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KAS KOOSTOO ORBIIDIL LUHTUB?
T6nu Viik
Kahekiimnendasajanditeine pool on olnud kahe suurriigi - N6ukogudeLiidu ja
Ameerika Uhendriikide grandioossekosmosehdlvamisev6idujooksutururistajaks.
Tuletamevaid meelde:N6ukogudeLiit saatisiiles esimesesatelliidi 4. oktoobril 1957ja
kogu maailm 6ppis selgeksvenekeelses6na"sputnik", sellelejiirgnes esimesemeheja
esimesenaiseorbiidile viimine, pildistati esimesenaKuu tagakiilge,maandatiKuul enamviihem pehmelt esimeneautomaatjaam,viidi inimene esimestkorda avakosmosesse.
Ameerika Uhendriigid ei jaiinud mitte v6lgu: viidi labi esimenerendez-vouskosmoses,
planeetidele,saadetiiiles esimene
saadetiautomaatjaamadpea k6ikidele Piiikesesiisteemi
ja
kosmoselaboratoorium k6igele krooniks k2iisesimeneinimene Kuul.
Tegelikult olid k6ik needhiiglaslikud programmidvaid kiilma s6ja kOrvalproduktiks,sest
peamineoli tuumapommidekohaletoimetamisevahenditearendamine.Sedaolid
Saksamaaeeskujul (a mitte ilma tema abita) m6istnudm6lemad suurriigid, et ainult
raketid sobivadnaabrilekopsakakiilakosti viimiseks.
Ent siis iikki sai kiilm s6daotsa,sestNLi majandusei pidanudenam sellelekohutavale
pingutuselevastu.J2irskupolnud raketteenamniipalju tarvis. Kuid laitmatu masinaviirk
oli ammu kiiima pandudja sedapolnud enamkummalgi v6imalik niisamalihtsalt seisma
jiiua - m6lemal vdidujooksjal tdcitasidsajadtuhandedk6rge kvalifikatsiooniga inimesed
selle v6idujooksuheaks.Pealegiei saasugugi
tuhandetesvabrikutesja teadusasutustes
cielda,et seemasin vaid hiivingu tarbekstci6tas,tahes-tahtmata
andis ta ka igapiievaeluks
ja
vajalikke tooteid ennekdiketeadmisi.
Tekkinud ummikseisustleiti geniaalneviiljapiiiis - arendamekosmoseuuringuidkoos,
iitlesid ameeriklasedja venelased- nii annameoma asjatundjailetd6d ja hoiame kokku
miiiiratuid rahalisi vahendeid.Ja nii otsustasidkikaks suuniiki neli aastattagasiiihendada
omaj6upingutusedkosmosejaamaloomiseks,sestvenelastelolid konalikud kanderaketid
ning kosmosejaamaorbiidil ehitamisekogemused,ameeriklastelaga hasti sissetddtatud
kosmosesiistikning palju raha.T6si, seeprojekt pole ainutiksi nendekahe riigi om4 sest
projektis osalevadveel EuroopaLiit, Jaapanja Kanada. "Me liihemetulevikku koos. Ja
seeon hea," kuulutasBill Clinton 29. juulil 1994.Eme selle iihisprojekti algustpidid aga
ameerikaastronaudidvene kosmosejaama"Mir" mitmel korral kiilastamakoost66
lihvimiseks. Seejiirel,kiiesolevaaastanovembrispidi algamauue kosmosejaama
monteerimineorbiidil, kasutadesselleksameerikasiistikutja venekanderakette
mooduliks pidi olema Ameerika
"Prooton" ning "Sojuz". Esimeseksiilessaadetavaks
ja
finantseeritud venelasteehitatudfunktsionaalnelaadungiblokkvenekeelse
akroniiiimiga FGB, mis pidi sisaldama6.3 tonni raketiktitust.Kuu aegahiljem pidi kohale
j6udma ameeriklasteehitatud"Node 1" (t6lkes vast "S6lm 1"), varustadesjaama kuue
dokkimiskohagajiirgmiste moodulitejaoks. Aprillis 1998pidi orbiidile saabuma
venelastefinantseeritudja ehitatudteenindusmoodul,kus pidi olemajuhtimissiisteem,

remondi-ja hooldusblokid ning kosmonautideeluruumid.Esimenemeeskond
ameeriklasejuhtimisel, kuid venekanderaketil"Sojuz", pidi jaamaj6udma mais 1998.
Sellestplaaniston kohe selge,et venelasteroll iihise kosmosejaamaprojektis on
erakordseltsuureffihtsusega- kui venelasedoma kohustusiei tiiida, ei tule mingit
kosmosejaama.
Jubaiisna algusestpealeoli sellel projektil palju kitiseerijaid nii USA kongressiskui
ja
tridstusringkondades.
Teati ju hiisti, et Venemaasipleb tohututesmajandusraskustes
nendetehnika on oluliselt mahajAiinud,kuid Venemaaon ainus riik pealeUSA, kellel on
mehitatudkosmoselendudeprogrammja kes on orbiidil iihe jaamajuba kokku pannud.
Ameeriklasedlootsid ka , et venepalju odavamtci6j6udaitab rahakokku hoidaja
t6epoolest,esialgsedarvestusedandsidsellekskokkuhoiuks4 miljardit dollarit! Ka
poliitise profiidi l6ikamise v6imalus kannustasameeriklasi,sestnii sai Clinton
Venemaaleteha olulise dollarisiisti, aidatesk6ikuma liirinud Jeltsinit.Ainui.iksi "Miri"
varustamisekstarvisminevatesiistikulendudepealeajavahemikul1995- 1997 lubas
kongress400 miljonit dollarit - peaegupool Eesti aastaeelarvet!
Ning l6puks, oma
siidamep6hjason igal ameeriklaselkaunid ideaalid(nii nagu muide igal venelaselgi)-ja
seeprojekt oli ja on tilimalt idealistlik.
Esimesedhiiirekella ldcijadolid venelased- VenemaaKosmoseagentuuddirektor Juri
Koptev teatas,et kui riik neid kohe ei toeta,langebkogu Venemaakosmoseprogramm
kokku. Kuna ta sedaoli ka varem cielnud,siis ameeriklasedjiitsid hoiatusetiihele
jooksul tunduskdik laabuvatjanii FGB kui'Node
panemata,
sedaenam,et 1995.aasta
1" valmisidplaanipiiraselt.
Detsembris1995l6i agavalk sisse- venelased
panidette
muuta kogu projekti nii, et juba olemasolev"Mir" oleks tulevasekosmosejaama
tuumikuks. Seeettepanekajasaga ameeriklasteharja punaseksjanad teatasid,et ei
kavatsevenelastevana kosmosejaamarenoveerimahakata.
Ja nagu niiiidsekson selgunud,oli seeameeriklastereaktsioonainu6ige. 1986.aastal
iileslastudkosmosejaamon ammu oma ressursi2irakulutanud,loomulikult olles teinud ka
mehisehulga tdcid.Jaamaon kiilastanudrohkem kui 50 kosmonautija jaamason tehtud
eksperimentemeditsiini, keemia,bioloogiaja inseneriteaduste
vallas. Venelastesoov
pailast veel kuidagi elus hoida on arusaadav,ent viimasel ajal liiheb asi
hastitdcttanud
jaamasaina hullemaks.T2inavu23. veebruarilpuhkesjaamahapnikugeneraatorites
tulekahju, mille kosmonaudidkiill paari minutiga kustutasid,kuid liimmatavatsuitsu
jetkus 5 - 7 minutiks, nii et mehedpidid gaasimaskidpiihe panema.25. juunil p6rkas
transpordilaev"ProgressM-34" kokku jaama mooduliga"Spektr", kui katsetati
"Progressi"uut juhtimissi.isteemieestlasejaoks kummaliseakoniiiimiga TORU.
ja ameerikaastronaudi
"Spektri" moodul, kus oli palju ameeriklastekatseseadmeid
Michael Foale'i kogu isiklik varandus,sai kokkupdrketulemusenaaugu sisseja tuli
iilejiiiinudjaamasthermeetiliselteraldadaning elektriline toide valja ltilitada.
Kokkup6rkel oli veel teisigi tagajiirgi- jaamaslanges6hur6hk normaalselt750 mm Hg
pole veel traagiline,palju hullem oli see,et "Spektr" tootis
675 mm Hg-ni. Seeiseenesest
pdhilise osa elektrienergiastj aamatarbeks.Piirastmooduli eraldamistjiii j2ireleainult
pool endisestenergiast.Nagu sellestveel viihe oleks,juhtus l7 juulil jiirgmine aps,
seekordotse inimesetehtud. Keegi kolmest meeskonnaliikmest (komanddrVassili
Tsiblijev, lennuinsenerAleksanderLazutkinja astronautMichael Foale)t6mbas
kogemataviilja selle kaabli pistiku, mis iihendab"Miri" pdrirlemisandureidjaama

ja
oli see,etjaamhakkaskontrollimatultupperpallitama
p6himooduliga.
Tulemuseks
Piiikesesuunasning viihenesniigi vilets
optimaalne
orientatsioon
kaduspiiikesepatareide
varustamine.
Pole
siis
ka
ime,
et
komanddri
siidahakkask6igesellepeale
energiaga
avakosmosesse
l6dkevahelejiitma ning,naguon kuulda,jiietakseiira planeeritud
ja
liihebvene
remondiks
mehed
tuuakse
Maale
tagasi.
Remontima
viiljumine"Spektri"
Anatoli Solovjovja PavelVinogradovjuba 5. augustil.Prantsuse
meeskond
koosseisus
koosseisus
ei lenda,vaid liihebiilesalles
kosmonautLeopoldEyhartssellemeeskonna
j iirgmiseaastajaanuaris.Niipalju siis"Mirist".
polelihtsaltseda300miljonit dollaritkusagilt
V6ib muidugiarusaada,et venelastel
tegemiseks,
sellestsiis seeettepanek
v6tta,mis on vajauuejaamateenindusmooduli
jaama
"Mir" tulevase
tuumikuksv6tta.Samalajal oli 1996.aastajaanuarisVenemaa
Viktor Soskovets
lubanud,et seerahakohetuleb.Tuli ainult 10miljonit
asepeaminister
dollarit.SamaaastaaprillislubasJeltsin,et kohetulebiilejiiiinudraha.Ei tulnudmidagi.
Viktor Tshemom6rdin
ise,et 28. veebruariks
Selleaasta7. veebruarillubaspeaminister
tuleb 100miljonit dollarit.Kolm piievahiljem andista viilja miiiiruse,mis andis
ja null dollaritsularaha.
poolelelubatudsummast
laenugarantii
puuduvaosasellest100stmiljonistdollarist.Millal
L6puksmaikuussaidallettev6tjad
agatilejiiiinud200 miljonit tulebv6i kasiildsetuleb,ei teakeegi. Ameeriklased
olid
selleksajaksarusaanud,et nadonjiirjekordseltsissekukkunud.Kiiresti vdttisNASA
projektist200miljonit dollarit,et iseteenindusmoodulit
tegemahakata.
kosmosesiistiku
Kongressoli agamiirksaresoluutsemta ndudisClintonilt,et seel. augustiksotsustaks,
on v6imelisedomas6nastkinni pidamaja midatehasiis,kui vastuson ei.
kasvenelased
kulutanud17miljardit
Asi on rohkemkui t6sine,sestUSA oli juba ilhisprojektialguseks
ja
ja
2002.aastal
lubasidUSA, EuroopaLiit, Jaapan
dollarit kuni projektil6petamiseni
Kanadaveel20 miljarditdollarit.LoomulikultpeabUSA k6igerohkemrahaviilja kiilma.
suhtumises.
Nliteks
Olekssiisseerahaveelainukeprobleem.Kiisimuson ka venelaste
keeldusameeriklaste
andmetelVenemaa
iiks k6igekogenumaid
kosmonaute
Vladimir
uuekosmosejaama
esimeses
meeskonnas
ainultsellepiirast,
et seda
Solovjovlendamast
pidi startima
pidi juhtimaameeriklane.
Isegiseeei rahuldanud
teda,et meeskond
Venemaaltvenekanderaketiga.
Suuniiklasehaavatudeneseuhkus
ei lubanudameeriklasi
juttu
tulekahjust"Miril". Teadetulekahjust
venekosmoseprojekti
tsurkimalEespoololi
j6udisMaale,kui ameeriklaste
meeskond
venelerurujuhtimiskeskuses
oli liiinud6cjseks
koju.Kuigi olekspiisanudiihesttelefonik6nest,
kasv6iallessiis,kui tuli olijuba
kustutatud,
saidameeriklased
6nnetusest
teadaalles12tunnipiirast.Ka Venemaavalitsus
poleiilesniiidanudkollegiaalsust,
mis niisugusehiidprojektipuhulpeaksolema
iseenestm6istetav.
Kui USA Kongressiteaduskomitee
esimees
F. JamesSensenbrenner
Wisconsiniosariigisaadik)kiiis selleaastaveebruaris
Venemaal,et
Jr. (vabariiklasest
kohapealuurida,mis siistegelikultikkagitoimub,siisei saanudta kuidagikiitte
peaministri10.veebruarimii?irust.
Kui l6puksseetallesiistoodi,puudussealtoluline
lehekiilgjapunktideloeteluhtippaskolmandaltkoheiiheksandale.
Sellepealekonaldas
Sensenbrenner
telekaamerate
eesavalikudebatiVenemaariiklikus kosmoseuurimis-ja
Hrunitshevis
tootmiskeskuses
Moskvaliihedal.Kui keskuseesindajaAnatoliKisseljov
piiiidisniiidata,kui paljuonjupatehtud,siis Sensenbrenner
tahtisvastust,millal asi
ja
valmissaab.Sedavastustei tubudki Sensenbrenner
pidi kurvaltnentima,et keegiei
tahavastutada.

projekt on sattunud
Selgeon see,et 8 kuni 14kuud ajastmahaj ii?inudkosmosejaama
suurtesseraskustesse.
USA Kongresspeabjuba liihemalajal kindlalt otsustama,mida
edasiteha.kui Venemaaomakohustusiei tiiida. Siin on ilmselt kaksv6imalust- kas
jiitkata venelastega
nenderolli oluliselt viihendadesv6i l6petadavenelastega
koostdii.
Kaldutaksearvama,et nii kongresskui ka Clintoni administratsiooneelistavadesimest
v6imalust,sestpoliitika kipub iiles kaalumaraskeidmajanduslikkekaotusi.
j6udem6lemapartnerijuures,kesheameelega
Siiskileidubm6juv6imsaid
niieksid
koostddl6ppemist.Paljudvenelased
on veendunud,
et selliseskoost66skaotabVenemaa
ja muutubameeriklasteallettev6tjaks.Nendearvates
l6puksomakosmoseprogrammi
aitakstiiiestiiseseisev
kosmoseprogramm
paljukiireminitaastada
raskeidhoopesaanud
ja
jelle
venelasterahvuslikkuuhkust annaks
v6imaluseleidaturgu nendeunikaalsete
oskustemiiiigiks rahvusvaheliselturul.
Jatiipseltnii nagupaljudearvatesvanalhealkiilma s6jaajal,sunniksftidniksinatuhast
t6usevVenemaakosmoseprogramm
pingutama,
ka ameeriklasi
et mirurav6idujooksu
jiirgmiseleringile.
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RoM Zimme.mut i u.titt "Just SavNvet!"
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