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Magyar tiszts6gvisel6 az ENSZ Viligtrbizottsdg6ban

Az ENSZ 1/ilag rbizottsdga ((OPUO,\. ('omn1iltce on the Pcaccful llses qf Outer Space) 2005

Junius 8-17. kdzdtt Bdcsben tartott, 48. ijldsszaldm tudomisul vetle az egyes rdgi6k javis latait a Bizottsig es

Albizoftsagai tiszrsdgvisel6ire a 2006 2007 idtjszalia. Mint ismeretes, az dt tiszts6gvisel6t (a coPuos
elndke es f& aleln6ke. valamint a kdt albizottslg elnitke) az ENSZ 6t regionalis csoportja (Ny4at-Eur6pa,

Kelet-Eur6pa, Afiika. Azsia ds oceiinia, Latin-Amerika) el6re meghatitozott, rot6ci6s alapon jeldli A

COpUOS i most megtartott nldse vdgin tudome*ul vette, hogy az egyes csoponok a k6vetkez6 jeldlteket

illitorl{k a hildnbiiz6 tisztsdg€kre: a coPUoS elndke: Garurd Brach4 (Franciaorszjrg); a Bizottsiig els6
-, ale]ttr6ke: Both El6d (Magyarorszeg): a BizotrsiS masodik alelndket Paul R. Tiendrebeogo (Burkrna Faso); a

Jogi Albizottsag ehdke: Raim ndo Gonmlez (chile). A Bizottsag tudomisul vette, hogy az iasiai csoport az

iil€sszak veg6ig nem tudott megegyezni an6l, kit jelijljcnek a Tudom6nyos 6s Technikai Albizottsag

eln6kenek, jal;er a jdv6 februiri iildsen m6r az irj elDdknek kell vezetnie az Albizottsig munk6jat /B EJ

Fdldre szillt a magyar forint

2005. junius t6-6n, kiizep-eur6pai id6 szerint 9:37-kor a kazahsztini Kosztanaj kdrzeteben
sikeresen ftldit eft a FotorFM2 mfihold. A KFKI Atohenergia K tat'int'zet SugaftOdelmi Kutatb-
csoportia is k6zrsmiikdddtt a tudomiinyos progralnban Az Eur6pai Uriigyndksdg (ESA) 6s az Orosz

Szovesegr Lirkuratasr Hrvatat lRoszkoszmosz) egyiittnfikddesevel 2005 nurjus 3l-in egy Ba.ikonurb6l

indiron s-zo.1uz u tipusi hordoz6rakdta sikeresen piLlyira iillitotta a Foton-M2 miiholdat, amely a kozmikus

sugerz6s fi;ikai 6s biol6giai hat6sainak vizsgitlatira 385 kg-nyi hasmos tdmegii, 39 mdr6berendezesb6l
iU; bboratoriumot vitt rnag:iva,. A F6ldre visszatir6 egyseg kiils6 feliileten tahlhat6, sz6tnyithato'
B\OPAN 5 nevet viselii, 29 kg tdmegff mfiszertarol6ban elhelyezett 15 m6r6egysdgb6l hermat a KFKI

Atomenergia Kutat6intdzet Sug:irvedelmi Kutat6csoportja tervezett 6s keszitett el. Ezek feladata egyrdszt

a kis energialeadasii. de nagy sugirdozist sziilit6 rdszecskdk (foton' proton) vidijanyagban (mint pl

az iirselikhoz hasznilt dltdzetek anyagiban) tdrtdn6 gyengiiles6nek, valamint az els6dleges' nagyener-
gi6ju kozmikus sugiirzas, illetve az ezek lltal a Fttld legkdr€ben kivAltott mdsodla€os neutronsugarzes
iizigatata. a magyir detekorok nemsokira Budapestre drkeznek, es megkezd6dik a kidn€keles izgalmasnak
igerkez6 folyamita. (\rww wilaS.hu - Pdlfalvi K. J6,sef/KFn-AEn SKI'/)

ISS-Nanosat

2005 . m,rcius 28-dLn 52a tizsan Sapirot az fts..J.!\ia soran, amelyet a Nsn zctkaizi t tra t lono sb! t haitott
vegre. k€zb5l indirofi egy ,flanosal' - vagy rnis niven ,NanoszPutn)'ir' - ne\rii miiholdat Ez n stafi az
orosz miniatiir iireszkdzdk fj korszakit jelenti - nordta Andlolii Pcrminor', a Roszkozmosz (az orosz
iirilgvndkseg) iJlnoke. Ez i berendezCs 5 kg tctmegii. kiserleti elettartamnt 3 h6naposra tcrvezik - ennr i ideig
ad rramot a fedelzeti akkumul6tor A Nanoszputrryik az elso olyall orosz nlinlbold. amellet a KOSZPASZ-
SARSAT nenlzetkozi kozmikus nrent6rendszer adovevti-berendezesdvel is felszereltek' es amelye! a
Globalstar ncmz€tkdzi miiholdas telefontendszer segitsegevel lehet irinyitani. A Jdv6ben az orosz
naroboldakat krilonf€le inform6ci6k (meteorol6giai, kilzlekedisi, banki adatok stb.) lekerdezdsdre is fel lchet
matd hasznilni. A lervek szerint az effale holdacskikat Koznosz-3M vagy Dnyepr rakedkkal indilek n1ajd
Foid kdriili palyera - de al(ar a Nemzetkozi 0rtllomrishoz kiilddtt Progressz teheriirhaj6krol is

clsla(olhatnal Acrc Mo{:dzin - H A)
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Nano m{iholdak a tdv6rz6kel6sben? (ldsd nrdg az el6z6 cikkiinketl)

A miiholdak epit6si kdltsdgeinek ndvekeddse maga utin vonja a kereskedelmi forgalomban
beszerezhet6 alkatreszekbiil dssze6llithato, kis meretil, konnyii es ez6lt^l olcs6 naho-miiholdas rendszerck
tervezesdt Sok szakember szerint ezekjelentik a miiholdas tiivdrzekel6 platformok kdvetkez6, kdltsdgkim€I6
genelici6jit. Nano-miihold konstellici6nat az olyan koordindlt miihold egyiittest tekintik, mely a Fdld teljes
felszindnek,,azonnali" megfigyel€set biztositja. Ehhez sz6mos (3 ds 100 kdzdtti), de kis tdmegi (10-30 kg
kdzdtti) miiholdra van sziiks€g, melyek teljesitmdny igdnye alacsony (5 6s 40 watt kdzdtt), 6s amelyek
felszerelhet6k megfelel6 k6palkot6 berendezdseklel (pankornatikus, nultispekrrlis ds lehettileg hiper-
spekdLlis szenzorokkal). Nano-miiholdakat m6r eddig is bocsitottak fel az alibbi celok valahelyikevel:
nagyobb miiholdakat kiser6 misszi6. olcs6 iirszolgAltatisi levikenysdg (pl. NASA Goddard L-sdld
radiom6ter a csapadek meresere), kis€rleti stidiumbar ldv6 technol6giik iirbeli kipr6bel6sa (pl. a Surrey
Satellite Technology SNAP ljelfi 6.5 kg-os miiholdjq mely kcizepes felbontiEri iirfelveteleket kdszit). vegijl
azok a viszonylag alacsony k6ltsigii megoldisok, melyek a kisebb villalkozisok, egyetemek vagy kisebb
orsaigok szimrra adnak lehetiis6get az iirtevekenys€gre. A nano-mlihold konstellaci6knak harom lenyeges
el6nye van a hagyomdnyos miiholdakboz kipestl

I A megnovelt felvetelezdsi kepesseg: pl. egy azonos piilyasikban elhelyezett, l0 naro-miiholdb6l illo
egytittes l0-20 m€teres felbontissal kdpes naponta a Fdld teljes felszindnek a lek€pezes6re.

2. A miiholdal megf€lel6 dsszehangolasaval a kombioilt r€ndszer ,,aperturiia" jelentdsen
megndvelhet6. Azaz a kiildnbdz6 miiholdak6l ugyai zon teriiletr6l elt€r6 let6szdgek alatt is
k6sziilh€tnek felvdtelek.

3. A rcndszer robusztussiiga ndvekedik. A rendszer valamely elem6nek (pl. miihol4 szenzor) esetleges
meghibiisodasa a teljes rendszer nilkdd6s€t csak kis m€rtdkben befoly6solja. Ez ndv.l; az
adatszolgalff es biztons6g1t.

A nano-miiholdak egyik prominens fe.jleszt6je a brtt Suftey Satellite Technologies Ltd. (SSTL). A k6zvetlen
el6zm6nyeket egy averz6kelesi c6fti mikro-mffhold konstelliici6 jelenti . A Disastel Monitoring (;onstellafion
(DMC = Katasztr6fa Figyel<i Miholdrendszer) ehevez6sii rendszert a {iildfelszin b6rmely teriiletir6l
t6n6n6 gyors multispekr6lis felv€tel k€szitdse lehet6sdg6Dek demonsrrildsiim hoztak ldtre. A rendszer
jelenleg negy, egyenkent 50 es 90 kg kdzdtti titmegi miholdb6l dLll (nemsokiira felbocsatjel az dtddiket).
A rendszer 24 6rds id6beli felbonta€t biztosit. tlarom miiholdon CCD matrixos kdp€rzdkel6t helye2itek
el (zdld, v6rds es kdzeli infravdr6s siv), 32 mdteres a kdpelem nldret, 6s 600 km-es a felvdteli
p6szta szelessege. A negycdik miibold 26 meteres felszini mintavetellel jellcmzetq palyara mer6legesen,
a nadirhoz kepest 800 kn-el ddnihet6 szenzort hordoz, mely 52 knr x 52 km m€retii felvetelekct keszit
a spekrum z6ld, vdrds 6s kdzeli infravords siivjaiban (a rdszletekr6l la6d: http:/www.dmcii,com). Jelenleg
dolgoznal a DMC-hez hasonl6, de nano-miholdas konstellici6 tervein. A szenzor technol6gia uj fejlesztesi
eredmdnyei l€het6ve teszik a m6g nagyobb felbontas el6rdsdt. A tervezelt l?roAstro NanoobsenatoryM
25 kg tdmegii miiholdat 6s olyai, l0 meteres pixel m€retij multispekftilis szenzort tartalmaz, melyek
felvdteli s6vjait a felhaszrl.il6 megvtlaszthatja. A felvetelek tervezett fajlagos ira 0.12 US$I{In' (=24
Ft&m'), mely l€nyegesen alacsonyabb ajelenlegi, hagyomanyos miiholdak iltal k€szitett felvdtelek erinil

(Photogramnetric Ehgiheerihg and Remote Sensihg Biittner Gldrg)

Sz€m6lyzetcsereazlss-en (r€szletek)

2005 nprilis l7'en etkezett a Nem;etkazi (jniltomdshoz akdt nappal konibban startolt Szoj z-7MA-6
i\rhajon Szergej Krikauov orosz es Jahn Phillips alrr'etjJKai asztronauta. a kdvetkez6, 11. 6lland6 leg€nysdg
taglai. valamint az 6ket kiserd eur6pai htogat6 ilrhaj6s, Rolerto I/ifiori. Az tj iirhajo automatikus
iizemmodban a Pirsz modulhoz csatlakozo$. majd a? rirhaJosok k6t es egynegyed 6ra mulva Atszilltak az
trdllonds fcdelzetere. Az ISS-en az ott lev6 10. legenyseggel (Sapirov. Chiao) kdzds kiserleleket vegeztok
Vittori iirprogramja kereteben- ds sor keriilt lz iirrtlomiirs fuadasem is. Sapirov, Chiao ds Vittori a 2004.
okober l6-an a Nemzetkdzi Urilllondshoz csatolt Szojuz-TMA-s (rha36 leszil16 kabinyriban erkezik vissza
a tiildrD
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Elveszett nApvitorlds

2005. jtnius 2l-dn l9:46-kor (UTC) ftjAra indult a F6ld elsii napvitorldsa. Ellentmonddsos hirek
lerak napvildgot arrol. vajon a szerkezetnek val6ban sikerillt-c Fdld kornli pilyira illnia. A Planetary
Society es a Cosmos Studios eltal fejleszlett es finanszirozott ( ornor I niihoki egy ital^kitott Volna liprsi
orosz interkofitinentalis ballisztkus rckdtdvol indult egy tengeralattjiiro fedebetdr6l a Barents-tengeren. A
nyolc. hiromszdg alaku napvitorl6val felszerelt m(hold c€lja a F6ld kdriili pdly:in az njfajta meghajtiis
lesztelese. Az orosz iiriig).ndks6g nyilatkozata szerint azonban a Volna rakdta egyik gyorsitofokozata
meghibdsodott, igy a start k-udarcba fulladt, 6s az iireszk6z megsernmisiilt Ugyanakkor a szonda iriiDyito-
csapata olyan radi6jelek€t eszlelt, amelyek feltetelezdseik szerint a Cosmos l-t6l erednek. Ez az jelentend.
hogy az iireszkdz elvSlt a hordoz6rak6lit6l. 6s pilyAra ellt a F6ld kdriil - ber a tervezettnel miod€n bizoonyal
alacsonyabb p6lyiira. S brir hdrom f<jldi vev6-illonason is fogni v6ltdk a Cosmos I jeleit, az anerikai katonai
k6vetiiellomisoknak sem sikeriilt az ffreszkdz nyonlira bukkanniuk. Egyre kisebb a val6sziniisdge annak,
hogy a Cosmos I val6ban 6tv6szelte volna a startot, 6s.jelenleg is Fdld kdrijli pilyan lenne. Az iranyit6k
szerint azonban, ha a szerkezet dps6gben maradt, n6gy napon beul kinyitja vitorhit, amikor elvileg szabad
szemmel is lathat6vii viilik. (A l6dDt6sigra vona*oz6 adatai a lv]vld.heavens-above.com cimen erhei6ek el
a Fold birmely pontjira vonatkoz6an.) K6riilbeliil 3-4 hetet sz6Lntak volna a mijhold vezdrldsdnek teljes
probiij6ra, amely utallr fokozatosan ndveltek volna a Fdldl6l val6 Livols6git, hogy vdgnl iirszonda veljon
bel6le. A kdr alakban elrendezett hiiromszdgleti vitorlAk mindegyike elforgathat6 a sugAnriilnlai tengely
mentdn. igy ^z ilreszkdz a vito esokhoz hasonl6an ,,korminyozhat6". Sikgres a kiild€tds eseten az akiv
vitorliizis technologiijiit is kipr6bdlndk: egy mikohullamri frjldj radarral viligita.nik meg, es figyeln€k az
okozot! gyorsulast. Egy mii|sik kiserlet az ionirraml^st vizsgalja a mrihold konil. A napvltorliiik 5 mikromercr
vastag. aluminiurnmal meger6sitett ,?rlal f6liiib6l kdsziiltek, hogy minimdlisra csdkkentsik a tdmeget. Az
eg6sz mfhold mindijssze 100 kilogramrn tdmeg!. Mindez azert fontos. mert a feny nyondsa nagyon kicsi.
igy nagyon llagy feliilet es kis tatmeg sziiks6ges alhoz, hogy irzdkelhet6 gyorsubst kapjunk. A kis gyorsubst
kompenzalja a korlitlan ideig rendelkez€sre il16 energiaforreB, ajni a feddlzeti tdmeget semmiv€l sem ndveli.
Ez nagyon nagy el6ny egy csillagkdzi utaziisniil a raldtameghajtAssal szemben. A kormenyzattol fiiggetlen
amerikai Planetary Society mer a '80-as 6vekben sikeresen egyiittmiikdddtt a Szovjetuni6 kutatoival, amikor
hivatalos szintgn ez nem tiint lehetsegesnek. Az egyiittmfiddds eredminye len a tarsasig reszvitele a Marsz-
96 6s a Mars Polar Lander programban, amelyek kdziil sajnos mindkettij kudarcba fulladt. A szalemberek
azonban nem adtit fel, ds a Carl Sagan 6rdksdget felvelbl6 Cosmos Studios, t/alarninl a Lavochkin
A!tuciation es ̂ z Oros2 tltkulaldsi Inttzel segitsdgevel megdpitettek a Cosmos I napvitorlest /amelynek a
neve Sagar hires ismeretterjeszt6 sorozatira uLal/. (www. nilag.hu (sengeri Tinaa. Horvdth Mdrk)

Kinyilt a Mars Express m6sodik antennija is

A Mars kutati,sival foglalkoz6 szakemberek is a vdrds bolyg6 titkaira kivfu)csi 6rdekl6d6k mdr a
Mars Express pilyira illdsa 6ta vift6k az europai iirszonda radarantenn:ij1Bal kinyit6siit. JLinius l4-en a
darmsradti irlillyitok jelentettek: a misodik 20 nriteres onteDno is sikerrel kinyiltl A miivelet soriin az el6z6
artenna nyitisahoz hasonl6an jlrtak el. a szondet a Nap fele forditva folyamatosan melegitett€k. Magasabb
h6mdrsdkleten kisebb volt ainak a val6szinfisige, hogy a harmonikaszeriien dsszecsukott antenna beragad.
(Szdmolni kelleft mdg azzal is, hogy az antenna a kinyihs utfur veszdlyes mdrt€kben megrezza az iirszondiit.
olyannyira. hogy az a.kAn a t(jbbi miiszer epsegeq akAr a fttldi kapcsolat fcnntafiasAt is veszdlyedesse.) A
szonda a man6verek es a miivelet befejezese utan a Fdld fel6 forditotta parabolaantennijlt. s megkczdle a
telemetriai adatok sugdrz.isit. A ket htszm6teres 6s egy hetmeteres boi-antenneb6l ell6 rendszet (MAR,\IS .
Mars Advance.l Radar for SubsurlAce and lonosphere Sornding), mint a neve is mutatja, els6sorban a felszin
aiatti r€i6kat hivalott felterk6pezni. A tervek szerint a Mars Express alir n6h6ny kilomdter melyre is k€pes
lehet ,,behtni". Az adatok kiirtikeldse minden bizonnyal komoly kihivis el6 illitja majd a rnatematikusokat
es a geofizikusokat. Tribb, knl6nbdz6 siiriisdgii rdtegen megtort es visszaver6ddttjelcsomagot drzdkel majd a
szor&. ebb6l kell kideritcni. nlilyen sririis6g(. mil-ven vllstdg retegek felcltek x vcgnl eszlelt ridi6kepdn.
Ezutin miDdebb6l neg kell vilaszolni a kirddst, vajon van-e ma viz (fagyofi es/vagy folydkony 6llapotban) a
bolygo felszine alattl Az iirszondit ir6nyir6 mdmikdk bizakod6k: ha minden a tervek szerint tdnenik. s a
radarrafsem lesz senrmi gond. egy heten beliil megkezdiidhet az drdemi munka. (v,ww.urtilag.hl1 H. F)
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Megvan a Mars Potar Lander?

0t is f6l 6wel a Marc Polat Landu balesEte utan v6gre megpillantottuk a berendezest A szonda
el veszlese utdn a Mars Global Surveyor sok felv6telt kdszitett a becsap6d6s feltdtelezett kdrny6k6r6l, de ezeken
nem akadtak az iireszkdz nyomia. A Spirit 6s az Opportuniry Iesziilldsa ut,n azonban Pontosabb k€p alakult
kr arrol, mikdpp fest a magasb6l €gy lesz6llt szonda emy6je 6s a raketas fdk€zes nyoma a felszinen A Mars
Global Surveyor 1999/2000 fordd6jan k6sziE$ 0,5 n6leres felbontdsri lelv6teleinek rijb6li elemzesekor sikerrel
jAfiak a szakemberek. A felv6teleken megpillantotti.k a ledobott ejt6emy6t €s tiile ndh6ny szaz meterre eg.v
sittetebb foltot. vilegos ponttal a kiizep6n. A sitt6t folt a fikez6raketdk dltal felkavart por helve lehet a bolyg6n,
cenEumaban a viliigos folt pedig a szonda roncsa. A kdpek igazolni Litszarak a kor6bbi fek6telez6st, mis?.erint
a hiba a rakdt6s fekezes utols6 fii"iseban t6rtent. A berendezes fdkezrirak6trii a tervek szerint a felszin felett
n€hhyszor l0 meter magasan kapcsol6dtak be. A tovebbiakban azonban a rendszer valamilyen hiba folylin
azl erz€kelte. hogy m6r el6rte a felszint. ezert a rak€tdt besziintettek a miikitd€st. A szonda igy kb. 40 n€ter
nagasb6t. nagy sebess6ggel zuhant a felszinre. A Ma$ Polar Laldem6l nem ldgzsakos leszillast, hanem finom
landol6st terveztek, amikor a szonda a libaival drinti a felszint. Ez tul kern€nyte sikerilt, amit a berendez6s
nem 6lt tril. (WandTelescope .con, Meteor Kru)

Forgdsz6l-d6mping

A Spirit Mars-auto a Columbia-csricsra f€lfel6 haladva a kordbbialodl sokkal k6zelebbr6l fot6zta le a
marsi forg6szeleket, illetve minitornid6kat (,dust devil"), a gyorsan mozgo helyi porviharokat. Id6n eprilisban
titbb tucar forg6szelet sikeriilt a felvdteleken a szakember€knek felfedezniiik. El6szdr a Mars-aut6t6l dvol
szeguld6kat, rnajd kitzelebbieket is megfigyekek. Azonos forg6szelek titbb f6zisiit is ritgzileni tudti& 20-20
mdsodperces knldnbsdggel, s6t egyes felv6leleken azonos idiipillanatban kdt-h6rom, hildnbitzii tavolsdgban lev6
dusr devil is lencsev6ge keriilt. Az eprilts 21-ei mintegy 5 km-re voh a Spirittiil,6s 6tm6r6je a 200 mdtert is
deghaladta. Ezt mar nlugodtan nevezhetjtik minitornid6nak. A ma$i forg6sz€lek vagy ninitomrid6k azert
jdnnek letre, men a Nap er6sen felmelegiti a talaj! de k6t m6ter magassegban igen fagyos a leveg6. Ez a
h6mers6klet-kntdnbsdg ldgdramlest kelt. amely felemeli 6s megforgatja a levegiit 6s vele egyn$ a finom marsi

(Acrc Maeazin H. A.)

MArcius elejen a,i?rrl napelemublaja 6ltal szolgdltatott energia varatlarul megn6t1. Val6szinii, hog,v ez
az iirvendetes fordulat egy pordrdiignek kijszijnhetit, amely lefiijta a napel€mek€ halmozodo port. Ezt
aliitiimaszta kdt fot6 is, amelyeken aktiv pordrd6g6ket drikiteft meg a berendezes. A Spirit 2005. mrircius l0-6n
egyetlen perc elt6rdssel k€t por6rddgdt is megdritkitett d Guszev-keterben. A narsj6r6 napelemteblijinak
telj€sitm6nye a knldet6s 420. napjiia az ercdeti'hez kepest 40 %-kal csdkkent, majd 2005. m6rcius 9-6n az €r€deti
irtekndl csak 7 %-kal kisebb szintre emelkedett. A v6ratlan esem€nlt tiibben is €gy olyan ,,kocsimosiissal"

agyarazlil, amjt egy pordrddg vdgezhetett el - de nem azok, arDelyeket lefeDykepeztek, mvel a por6rd6gdk az
ejszaka lesza taval aisszeomlanak. Az MGS korribbi felv6telei alapjan a Cuszev-kiter teriilet6n er€detileg is sok
pordrdtjg6t vdrtak, amire a vilegos felszini porba m6lyitett sivok utaltak, de ez volt az els6 alkalom arra, lrogy a

(space.con, Metcot Kru)

Hossai 6vek 6ta ismen, hogy a ltldrl l6gkdreben elsiisorban a Nap ultraibolya sugarzisa €s a Szatumusz
magnetosd6rikus bombriz6sa nyomrin kele&eznek szenhi&ogdn nolekulak A. <:assini-lArczohlla ion- es
semlegesreszecske-tdmegspektrometer6nek a 2005. eprilis l6-i Tit6n-kdzelites sordn vigzett Begligyeleseivel
tjbb nolekuldt is sikeriilt azonositani az atmosd6rriban. A koribbi elgondol6sok alapJan ajeleol6s sz6nhid-rogdn-
koocentrdci6t inkAbb a legkdr alacsonyabb r€szeiben v6rtak a sza.kemberek. ahove a magasban Ualakull hosszir
lliLncu molekulrk l€siillyednek. Hunter tlaitc (U versity ofMichigan, Ann Arbor) es koudgeinal elenrzdsei alap-
jrn h6t sz€natomot tartalmazo molekulik, emellett nitsogdn-fanalmi szeniidrogenek is vannak a fels5ligldrben
Az fu eredm6nyek abban is segitenek, hogy jobban begbecsiiljiik, milyen szerep€ lehetett az iisi Fdld l6gkdreben
az €let negielenEse el6ni szenesanyag-szintdzisnek. Bar utobbi n6g alig ismert, a felfedezes rrmutatotr nedcsal
boltg6nk felszini tavait 6s felszin alatti vulk6ni kdzpontjait, de a legk6r magasabb tartomenyait is figyelembe kell
!enni. anikor az egykori ken ai Iiszonl'okat rekonsrueljuk

port, kialaliiNa a helyi forgoszeleket.

,,Kocsimos6s" a Marson

felszinr6l sikeriilt megitr6kiteni egyet.

Szerves molekulik n Titinon
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lndia terk6pdszeti m{holdat inditott

Mejus 5+o az indiai szakemberek egy sajit fejlesztdsii rdkidval sikeresen pilyira dllitott k a kdzel
mesfel tonnas alRfO"SX T-l 6s a 43 kg-os EAMSAT rddioanatdr miiholdakat. A miiholdakat a 44,4 meter
magas, 295 tonna indul6 tdmegii, indiai fejles,j'fi PSLV (Polar ,\atctl e Launch Vehiclc) nevi\
hordoz6rakdta C6 jelii pdldanya illitotta pilyera Az 1560 kg tdmegii CARTOSAT- I 618 km magas polins
(aza" a sarkl6rdk felett tet6zii) pilyara Sllitott, 2,5 m-es felbontiisri terkdpeszeti miihold. Ez az indiai
iirkutalis els6 olyan miiholdja, mely sztereo kdpalkot6 kdpessdgekkel is rendelkezik. Erlnek k6szdnhet6en
alkalmas pl. 3D terepmodellek kdszitdsdre. A felvdtelezds s6vja 30 km szdless6gi, a miihold nagyjib6l dt
naponta halad el azonos fdldfelszini pont felett. A hlrom tengelyre stabilizilt mfihold tervezett €lettartama 6t
ev. Amennyiben a kdvetkezd hetekben-h6napokban a miiholdat sikertil beiizemelni, akkor csatlalozik a
jelenleg is orbililis pilyen tevikenykedij tdbbi indiai tivdrzekel6 holdhoz, azaz az IRS-IC, IRS-P3,
IRS-ID, OCEANSAT-I, TES 6s RESOURCESAT-I m(holdakhoz, melyek adabir tdbbek kdzdn
Magyarorszagon is has^ilji& meziigazdas,Lgi vagy erddszeti cdlok.a, es sikeresen alkalmazt6k a decemberi
cunami utdn is. A 43 kg-os HAMSAT-ra mir rdg6a veftak az indiai riidi6amat6rdk. a miihold segitsegdvel
ugvanis az eddigieknel nagyobb sebessdgii adatitvitelre lesznek kepesek

Tovebbi indiai tervek:

_ 200J Juniusaban jelentettek be. hogy az ISRO belevigott egy mintegy 3,5 milli6rd rupids projekbe, mely a
RID,\AT (Radar Inagtng Satclhtr - ^zaz, tuMtos kdpalkom miihold) megval6sitifet c€lozza. Az els6sorban
mez6gazdasegi, viziigyi €s t€rkdpezesi feladatokra sziirt miihold legkodbban 2006-ban keriilhet pilydra- az
orsziig sajet fejleszt6sii PSLV ra.kdtaj6val. Optikai lav6rzdkel6 miiholdat mer igen sok orszig (igy India is)
6pitett, :im radar-tdvdrz6kel6 holdakat jelenleg csak az ESA, JapAn, Kanada, Oroszorszig es az USA
iizemeltet. 2003. augusztus l5-6rL az indiai ffiggetlensig napjin az orslg ministerelndke bejelentette, hogy
tiimogatja az indiai kutat6k 6s mdmdkdk azon tervet, hogy holdszondiit kdszitsenek. A Csdndrdjdn l
(Chandrayan l) iirszonda a tervek szerint 2008-ban, a szinten indiai fejlesztesii PSLV rakdta kissd
modositoft velbzatiival indulna dgi kis6r6nl fel€. Az 500 kg-os berend€zis ninregy 100 km magas, Hold
k6rili polaris piilyara allna. Innen nagyfelbonlisii kamer6ival a lethat6 6s a kdzeli infravdrds, illetve rdntgen
szenzoraival a kis- ds nagy energieji G[omaryokbaD vizsgelnii a Holdat. A Csindnijen-l a start utiin el6sz6r
geoszinkron etmeneti pilyim keriilne, majd innen man6veremdk tdbb ldpcs6ben a Holdhoz vezet6 pelyera.
A programhoz pdr hdttel ezel6tt hivatalosan csatlakozott az Eur6pai Uriigyndkseg is. (A Hold fel6 ireszkdzt
eddig csak az USA. a kor6bbi Szovjetlrni6. az ESA es Japin inditoft.) 2003 6szen jelentettdk be. hogy az
ISRO l8 honapon behl egy ijb6l felhasaxilhcto nrliboldat fog inditani. Az 500 kg indulo tdmegii mtlroldat
alacsony Fdld kdriili prlyira fogiik juttatni, majd k6s6bb visszahozzdLk a Fdldre. Amennyiben ez a terv
megvalosul, India egy ujabb elit-klubhoz csatla.kozik. Ma ugyanis a viliigfirb6l eszkdzt rendsz€resen csak az
Egyesiilt Allamok, Kina es Oroszorszag hoz vissza. illetve az ESA-nak (Eur6pai Ur0gyndks6g), 6s Japinnak
volt egv-egy ilyen cdll sikeres iireszkdze. (w w\r. uft i lag. hu - S7TP L)

18 ezerszeres 6l€tmentd

Az ENSZ VilAgiirbizottsdga (COPUOS, Committee oh the Peacefil llses of Outer Spacc,
2005 j[nius 8 l7 kdzdtt tartotta 48. iildssziliit a b6csi ENSZ k6zpontban. (Az iil€sen dr. Both El6d,.L
Mdglar (lrku@bst lrocla igazgat6ja vezet6s€vel ndgy f5s magyar kiilddttsdg kepviselre hazankar.) Az
ulisszal knlddttei - egy koribbi hatirozat €rtelm6ben - ninden evben tajekoztatrist hallgatnak meg a
KOSZPASZ-SARSAT miiholdas ment6rendszer miikddesdr6l. A Vihgiirbizons6g megel€gedessel vette
tudomiisul. hogy az 1970-es evek v6gid kezdemdnyezett rendszer l9E2 ota k6pes az anal6g 6s digit6lis
segelyhivo jel€k v6telere. A rendszer iirszegmensdhez ma mAr nemcsak alacsony Fdld kdriili. hanenr
geoszrnkron pilyin kering6 milholdal<ra elhelyezett egys€gek is tarromak. A Vildgiirbizotrs:ig szlmira
ebbcn az e,rben adoft tijikoztatis szerint a Karada. Frtrncioorszag. az egykori Szovjetuni6 ds az Egyesrilt
Allamok iltal kezdeminy€zct rendszenrek ma mir 37 orszig a tagja. amilek kdszonhet6en robusztus f6ldi
szegmeDs es adatlovlbbit6 rendszer illl rendelkezesre. Az elmilt 6vben. 2004-ben a KOSZPASZ-SARSAT
441 veszhelyzetben vagy balesetben 1465 embor megntentes6hez jiirult hozzi. A rendszer miikddesinek
kezdete 1982 - 6ta tdbb minr 5000 esetben riasztottiilk a rendszert. melynek sorao a mijholdas
nrent6rendszer l6bb m int i 8 000 em bcr e letcnck a megmentesdb en jdtszott ddnt6 szercpijt. (B E)
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DART: f6l(?)siker

A kdt mesterseges hold teliesen dna 6 mcgkdzelitesdnek 6s osszekapcsol6diisrinak kipr6bAlasia
inditon amerikai iireszkdz startja sikeres volt. de a kisdrlet kds6bb idtj el:6tl vaget eft A DART
lDcmonstrahon of Autonono s Rendezt'ous Tcchnolog) mestersegos hold iprilis l5-6n startolt a

kalifomrai vandcnberg legitamaszpontr6l felszillt rcpnl6g6prdl. A Pegasus rakclit a cseodes-ocein felett

inditottak bc. Minddssze egynapos programja sore{r cgy mir FOld kbnili palyiin kering6 mestersdges holdat
kellett megkdzelitenic, kizir6lag fedilzeti erzikel6ire es szimit6gep€re hagyatkozva. A kijeldlt cdlpont

egy 1999 6ta miikddii kis6rleti tivkozl€si mestersiges hold (MUBLCOM) volt Az amerikai iirjrirmiivek
d;kkoli'stt mindeddig iirhaj6sok irdnyittsiival val6sitottiik meg K6t iirhaj6 vagy mesterseges hold
dsszekapcsolodisa nagy figyelm€t ig6nyl6, sikertelens6g esetdn nagy kirt okoz6, megismetelhetetlen
feladat. A fdldi ir:inyitok szimira a dolgot neheziti a nagy tivolsig 6s az adatok korletozott volta. Ezdrt
a nrilveletet iltalibar rendkivnl 6vatosan 6s lassan hajtjak vdgre A DART feladata az emberi beavllt'
kozas nelb li hegkdzelifts, az auiolnatih$ naviSaci', a m^sik meslersigcs tgileslhez viszonyitott meglLlel6
heltzet meghaldrozdsa volt. A kisirlet tehit fontos lep6s lett volna az amerikai iirprogramban a
k€s6bbi teljes automatizalis feld. A tervezett talilkozas j6l is indulti a DART szirz mdteren
behil megkdzeliteae c6lpontjat. Ekkor azonban varatlanul kikapcsolta magat lgy a kdzelsdg idejere el6irt
feladatait rnAr ncm is tudta teljesite i. A hiba oket a NASA szakdrt6i termeszetesen vizsgiiljak Jelen-
leg az orosz Progressz es Szojuz iirhaj6k rendelkeznek teljesen automatikus dokkol6 rendszerrel Az
amerikaiak cdlja. hogy elitbb'ut6bb a sajdt iirhaj6ikon is ,,sziriafelszereless6" vilhassanak a hasonl6
berendezesek. A Nemzelkdzi Ur6llom6shoz val6 csatlakozis mellet sz6ba j6het mar miik6d6 mes-
tersegcs holdak Javilisa vagy pilyarn6dositisa - emberi kaizremiikddds nelkiil A DART - egy minddssze 2
meter hosszu es I m€ter szeles mestersdges hold - a megkdzelitisbez fel volt szerelve nlijholdas
helvneghatiiroz6 (GPS) vev6bereDdezessel. A sziz mdteren belnli finomabb man6verezest video-
erzikel6k segitett6k volna. futtw.unilag.hu - F S)

Kis darab - nagy vesz€ly

Az iirszemetriil. vagyis a Fdld kdrul kenng6. ftileg kordbbi rlreszkozokb6l maradt kisebb-
nagyobb darabok6l rendezek 6prilisban konferenci6t az ESA n6metorszigi ireLnyit6 katzpontjeban
(ESOC). Manapsag mir bevett szokis, hogy az alacsony pilyin kering6 mestersdges holdakoo tartalekohak
annyi iizemanyagot amivel az iireszkdzdket - hasznos elettartamuk bef€j€rdvel - biztonsagosabb
magassdgba juttathaE,k. Az iirkutatris tdrtdnete sodn nem volt ez mindig igy Lassan' de biztosan jelent6s

mcnnyisegii hulladdk halmoz6dott fel. jellemz6en a ,,legforgalmasabb" helyekcn vagyis az alacsony
pelyi*on. illetve az egyenlit6 felett kb. 36 ezer km magasan, ahol a geostacionarius mesters6gcs holda.k
mrik<jdnek. A legnagyobb m6retti hullad6kokr6l - miikoddskeptelen mestersdg€s boldakr6l' elhasznilt
rakdtafokozatok6l, illetve ezek nagymer€tii darabjairol - viszonylag sokat ludnak a szakemberek Ezeket
fttldi radarberendezdsekkel kdvetni rudjeh mindenkori helyzetiiklel teh6t szimolhatnak. A kisebb iirszemeF
dambkiLkat azonban lehetetlen nyonron kovetni: nil kicsik, ds til sok van bel6liik A mikroszkopikus
porreszecskek viszonylag artalmatlanok. Az tlrszenettcl valo ritkdzes kia{ekony hatdsa cg6szen I cnr_es

atmcrblq - meqfelelb vddopatzsok fclsz€reles€vel kivedhet6 Haber ezl a m6dszcrt nem minden esetben
alkalnraizat. a-Nemzetkcjzi iririlonrason (lSS) igeo. Az igazi fenyeget€st az l-lo cm kdzdtti darabok
jeloolik, amelyeket meg rementtelen egyenkdnt szinon tartani, de mdr el€g nagyok abioz' hogy

nagy sebesseggel egy iireszk6zbe csap6dva jelentiis kirt okozzanak. Egy ityen talilkoz6s szerencsetlen
esetben aker ; mestersiges hold v6g6t is jelentheti. 1993-ban a Hubble Urtavcs6 els6 javitisakor egy
I cm-nel nagyobb lyukat talrltak az ilreszkoz kommunikdci6s antennajanak tiny6rjen. Az l-10 cnr-es
darabok eliiforduhsat bonyolult val6sziniisdgi rnodellekkel igyekeznek leimi A kockizat merteke
t6bbek kdzt fiigg a pilyaelemektol ds a mestersiges holdnak a mozgiirs irimyera mer6leges
keresztmetszet6t6l. Peldiul egy 100 m'?-es kelesztmetszetii, 400 km magas pilyan keringti hold dila-
gosan 15 ezer dvenkent taldlkoda egy l0 cm-es hulladdkdarabbal Els6r€ ez nem is tiinik olyan
vdszesnek egy adott iireszk6z eset€n. csakhogy et6g sok kering belitliik a FOld koriil. Osszess€geben
igy kb tizevente szimithatunk nagy kart okozo esendnyrcl 1996-baD p6ldiul egy francia katonai
ftlderit6 hold sinylette meg, hogy talilkozott egy (egydbkdnt katalogizalt) Ariane vegfokozat-darabbal

(ta\rw.urvilag.hu F. S.)
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A mag'n nkattAkkal evente geostacioneius pAlyAn Allitott holdak sz'manddak lJ5sa
6s a vehaft trcnd 2O1O-ig, valamint szaggatofr vonallal a cs0sz6 k'zepel6ssel e agolt

6ta

Fotes: Euroconsult - A. l.)

Galileo: d5g f€l 6v az els6 stsrtiS

Az europai , liholdas helymeghatdrczd rcn^zel els6 kisdrleti mesters€ges holdj6nak mdg ebben az
evben piily{ra kell 6llnia. Az el6kdsztiletek j 6l haladnak. Ket kisdrleti hold is kdsziil6ben vao, mindkettiinek
nagyjabol hat h6napra van meg sziiks€ge a felbocsriti'sig. Az egylket (GSTB V2/A't 4 bit S rrey :;atellite
Technolog/ cegkesziti, a rnAsikat (GSTB-V2/B\ a Galileo ln&attfies, egy eur6pai vallalatokb6l ell6, erre a
feladatrd alaluh konzorcium. A miiholdak felbocstiuicival ij fazisiba ftip majd az EU is az ESA k6zds
miiholdas helymegbatirozo rendszerdnek fejlesztise. Birmilyen furcsdn hangzik is, a kdt hold legfontosabb
feladat^ a Galileo szim6ra biztositott n{di6fiekvenci6k hasznilatba vetele. A fiekvencias6vokat a
Nemzetkdzi Tevkdzlesi Uni6 kodferenciain osztj{k ki, s ha egy megadott hatiridtiig azokon nem sugeroznak,
akkor elvdsz a !og, az eljarilst ijra kell kezdeni. Ez pedig j6 esetben is tdbb dves kdsedelmet okozna a
progmmban. A tesztholdak term6szeteseir alkalmasak lesznek a kds6bbiekben felhaszniland6 egyes mfiszaki
megoldisok kipr6ba asira is. Mindkdt hold gy6rtasa j6l halad, az ahendszerek legnagyobb r6szinek a
teszteldse bef€.jez6dtitt mi'r. A nyeron, ill. az tisz elejdn elkezdddnek az dsszeszereles utini t€sztek. Mindkdt
Galileo GSTB-V2 holdat orosz Szojuz hordoz6rak6tikkal inditjak a kazaluztani Bajkonurb6l. Az els6 start"a
a mosani terrek szennt iden decemberben kerul sor (www.un'ilag.hu - F S.)

Bajkonur 50 6ves

2005 juniusriban Putyin orosz €s Nazarbajev kazai eln6k r6szvdtel6vel iinneplik a szovidl
kozmodrom epil's€nek fel 6vszi"ados jubileumit. A k€t illam korftinya megegyezett, hogy Oroszorszag
legallbb 2050-ig fo&ia hasznehi a KazahsalLn teriletdn lev6 Bajkonur irrepiiltiteret. F€jtesztdsben is
megillapodtak, amennyiben kazah pdnzngyi forresokb6l kidpitik a B4jtnlc,t starthelyet. ahonnan a jdv6ben
az orosz Angara hordoz6raketekat lehet ma.jd inditani. (Acro Magdzin - H. A)
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A hordoz'nkbta-indil'sok 6ves szamenak alakuhsa 1957 6ta

Az Aero Magazin mejusi szSmeb6l: Arcsilla9eszat - Mi legyen a Hubbleiftevcs6vel? (Almer lv6n); A
hatmadik fetvones - A Discovery startia el6tt (Ledneczki lstvan); ezeken felLil kisebb terjedelmfi
frthtuek /a lek6z6lteken kivi'l/ e€y kis6rleti Urrandevi+oldr6l, az ametikai DART-r61, a Titan
fot6zaser6l 6s radarozasar6l, valamlnt a Ma6on Jelenleg m0k6d6 kutat6egys6gekr6l Ho.vith Andr6s
tol lab6l.

A j(niusi sz6m nagy cikke az EEiyesilt Allamok tewezte emberes Mars-expedici'5 t6vlatalr6l sz6l:
Arpolitika: Hatan a Matsoh - vaCy m'gsem? (Alnr| ken); Gemini-4: Az elsd amerikal Arc4ta - 40 eve
tdrl6nt (M'6sz6ros lstvAnl; LPSI 2oo5: F6kuszban a Mars 6s a Tften (Kereszturi Akos) Horvath Andras
szokasos ttimiir hirei kitz0l kett6t le is k6zlink - a t6bbiek MPL - a MaFra leszSllt f6ldi eszk6z6k
nyomainak kutat;s6r6l; MAFSIS - a Mars Express radar-antennijet v6gre siker0lt kinyltni; lSS,
Discovery+alaszt's (a Discovery eredmdnyeir6l a Jtillus'augusztusi Urkaleidoszk6pban sz6molunk
majd be r6s2fetesen); valamint Az Opportunity elesta mag6t - a katyiba keriilt marsaut6r6l,
/Mindk6t lapsz6m termdszetesen k6pekkel gazdagon illusztralva /

A Meteor mejusi szemaban t6bb apr6bb terjedelmi hiranyag olvashat6, ezek k6zil egyet kdzlr.lnk. Az
Enceladus l6gk6re cimmel olvashatunk clkket (nature.com, Meteor - Kru),/az Enceladusr6l az el5z6
dupla szamunkban mer irtunlv. A lap bels6 borit6jan a r6mai Szent Pdter t6r 6s annak eEiy kinagyitott
rEszlete l6that6 szinesben a Quickbird mfihold felv6tel6n.

A jiniusi szambah Berci 6s 86la a ve26.cikk (szez6je Mizser Attila), utaha Schuminszky N6ndor cikke
olvashat6: A magyar iffepit4s 25. 6vfotduhien ' a 9yfrrt6 s2em6ve, (mindezek gazdag szines
illusztr6ci6val); Harg'rtai Hentik ift a Mars tdrt'neti fildhhaftl; az apr6bb cikkekb6l ai6nljuk m6g a
kdzitlteken kivtlf a Mars 6si egyentit6i6r6l (spaceref.com - Kru), ij Szaturnusz+oldaktil (Casrini PR -

Ktu\, a Fiitd sarki f'ny'nek term'szet'r^t a k6t f6ltek6n'(spaceref.com - Ktu), valamint az ISS
budapesti megfigyel6s6r6, (Pad6nyi Arp6d).

A Term6szet Vifega majusi szem6ban a 15 6ves Hubble-frft,vcsdt6, irt Both El6d atfog6an tartalmas
cikket, amelyet fekete-feh6r 6s a cimlapon, valamint a hAts6 bels6 borit6n szines illllsztr6ci6k
eE6szitenek ki.
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