UnTALEtDOSZKc.q

ffiR

o Mogyor

Asztronoutrkol

Budopest ll_,FOq.68.
Tolefonr20l 82143

Postocfmr Budopest, l37l ff.4:13.

XVI. 6r'folyam,l. sz{m

Tdrsosdg

2002.jsnudr

ktodv6nyo

Emol| moll,moni(,mtosz,hu

k6ziratgyanant

a viltgirben
Ujabb maryar berendez6s
Decemberlo-€n, hdtfiin, ma$/at idii szerint l8: l9-kor indult a kazahsztLniBaikohw Urktjzpontbdl
holdat
az az vkriol' apftesijZenfu2 rakdta,amelyberomorosz,egy marokk6i6s egy pakiszli'rf mostersdg€s
illitott p yara. A h6rom orosz mrihold egyike a Kompassznovet viseli, es fed6lzet€ntal6lbat6 tijbbek
kdzdtt az Edrrds Lordkd TudomdnyeggtemGeofzikai TonszAkeUrkutatb Csopoftja 6lIzl k6szitett3,43-2
berendezesA SAS-2-vela magyarszakemberek
a vilrgon els6k6ntszer€tndkelleniirimi azt az elkdpzelesi
mely sz€rint a Vl-F-hulld,rnok vilegiirbeli terjedeseneksegitsigdvil a jdv6ben ki lehetne mutatni
liildrengeseket.A SAS-2 kisirlet vezetiije dr. Ferehcz Csaba, aki szerint a hordozoraketarendben
rniikdddfi, es a Kompassz mijhold kijutott tervezett palyiijara. A kdvetkez6 h6napok ddntbetik el az
helyessdgdt,
ebbenaz els6technol6giaikisdrletben.
elk€pzelesek
A Kompasszmikromiiholdonkiviil a rakdtam6g a szi|f,enorcsz Refekto,', valamint a (nemetgyerdsi)
marcU*dMAROCTUBSIT ds a pakiszLini8,4DR mikromiiholdatis p6ly6rahelyeae. Az dt miihold kdznt
a legnehezebb
az oroszMeleor-3M meieorol6giaihold volt, melynekfed6lzet6negy arnerikaigy{rtrn1n}'r-r
(vrvrwspacecon Szlp.L)
miiszertis elhelyeztek,az 6zonretegvizsgilata cdljeb6l- nev€Sagc-3.
Az els6l€zeresedatdtvitelmiiholdakk{iziitt
Az elsSl€zeresadatewitelikiserletre2001.novemb€r
2l-en kernlt sor. A kiserletben
kdt eur6pai
p6ly6nl€v6,4rtezrsholdjinal STlEX-rendszeri,
rllewea
holdvett reszt,az ESA majdremgeostacionarius
CNESSPOT 4 tivdrzdkelesi holdja, amely 832 km magass6gban
kering a Fitld kdriil. A kiserlet sorin
SPOT 4 kepeketjuttattak mindenfdlekdsedelemndlkiil az Ademisenkeresztuia toulouse-ikepfeldolgozo
k6?ontba. Az adattoviibbitas50 Mb/s sebessdggel,
kival6 rnin6sdgbentdrtent. (Az Artemis holdat 2001.
jtlius l2-en az Ariane 5 hibtja miatt nemsikeriiltkdzvetlenril
geostacionAnus
piilyarajuttatni. de az6ta
fedilzeti ral6tiival folyamatosanemelika pdlyejeLt,
m6r
31
000
km
rnagasslgot.)
es
eldrtdka
(Spaceflieht- A.I.)
A NASA lehetsdges
ij igazgat6ja
Az Egyesiilt Allamok Szenetusa2001. december20-An - a jeldlt meghallgalisat kdvetiien bejelentette,hogy tamogatjaSed, O'Keefekine'/ezds6la NASA igazgat6iposajira. O'Keefe az id6sebb
Bush elndkl6sekormint a Haditengerdszet
a kilencvenes6vekelejin a
vezet6jetenykedett,es a Pentagonban
k6lts6gokdrasztikuscs6klentE€kdntvelt ismerttdmint Dtc& Creney beos,.ottje. O'Keefe 2001 mirciusa
ota a Feh6rHiz Menedzsment6s KdltsegvetdsiIroddjet vezeti. A szen6tusjj6vl,lagyast kdvet6enszinte
(\rtrw.spacedilt.comSztp.L.)
biztos,hogyaz Elndkkineveziajel6itet
A Cassinikeresia graviteci6shulldmokat
Mig mindig nincs kozvetlenbizonyitdka gravit'cios hulllmok ldtozdsire.A NASA a korlbbinril
lizszernagyobbpontoss6gim€r€seket
kezda Szatumuszfeld repiil6Cdrriri iirszondivalugy, hogy40
naponkeresztiilfolyarnatosan
mdria Cassininek
paraLnyi
a Fdldh6zviszonyitott
sebessegdt;
ennekesctleges
gravitiicidshullamokdthaladesatjelem6.
ingadoz.isa
A miresekpontossdga
eleria masodperc
tdrtreszet
(SDace
News- A.l.)
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ISS: Szojuz-taricsere,
{irs6tdk,Progressz-probldma
6saz Endeavourrepiil6se
200L okt6ber2l-€ es 30-a kiiz,6ttAlbnaszjeves Kozejey orosz,valafi)nt ClaudeHaighdrc francia
iirhaj6s sikeresment6iirhaj6rseret hajtott vegre az ISS-en.A mrsodik orosz Etogat6 szerndlyzet6s az
EsA-szinekbenrepiil6 ClaudeHaigndreokt6ber23-i$ a Szojuz-M-33(ient6haj6valerkezetta Nemze&6zi
UrallomiEra.Egyhetik6z6srrut*a. es azAndromedekiserbti ptogtamvegrehajtiisautiin a triiromiirhaj6s a
S2oJuz-M-32-velokt6ber30-6n visszaterta Fiildre. (Az ilyen iirhaj6cserdtmarapsegszokli& Szojuz-taxi
iirrepiildsnekis n€vemi.) Novemberl3-etl az oroszPirsz modulb6l5 6ra 18 percesiirs€tiit hajtott vdgreaz
oroszGyezsuroresaz 3dneikaiCulbertsontellffii4ek a modulraszereltSzrleld lobotkar mi!&6desetesa
Pirsz Krnz nevii, a dokkoliist irinyito rendszirenekkibelgit csatoltik az ISS Zvezdaraduljt$oz. 12 napos
decemberikiildet6sesoriin az Endeavoura NernzetkdziUlillonr.isIa csatlakozott,ahol a berendezesek,
az
ell6trni'ny,a miiszerekds a hulladdk6trakodiisamellettmegtdrtdnta legdnysdgcserejeis: a gdp fedelzetdr6l
az auguszhrs6ta fent tart6zkod6harmadikcsapatt6rt visszaa Fdldre. Az iirrepiil6gdp fel- es lesz lAsiit
fokozott biztonsegi inezkeddsek kisdrtek. Az Endoavour december l5+n (szombaton) vilt le az
iidllomasr6l, a tewezetto6lkissd k6s6bbiiditpontban.Egy harminc 6vesszovjet rakdta darabj4 azaz eEfirszem€t{arab ugyanisveszdlyes,5 lan-eskdzels6gbekernlt az iirillomis-iirr€piil6gdp komplexufthoz.A
legdnys6gmagasabbpilyira emeltea komplexumot,a.hol60 krn-n6ltivolabb keriilt a veszdlyestijrmeldk.
Mhdez azonbanexlra-iizemanyagfelhasznahssaljart' igy a levaldsurini szokiisoskdruhepiildst amikor
az rirreptil6g6pr6lfdnykdpezikaz iirallomast- le kellett rdviditeni.
Kdt h€ttelkoribban rigy tiint, az Endeavourdnepuldgeprutinitra indul. lJgy temeaEk,hogya ProgresszM1-7 leheriifiaj6 november29-6ncsatlakozikaz iirelomiishoz, 6s ezt kdvetdennovcmber30-en startol az
Endeavour-Ndmileg vemthn eseminy volt, hogy az ISS Zvezda modulj6aak hetuls6 dsszekapcsolo
egysdgcnelnem sikeriilt hermetikusandokkolni a ProgresszM1-7-€t. Eltiszor kdnnyeneharithat6 hibera
gondoltak, amit egy nap alatt kijaviftatnak. Most mer tudjuk - miuti,n a F6ldre drkezett felvdteleket
kielemeztek-, hogy valami bajl6kony,hosszrikis aoyagot6szlelteka dokaol6gl,iirii csatla.koziBilapj6x.
Emiatt a dokkoliicmege t, es az i.irrepiilijgdpstartjat is €lhalasdotfik. is beikatrak a progranba egyjavit6
c€lzatuilrsdtit. December3-rin Tlurin fed6lzetimemdk€s Gyezsuroviirpil6ta a Zvezdaelej6r6leljutva a
megelhpitott4 hol a hiba- Kideriilt, hogy a Progressz.6lleuilt tdmit6gyiirii a
Mts6 dokkol6szerkezethez
lak6modul dsszekapcsol6janmaradt, s ez akad{lyozl, az dsszekapcsol6dast.Ilyen hiba omil a
dokkol6szerkezetielharminc dv alatt most eliiszdr fordult elii. A kjnit6gyffriit k6nnyenelfivolitotLik, is
mostvissalozlik a F6ldrc. Az iirseta utana teherirhaj6tsikenelcsatlakoztatttik.
Vdgiil is december54n startolt az Endeavour_magyar
idii szerint 23 lg-kor a Kennedyiirkdzpontb6l,hit
f6nyi szemdlyzettel.F6 feladataa negyedikalaplegdnysigfelszillitAsa es a harmadik 6lland6 szemdlyzet
visszahozesa
a Fdldre. Dgcemb€r74n esteaz iirrepril6gcpsikerescndokkolt a ,ertirl kutat6modulonlevii
dsszekapcsol6szerkezetr6l, majd az (ISS) Unity kikittiij&\ez csatoltiik a ral<tdrbenfeisziillitott olasz
Rdlfael1otehermodult.Nyolc szabveryositottszekinyben ds ndgyplatformon vittdk f€l a Destinybeszant
ujabb kutaLisiberendeziseket
is eszkdzjket.Ezena naponcserdltdkle a 4. ds 3. szemdlyzetUlesbetiteitis a
ment6Szojuz-TM-33 iirhajobar, 6s megkezd6ddtt
az ISS itadrlsaaz ij leg6nysdgnek.
December l0-6n Tahi es Gadwin irhaj6sok 4 6ra 12 perces iirsdtin szereltdk fel a kdt hatalnas
nap€lemszermy
mozgat6 egysdgdnekszigetelii burkolatit. A sikeres kiils6 munka utiin fol)tat6dott a
fglsze itott utinp6tlAsi anyagokes ij berendezesgk
A Nomz€&dzi Ur6llomasonfclgliilemleft
elhelyezesg.
szcmetetis a mer nemhasmiilatosberbnd€zdseket
az ISS-re Atlebegteteh
eszkdzdkhelydnhozzAkvisszaa
-ben
Raffacllo modulbalr.200I
€z volt a Raffaellondsodik szillit6repnldse.Mivel a villalkozist egy nappal
meghosszabbitottil,igy a kdzdsrepiildscsiitdrtdkdnis folltat6dott. A Raffaellomodul levdlaszt:isiirahazai
id6 szerint p€nteken(l4in) este keriilt sor. Ezt kdvet6ena harmadik rilland6 legdnysdgneka tagjai
elbicsiztak viilt6lirsaikt6l- Az Endeavouriirr€pil6gdp h6tfijn (decenber l7-en), k6zep-eur6paiid6 szerint
l8.55-korsikeresen
landolta floridaiKennedy-iirrepiil6teren.
- H.A. AsS.T)
(AeromagazinH.A. Csr ri)w.origo.hu
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Az UARShold b€fejezip{lyefutds{t
holdata NASA nemkiviinja tovibb
Az I rnillerd dollrr6rt kdszitettUl.Rg folsttldgkdr-kutaGsi
kdziil E m6gmfil<tidik.Ezzelivi l0 milli6 dolla,rttakariunakm€, viszont
kdvetni,noha l0 mriiszore
A kdvetkeziilyen
megszakad
az Antarktiszfeletti 6zonlyukdvek6ta folya.rhatosan
vegzettmegfigyeldse.
ceFahasadLlhato
NASA hold,azI URI felbocsits6ralegkonibban
2004-b€n
keriil sor.Az is szobakeriilt,
hogya l0 rn hossai, 6,5 t-1'sUARS holdategy shuttlevisszalozhatnaa Fdldre.

(Spaceflight- A.l.)

A NASA 2002-€skdlts6gvet€se
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Novemberk<izepdnaz Egyesiilt Alhmok kepvisel6haza6s szenetusaegyar6ntelfogadtaa NASA
2002-€skdltsegvet6sdt.
Ezt megeliiz6enegyeztettiLirgyalasravolt sziiksdga kdt lLiz kipvisel6i kdzdtt, mert
eredetilegvoltak elt6reseka kdltsdgvetesket v6ltozatakdzttt. V6giil a kongresszus401:lE, a szendtuspedig
87:? ar6nyban,tehrt mindkdt hriz elvipr6 t<ibbseggel
szat/ad^ me9a konpromisszumoskitltsegvet6st.Az
als6hia egy nagyobbtdrvdnycsomagrdszekdnta 2001. oktoberl-j6n mir megkezd6ddtt2002. k6lrs€gvetssi
&"€ 14,8milliard do ert irAnyzottel6 a NASA rdszere.Ez az dsszegmintegy300 milli6val tobb a szen6rus
altal Bush elndk kdltsdgvetdsijalaslata nyomiin elfogadott6sszegndl,azonban I50 milli6val kevesebb
ann:il,mint amit a kongrcsszuselfogadott.A NASA el6z66vi kdltsigvetese14,3milli6rd dou6rvolt.
A kdltsdgvetdsket viltozata kdzdtt a legnagyobbeltdrdst a Nemzetkdzi Ur'llom'shoz 6pitend6 ,,iirmentdcs6nak"fejleszt6sejelenti. Egyel6reezt a tetelt kihiztik a kdlts6gvet6sb6l,de rnegiegyeadk,hogy
en€lkiil az ,finillomasnemtekinthet6kdsmek,teheta mostani(jrlds nemjelenti a terv vegdrvdnyes
elvetesdt.
Ugyanakkoregy me&jegyz€sarra utal, hogy az iirellomia-programeg€szetalaposantanulminyoai kell.
Az e{.Jezl.et'bizottsig egydbk6ntaz ISS programegeszen€k
a 2002€s k6ltsdgvetdsdt75 milli6 doll6nal
a
csdkkenlette,ami elemzaikszerinter6teljesfigyelmeztetds
a NASA r€szdre,hogyjobban kell menedzselni
erfecal
ri*enysrerited
NASA{
ha
ken},tsl€nek
A
bizotts€
vslemenye
szerint
ngytn{iLk
a
Fogra.rnot
kevesebb6lmegoldania feladatokat.A bizottsagtagjai vonakodtakugyanelfogadnia kemenyddnt€st,im a
prograrnegiszinek hosszuliui drdekeitszemel6tt tartva migis errekenyszeriiltek.
Ezzel egyidejilag az egyenak bizo$siig rigy ddntdtt,hogy a NemzetkdziUrallomasahali.ooskdltsdgeib6l
- elsi'sorbaa
283,6milli6 dollartaz ISS-selkapcsolatos
biol6giai6s fizikai kutatisokfnansziroziisiira
hogy az ISS epitesesor6,nmutatkoz6
kell etcsoportositad.Ez a ddntdsegybenazt is ntegak^delyozza,
kdltsdgtull6pdseket
a NASA a rendelkozesre
riil6 forrisoknal a kutadsi feladatokrove66tatiirten6
esetleges
bels6itcsoportositisival kompenzilja.
Az egyedet' bizottsag mrisik fontos ddntdse6rteln6ben fina.nsziromifo$6k egy, ^ Phitd knt^t^tua
inditand6 kiildetds el6kiszitesdt.A kdltsdgvetesszenatusivdltozatiibanerre 2J milli6t iinyozak e16,a
kongresszusezzelszembenegyetlencentetsemadott volna erre a c6lla. V6giil a bizottsaga fenti dsszeget
m6gmegis toldotta, igy 2002-bena NASA 30 nilli6 dollnrb6l gazd,ilkodhatezena rovaton.Emldkezetes,
hogy a NASA mar 6vek6ta foglalkozik a Plft6hoz kiildend6ilrszondagondolatiival,itr az eliikesziileteket
mAr t6bbszdrledllitottrik. A NASA rem6nyeiszerinta most megszavazottaoyagihitterrel a szonda2004
decembereben
mer itnak indidlat6lennc,bar ez aldr 2006 elejdigis eltolodhat.A Jupitergravitrici6slendit6
hatiisAtkihasariilva a szonda10-126v alatt erhetn6el nticeljat. A kutatok szarniirafontos leDne,hogy m6g
az elkdvetkezd20 6venbeliil sikernljdneldmi a Plit6t, mert a Napt6l egytet ivolod6 bolyg6 legkdreel6bbut6bbkifagy a felszinre,6s a fdnl.viszonyokis egyrekedveziitlenebbd
vahak.
A bizotrsegl0 milli6 dollirral megtoldottaa Nap-Fdld kapcsolatokkutatasenakprogra.mjit, es a tervezett
napkutatoiirszonda el6kdsziileteihezis hozzatett3 milli6t. A Mars-prograrnokkdlts6gvetdsev6ltozatlan
maradt.A 2007utaniMars-kiildetisek
riszletesterverdll eientesr
k6rteka NASA-I61.Zdld lrmpAtkapotta
Irpiter E ropa lre:Jiholdjaloz inditand6kering6egysegfejlesaeseis, ami azdrtfontos, mert a Mars mellett
oz az dgitestkecsegtetbenniinketa legnagj/obbreminnyglaz 6let szempontjib6l.Az Europa vizjdgb6l nll6
k€rgealatt feliehet6enfoly6konyvizoceriLn
hriz6dik.
Valtozatlan maradt az ij genereci6shordoz6eszkdzfejloszt6s6reszint 465 milli6s titel, bir ennek is
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akadtak elle&6i. T€lj€s finanszirozi.stkapott a csillagiiJ?atiismereteketforradalmasit6Hubble-iirtivcs6
vt6dja, az Uj Geneftcids Urtttcs'_(Next Gehetufon SpaceTelescope)fejleszteseis, amellrnek2007-bcn
kellen€pelyaraiillnia.
(y/wv,.
origo.hu. - B.E)
A mfuodik firturista
Dec€mb€relej6n a NASA beleegyezeset
adta, hogy a 28 6vesl,lark Shuttleworth - aki elektronikuskereskedelmirendszerekhezvddelmi szoftvereketfejlesz6 cig6vel lett tdbbszdrds milliomos - 2002
Aprilisabanegl orosz Szojuz fedilzeten bii egyheteslitogatast tegyen a Nemzetkdzi0ri,llomason GSS).
Ezzel - az orcsz Jurij Gidzenkoes az olaszRoberto yittorio ijrhaj6sokmell6 csatlakoz6- ddl-afiikai
iizletemberlesza nxiaodikiirturista, aki Delrris fitohoz hasonl6ara repiil6s66rt20 milli6 dolaft fizet.
(wy .).spacedaily.com - Sztp.L.)
Lesz-eMini Station-1?
A javaslatot a Mircorp \elelte fel ^z EhrergiJa cegnekds az Orcsz Uriig)n,ksegnek. A Mini
Sranor-1 olyan fiiggetlen,kereskedelrnicdhi iirallomiis lerne, aiol azok az iirturistak, akiket nemengednck
be a NemzetkdziUrillomlsra, 20-20 napot tdlthetn€nek,mikdzbenaz itket szdllit6 Szojuz iirhaj6 pil6tii
j6rm viiket az ISS-hezkapcsol6d6,
lecserelik
tdbb h6napjaa viligtrben l6v6 m6sik Szo.juzra.
Egy-egy
Litijegy20 milli6 dolltrba kernlne.A Mini Station-lkifejleszt6sihcz
az Enyergijana-k
40 milli6 dollirr
csa.t{
kellen€befeketnie; felbocsit6sara2004-benkeriilhetnesor. Az Orosz UriigynOkeg szerint az elkdpzeles
csakegy dtlet, nincsmdg6ttereilis p6nzngyitdmogaio.
(Spaceflight- A.L)
2005-benindulhata GOCE
Az ESA es az Alenia Spaziokdzdttrszerzodes
ertelmeben
az olaszceg lett a k€sztil6GOCE
(Gqvly Field qnd Steadlstate OceanCitculation ,,,gravitiici6s m€zii 6s altand66ceaniiramlas,,) nevii
eur6paimiilold f6vallalkozoja.A sz€rz6desdsszdrtdkeminregy149 milli6 eur6, ds remiszetesenazokara
kdlts6geketis fedemie kell, amelyeketaz Alenia Spazioaz alvillalkozolnak fizet ki 2005-ig, a miihold
inditisa,ig. A program alv6llalkozoja az Astfium Gnrt (N6metorszeg),az Alcatel Space Industfies
(Frar,ciaolsz^E),es az One,'a(a frarlciaNernzetiRepiildsi6s Unepiilesi Kutatiisi Szervezet) A GOCE az
ESA Earth Explorer Corc Missiohs els6t^g|a azESA,Edrth Obsenarion EnvelopeProgrumme-onbeliil.
F6 cdlkitiizesea Fdld gravitici6s mezejeneka korribbin6lsokkalpontosabbfeltdrkdpezese.
Ha egysz€rez az
igen nagyfelbontisii tirkep rnajd re[d€lkezesiinke6ll, at*or so]*al jobban megismerhetjiiksajrit bolyg6nk
bels6sz€rkezetet
esdinamikejet.
E tudasegyikigenfontoshasmalenne a kordbbialndlsokkalmdlyebben
betekintcniinlaz 6ceil'.niiiramlatokba,6s abba,hogyezekhogyanbefolyisoljrlk bolyg6nkklirrutjer.
(thrw.efi. int - Sztp.L.)
Helvreieazitis:
a 2001.decemberi
szirnunk(amelytevesen
novemberimegieldlessel
keriilt nyomdrba)els6
- Orville ds Wilbur -, a
cikkenekharmadikbek€zdesibe
sajt6hibakernlt:helyesen
a Wright-fivdreknek
j elent6sdgii
legels6igazipil6t:il t6rtenelmi
repiilisdnek100-6vfordul6j6r6l
van sz6,mint ahogyenejoggal
hivta fel figyelnnnl.t dr. Pozsgai Attila t,]gl6rsvl,k. Kdszdnet €rte, is m€gnp8tat6, hogy
Urkaleidoszk6punkat
figyelmesenolvassdkl

Az Urkaleidoszk6p2002.6vi szdmainakmegielen6s6t
a Pro RenovendaCultura Hungariae
Alapitvdnytdmogatja
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