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B6kArent€rt huuimsirba e Mir
2001.mdrcius23-6nveget6rt a Mir iiralbmas 15
kilom6teres
utaz6sa.
evig!and,3,5 millidLrd
Mrrcius 23-6n,djjel 01.33-kora terv sz€rintbeindultak Progresszhajt6milvei, ezzel a Mit megsemmisi€si progmmja az elsii fekezdsi fazissal megkezddddtt. Az orosz repiudsiranyit6kozpont helyzetjelentese
szerinta miivel€t01.54-korhibnlanul
befejez6ddtt.
A mAsodik f6kezdsi man6v€r is az eredeti tervek
szerint,03.01-kor kezd6d6tt,a Progresszhajt6moveinek mesodszoribeindlt6sdval.A fekezls 22
percig tarton.
A harmadikfdkelsi muvelet a 06.07-korvett€
kezd€tdt,ami n€mi m6dosilist jelent€tt az er€deti
23
(06.30)kdpest.A vdgsdfdkezds
elkdpzcl€sekhez
perc€n 6t, a Progessz 6sszeshajt6anyaganakel6betdseigzajlott.
Pdrperccelezut6na Moszkvamellettikoroljovii*inyit6kozpontbam€gdrk€ztekaz utols6 r6di6jelek a
prly6nzu- Minitl. Az iirauomfuegyrealacsonyabb
hant lefeli, mikozbena legkori s{rrl6drafelhevlt€tte
es a2 antenndkszaanyaget.El6szdra napelemek
A ld
kadtak le, l10-100 km-es magassaSban.
szerkezetielemeksz€tvelfua90-80 km-esmagassagbankitvetkezhetettbe. A szetszakad6modulok
tov6bbi kisebb darabokraestek szet. Az ffrrllomas
fe_
5040 km_esmagassagban
teljes szdttorcdezdse
a
leg_
jez6dh€tettbe, s a daraboknagy rdszeel€gett
kdrben. A felizz6 tormeldkdambokhtveny6t 6.50
kdriil j olentett6ka Fidzsi-szigetek6l
idiipontja06 58-ratehet6,a
A Mir becsap6drsdnak
tdrmelCkekvdgsti seb€ss€geelerte a 400 ir/s-os
(1440 krnt) 6rtdket.7 6rakor a koroljovi iranyit6kdzponl m€ger6sitette,hogy az iirAllotn6s
' az el- mintegy1500tdrmel6kdarab
maradv6nyai
j6val
konibszemltottn6l
p€rcekb€n,
az
elttre
mtlt
ban csap6dhattakbe a csendes_6ce6nbaA becsa40
p6d6sit€rillelbecsultk6zpontjaa d€li szdlessdg
€s a nyugatihosszlisdg160. fokrra esett.vagyis
el. A
b6vena kijeldlt teriil€tenbelul helyezked€tt
tdrmeldkdambokbecsap6drsaiminden probl6ma
n6lkiil zajloltak.Hibethnulf€ldpitett6s kivitelezett
a Fdld kdrul
programmalsikeriiltmegsenmisit€ni
Az orosz
k€ring6 eddigi legnagyobbszerkezetet.
iirrepiildsszakembereiism61bizonyitottrk nagy
hozzdeftdsilk€t.
Talen nem tflzis azt rllitani, hogy az tirkutatas
zii{ull
esem€nnyel
ezzela latvAnyos
sz€mpontj6b6l
vilat
A.
M;t
0rrtllomis
vdgleg
a
20.
szi'zad.
le
hatatlanula 20- szdzadegyik legfontosabbiir-
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K€ziratgyandnt

lechnikai teljesitm€nye volt. Feddlzetdn104 kozmonauta 6s aszfonauta fordult meg, koztilk ll
orczrig62 nem orosz iirhaj6sa. 1996ds 1998kdzott
amerikniakis r€ndszeresentan'jzkodrak a Miren, a
kbzds Shuttle-Mir program kereteinbelltl. A 15 6v
alatt 28 hosszuid6tanami (tdbb h6napos)killdet€sl
bonyolitottak le a Miren, 16 rdvidebb (l hdttdl egy
h6napig tart6) kis€retdben. Ut6bbiak kozill 15
n€mzetkdziexpedlci6 volt. A Mir hosszri ideig a
legfontosabbn€mzetkdziiballom6sszer€p€ttoltotte
A Mir feddlzEt€n23 hosszulivli tudom6nyosprogramot bonyolitottak 16, amelyek k0zill szdmos
egyediihll6 volt a vildgon A Mir fontos szerepel
tblt0tt be a NemzetkitziUr6llom6s(Intemational
szukseges
anyagok,
SpaceStation,tSS) 6pitdsdhez
technol6giak,miiszaki megouesok kipr6b6l6s6ban
ds tesr€l€s6ben.A Shuttle-Mir program sorrn az
amerikai asztronautakf€lbecsolhetetl€n6n6k0 ta_
paszfalatokatszeredek M orosz kozmonautekt6l.
(ST)
A-\IoEtoF4U, az eF-Sprte Shuttl€ 20 6ve repoll
tort62001.6prilis l2-e fontosd6turDaz iirhaj6z6s
m€rt
ez
nem
csak
az6rt,
net€b€n. Mdghozzd
iirep0l6senek
nevezet€ss6gii
Gagarin tdrtenelmi
ugyanEzena naponelmondhatjuk
40. €vfordul6ja.
isr 6ppenn€gyven6ve kozlekednekiirhaj6k a vil6g'
trben, s az ut6bbi hnszCvbenmar iirrep0l6gdp€kis
I 96| . aorilis 12-6nszdllt fel - emberrela feddlzet€n
- az els6Vosztok1irha.i6,
1981.eprilis l2-€n pedig
az eh6 spaceshuttle(STS) indult a vilAgiirbe.
Az6tanegyven,illetve hisz 6v telt el, de a Vosztokb6l tovabbfejlesztettSzojuz ilrhaj6k, illetve a
szinte vdltozatlan amerikai tin€piil6g€pek ma' a
€s
xXL szizrd elejdn is szrllltjak az asztronautAkat
6tized€kben
kozrnonautdkala viuglirbe. Az elmflt
nem sikeriilt kif€jleszteni az ember iirutazds6nak
njabb,tokeleksebbjArmuv{t - \agy tal6n nem is
volt re sziiks6g?Egyel6re m6g arrdl sem hoztak
haierozott dontest sehol a vil6gon, hogy milyen
l€8yen az iiiermiivek kttvetkez6, harmadik gen€'
reci6ja.(Almar IvAn teljes cikke az AEROMAolvashat6
GAZIN 6orilisiszamrban
)
M€gkezd6ddtta Mers-odllsszeia
A 2001 Ma$ Odyssey Mars-kutatdiirszonda
siker€senstanolt a floridai Cape Canaverall?A
jelzdsiiinditdallvanyrr6l.
A start6prilis7-dn,hazai
egy
id6 sz€rint17.02-kortortint. A hordoz6eszkdz
Deka ll tipusir hordoz6raketavolt, amelyn€k
harmadikfokozataa startuten3l perccelvAltle. A

startutdn53 perccela NASA bolyg6kutat6
Lirczondekatkdvetdrddi6hel6zata,
a De€pSpaceN€twork
fogtaa szondajelzdseit,amelyekaajelezrdk,ho&v
mindena legnagyobb
rendbenzajlika f€d€lzeten.
A legut6bbihelyzelieletuesek
szerinta 200t Mars
Odyss€yinditdsaolyan remekill sikertilt,hogy a
repilldsirdnyitdkelhalasdottdkaz eprilis l6-6ra
tervezetl els6 p6lyan6dosit6 man6ve( A szonda
mindenrendszere
kitiin6 Allapotban
van, 6s fennakaddsndlkUl rniikitdik. Az eddigi pdlyaadatokalapjan az ftvonal eis6 "finornhangohsa" csak mejus
vegefel6 vdrhat6.
A repUldsir6nyitiikjelenleg a tudomrnyosmiiszerek
akivausdr ds be6uit6servdgzik. A szondapozi.
ci6jAt Ligyallltottak be, hogy mind a kitzepes-,mind
a nagynyeres€gtlanknna a Fdld f€16nez.
Ujabb hosszabbit6s
s Galile6nak
A Galileo alaDkuldetdsdt
kodbban m6r kdt alkalonmal hosszabbltottak
meg, a calileo Europa
Mission ds a Galileo Millennium Mission ksreteben.El6bbi lbk6pp az 6let igdret6velkecsegtetd
Europa hold alaposabb kutausat ttlzte ki c6lul,
ut6bbifd feladatapediga Jupitersugifzesikdmy€zel€r,ekes ^z intenziv vulkanizmustrr6lismert Io
holdvizsg6lata
volt.
A Jupiter komyezet6benuralkod6 int€nziv rdszecskesugerzds
a kdzelebbielreplildsek
sordnmar komolyanvesz€lyeaeti
a szondadrzekeny
elektromos
ez6rt azt gondoltAk,hogy a Calileo a
berendez(iseit,
m6sodikkiterjeszteitk0ldeidsv6gir€ m6r haszne$atatlanna vrlhat. S ber val6ban egyre gyakrabban l€ptek fel k0l6nfdl. mfiszaki probl€mrrk,a
- n€vad6jAhoz,
sziv6sszerkezet
a kitiind it6liaicsillagAszhozm6lt6an - elny0hetetlennekl6lszik. M6r
az €ddigi€kben is heromszor nagyobb sugelzisi
adagol6llt ki, mint amireterveztek.A NASA ez6rt
- a korebbi tervekkel szemben- fgy dttntdtt, hogy
folytatjaa k0ldetest,s ljabb 9 nilli6 dolhrt szdn
tovebbi kdtives miikdd€$e.
Az ljabb kudetesi id6szakban0t tovAbbihold2001.
m€gkozelltCst
tervezneka repuldsirdnyitok.
elremdjus25-6n egy minddssze123 kilom€teres
p0leskdvetkezika Callistomellett,amelya Jupit€r
28 holdjakdz0l a mAsodiklegnag/obb.A Callisto
gravittrci6shatrsAmngy m6dosula szondapdlytja,
hogy augusziusban6s okt6b€rben az Io p6lusai
felett repillhet el. Az tjabb hosszabbitisfit celja
tulajdonkeppen az Io tov6bbi, mdg alaposabb
vizsgalata, am€lynek soriin azt is megpr6beljak
vajon a hold gener6lja-e
magrnaka
meghatarozni,
gyengem6gneses
teret.Fontoscdl lesz a Jupiten
kitriilv€vij [n. t6rusz vizsgalatais, amely az lo
6ll.
felszln€r6lkidob6dotttdltiutreszecskekbitl
2002 novembereben
a Galileo minden eddigioel
jobban megkdz€litia Jupjterfelszin6t,mikdzben
meghaterozni
az egyikbels6kis hold,
megpr6bAlja
az Amaltheatdmeg€tis slirils6gdt,
s 6trep0la Jupiter fatyoleltriij6n is. A megkdzelitds
alatt rijabb

r€szletek
deriilhetnek
ki a magneses
t6r €r6ssdg€r61,
illetvea 16lt6ttr6szecskek
srjriis.:ger6l.
A t€rvek szerint 2003 augusdusebana szon&,
amelym6r eddigis messzetflteljesitettef€ladataiq
egyutols6,elnyilt kering€sut6naJupiterldgkorebe
(ST)
csap6dik.
ogy katonsi kdp{gynatk36g
szerint megtaldltik
az MPL-I
A szondaval1999. dec€mber3-6n, a lesz Hs
kozben szakadtmeg az dsszekdttetds(pontosabban
nem sikeriilt rijra f€lvenni a kapcsolatot).A NASA
szdmos mtsati megoldest pr6brlt ki a kommunikaci6helyreallitas6ra,majd 2000.janLt6rI 7-en
hivatalosanis bejelentettea k0ldet6sv6gdt. Ez volt
a vdgsd felvon6sabbana kudarcsorozatban,ami a
jellemezre
MarsSurveyor'98n€vilprogramot
(negy
szondeb6le$/ sem volt sikeres).
Ami a NASA-nak nem siken t, azt megoldottaegy
am€rikaikatonaik6p0gyndks6g,
a V€delmiHivatal
k€rerei kbzdtr m{ikdd6 NIMA (Narional Imagery
andMappingAgency).A \lMA kdpvisel6iugyanis
azt ellitjak, hogy megtahlt k a MaIs Polar Landert,
lneghoza egy darabban.
A NIMA szak{n6ia rendelkezds
ke ell6 katonai
csircstechnol6gi6val1999 decemberedta vizsgiiljik
az MCS felv€teleit (az u$mdks6g nltal6nos
feladata, hogy k€pi es lavig4ci6s inform6ci6kat
nyijrson rend6rids katonaialakulatokharci reve.
kenys€86n€k
tAmogat6sdra).
A NASA u$,anismdg
az elttnds utrni n6b6ny hdten belitl felve$e a
kapcsolatot az iigyndksiggel, s€gjtsdgetk6rve a
kutar6shoz.
Ed weiler, a NASA egyik vezetd hivatalnokaarra
figyelmezt€t, hogy €gyel6r€ senki ne kezdjen
ilnnepelni.Weiler sz€rint sz6sincsvalamifeletitkos
programr6l,
hiszena NIMA szak6rt6imer kdzel 15
h6napjakeresika szonddl,s a feladatotegyfajta
technikai kihivrsnak tekintik. Az ugynoksdg6s a
NASA a kdvetkez6 pAr h6nap sorAnjuthar bidos
kdvetkeztetC$ea tervezelt leszall6hely kdpemek
kapcsolatban,
s az eredmdnyekel
feldolgozasdval
egytitt fogjik a nagyki,zdnsegeld t6mi.
Az ut6bbi tizenk6t6v legnagyobbnapkit6r6se
Aprilis 2-6nhazaiid6 sz€rint22r50-korajelenlegi
napfoltciklusleger6leljesebbkitdresejdtsz6dott Ie a
ki,rNapon.A Noaa 9393 jelzdsnnapfoltcsoport
lezajlott
esemdnyhez
foghatd
m6g
nem
nyezetdben
volt ebbena napfollciklusban.
A kitdrdsb€nfelmeghaladta
az6t
az 1989-es€seszabaduld
energia
m6nydt, amelj'nek kdvetkezt€ben Kanada egy
A
riszdn 6tmenetilegmegsz{lntaz 6ramszolg6ltat6s.
napkitit.€skoronakitdrdsb€nfollaat6dott, de sz€r€ncsinkr€az ebbenkidob6dottnapanyagnagyrdsze
n€m a Fold fel6 iranyult, lgy jelent6sebbkbvetkezmenyekt6l
nemkelletttananunk.

Eunipa sajSt miholdas helymeghati1026h6l6zatortelepit
Az Eur6paiBizottsagnekilethataz eur6paiglobalis
helymeghaHroz6
rendszerki6pit€sdnek,
miutena
tdrsegdllamai vdgd dmogatasuk6l biztositotltk a
tervet. Az eur6pai kdzlekeddsiigyi ninisAerek
luxemburgitnhlkoz6jukon100 milli6 eur6befektet€s€mellett ddntdttek.
A CNSS (Global Navigation Satellite System)
rendsz€reka CPS-t 6s a GLONASS-Ilevalt6 tj
helym€ghatdroz6
6s navigaci6sm0hol&endszerek.
Ezekelsii gen€dci6jaa GNSS:I, mely rndgegyiltt
dolgozika GPS-szeles/vagya CLONASS-szal
6s
azoka ttunaszkodva
kieg.iszltdadatokarnyijr. A
GNSS-I rendszereket
AmerikebanWAAS-nak(24
GPS hold plussz2 polgrri CEO hold), Japanban
MSAS-nek(24 GPS hold, plusz2 sajn ds polgdrj
GEO hold), mig EurdpAban
EGNOS-nak(24 CPS
hold,valam€nnyi
GLONASShold,illetveI ESA6s
2 INMARSAT GEO hold) hivjak. A masodik
l6pcs6a GNSS-2,ami a GPS-Ivagy GLONASS-I
polge.i ellen6rzds
mer nem hasznelja€s tel.jesen
alattAll. Ezekkozul a l€gtobbet
az eur6paiGNSS2-16lbeszdlnek,
ez a Galileo,mely kb 24-30sajet,
6skiz6r6lagpolgdriholdatfog tartalnazdi.A 2008ig tartd masodik hullanba ndr a nagyobb
telekommunik6ci6s
velhhtokat is be kivrnjak
vonni.(szF. L.)
Szabadszedesllstdkijsaz 6v vdg6n
Az igen lrtvrnyosnak lgdrkez6 C/2000 WMI
(LINEAR)-Ustdkdst
tavalynov€mb€r16-6nds l86n dszleltdk€l6szdr.A Jupitemelis tevohbbjar6
dgitestrdlkiderllt, hogynapkozelpontjdt
csak2002.
januerjdbaheri el, amikor a Vdnuszliil is jobban
megkbzeliti
csillagunkar
{ vizudlis4szlelolrrd.
maraaugusaust6llesz el6rhet5a hajnaliegenaz
akkormdgcirkumpoldris
€gil€st,melyd€cenber3An 0,318 Cs.E.-re(47,6 milli6 km) fog elhaladni
melleftilnk. EDnek kote(€adben novemberes
december
folyamrindeklinaci6ja100fokotcsitkken
kb.
majd,de mieltJttmeg€ltLinika dili horizonton,
lethaiuk. Ez azt jelenti,
5 magnitid6sCenestkent
hogy szabadszemmelis megpillanthatiilesz, de
csak megfelel6ensirtet 6gboltu, kiizvilagitrstdl
trvoli he1yek6l. Ezutenddl feldl ,,megkerdli"a
Napor,mikdzbenfdnyess€ge
varhat6an
meghaladja
a 4 magnnid6t. EzuranisrnCIeszaknakveszi dz
n{n},t, 6s 2002. febru6rjanaklegvdgdtirlismet
megfigyelhetjukaz immiir t6volod6vendort.(Sry)
El6k6sziuetek
a Pille haszntlatdra
Mini ar6l a n6rciusi szembanbesnmohunk,
mercius8-dn shnolt a Discovery,mely az STSjelzdsii kiildetessoranrakterdb€n,
102^SS-5A.1
a
Leonardotehenzillii6 kontdnerben
a Nemzetkiizi
Urellomisra (lSS) szillitotta €gyebekkoziift az
dlet1ani kutatisokhoz sziiksdges laboratorjumr
berendezdsek
ds kiserletieszkozdkek6 csoportjal.
Ezek "magva"a Human Researcb
Faciliry(HRF)

Rack1,egy szabvAnyos
mdretljmrjszerrekesz,
mely
gondoskodika csatlakoz6kisdrl€tekis berendezdsek el€ktiomos energidval. hLit6leveg6vel,
sLlritettgazokkal 6s vakuummal yal6 elhr6s6r61,a
parancsjelek6smdrdsiadatokk€zel€s6r6l.
Az ISS-re szallitott €szkozdkkdzdtt volt a magyar
"Pille" d6zism€r6 rendszer: 48 db t€nnolumineszc€dsd6zismd ds a kidrtdkeldsukhoz
s70ks{gesLiolvaso berendezds.
Ez ul6bbi is m€lyet az6ta m6r elhelyeztek ds rogzitettek a milszerrekeszegyik fi6kjdban - csatlakozikannak
sztmit6gdpmunkaallomesehoz
ill. "laptop"kompuler€hez. Ezek s€g{tsdgdv€lvez6rlik a berendez6seket,gyiijtik 6s tovebbitj{k majd a Fdldre a
mdrdsiadatokat.
A HRI-et m6rciusl4-6n szillitottaAt Bill Seph€rd
(az ISS l. legCnys6gdnek
parancsnoka),Jurij
(a 2. legdnysegdnek
parancsnoka)
Uszacsev
6s Jim
Voss (a 2. legdnysdg feddlzeti rndmbke) a
Leonard6b6l
az rintllomAs
Destinylaborat6riumeba.
Jim Voss a felel6sa hrrom tervezettdozimetriai
kisdrlet(egy japen, egy NASA- es egy ESA-kisdrlet vdgrehajttsr6( az ESA DOSMAP (Dosimetflc Mapping: dozimeriai tCrk{pezdt kisdF
lef6benvesz rdszt a Pille rendszoris. J. Voss
mArcius23-6n aktivAltaa japan neuFondet€kort,
28-en pedig a DOSMAP DOSTEL nevii n€rnet
rdszegysig€t.
Ugyan€z€na naponaktivrlta Susan
Helms,a 2. leginysdgm6sikfeddlzetirnimdke a
HRF laptopkomput€ret.Id6kdzbenm€gkezdtddfta
NASA d6zismerit Fantom Torz6 kls€rlet6nek
el6keszftdse
is. A Pille d6zismdr6iDek
vizualisellen6rzesdtapr. l?-€re t€rvezt6k, de ana ^z egy6b,
silrg6s munkAk torl6desa miatt v#hatdan csak az
epr. l9-€n indultkijvetkez6iinepul6g6pes
kUldet6s
(5T5-100/6A,Endeavour)uten kerill sor. Ezzela
gCppelviszik az rirallomrsraa Pille ddzismdr6ket
kreg€szirb
amerikaiplasztik-nyomdetekrorokat,
ds
ezuldnvarhalda Pille (izembehelyezdse
is. (Ap. I.)
Iridium hold6khasznosltAss
a 66 darabIridium titvkozldsihold
Mint ismeretes,
780km magas,polerispdlyAnkering,gyakorlatilag
kihasznahtlanul.Sikerult azonban el6mi, hogy
miikitd6nagnetomdtereik
mdrdseit,
amelyekeredetileSa helyzetb€ellitisra
szolgeftak,az iirid6jarAs
el6rejelz€sere
hasznosits6k:az ionoszfdrakutat6
SuperDARN (Dual Auroral Radar Network)
radarhAl6zattal
egyuttfolyamatosan
merika vil6g&
6s a fttldi fels6l6gkdr kiizdtti elektromos 6ramot.
Pontosabbana miignesesteret az Iridium holdak
mdrik,az elektromosat
a SuperDARN.Az Iridium
holdak palyrja kuldndsenalkalmasa m6gneses
viharok,az tn- rjriddjrriismegfigy€ldsdre,
miv€l a
nagy elektrom6gneses
rendszerAramaif6kdpp a
poldris rdgi6kbanjelentkeznek.Ezek a mdresek
olyan magnesesviha.ok €l6rejelzdsdre
hasznalhat6k,amelyeknemcsakaz Urhaj{isokra
leh€tnek
!eszdlJesek.
hdnemd l0ldi tillamoshaldzalol,rd
is
Az Iridium holdak m6g Cvekigkeringeneks ez

teszl€het6vd.Az adatokat
folyamatosszolgdltatast
az lridium
a Motorola,najd aj€lenlegitulajdonos,
bocsdtja.
A Pontagon
SatelliteLLC is rendelkezdsre
vihak6t 6v alatt?2 milli6 dollrrt fizet a m6gnese3
(EOS
A.l.)
rok eldrejekes€drt.
Mtholdsk 6s szdloptika dsszelopcsoliisr
Nemzetkdzitudom6nyosegyuttm0kdddskezd6ddtt
az USA 6s Japdnkdzdtt 2000 nyarenazzala c€llal,
ho$/ m€gviagelj6t az igen nary adatfejlok gyors
etvitel6nekm6dozatait6vkdzl6si mffholdakds sz6lA kis€rletben a kalioptika dsszekapcaoleseval.
fomiai Ames, a JPL, a marylandi Goddard
firk04oDt es egy Tokio melletti laborat6riumv€tt
rdsa. Egyr€sztaz emberitestetebrazold.igenr6szmdsleieskipek jutottak el az USA-bdlJap6nba.
rdsztdiekokvettekresa a Mt Wilson-i6riastavcs6
kereszt0l.Nem volt
tevi|5nylt6saban
a rendszeren
szabptika
&
a miiholdas kapkdnnyi feladat a
(SpaceNews
rendszend.
egyeden
csolatintegdldsa
A,I.)
NASA NelrvMiU.nniun Proj€kl
A NASA eddig is p6ly6ztattaaz tj technik6kat,de a
mostani, haiodik pelyazat elt6r a kordbbiak6l. A
pely6z6knakkordbban az ij technikakat egyetlen
iireszkdzb€ kellett integr6lniuk, most csak az
a cel.
reptll6skdzbenidemonsiraci6ja
alrendszerek
A pAlyizat osszesen25 milli6 dolhros k€rett€l
rcndelkezik,ot kis6rl€t€tmar kivalaszottakes
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