
Najprawdopodobniej jeszcze
w tym roku japoński kosmo-
nauta wypuści z Międzynaro-

dowej Stacji Kosmicznej 100 papie-
rowych samolocików, które będą
miały powrócić na Ziemię. Nie
wiadomo tylko, gdzie który trafi,
gdyż trudno przewidzieć ich lot,
a nawet najczulsze radary nie będą
w stanie ich wykryć. Dlatego też
każdy z papierowych samolocików
będzie miał napis w kilku językach
z prośbą o odesłanie go pod adres
wskazany przez Japońską Agencję
Badań Kosmicznych. Samolociki te
będzie można porównać do wiado-
mości wysyłanych kiedyś w butel-
kach przez morskich rozbitków.

Profesor Shiniji Suzuki z Uni-
wersytetu Tokijskiego wraz z eks-
pertami od origami przebadali, jak
zachowuje się papierowy samolo-
cik w naddźwiękowym tunelu ae-
rodynamicznym tego uniwersyte-
tu. Z papieru składano modele
przypominające kształtem amery-

kańskie promy kosmiczne i umie-
szczano je na odpowiednim wspo-
rniku w przestrzeni pomiarowej tu-
nelu, wyposażając je w odpowied-
nie czujniki. Do konstrukcji modeli
o długości około 8 cm wykorzysty-
wano papier impregnowany
związkami krzemu. Dzięki temu
zwykły papier uzyskiwał szklistą
powłokę, nie tracąc przy tym swo-
ich naturalnych właściwości.

Podczas prób w tunelu aero-
dynamicznym papierowy „prom”
przy prędkości strumienia powie-
trza 7 machów (czyli siedmiokrot-
nie większej od prędkości dźwię-
ku) nagrzewał się w ciągu 10 se-
kund do temperatury 200–300
stopni Celsjusza.

Modele wypuszczane z Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej
ISS, krążącej na orbicie okołoziem-
skiej na wysokości około 400 km,
będą miały długość 20 cm i masę
30 gramów. Papierowy prom bę-
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Papierowy model badany w tunelu aerodynamicznym przy Ma=7.
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Znane jest zamiłowanie Japończyków do składania z arkusików

zwykłego papieru najróżniejszych przedmiootów, kwiatów, ptaków

czy zwierząt. Sztuka ta, nazywana origami, powstała ponoć 

jeszcze w VIII wiekuu n.e. i została opisana w japońskim dziele

z XVIII wieku. Ale kto mógłby się spodziewać, że papierowee 

samolociki trafią do przestrzeni kosmicznej?

Origami
z kosmosu
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dzie zatem bardzo lekki i dlatego
nawet na tej wysokości siły opo-
rów aerodynamicznych będą sto-
sunkowo duże. Oczekuje się, że
już na wysokości 100 km nad po-
wierzchnią Ziemi prędkość promu
zmaleje na tyle, że efekt nagrze-
wania aerodynamicznego będzie
mały, a w rezultacie model origami
dotrze na ziemię, nie ulegając spa-
leniu. Obliczenia prof. Suzuki poka-
zują, że prom-origami rozpocznie
swoją podróż na orbicie ISS z
prędkością 20 machów, ale po do-
tarciu do gęstszych warstw atmos-
fery jego prędkość zmaleje do 7 ma-
chów. I dlatego próby w instytuto-
wym tunelu, trwające około 10 se-
kund, przeprowadzano z taką wła-
śnie prędkością.

Prof. Suzuki nawiązał kon-
takt z Japońską Agencją Badań
Kosmicznych JAXA (Japan Aero-
space Exploration Agency), a jeśli
uzyska od niej „zielone światło”
dla swojego projektu, to japoński
astronauta Koichi Wakata, mający

jeszcze w tym roku polecieć na
ISS, będzie mógł wykonać „dzie-
cinnie łatwe” zadanie.

Cała historia może wydawać
się kawałem primaaprilisowym,
jednakże jest to całkiem poważna
sprawa. Naukowcy rozważają bo-
wiem możliwość budowania du-
żych, ale bardzo lekkich statków
kosmicznych, łagodniej powracają-
cych na Ziemię. Rozważa się także
możliwość wyposażenia latających
modeli origami w odpowiednie
czujniki do badania atmosfery i na-
dajniki przekazujące dane pomia-
rowe oraz namiary lokalizacyjne. 

Nie jest to bynajmniej
pierwszy eksperyment prof. Suzuki
z papierowym modelem samolotu.
Zespół przez niego kierowany zło-
żył już wcześniej model promu ko-
smicznego o długości 3 metrów,
który następnie zrzucił ze szczytu
górskiego. Zainspirowane takimi
próbami japońskie dzieci ze szkoły
powszechnej w Fuchu  postanowi-
ły z ważącego 4 kg arkusza papie-

ru o wymiarach 3,1×2,2 m złożyć
ogromny latający model. Papieru
dostarczyła miejscowa fabryka.
Zbudowano razem 6 latających
modeli origami nazwanych „Dre-
am Challenger”. Następnie trójki
dzieci, trzymając model ponad-
dwumetrowej długości w rękach
wyciągniętych do góry, rozpędzały
się i po przebiegnięciu kilku me-
trów wypuszczały go w powietrze.
Trzy z ośmiu prób zakończyły się
pomyślnie, przy czym w jednej
próbie odnotowano rekordową 
odległość lotu, wynoszącą 40,7 m.
Organizatorem i sponsorem tej im-
prezy pod hasłem realizacji dzie-
cięcych marzeń była Rada Prefek-
tury Hiroshimy. �

Tunel aerodynamiczny Uniwersytetu Tokijskiego.
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