
SMART-1
2004-ben ezen a napon érkezett a Holdhoz a SMART–1, az első európai 
holdszonda. Az űreszköz 2003. szeptember 28-án indult el a Földről, a 
Francia Guyana-beli Kourou-ból, egy Ariane-5 hordozórakéta segítségével. 
Feladata, hogy fedélzetén több technikai újdonságot is kipróbáljanak, mely 
eszközöket aztán a későbbi bolygószondáknál is alkalmaznak: a SMART–1-
en helyet kapott egy új navigációs rendszer, a Földdel való kommunikációt 
pedig egy lézersugár biztosította a hagyományos rádióantennák helyett.   

Az űrszonda újdonsága volt továbbá, hogy a hagyományos rakétahajtómű 
helyett ún. ionhajtóművel érte el célpontját. Az ionhajtómű nem új 
konstrukció, már a 60-as években megépítették, de első alkalmazására 
csak 1988-ban, a Deep Space 1 űrszondán került sor. Az ionhajtóművek 
különlegessége az, hogy nem vegyi reakción alapul. Úgy működik, hogy 
elektrosztatikus térrel felgyorsítják a „hajtóanyagot”, vagyis az ionizált gázt, 
ami nagy sebességgel lökődik ki az űrbe. Ezt követően az ionhajtóműből 
kilépő ionokat semlegesítik, azok pedig az űrjárművet az ellenkező irányba 
gyorsítják, a hatás-ellenhatás törvényének megfelelően.

A SMART-1 kihasználta az ionhajtómű hordozta előnyöket: a hosszú üzemidőt és a folyamatos 
gyorsulást. Viszonylag hosszú, több mint 80 millió kilométeres útja során több százszor kerülte 
meg a Földet, hogy elég nagy sebességre tegyen szert. Küldetésének ideje alatt az új navigációs 
rendszer is beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a csillagokat érzékelve határozta meg az 
űrszonda helyzetét. 

A szonda a Hold felé közelítve, a Hold körüli pályára álláshoz szintén a hajtóművét használta. A 
Holdat 2004. november 15-én érte el, ekkor 5000 kilométeres magasságban keringett a Hold 
körül. A lassítás befejeztével a szonda miniatürizált kamerája részletes közelképeket készített a 
Hold krátereiről, de az űreszköz vizsgálta a Hold felszínének kémiai összetételét is.

A SMART-1 missziója 2006. szeptember 3-án ért véget, ekkor csapódott be a Holdba az első európai űrszonda. Az eseményt 
világszerte hivatásos és amatőr csillagászok tömege kísérte figyelemmel.
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