-3” nie było praktycznie
możliwe. Pozostałe osiem rakiet wycofano z zadań sondażowych i wykorzystano
w latach 1973 i 1974 jako rakiety nośne aparatury, do celów doświadczalnych
(„Meteor-3E”). Rakiety te w większości działały prawidłowo.

Dotychczasowy  producent  rakiet  „Meteor”  —  Zakład  Produkcji
Doświadczalnej Instytutu Lotnictwa — od 1971 r. wycofał się z tej działalności.
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Starania  o  ulokowanie  produkcji  „Meteorów-3”  w  przemyśle  zakończyły  się
niepowodzeniem, co zmusiło do zaprzestania sondażu rakietowego i rezygnacji z
dalszych zamierzeń w zakresie rakietowych badań atmosfery z zastosowaniem
krajowego sprzętu.

Seria  udanych  sondaży,  wykonanych  „Meteorem-3”  w  1969  r.  i  1970
świadczyła  o  tym,  że  konstrukcja  rakiety  była  w  zasadzie  prawidłowa,  zaś
niepowodzenia  1971  r.  miały  swe  źródło  najwidoczniej  w  dziedzinie
technologiczno-produkcyjnej. Być może dla ułatwienia produkcji i zwiększenia
niezawodności wskazane było wprowadzenie pewnych zmian konstrukcyjnych,
ale analiza tego zagadnienia nie została już przeprowadzona.

Konstrukcja rakiety „Meteor-3” była oparta na wykorzystaniu elementów i
podzespołów rakiety „Meteor-1”, co pozwalało wykorzystać istniejącą już bazę
produkcyjną.  Tylko  stożek  łączący  stopnie  był  zupełnie  nową  konstrukcją.
Powiększone stateczniki pierwszego stopnia oraz opóźniacz pirotechniczny grota
o  przedłużonym  czasie  działania  uzyskano  jako  modyfikacje  rozwiązań
„Meteora-1”.

Stopień drugi był rakietą „Meteor-1”, w której został  przerobiony układ
odłączania  grota.  Aby  uniknąć  odłączenia  w  wyniku  zadziałania  wyłącznika
rtęciowego po zakończeniu pracy silnika pierwszego stopnia, obwód zapalania
ładunku rozłączającego był normalnie zablokowany. Odblokowanie następowało
po pojawieniu się ciśnienia w silniku 2 stopnia i wtedy dopiero grot mógł być
odłączony przy zadziałaniu wyłącznika rtęciowego.

Stopień pierwszy był to silnik „Meteor-1”, zakończony z przodu stożkiem,
wchodzącym w dyszę silnika 2 stopnia i zapewniającym połączenie stopni.
W  stożku  umieszczono  obwód  z  wyłącznikiem  rtęciowym,  analogiczny  do
zastosowanego  przy  odłączaniu  grota.  W  tym  przypadku  jednak  zamknięcie
obwodu przez wyłącznik rtęciowy powodowało odpalenie zapłonnika silnika 2
stopnia. Zapłonnik ten był wmontowany w stożek połączenia stopni. Ciśnienie
gazów silnika 2 stopnia powodowało wypchnięcie stożka z dyszy i rozłączenie
stopni.

Rakieta startowała z wyrzutni „Meteora-2”, na której montowano specjalne
prowadnice o mniejszym rozstawie dla „Meteora-3”. Zaczepy ślizgające się po
prowadnicach wyrzutni były umieszczone na statecznikach 1 i 2 stopnia rakiety
„Meteor-3”.  Wprowadzanie  na  szyny  i  podnoszenie  do  pozycji  startowej
odbywało się  podobnie,  jak przy „Meteorze-2” z tym, że zakładano na szyny
ręcznie  wobec  niewielkiej  masy  rakiety.  Pulpit  sterowania  instalacją  startową
znajdował się w bunkrze dowodzenia obok pulpitu „Meteora-2”. Przed startem
rakiety przeprowadzano sondaż balonowy do wysokości ok. 1000 m i obliczano
„wiatr  balistyczny”.  Na  tej  podstawie  określano  strefę  upadków i  wymagane
pochylenie wyrzutni.

Rakieta  „Meteor-3”  była  używana  do  pomiarów  wiatru  metodą
radiolokacyjnego  śledzenia  dipoli,  podobnie  jak  „Meteor-1”.  Zarówno  groty
„krótkie”, jak i „długie” (typ „C”) mogły być stosowane jako część głowicowa.

„Meteor-3”  wzbudził  zainteresowanie  poza  granicami  Polski.  W marcu
1970 r., podczas odbywającej się w Krakowie konferencji Stałej Grupy Roboczej
Meteorologii Kosmicznej programu „Interkosmos” uznano, że system „Meteor-
3”  może  być  wykorzystywany  w  sieci  sondażu  rakietowego  krajów
socjalistycznych, obok rakiet radzieckich.
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Dane techniczne:

Długość całkowita 4300 mm
Średnica jednakowa dla obydwu stopni) 120 mm
Rozpiętość stateczników 1 stopnia 460 mm
Rozpiętość stateczników 2 stopnia 410 mm
Masa startowa 65 kg
Masa 1 stopnia 32 kg
Masa 2 stopnia z grotem 33 kg
Masa paliwa 2× 18 kg
Masa ładunku użytecznego 0,54 kg
Wysokość rozdzielenia stopni, ok. 1,1 km
Pułap nominalny 65 km
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Rakiety doświadczalne „Meteor-1E” i „Meteor-3E”
Prace rozwojowe i doświadczenia, związane z opracowaniem sondy „RAMZES”
dla rakiety „Meteor-2”, doprowadziły do dwóch ważnych wniosków.

Po pierwsze,  stwierdzono,  że  największą  trudność  w eksploatacji  sondy
stanowiło  „odnalezienie”  jej  przez  stację  radiolokacyjno-telemetryczną  po
wyrzuceniu z rakiety i nawiązanie kontaktu radiowego. Każda minuta opóźnienia
w nawiązaniu kontaktu oznaczała stratę poważnej ilości danych pomiarowych i
to najcenniejszych — z górnego zakresu wysokości.  Aby tego uniknąć, trzeba
było doprowadzić do ciągłości kontaktu radiowego sondy ze stacją naziemną —
przed  startem,  podczas  lotu  wznoszącego  i  podczas  opadania.  W  tym  celu
należało umożliwić emisję sygnału radiowego sondy z wnętrza rakiety.

Po drugie, stopniowe doskonalenie sondy „RAMZES” i ogólny postęp w
dziedzinie  miniaturyzacji  elementów  elektronicznych  wskazywały  na  to,  że
realne staje się powrócenie do koncepcji sprzed kilku lat: pomieszczenia sondy w
grocie, zbliżonym rozmiarami do grota rakiet „Meteor-1” i „Meteor-3”.
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Biorąc powyższe pod uwagę, rozpoczęto w Zakładzie Badań Rakietowych
i Satelitarnych PIHM w 1970 r. opracowanie zminiaturyzowanej sondy „SOMIT”
(Sonda Miniaturowa Temperatury) oraz specjalnego grota, w którym można by
zmieścić  sondę  „SOMIT”  i  który  umożliwiałby  emisję  sygnału  sondy  na
zewnątrz.  Studia  wstępne  zakończono  w  1971  r.,  a  w  latach  1972—1973
zrealizowano wykonanie serii  prototypowej  grotów i  sond oraz program prób
naziemnych.

Równolegle podjęto prace nad adaptacją rakiet „Meteor-1” i „Meteor-3” do
zainstalowania nowego grota i pełnienia funkcji doświadczalnej rakiety nośnej
dla nowego typu ładunku użytecznego.

Do adaptacji  przeznaczono  pozostałe  jeszcze  na  składzie  cztery  rakiety
„Meteor-1” i osiem rakiet „Meteor-3”. Nową wersję tych rakiet odróżniono od
wersji  standardowej,  dodając  literę  „E”  (eksperymentalna)  w  nazwie  rakiety.
Adaptacja polegała na zmianie grota stożka łączącego silnik z grotem oraz na
odpowiednich zmianach w instalacji startowej.

Nowy grot,  w  wersji  ostatecznej,  przeznaczonej  do  prób  w locie,  nosił
nazwę  „GROT-E-50/11”,  zaś  cały  system  pomiarowy  nazwano  systemem
„GROT- SOMIT”.

Opracowanie systemu wykonano w ZBRiS w Krakowie, pod kierunkiem
dr inż. J. Walczewskiego, w zespole: mgr inż. A. Ksyk (część mechaniczna) i
mgr  A.  Bielak (część elektroniczna).  W opracowaniu konstrukcji  grota  udział
wzięli również pracownicy Instytutu Lotnictwa: mgr inż. W. Błaszczyk i mgr inż.
K. Nowak. Wykonanie serii grotów odbyło się w warsztatach Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego,  gdzie problemy technologiczne opracowali:  mgr
inż. E. Nowicki i mgr inż. J. Szułdrzyński.

Oryginalną cechą rozwiązania, stanowiącą nowość zarówno pod względem
konstrukcyjnym, jak i technologicznym, było wykonanie korpusu grota z masy
plastycznej,  zbrojonej  włóknem szklanym.  Pozwalało  to  na  swobodną  emisję
sygnału  radiowego poprzez  ścianki  grota,  dzięki  czemu sygnał  ten  mógł  być
odbierany przez stację naziemną zarówno przed startem rakiety, jak i następnie
we wszystkich fazach lotu.

W porównaniu ze standardowym grotem rakiet „Meteor”, grot „E-50/11”
odznaczał się innym materiałem korpusu, innym systemem wyrzucania ładunku
(do  przodu),  a  także  większą  masą  i  rozmiarami.  Z  uwagi  na  mieszaną
konstrukcję  (tworzywo  sztuczne  i  metal)  przedstawiał  też  w  wykonaniu
specyficzne problemy technologiczne.

Grot  „E-50/11”  składał  się  z  4  głównych  podzespołów:  korpusu,
zakończenia tylnego, głowicy i zespołu ładunku użytecznego. Korpus wykonano
w postaci rury z masy epoksydowej, zbrojonej włóknem szklanym. W korpusie
znajdował się otwór boczny, przez który — za pomocą specjalnego popychacza
szpilkowego — można było z zewnątrz włączać lub wyłączać działanie sondy.
Do  części  przedniej  korpusu  była  umocowana  za  pomocą  wkrętów  głowica
stalowa  o  kształcie  ostrołukowym,  wypełniona  balastem  ołowianym.
Zakończenie tylne składało się ze stalowej tulei z przyspawanymi trójkątnymi
statecznikami  stalowymi.  Zakończenie  tylne  umocowano  do  rury  korpusu  za
pomocą  klejenia  żywicą  epoksydową.  W ściance  dennej  zakończenia  tylnego
osadzono  kontakt  elektryczny,  połączony  z  główką  zapalającą  opóźniacza
pirotechnicznego, umieszczonego w tulei zakończenia tylnego.
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Z zewnątrz koniec tulei uformowano w postaci stożka, służącego do osadzenia
grota w gnieździe stożka łączącego rakiety. Opóźniacz pirotechniczny, wykonany
według oryginalnego pomysłu mgr inż. K. Nowaka, odznaczał się podwyższoną
pewnością działania. Opóźniacz wykonywano w wersji dla „Meteora-1” (75 s) i
„Meteora-3” (115 s).

Zespół ładunku użytecznego składał się z sondy „SOMIT”, spadochronu
sondy, umieszczonego w zasobniku spadochronowym, i tłoka wypychającego.

Elementy  te,  w  wymienionej  kolejności  (idąc  od  przodu  grota)  były
umieszczone w rurze korpusu. Sonda składała się z obwodów elektronicznych,
zmontowanych na półeczkach i osłoniętych wytrzymałym korpusem z epoksydu
zbrojonego włóknem szklanym. Spadochron sondy,  wykonany z  cienkiej  folii
mylarowej  lub  tereftalowej,  miał  różne  konfiguracje,  zależnie  od  wypróbo-
wywanej wersji.

Zasobnik spadochronowy miał  postać rury duralowej,  złożonej  z  dwóch
połówek  i  zakończonej  od  strony  opóźniacza  pirotechnicznego  tłokiem
wypychającym.

W  3  grotach  „E-50/11”  zamiast  sondy  „SOMIT”  umieszczono  sondę
„7306”, skonstruowaną w NRD.

Grot instalowano w rakiecie, umieszczonej na wyrzutni, po czym włączano
sondę w celu jej sprawdzenia.
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Po dokonanej kontroli można było sondę wyłączyć i oczekiwać na czas startu bez
wyładowywania  akumulatorów  pokładowych  sondy.  Ponowne  włączenie
wykonywano  przed  startem.  W chwili  startu  było  doprowadzane  napięcie  do
główki  zapalającej  opóźniacza  (poprzez  styk  od  strony  stożka  łączącego)  i
zapalały się ścieżki prochowe opóźniacza.

12 Polskie rakiety badawcze
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Po  określonym  czasie  lotu  opóźniacz  zapalał  ładunek  prochowy,
wyrzucający sondę z grota. Dokonywało się to w ten sposób, że ciśnienie gazów
przenosiło się, poprzez korpus zasobnika spadochronowego i sondy, na głowicę i
jej wkręty mocujące. Wkręty zostawały ścięte, głowica wypchnięta na zewnątrz,
a za nią sonda i zasobnik spadochronowy, którego połówki odpadały na boki,
wyzwalając spadochron. Sonda opadała na spadochronie, zaś grot i jego głowica
spadały swobodnie do morza.

Stożki łączące rakiet typu „E” były pod względem rozwiązania podobne do
stożków wersji standardowej, z tą różnicą, że zawierały dodatkowo obwód do
połączenia instalacji naziemnej z opóźniaczem grota.

Nie korzystano też z połączenia poprzez masę, ale stożek zaopatrzono z
dwóch stron w podwójne wyjścia kontaktowe dla dwuprzewodowych obwodów
instalacji naziemnej.  Korpus stożka wykonano metodą toczenia, a nie spawania.
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Ponieważ grot „E-50/11” miał masę większą od grota standardowego (7,2
kg zamiast 4,5 kg), rakiety „E” charakteryzował odpowiednio niższy pułap niż
ich  wersje  standardowe.  Nie  przeszkadzało  to  w  wykonaniu  eksperymentów,
których celem były badania w locie  nowego grota  i  sondy,  oraz stwierdzenie
możliwości  utrzymywania  kontaktu  radiowego  i  śledzenia  radiolokacyjnego
sondy,  umieszczonej  wewnątrz  grota.  Te  zadania  zostały  z  powodzeniem
wykonane przez rakiety wersji „E”.

Do  prób  przygotowano  4  rakiety  „Meteor-1E”  i  8  rakiet  „Meteor-3E”.
Dziewięć prób odbyło się w 1973 r. a trzy — w 1974 r. W ramach współpracy
krajów  socjalistycznych  (program  „Interkosmos”)  trzy  z  rakiet  „Meteor-3E”
oddano do dyspozycji naukowców NRD w celu przeprowadzenia prób w locie
opracowanej przez nich sondy „7306”.

Zestawienie wzlotów rakiet wersji „E” znajduje się w tablicy 5-3.
System  „GROT-SOMIT”  okazał  się  w  praktyce  nadzwyczaj  udany.

Pierwsze  starty  rakiet  „Meteor-1E”  poprzedzono  treningowym  śledzeniem
radiolokacyjnym  rakiet  „RASKO-2R”,  później  jednak  treningi  nie  były
potrzebne. Jeśli tylko sonda pracowała prawidłowo, nie było żadnych trudności
ze śledzeniem lotu, rakiety, określeniem pułapu oraz toru opadania sondy.
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W  dniu  5.06.1974  r.  sonda  „SOMIT”  nie  została  wyrzucona  z  grota,
prześledzono jednak cały tor lotu grota, aż do przyziemienia. Należy zaznaczyć,
że do wszystkich  tych pomiarów stosowano tylko jedną stację  radiolokacyjną
„Meteor”,  w dodatku wcale  nie  przystosowaną specjalnie  do śledzenia  rakiet,
stanowiącą zwykły sprzęt naziemny stacji aerologicznej, wykonującej codzienne
sondaże balonowe.

Odstrzały rakiet „Meteor-3E” w Łebie w czerwcu 1974 r. były ostatnimi
wzlotami polskich rakiet badawczych.

Prace nad systemem „GROT-SOMIT” miały jednak dalszy ciąg w ramach
współpracy  „Interkosmos”.  Rozwiązanie  grota  „E-50/11”  wzbudziło  duże
zainteresowanie.
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W latach 1974—1979 w ZSRR opracowywano oparty na podobnej zasadzie grot
dla  rakiety  meteorologicznej  „MMR-06”,  tworząc  nową  wersję  tej  rakiety,
nazwaną  „MMR-06-DART”.  W próbach  tej  rakiety  stosowano  dalsze  wersje
rozwojowe sondy „SOMIT” (budowane w tym celu w Polsce) oraz inne sondy o
podobnej konstrukcji, budowane w ZSRR i NRD. W ten sposób rakiety „Meteor”
wersji  „E”  zapoczątkowały  nową  gałąź  rozwoju  rakiet  meteorologicznych  na
arenie międzynarodowej.

Dane techniczne głowicy rakietowej „GROT E-50/11”:

Długość 1160 mm
Średnica kadłuba 51 mm
Średnica tulei zakończenia tylnego 61 mm
Rozpiętość stateczników 160 mm
Rozmiary komory ładunku użytecznego:
— średnica 46,3 ±0,1 mm
— długość 675 mm
— objętość 1136 cm3

Masa z ładunkiem użytecznym 7,2 kg
Masa bez ładunku użytecznego (z zasobnikiem

spadochronowym bez sondy i spadochronu) 5,75 kg
Przyspieszenie ładunku użytecznego

podczas wyrzucania z grota, ok. 55 g

Dane techniczne rakiety „Meteor-1E”:
Długość całkowita 2860 mm
Masa startowa 35,5 kg
Masa ładunku użytecznego 1,45 kg
Ładunek użyteczny sonda spadochronowa
Pułap nominalny 21 km

Dane techniczne rakiety „Meteor-3E”:
Długość całkowita 4660 mm
Masa startowa 68 kg
Masa ładunku użytecznego 1,45 kg
Ładunek użyteczny sonda spadochronowa
Pułap nominalny 44 km

Uwaga.  Dane  dotyczące  części  silnikowych  —  jak  dla  rakiet  „Meteor-1”  i
„Meteor-3” w wersji standardowej.

 Systemy pomiarowe polskich rakiet meteorologicznych
a. System pomiaru wiatru za pomocą

radiolokacyjnego śledzenia dipoli

System  pomiaru  wiatru  za  pomocą  radiolokacyjnego  śledzenia  dipoli  był
stosowany podczas sondowań atmosfery rakietami „Meteor-1” i „Meteor-3”.
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Metodę  pomiaru  opracowano  w  Pracowni  Rakietowych  Sondowań
Atmosfery PIHM, a następnie doskonalono w Zakładzie Badań Rakietowych i
Satelitarnych PIHM.

Stosowano 3 rodzaje dipoli, oznaczane: N5, D5 oraz CJ-5/2. Dwa pierwsze
rodzaje  były  to  włókna  szklane,  pokryte  warstwą  aluminium  i  przycięte  na
długość 5 cm (była to połowa długości fali radaru śledzącego). Dipole oznaczone
N5, miały średnicę ok. 0,065 mm i masę 0,0008 g, zaś średni ładunek ich w
standardowym grocie rakiet „Meteor” zawierał ok. 625 000 sztuk. Dipole typu
D5  były  nieco  grubsze  i  cięższe  (średnica  0,25  mm,  masa  0,0035  g,  średni
ładunek 140 000 szt.). Prędkości opadania na wysokości 30 km wynosiły: dipoli
N5 — 2-8 m/s, dipoli D5 — 5-14 m/s. Dipole te były stosowane w początkowej
fazie sondaży rakietami „Meteor-1”, a następnie w rakietach „Meteor-3”, gdzie
— ze  względu  na  dużą  wysokość  — pożądane  były  dipole  możliwie  lekkie.
Natomiast  w  rakietach  „Meteor-1”  wprowadzono  (w  wyniku  badań  J.
Walczewskiego) dipole oznaczone CJ-5/2. Były to druciki miedziane w oplocie
jedwabnym o masie 0,017 g, średnicy (na oplocie) 0,31 mm i prędkości opadania
(na  wysokości  30  km)  19-40 m/s.  Ich  średni  ładunek  wynosił  30  000  sztuk.
Wprowadzenie  tych  dipoli  zwiększyło  pionowy  zakres  pomiaru  (od  pułapu
rakiety w dół) z 3 - 5 km do 20 km.

Wykonano  liczne  badania  zachowania  się  obłoków  dipoli  na  różnych
wysokościach oraz analizy dokładności pomiaru wiatru metodą śledzenia dipoli.

Pakiet dipoli, wyrzucony z rakiety, rozpraszał się, tworząc obłok, dający
silne  odbicie  radarowe.  Pomiar  przeprowadzano  dwoma  stacjami
radiolokacyjnymi, z których jedna śledziła bliższy, a druga dalszy skraj obłoku.
Współrzędne  radiolokacyjne  obłoku  (odległość,  kąt  podniesienia  i  azymut)
notowano  co  0,5  min.  i  następnie  przeliczano  na  współrzędne  prostokątne
(wysokość  i  odległość  pozioma  od  stacji).  Po  wykreśleniu  rzutu  poziomego
wędrówki  obłoku  określano  prędkości  i  kierunki  wiatru  na  różnych
wysokościach, co 1 km.

Do śledzenia dipoli, wyrzucanych z rakiet „Meteor-3” na wysokościach 63
- 67 km, wykonano w Zakładzie Badań Rakietowych i Satelitarnych PIHM pod
kierunkiem  mgr  inż.  E.  Bodury  specjalne  adaptacje  stacji  radiolokacyjnych.
Mimo to pomiary na tych wysokościach nastręczały wiele trudności.

W 1970  r.  podczas  odstrzałów rakiet  „Meteor-2”  udało  się  prześledzić
obłoki dipoli N5 na wysokościach od 89 do 45 km.
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Ustalono wówczas, że górną granicą zastosowania dipoli N5 do pomiarów wiatru
jest wysokość 75 km. Dla rakiety „Meteor-2” miano więc opracować nowy typ
dipoli, co już nie doszło do skutku.

b. Sonda „Ramzes”

Sonda  „RAMZES”  (Rakietowy  Meteorologiczny  Zespół  Sondujący)  została
zaprojektowana w Zakładzie Badań Rakietowych i Satelitarnych PIHM w lutym
1968 r. Była następnie kilkakrotnie ulepszana.
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Sondę opracowano jako wyposażenie rakiety „Meteor-2”, chociaż mogła
być  użyta  także  w  innych  typach  rakiet  (np.  rozważano  możliwość
wypróbowania jej w radzieckiej rakiecie meteorologicznej M-100).

Przeznaczeniem  sondy  było  przeprowadzenie  pomiarów  temperatury
atmosfery  za  pomocą  termistora  oraz  pomiarów  prędkości  i  kierunku  wiatru
metodą śledzenia radiolokacyjnego sondy opadającej na spadochronie.

System pomiarowy sondy  był  zaadaptowanym i  rozwiniętym systemem
radzieckiej  radiosondy  balonowej  RKZ-1,  współpracującej  z  naziemną  stacją
radiolokacyjno-telemetryczną „Meteor”.

Sondę opracował zespół: dr inż. J. Walczewski, mgr A. Bielak, mgr inż. A.
Ksyk.

Wersja  sondy,  na  której  przerwano  dalsze  prace  rozwojowe,  miała
następującą konstrukcję.

Część elektroniczna sondy była oparta na schemacie radiosondy RKZ-1,
przy czym:

— termistor  radiosondy  zastąpiono  polskim  termistorem  ZE-3
opracowanym w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie;

— ciśnieniowy przełącznik obwodów „pomiar-cechowanie” zastąpiono
komutatorem elektronicznym,
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— obwody zmontowano w sposób zapewniający wysoką wytrzymałość
mechaniczną (na przyspieszenie, udary, drgania w szerokim zakresie).

Obwody  pomiarowe  były  połączone  z  nadajnikiem  odzewowym,
pracującym  w  pasmie  1780  MHz.  Nadajnik  odzewowy  współpracował  z
naziemną  stacją  radiolokacyjno-telemetryczną  „Meteor”,  co  umożliwiało
śledzenie  położenia  sondy  w  przestrzeni  na  odległość  do  150  km  oraz
przekazywanie wyników pomiaru temperatury. Układ elektroniczny był zasilany
przez  specjalną  baterię  anodową  (napięcie  225  V)  i  zespół  akumulatorów
kadmowo-niklowych (napięcia 2,4 i 6 V).

Układ  elektroniczny  i  baterie  zasilające  zmontowano  na  3  półkach;  na
czwartej  półce,  najwyższej,  był  umieszczony termistor  pomiarowy.  Najniższa,
dolna półka, miała postać płyty, za pośrednictwem której mocowano sondę w
rakiecie. Płyta ta również była wyposażona w uchwyty do linek spadochronu.
Całość  sondy  umieszczono  w  osłonie  z  tworzywa  sztucznego  zbrojonego
włóknem szklanym. W dolnej części obudowy przewidziano izolację termiczną.
W płycie  podstawy był  umieszczony wyłącznik,  który automatycznie  włączał
zasilanie w chwili wyrzucenia sondy z rakiety. Sondę wyposażono w spadochron
z tkaniny nylonowej, o średnicy 4,6 m i powierzchni 16,8 m2.

Uzupełnieniem  sondy  był  zestaw  urządzeń  pomocniczych;  zasobnik  do
transportu sondy, przyrząd do ładowania akumulatorów oraz zespół przyrządów
do kontroli przedstartowej.

Sonda przeszła  liczne badania naziemne — elektryczne,  temperaturowe,
mechaniczne.  Natomiast  badania  w  locie  przeprowadzono  tylko  w  bardzo
ograniczonym  zakresie:  5  egzemplarzy  umieszczono  w  rakietach  „Meteor-2”
(próby nr 6-10). W 3 ostatnich próbach kontakt radiowy z sondą był nawiązany,
chociaż z opóźnieniem, i uzyskano dane pomiarowe.

Najsłabszą stroną systemu „RAMZES” był brak kontaktu z sondą podczas
lotu w rakiecie  i  trudność przechwycenia  sondy przez radar po wyrzuceniu z
rakiety. Wady te zostały usunięte w systemie „GROT-SOMIT”, opracowanym w
oparciu o doświadczenia, uzyskane przy badaniach sondy „RAMZES”.
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c. Sonda „Somit”

Sonda „SOMIT” stanowiła rozwinięcie sondy „RAMZES”. Była konstruowana
równolegle  z  grotem  „E-50/11”,  jako  jednolity  system,  obejmujący  głowicę
rakiety  meteorologicznej  wraz  z  wyposażeniem  pomiarowym,  stąd  nazwa:
system „GROT-SOMIT” (nazwa SOMIT pochodziła od słów Sonda Miniaturowa
Temperatury).

Gdy zaczynano prace nad sondą w 1971 r. nie było jeszcze jasne, w jakiej
rakiecie  sonda  będzie  stosowana.  W  grę  wchodziły  przede  wszystkim  dwie
możliwości:  rakieta  „Meteor-3”  (los  jej  nie  był  jeszcze  wówczas  ostatecznie
przesądzony) lub rakieta radziecka MMR-06. Ta ostatnia możliwość zarysowała
się po Konferencjach Grupy Roboczej Meteorologii Kosmicznej „Interkosmosu”
w Krakowie (1970 r.) i Warnie (1971 r.). Na konferencjach tych strona radziecka
zaproponowała połączenie rozwiązań radzieckich i polskich w celu stworzenia
małej i taniej rakiety meteorologicznej, która mogłaby znaleźć zastosowanie w
sieci  sondażu  rakietowego  Krajów  Socjalistycznych.  Specjaliści  z  ZSRR
oferowali dla tej rakiety część silnikową rakiety meteorologicznej MMR-06.

W ZBRiS PIHM zdecydowano, że w każdym razie pierwsza seria prób w
locie  sondy  „SOMIT”  zostanie  przeprowadzona  przy  użyciu  zaadoptowanych
rakiet  „Meteor-1”  i  „Meteor-3”  (patrz  ustęp,  dotyczący  rakiet  „Meteor-1E”  i
„Meteor-3E”).

 Podczas konstruowania sondy przewidywano możliwość zastosowania jej
na wysokościach do 60 km. Później, w trakcie doskonalenia sondy, podwyższono
ten pułap do 80 km.

Zasada  pracy  sondy  „SOMIT”  wywodziła  się,  podobnie  jak  sondy
„RAMZES”,  z  radiosondy  RKZ-1:  pomiar  temperatury  termistorem,  nadajnik
odzewowy  pracujący  w  paśmie  częstotliwości  1780  MHz,  współpraca  z
naziemną  stacją  „Meteor”.  Jako  czujnik  pomiaru  temperatury  atmosfery
zastosowano termistor ZE-3, jak w sondzie „RAMZES”. Wprowadzono jednak
również ważne zmiany w stosunku do rozwiązania „RAMZES”,  a mianowicie:
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— ogólną miniaturyzację aparatury,
— montaż  w  wydłużony  walec,  stosownie  do  wymiarów  komory

ładunkowej w grocie,
— zamiast  zasilania  bezpośredniego  z  baterii  —  zasilanie

niskonapięciowe,  z  zastosowaniem  przetwornicy  w  celu  uzyskania  napięcia
anodowego 225 V,

— oprócz  termistora  dla  pomiaru  atmosfery,  zastosowanie  drugiego
termistora do pomiaru temperatury wewnątrz komory aparaturowej.

Sonda miała wyłącznik, który mógł być uruchamiany przez obsługę nawet
wtedy, gdy sonda była już zabudowana w grocie. Dzięki temu można było rakietę
z sondą na pokładzie przetrzymywać na wyrzutni dowolnie długo, bez narażania
się  na  rozładowanie  źródeł  zasilania  sondy.  Całość  aparatury  sondy  była
umieszczona  w  cylindrycznej  obudowie  z  masy  epoksydowej,  wzmocnionej
włóknem szklanym.

Oddzielny problem stanowił spadochron, który musiał odpowiadać bardzo
specyficznym  wymaganiom,  m.in.  zmieszczenia  się  w  stanie  złożonym  w
komorze o średnicy 45 mm i  długości  170 mm oraz otwierania się w bardzo
rozrzedzonej atmosferze, w bardzo niskich temperaturach.
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Aby sprostać tym wymaganiom, jako materiał  spadochronu zastosowano folię
typu „mylar” oraz opracowano system przymusowego otwierania. Przymusowe
otwieranie  odbywało  się  za  pomocą  pewnego  rodzaju  „dętki”,  umocowanej
wzdłuż  obrzeża  czaszy  spadochronu  i  napełnianej  gazem  z  miniaturowego
zasobnika w chwili oswobodzenia spadochronu z osłon metalowych.

System spadochronowy opracował J.M. Psuj przy współpracy specjalistów
z NRD.

Zarówno  sonda  „SOMIT”,  jak  i  system  spadochronowy,  miały  wiele
kolejnych  wersji  rozwojowych.  W próbach  w locie  w  latach  1973  i  1974  w
rakietach „Meteor-1E” i „Meteor-3E” zastosowano sondy „SOMIT-II” (9 prób) i
„SOMIT-III” (3 próby) ze spadochronami SP-5. Sonda „SOMIT-III” różniła się
od wersji „II” nowszym, bardziej zwartym rozwiązaniem zespołu zasilania, przez
co skrócono długość całej sondy o 32 mm.

Spadochron SP-5, stanowiący piątą z kolei wersję spadochronu sondy, a
pierwszą, dopuszczoną do lotu w rakiecie, miał czaszę okrągłą, o średnicy 2,20 m
w stanie rozłożonym i 1,6 m w stanie napełnionym. Spadochron wyposażony był
w system przymusowego otwierania i ważył wraz z osłoną — 0,116 kg.

Podczas odstrzałów w Łebie w latach 1973 i 1974 wykonano za pomocą
sond „SOMIT” szereg  pomiarów temperatury atmosfery.  Pomierzono również
przebieg temperatury wewnątrz obudowy sondy podczas lotu w rakiecie i lotu
swobodnego  w  atmosferze,  co  było  istotne  do  określenia  warunków  pracy
aparatury. Natomiast nie udało się wykonać prawidłowych spadochronów SP-5.
W  roku  1973  rozpoczęto  opracowywanie  wersji  sond  „SOMIT”  do  rakiety
„MMR-06-DART”,  konstruowanej  w  ramach  współpracy  „Interkosmos”
wykorzystując część silnikową radzieckiej rakiety meteorologicznej MMR-06.

W  grudniu  1973  r.  odbyły  się  na  Stacji  Sondażu  Rakietowego
„Wołgograd” w ZSRR próby sond „SOMIT-IV” w grotach polskich „E-50/11”,
ustawionych na silniku rakiety MMR-06. Pułapy tych wzlotów wynosiły 50 - 60
km. Od roku 1974 do 1979 odbywały się na stacji „Wołgograd” próby kolejnych
dalszych  wersji  sond  „SOMIT”  w  grotach  konstrukcji  radzieckiej.  Systemy
spadochronowe tych sond miały liczne wersje i  były opracowywane w ścisłej
współpracy  ze  specjalistami  NRD.  Był  to  wkład  w  przygotowanie  nowego
systemu rakiet meteorologicznych „Interkosmosu”.
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Sondy działowe

6
Koncepcja  użycia  dział  artyleryjskich  do  sondowania  atmosfery  powstała  za
granicą  w  1959  r.  i  została  zrealizowana  w  1961  r.  W  latach  1963—1964
odpowiednio  przystosowane  działa  z  pociskami  podkalibrowymi  zostały
wprowadzone  w  USA  i  Kanadzie  do  służby  sondażowej.  Największe
zastosowanie znalazł system, oparty na wykorzystaniu działa kalibru 120 mm,
wyrzucający specjalne pociski-sondy na wysokość 70 km. Za pomocą tych sond
dokonywano pomiarów wiatru metodą dipoli.

Wydarzenia  te  były  pilnie  śledzone  przez  Pracownię  Rakietowych
Sondowań  Atmosfery  PIHM.  W  1964  r.  został  w  Pracowni  opracowany
dokument p.t. „Lufowy system startu rakiet meteorologicznych — opis koncepcji
systemu  doświadczalnego”.  Dokument,  którego  autorem  był  mgr  inż.  J.
Walczewski, został złożony w Dyrekcji PIHM w styczniu 1965 r.
W dokumencie, obok omówienia zalet i problemów systemu lufowego, zawarty
został projekt przystosowania moździerza kalibru 160 mm do wyrzucania rakiet
„RM-8” (wersji rakiety „RASKO-3”). Wg obliczeń pułap rakiety miał wynosić 8
km. Miał to być wstęp do opracowania sondy działowej.

Projekt  ten  nie  został  zrealizowany,  ale  koncepcja  proponowanego
kierunku badań została ostatecznie zaakceptowana przez PIHM. W roku 1967
nawiązano kontakt z Wojskową Akademią Techniczną w sprawie opracowania
prototypu sondy działowej. To trudne, pionierskie — w warunkach krajowych —
zadanie  zostało  przez  WAT  przyjęte.  W  1968  r.  zawarto  umowę  z  PIHM i
rozpoczęto  prace.  Jako  cel  postawiono  osiągnięcie  przez  sondę  działową
wysokości  minimum  30  km.  Wyposażenie  sondy  stanowić  miały  dipole  do
pomiaru wiatru metodą radiolokacyjną. Na podstawie analizy wstępnej przyjęto,
że sondy wystrzeliwane będą z typowej armaty przeciwlotniczej kalibru 100 mm.

Prace nad sondą prowadził doc. dr hab. inż. S. Torecki, zaś w skład zespołu
wchodzili: dr inż. S. Klus, dr inż. H. Głowicki, mgr inż. S. Majewski, mgr inż. S.
Niezgodzki, mgr inż. T. Zawadzki i mgr inż. J. Dobiech.

Zespół musiał rozwiązać niezwykle trudne problemy konstrukcyjne, gdyż
sondy  podczas  wystrzału  musiały  wytrzymywać  przyspieszenie,  kilkadziesiąt
tysięcy razy przekraczające przyspieszenie ziemskie, oraz ciśnienia o wysokości
tysięcy atmosfer.
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Prototyp  sondy  działowej  opracowano  w  3  wersjach,  stanowiących
odrębne rozwiązania konstrukcyjne. Były to:

— pocisk podkalibrowy,
— pocisk z dodatkowym napędem rakietowym,
— pocisk dwustopniowy.

Pocisk podkalibrowy składał się z właściwego pocisku-sondy o kalibrze 64
mm oraz części prowadzącej o kalibrze 100 mm. Odłączenie części prowadzącej
od  pocisku-sondy  następowało  po  wyjściu  pocisku  z  lufy,  pod  działaniem
specjalnego ładunku prochowego i oporu aerodynamicznego. Wewnątrz pocisku-
sondy  znajdował  się  ładunek  dipoli  oraz  (w  przedniej  części)  opóźniacz
pirotechniczny, wyrzucający dipole na pułapie.

Pocisk  z  dodatkowym  napędem  rakietowym  charakteryzował  się  masą,
rozmiarami i  kształtem, zbliżonym do odpowiednich charakterystyk typowego
pocisku artyleryjskiego kalibru 100 mm. W tylnej części pocisku umieszczono
silnik rakietowy, uruchamiany po osiągnięciu przez pocisk wysokości 10 - 12
km. W przedniej części pocisku znajdował się zasobnik z dipolami, mechaniczny
zapalnik czasowy i ładunek prochowy do wyrzucania dipoli.
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Pocisk  dwustopniowy  składał  się  ze  skorupy  i  podkalibrowej  sondy
rakietowej. W całości pocisk zbliżony był kształtem i masą do typowego pocisku
artyleryjskiego. Na wysokości ok. 12 km ze skorupy pocisku wystrzeliwana była
podkalibrowa sonda rakietowa o masie ok. 4 kg, wyposażona w silnik rakietowy,
pojemnik  z  dipolami,  mechaniczny zapalnik  czasowy i  ładunek prochowy do
wyrzucania dipoli.

Pociski poddane zostały licznym badaniom laboratoryjnym oraz próbom w
locie  na  torach  płaskich  i  stromych.  Próby  te  wykazały,  że  najkorzystniejsze
właściwości  z  punktu  widzenia  osiągania  wysokich  pułapów  ma  pocisk
dwustopniowy, natomiast najprostszym i najtańszym jest pocisk podkalibrowy.

Dla poprawienia osiągów pocisku podkalibrowego opracowano jego nową
wersję.  Był  to  rodzaj  uproszczonego,  masywnego  „grota”,  przystosowany  do
wystrzeliwania  z  dział  o  lufach  gładkościennych.  Sam  grot  miał  korpus
cylindryczny ze stożkowym zakończeniem, w części tylnej zaopatrzonej

13 Polskie rakiety badawcze
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w stateczniki zawierał zasobnik dipoli i 2 opóźniacze pirotechniczne, natomiast
nie miał dodatkowego napędu rakietowego. Średnica korpusu wynosiła 42 mm.
Podkalibrowy pocisk właściwy był zaopatrzony w kalibrową część prowadzącą
(„sabot”),  wykonaną  z  4  segmentów  duralowych,  odpadającą  od  pocisku  po
opuszczeniu lufy.

Jako  ładunek  użyteczny  sond  działowych  zastosowano  specjalne  dipole
stalowe  o  średnicy  0,18  mm,  wytrzymujące  przyspieszenia  do  40  000  razy
przekraczające przyspieszenie ziemskie. Prędkość opadania tych dipoli pozwalała
na stosowanie ich do pomiarów wiatru do wysokości 40 km.

Serie  odstrzałów  sond  działowych  przeprowadzono  w  Ustce  w
październiku 1970 r. i w listopadzie 1971 r. Podczas pierwszej serii osiągnięte
pułapy sięgały ok.  15 km, podczas  drugiej  — ok.  20 km. Do tego czasu  nie
przekroczono jednak wysokości  20 km, a  więc nie  zostały spełnione warunki
techniczne. Fakt ten, w połączeniu z zarysowującą się w tym czasie tendencją do
odchodzenia od badań rakietowych, zadecydował o rezygnacji z dalszych prac
nad  sondami  działowymi,  mimo  że  istniały  szanse  ulepszenia  istniejących
rozwiązań. Szanse te związane były m.in. z możliwością zastosowania dział o
lufach gładkich i zwiększenia kalibru do 122 lub nawet 152 mm.

Podczas  prób  w  Ustce  przeprowadzono  za  pomocą  sond  działowych
użyteczne  pomiary  wiatru  do  wysokości  17  km.  Próby  te  dowiodły,  że
opracowany  system sond  działowych,  choć  nie  sięgał  jeszcze  pułapu  30  km,
stanowił już użyteczne narzędzie pomiarowe w zakresie wysokości do 20 km.
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W porównaniu z balonową metodą pomiaru wiatru na tych wysokościach, sondy
działowe  umożliwiały  wykonanie  pomiaru  w  krótkim  czasie,  w  małych
odstępach czasowych i niezależnie od prędkości wiatru przyziemnego.

Prace  nad sondami działowymi wykazały  jeszcze  raz zdolność polskich
konstruktorów do rozwiązywania trudnych, nietypowych problemów. Problemem
takim  była  na  przykład  konstrukcja  silnika  rakietowego,  wytrzymującego
przeciążenie rzędu 40 000 g.

Inicjując  i  finansując  prace  nad  sondami  działowymi,  w  PIHM
spodziewano się,  że  system ten będzie mógł uzupełniać systemy rakietowe w
zakresie częstych pomiarów wiatru na wysokościach do 45 km (po przejściu na
większe kalibry dział). Liczne dane zagraniczne i analizy własne wskazywały na
to,  że  sondy  działowe  mają  pewne  zalety  w  porównaniu  z  rakietami
meteorologicznymi, a mianowicie:

— niższy koszt sondażu,
— znacznie mniejszą strefę niebezpieczną podczas odstrzału,
— mniejszą wrażliwość na oddziaływanie wiatru podczas lotu.

Wszystkie  te  właściwości  mogły  odegrać  dużą  rolę,  gdyby  starano  się
zwiększyć liczbę i częstotliwość pomiarów wiatrów stratosferycznych.
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Bazy i systemy startowe 
polskich rakiet badawczych

7
Miejsca startów rakiet badawczych w Polsce

Można wymienić  10 miejsc,  w których były  przeprowadzane odstrzały  rakiet
badawczych na terenie Polski:

— Pustynia Błędowska — rakiety „RM-1”, „RM-2A”, „RM-2C”, „RM-
2D”,  „RP-1”,  „RP-2”,  „RM-2P”,  „RM-3W”,  „RD-42”,  „RASKO-1”,
„RASKO-2”;
— Kraków, b. lotnisko Rakowickie — rakiety „RP-2”, „RASKO-2”;
— Kraków, lotnisko Pobiednik — rakiety „RASKO-2”, „RASPO-2”;
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— okolice Warszawy — rakiety „RM-1A”, „RM-2B”, „Meteor-1”;
— Niepołomice — rakiety „RP-2”;
— Nowy Targ — rakiety „RP-2”;
— Znamirowice n. Jez. Rożnowskim — rakiety „RP-2”;
— okolice Torunia — rakieta „RASKO-2R”;
— okolice Ustki — rakiety „Meteor-1”, „RASKO-2”, sondy działowe; 
— Łeba — rakiety „Meteor-1”, „Meteor-2”, „Meteor-3”, „Meteor-1E”, 
„Meteor-3E”, „RASKO-2”, „RASKO-2R”.

Wśród tych licznych miejsc, w jakich dokonywano prób w locie, tylko trzy
miejsca były używane wielokrotnie: Pustynia Błędowska, okolice Ustki i Łeba.
Wśród  nich  z  kolei  tylko  Łeba  zasługuje  na  miano  bazy  startowej,  gdyż
dokonano w niej  trwałych inwestycji.  Na Pustyni  Błędowskiej  i  w okolicach
Ustki starty przeprowadzano systemem polowym.

Ze względu na charakter prowadzonych działań, dla Pustyni Błędowskiej
odpowiednia jest nazwa terenu prób, natomiast  dla miejsca startów w pobliżu
Ustki przyjęta została nazwa punktu sondażu rakietowego.

Wszystkie  inne  miejsca  były  wybrane  doraźnie  do  przeprowadzenia
określonych eksperymentów; odstrzały przeprowadzano systemem polowym.

Dla rakiet serii „RM”, „RP” i „RASKO” polowy system startowy składał
się z następujących elementów:

— stanowiska wyrzutni,
— stanowiska dowodzenia,
— połączenia kablowego między stanowiskiem dowodzenia i wyrzutnią

oraz instalacji startowej,
— systemu obserwacyjno-pomiarowego.

197



Stanowisko  wyrzutni  wybierano,  kierując  się  warunkami  terenowymi,
wymaganiami  wykonywanego  zadania  i  ustalonym  położeniem  strefy
niebezpiecznej. Stanowisko dowodzenia wybierano w odległości 100 - 500 m od
wyrzutni,  zależnie  od  typu  rakiety  i  zadania.  Na  stanowisku  znajdował  się
główny pulpit elektrycznej instalacji startowej, główny punkt łączności i często
jeden z punktów obserwacyjno-pomiarowych. Zasilanie elektryczne czerpano z
sieci  —  jeśli  istniała  możliwość  włączenia  się  do  niej  —  lub  z  baterii
akumulatorów.  Eksperymenty  z  rakietami  serii  „RM”  wymagały  przeważnie
zasilania sieciowego, natomiast rakiety serii „RASKO” miały swoją standardową
instalację  bateryjną,  zaprojektowaną  do  użytku  polowego.  Dla  rakiet  „RP”
stosowano różne systemy, zależnie od okoliczności.

Wiele  prób  odbywało  się  w  nocy  i  wtedy  do  oświetlenia  stanowisk
stosowano  przenośne  lampy,  niezbędne  do  dokładnego  wykonania  czynności
obsługi i kontroli rakiet.

Po  próbie  nad  Jeziorem  Rożnowskim  13.05.1962  r.  wprowadzono  we
wszystkich instalacjach startowych jako obowiązkowy element tzw. symulator
rakiety.  Był  to  zespół  końcówek  elektro-pirotechnicznych,  identycznych  z
zamontowanymi na pokładzie rakiety, a rozmieszczonych na płytce umocowanej
do wyrzutni. Instalację startową, po jej sprawdzeniu, łączono najpierw zamiast z
rakietą — z symulatorem i przeprowadzano program startu. Działanie końcówek
symulatora było ostatecznym sprawdzianem prawidłowości  połączeń instalacji
naziemnej.

Rakiety były często transportowane w stanie rozmontowanym, a silniki z
reguły nie były załadowane paliwem. Konieczne było więc przed ustawieniem na
wyrzutni zmontowanie rakiet. Czynność tę przeprowadzano w samochodzie lub
uzyskanym doraźnie pomieszczeniu, a — jeśli warunki pozwalały — po prostu
na wolnym powietrzu.

Przed startem rakiet „RM”, „RP” i „RASKO” wykonywano jedynie pomiar
prędkości i kierunku wiatru przy ziemi i na tej podstawie korygowano
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nastawy  wyrzutni.  System  obserwacyjno-pomiarowy  składał  się  z  punktów
obserwacji optycznej i fotograficznej oraz pomiarów akustycznych. Najczęściej
przeprowadzano  rozpoznanie  terenu  próby  na  jakiś  czas  przed  terminem
eksperymentu  i  wówczas  możliwe  było  wcześniejsze  wyznaczenie  położenia
punktów.  Jednak  poza  Pustynią  Błędowską  nie  organizowano  bardziej
rozbudowanych  sieci  obserwacyjno-pomiarowych,  ograniczając  się  najczęściej
do obserwacji i pomiarów optycznych i nasłuchu efektów dźwiękowych.

Teren prób Pustynia Błędowska
Obszar,  zwany Pustynią  Błędowską,  znajduje  się  w odległości  ok.  50  km od
Krakowa, w okolicach Olkusza. Piaski, porośnięte tylko częściowo rzadką trawą,
ciągną się na długości ok. 8 km pasem o szerokości ok. 2 km.
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Środkiem tego pasa płynie Biała Przemsza i tylko wzdłuż niej występują zarośla i
krzaki.  Tak wyglądała  Pustynia  Błędowska  w latach  1958—1963,  kiedy była
widownią licznych prób rakietowych. Specyficzny urok Pustyni Błędowskiej nie
pozostał bez wpływu na decyzję Krakowskiej grupy rakietowej przeprowadzenia
tu właśnie próby rakiety „RM-1” w 1958 r. Miejsce okazało się idealne do tego
celu:  brak  dróg  i  osiedli  na  dużym obszarze,  brak  drzew i  innych  obiektów,
utrudniających widoczność, łatwość dojazdu z Krakowa. Od próby rakiet „RM-
2A” w 1959 r. ukształtował się pewien schemat organizacji systemu naziemnego
podczas prób na pustyni — schemat, zachowywany z pewnymi modyfikacjami
we wszystkich eksperymentach.

Dojeżdżano na pustynię od wschodu od strony miejscowości Klucze i na
skraju  pustyni  organizowano  bazę,  a  w niewielkiej  odległości  — stanowisko
dowodzenia.  Wyrzutnię  ustawiano  na  pustyni,  w  odległości  300  -  500  m od
stanowiska  dowodzenia.  Kierunek strzału  ustalano w przybliżeniu  wzdłuż  osi
pustyni,  w sektorze zachodnim. Od znajdujących się w pobliżu skraja pustyni
budynków doprowadzano kablem zasilanie  elektryczne.  Z uwagi  na trudności
terenowe  (grząski  piasek),  aż  do  1963  r.  wyrzutnię  i  sprzęt  pomocniczy
dowożono na stanowisko wozem konnym, co wzbudzało sensację u dziennikarzy
i fotoreporterów, jeśli byli obecni na próbie.

W 1959 r. zespól geodetów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
dokonał  tu  na  życzenie  prof.  T.  Kochmańskiego  pierwszych  pomiarów
geodezyjnych  w  celu  zlokalizowania  punktów  obserwacyjno-pomiarowych.
Punkty te były rozmieszczone w rejonie południowego skraja Pustyni. Później
rozwijano i  uzupełniono jeszcze  sieć  punktów. Najbardziej  rozwinięty system
obserwacyjny zorganizowano w kwietniu 1961 r.
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Obejmował  on  4  punkty  obserwacyjno-pomiarowe,  nie  licząc  stanowiska
dowodzenia na skraju  pustyni  i  nad Przemszą,  3  punkty na  wzniesieniach na
południe i na północ od Pustyni oraz 2 tzw. „repery świetlne” (punkty o znanych
współrzędnych,  zaopatrzone  w latarnie)  na  pustyni  i  w pobliżu  wsi  Chechło.
Odległość pomiędzy najbardziej wysuniętymi na południe i na północ punktami
wynosiła ok. 8 km.

Łączność  utrzymywano  częściowo  za  pomocą  radiostacji  polowych,
częściowo  za  pomocą  rakiet  sygnalizacyjnych,  zaś  pomiędzy  stanowiskami
dowodzenia i wyrzutni — zawsze za pomocą telefonu polowego. W późniejszym
okresie,  podczas  prób  rakiet  „RASKO-2”,  organizowano  punkt  pomiarów
fotograficznych  także  w miejscowości  Błędów,  na  zachodnim skraju  Pustyni.
Odległość do wyrzutni, znajdującej się na Pustyni, wynosiła ok. 5,5 km.

Z  wyjątkiem  próby  „RM-1”,  odpalanie  rakiety  przeprowadzano  z
otwartego  stanowiska,  nie  używając  żadnych  schronów  czy  bunkrów.
Bezpieczeństwo zapewniała duża odległość od wyrzutni.
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Natomiast aby uniknąć zagrożenia ludzi spadającymi częściami rakiet zamykano
wstęp na Pustynię od strony m. Klucze oraz obserwowano teren upadków, aby
nie dopuścić do wejścia kogoś na ten teren z innego kierunku. Ochrona strefy
powietrznej  była  zapewniana  oddzielnie  przez  uzgodnienie  terminów  prób  z
kontrolą obszaru powietrznego. Pustynia Błędowska służyła do prób rakiet „RM”
i „RP” przez 6 lat,  do 1963 r. Później odbywały się tam jeszcze próby rakiet
„RASKO-2”.

Ostatnia  próba  (pięciu  rakiet  „RASKO-2M”)  odbyła  się  na  Pustyni  25
czerwca 1968 r. po około 10 latach od próby „RM-1”.

Punkt sondażu rakietowego Ustka
Punkt  zlokalizowany  był  na  wybrzeżu  morskim  w  pobliżu  Ustki.  Oficjalne
współrzędne geograficzne punktu, podawane w publikacjach wynosiły 54,5°N i
16,5°E.  Punkt  ten  był  pojęciem  umownym,  gdyż  nie  istniały  żadne  stałe
instalacje na tym terenie, a sondaż prowadzano systemem polowym, ustawiając
w zależności od sytuacji wyrzutnię w różnych dogodnych miejscach, odległych
od siebie czasem o kilka kilometrów.

W punkcie sondażowym Ustka prowadzono od maja 1964 r. do maja 1965
r. próby rakiet „Meteor-1” siłami Instytutu Lotnictwa z Warszawy, a następnie od
czerwca 1965 r.  do  września  1969 r.  regularny sondaż  atmosfery  za  pomocą
tychże  rakiet.  Podczas  sondażu  punkt  obsługiwany  był  przez  ekipy  Zakładu
Badań Rakietowych i Satelitarnych PIHM, dojeżdżające tu z Krakowa wraz ze
sprzętem. W sumie punkt funkcjonował przez okres prawie 6 lat. W latach 1970 i
1971 odbywały się tu jeszcze próby sond działowych. Odstrzeliwano tu rakiety
„Meteor-1”; raz, w 1967 r. zorganizowano w Ustce próbę rakiet „RASKO-2”.

System naziemny rakiety „Meteor-1” składał się ze stanowiska wyrzutni,
stanowiska  pulpitu  startowego  oraz  stanowiska  stacji  radiolokacyjnych.  Przed
rozwinięciem  stanowisk  przeprowadzano  pomiary  geodezyjne:  mierzono
odległości  pomiędzy  wybranymi  miejscami  stanowisk  wyrzutni  i  radaru  oraz
azymut  kierunku  ze  stanowiska  radaru  na  wyrzutnię.  Pomierzone  punkty
oznaczano wbitymi w ziemię kołkami.

Stanowisko  wyrzutni  było  urządzane  w  pobliżu  brzegu  morskiego,  na
wydmie  lub  tuż  za  nią.  Wyrzutnię  przywożono  samochodem  ciężarowym  w
stanie  rozmontowanym  i  montowano  na  wybranym  miejscu,  nad  kołkiem,
oznaczającym punkt o pomierzonych współrzędnych stanowiska.

Za pomocą poziomicy i teodolitu ustawiano podstawę wyrzutni, dokładnie
poziomo, prowadnicę wyrzutni dokładnie w płaszczyźnie pionowej, zaś kierunek
strzelania  zgodnie  z  nakazanym  azymutem.  Azymut  ten  wynosił  zwykle  ok.
350°,  czyli  kierunek  strzelania  był  północny  z  niewielkim  odchyleniem
zachodnim. Pozwalało to układać punkty upadku w morzu, w strefie zamykanej
dla żeglugi na czas odstrzałów.

Kąt  nachylenia  wyrzutni  „Meteora-1”  był  stały  i  wynosił  85°.  Nie
stosowano żadnych korekt nachylenia zależnie od prędkości wiatru, gdyż duża
prędkość  rakiety  przy  starcie,  małe  rozmiary  rakiety  oraz  obszerna  strefa,
przewidziana dla upadków rakiet, czyniły zbytecznymi takie korekty.
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Stanowisko pulpitu startowego, z którego odpalano rakietę, znajdowało się
w odległości ok. 80 m od wyrzutni. Ze względu na zagrożenie upadkiem silnika
rakiety (przy niekorzystnym kierunku wiatru), stanowisko musiało znajdować się
w  ukryciu.  Wykonywano  zatem  mały  prowizoryczny  schron  ziemny  z
przykryciem belkowo-ziemnym. Znajdował się tu pulpit startowy, akumulatory
zasilające instalację startową oraz miejsce dla 3-5 osób. Obsługa znajdowała się
tu podczas startu rakiety i opadania silnika (ok. 80 s). Podczas każdego odstrzału 
starano się zmierzyć za pomocą stoperów czas do usłyszenia  odgłosu upadku
silnika i grota rakiety. Było to pewnego rodzaju kontrolą prawidłowości lotu.

Stanowisko  radiolokacyjne  znajdowało  się  w  odległości  1-5  km  od
wyrzutni.
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Stosowano zawsze 2 stacje radiolokacyjne, z których jedna śledziła dalszy, druga
bliższy  skraj  obłoku  dipoli.  Pomiędzy  stanowiskiem  radiolokatorów  i
stanowiskiem  wyrzutni  instalowano  linię  telefonu  polowego,  przez  który
podawane  było  ze  stanowiska  wyrzutni  odliczanie  przedstartowe  i  sygnał
momentu startu.

Ze względu na małe  rozmiary grota  rakiety,  nie  mógł  on być śledzony
radarem  podczas  lotu.  Znając  wzajemne  usytuowanie  radaru  i  wyrzutni  oraz
kierunek strzelania i parametry toru rakiety, obliczano położenie w przestrzeni
punktu,  w  którym  powinny  być  wysypane  z  grota  dipole.  Anteny  radarów
wycelowywano w ten punkt i oczekiwano pojawienia się echa dipoli. Jeśli sygnał
nie  pojawił  się  w  przewidzianym czasie  80  s.,  rozpoczynano  przeszukiwanie
przestrzeni  wokół  nominalnego  punktu  wysypania  i  zazwyczaj  po  kilku
sekundach  uzyskiwano  kontakt  z  obłokiem  dipoli.  Później  śledzenie  obłoku
odbywało się automatycznie, aż do rozproszenia się obłoku, co następowało po
30-40 min.

Operacje montażu i  kontroli  rakiety wykonywano na wolnym powietrzu
lub w samochodzie. Rakiety przywożono w specjalnych skrzyniach, w których
były  zabezpieczone  przed  wilgocią.  Wszystkie  czynności  podczas
przeprowadzania sondażu wykonywane były ściśle według pisemnej instrukcji,
za której przestrzeganie odpowiedzialny był kierownik ekipy sondażowej.

Funkcjonowanie  punktu  sondażowego  wymagało  zapewnienia
bezpieczeństwa  w  strefie  lądowej,  morskiej  i  powietrznej.  Strefę  lądową
zabezpieczano, zamykając dojazd i dostęp do rejonu wyrzutni podczas odstrzału.

Zabezpieczenie strefy morskiej i powietrznej było bardziej skomplikowane
i  wymagało  ustalenia  programu  odstrzałów  (dni,  godziny)  na  co  najmniej  3
miesiące  przed  rozpoczęciem  serii  sondaży.  W  tym  terminie  musiano
przedkładać odpowiednim władzom proponowany plan, w wyniku czego obszar
zagrożenia na morzu i  w powietrzu został  ogłoszony strefą niebezpieczną dla
żeglugi  i  przelotów  w  określonych  dniach  i  godzinach.  Ostrzeżenia  te  były
podawane  w  biuletynach  żeglugowych  oraz  uwzględnione  w  regulacji  ruchu
statków i samolotów przez kapitanaty portów i organy kontroli  ruchu statków
powietrznych. Aby nie utrudniać żeglugi, rybołówstwa i komunikacji lotniczej,
okresy zamknięcia stref z reguły nie przekraczały jednej godziny. Zmuszało to
obsługę rakiet do bardzo sprawnego działania, gdyż rakieta musiała wystartować
o oznaczonym czasie, rezerwa na ewentualne poprawienie błędów czy usuwanie
niesprawności była minimalna. Starano się zatem przygotować wszystko przed
okresem  zamknięcia  strefy  i  przeprowadzać  odstrzał  w  pierwszych  minutach
dozwolonego czasu.  Wtedy w razie  trudności  z  odstrzałem lub niewykonania
pomiaru była jeszcze szansa na usunięcie awarii lub odstrzelenie drugiej rakiety.

Większość rakiet „Meteor-1” została odstrzelona precyzyjnie o godz. 12.00
GMT, czyli  w międzynarodowym terminie,  przewidzianym dla podstawowych
pomiarów meteorologicznych i  geofizycznych.  Osiągnięto  pod tym względem
bardzo  dobre  wyniki  w  porównaniu  z  zagranicznymi  stacjami  sondażu
rakietowego.  Wyniki  te uzyskano w warunkach polowych, realizując program
sondażu  bez  względu  na  pogodę.  Odstrzały  sond  działowych  odbywały  się
podobnie jak odstrzały „Meteora-1”, tylko zamiast wyrzutni stosowano armatę
przeciwlotniczą,  a  stanowiska  radarów  znajdowały  się  blisko  stanowiska
ogniowego.
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Stacja Sondażu Rakietowego Łeba
Stacja sondażowa w Łebie założona została  w 1967 r.  jako punkt odstrzałów
próbnych prototypów rakiet „Meteor-2”. W latach 1968—1970 prowadzono tu
próby rakiet „Meteor-2” i „Meteor-3”. Od kwietnia 1970 r. przeniesiony tu został
również sondaż rakietami „Meteor-1” i od tego czasu Łeba zaczęła funkcjonować
jako punkt sondażu rakietowego. W związku z tym przeniesiono tu również z
Koszalina stację  aerologiczną (punkt sondażu balonowego).  Sondaż rakietowy
zakończono w 1971 r. W 1972 r. stacja przerwała działalność (nie było żadnych
odstrzałów), by powrócić do życia jeszcze na dwa lata, gdyż w latach 1973 i
1974 prowadzone były eksperymenty z rakietami „Meteor-1E” i „Meteor-3E”, a
także  odstrzały  kilku  rakiet  „RASKO-2R”.  Rokiem  najbardziej  intensywnej
działalności  był  w  Łebie  rok  1970  —  odbywały  się  starty  rakiet  „Meteor”
wszystkich typów, a także duża seria prób rakiet „RASKO-2”.

W sumie działalność stacji rakietowej w Łebie zamyka się w okresie 1968
—1974, a więc obejmuje blisko 7 lat. Była to jedyna w Polsce baza startowa
rakiet  badawczych,  posiadająca  obiekty  stałe  i  stosunkowo  rozbudowane
zaplecze  techniczne.  Łącznie  ze  stacją  aerologiczną,  był  to  poważny  ośrodek
badań górnej atmosfery, dysponujący dużym potencjałem.

Stację zlokalizowano na przesmyku lądowym między morzem a jeziorem
Łebsko, w miejscu, gdzie podczas wojny istniał niemiecki punkt startowy rakiety
„V-2”. Zostały po nim dwa zdewastowane bunkry, płyta betonowa i stożkowate
zagłębienie, w którym ongiś znajdował się stół startowy rakiet „V-2”.
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W  1965  r.  przeprowadzono  inwentaryzację  terenu,  następnie  Instytut
Lotnictwa  korzystając  ze  środków finansowych  PIHM,  zajął  się  urządzeniem
bazy do prób rakiet „Meteor-2”.

Rozszerzono znacznie płytę betonową, przebudowano, wyremontowano i
wyposażono  istniejące  bunkry,  adaptując  jeden  z  nich  na  magazyn,  drugi  na
stanowisko dowodzenia. Wybudowano obszerną halę montażową, zaś nad lejem
betonowym  zmontowano  wyrzutnię  rakiet  „Meteor-2”  i  prowadzący  do  niej
pomost. Między halą montażową a wyrzutnią ułożono tor szynowy, po którym
poruszał się wózek do transportu rakiet na wyrzutnię.

207



Teren bazy został ogrodzony, doprowadzono tu też linię telefoniczną.
W  bunkrze  dowodzenia  zainstalowano  ogrzewanie,  a  na  całym  terenie  —
oświetlenie.  Instalacja  elektryczna  zasilana  była  z  agregatu  spalinowego,
ustawionego obok hali montażowej. W hali znajdowały się podnośniki, stoły i
inne urządzenia pomocnicze do montażu dużych rakiet.

Można  wyróżnić  następujące  elementy,  które  składały  się  na  Stację
Sondażu Rakietowego Łeba:

— baza startowa,
— stanowisko radiolokacyjne,
— stacja aerologiczna,
— sieć punktów obserwacyjnych,
— system bezpieczeństwa.
Baza  startowa,  której  lokalizację  opisano  wyżej,  znajdowała  się  na

ogrodzonym terenie  o  wielkości  w przybliżeniu 120×180 m. Od strony Łeby
prowadziła do bazy droga o trwałej nawierzchni.

Centralnym obiektem bazy była wyrzutnia, mogąca służyć — zależnie od
założonych  prowadnic  —  rakietom  „Meteor-2”  lub  „Meteor-3”.  Kierunek
strzelania  był  stały,  na  północny  zachód  (azymut  300°),  kąt  pochylenia
regulowany w granicach 83 – 92°. Tor szynowy prowadził od wyrzutni do hali
montażowej, znajdującej się w odległości ok. 50 m i mającej powierzchnię 120
m2. W pobliżu hali znajdował się bunkier magazynowy, zaopatrzony w suwnicę,
której  tor  przechodził  nad  torem  wózka  transportowego.  Obok  magazynu
organizowano w razie potrzeby punkt startu balonów sondażowych służących do
pomiaru  wiatru  balistycznego  przed  startem  „Meteorów-3”.  Teren  między
wyrzutnią  a  halą  był  wybetonowany  i  oświetlany.  Obok  hali  umieszczono
agregat, zasilający instalację elektryczną bazy.

W  odległości  60  m  na  południe  od  wyrzutni  usytuowany  był  bunkier
dowodzenia, zawierający 4 pomieszczenia: pomieszczenie pulpitu kontrolnego,
laboratoryjno-montażowe,  socjalne  i  akumulatorownię.  Pomieszczenie  pulpitu
kontrolnego było „sercem” bazy:  tu znajdowały się wszystkie organy sterowania
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i  kontroli  instalacji  hydraulicznej  i  elektrycznej  wyrzutni,  centrala  łączności
zewnętrznej  i  wewnętrznej  oraz  wskaźnik  prędkości  i  kierunku  wiatru
(podawanej  przez  czujnik  na  14-metrowym  maszcie  obok  bunkra).
Pomieszczenie  było  zaopatrzone  w  okienka  z  szybami  pancernymi,
umożliwiające  obserwowanie  wyrzutni  i  start  rakiet.  Bunkier  dowodzenia
wyposażono w centralne ogrzewanie.

Z bunkra można było utrzymywać łączność ze stanowiskiem radiolokacji i
stacją aerologiczną, a także włączać się do ogólnej sieci telefonicznej. Natomiast
z obsługą wyrzutni i ekipą pracującą na zewnątrz bunkra utrzymywano łączność
jednostronną — za pomocą głośników na dachu bunkra, oraz dwustronną — za
pomocą radiotelefonów indywidualnych.

14 Polskie rakiety badawcze
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Stanowisko radiolokacyjne znajdowało się w odległości 3 km na zachód od
bazy,  w  miejscowości  Rąbek.  W  latach  1970—1971  znajdowały  się  tu  2
radiolokatory z  agregatami zasilającymi.  Do radarów była doprowadzona sieć
telefoniczna.  Stąd  przeprowadzano  śledzenie  obłoków  dipoli,  wyrzuconych  z
rakiet  „Meteor-2”,  „Meteor-3”  i  „RASKO-2”,  a  także  śledzenie  balonów,
wypuszczonych  z  bazy  do  celów  pomiarów  wiatru  balistycznego.  Stacja
aerologiczna, uruchomiona w 1971 r., znajduje się dotychczas w Łebie, na łąkach
w  pobliżu  wyjścia  rzeki  Łeby  z  jeziora.  Wykonuje  ona  stały  program
codziennych  pomiarów  meteorologicznych,  m.in.  sondowanie  atmosfery  z
użyciem balonów.
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Podczas  eksperymentów  w  latach  1973—1974  znajdująca  się  tu  stacja
radiolokacyjno-telemetryczna  „Meteor”  używana  była  do  śledzenia  rakiet
„Meteor” wersji „E” i sond „SOMIT”.

Sieć  punktów  obserwacyjnych  została  założona  dla  prób  „Meteora-2”.
Obejmowała  ona  13  punktów,  których  położenie  pomierzono  geodezyjnie  i
skatalogowano,  a  w  terenie  oznaczono  trwałymi  reperami.  W  oznaczonych
miejscach ustawiano w razie potrzeby różnorodną aparaturę pomiarową. Punkty
te  były  wykorzystywane  sporadycznie,  tylko  podczas  prób  „Meteora-2”.
Większość punktów znajdowała się na zachód i południe od miejscowości Łeba,
ale 2 umieszczono aż na północny zachód od jeziora Łebsko.

System bezpieczeństwa obejmował zabezpieczenie strefy lądowej, wodnej
i powietrznej.

Strefę  lądową zabezpieczano,  zamykając wejście  na przesmyk lądowy i
rozpowszechniając  informacje  i  ostrzeżenia  dotyczące  terminów  i  rejonu
zagrożenia. Dla strefy morskiej i powietrznej postępowanie było podobne, jak w
punkcie  sondażowym  Ustka:  z  3-miesięcznym  wyprzedzeniem  zgłaszano
program  odstrzałów,  uzyskując  następnie  ogłoszenie  odpowiednich  stref  jako
niebezpiecznych dla żeglugi i przelotów. Niezależnie od tego, w dniu odstrzału
konieczne było uzyskanie potwierdzenia zezwolenia od organów kontroli ruchu
lotniczego.

Strefa morska zamykana była od portu Łeba do portu Rowy i w głąb morza
na  odległość,  zależną  od  zasięgu  danego  typu  rakiety.  Ogłoszenie  o  tym
publikowane  było  w  biuletynach  morskich.  Natomiast  dla  obszaru  jeziora
Łebsko,  którego  część  wchodziła  w  strefę  niebezpieczną,  konieczne  było
zawiadamianie wszystkich użytkowników jeziora.

Uruchomienie  całego  systemu  bezpieczeństwa  wymagało  podejmowania
licznych działań na długo przed zamierzonym terminem prób czy sondaży.
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Konieczna  tu  była  współpraca  z  władzami  miejscowymi,  urzędami  morskimi,
wojskiem i licznymi innymi instytucjami.

Ważnym elementem  systemu  bezpieczeństwa  było  korygowanie  nastaw
wyrzutni  w zależności  od prędkości  i  kierunku wiatru. W tym celu dla rakiet
„Meteor-2”  i  „Meteor-3”  przeprowadzano  przed  startem  pomiar  wiatru  za
pomocą  balonów,  a  następnie,  posługując  się  odpowiednimi  nomogramami,
obliczano właściwe pochylenie wyrzutni, zapewniające ułożenie punktów upadku
w  ramach  zamkniętego  dla  ruchu  obszaru  morskiego.  W  przypadku  rakiet
„Meteor-3”, które, ze względu na swą długość, dość silnie podlegały wpływom
wiatru, zdarzało się, że przy wietrze „czołowym” trzeba było strzelać z wyrzutni,
odchylonej „do tyłu”, w stronę Łeby. Napór wiatru „prostował” rakietę po jej
wyjściu  z  wyrzutni,  nadając  jej  właściwy  kąt  i  kierunek.  Chociaż  obliczenia
wskazywały  na  konieczność  zastosowania  takiego  właśnie  kąta,  strzelanie  z
kątami  „ujemnymi”  było  ciężką  próbą  nerwów  dla  kierownika  sondażu,
odpowiedzialnego  osobiście  za  bezpieczeństwo.  Sprawdzano  wielokrotnie
obliczenia,  a  następnie  z  napięciem czekano na  upadek wszystkich  kolejnych
członów rakiety.

Dla niektórych kierunków i prędkości wiatru starty rakiet „Meteor-3” nie
były  w ogóle  dozwolone,  gdyż  wyrzutnia  o  stałym kierunku  strzelania  miała
ograniczony zakres możliwości korygowania wpływu wiatru. Planowano budowę
dla  „Meteoru-3”  wyrzutni  przewoźnej,  która  umożliwiałaby manewrowanie  w
dużym  zakresie  azymutami  i  kątami  podniesienia.  Plany  te  nie  zostały  już
zrealizowane.

W  latach  1972—1975  rozważano  możliwość  odstrzeliwania  z  Łeby
radzieckich  rakiet  meteorologicznych  „M-100”,  które  mogły  być  Polsce
udostępnione  w  ramach  realizacji  programu  „Interkosmos”.  Trudności  w
zabezpieczeniu strefy morskiej uniemożliwiły realizację tych zamierzeń.
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Natomiast  w  latach  1971—1974  Łeba  pełniła  zadania  ośrodka  współpracy
międzynarodowej w ramach „Interkosmosu”. Odwiedzali ją w celach wykonania
wspólnych prac lub szkolenia przedstawiciele Bułgarii, NRD, Rumunii i ZSRR.
Do roku 1969 bazę obsługiwał Instytut Lotnictwa w Warszawie. W roku 1970
działały w Łebie mieszane ekipy IL i  PIHM, gdyż IL odpowiedzialny był za
próby  „Meteora-2”  i  w  pewnej  mierze  za  nadzór  nad  eksploatacją  próbną
„Meteora-3”, zaś PIHM — za sondaż rakietowy i inne przedsięwzięcia.
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Od  1971  r.  gospodarzem  był  już  tylko  PIHM.  Sprawy  gospodarcze  i
techniczne stacji przejął w dużej mierze Oddział Gdański PIHM,  częściowo za
pośrednictwem stacji aerologicznej w Łebie. Natomiast kierownictwo sondaży i
prób  rakietowych,  wraz  z  obsługą  bazy  startowej  podczas  tych  operacji,
sprawował  do  końca  Zakład  Badań  Rakietowych  i  Satelitarnych  PIHM  w
Krakowie,  działający  poprzez  swe  ekipy  wyjazdowe.  Z  Krakowa  też
przetransportowano  w  pierwszych  dniach  kwietnia  1970  r.  dwie  stacje
radiolokacyjne,  które pełniły tu służbę przez blisko dwa lata.  Tak więc ekipy
pracowników  ZBRiS  przez  10  lat  —  najpierw  w  Ustce,  potem  w  Łebie  —
utrzymywały regularne działanie polskich punktów sondażu rakietowego.

Była  to  praca  w  niełatwych  warunkach,  związana  z  dużą  odpowie-
dzialnością. Ale nie zdarzył się przez ten czas żaden nieszczęśliwy wypadek, ani
nie nastąpiło zagrożenie życia czy mienia.

Ostatni wzlot (rakiety „Meteor-3E”) nastąpił z Łeby 6 czerwca 1974 r. Był
to też ostatni start polskiej rakiety badawczej. W następnym dniu na terenie bazy
startowej  spalono  posiadane  jeszcze  zapasy  paliwa  rakietowego.  W tym dniu
stacja w Łebie zakończyła swoje działanie.
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Wyniki naukowe i skutki praktyczne 
zastosowań polskich rakiet badawczych

8
Rakietowy sondaż górnej atmosfery

Najpoważniejszym  skutkiem  opracowania  polskich  rakiet  meteorologicznych
było podjęcie w Polsce rakietowego sondażu górnej atmosfery. Taki cel właśnie
postawiono u początku działalności  w zakresie rakiet  badawczych, formułując
„program RM” — i cel ten wstał zrealizowany.

Sondaż prowadzono przez okres 7 lat: od 1965 do 1971 r. Efektywny okres
zbierania  danych  pomiarowych  liczy  6  lat,  gdyż  w  1971  r.  praktycznie  nie
uzyskano wyników pomiarowych z powodu niesprawności sprzętu.

Okres sondażu można podzielić na 3 charakterystyczne podokresy:
1)  od  czerwca  1965  do  lutego  1967  —  sondaże  tzw.  kwartalne,

wykonywane rakietami „Meteor-1” w interwałach geofizycznych przewidzianych
Międzynarodowym Kalendarzem Geofizycznym;

2)  od  kwietnia  1967  do  maja  1970  —  sondaże  wiosenne  i  jesienne,
wykonywane rakietami „Meteor-1” w dużych seriach, od początku kwietnia do
połowy maja i od połowy sierpnia do początku września,

3)  od  połowy  sierpnia  do  połowy  września  1970  —  sondaż  jesienny
prowadzony jednocześnie rakietami „Meteor-1” i „Meteor-3”.

Program  naukowy  sondażu  został  opracowany  przez  mgr  inż.  J.
Walczewskiego  przy  konsultacji  prof.  dr  W.  Parczewskiego.  Program  ten
obejmował realizację dwóch zadań.

Pierwsze  zadanie  miało  charakter  ogólny:  chodziło  o  włączenie  się  do
światowej  akcji  sondażu  rakietowego,  nasilanej  szczególnie  w  okresie
Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca (1965—1966).  Aby wypełnić to
zadanie,  ustalono  terminy  sondaży,  trzymając  się  ściśle  wytycznych
międzynarodowych,  ujętych  w  Międzynarodowym Kalendarzu  Geofizycznym.
Kalendarz ten nie tylko wskazuje zalecane terminy pomiarów geofizycznych, ale
ustala  także  ich  hierarchię  ważności.  Szczególnie  uprzywilejowane  w  tej
hierarchii są tzw. Kwartalne Dni Światowe (QWD) przypadające raz na kwartał.
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Każdy  QWD  otoczony  jest  14-dniowym  okresem,  tzw.  interwałem
geofizycznym,  w  którym  jest  zalecane  prowadzenie  zintensyfikowanych
obserwacji.  Następne  w  hierarchii  terminów  są  ”priorytetowe  regularne  dni
światowe”  (raz  w miesiącu),  ”regularne  dni  geofizyczne”  (wszystkie  środy)  i
”regularne dni światowe”.

Pierwszy  temat  badawczy,  podjęty  w  ramach  wykorzystania  pomiarów
rakietowych,  było  to  badanie  profilu  wiatru  na  wysokościach  30  -  40  km w
okresie  interwałów  geofizycznych.  W  latach  1965—1967  sondaże  —  z
nielicznymi  wyjątkami  (wiosną  1967)  —  przypadały  w  interwałach  geo-
fizycznych lub innych terminach kalendarza geofizycznego.

W  późniejszym  okresie  również  starano  się  w  miarę  możliwości
preferować  daty,  określone  kalendarzem  geofizycznym,  przy  ustalonym
programie  odstrzałów rakiet.  Wyniki  sondaży  kwartalnych,  wykonywanych  w
związku  z  Rokiem  Spokojnego  Słońca,  zostały  zreferowane  w  1967  r.  w
Londynie na Sesji Komitetu Badań Kosmicznych (COSPAR).
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Drugie  zadanie  programu  sondażowego  obejmowało  znacznie  bardziej
skonkretyzowany cel  badawczy:  określenie  terminów i  przebiegu sezonowych
zmian kierunku cyrkulacji stratosferycznej nad punktem sondażowym. Badania
rakietowe w skali światowej ujawniły bowiem fakt następujący: w stratosferze
półkuli  północnej  w  okresie  lata  wieją  wiatry  o  zdecydowanym  kierunku
wschodnim, w ciągu zimy — wiatry o przeważającej składowej zachodniej. Dwa
razy w roku zachodzić  więc musi  odwrócenie się kierunku cyrkulacji  o 180°.
Zjawisko to nazwano sezonowym zwrotem wiatrów stratosferycznych.

W  Zakładzie  Badań  Rakietowych  i  Satelitarnych  PIHM  sformułowano
hipotezę,  że  termin i  przebieg  tego zwrotu pozostają  w związku z  rozkładem
energii  w  atmosferze  w  nadchodzącym  sezonie,  a  zatem  mogą  być  źródłem
danych do opracowania sezonowych prognoz meteorologicznych. Wychodząc z
tego założenia, postanowiono zająć się badaniem zjawiska sezonowych zwrotów
wiatrów stratosferycznych,  a  w pierwszej  kolejności  wyjaśnić,  kiedy i  w jaki
sposób zwroty te zachodzą nad Polską.

Wstępnych  danych  na  ten  temat  dostarczyły  wyniki  sondaży,
przeprowadzonych w Interwałach Geofizycznych w 1965 i 1966 r. Wskazywały
one na to, że zwrot występuje na wiosnę w kwietniu lub pierwszej połowie maja,
zaś w jesieni — między 10 sierpnia a 10 września. Wykorzystując tę informację,
zaplanowano  wykonywanie  od  wiosny  1967  r.  dużych  serii  sondażowych,
obejmujących  pomiary  przeprowadzone  w  krótkich  odstępach  czasu,  aby
uchwycić dokładną datę zwrotu i prześledzić przebieg zjawiska. Pierwsza taka
seria, licząca 20 odstrzałów, zrealizowana została 5 kwietnia do 13 maja 1967 r.
Następną serię wykonano w jesieni 1967 r. i tym systemem prowadzono sondaż
już aż do końca,  tzn.  do roku 1971. Odstrzały organizowano tak,  aby sondaż
zawsze  przypadał  na  środę,  będącą  Regularnym  Dniem  Geofizycznym.
Podstawowy schemat tygodniowego programu odstrzałów wyglądał zatem tak:
poniedziałek — środa — piątek, zawsze o godz. 12.00 czasu Greenwich (GMT).
Czasem  następowały  odchylenia  od  tego  schematu,  czy  to  ze  względów
technicznych  lub  operacyjnych,  czy  ze  względu  na  decyzję  zagęszczenia
sondaży,  z  uwagi  na  zaobserwowanie  ciekawych  procesów stratosferycznych.
Takie zagęszczenie terminów odstrzałów było możliwe, gdy zgłoszono wcześniej
”na zapas” rezerwowe terminy zamknięcia stref niebezpiecznych i uzyskano na to
zgodę.  Decyzję  o  zmianach  planu  podejmował  aktualny  kierownik  grupy
sondażowej, w porozumieniu z kierownikiem programu badawczego (dr inż. J.
Walczewskim).

Nominalnie serię  wiosenną zaczynano 1 kwietnia,  a kończono 15 maja,
serię jesienną — zaczynano 10 sierpnia, kończono 10 września. Różne względy
organizacyjne  powodowały  pewne  przesunięcia  od  nominalnej  daty  początku
serii.  Natomiast  serię  kończono  przed  zaplanowanym  terminem,  jeśli
obserwowane zjawisko zwrotu wiatrów zakończyło się, tzn. jeśli ustaliły się już
wiatry  wschodnie  (na  wiosnę)  lub  zachodnie  (w  jesieni).  Ponieważ  obsługa
sondażu przybywała z Krakowa, organizowano grupy sondażowe, przyjeżdżające
na okresy 2-tygodniowe; tak więc w ciągu roku ZBRiS musiał zorganizować 5
grup sondażowych. Kierownik każdej grupy otrzymywał szczegółowy program
działania, za którego realizację był odpowiedzialny. Grupa wykonywała nie tylko
serie  sondażowe,  ale  również  —  w  dniach  między  sondażami  —  wstępne
opracowanie wyników.

Seria  jesienna  1970  roku  była  realizowana  w  sposób  odmienny  od
dotychczasowych. Oprócz rakiet „Meteor-1” wprowadzono do sondażu rakiety
„Meteor-3”.
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W dniu  sondażu  odstrzeliwano  więc  2  rakiety,  z  których  jedna  wykonywała
pomiar w dotychczasowym zakresie wysokości do ok. 35 km, zaś druga — na
wysokościach  ok.  80  km.  Ze  względu  na  komplikacje  z  zamykaniem  strefy
lądowej  odstrzały  przeniesiono  na  godziny  wieczorne  —  zamknięcie  strefy
odbywało się  w godzinach 19.30 — 21.30 czasu lokalnego i  w tym terminie
trzeba było odstrzelić 2 rakiety. Podobny system zastosowano w 1971 r. ale —
jak wspomniano — sondaże w tym roku nie przyniosły wyników.

Wyniki pomiarów każdej serii sondaży przedstawiano w postaci tabel oraz
— zbiorczo — w postaci wykresu, tzw. przekroju wysokościowo-czasowego pola
wiatru. Wykres taki pokazuje, jak zmieniają się prędkości i kierunki wiatrów na
różnych wysokościach w okresie objętym sondażem.
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Uzyskano  8  takich  przekrojów  dla  lat  1967—1970.  Sześć  pierwszych
przekrojów odnosi się do Ustki, dwa ostatnie — do Łeby, jednak odległość obu
punktów nie jest wielka w skali cyrkulacji stratosferycznej, a więc wyniki mogą
być rozpatrywane jako wyniki jednej stacji sondażowej.

Naukowym rezultatem powyższej pracy było przede wszystkim określenie
długotrwałości  okresu  cyrkulacji  wschodniej  i  zachodniej  w  stratosferze  nad
Polską, określenie zmienności terminów sezonowych zwrotów wiatru na wiosnę i
w  jesieni  oraz  dostarczenie  licznych  danych  na  temat  przebiegu  zwrotu  w
zakresie wysokości 17 - 35 km.

Objętość niniejszej pracy nie pozwala na bardziej szczegółowe omówienie
powyższych  wyników.  Zainteresowanych  odsyłamy  do  publikacji  spec-
jalistycznych.  Tutaj  należy  tylko  odnotować,  że  dzięki  polskiemu  sondażowi
rakietowemu  i  jego  wynikom zaczęła  się  w  Polsce  rozwijać  nowa  dziedzina
badań — meteorologia  stratosfery.  W 1968 r.  utworzono w Zakładzie  Badań
Rakietowych  i  Satelitarnych  PIHM  zespół  badawczy,  który  rozwinął  się  w
Pracownię  Fizyki  Górnej  Atmosfery.  Pracownia  ta,  działająca  do  dziś  pod
kierunkiem dr W. Suryjaka,  ma na swym koncie  liczne osiągnięcia  naukowe,
których wartość została potwierdzona faktem publikacji wielu z tych prac za
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granicą oraz cytowaniem ich przez naukowców ZSRR i  USA, a  więc krajów
najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie. Pracownia uczestniczy aktywnie w
badaniach objętych programem „Interkosmos”.

Specjalnością Pracowni stało się badanie związków pomiędzy cyrkulacją
stratosferyczną  a  procesami  w  troposferze,  czyli  inaczej  mówiąc  —  pogodą.
Badania te, wywodzące się w prostej linii z koncepcji, na której oparto program
polskiego sondażu rakietowego,  mają wartość nie  tylko naukową.  Od 1972 r.
rozpoczęto, na podstawie metody dr W. Suryjaka, opracowywanie na początku
każdego roku prognozy sumy opadów dla Polski Nizinnej, dla ciepłego okresu
roku (kwiecień—październik). Podstawą dla tych prognoz są dane o cyrkulacji w
stratosferze.  Wspomniane  prognozy  są  uwzględniane  przy  opracowywaniu
prognoz długoterminowych w Polsce.

Rozwój systemów rakiet meteorologicznych
Wysiłek włożony w opanowanie problemów konstrukcyjnych i technologicznych
rakiet badawczych przyniósł owoce zarówno w dziedzinie konstrukcji samych
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rakiet, jak i w zakresie rozwoju rakietowych systemów pomiarowych. Chociaż
punktem  wyjścia  i  wzorem  przy  rozpoczynaniu  prac  były  rozwiązania
zagraniczne,  rozwinięto  je  w  sposób  twórczy,  tworząc  zupełnie  nowe  formy
rakiet i systemów pomiarowych.

Rozpoczynając prace nad głowicami typu „grot” wzorowano się jeszcze na
konstrukcji  amerykańskiej,  ale  produkt  końcowy  procesu  rozwojowego  —
„GROT  E-50/11”  o  plastykowym  korpusie  —  był  rozwiązaniem  całkowicie
oryginalnym i wówczas jedynym w świecie. Rakieta „Meteor-1” była jeszcze,
pod  względem  układu,  powtórzeniem  rozwiązań  zagranicznych,  ale  rakieta
„Meteor-3”, napędzana dwoma identycznymi silnikami w układzie tandem, była
wśród rakiet meteorologicznych konstrukcją oryginalną, o unikalnych zaletach z
punktu widzenia technologii produkcji. Poprzez Polskę układ rakiet z „grotem”
został wprowadzony na teren europejski, a w konsekwencji tego — przyswojony
w ramach programu „Interkosmos”.  Również  prace  nad sondą „RAMZES”,  a
następnie  rozwiązanie  systemu  „GROT-SOMIT”  dały  początek  pracom  nad
miniaturyzacją rakietowej aparatury pomiarowej w ramach „Interkosmosu”.

Uruchomienie przez Polskę, a następnie utrzymywanie przez 7 lat punktu
sondażu  rakietowego,  położonego  w  centrum  gęsto  zaludnionego  kontynentu
europejskiego,  było  dużym  osiągnięciem  technicznym  i  organizacyjnym.
Przedsięwzięcie  to  dotychczas  nie  znalazło  naśladowców.  Wszystkie  inne
europejskie punkty sondażowe: Wołgograd, Kiruna, Andøya, Arenosillo i West
Geirinish położone są na peryferiach Europy, u brzegów oceanów lub na skraju
pustych  obszarów  stepowych.  Jak  dotychczas,  tylko  w  Polsce  udało  się
zrealizować  długi  ciąg  sondaży  rakietowych  na  skraju  obszaru  gęsto
zaludnionego i morza, pokrytego gęstą siecią żeglugi oraz intensywnie
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eksploatowanego przez rybaków. Fenomen polskiego sondażu rakietowego był
możliwy  dzięki  właściwościom  technicznym  polskich  rakiet  (mała  strefa
zagrożenia), precyzji obsługi i sprawności systemu operacyjnego.

Oprócz  prac  w  dziedzinie  konstrukcji  rakiet  i  opracowania  metod
pomiarowych,  prowadzono  w  PIHM  badania  syntetyczne  nad  efektywnością
systemów rakiet meteorologicznych i możliwościami dalszego doskonalenia tych
systemów.  Prace  dr  J.  Walczewskiego  z  tej  dziedziny  znalazły  się  m.in.  w
materiałach  konferencji  CNES (francuskiego komitetu  badań  kosmicznych)  w
Kourou 1971 r. i konferencji CIMO (międzynarodowej komisji aparatury i metod
pomiarów meteorologicznych) w Helsinkach w 1973 r.

W pracach tych przeprowadzono m.in. porównanie rakietowych systemów
badania  atmosfery  z  systemami  teledetekcyjnymi,  czyli  opartymi  na  zasadzie
przenoszenia informacji na odległość przez fale świetlne, akustyczne i radiowe.
W  konsekwencji  zainteresowano  się  w  Zakładzie  Badań  Rakietowych  i
Satelitarnych  metodami  teledetekcyjnymi  i  w  roku  1975  rozpoczęto  prace
badawczo-rozwojowe  w  tej  dziedzinie.  Działalność  na  tym  polu  zastąpiła  w
zakładzie zamkniętą w 1974 r. działalność rakietową.

Poczta rakietowa
Nietypowym epizodem w historii polskich rakiet badawczych było zastosowanie
rakiet  do  przenoszenia  ładunków  pocztowych.  Eksperymenty  te  były
organizowane kilkakrotnie z inicjatywy działaczy ruchu filatelistycznego, którzy
zajmowali się całą stroną filatelistyczną tych imprez, jak przygotowanie kopert,
stemplowanie, kompletacja ładunków i rozprowadzanie kopert.
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Natomiast stroną techniczną zajmował się Aeroklub Krakowski.
Pierwszy eksperyment z pocztą rakietową (1960 r.) miał istotne znaczenie

dla reaktywowania działalności krakowskiej grupy rakietowej, gdyż pozwolił na
wznowienie  przerwanych  eksperymentów.  Następne  loty  pocztowe
organizowano na marginesie innych doświadczeń, gdyż istniało zainteresowanie
ze strony filatelistów.

Eksperymenty z pocztą wykazały, że istnieje możliwość przerzucania za
pomocą rakiet na odległość kilku kilometrów małych ładunków, odzyskiwanych
w stanie  nieuszkodzonym. Metoda ta nie znalazła  praktycznego zastosowania,
jedynie  zbiory  filatelistów  wzbogaciły  się  o  koperty  z  napisem  „Poczta
rakietowa”.

Nierakietowe pochodne badań rakietowych
Nieoczekiwany  zbieg  wydarzeń  sprawił,  że  pewne  rozwiązania  techniczne,
wywodzące  się  z  konstrukcji  rakiet  badawczych,  znalazły  zastosowanie  w
dziedzinie bardzo odległej  od lotów rakietowych, a mianowicie  w górnictwie.
Historia  tej  sprawy jest  jeszcze  jednym dowodem na  to,  że  kontakty  między
specjalistami z różnych dziedzin nauki mogą być bardzo płodne i twórcze.

W  roku  1959  działalność  z  zakresu  badań  rakietowych  w  Krakowie
znalazła  oparcie  w  Katedrze  Geodezji  Wyższej  i  Obliczeń  Geodezyjnych
Akademii Górniczo-Hutniczej. Kierownik katedry, a następnie rektor AGH, prof.
dr inż. T. Kochmański, nie tylko popierał badania rakietowe, ale osobiście brał
udział w próbach i interesował się konstrukcją rakiet. Później w 1961 r., już jako
rektor,  zetknął  się  z  wysuniętym  przez  górnictwo  postulatem  udoskonalenia
istniejących  rozwiązań  hamulców  awaryjnych,  w  jakie  wyposażone  są  klatki
wyciągów  (wind)  górniczych.  Hamulce  te,  zwane  w  górnictwie
„spadochronami”, służą do zatrzymania klatki w szybie w razie zerwania się liny
wyciągowej.

Istniejące wówczas rozwiązania owych „spadochronów” miały wiele wad;
w pewnych  sytuacjach  nie  działały  one  niezawodnie  i  nie  potrafiły  uchronić
klatki  przed  upadkiem  na  dno  szybu.  Ponadto  nie  mogły  być  stosowane  w
szybach, w których tzw. prowadniki (rodzaj szyn, prowadzących klatkę w szybie)
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wykonane były ze  stali,  a  nie  z  drewna;  uzyskiwana  za  pomocą sprężyn siła
zacisku szczęk hamulcowych nie była wówczas dostateczna.

Profesor  Kochmański  skojarzył  postawiony  problem  ze  znanymi  mu
możliwościami  urządzeń  pirotechnicznych  i  radiowych,  stosowanych  w
rakietach. Narodził się stąd oryginalny pomysł, aby pewne rozwiązania rakietowe
adaptować do hamulców wyciągów górniczych. Pomysł ten — jeszcze w formie
ogólnej  —  przedstawił  profesor  byłemu  kierownikowi  Komórki  Techniki
Rakietowej  i  Fizyki  Atmosfery  (przy  katedrze  profesora),  mgr  inż.  J.
Walczewskiemu, z propozycją opracowania tej idei w szczegółach technicznych.
Inż.  Walczewski  z  początku  zaskoczony  był  niezwykłą  propozycją  i  samym
pomysłem, jednak po bliższym rozważeniu sprawy uznał jej realność. Wciągnął
do  współpracy  mgr  inż.  J.  Ogorzałka,  mechanika,  oraz  mgr  J.  Kibińskiego,
elektronika i  — po zapoznaniu się  z literaturą  na temat  hamulców wyciągów
górniczych — zespół ten przystąpił do opracowania idei prof. Kochmańskiego w
postaci koncepcji technicznej.

15 Polskie rakiety badawcze

225



Po przeanalizowaniu  licznych  wersji  i  przeprowadzeniu  prób  laboratoryjnych,
mgr inż. J. Walczewski i mgr inż. J. Ogorzałek opracowali projekt koncepcyjny
pirotechnicznego układu napędowego hamulców, zaś mgr J. Kibiński — schemat
radiotechnicznego systemu wyzwalania hamulców.

Owocem  tej  pracy  były  patenty  wynalazcze:  nr  47404,  na  „Układ
napędowy  hamulców  awaryjnych”,  i  nr  47980  na  „Urządzenie  wyzwalające
hamulca awaryjnego wyciągów”. Obydwa patenty ważne były od dnia 26 lutego
1962  r.  Twórcami  patentów  byli:  prof.  dr  inż.  T.  Kochmański,  mgr  inż.  J.
Walczewski, mgr J. Kibiński i mgr inż. J. Ogorzałek.
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Zawarta  w  tych  patentach  koncepcja  była  następnie  rozwijana  i
doprowadzona  do  stadium  prototypowego  przez  utworzony  w  tym  celu
wieloosobowy  zespół  przy  Zakładzie  Urządzeń  Szybowych  AGH,  pod
kierunkiem prof. dr inż. Z. Kaweckiego i z udziałem twórców pomysłu. Prace
były finansowane przez Ministerstwo Górnictwa, a rolę zleceniodawcy spełniała
kopalnia  „Mortimer-Porąbka”.  W  1963  r.  zademonstrowano  komisji  z
ministerstwa gotowy prototyp: klatka wyciągu, spuszczona z zaczepu w szybie
doświadczalnym  AGH,  zatrzymała  się  w  przewidzianym  miejscu  —  dzięki
nowym,  pirotechnicznym  hamulcom.  Warto  zaznaczyć,  że  podczas  tego
eksperymentu  udało  się  po  raz  pierwszy  zahamować  klatkę  górniczą  na
prowadnikach stalowych w szybie!

W  hamulcach  pirotechnicznych  zastosowano  „silnik  pirotechniczny”,
napędzany  siłą  gazów  prochowych.  „Silnik  pirotechniczny”  stosowany  jest
szeroko w technice rakietowej, służy do rozłączania stopni, oddzielania głowic
rakietowych i grotów, odrzucania osłon, wyciągania spadochronów itp. W wersji
górniczej  skojarzono go z  układem hydraulicznym i  układami sprężynowymi,
dzięki czemu wytworzona siła mogła oddziaływać przez czas dłuższy i  mogła
być odpowiednio przyłożona. „Silnik pirotechniczny” pozwalał na zastosowanie
gazu pod wysokim ciśnieniem, przy czym ciśnienie to pojawiało się w chwili
działania;  nie  istniał  więc  —  jak  w  układach  pneumatycznych  —  problem
długotrwałego przechowywania gazu pod ciśnieniem.

Układ  wyzwalania  hamulców  opierał  się  na  zasadzie  przekazywania
sygnału  drogą  radiową,  podobnie,  jak  w  rakietowych  systemach  zdalnego
sterowania.

Opracowanie  przemysłowej  wersji  hamulców  przejęło  Biuro  Projektów
„Separator”  w  Katowicach,  pierwszą  instalację  próbną  zabudowano  w szybie
kopalni  „Grodziec”  w  Jaworznie.  Rozwiązanie  przemysłowe  było  źródłem
licznych  dalszych  patentów;  w  1972  r.  za  całość  pracy  przyznana  została
zespołowa nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki.

Tak  więc  technika  rakietowa  wykazała  również  w  Polsce  zdolność
stymulowania  postępu  technicznego  w  różnych  dziedzinach,  nawet  tak
„przyziemnych”, jak górnictwo.
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Wkład polskich badań rakietowych
we współpracę międzynarodową

9
Udział w międzynarodowej wymianie 
informacji naukowej

Badania  górnej  atmosfery,  w  które  Polska  wkroczyła,  rozpoczynając  sondaż
rakietowy w 1965 r.,  są  dziedziną,  która — z natury rzeczy — nie może się
rozwijać  bez  współpracy  międzynarodowej.  Wynika  to  stąd,  że  procesy,
zachodzące  w  stratosferze  i  warstwach  atmosfery  wyżej  położonych,  mają
charakter wielkoskalowy, rozwijają się nad wielkimi obszarami globu. Wszelkie
obserwacje, wykonywane z terytorium jednego kraju — choćby wielkiego kraju
— ukazują jedynie fragment procesów, zachodzących na dużych wysokościach.
Analiza  synoptyczna  ukazująca  istotne  cechy  pól  meteorologicznych  w
stratosferze  i  pozwalająca  uchwycić  logikę  występujących  zjawisk,  musi
obejmować  obszar  półkuli  ziemskiej.  Zatem  międzynarodowa  wymiana
informacji i współpraca w organizacji badań jest nie tylko potrzebna, ale wręcz
nieodzowna dla postępu badań w tej dziedzinie nauki.

Uznanie tego faktu zaakcentowano ze strony polskiej od samego początku,
przez ustalenie  terminów polskich sondaży rakietowych w ścisłej  zgodności  z
Międzynarodowym Kalendarzem Geofizycznym. W ten sposób terminy polskich
pomiarów rakietowych zostały  skoordynowane z  terminami  pomiarów innych
krajów.

Niestety,  mimo  starań  ze  strony  PIHM,  nie  udało  się  doprowadzić  do
przesyłania wyników sondaży do światowych central danych meteorologicznych,
nie zostały więc te wyniki ujęte w biuletynach, publikowanych przez „Centrum
A”.  Pierwszą  prezentacją  polskich  danych  rakietowych  na  terenie
międzynarodowym  było  zatem  przedstawienie  ich  w  formie  referatu,
wygłoszonego na X Sesji COSPAR (Committee on Space Research) w Londynie,
w lipcu 1967 r.  Organizacja  COSPAR stanowi  światowe forum dla  wyników
badań górnej atmosfery i podanie tam do wiadomości faktu prowadzenia przez
Polskę  sondaży  rakietowych,  poparte  zestawieniem  konkretnych  wyników
pomiarów, zostało przyjęte przez znaczną część zgromadzonych jako sensacja.
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Piszący  te  słowa  miał  zaszczyt  wygłaszać  referat;  po  jego  zakończeniu
nieoczekiwanie  na  środek  sali  wyszedł  prof.  H.  Faust  z  ośrodka  meteo-
rologicznego w Offenbach (RFN), uścisnął rękę prelegenta i w słowach pełnych
uznania wyraził gratulacje dla polskich naukowców za podjęcie trudnego zadania
rakietowego  sondażu  stratosfery,  wykonywanego  przez  nieliczne  kraje  na
świecie.  Epizod  ten  charakteryzuje  atmosferę  zaskoczenia  i  podziwu,  jaka
towarzyszyła wejściu Polski do grupy krajów, prowadzących aktywne badania
rakietowe.

Pojawił  się  wszakże  również  pewien  niekorzystny  aspekt  tej  sprawy:
prezydium COSPAR zaczęło  się  zastanawiać,  czy  Polska  nie  powinna  płacić
wyższych składek rocznych na rzecz organizacji, jeśli jest taką potęgą, że buduje
własne  rakiety  meteorologiczne  i  prowadzi  sondaże  rakietowe.  Ostatecznie
jednak udało się uniknąć podwyższenia tych opłat.

Referat, wygłoszony w Londynie, został opublikowany w materiałach Sesji
COSPAR i w ten sposób wyniki sondażu za okres: czerwiec 1965 — maj 1967
zostały udostępnione zainteresowanym naukowcom na całym świecie.

Wyniki pomiarów, wykonanych w następnych latach (do jesieni 1969 r.)
przedstawiono w referacie na XIII Sesji  COSPAR w Leningradzie w czerwcu
1970 r.  Referat  ten  został  opublikowany w wydawnictwie  Polskiej  Akademii
Nauk  „Artificial  Satellites”  w  1971  r.  i  rozesłany  do  wszystkich  większych
ośrodków  badań  meteorologicznych.  Podobna  publikacja,  obejmująca  wyniki
sondaży  roku  1970,  ukazała  się  w  1972  r.  W  1971  r.  przedstawiono  także
syntetyczny referat na temat badań polskich podczas Międzynarodowej Szkoły
Letniej  Fizyki  Górnej  Atmosfery w Erice (Włochy).  Oddzielnie odbywało się
rozpowszechnienie wyników polskiego sondażu w ramach „Interkosmosu”.

Podobnie,  jak  wyniki  pomiaru,  udostępniono  międzynarodowej
społeczności  naukowej  prace  polskie  z  zakresu  interpretacji  danych
stratosferycznych.  Prace  te,  autorstwa  W.  Rozwody,  W.  Suryjaka,  M.
Tomaszewskiej, J. Włudarskiej i B. Złotnik, publikowano w języku angielskim w
wydawnictwie  „Artificial  Satellites”  i  rozsyłano  zagranicznym  ośrodkom
naukowym.  Pracownia  w  Krakowie  stała  się  znana  w  dziedzinie  badań
stratosfery; dr W. Suryjak i doc. dr inż. J. Walczewski zostali członkami Grupy
Roboczej COSPAR. Miały również miejsce — nieliczne wprawdzie — kontakty
osobiste z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
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Na te cele jednak pracownia krakowska nigdy nie uzyskała większych środków.
Międzynarodowe  środowisko  naukowe  informowane  było  nie  tylko  o

wynikach  pomiarów  wykonanych  za  pomocą  polskich  rakiet,  ale  również  o
polskich  osiągnięciach  technicznych  w  zakresie  konstrukcji  rakiet  meteo-
rologicznych  i  organizacji  systemów  rakiet  badawczych.  Już  w  1963  r.  na
konferencji naukowej Rumuńskiego Instytutu Meteorologicznego w Bukareszcie
przedstawiono  referat  na  temat  planów  budowy  rakiet  meteorologicznych  w
Polsce.  W 1966 r.  oficjalny Biuletyn Światowej Organizacji  Meteorologicznej
opublikował artykuł J. Walczewskiego o rakiecie „Meteor-1”. Zainteresowanie tą
rakietą  —  jako  tanim,  atrakcyjnym  dla  wielu  krajów  rozwiązaniem  rakiety
meteorologicznej — spowodowało, że dokładny opis systemu „Meteor” znalazł
się również w wydanej w 1969 r. przez znane wydawnictwo Academic Press (N.
Jork  —  Amsterdam)  książce  —  pracy  zbiorowej,  obejmującej  przegląd
światowych osiągnięć w dziedzinie techniki sondowania górnej atmosfery.
Opisy  polskich  rakiet  badawczych  pojawiały  się  również  regularnie  w
międzynarodowym roczniku lotnictwa i techniki rakietowej „Jane's All the World
Aircraft and Missiles”.

Referaty  polskie  na  temat  perspektyw  rozwojowych  i  problemów
efektywności  systemów  sondażu  rakietowego  znalazły  się  w  programach
konferencji międzynarodowych w Kourou (1971) i Helsinkach (1973).
Nie zostały one wygłoszone z powodu braku możliwości wyjazdów, ale teksty
opublikowano  w  materiałach  sesji.  Przegląd  historyczny  polskich  konstrukcji
rakietowych  omówiony  został  w  referacie  na  VIII  Sympozjum  Historii
Astronautyki w Amsterdamie w 1974 r.

Na zakończenie warto odnotować, że zainteresowanie zagranicą wzbudziły
również polskie doświadczenia w dziedzinie szkolenia rakietowego młodzieży i
wciągania jej do udziału w eksperymentach rakietowych (kurs obsługi rakiet w
1961 r. i udział studentów w odstrzałach na Pustyni Błędowskiej). Referaty na
ten temat wygłoszono w NRD w 1966 r.  (Berlin)  i  1975 (Lipsk),  a  także na
Konferencji Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w 1976 r. (Paryż).

Udział w realizacji programu „Interkosmos”
Tematyka  badań  rakietowych  występowała  sporadycznie  w  kontaktach
naukowych  z  krajami  socjalistycznymi  jeszcze  przed  utworzeniem  Komitetu
Współpracy Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych w Dziedzinie Badania i
Wykorzystania  Przestrzeni  Kosmicznej  „Interkosmos”.  Wspomniano  już  o
referacie  wygłoszonym  w  Bukareszcie  w  1963  r.  Z  kolei  w  1966  r.  na
zaproszenie  Towarzystwa  Astronautycznego  NRD  J.  Walczewski  wygłosił  w
Berlinie referat o polskim sondażu rakietowym, ilustrowany filmem.

Dopiero jednak opracowanie programu „Interkosmos” stworzyło ramy do
szerokiego programu wspólnych badań. W kwietniu 1967 r. ukonstytuowała się
w Moskwie — z udziałem mgr L. Łokkaja i mgr inż. J. Walczewskiego ze strony
polskiej — Stała Grupa Robocza Meteorologii Kosmicznej, a w listopadzie tegoż
roku odbyło się w Poczdamie pierwsze posiedzenie tej grupy.
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Polskę  reprezentowali:  doc.  dr  J.  Michalczewski,  mgr  J.  Kibiński  i  dr  inż.  J.
Walczewski.  Plany  badawcze  Grupy  Roboczej  obejmowały  m.in.  rakietowe
badania górnej  atmosfery i  to zarówno w aspekcie  technicznym (opracowanie
aparatury  i  metod  pomiarowych),  jak  i  fizycznym  (prowadzenie  pomiarów  i
interpretacja ich wyników).

Rok  1967  był  trzecim  rokiem  polskiego  sondażu  rakietowego,  a  więc
Polska  wchodziła  do  współpracy  jako  poważny  partner,  jedyny  poza  ZSRR
dysponujący własnym sprzętem rakietowym i prowadzący badania rakietowe.

Pierwszym  wkładem  we  współpracę  było  udostępnienie  krajom
socjalistycznym  —  w  trybie  specjalnym  —  wyników  polskich  sondowań
rakietowych.  Dane  te  były  przesyłane  jeszcze  przed  ich  opublikowaniem,  w
postaci  biuletynów  wewnętrznych,  przygotowywanych  w  krótkim  czasie  po
sondażu.  Gdy w 1970  r.  zaczęto  w  Krakowie  tworzyć  Bank  Danych  Górnej
Atmosfery, obejmujący już nie tylko dane polskie, ale dane rakietowe z całego
świata,  poinformowano  o  tym  kraje  współpracujące,  które  wyraziły
zainteresowanie tą inicjatywą. W 1973 r. zbiory Banku Danych, znajdujące się w
kartach perforowanych, kopiowano i przesłano wszystkim krajom współpracy.
W ten sposób wymiana danych zapoczątkowana przesyłaniem wyników polskich
sondaży, rozpoczęła proces tworzenia Banków Danych Górnej Atmosfery.
Dla sprawy tej duże zasługi mają mgr M. Kramarski i dr W. Suryjak.

Nie poprzestając na wymianie danych pomiarowych, włączono się również
w  prace  nad  interpretacją  danych  stratosferycznych,  rozwijając  tu  kierunek
badań, poświęconych związkom między górną atmosferą a troposferą.

Równolegle  z  przekazywaniem  danych  pomiarowych  udostępniono
uczestnikom współpracy dane techniczne polskich rakiet meteorologicznych.
W celu zapoznania się z polskim systemem sondażu rakietowego przedstawiciele
krajów współpracujących wielokrotnie przyjeżdżali do Polski.
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Pierwsze wizyty gości miały miejsce jeszcze w punkcie sondażowym Ustka. Po
uruchomieniu w Łebie stacji sondażowej w 1970 r. stacja ta wielokrotnie gościła
specjalistów krajów socjalistycznych.

Przewinęły  się  przez  nią  ekipy  NRD,  ZSRR,  Bułgarii  i  Rumunii.
Specjaliści NRD gościli tu nie tylko jako obserwatorzy i stażyści, ale także jako
uczestnicy  eksperymentów.  W  1973  r.  postawiono  ze  strony  polskiej  do
dyspozycji naukowców NRD trzy rakiety „Meteor-3E”. 
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W głowicach tych rakiet umieszczono zamiast polskich sond SOMIT — sondy
skonstruowane w NRD i  przeprowadzono ich próbę w locie.  Z kolei  koledzy
niemieccy  pomagali  w  opracowaniu  i  wykonaniu  spadochronów  dla  sond
SOMIT, współpracując z polskim specjalistą w tej dziedzinie J.M. Psujem.

Gdy w 1970 r. Stała Grupa Robocza Meteorologii Kosmicznej zebrała się
na  kolejne  posiedzenie  w  Krakowie,  wszystkim  uczestnikom  sesji  wręczono
wydrukowane  specjalnie  broszury,  zawierające  aktualne  dane  techniczne
systemów  rakietowych  „Meteor-1”,  „Meteor-2”  i  „Meteor-3”.  Podczas  obrad
rakiety  „Meteor-3”  uznano  za  sprzęt  nadający  się  do  wykorzystania  w  sieci
sondażu  rakietowego  krajów  socjalistycznych,  obok  rakiet  radzieckich.
Jednocześnie uchwalono następujący wniosek:  „Uważa się za celowe podjęcie w
NRD  i  Polsce  wspólnego  opracowania  nowego  małogabarytowego  systemu
rakietowego  na  bazie  polskiej  rakiety  „Meteor-3”.  Z  zadowoleniem  przyjęto
oświadczenie  przedstawicieli  radzieckich  o  możliwości  uczestniczenia  w  tym
projekcie”.

Wniosek  ten  stał  się  podstawą  opracowania  na  następnym  posiedzeniu
grupy (w Warnie, w 1971 r.) programu wspólnych prac nad nową rakietą, której
część  silnikowa  miała  pochodzić  z  radzieckiej  rakiety  MMR-06,  część
głowicowa  miała  być  rozwinięciem  konstrukcji  polskich  grotów,  zaś
wyposażenie  pomiarowe  przewidywano  opracować  w  postaci  sondy
termistorowej ze spadochronem. Nowy system nazwano „MMR-06-DART”.

Ponieważ w PIHM biegły już prace nad systemem „GROT-SOMIT” (patrz
rozdz. 5), Polska zaoferowała już w 1973 r. gotowe rozwiązanie grota i sondy.
Równolegle z przygotowaniem prób w locie na rakietach „Meteor-1E” i „Meteor-
3E”, opracowano (mgr inż. A. Ksyk i dr inż. J. Walczewski) i wykonano

233



odpowiednią  konstrukcję  stożka  przejściowego  dla  połączenia  „GROTA-E-
50/11”  z  rakietą  MMR-06.  Stożek  opracowano  zgodnie  z  wymaganiami
specjalistów radzieckich. W 1973 r.,  wkrótce po próbach w Łebie, odbyły się
próby w locie na stacji sondażu rakietowego „Wołgograd” w ZSRR.
Pułap wzlotów wynosił  ok.  50 km, mechanizm odłączania  „grota” nie działał
sprawnie i wymagał dopracowania. Jednak w tym czasie zmieniły się warunki
techniczne dla grota:  przedstawiciele  „Interkosmosu” uznali,  że grot  powinien
być wyposażony w spadochron, niezależnie od spadochronu, w jaki wyposażona
jest  sonda.  „GROT-E-50/11”  nie  spełniał  tego warunku i  nie  mógł  być  dalej
rozpatrywany jako wyposażenie rakiety „MMR-06-DART”.
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Ustalono nowy podział  zadań:  nowy grot  oparty na rozwiązaniach „GROTA-
E50/11” (korpus z tworzywa sztucznego) opracowywano w ZSRR, zaś ze strony
polskiej zajęto się rozwijaniem konstrukcji sondy miniaturowej i spadochronu dla
niej.  Prace  nad  spadochronem  prowadzono  wspólnie  ze  specjalistami  NRD,
którzy zresztą też opracowywali własną wersję sondy.

W  ramach  takiego  systemu  współpracy  skonstruowano  w  Polsce  pod
kierunkiem  dr  A.  Bielaka  wiele  wersji  sond  „SOMIT”,  przystosowanych  do
radzieckiego grota oraz liczne odmiany spadochronów z folii tereftalowej. Próby
w locie odbywały się na stacji „Wołgograd”, a ich wyniki zostały wykorzystane
przy  opracowaniu  ostatecznej,  syntetycznej  wersji  systemu.  Od roku  1979  w
Polsce  skoncentrowano  się  na  doskonaleniu  czujnika  temperatury  do  sondy  i
układu spadochronowego.

Doświadczenia, zebrane w Polsce przy rakietowych pomiarach wiatru za
pomocą  obłoków dipoli,  zostały  wzięte  pod  uwagę  w  ramach  innego  tematu
współpracy „Interkosmos”.
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Naukowcy  polscy  brali  czynny  udział  w  sympozjach  „Interkosmosu”,
podsumowujących etapy pracy w dziedzinie badań górnej atmosfery. Sympozja
takie odbyły się trzykrotnie: w marcu 1972 r. w Kijowie, w marcu 1976 r. w
Moskwie i  w kwietniu 1981 r.  w Moskwie.  Na pierwszym sympozjum strona
polska przedstawiła 3 referaty, na drugim — 5, a na trzecim — 6. Referaty te
zostały  opublikowane  w  Zbiorach  Materiałów  Sympozjów,  wydanych  w
Moskwie w latach 1973 i 1978. Polska wzięła również udział w opracowaniu
odpowiednich  rozdziałów  jubileuszowego  wydawnictwa  „Interkosmosu”,
opublikowanego w Moskwie  w 1976 r.  Jak  wynika  z  przytoczonych danych,
doświadczenie  polskich  badań  rakietowych,  przeniesione  na  teren
„Interkosmosu”,  miało oddziaływanie twórcze,  przyczyniło się  do powstania  i
realizacji nowych idei naukowych i technicznych.

Udział w opracowaniu rakiet badawczych w Indiach
W listopadzie  i  grudniu 1972 r.  w ramach umowy dwustronnej  o współpracy
naukowej i kulturalnej Polska — Indie przebywał w Instytucie Technologicznym
Birla (Birla Institute of Technology — w skrócie BIT) dr inż. J. Walczewski, w
charakterze  „profesora  wizytującego”  (Visiting  Professor).  Instytut  ten
(odpowiednik  naszej  politechniki)  znajduje  się  w okolicach  miasta  Ranchi  w
stanie  Bihar  (Płn.  Wsch.  Indie),  posiada wydział  techniki  rakietowej,  noszący
nazwę wydziału inżynierii kosmicznej i rakietnictwa.
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Na wydziale tym, z inicjatywy jego ówczesnego kierownika, prof. G.B. Panta,
postanowiono  rozpocząć  prace  w  dziedzinie  konstrukcji  i  badań  rakiet
meteorologicznych.

Zadaniem „wizytującego profesora” z Polski  było udzielenie  pomocy w
zorganizowaniu  tych  prac  i  wykorzystanie  doświadczeń  polskich  dla
przygotowania odpowiedniego programu badawczego w BIT. Już na miejscu w
BIT prof. G.B. Pant ujął zadanie bardziej szczegółowo, w dwóch punktach:

a)  opracowanie  konstrukcji  i  zbudowanie prototypu małej  rakiety,  która
mogłaby być wykorzystana w przyszłości do sztucznych oddziaływań na chmury,

b)  wygłoszenie  cyklu  wykładów,  przygotowujących  kadrę  wydziału  do
realizacji programu badawczego.

Zważywszy  szczupłość  czasu  było  to  zadanie  ogromne.  Zwłaszcza
możliwość  zbudowania  prototypu  rakiety  w  tak  krótkim  czasie  budziła
wątpliwość. Przystąpiono zatem do analizy samego zadania.

Indie  przeżywały właśnie  najdotkliwszy od wielu lat  okres suszy.  Letni
okres monsunu, będący normalnie porą obfitych deszczów, w wielu okolicach
Indii przeszedł w 1972 r. bez opadów, co spowodowało poważne trudności w
rolnictwie  i  licznych  innych  dziedzinach  gospodarki.  W  tej  sytuacji  rząd
postanowił wykorzystać wszelkie dostępne środki nauki i techniki, aby z jednej
strony lepiej gospodarować zasobami wodnymi, zaś z drugiej strony — lepiej
przewidywać  okresy  suszy,  a  nawet  próbować  wywoływać  deszcz  w  sposób
sztuczny,  przez  oddziaływanie  na  chmury.  Zarówno  w  dziedzinie  badań
meteorologicznych,  związanych  z  prognozowaniem,  jak  i  w  dziedzinie
oddziaływania na chmury spodziewano się uzyskania postępu przez zastosowanie
małych rakiet meteorologicznych.

Doświadczenia polskiego programu „RASKO” wskazywały na to, że droga
do realizacji rakiety, mającej służyć do oddziaływań na chmury, jest długa
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i  żmudna;  jeszcze  dłuższa  i  trudniejsza  jest  droga  do opanowania  fizycznych
problemów  modyfikacji  chmur,  zwłaszcza  w  klimacie  tropikalnym,  gdzie
rzadziej  występują  w chmurach przechłodzone postacie  wody.  Polski  doradca
przedstawił indyjskim naukowcom z BIT swoje wnioski:

— program realizacji  rakiety  do  sztucznych  oddziaływań  na  chmury
wymaga  dłuższego  czasu  i  co  najmniej  kilkudziesięciu  odstrzałów  rakiet
prototypowych,

— etap, który można by zrealizować w krótkim czasie, to opracowanie
pierwszego  prototypu;  warunkiem  wykonania  tego  etapu  jest  wykorzystanie
gotowego silnika.

Prof.  Pant  zgodził  się  z  wnioskami  i  utworzył  zespół  konstrukcyjny,
którego kierownikiem został dr inż. J. Walczewski, zaś członkami — dziesięciu
pracowników naukowych i asystentów, a więc znaczna część kadry wydziału. 
Do dyspozycji zespołu postawiono również cały warsztat mechaniczny wydziału
technologicznego.

Jako jednostkę napędową rakiety wybrano silnik na paliwo stałe, wcześniej
już opracowany i wypróbowany w instytucie. Silnik ten — o średnicy 90 mm i
ciągu  3530  N  (360  kG)  —  mógł  być  wykonywany  w  małych  seriach  w
laboratoriach instytutu.

Uwzględniając  różnorodne potrzeby szkoleniowe i  rozwojowe instytutu,
opracowywano od razu 3 wersje rakiety doświadczalnej:

a) wersja podstawowa, nazywana też wersją z odzyskiem silnika („motor
recovery”), stanowiła adaptację rozwiązania rakiety „RASKO-2” do silnika BIT-
90 mm,
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b) wersja z odzyskiwaną głowicą („head recovery”) stanowiła adaptację
rozwiązań rakiety „RP-2”, miała też spełniać podobne zadania: szkolenie, próba
w  locie  aparatury  elektronicznej,  próby  systemów  odzyskiwania  głowic,
przeprowadzanie doświadczeń w dziedzinie optycznych i fotograficznych metod
pomiaru toru lotu,

c) wersja z grotem („dart-rocket”) stanowiła adaptację rozwiązań rakiety
„RM-3W”,  z  tym  że  oddzielanie  grota  odbywało  się  za  pomocą  ładunku
prochowego i obwodu z wyłącznikiem rtęciowym, jak w „Meteorze-1”. Wersja ta
miała stanowić wstępne studium dla przyszłej większej rakiety meteorologicznej
z grotem.

Dla wszystkich  trzech wersji  opracowano wspólną wyrzutnię,  opartą  na
rozwiązaniach wyrzutni „W-120” rakiet „RASKO-2”.

Tak więc cały system — rakiety,  ich program rozwoju i  wykorzystania
oraz wyrzutnia — opracowywane były z wykorzystaniem polskich doświadczeń
konstrukcyjnych  i  badawczych.  Fakt  ten  miał  zasadnicze  znaczenie  dla
przyspieszenia prac.

Projekty  rakiet  opracowywał  dr  inż.  J.  Walczewski.  Jego asystentem w
opracowaniu  mechanicznej  części  rakiet  był  inż.  Chatterjee.  Przystosowaniem
zespołu silnikowego do rakiety zajmował się inż. Ghosh, natomiast wykonaniem
silników i opracowaniem elementów pirotechnicznych kierował dr N. Munjal.

Obliczenia aerodynamiczne wykonał inż. Narayana, konstrukcję systemu
odzyskowego  opracował  inż.  Agarwal,  zaś  konstrukcję  wyrzutni  —  inż.
Bhatnagar  i  inż.  Balraman.  Pracy  nad  rakietami  dano  absolutny  priorytet  nie
tylko w wydziale rakietnictwa, ale w ogóle w instytucie.

Skoro tylko były gotowe pierwsze rysunki, zorganizowano błyskawiczny
zakup niezbędnych materiałów i wykonawstwo podzespołów ruszyło. Pomimo
to,  wydawało  się  rzeczą  niemożliwą  spełnienie  żądania  prof.  G.B.  Panta:
przeprowadzenie prób w locie w dniu 9 grudnia 1972 r. a więc w 3 tygodnie po
rozpoczęciu prac.
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Wymagało  to  bowiem nie  tylko  wykonania  części  mechanicznych  rakiet,  ale
również  opracowania  elementów  pirotechnicznych  (łącznie  z  próbami
laboratoryjnymi) i zorganizowania próby poligonowej. Jednocześnie prowadzone
były także prace nad programem badań na dłuższy okres.

Pracowano  przez  wszystkie  dni  tygodnia,  nie  uwzględniając  świąt,
pracowano do późnego wieczora,  a na końcu także i  w nocy. Wysiłek całego
zespołu i żelazna wola prof. Panta dały jednak oczekiwany rezultat: w dniu 9
grudnia dwa egzemplarze rakiet oraz wyrzutnia były gotowe do próby.

Pierwsza z przygotowanych rakiet była to wersja z grotem. Wyposażono ją
w automatykę odłączania grota oraz w smugacze świetlne — w części silnikowej
i w grocie. Poza tym grot nie zawierał żadnego ładunku użytecznego, jedynie
balast.

W  następnych  eksperymentach  grot  miał  być  wyposażony  w  ładunek
dipoli, wyrzucanych na pułapie, wynoszącym ok. 8 km.

Druga  z  rakiet  była  to  wersja  z  odłączaną  głowicą.  Wyposażono  ją  w
automatykę rozłączania oraz w smugacze świetlne w części silnikowej i głowicy.
W  dalszych  eksperymentach  głowica  miała  być  zaopatrzona  w  układ
spadochronowy.  Doświadczenia  z  tą  rakietą  miały  dostarczyć  danych
potrzebnych  do  przygotowania  trzeciej  wersji,  opracowywanej  na  wzór
„RASKO-2”.

Próba w locie została zorganizowana na poligonie Wojsk Ochrony Granicy
(Border Security Force, w skrócie — BSF), w miejscowości Hazaribagh, ok. 100
km na północ od Ranchi.
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Jednocześnie miały być odstrzelone dwie mniejsze rakiety konstrukcji BIT, bez
wyposażenia.  Urządzono  stanowisko  wyrzutni  i  3  punkty  obserwacyjno-
pomiarowe: jeden w pobliżu wyrzutni, dwa w bok od osi strzału. Pomiary miały
być  przeprowadzone  tylko  metodami  optycznymi,  przez  ekipę  geodetów  z
Wydziału Inżynierii  Lądowej  BIT, pod kier.  prof.  A.K. Agarwal i  prof.  A.K.
Mehta.

Ochronę terenu, łączność, transport i sprawy gospodarcze wzięli na siebie
gospodarze poligonu — wojska BSF. W organizacji próby było wiele elementów,
wyglądających  egzotycznie  dla  przybysza  z  Polski:  np.  na  głównym punkcie
obserwacyjnym  ustawiono  wielki  namiot,  z  którego  obserwowały  przebieg
eksperymentu  liczne  przybyłe  osobistości  oficjalne  i  eleganckie  panie,
nagradzające oklaskami udane starty rakiet.

Próbę  przeprowadzono  pomimo  niesprzyjających  warunków  meteo-
rologicznych — pokrycie nieba chmurami, co uniemożliwiało obserwację całego
toru lotu i pomiar pułapu.

Rakiety wystartowały po zapadnięciu ciemności, a lot ich był śledzony do
chwili wejścia w chmury. Rakieta z grotem rozdzieliła się prawidłowo, a grot z
zapalonym smugaczem kontynuował lot bez żadnych zakłóceń. Druga z rakiet
oddzieliła  głowicę wcześniej,  niż  zaplanowano,  w wyniku „krótkiego zwarcia
pirotechnicznego”  w opóźniaczu.  Spowodowało  to  pewne  zakłócenia  w locie
głowicy. Poza tym rakiety były sprawne i  można było przygotowywać dalsze
etapy programu.  Zespół  BIT zyskał  również  cenne doświadczenia  w zakresie
organizacji prób w locie.

Wobec  wyjazdu  J.  Walczewskiego  z  Indii  19  grudnia,  nakreślony  w
ramach konsultacji  program badań był dalej  realizowany siłami naukowców i
inżynierów indyjskich.

Przekazanie  doświadczeń  polskich  w  zakresie  badań  rakietowych
specjalistom  indyjskim  zostało  dokonane  nie  tylko  w  ramach  prac  zespołu
konstrukcyjnego,  ale  również  w  cyklu  wykładów,  wygłoszonych  przez
„wizytującego profesora” z Polski.

16 Polskie rakiety badawcze
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Cztery takie wykłady zostały wygłoszone w BIT, dwa w Instytucie Meteorologii
Tropikalnej  w Poona,  jeden w Instytucie  Meteorologicznym w Bombaju  i  na
koniec — referat na temat całości polskich rakietowych badań atmosfery — w
Dyrekcji Indyjskiej Służby Meteorologicznej w Delhi. Referat ten wygłoszono w
obecności  kierowniczych  osobistości  Indyjskiej  Służby  Meteorologicznej  oraz
przedstawicieli Ambasady Polskiej w Delhi.

Dane liczbowe rakiet doświadczalnych (opracowanych w Birla 
Institute of Technology pod kierunkiem J. Walczewskiego):

— Rakieta z grotem („dart-rocket”) wypróbowana 9.12.1972 r.:
Długość całkowita 2110 mm
Długość grota 1066 mm

 Średnica części silnikowej 90 mm
Średnica grota 50 mm
Rozpiętość stateczników silnika 250 mm
Rozpiętość stateczników grota 110 mm
Masa startowa całkowita 17,7 kg
Masa startowa części silnikowej 13,2 kg
Masa paliwa 3,5 kg
Masa grota 4,2 kg
Pułap nominalny 8 km

— Rakieta z odłączaną głowicą, wypróbowana 9.12.1972 r.:
Długość całkowita 2010 mm
Długość głowicy-zasobnika 1000 mm
Średnica części silnikowej 90 mm
Średnica głowicy-zasobnika 105 mm
Rozpiętość stateczników części silnikowej 270 mm
Rozpiętość stateczników głowicy 185 mm
Masa startowa całkowita 17,8 kg
Masa części silnikowej 11,2 kg
Masa paliwa 3,5 kg
Masa głowicy-zasobnika 6,6 kg
Pułap nominalny 5 km

— Rakieta do sztucznych oddziaływań na chmury z odzyskiwaną częścią
silnikową (projekt pierwszego prototypu):

Długość całkowita 2014 mm
Średnica silnika 90 mm
Średnica części głowicowej 97 mm
Rozpiętość stateczników 270 mm
Masa startowa, ok. 20 kg
Masa paliwa 3,5 kg
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Zakończenie

Po roku 1974 rakiety meteorologiczne nie były już budowane ani użytkowane w
Polsce. Trzeba tu jednak powiedzieć, że w tym czasie na całym świecie spadła
liczba  sondaży  rakietowych.  Po  roku  1970  powstało  niewiele  nowych  stacji
sondażu rakietowego, a niektóre stacje, działające poprzednio — zlikwidowano.
Obecnie utrzymuje się na ogól te stacje, które, działając systematycznie od wielu
lat,  stworzyły  jednolity  ciąg  danych  pomiarowych,  pozwalający  na  prze-
prowadzenie analiz statystycznych dla dłuższego okresu.

Spadek  znaczenia  pomiarów  rakietowych  wiąże  się  z  rozwojem  innych
metod  badania  atmosfery,  pozwalających  uzyskiwać  potrzebne  informacje
mniejszym kosztem, częściej i dla większej liczby punktów na globie ziemskim. Są
to metody teledetekcyjne, czyli metody pomiarów, wykonywanych na odległość, z
wykorzystaniem informacji, przenoszonej przez fale elektro-magnetyczne.

Pomiary  takie,  wykonywane  z  pokładu  sztucznych  satelitów  Ziemi,
pozwalają  kontrolować  stan  atmosfery  na  całym  globie  ziemskim,  z  dużą
częstotliwością  —  nawet  kilka  razy  na  dobę.  Ten  sposób  badania  atmosfery
zastosowano początkowo dla warstw dolnych — troposferycznych, ale stopniowo
pomiary objęły także stratosferę, a nawet sięgają warstw jeszcze wyższych.

Pomiary  te  nie  są  tak  dokładne,  jak  pomiary,  wykonywane  aparaturą
rakietową, ale ich bezkonkurencyjną zaletę stanowi duża częstość obserwacji i
pokrycie  globalne.  Prowadzone  nadal  sondaże  rakietowe  stanowią  obecnie
uzupełnienie  obserwacji  satelitarnych,  dostarczają  danych  porównawczych,  a
także służą do badań, wymagających wyższej dokładności, jakiej nie są w stanie
zaoferować  jeszcze  pomiary  satelitarne.  Ostatnio  szybko  rozwijają  się  także
metody teledetekcyjne  sondowania atmosfery  z  ziemi  — za pomocą pomiarów
radiometrycznych lub z wykorzystaniem promienia laserowego.  Mogą one być
wykonywane często nie stanowiąc żadnego zagrożenia dla otoczenia.

Rakiety meteorologiczne wydają się powoli ustępować ze sceny. Niemniej,
w historii badań naszej planety pozostanie na zawsze zapisana ich rola — rola
narzędzia, którym człowiek sięgnął skutecznie po tajemnice górnej atmosfery.

Krakowski Zakład Badań Rakietowych i Satelitarnych, który był pionierem
polskiego sondażu rakietowego, przyswoił również polskiej meteorologii metodę
obserwacji satelitarnych. Tutaj właśnie w roku 1967 zbudowano i uruchomiono
pierwszą polską stację odbioru danych z satelitów meteorologicznych. Od tego
czasu prowadzi się tu regularny odbiór danych satelitarnych dla potrzeb służby
meteorologicznej.

Gdy  w  roku  1974  zakończono  eksploatację  rakiet  meteorologicznych,
Zakład  Badań  Rakietowych  i  Satelitarnych  zaczął  intensywnie  rozwijać
teledetekcyjne metody badań atmosfery. Obecnie, w dwudziestą rocznicę swego
istnienia  (1.IV.1981.),  Zakład  —  noszący  teraz  nazwę  Zakładu  Meteorologii
Kosmicznej  IMGW  —  może  poszczycić  się  szeregiem  osiągnięć  w  dziedzinie
teledetekcji atmosferycznej. Odbiór obrazów i danych telemetrycznych z satelitów
różnych typów, sondaż atmosfery falami akustycznymi i promieniem laserowym,
pomiary radiometryczne — oto obecne kierunki działania Zakładu, związane z
nowoczesnymi kierunkami rozwoju meteorologii.
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Osiągnięcia te jednak służą (z pożytkiem dla gospodarki narodowej) badaniom
dolnej atmosfery. Natomiast badania stratosfery i mezosfery kontynuowane są na
podstawie  danych  zagranicznych  gromadzonych  w  Banku  Danych  Górnej
Atmosfery, zorganizowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Krakowie.

Na  zakończenie  niechaj  będzie  wolno  autorowi  wyrazić  życzenie,  by  w
krakowskim Muzeum Lotnictwa i Astronautyki znalazło się miejsce na ekspozycję,
poświęconą historii polskich rakiet meteorologicznych.

Słowniczek

Aktywny odcinek toru — część toru lotu rakiety od startu do zakończenia
pracy silnika.

Człon  rakiety —  w  przypadku,  gdy  rakieta  podczas  lotu  zostaje
rozdzielona  na  części,  członem  nazywany  jest  większy  zespół  funkcjonalny,
odbywający samodzielnie część lotu; człon może mieć własny napęd rakietowy
(używa się  wówczas  nazwy „stopień”)  lub nie  mieć  napędu (np.  grot  rakiety
„Meteor-1”).

Dipole — w technice pomiarowej, służącej do określania charakterystyk
atmosfery z zastosowaniem rakiet meteorologicznych, dipole są to włókna lub
pasma  materiału  przewodzącego  elektrycznie  (lub  pokrytego  substancją
przewodzącą),  rozpraszane  w  atmosferze  w  celu  wytworzenia  obłoku
odbijającego silnie fale radarowe; długość dipoli powinna odpowiadać połowie
długości fali radaru śledzącego; śledzenie radarowe obłoków dipoli, wyrzucanych
z rakiet,  jest  jedną z  technik pomiaru prędkości  i  kierunku wiatru na  dużych
wysokościach.

Inicjowanie  układu  pirotechnicznego —  zapalenie  elementu
pirotechnicznego, stanowiącego pierwsze ogniwo w układzie związanych ze sobą
urządzeń pirotechnicznych.

Odzyskowy  układ —  zespół  urządzeń,  służących  do  zmniejszania
prędkości  spadania  i  do  zapewnienia  miękkiego  lądowania  rakiet  lub  ich
podzespołów.

Opóźniacz — urządzenie, służące do uruchomienia lub wprowadzenia w
działanie  jakiegoś  mechanizmu  lub  układu  rakiety,  po  pewnym  czasie  (z
opóźnieniem)  w  stosunku  do  chwili  startu  rakiety.  Stosuje  się  opóźniacze
mechaniczne  (zegarowe),  elektroniczne  i  pirotechniczne.  Szczególnie
rozpowszechnione  są  opóźniacze  pirotechniczne,  odznaczające  się  prostą
budową,  małymi  rozmiarami  i  stosunkowo  dużą  pewnością  działania.
Zasadniczym  elementem  opóźniacza  pirotechnicznego  jest  tzw.  ścieżka
prochowa,  czyli  odpowiednio  obudowany  kanał,  wypełniony  masą
pirotechniczną  o  znanej  prędkości  spalania.  Zapalając  ścieżkę  prochową  na
jednym końcu, otrzymuje się po określonym czasie wyjście płomienia na drugim
końcu  ścieżki,  gdzie  zazwyczaj  jest  umieszczony  ładunek  prochowy,  którego
zapalenie daje w rezultacie zamierzone przez konstruktora działanie. Prymitywną
odmianą  opóźniacza  jest  lont  Bickforda,  składający  się  ze  ścieżki  z  prochu
czarnego w elastycznej obudowie.
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Smugacz — element, służący do ułatwienia obserwacji rakiety lub pocisku
w locie. Smugacz świetlny składu się z tulejki, wypełnionej masą pirotechniczną,
dającą  po  zapaleniu  jasno  świecący  płomień.  Standardowe  smugacze  można
łączyć  szeregowo,  przedłużając  w  ten  sposób  ich  czas  działania.  Działanie
smugaczy jest szczególnie efektywne w nocy, ale także i w dzień smugacze o
jaskrawej barwie płomienia ułatwiają obserwację lotu.

Telemetria —  przekazywanie  danych  pomiarowych  na  odległość;  w
technice rakietowej stosowana jest  radiotelemetria,  tzn.  przekazywanie danych
pomiarowych za pomocą sygnałów radiowych,

Wiatr balistyczny — umowna średnia wartość prędkości i kierunku wiatru
dla pewnego zakresu wysokości, decydująca o rozrzucie punktów upadku rakiety.
Procedura pomiaru wiatru balistycznego określona jest zwykle dla danego typu
rakiety.
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