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XV. Evfolyam2. szim
Amerikai-magyarirkutarrsi egy0ttmiikijdes
Amint arf6l szamosf6rumon tiibb alkalonrnal hirt
adtunlr, Daniel Goldin, a NASA \ezerigazg tb)z
1998 narciusiban ajenlotta fel aneilai-magyar
iirkutatasi egyuttmfkiiddsi megAllapodes meg- '
kdt€sdt.2000.jiniusban a Magyd Urkutat6silroda
megkaptaaz amerikai rdszr6l mar j6vehagyott
vdh. hogy a.. eredelr
srij!ealavaslalot.Bizonyossri
kdpest a;e kai rest6l magasabb
elgondoldshoz
szintre emelt6k az egyezntay megkitlEsdt.A szeF
z6d6 felek esz€rintaz Egyes0lt Allamok Kormany4 illewe a Magyar KitztersasagKorrn{nva,
a kdl o'c7dgri!6grehaJrasadr
mig a; egyezm6ny
fzLtt.lna
Vt
I
felelas
illeNe
a
szdrdla NASA,
jovihaS)Arat
megsre'e?nr'
kellen
nugyar torrnany
Kor
Ialaly nyaroneLkesriihaz ehheTszukseges
Vdgill a Kormany- az ijsszes1lminy"el6terjeszt6s
leteles szrrv egyetdnd 6ll,sfogldliisanloman j6vehagvtaaz
200V20010.17.) sz. hat6rozateban
€gyeandnymegkoles.j{l-rrol a MUI hivatr'losan
enesirettea NASA-I, esFttal javaroltul. hogv a/
legven.A NASA
egy€zm€nyalrtesa Budapesten
teljesitese
k€r€siink
elvilee n€m zirk6zik el ezen
€s
februrrban
csak
a
a16Lde a tanfu€t reszlelek
alakulnak
soren
tergyalasok
rnir;iusban fol'tatand6
ki. [6sd erre vonatkoz6ana NASA-ban v€lelmezhetdszemdtyivaltozAsok6laz Urkaleidoszkop
rzem6lyrv;llor,s aTon_
ianuiri sznmnl.Az eserleges
legfelebb
bannemdrinuaz eglezmenyrneSkitldsel
az aHirasra.n6g
az alairesid6podtj6t.)Remilhet6leg
2001.L f6l6v6bensorkeriilh€t(BothElud- MUI)
A NEAR landolt az trros kisbolYgon
2001 februarl2-in mindeddigpeldallanesemin}'re
egyember6pi
tdndnetdben:
ker0ltsoraz Llrkuhtds
le egy kisbolyg6
el6szdrereszkedett
tetleszerkezet
felszin€re.
iirszondaa NASA DiscoveryA NEAR-shoemaker
jobban'
az "olcs6bban,gyo.sabban,
sorozatanak,
abszoltlt
els6
€s
nloz6fienak
Naprendszer-kutatasi
2000.februdrl4-€npalvau ellt
sikeresk€pvisel6je.
az Eroskisbolygdkijrijl AT elmLlteg) er loran a/
iirkutatAstortdn€t6benel6sziir szereztunkrdszletes
rnformiciokat eg) asTrerordirdl A pal,"mo
dositAsokmiatt gyakorlatilag kimeriiltek a NEAR
A repul6sidnyititkrigv ditnijzernanyag'k6szlelei.
t6ttek, hogy a rendkiviil sikereskiildet€sta kisbolyg6feiszin€retbrten6irrnyitott leereszked€ssel
eL
igy hasar.ilva
meg(,,bonusscienc€"),
koronezzek

klodvdnYo

EmollmoLl,montoml€r.hu
K6zlratgyanant

teljesen a szonda hajtdmiivein€k ilzemanvagal A
v€gsii man6vemekket c6lja volt. Az eddigi legjobb fot6knrl 5-10-szerjobb felbontisi felvetelek
ami naxinilisar sikeriilt:a leszelis sok6szit6se,
ran k€szitett 64 k6p n€melyildn I cm-es 6tm6ritjii
kavicsok is Htszanak.A nisih c6l, hogy technikai
k€s6bbi.eredetilegis
szerez2enek
tapasztalatokat
lesziilisn tervezett szerkezer€kpilydjinak terveiranyitasaioz
man6vereinek
zds€hez,

a NEaR leculoh6 k{p. rz Erft f.kzlnardl A smnda
mrs!$lg. t lrct k6slr[..kor: 120 m&er. A litpen lithrl"
r€r;|Gt v-al$ace: 6 n!t.r' A kap tcl.latr ltlh.rd rljur
itnardie ,l mat.r. A kap als6 ras. rdrthilnvos' miv'I itl
nir n€mtudortf6klszll r kap.lkot6 r.ndszd

a
A 2001.februer14-6nredezett sajt6taj6koztat6n
leesikeres
hogy a varatlanul
NASA bejelentette,
reszkeil6s6s a szonda remek d[apota miatt tiz
az trrsrondaLilldetdsdrA
nappalmeghossrabbilja
liz naDalana [d tudominvoscel,nogya lcsbolygo
felszin€nek.nyagi itsszetdt€l6tvizsgeljik, a NEAR
riintgen- €s ganrrna-sPektrom6tereivelA szonda
tilbbi miiszerdl - katztiik a kameret ' val6szlnijleg
nem leh€t haszr.ilni a kiterieszteftkiildet€s alatt A
telemetrikusadatok el€mzeseuten a sajt6tij6kozhogy a NEAR a terverctt
tat6n meger6sitettek,
200 m€teresievolagban,
leszill6helyt6lminddssze
landoh,
1,8 nlis-os(kb. 6,5 km/h-as)sebess6ggel
szemit A talajteresnt'Ln
am igenj6 eredm6nlnek
val6szimileg"himbdl6dzott"egv kicsit' de nem
Dattant fel ielenttisen, miv€l a hajt6milv€k
az els6felszinikontaktuspillanafiban
val6szinilleg
(S.T.- wvw origo.hu)
kikaDcsoltak.

elsdszakasza
Lezirult az f16llomfs 6pit6s6nek
Az Arlantis ffrreptll6gipkiildetise a Nemzetkdzi
Urallom6shoz(sTS-98, 5A) t€lj€s sikenel jli|t:
ds aktiv6htk az 1,4 USD 6rt6kii
csatlakozatta&
amerikailaborat6riumimodult, a Desrin''t, am€llte
a Unity moduL6l ethelyezt€k a PMA-2 kikirt6elemet - ez a jbv6ben az inepul6gdpek f6
doklohsr helyekentszolgal.Az Atlantis leginyseg6nekharmadik trhaj6n klvuli mudk6ja a 100.
iirs€la volt a NASA t6(6netdben.A D€stiDyszrmitog6pei 6lral vez6relt, a Zl racsalapbanelhelyezett
pttrgettyiik ilzembehelyezdsdvelaz [r6llomas helyzet6nekvez6rl€sea Moszkva mell€tti Koroljovb6l
az an€rikai Houstonbakeriilt. Ezzel az ilrdllom4s
dpirdsdnek
els6 szakaszabefejezjd6tt.A kiildetds
sordn 20 kn.re' emelt€k meg az ISS kering€.i
magassagar.

ANedzeduiirallom{s.t{v@6Atl.ntisrdlfanykApczl.
kold€tis a Discovery
A k0ve&ez60nepUl6gdpes
narcius 8-An),fed€lindirisa lesz (el6relAthat6an
Urala Nemzetktizi
zetdna Pille nevf dozim€tenel,
lomrs els6 magyar fejleszt6silnilszer6vel. A
Discovery feddlz€tcnutazik az 0r6llornasmasodik
is. (S.T. www origohu)
e and6leg6nys6ge
0rAUomison
A PiUea Ncmzetkcrzi
VArhat6an mercius 8-en startol a Discovery
6Repill6g6p(STS-i02, 5A.l jelii repui6s) a
Nemzetkdzi Urallomashoz (lss), feddlzetdn
'97" d6zismdr6berenegyebekkdzdtt a "Pill€
Ez leszaz eh6 magyarmllszeraz ISS-€n;
dezdssel.
a KFKI AtomenergiaKutat6int6zetbenfejlesztett6k
ki es k6szitett6kel a NASA k€r€s6re,6s az
iirellomes most felbocsetand6amerikai kutatd(De\riDyr a kozmikussugir;s
laborar6rrumiiban
felldp6 d6zis'
bat6saraa bioldgiai klsdrletekben
terhelds m6r6s6re hasznaljak rna.jd. Az ISS
csakazt ellen
repiil€senek
kdvelkezitszakaszaban
llvegtokozrsLi
d6zis6rzik,hogyaz 50 db 6rzdkeny,
mer6 "nrl6lte-€"a felbocs6lisokoztamechanikai
megterhel6st;
a "Pille" ijzembedllitasa
csakaz STS100 (6A) misszi6l kttvetden,mejusbanvdrhat6.

Eklor viszi f€l az Endeavour rlnepiil6gdp az
iirdllomasraazokat az amerikai nyomdet€ktorokat,
melyek a Pille mellett az rin. passzivd6zismdr6
rendszer (PDS) tovabbi alkor6elem€r. 6s
amely€klGl a kozmikus sugirzes dsszel6teldt
(A
termolummeszcens
r€gisztiiljat.
"PiIe"
d6zist|lJ6i az ioniztrl6 sugdrzrsok nagyenergiajt
osszetev6ire kev6ss6 6rzdkenyek, a n€resi
eredmddyeketa sug6rzls dsszetetel€tdl fugg6en
pontositad kell). (Apnthy Istven - KFKI)
Egyr€ tol6dik a Mir deorbitiltua
- kelszerihaiaszlas
udn - 2001.januar
BaJkonurbdl
jelz6s0
tehenlrhajd.
24-ensbnolt a Progressz
Ml"5
6s marcius 27-dn dokkolt az {irdllomdson.A
Progressz Iakorninla csal:nem kizir6hg ijzemanyagvoll, amelyneksegitsegivelrnirc'uselejena
vez€relhet6
a kiszolgehML orosz
Cs€ndes-dcernbe
frrllonnis.
A Minel id{tlegesenmegszakadta kapcsolat
karacsonykor,de a hibrt hamar si&eriilt kijavibni.
'rav€z6relhet6,
E$/€bk€ntaz egdszmodulrendszer
nyithat6 az egyaltalan nem eldregpdett mtszaki
6llapotuteheriirhaj6krdvdn.A biztons6gkedve6n
azonban az orosz rirhaj62js ir6nyit6i ket, tgykik6pzdsdtis elvdgeadk.
nevezettment6legdnysCg
illerve a vrnogtadov-Sapirov
A Padilka-Budarm.
nrhaj6sokb6l all6 parosok felkdsziilten v6rjrk az
esedegesindjtest.
ilrhaj6 bajtd'
A 140 tonnasegysdgeta Progr€ssz
atveivel fdkezikle rlgy, hogy a sfriibb l6gkdrbe
bel6p6, tbbbtonnesdarabokra sz6tszakad6firallom,is roncsarAuszrehdt6l kele[e, 1500 kilon6esrenekes
reml tivolsdgbatra Csendes-oceinba
Az oroszok hisT ev alatt ijlszitr
elsnllyedlenek.
hajtottakv6gre ilyen teviranyitasnft6llomes-fdk€26
milveleteke!, teb6t etdgge gyakorlottak- (Horv6th
Andres,Magyar Hirlap)
v€gs6ddtumat2001.januer
A Mir deorbitdleseDak
l6-An rnarcius 6'iban elbpitottak meg (a koiibbi
februrr vdgi idiipont helyett), de mi,r ez is valtozott:
egyel6re annyit lehet tudni, hogy valamikor
nxircius lO-e utrinkeiil 16sor.
A httpJ/www.Mine€ntry.com .imen a Mir deorbit6lis6val kapcsolatos r6szletes inforrnici6k
drhettikel.
a Mars Global
Befejeztealapkiildet6s6t
Surv€yor
Az MGS 2001.jalluAr 31-6n bef€jezteelsbdleges
kiildeEset.Ber a helyzetbeelft6rendszeregyjk
elememeghib,sodott,a tudomenyosmunka zavartalanulfolyik lovAbb.
A Mars Global Surveyor(MGs) tirszondat1996.
november 7-6n inditottAl a Fdldr6l, s 1997
szeptember12 en lepett be Mers kiiriit palyera A
probldrniklitbb minl
prlyara dllis.al kapcsolatos

€gy 6ves balasztist okoztak a teljes nrdoDr,inyos
program megkezd6s6ben.A bolyg6 r€szletes
terkdpezese 6s iot6zlsa 1999 nfrciusiban
kezd6ddttmeg, ami ij fejezetnyit6ny6tjelentettea
Mars kutatis:iban.
A kdvetkez6 14 h6napban a szonda f6 feladata
l€hets€gesleszdll6helyekkeres6sejdv6beli Marsszond.ekszindm, illetv€ rDir feLterk6pez€ttteruletek szezon{lis veltozesainak nyomon kdvet€se.
Ezen kivnl a Liildet6st reszbeo nltotti teszik a
nagykitzitns6g szinira is: az MGS "vend6gei"
kEpeket k6szith€tneka vitrtts bolyg6 felszinenek
btvenyosabbobjektumai6l. Az MGS a kiterjesztett
kiildet6s utan "6tjitsz66llorniskent" szolgel a 2004
janud.rjebandrkez6 Mars-szondaszemela.(S. T.
*1r,w.origo.hu)
L:lny.ink lefot6ztik a vdrdsbolyg6t
A Mars Global Surveyor kamenija lefenykepezte
azokat a brnleteket, amelyet a Kalifomirban
dolgozokilenl diak rudos.kdzdik Bodo Zsofiaes
CaAl B€madett kirzdsen vahszton ki. El6szitr ^z
Lirkltaras tortdneldbenpolgin \zem€lyek na
nyltottak egy {lrszond6tA felv6teleket2001. februar16-Anmutattik b€ a
Legolandban(Carlsba4 Kalifomia) m€grendezeft
sa.jt6konferenciin.
A harom f€lv6telmegsznbt€se
kem6ny6s kitart6 csapatmunkaeredmenye,amelyet
a Mars felszini kuraliisanaklezelo szakemberei,
Michael Malh 6s Ken Edgett szemelyesen
feliigyeltet 6s segitett€k a Malin Space Scimce
Systernsben.

A k6pek teljes f€lbontisU venioi 6s a diekok iilial
irt szitves€k a MaIs Global Surveyor honlapjAn,a
k0vetkez6
cimentekinthet6kmeg:
http://www.nrsss-convmars
imag€s/moc/redrover
2 0t/
A kilenc diek tud6s egy negyedik,tudornlDyos
szempontb6l mdg fontosabb c6lpontot rs
kivahsztotta Mars GlobalSurveyorszimAra.arneIyet a szondaa kdvelkeziin6hanyh6napsoranfog
lefeoytape/nr.Ez az a leniler. an1elylehrrsege.

l€szaudh€lyk6nt szerepelhet egy jovdbeni
mjntagyfjt6Mars-exp€dici6
szArrxira.
A kalifomiai ittal kapcsolatos r€szletes infoF
rnici6k, kep€kaz [oriso] dosszi€jibandrhetokel.
(S.T.- www.origo.hu)
Nemzetkiizi Mers-rajzverseny
A Plan€trry Sociefy nemzetkdzi mijv6sz€ti
pilyizatot hirdetetl a Mars-kutat6st€makitreben.A
feladat: le kell rajzolni, festeni, va$/ mds mllveszr
technilcival (k€zzel) ebrizolni, milyen lehet egy, a
kijzeljitv6ben automata iirszoDdaval felker€send6
marsfelszini leszill6hely 6s hogy ugFnaz a hely
hog/an fog kindani s/z 6v mtlva. A palyaniivek
k6tdirnenzi6s(sik) k6p€t lehetnek(oem szot'rok),a
legnagyobbelfogadhat6k€pmeret28 cm x 48 ctr!
bimillen n€m-eleknoruklsalapaByagon.
S/imjt6gdppeielitellitott munkakatn€mfogadnak€1.
Tovebbi, r6szlet€sebb informiici6k a pelyizati
feltdrelekr6l.
hatefld6kJdles a dlja4srol a FOIMI
Kozmikus Geod€ziai Obszervat6riumanakhonlapjanolvashat6k:
htlp://www.sqo.fomi.hu/mars/art.htm
Az EUVE befejeztekiildet6s6t
Januar3l-6D a NASA
k6lts€gvet€si
megszoitesok miatt
kikapcsolta az EUVE (Extseme
Ultraviolet ExpLorcr) meste$eg€s holdat. Ezzei
vtBer en az ibolyADtuli csilhgnszat egyedthtl6
€szkitzdnek rijbb mi4t lyolc 6ves tudo!4q/os
p6lyatule$ 0dv6 feb.uAri8 azonban Indg
val6szimjlegFold koriili prlydn mamd).
Az 1992.jirius 7-en rDdibn. eredetileg3 6ves
dletlartam{ra tervezett EtryE kiiliiniisen sik€r€s
hold volt, miikodesesohasemszilneteltn€hdny
napnrl tov6bb, ez€f az ultraibolya csillagiszattal
foglalkozd kutat6k szomonlan v€tt6k tudornlsul
- anndlis i*ebb, mert hasonl6[j iirelveszt€ser
Az
csillagdszatiprogram nincs el6kcsziiletben.
rbolyinnih\ugitzis nemhaloldt Ftjldiinkl€gki'(etr.
ez€rt a V egegy€temfeltdrkipczds€ ebbena tartomdnybancsad(fitld kdruli p6lyer6l leh€h6ges.Az
EUVE sz6mosJdernelked6tudom6nyoseredm€nye
kdTul enllitesre erdenles az islij'kijsitl figy
rdntgensug6rzaseftt folfedez6se,vagy gald.irilBk
csillagkitzi anyaganak r6szletes feit€*€Fcese.
(Sky&Telescope
Ne*s, F.S.)
Ar AEROMAG,AZIN 2000. Girciusi sdmimk
t!rtalmib6l
ttrnapte;- 2000. februir
Urhlrek:A Beagle-2lesz6ll6helyeAz Atlantis
akhflis kiildetes€(STS-98)- A NEAR landohsaaz
Eroskisbolyg6n
! resz
A callleo feLdereredmenyer.
llles Fr?seber:
- A Ganynedes
esa Cailisto
- Plit6 vagy
A]mar Ivin: Naprendszerkulatas
Europa?

IBM szuperszimit6g€p seglti az orbitalis biztonsegor
Decembereh6 napjaibanjeleDtettebe az IBM,
hogy az MHPCC (Maui High Perfollnance
Corputing Center) szimitristechnikaikozpont €gy
IBM SP nary teljesitrndny$ szuperszdmit6Sdpet
szerczbe. Az ui E6peta vildgtlrbenkering6 objeknrmok (kioregedett mdkddo es nem mfiktJd6miiholdak. nem amerikai iheszkozdk) 6szl€l6sdre6s
pilyasz{miris6ra fogjek hasznAhi Az nj szarnit6gep mesodpercenkdnt480 milli6rd mliveletet
ktpes !6eezni (azzz 40-szergyorsabb,mint a Garry
Kasparovot 1997-ben legy6zit ,,Deep Blue"
szrmit6gep).Az ij sep tuhjdoDkeppenaz amErikai
miikdd6MSSS(Maui SpaceSurlCgier6keretdben
veillanc€ System - Maui iirfelderlti, rendszer)
Jgya" lesz. Az MSSS kamer6i6ltal lef6nyk€prett

objektumok6l, az IBM SP min&jssze 3-5 nr,isodp€rcalatt,nagyfelbontesi
fot6katfog el6alftani Ez
azurin szolgilhat najd a katonai, v€delni c€lokat,
hisz ilyen fot6k alapjrn j61 azonosithat6kleszn€ka
nem amerikaiiireszkozdk.A szdmit6gdpezenklvul
javfthatja a NASA ilreszkdzeinek biztons6g6tis
Korabban p€ldiul, amikor John Glerur mnsodik
dneptildsdn vett ftszt (ezittzl el6szdr ilnepitl6g6pen), felmerult, hogy febzall{s kdzben a
Discoveryfarka esetlegmegsdriilt.Ezdrt miel6tt lesz6lltak volna, az MSSS karnedi keszitettekfelv6teleket a shutde-i61,6s azt ^z !j szAmlt6gep€l6dje
javitotta. Ezek utin a ki6rtdkel6k megalapitottat,
hogy a leszaIdsbiztoisriggal v6grehajthat6.
Azt r€m6lilq hoey az nj sz6mit6g6p,- melyet 320
IBM POWER3-II mihoprocesszor itssz€kapcsolasavalhoztak16tre,6s224 gigabajt mem6daval
illetve 2,9 t€nabrjt hltt6rtiral rendelkezik- hason16€s€tekbenm€ghat6konyabbans€gi6et. (Sztp L.)

M6rciusbanl€tz...
azUranuszt.
felfedezte
2206ve,l?81.mircius 13-dnHerschel
1961.6rcius25-6nstartoltaSzputnlk-l0,fed6lzetenaZv€zdocskan€viikutyaval'
40 6ve
1966 rn'ircius16-aDstariolta
be a V€nyera'3a Venuszfelszin€be.
35 6ve 1966.m,irciusl-6n csap6dott
Cemini-8-1966.n ircius3l-6n startolta Luna-l0szovjetholdszonda
mellett(vega I , szuiszei,
a Halley-iistijkits
hajrottv6greekepulcst
szemosiirszonda
I 5 6ve I 986mirciuseban
Gioito,ICE)
Vega-2,Sakigake,
5 6ve 1996.malcius 25-€nvolt a Hyakutake-iistdkdsftildkiizelben(0 10 AU)
konfcrenci6k
esem6nyek'
fontostbblirtev€kenys6gelq
MArciusbsn€sed6kes
Az ij 6vsz6zadrltntgencsillagiszata(szimp6ziun!Kanawaga,Japdn)
Marcius 6-8.:
SOHO-ACEWorkshop2001(Bem' Sv,jc)
M6rcius 6-9.:
a Pill6vel
A Discov€rystadja(SiS-102,SpaceStationAssemblyFlight5A 1), fed€lzet€n
M6rcius8.:
a
Fdld
l6gk0rdbe
beldptetds€
iir6llomr6
(va$/
|
A
Mn
k6s6bb)
1
0.:
Mtucius
Houston,Texas
Conference,
Science
Mircius 12-16.132. LunarandPlanetary
(
)
N{metorszag
Dann
sladl.
ldk
Konferencia
U
ndrme
J
Eurdpai
l9-21.:
Mnrcrus
{ ll l4 tJl I
Vtucius'2o.: Tavaszinapeje$/enl6sdg
M6rcju;26-30.r Csillagok 6skrizmol6gia- asztrofitikai konferencia(Puertovallarta, Mexik6)
-essz6mrikikittiikab in
Szoju; hordoz6rakEtaindttasaa N€mzetkdziilr6llomeshoz(az I
Marcius28.i
felszerel6sea Zvezdira - InternationalSpaceStation4R)
(Washington
DC)
Mercius28-30.: Sat€Iite2001konferencia
Pro ilenonavdr Cultura HungariaeAl'pitvAny
Az 0rkaleidoszk6p2001.6vi szrmelnakmegielentet6s6t.r
tamogatla

