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Rosetta- elhalasztva
Az Etftpai Or gnak:lg (8S,1)janudr r4+n, egy nappala felldvdseredeiilegkir[zdtt id6ponrjautdn vdgleg
igy ddntiitt, hogy bizon)'lalanid6rc elhalasztjaa Rosetta iirszo da stzfLlALEz azr isjelonti, hogy ajanutu 3l-igfenndllr
indilisi abla}ot a szondalekdst€,va$,is az elteNezettptly:in Indr n€m tudja eldmi a 46lP Wirtanen-iistdkdst.Ehhez
u$/anis a hintaman6verekhezhasznrland6Mars ds Ftild, valamint termdszetesen
maga az iistiikijs megfelet6pAtyaelhelyezkeddsdre
van sziiksdg. A dilntis bizonyosannagy csal6dist keltett a misszi6 fejlesztesdntdbb mint tiz ive
dolgoz6 lrdominyos kozijssdgben,de alaposoka volt, es az ESA nem mert kockdztatni. Sem az eglmilli6rd eur6s
szondiit.sem a himev6t. Ugyanis decemberI I €n l6afuyos kudarcbaftlladt az irj, megndveltteuesitmdnyffArian€ 5
ESCA raleta els6 startja. Az rij, a kordbbi vefti6nrl csalnem k6tszerer6sebbrat6ta k6t francia mfilblddal a tetejena
hajt6mii nemkiel6git6 tol6erejemiatt l€t€n a pdyejrr6l,6sfel kellett robbantani.Ez m,lr sajnosnem az els6Ludarcvolt
az Ariane 5 ral€tit tortineteben. A Rosettaugyan a regebbiudtozattal, az Ariane s-c-plusszrl irdutt volna, de a
vizsgrlat idej6re minden ilyen repiildst felffiggesztettek.86r a hiba legval6szinffbbhelye a m6dosirou hajromfi
hfit6rendszere- az rij konstmkci6banlehetett,ami elvil€g nem 6rinten6a hagyomanyosvdtozatol de a Rosetta-fdle
konfigureci6 sem tekinlhet6 szokAsosnak.Itt is m6dositlsokat kellett v6grehajtani. ami a tijtentek fdnydbennem
megnluglat6. Ezeketa raldtilet mdg sohasemhaszneltekbolyg6kajziszondrk indirisata, ahol pedig ndmileg m6soka
ki'vetelmenyek,
mint a,,sima'mfioldak felldvdsekor.
Nevezetesen
^2, hogy a mk6ta a fell{tv6sutdn kikapcsolt
hajt6mffvelmegkeriilni a Foldet,6s ez urin keuenebekapcsolniaz utols6fokozatot- stilllalansAgban.Ezr nem tudtik
m€g kell6k6pptesztelni, igy tovdbbi €szlet€s vizsgi{latokis tesztekkdvetkeznek.Elvileg fel lehetnel6ni a Roseftir az
orosz Proton rak6t val is, amely megbizhat6ds olcs6 is. (Az Ariane 5 els6 - €s szintdn sikenelen - felltrv6sekor
megsenmisnl! najd tj_b6lmegipit€tt Cluster szond6katvegiilis k6t oroszrakdlival vittik fel.) Ez alkalommal viszont
ez nem val6szinii, mdr csakpr€sztizsokokb6l sem. A halaszt{smrsik oka az lehetett,hogy az ESA, illetve a rakdtet
fejleszt6Arianespacenemengedhetmegmagdnakm6gegyilyen katasztdfit, nert ez az Ariane rrtdtit minden hiteldt
aliAsfti, ami iizleti szempontb6lis vdgzeteslenne.A hatasztdsn6rt6kin5l egyel6r€semmitnem tudd, hiszennemcsak
nj pd}ril€t kell kidolgozni, hanem ij cdlportor is kell vilasztad. pdr h6naposr6legdszen2005-ig rart6 c$iszis is
(Ekkor lehetnepdldrul eldmi a How€ll-n$6kdst.)Sajnosazonbana szondaa Witr.anenrel€lt mdretezve_ pl.
lehetsdges.
a graviiici6, h6mdrsekletids napf6nyviszonyok,felszini aktivitris sz€mpontjdbol-, iS/ nem lesz krjllllyfi tj ,,beugr6f'
tal6lni- Ug],anakkor,ha peldiid a Vdnusztkellenefelhasznalnia p6.lyam6dosiLishoz,
ainak kdzeliben hil moleglenne,
amit nembiztos,hog/ a bercndezdsek
kibiminak, ezeketug/anis inkdbba hidege terveztdk.p.radesulebbenaz esetben
az er6sebbraldla vAltozatralenne sziik€g, amelyik nost Lldarco! vallott.
Meteor SpAryiPCte4
Sencsou-.|

(l6sd m6gajandri cil*iinket)

2002. december294 6s 2003. janu.ir 5-e kdzdn automarikusiizemm6dbansifteresenkipr6b6lt k a neg/edik
kinai frkabint. Eaittal sem voll frhaj6s a kabinban.hanemeg]/ szkafanderes
bebu is kiil6nf6le mer6berendezeiek
az
iiffepiilds kdrillm6nyeinekrdgzites6re.A sencsouta szovjet(orosz)szojuz ffrhaj6 alapjjn fejlesztettdkki a klmiat. A
kinai iirhajo is hrron 6szb6l: az orbildlis h€ngerb6l,a reflektor ataki tukabinb6l 6s a miszaki egys€gb6t6ll. Mdrerei
kissdna$/obbakaSzojuz6n.Tijmege7,6torula(SzoillJa
7,3t),hossza'l,7n6ter(Sz.:7,5m),trnir6j€2,8m€ter(Sz.:
2,5 m). A mfiszali egysdg lev6 napelemtbldt fesziivolsAga19,4miter (Sz.: t0,t m). A Szojuzdt6teirer6entukabinja
n6s/szemelyes,6s a mfszaki eg/sdgenlev6 napelemekerorgathat6k a Nap idnyba. o$it6Lis eg/sdgenem elnlrilt
gdmb, hanem henger alakU 6s szintdn forgathat6 napelemliblild(al rendelkezik.Ezert ezt az egysdgetkiildn, sok
h6napig lehet pr1y6n hag/ni 6s hildnfdle kutat6berend€zesekkel
feltdlteni. A Sencsouta jelenlegi legnag/obb
kapacidsri kinai hordoz6rakdlival,a cz-2F-fel indigrl. A szak6rt6kvglemdnyeszerint €z a negj/ediksikereskis6rlet
azt jelzi, hogy verhat6anmdg az iddn 6ss?elsor keriilhet az els6kinai €mberesfineDiildsreis a Sencsou-sfedilzet6n.
taszktek azAerc Masazin cikkab H. A.)
lrancia-jap{n kbzdstiv6rz6kel6siprogrm
Katasztr6fahellzeteksodn a t v6rzdkel6 miholdak alkalmazdsaigdretes lehet6ejg, gyalorlatban jelenleg
mdgsen mfitdd6kdpes. Igen fonros lenne az el6rejelz6s,akir nihAny ndsodp€rccetaz eiemdny el6tt (eizimi i
gdzvezet€keketl).Nernzetktizi riaszt6 rendszerkifejlesztesea c€I, a neg.dlapodashozirjabban Karada 6s Jap6nis
g a Demetermtiholddal\esz reszta programban,amelya ftildreng6seket6swlkinkibftseket
csatlarozott.Franciaorczd
gyatran megel6z0 ionosd€ra-zavarokjelzds6re vdltalkozik. Japt''r ALOS (Advanced Land Obsetving Satelite)
mfiholdja mponra f6nvkdp€zn6a kataszrr6fiik helyit (optitai felbontdsa2,5 m). feddlzeti radaria biirmerv id6ber
milddeskepes.
6pace Ne\: A l./
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Coriolis
2003 janu,lr 6-6n inditott k pdyejtua az anerikaiak a fitldi 6saz tridbjrrrs vizsgdlalira szint lotat6holdjukat.
Az Egyesiilt Allamok ldgiereje€s t€ngerdszete{ltal ldfejlesztett224 milli6 dolldros,816 kg-os holdat 830 km magas
a fdldi szeleksebess6g6t
6s
kdrpilydra juttatiik. A holdon k€t kutatdmiiszenhelyezkk el. A Windsatrcvfriberendezessel
imnydt m6rik a tengerszinten.E kis6rlet cdlja olyan rij berendez6skiprobdlA6a,amellyel ajtjv6 meteorol6giaiholdjait
szerelhetil fel. A Coriolr nesters'ges hold m{sik mfiszere(nevdnekrdvidrtese:S,\zf&)a mpkititr6sek6l k€szit kdpeket,
(AercMasazin H. A.)
6s igy azokfiildi hat sAtis folyamatosankdvehi lehet.
Kis miiholdak F6ldiink 6s a vilrgeg/etem vizsgdlatdra
A jelenleg tervek szerint jzr'r't kizepen, eg Delta-ll rakltdval iadltjSk avan&nberyi ldgitdmaszpontr6la
NASA k€t ij kismdretfi miiholdj t: az ICESat-ot es z CHIPSat-oLEl6bbivel saj6tbolyg6nlQl ut6bbival a csilagkltzi
teretkiv6nj6k izsg:ilni:
ICESat - A NASA foldvizsgil6 rendsz€r6nek(Effth Observing System- EOS) tagia
Milyen hatissal vallnal{ a fdldi ldgkttrben zajl6 viltozdsok a sarki j€gtdmegekre?Csdkken vary n6 a sarki j6g
mennyisdge?Ennek harlsam a rcngerek szintje emelkedik vagy csitkken?A NASA ICESaT(|ce, Cload and lahd
ElevationSatellite, rn{i}'oldjaels,Ssorbarezekrea k6rddsekekeresimajd a velaszl Tovebbifeladatalesz afel\6k 6s2z
aeroszolokglob6lis eloszlds6natvizsg6lata,hog:yezekneka ldgkdri folyamaiokraS/akorolt hatdsrt elemezi lehessen.
A j6gmez6k komplex 6s dinamikus elemei a F6ld 6ghajlati .endszerdnek.V6ltozisuk nagy hatdssd van a tengerek
fekv6 tengerparlokra.A
szintjdnekjeleileg tapasztalhat6globalisemelkedisire,ami nagyvesz6ltjelent az alacsonya.n
jegfolyamok gyorsulasa,lassuldsa6s pdyejuk vrltozisa j6l mutatj4 mennyiredillamikus rendszerek6l is van sm. Az
Antarkiszon 6rias j6gh€gyekvdlnak le a legnag/obbj€8mez6kr6l.Gritnlandona j6gtakal6 percmdnekv6konyodisdt
figyelt6k meg, mig a bels6bbr6szekvastagodnak.E folyamatokatigen sok t6nyez6befolyesolj4 nelyek megertesdt
el6segithetiaz ICESat.Maga a miihold 590km magass6gt,k6zel poldris (94 fokoshajlrsszbefrt\p^ly6n
nagym6rtekben
fog i\zemelni. a teNek szerint legaldbb5 6vig. A mindtissze300 kg-os eszkdzegyedenjelent6s feddlzeti miiszerea
GUS (GeoscienceLaser Altineter System).lizeres maaassdEnad,amellyel a j€g felszinenek magassrgrt, annal
id6beli v,lbzisdt, a felh6k 6sa€roszolokmagassegielhelyezkedise!a fdldfelszin magass6g6ta felszini nitdn)zet 6sa
rengeri j6grdteg kctzelit6 vastagsrgdtlehet vizsgilni. Az etue'zett m6rdsekettovebbi ICESat miilDldak mdrdseivel
€g6szitikki, illetve pontosiq6l. A kds6bbimfiholdaka viltoaisok fig/eles€t is lehet6vdteszik rnajd.
CE IPSat- Az elsdeg etemifefed€rd runiversit] Explorer- UNE)O
Az ICESat indiiisnhoz hasz(ilatos rakdta,,potyautasa"ez a kismdr€tt (,,teletankolva"is minddssze60 kg-os) miillold.
Stabil mfilddisi dlettartamaegydv. Amint a, neve(Cosnic Hot Interste ar Plasna Spectronetet)is srgiallj4 segitlfgdvel felbecsiilhetetlen€neki hforneci6hoz juthafir* a csi agkdzi tafien Avd forr6 gdzok erede6r'L Jizikai
kapharunkitmutafotyamatairol es tulajdonsdgair6l.Ezzol a galavisokkialakultudnat 6s fejl6ddsenekmegdrt€s€hez
trist, hiszena csillagkdzi anyagl6nyegdbenaj0v6benk6pz6d6csillagokalapanyagEamikor a gAzleh,fil6sdsszezsugorodik, csom6k k6pz6dnek,amelyekb6lcsillagok 6s bolyg6k szillethetnek.A mfflrcld kiildnlegess€ge,hogy el6sz0r
alkalmaznakintemet-technoldgiategy ,fireszkdzteljes vezdrl6s€reOelestve a feddlzetenbelnl kornmunikdci6tis).
(LedneczkiIstvdn, vwut.lt^'i laq.hu)
iirs6ta az ISS-en
2003.januer l5+n a NemzetkdziUiillomdson r€, Bowersox6sDon Petit 6 6ft 5l p€rcesrfrsdt6tvdgzett.Az
k6t amerikaiilrhaj6saa Que,stzsilipkarnrdnkeresztiilkiils6 munkdt hajtott v6gre.Az
ISS hatodik ,lland6 legArysdgdnek
iEsdtaels6 feladataaz volt, hogy a k6t fuhaj6s ellivolitsa a PJ jelii /.icso, ldv6 hit6elemek zir6szerkezeGt,amellyelaz
inditjs el6tt biztositottik a hiit6lapok ratgzitetthelyzetdt.Miutin Bowersox€sPetit leszercltea dgzi!6€lemeket,biztonsegostivols6gla huz6dtak,6sfdldi irdnyit ssal 2l m€terhosszalkinltotti'l( az ISS hfft6t blAit. A tervek szetint az 0166tdlGt majd a kdvetkez6ftitogat60rrepiil6sidejdnfollaa4ik. (A hetedikalapszemdllzetaz eredetitervek szerintnuirciusqeszkt azAerc Magazin cikk'bal - E. A.)
banvaltotta volna fol a mostanit€gyffrrepiit6gdpesprogramk€ret&e[)
A COSPAR ni vez€t6i
a kdvetk€26vezet6s€get
vehsdotta:
A COSPARkitzffflise Houstonban2002 okt6bereben
(Frajl.ciasrszrtP,)
professzor
Prol
R.
M.
Bonnqt
Haerendel
utodakEnt
Eln6k: a ndmet
Al€lndkdk: ,,'. W.Hermse (Holl^ndia\ 6sDr. t. C srare (JSA)
Prof T. Kdugi Q^p61r),
A vezet6s6gtov:ibbitrgiai I Prof J. Andouze(Fran iaon'z{g),Dt. G. Horneck G'I',nlEtorszngr,
Dr. M. E. Machado(tuger\nn^), Dr. C. G. Shephed (Kamda). Prof. J. B. Zieliru*r (Lengyelo.saig).
A titkirsig vezet'je: DL J. Revah
(COSPARInfornation tuIetin - A. L)

www.mant.hu

f9011084-l-41
addszimunk:

Japin HOPE-X kis6rletek
2002. ok6ber 18-iin a Kaiicsony Szigetekenkipr6bdltak eS/ 3.8 m hosszuHOPE-X makettet,amely 600 m
magasrarepiilt 9 6sfil perc alatt. Ez volt a High SpeedFlight Demonstratiorkis€rletsorozatkezdete.A november4-i,
masodikkisdrletndl 3000 m volt a c$icsnagassig,6s 20 perc a repid6. A maLettndgyszerkisebba tdnylegesHOPE-X
japrn iinepiil6gdpndl, amelynekfejleszt6setideiglenesenleallitotdk. A kdvetkez6kisdrletndl a makett Kirun6b6l egy
Ajap6nokat a fiancia CNESis segili ebben
l6ggijmbr6lindul 30 km magassrgb6l,6svtuhat6lagel6ri a hangsobessdget.
(Spacelisht A.I)
a kis6rletben.
Az 500.SoEo-iistdkds
Az ESA napfizikai holdjdnak,a SOHO-naka felv6tel€iaz intemetr€kerillnek, 6sa v eghal6amat6rhasznil6i
igen gyaloan fedeznekfel a Naphoz kdzeli vagy a Napba zuhan6 iistitkdsdketezekefl a k€peken.Az 500. SOHOjele 2002P3,6s2002.augusztusl24n volt legkdzelebba Naphoz.
iistdktistegyn6metamat6rtaldlta meg. Az Usta'kds
(COSPARlnformation Bulletin - A. L)
Japiintrszonda a v6nuszhoz
JapAnvdrlrat6an2007-benffrszonddtkiv6n inditani a V6nuszhoz.A kildv6shezM 5 nkatdt hasz 6lr,atrak.A
szondaremdnyekszednt 2009-benillhat bolyg6 kdn i orbitilis prlydra. Amig a Mars terelte mag:4raa figyelmet. s
n6pszeriikutatfui c€lpontlett, csaka EgyestiltAllamok is a volt Szovjeturi6kiilddft szond6ta Vdnuszhoz,haberAnglia
{6 L:utatasic6lja a bolyg6
6s Eur6pa is tervezettmdg az ilrversenydvei alatt Vdnusz-misszi6t.A japin Vdnusz-szonda
ldgkdrdnekvizsgAlatalesz. A Vdnuszlegkorefrleg szendioxidb6l li , az iiveghrzhat{s kdvetkezt€bena h6m6rs6klet
hatvanszor
edagdtdke 470 'C kctrtili A bolyg6 atnosd€nlia egy iriinybanforcg a bolyg6val,de a ma{imilis sebessege
gyorsabbanndl. L6gk0re kilencvenszersfirfibb a fitldindl, rdszletesstrukturfja mdg nem ismert. A szon&it kiildnleges
infrava'rdskamerdval szerelik fel, ami behatol a sfri vdnuszi l6gk66e. A k4Ek remdlhet6ensegitenekmeg&leni a
bolygoldgk6r6nekterbeli szerkezetet6sallnak gyorsforgdsdt.A jap6n Vdnusz-fissil6 vezeL6jeKosno Ojama.
(Botos-OlahM6nika - Polaris CsiqagdszatiSzakkdr\
A VenusExpress-eur6paifirszondaa V6nuszhoz
Az Eurcpai UriigFoksdg 2005-re tewezi a Vetus Erpress iirszondainditisrit. A bolyg6 tal6n legerdekesebb
jellenz6je stui.i 6s ,,pokoli" kitriilmdnyeketbiztositd ldgkdre. A l/eryeru 6s a Mage An firszonddkta\us'Ea szeint
f€lszindtval6sziniilegkialudt wlktrnok egdszsoraboritja. A ldgkilr cirkulicioja olyan er6sszelethozhatl6tre, arni akir
n6gynap alatt megis keriilhetn6az eglibkdnt 243 napostengeEorgasiidejii bo\'96t. A Venu-sExpresslt feladataipp
A szondit egySzojuz-Frcgathordozbrakeldvdlinditjdt majd Bajkonurb6l.Utjet
a V€nuszl6gk6r6nektanulmturyozdsa.
parkol6pelyakitzbeiktal4sandlkiil tervezik, azaza kilijvds utin rajgtitna bo1yg6fel6 veMd az irAryt. A tervek szerint
150 napi repiit6st ktvet6en V6nuszkornli polaris p61y6n 6llna" hog/ a bolyg6 felszindt 6s ldgkiirdt tanulmAryozza
hozz:vet6legesen
450 napon6t. A misszi6ajap6n V6nusz-progranmal€gyiic fjabb V€nusz-kutanisihullamot indithat
el. A NASA-nak m6g nincs€nektervei, de az ESA-banmlr felvet6d0tt,hogy megaz e\ltzFd \ege el6tt.gy mintavev6
(v\"qt.space.ca - Labalczi Ldtzl' Polatis Csillagdsati Szakkdr,
e\pediciotis ioditson.
Van vizj6g a d6li p6luson

(ldsd mig a 2002.jl iusi-augusztusiszdmud(at)

A Marsndl rner r€g6tafeltdtelezik, hogy a d6li p6lussapkais tartalmazvizjeget a szdndioxidjdgmellett - de
eddig vizjeget csalraz 6saki sapk:nal sikeriilt kim]llatai. A,Man OdtsseyTEEMIS €s TES infiavdrds 6rz6kel6ivela
deli f6ltekenyaranakvdgefel6 olyan teriilet€kettalirltat a ddli pdlussapkakdrnydkdn.amelyhidegebbvolt, mint ha csat
szfuaz rcgolit alkotta volna. Itt a hetek somn szokatlanullassanmelegedettfiil a felszin, 6s a napi h6ingadozdsis
alacsonymamdt- mindez na$/ h6kapaciti$i anyag(legval6sziffbb€nvizj6g)jeled6tere utal.
(',!',t',t,.dstrono\t\'.con;
Meteot Kru)
Az Amalthea kfrakrs?
A Galileo ilrszonda2002. november5-6n 160km-re elhaladta Jupiter,4nallrea holdja mellett, mikdzbenenyhe, de dszrevehet6pAlyav6ltozistszenv€dett.EbMl megbecsiiltdka hold tiineg6t, es az er€dmdnyalapjen snrns6g6rc
igen alacsony,a vizj6g6hezkdzeli drtdketkaptak.Mivel feltehet6legk6zetanyagis szennyezia jeget, a kapott siiriis6g
arm utal, hogy bels6szerkezeterdszbenireges, kozmikusk5ra.kdsjellegilehet.Feltehetijlegeredetileg,,egy"darabban
j6tt leue, de a becsapodtuokszettitrtdk,majd az anyagnjb6l ttsszealtegyedenholdd6.
AM^.aNLronony.cot; Meteor Kru)
A NASA Asztrobiol6giaiIntdzete
A NASA 1998-ban ldtrehozott ,,virtuflis" Aztrobiol6giai Intdzetdnek2002-ig a Nobel-dijas Blumberg
professzorvolt az igazgatoja.Az 'ij vezet6iddnjanuArt6laz ausztrdlBruceRunnegarlett.
(PhysicsTodat - A. L)
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New Horizors: Pluto-KuiperExprcas
Miutrn a NASA nen kapott elegend6tlmogatj6t a pluto-Kuiper Exptess nevfi frrtzohda lfrieg'pittaixe,
hclyettekiils6 ajanlatokatk6rt egy olcs6bb,maximum 500 mitti6 doltdrosprogramm, afiet];rlek celja^ ptit6-Charcn
rcntlszer 6s a Kuiper-Edgerolrr-ov egyesobjektumainakfelderit6se.K6t p6lyrz6nat volt nagyobbes€lye:az egyik a
POJST new szondrt t€rvezte ..eg (Pluta Ofier Sotar Systen Expto,,er),amely a Slardusthozhasonlo kiitsdt iapott
volna, j6val hosszlbb 6lettartammal,a nxisik - amelyetv6giil etfogadlak ^Ne Horizons nevet\iset6 progran. A
New Horizons irsmnda nagy f€lbonlisri 6s globdlis felvdteleketkdszir majd az 6git€stekr6l.A lrthat6 Eno;dnyban
kesznltkdpekalapjin a felszint, az infiavdrds csatomdbanaz atmosdd&itis a felszh szerkezetdt
vizsgdlha(iuk(a ldgkdr
uhaibolya miresire is lehet6sdgnllik najd). Az ijrszonddtaz el6zetestevek szeir\t vaEyDelta,lV vaw Attis_V
ho'dozoral.etaral
- i'nmdrnyotcadikir;nda.kitrt -'n.?Or"tiLi ^
rnditjakurnal.2000januaddban2007mdrciusrban
Jupitert,hogy a segitsdgdvelm.isfdlfokkal az ekliptika fiil6 emelkedvehaladhasson
tovdbbicdtjaifet6. A Ne\tHorizons
a Plirt6t 6s a charont 2015 novembere6s 2016 jriliusa k6z6n 6rh€ti et. Ezut n fobtat6dik a Kuiper-Edgeworrh-iiv
felderitdsc
@r,1t.spacacon, Dobas Vera- pota^ Csitiagdsz;i Szakkaa
I-€sz-eldgkiire a Plrit6nak?
A Plirt6 megkdzelit€setudomlnyos szempontb6lnaS/onfontos_Egyedi ell6 m6donugytuiis a bolyg6nakhol
van legkore,hol rlincs. Napkdzeiben- amikor nyolcadikbolyg6,l6v€nilyenkor a Neptunusafil kdzelebba Naphoz_ a
nag/obb h6mdrsdkletmiatt a felszini nitrogin-j6g keverekelszublirnil, eziltal l6gkdr fejl6dik a bolyg6 kttr6. Etlipszis
alaft pelvnjnnkiizponti csillagunk6l rdvolodvaa nitrogeqbengazdagldgkdr ism6tkifagy a felszinr€. A pl'it6 tgst-ben
volt napkoz€lbel az6ta folyamatosanlivolodik; a Napt6l legt volabb 2ll4-ben lesz. A szdmiiisok szerint a bolvs6
ldgk6re2020 kornydkin fag/ ki szinreteljesen,igyj6 lenne,ha a szondamdgaz el6tt oda6me.Kiitdnben nag,jrbdt i60
6vig nem vizsgiilhaljuk a bolyg6 l6gk6rdt, csuprn fagyot felszindt.Mindezt a kongresszusivitiik veszetyi#tik, s a
folyamatoslulasztis miatt mer nem biztos, hogy l6tunk majd valamit a bolyg6kit'iil. A vitik ellendrea NASA a New
Horizonsprogramelonlisait mdr kidolgozta.A szondaa Jupitergmvit ci6s lendit6 hatisdt kihasznilva 2015 is 201?
kijzdft 6me el a Plit6t 6s holdjdt, a Charont. A Pl[t6-Charon rendszerbenm6reseketv6gezne,felviteleket kdszitenea
k€t dgitestr6l, tanulmjnyozrvi legkdrdt (Hsd e167,6
cikldinlrct). Mnderre azonbancsak $vid id6 ar renalelkezds€re,
hiszena Kuiper-Edg€worth-{tvrdbbi kisbolvg6jak6zul is megkell rdrogarnian6hdnyat.A Nephrnuszontrili kisbolyg6ijvbe (melynek tulajdonkdppena Plft6 maga is t^gJa) 2On-2024 kdzdtt 6rkezneneg, illerve v6geznemdres;fet
(Erdekes,hogy nagyjrb6l ebben az id6ben fejezi be adrsAt a Voyager I 6s -2, a k6t vetenin ii$zonda.) Hogy a
kutaiisok sikerreljijanal, s a szondam6gid6b€nmegerkezzek,ldssonl6gk6n a pl'it6 kdn , az Egyen t Alhmoknak
rimogatnia kell az ilrszondet anyagilag is. Nem ig6nyel nagy kdlts6gv€tes! hiszen kismdreti eszkdzr6l van sz6.
minditssze392 kg a terv€zettt6nege, ami j6cskiin elnarad az iirkutat s nagyobb,t6bbtorxis {rszondai m6sii& Am a
Ptrit6 nern!6r5dil a NASA kdttsdgvetdsdvel,
s az id6 siirget...
(New Scienhst- Ito;t Ferenc)
A szib6riti 6riismel€or
2002. szeptembor25-6n Kele!-Szibei'aban,Bodajbo,rtuos kdrzetdbena Fdld felszinit6l mintecv 30 km-re
felrobbanteB]-dridsmeteor.Amerikai mtiholdzl 60 km-es magassegban
dszleltdka meteort,aminet egif aaraU.la
a
szibddaiviros kiizel6be zuhant le. A vdros lak6i 6lesfinielensdgr6l ds er6s, morqtlds-szerffzugdsr6lizlmottafu".
Vadiszok p€dig eg/ kretert tal tak, melyette6getterd6vett k6riil. A kutat6k nem er6siterdkmega becsap6d.is
tdny6t.
Bodajboszeizmikusdllom,sa rtigzitett uryan egj jelet, de a ttvolabb fekv6 megfigycl6pontoknem €szieltekseruni
jelert6sebb*lltozist. Ez val6szinfilegaztjelenti, hogy ha val6banlezuhantaz rffrszikla,akkor a becsap6dds
viszonylag
kicsi volt. M;s forrasok szerint azonbana m,ffholdak200 megatoDratrotil felrobba&isevalegj/endftkt detonrci6i
rdgziteftek. 1908-ban Szibdridbantdrtdnt mfu hasonl6 eset, amikor egy futbalpdlya m6retfi meteor robbant fel
Tunguzkafitl6tt, tdbb szdzkilamdterendt letarolvaa fdl(at. A t volabb liv6 szeizmilqs mriszerekis - amelvekakl(or
rn6gsokkalfejletlenebbekvoltak - egydrclm,ffenjelezteka detoMci6t. Okt6bervdg€neg)/szl(ember bejelentette.hogr
szdmilisai szerint csupiin ezercventecsap6dnakbe ilyen nagy m€retff meteorok a Fdldbe. A csittagfuzok eddigi
,lfrispontja szerint kisebbkatasztr6f6l szievente tdftetnek. Gelij Zserebcoyoroszakaddmikusszerint viszont minden
6vbenhozzivet6leg30 nagyobbmeteorrobbanf€l a Fdld ldgkatreben.
Ezekkatzilla kisebbekmegsemmisiildse
is akkon
energiil szabaditfel, mint a Hirosirniiraledobottarombomba.
Leguldbbmerciusban,Anglia egyik vdrcsrbantdrt€nt egy
eset; egy csal6di hdz kertj6bezulant le egy mereor Am a bodalJormetmr m4reteanna.ksokvorosa. Jiliusban egy
washingtonitan6cskozeson
az a probrdmafogalmaz6dottmeg, miszerint egy 6rifum€teorbecsap6disaa].rr nukl€dris
konllikhrsokhozis vezetlet, ugyaniskdnnyen6sszeteveszthet6
eS/ atomrakdtafelrobbandsdval.
Ennek kikiisrjbijldsdre
a v€delmi Minisztirium mffholdjai figyelik a meteorokates a becsap6d.isokat.
Az orosz Tudominyos Aladdmia
sziberiailagozat2tudom.inyoseryedici6t inditott az 6ri6smeteorfelkutat{srr,ads helyszirdvizsg6latira. De sajnosel6g
neh6z munka ez, men az eset diiel tortdnt cs kevds a szemlanr'i,ald segithetnea lehets6gesbecsap6<Lisi
pont
megharirozesdbar.
@obos Veru potaris a;inagaiai Szakkary
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Az Urkaleidoszk6pkiiltin kiadisa internetesforrfsok alapjrln - vilogatris:
200: . februi L szombat.A ColumbiaiiNpitl6gdp lesdldslroz k6sziil. Id6pontokk0zepq{6pai id6ben:
14.53 A .€ndetlenesmfikdd6s els6jclei. A Columbia Kalifornia felet repiil, amikor a bal srmy tn- olevonjart
(konbindlt csffr6 is f€kszlmya!) aozgat6 hidraulikiban hitelen csdkke[ a nyomds,6s n6gy h6irzdkel6 szenzor
szenzoroka bal oldali tut6mii alfl:ijaban jel€nlds
jelo cl(iinik a morilo 6l- UgyanaLkorn16sh6mdrsdklet-drz6ke16
h(imirsiklet-emelkedds:jei€zrek.amelyo1perc alafi 20-30 fokra n6.
t4.5,1 - A Colunbia bolep Nylgat-Nevada ftild. A gdp tdrzs.nek baloldali h66rz6kel6 szeozorai szokadan
jolezneh a szlmy felelt. Ez 61 perc alat( 60 foka ,dvekszllq mig az dtellercs oldalon 2
h6mdrsdklet-emelked6st
norlll1i:is15 fokot 6ri csakel. Ugyanakkorvkzont a rakdr belsSh6mers€klet.mnnd.lis marad.
14.58 A Cohmbi. Ui-Mexik6 felett rcpiil. Az 6r:€pit6gdp bal oldaliln gyofs eglmdsulinban hrirom htimdrri
onaljaiel a szolgilalo1. Az elevonok pozici6ja arra ulal. hogy a gip bal oldrla megriiv€kedelt r:i2Loddsnakvar
kit*.-e. A NASA elismerte,hog/ ez lehetel a megbomlot h6vdd6b rkolat k6velkezmdnye,bir ez m6g egy taliD
ncin bizos. E:ailrmcka bal oldali kerdkends2erryorniis_ds h6m6rsekletiadatai.
14.59 A Colimbi{ belep Texasftjld. A nragalsdgmi legy 60 llm, a sebessdg19 000 kn/6r4. A bal oldal eg}Te
er6sebbenl1iz"l6dik. A repiildsvezerl6rendszercz! azzal pdbrlja ellensilyozli, lrory jobbra ditnti a g6pei. Az
:riinyil6kozpont hivja az ilrrepnl6gepet:,,Columbia.(itt) Houston. Ltrtjuk a kerdknyoir6s adatotokat..." Rdvid idit
riiiva a Colrmbidrol risTben dflheletleniil hall2tszika ,,Rogei' (a repiil6sbenez a .]xgt6z,. jele), majd mirden
kapcsolat negszakad. A houstofli irrnyil6ko/.pontba bee*ezett urolso adattttmeg eleiDzeseb6legydrtelmien
rneg:illapith?td.hogy a Kalifomia. Nevada ds llj-Mexik6 albmok felett bthaladdsso n d gdp bal sdmlenak
liidrz€ke16i mcgndrekedetl h6m6lsdkleletjelereL, s ugyanezenaz oldalon lokozodott a gFp rdzk6desais. Ron
Dittemore, az iirrepiil6g6p-progrnn igazgatEa a vas6nap Housionbanlrrtott sajt6di€ke/erdn elmondta: nem
zr&at6 ki, bogy a megn6vekedel{vibiici6 a h6v6dti csempik megbomlrsavagy rdszlegeselvesztasemiau ldpctl
tcl. Mint konibbi anyagainkbar olvaslutuk, a Columbia sianja sorrn egy tdbb miEres dacab vtr]t le a f6
hait6anyagtarLilyszigctcldsib6l, 6s a Columbia bal viimydnak csap6dotl.A NASA kezdett6l tisztdbanvol1 ez7-el,
most mArnem z{rl|.lill{ ki,
d€ az esem6ny€(6kelese||lrlr.]e:. nindsitette vesrclyesneka ielyzetel. Te.m6szetesen
hog! ez indilofta et a tragddiilbz razet6 folyamatoL Ron Dittanor a sai:6drlekezletenelmondla:az cl6zcics, s rndg
egyeluuban nemv6glegesfelGtclc&sck szerint a probl6md.kaz ilrrepiil6S€pbal ftt6mffvdn€l kezd6dtok.Dittemor
uglanakkor megiegyedc,hogy a h6.v1ssaver6kedmialapok elveszt6s€vagy seriildsea repiilds ktizben, aka{ tijbb
darabi is. Olrmagrbrnmdg nem €legend6ok a katasdr6fira- A NASA a sqit5tAjdkoztat6nmeger5siteteaa is, hogy
folytarjiik a ir.ui^{omurdt a NemzelkoziUrrllonison (ISS), s rcm,tl szilld€lc kban kivonni a leginysagta.
Iariga 2043.febr dr 3.. hi|lt, 10:47/
A szombaton,Ieszt:rs el6tt 15 perccel felrobbant Col$nbia irteptil6gdp roncsai tdbb sziz m6rfdldes Li;rzelben
sz6r6dtakszetTexases Louisiana{llarnban. A texasiNaaogdoclesliros es kdmydke lak6i szimos darabottalrltal
a iarrlfrbiil. A killiinbijz6 mdretii f6mda.nbok- t rtAyok, nrdak, lemez€k- .jrinldseszal€mberek szetid m6lgez6
leicl ezi( a hat6s6goktdbbsziir is figyelmeztetik a lakossego!l|ogy ne ,r:nt5dk meg a m€gtaldll roncsokat. A
v:iros korli.it m& 27-cn ker.stek f€I, mi*ii,r - alit suk szerin - hozzi6rtek egy-egy rcncsdarabtroz.Egyel{ire
€zzell<npcsolalba[Az orvosoka"t javasoljik azoknaka ]at(osoknal! akik
azonbar rcn.jelentettek megbotegeddst
fellehet6leg eS/, az iinepnl6gipb6l szdnMz6 mncsdaralrhoznJ{rtul, hog/ azonnal kcressdkfel a legkdzelebbi
i6radzat A veszdll,l a hidrazin nevii mdrgez-6folyaddk jeleotho:i, ezl az ailagol re86ta lasznalj6t az iirhajok
Lajt6mnveibsn.A hidrazin szint.lei! arnn6niaszagutoxikus kemikelia. Az i..epiiligep darabjaitial kcresds€bea
h.dsereg is bekapcsolddoia,[elikoptereket 6s kalonrikatkiildve a holyszi0re.Szrketrb€&k azeritrl @gyon fontos,
hotsya jemii 1ehet6leglobb da.abjrt megtaldlj^k, mert azok reven sikeriilhe! m.S6lapilrlri a trag&ia okel. A
louisianai6llalnllaliirhoz kltr-eli Hemphil kdmydkenfellehet6legaz ilrepiil6g6p 7 f6nyi l€garysdgelegaUbbogyik
aagidmk x advdnyaira tutka ak. Nen m€ssze egy roncsdarabtdl ugyanis ery s/nn6 dgett ldrzsct, eg)/
combcsontotis €gy koponyt Lt6:laL Ddl-Dallasbanpedig egy l6ba1uleihk A har6sdgokn r koribbanjelet6k,
hogy a tragddiAba4ni:d . te1 ,[.lraj65dlet€tvesztette.
lotigo - 2003.febtudr 3., he|6, ] 2:0ttl
Az lorigltt d/. Handth Andft\ i'rk\t^t6€sillagdfi, a BudapostiPlanetari|lm igazgatojat kdrdezte a Columbia
lragcdirjrnak lehea#gesokairol 6sa vdrhat6kdve&czmdnyckrdl.
Iorigol: On szerintmi okozhatraaz drrcpt 6g'p negsenmisnbslt? Milyen lehetSstgekWpzelhetdk e{ egAltaldn?
Homath,,1ndns: A NASA szombaton,kdzep-eunipaiid6 szei{ 21 6rakor kezd6d0tt - a-anapmrr mAsodik sajt6rijdkoztatojdr elisme(dk, hogy a Coluftbia im€piil6gdp sLrtja sordn egy :6bb mdt€r€s darab viilt le a fi
hajJ6anla$andly szig€leldseb6l,arnetyelt liilta a bal oldali sr]]lyat. A NASA nem lartoua veszetyesnekcmeL
kaive&ezmenyei!de $ost alaposarki fogidk vizsg6tni az igyet. Ez val6szinil€g csak egy kis sdriilist okozou, ,rn
kritikus helyzetbenlelaszfofrlis esem€nlsorozatotindiihatott el. A NASA teMt tudott egy esedegessdriilds6l vdlcmdnlem sz-erir ezd( most fejek fogla! hdlani.
lo.igol Ha wl'tun e2okaztaa tragt tt. ut tartenhetett,al,ijdban?

dr Alntb lvdn,
As&zrgry: Mi tlirt6nt a Columbitival?- a DA|A Salosrrtily kerekszta|-resz4lgetise
.lL FatkasBertalan,dr. HorvAtht'lndras,dr.Magari BAh 4sSze]r,etui l,Aszttki,t renliikdddsdvei
VI]I. Mrzem u. 7.)
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Honath Andtust Alfiag'dia b€kdvetkezteel6tt rijviddel mig mindenrendbenmenl ^z irrepiil6g6p a megfelel6prlyin haladl Pir perccela katasztr6fael6ttjdttek az ets6,probldmrkrautal6jelek: a h56rzekel6szenzorokelndmuhirtelen felmel€ged6sdtdszleltek,nujd meg is szal6saa bal oldali sz6myon.Ritviddel ezulin a gdp szerkezetenek
volt, mert a gdpbeldpetta s6r[ l6gk6rbe,6s a kttriikadt a kapcsolat.Ez azonbanebbenaz id6szakbantermdszetes
F€ltehet6,hogy a Columbia halnarosanel_
lajttekialatul6 plazmafelh6mialt lehetellenndv61ta r:idi6-dsszekiittet6s.
a h6pajzzsalkevdsbevddett reszeifordulhattal e16rc,
fordult a kijelolt rep dsi inix't61. Ermekkdvetkezm6nyekdnt
ds a gdp eldgetl A leg6nys6gval6szinfitegazornal szajmyethalt.A losz6{6skor^z lidirmi tulajdonkipp€n egy izz6
burokban utazik melynek h6mdrsdkletej6val ezer fok felett van. Nyilv&rya16, hogJ' ha az iirrepiil6g6p ilyen
minddsszendluinynisodp€rce namdhatott az iletb6l
h6terhelCsmelett szdthulott akkor a sz€mdlyzetnek
a
trugedidt?
hog
negelSzzdk
Iongol: Mit lehetettvolnd tenni,
HonAth Andntst Elvileg lett votna d leh€t6s6&hogy a Columbi6rol ,z tuhaj6sok kil6pjenek a nllt ijrbe a
Nemzetkdzi Oni onas mellett, 6s ,tmenjenek amak feddlzetirc. Ezu!fu fel lehete$ volna kiildeni egy mdsik
iirr€piil6gdpe! amelyneklegdnysegemegvizs$illa volna a szimya! s az eredmdnyftggvinydben ditnlhetrekvolna
a tovebbiakr6l.Mindez azonbaregyel5refeltdielezes,6stdbb h6tbetelik, mig biztosabbatlehet mondad.
Iorigo). A knlanfile hi{oft'sokban ket tovdbbilehebsagisfelmeiilt a kataszb6faesetlegesokakent.
Hawath An&ds, Ige[ sz6ba ker ! hory a gip rossz szdgbenlipeft a l6gkdrbe, vag/ felrobbant a rurad6k
hajt6aryag,de ezeket6n nem tartomval6szininek.
Ei leszneka Colunbia katasztr6fijidna*?
Iorigolt Mibeh kavetkezmen
Hondth Andrds'. A NASA le.illitotta az dsszesrepijLlesta vizsgrlat idejdre. Az eredeti tervek szerint ryfuciusban
indul6 Atlantis irepi 6gep leCkonibbanhlin jriniusban indulha! hogy lecser6lje a Nemze&dzi Unillomis
leg6trysdgdlHa ez nem lesz lehetBiges,akkor az oroszokezt a Szojllz-firhaj6kka.lkdpesekvdgr€hajtani.Remelem,
hogy enndlhosszabbLil1i hatis nem lesz, s az irplogram a sz6myi bagediaellendrefol}'tat6drk-Most azonbanaz
az els6dteges,hogy kideritsdk,mi t&tent A v%s6 vdlaszta gdpfeketedobozdbanlev6 infomlici6k adhatjdkmeg.
[origo - 2003.Iebn'tu ] ., szonbat, 23:381
Orosz fuhaj6zisi szalirt6k serint szinie bizollyos, hogy miszaki hiba okozta az amerikai Columbia furcpi 6gep
katasztr6f6jrt,de a tragddiaokainakmegrllapltisa nehezfeladatnzl igdrkezik.Az oroszInterfa\ hiriismdks6g 6ltal
vasdmapmegk€rdezettspeciahstaknem zrrtek ki szabotizslehet6sdgdtsen! bdr serintijk ez a legval6szinffdenebb
verzi6. Egydntetii vdlemdnyijk viszonf hogy a tragddia az amerikai trkutalis megtolpandsdt€re<lm6nyezi,arni
legaubbis rdvid t6von megkdrd6jelezia NemzelkdziUntllom6s (ISS) jaiv6jdt is. Az orosz irkutatisi hivatal, a
felajAdotta segibdgdta aag€diaokainaktiszdzis.rloz. Az orosz polilikai vezet6kkozvedeniil a
Roszavrakozmosz
ka'asztrofautin €szvdtiil,et fejezr.6kki arae.ikai €s i2tacli kou6gfiknak. Szergej eotbunov, a Roszsviakozrnosz
sz6viv6jevasimap bejelentette,hory az oroszf6l kisz amerikaimegendel6$e Szojuzirhaj6kat g/6rtani. Kdzlise
szerint az orosz firtrltatrisnak csak €rre 2z 6\,Tevarruk meg a sziiks6geshaj6i ebb5l a tipusb6l, a 2004€s
feladatokatel1rt6 kdt Szojuzmdg nem kdviilt el. A Roszauakozmoszszerint elkdpzelhet6,hogy tdbb Progressz
teherffrhaj6gyrritaira is sziil{sdg lesz, az ISS legfuysdgdnekellat sa €rdekdben,mivel ezt a feladatot eddig
javareszt az amerikai firrepiil6gdpeklrtt5k el a maguk 100 tomrs kapacitris6val,m{g a Progresszekcsupin 2-5
tonndnyiterhetbimak a viltgfirb€ szitlitani. VasdmapBajkonurbana tervek sz€rfutmegtdrtdntatnak a Progressz
szrllit az
M-4?€s tehen?baj6nakaz indttis4 amelyijzemanyago!6lelmiszert,dokumentumokat6sberendezdseket
pdltdra
shoz.
e's
k6t
nap
mtlva
csadalrczik
az
0rallorn
6[t,
Az
fuhaj6
sikeresen
ISS-re.
Orosz saldrt6k vdlem6nyeszerht a Columbia v6gzet6t okoz6 technikai zavamak lxfuom fornisa lehetett A
legval6szinfibbnekaz t nj6l(, hory az 6vek sorrn elitreged€ttaz ffrrep 6gdp fdmszerkezete-A masodrkhelFe a
Columbiaeryik szamyAnaka NASA 6llal is jelzett s6riil6s€tt€ttek ^z orosz specialislrk. Aldsponliu} szerint nem
ziill,it' kr az sem, hogy az irrepiil6gep vezerldsi rendszerdbenkatvetkezettbe zavar, akdr az elektronikus
miatt. Az orosz frkutatAsi szakemberckigy v6lt6k, hogy
rendszerek,akir valamelyik komputer meghibasod.iEa
kitnnyenle6lithalidk az emberesamerikaiffnepiildst legalAbb2007-2008-ig,amig rij konstrukci6k k6sziilhetnekel.
Allrsponliuk szerint ez megkdrd6jelezia Nemze&itzi Uni'llomjs jdv6j6t is. Elk6pzelh€16,hogy az ir{,llonx4s
eimenetileglegdnys6gndlkill mrrad.
MTI - oriSo 2003 februttr 2., vas6nap, 19:43)
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A,V,4&4
ACotunbia knldetasenekhivataloshodlapja:

http://ir1{w.ulailag.hu/page.php (cilikek magyarnyelven)
http:/ i'$'w.origo.hu/
http://www.nasa.gov/
http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/

a Pro Renovenda
Az Urkaleidoszk6p2003.6vi szimainak megielen6s6t
Cultura HungariaeAlapitviny timogatja
dr. Almdr lvdn,
aRendezvdnv:Mi t6rtdtrt a Colrmbi{val? - a DATA Szakosztily kerekaszlal_beszdlgetdse
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dr. FarkasBertalan, *. Hondth Andrds,
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