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ДО 25-річчя ЗАПУСКУ КОСМІЧНОГО ТЕЛЕСКОПА «ХАББЛ»

У цьому році виповнилося 25 років з дня 

запуску космічного телескопа «Хаббл» – однієї 

з найбільших автоматичних обсерваторій, що 

перебуває на навколоземній орбіті. Його за-

пущено з борту космічного корабля Discovery 

STS-31  24 квітня 1990 р., 25 квітня –  виведено 

на навколоземну орбіту. Розміщення телескопа 

в космосі дало можливість реєструвати елек-

тромагнітне випромінювання в діапазонах, в 

яких земна атмосфера непрозора, насамперед 

в інфрачервоному. Завдяки відсутності впли-

ву атмосфери роздільна здатність телескопа 

збільшилася в 7–10 разів порівняно з аналогіч-

ним телескопом, розташованим на Землі. 

Космічний телескоп «Хаббл» є спільним 

проектом Національного управління з аеро-

навтики і дослідження космічного простору 

США та Європейського космічного агентства. 

Його було названо на честь американського 

астронома Едвіна Хаббла, який довів, що у 

Всесвіті, крім нашої Галактики, існує ще без-

ліч інших, які віддаляються одна від одної – 

ефект розбігання галактик, або ефект Хаббла. 

Довжина космічного апарата – 13,3 м, 

діаметр – 4,3 м, дві сонячні батареї мають 

розміри 2,6х7,1 м, масу 11000 кг (із встанов-

леними приладами близько 12 500 кг). На мо-

мент запуску на борту було встановлено шість 

наукових приладів: ширококутна і планетар-

на камера (для отримання зображень небес-

них об’єктів), спектрограф високої роздільної 

здатності Годдарда (призначався для роботи в 

ультрафіолетовому діапазоні), камера зйом-

ки тьмяних об’єктів (для зйомки об’єктів в 

ультрафіолетовому діапазоні з високою роз-

дільною здатністю), спектрограф тьмяних 

об’єктів, високошвидкісний фотометр (для 

спостережень за змінними зорями), датчики 

точного наведення. Було здійснено п’ять ек-

спедицій з обслуговування телескопа (1993, 

1997, 1999 і 2002, 2009). 

Перша експедиція мала велике значен-

ня для покращення якості знімків на теле-

скопі. Було замінено високошвидкісний 

фотометр на систему оптичної корекції, 

планетарну камеру – на камеру з системою 

внутрішньої оптичної корекції, оновлено 

бортовий обчислювальний комплекс, про-

ведено корекцію орбіти. В 1997 р. заміне-

но спектрограф Годдарда та спектрограф 

тьмяних об’єктів на реєструючий спект-

рограф космічного телескопа та камеру і 

мультиоб’єктний спектрометр ближнього 

інфрачервоного діапазону. Це дало мож-

ливість одночасно отримувати спектр де-

кількох об’єктів у полі зору. В ході третьої 

експедиції замінено всі гіроскопи, датчик 

точного наведення та бортовий комп’ютер, 

що дозволило проводити частину обчис-

лень за допомогою бортового комплексу. 

Завдяки вдосконаленню в 2002 р. оглядо-

вої камери та відновленню роботи камери 

і спектрометра в інфрачервоному діапазоні 

стало можливим отримувати зображення 

далекого космосу. Під час останньої експе-

диції було удосконалено оглядову камеру та 

реєструючий спектрограф.

Телескопом «Хаббл» вперше отримано 

карти поверхонь Плутона та Ериди; вперше 

спостерігалися ультрафіолетові полярні сяй-

ва на Сатурні, Юпітері та Ганімеді, доведено, 

що процес формування планет відбувається у 

більшості зір Чумацького Шляху та одержано 

додаткові дані про планети поза Сонячною 

системою. Спостереження за допомогою те-

лескопа «Хаббл» дали можливість відкрити 

нові галактики. За 25 років роботи на навколо-

земній орбіті космічним телескопом «Хаббл» 

одержано близько 1 млн зображень 22 тисяч 

космічних об’єктів; доведено, що в центрі га-

лактик містяться масивні чорні діри; відкрито 

«темну енергію». Є фотографії галактик будь-

якого типу та віку – від наймолодших до най-

старіших. За допомогою телескопа «Хаббл» 

зроблено найбільш деталізований знімок 

сусідньої галактики – Андромеди. Наукове 

значення даного зображення полягає в мож-

ливості розпізнавання світла від безлічі інших 

галактик, розташованих ще далі від Землі, але 

схожих з Андромедою за структурою. Крім 

того, на знімку можна розгледіти величезну 

кількість об'єктів у самій галактиці.

Нині космічний телескоп «Хаббл» про-

довжує працювати на навколоземній орбіті. 

Передбачалося, що у 2014 р. його буде заміне-

но більш досконалим космічним телескопом 

«Джеймс Вебб», запуск якого відкладено на 

2018 р. Спостереження за допомогою теле-

скопа Хаббл тривають. 

Колтачихіна Ол.Ю.
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Виведення космічного телескопа 
«Хаббл» на навколоземну орбіту

«Стовпи творіння» – народження 
молодих зір у Туманності Орла, 

сфотографовані «Хабблом» у 1995 р.

Перший успішний вихід у відкритий кос-

мос здійснив 18 березня 1965 р. радянський 

космонавт Олексій Архипович Леонов під 

час орбітального  польоту космічного корабля 

«Восход-2».

Для виходу використали гнучку шлюзову 

камеру, скафандр вентиляційного типу, в який 

надходив кисень.  Вихід тривав 23 хвилини 41 

секунду (з них поза кораблем 12 хвилин 9 се-

кунд). За його підсумками зроблено висновок 

про можливість перебування та виконання 

робіт космонавтами  у відкритому космосі. 

Через перепад тиску скафандр роздувся, 

заважав рухам космонавта та його повернен-

ню на корабель. О.А. Леонов проявив муж-

ність у нестандартній ситуації ввійшовши до 

шлюзу після стравлення надлишкового тиску 

в скафандрі не ногами, а головою вперед, що 

заборонялося інструкцією.

Перший вихід у відкритий космос амери-

канського астронавта Едварда Уайта стався 3 

червня  1965 р. під час польоту на космічному 

кораблі «Джеміні-4».

Ю.І. Мушкало

50 РОКІВ ВИХОДУ ЛЮДИНИ У ВІДКРИТИЙ КОСМОС


