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Az elmlitltheteksoftn elkipesztdenizgalmasesetnantektartanteka Marsonl Ot {rczonda erkczettneea bolB6hoz anelyek kaz l hdron sikeresenftgrchajtofta e.ldigiIelodatait, antkA knl.letts ninden t'aloszinlsiS szerinthdarccal
vtszddox.Az Urkaleidoszkopjanudtiunnbban negprdbdljuk nsszefoglalnia Man-kutatds utobh masf'l h6napjdnak

Elj{rt rz id6 a Nozomi felett!
2003. decemb€r94n ntdLi z Nozani utols6 6ftija: kudarcot vallott a fbldi ird,nyit6k v6gs6 kis€rle1e,hogy
kapcsolatbal€pjenekaz trszonddval. A Nozomi nemfog pdlydradllni a vdrdsbolyg6 kitrul. csupiinelrepiil mellege.A
kis6rte. Az els6 komoly hiba 1998december6f61evtizeddelezel6tt inditott trszonda ftjiit a kezdelekt6lbalszerencs€
ben li'rtdn! mikor a szerkezetfttldkdzelb€njdrt, hogt bolyg6nk gavihici6s energiejiitmegcsapolu rttvidebb.gyorsabb
pelydnjussonel a vajrtisbolyg6hoz.Egy beszonntszelepmiatt azonbana kell€tdneltobb iizemanyagothaszneltfel a
pdlyam6dosit6man6verhez.CdlpontjAttevesztveaz irszonda progrdmja rcm haladlutott tovdbb az eredeti 1crvek
szerint ugyanisn m maradtelegend6iizemanyaga sziiksigestovdbbiprlyakonekci6km. Az egyetlenes6lya kiildet6s
egy ij prlya megtervezisevolt - amely sorrn jelent6s kdsdsselugyan, de eljut a vords bolyg6hoz
megmentds€re
Kezdetekt5lfogva kdrd6sesvolt azonb\ hogy miikitd6kipes lesz€ m68, mir€ a Marshozir. Igy kapta tj nev6tis, az
ercdetiPIanet-B elne\ezesr6ly'r'ozorrl-nkereszteltdkdl amijapinul remdn]'tjelent. Eredeti itja szerint 1999okt6bereben kellett volna a Marshoz6mie, am e sajndatoshiba miatt mintegy6t €vig t rt6 irul2zisra kdnyszeriilt.Ennek soiin
valanint 2003.junius l9-dn. Az,firbili kdriilm€nyekazonban
k€tsz€ris elreDiiltFtildiink mellett: 2002 decomber6ben,
zordak6s kegyetlenekegy 6rz6kenyffreszkozszamarai2002-benegy rendkiviili Nap'alcivit{s igencsakmegviselteaz
iirszondakommunikeci6sfelszerelesdnekegy .eszit. ercrgaellrt6-rendsT-ere!aminek kdvetkezt6bena f6hajt6nfvdt
semtudtdk beinditad. A sugr-rz{shatis:ia a Nozomi olektronikusrendszereiis megsdniltek,s a fdldi iainyit6k jtniss
6ta hidbapr6b6ltik hel).realitani az etekEomosrendszermik('d6set, hogy felkdsziiljeneka pdyeta eldshoz sziikseges
man6verekreis m,ikddesrebidiik a fdhajt6mfivetis. ,V6giil d€.emb€r9+n a sakenberek ddetiira v6glegkifogyottl
A JaFin Uriiglniiksdg, a JAXA hivatalosanis tr€jeleniette,hogy a Nozomi
nincsttjbb es6lyaz irszonda megment6s6re.
nen tud pflyrra ,llni a vdrtjs bolyg6 kdriil. Ez lett volna az els6 olyan firszonrla,amelynektudom6nyosfeladataleginkibb a vitrijs bolyg6 ligkori paramdtereinekhrlajdonstgainalvizsgdaL4rair6nFl. Feddlzet€n14 tudom{nyosmlszer
kapott helye! amelyekmind legI6k€ppa Mars felsitligkdre es a napszelkaizdttikdlcsttnhatds.valamint a bolyg6 me8nesesler6nekvizsgdatarakdszitettekfel. A felszinr6l es a Mars kdt holdjiir6l. ^ Phobos|ol 6s a Deinosr6l is k€sziiltek
lolna f€lv€telek. Az ffrszondrinhelyet kapott egy 270 000 n6wel elldtott aluminiun emez is. Ide az inditAs el6tti
.,Kiildd el a neveda Marsra!" kampiny sordnlehetettjelentlemi. Ezek a nevekazonbansosemjutnak mdr el eredeti
c6ljrkloz, a vdros bolyg6ra. Az id6 a Nozomi ell€n dolSozolt.TeNezettelettartanaj6val rttvidebbvolt. mint ameddig
irulazisa tanott. igy ajapan fuszondatehel€d€riil Csndmin sz.igddotl a vijrds boly86 ield,
exkluziv, mcghosszabbitott
s 2001.decemberl4-6n mintcgy 900 km liivols,igbanelrepiilt mellelte,hogyezt kaivet6ena v6glelen& vindora legyen.
(ww. nilaP.hu -CsenEeriTi ea)
A Mars Evrds - a siker kr6nikiia
A Man Expressaz els6 eur6paibolyg6kutat6orszonda.Eg/ kering6egysdg,ameiy prlyiira 6ll a Mars kdriil
Az ily€n dpus irszond6l tudom,inyosprogramjairasonl6a Fijld koriii kering6 mfiholdrkdhoz,mert a bolyg6 teljes
felszin€nekfolyamatosvizsgalarira kdpesck- ndh6nyn6teres tdrbeli pontossriggal.(A leszell6egysdgekviszont kis
Giilet reszletesebbelemzes6realkalnusak azonbanmdrdsieredm6nyeiksokkal kevdsb6eld,nosidrat6k.) A Ma
bolyg6kdziutazisaveg€neljussona vords
Express2003.jlnius 2-iin hag].tael a F6ldet,Iogy400 milli6 kilomdteres
id6 srcrint ddlel6tt 9r3l-kor levdlt .(la a Beagle-2
bolyg6hoz.Hat nappal a megirkezes€16t1,kiizep-eur6pai
lesaill6egys6g,majd 2003. december25+n hajnalbarv6gre eldne celjat. S mi-kijzbena Mars-kutatis iftint 6rdekl6d6k
aggodvakdvctlik figyelemmel a Beagle-2 solsit. a Mars Express- klss€Mttd6e szotulva esettilt kuldet6setalrn
legveszilyes€bbpillanalain. A pAlyam6dosit6man6verel6tt kil{apcsolt4l a kering&gysig osszesolyan elektromos
b€rendezdsdt,amelyek miikoddse nem volt feltdtlcniil sziikseges.ezzel is csokkentve a viiradaflrl fell6p6 hibak
mert
veszdlyet.Hajnali 2:31-kor a lervekn€kmegfelel6en- megsztnt az i$zondival zz osszekottetes.
f6hajtomiivevel
ininybaellt s igy antetuLija
efordull a Fijld fel6l. l:4?-kor, anukora MarsExpress414
a sziikseg€s
kilometene kdzeulene meg a vords bolyg6 felszin6l, bekapcsolta l6hajt6mii, es l7 percenkercsztiil mikddve Mars
koruli pilytra illitotta az irszond.it (ekkorm a Beagl+-2 m:ir 2700 kilonelene tivolodott el a Mars Expresst6l.€s
man6ver
megkezdte
a leszill6st).E?t kdvet6enazonbana Fiildr6l n€zvea Mars m6gekerilll ezen a p{lyam6dosilo
adatokat
credminyenem deriilt ki azonral.s:ll-kor a Mars Expr€sskilepelta vdr6sbolyg6lnydkab6l. s el67-crcs
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knlditll a fijldi ir,inyit6kozpontba.Ezek alaplAnig/ tint, hog/ mindenrendb€nzajlott Ie. a pdLlyanodositicsikeresvolt.
V6gil1 9:44-kor bclyre.illt a nagy adat Mtelff dsszekOnetiss az Eur6partrtgmokseg satemb€rei hivatalosan is
inegcr6sitellek,hogt a Mam Br?ress sikercsenpdlydfa6ltt a bolyg6 kdnil Ez azonbane&/ igen elnllr|l, egnenctiprlya
a Mars egled:t6i sikjiban (leglivolabbi pontja 190e?"ffkilom6terrevan a fe:szint6l), amel]'r6l az firsmndit december
lo-in dtlitjdk il !tgs6. rnldnem polrris t6rkdpez€sipdlydjrra a f6haj6mii kirom percig tan6 mrikdd€sesor6n.Ennek
sikja 86,1o-osszdgetzlif be a Mars e$enlit6i sikjeval (iDHinici6), marskdzel-Fntja 258 kilomdrere van a felszint6l, a
leglrvolabbi pedig ll 560 kilondterre. Egy teljes keringds7,5 6flin at mrt, s ebb6lkb. egy-ndsfel 6nin dt vegezhet6k
tudomAnvosvizsgrlatok A rtszerek kalibnici6ja utdn az els6 tudorninyos nerdsi eredmdnyek2004.januiir vegdn
viirhal6k. A Mars Expressludonrinyosprogrunja az, hogy reszletesfelvdteleketk6szitsena bolyg6 teljes felszin6r6lds
szuper-rdszlet€ssdgikepcket egy€s reriiletek6l, tovdbbd meghatarozzaa felszin Arvdnyi dsszet6teldt6s a l6gk(ir
tr ajdonsiigait.Kicmelt feladataa viz mennyis6g€nek
es 16fteli eloszlis:tnk vizsgdlata,amelyhez elt6r6ena konibbi
iirsz-onddl(lol- radar-berendezest
has?-rnil.EMek scgitsdgCv€lk€p€s a felszin alatti rdtegekviaa{alftinar( minden
cddiginil pontosabbrneghaiirozirira. Mindezek mellett fonros feladar4 hogy 2004. janu.tr 4-€ u!ii! amikor najd
elrepul a Beagle 2 felt€telezettleszilll6helyefelell, megprddja felvenni a kapcsolatotaz angol iesailloegys6ggel.Az
eddigi pr6billkozisok ugyanis nemjfutat sikerrel. a Mars Expresskommunildci6s rendszer6tpedig kifejezetter arrn
terve,|l6k,hogy a Beagle-2_jeleittovdbbitsaa Fdldre.Emellett a kering&gyseg - megirkezdsiikutln - rel€ lomAskint
s€gili majd a kdt arnerikaiMars Exploralion Roverdsa fdldi irdn)it6ktjzpontkitzittti ilsszekdttetes
fenntarlisri! is.
ha*n'.narc soci etv.hu - S k An&h)
A Beagl€-2rcjt6lye
A Cbarlas Darwin kutat6haj6jrr6l elneveze(, ritbbsdgdbcnangol dpitdst leszilloegysdgirszonda a Mars
Expresshezkapcsol6dvajutotl el a vtirds bolyg6hoz,s hat nappaja megirkezdsel6tt vdlt le a kcring6egyseg6l. 2003
decenbcr 25-6n kellett voha edraladniaa ligkt rijn 6s el€nie a felszin! majd miut n iizembe helyezteantetuxije!
kapcsolalbal6pnic a ldldi ininyit6kitzponflal. Ezl fdldi rddi6dvcsavekeniltetve az anerikai 2001 Mars Odyssey
kering6egys€gen
kereszriilis megtehetrevolfla, de ez litbb mint tlz naponer nemrdrt6ntmeg V6giil 2004.janu,ir 5-en a
Mars Expressnegfelel6 pily6n, 315 kilomdteresrnagassdgban
haladt el a felt6telezettleszi.ll6helyfelett, liln a v6rva
v6rt jelzisekel i8y scm sikcriilt dtekelni - annal elleni.q hogy a Mars Expresskommuniktrci6srendszere!tervezlek
erre a feladalrais. A Mars Er?rcss llHl nidi6vevdjea leszillfui teriiletdl 6rkez6leggyengCbbnidi6jelek vdtetdrcis
alkalmaq i8y amennyibena Bergle 2 hrl6lte volna a leszilldst, az firszonddnakfognia kellenejelcit. Szak6rt6kszerinl
van nt nimi esdly, hogy az arszonda egy krrt€rben landol! igy esetleg rmydkban helyezkedik el, ez pedig
megakadelyozhatja
cglris:.1a rvrpelemekl€ltiirt€n6 hatdkonyenergiag}tjtdst, mrsresztakrr a kapcsolatfelvdteltis. De
sajnosaz semzirhrr6 ki, hogy az ffr€szkdz€ppena kniter meredekfalin vagy durvabbtdrmeldklel dvezettszegdlyen
6rte el a felszinl s egyszerienfelbonrlt illetv€ aissz€tdrt.A.kniter eglibkdnt mdr€tdb€n- es val6szinfilegm6lysdg€ben
is hasonutaz arizonai Barringer meteorit-kniten€,amelynek,trndr6je kb. 1200 mCter.m6lys6gcpedig minlegy 200
miter. Mig azonbanbolyg6nlon a fclszinformdl6 ef6k nikijd6se miaft igen keves meteoritlarter taldlhat6,a Mars
sokkal kev6sb6vdltozekonyfelszinen igen gyakoriak- igy rendkiviil nehezfelaalattcljesenbiztonsAgoslesz-4ll6helyet
lalilni
(Az[origo] Tudom{Ayrcyatinak cikkealapjdn)
A Spirit l$z:ill6sa
A NASA k6t egyfoffu rnars-jermivetinditott a viirds bolyg6 fete, amclyekkitziil az els6,a Mars l\ploration
novel,1 (mdskint Spir"ir,vagyis Szellemis6g)2004..ianurr 4+n drte el a felszinr a cusev-kniler eriiletdn. Egy
ncmz€&bzipily:lat nyenesekdntfebndr elejdnegy mrgJrr di4,L a 16 dvesTurczi Ddvid is bekapcsolodhaimajd a
knldctasirinyitdsaba.A tovabbi esem€nyek(az id6pontokkdzep€ur6paiid5 szerinr):
2001.jdtuAr 1., JjJ0 - Az irrnyit6kdzpont tijdkozrat6ja szerint minden rendben,a Spirir a reNeknek megfelel6en
kalzeledika Marshoz.
.li0J - Az trszonda n€gkezdte a ligkdri bel6pe$€z megfelel6helyzetelfoglalasel amdFek sorel a h6!'6d6pajzseta
l6gkdr fe16forditja.
4:25 - 13 600 kilometeresfeiszin feletti mgassigban a Spirit megfetel6pozici6ba :ill, mikdzben t2 000 knvh-s
sebesseggel
kdzeledika bolygdfele.
.{rJo - Mivel a bolyg6kijzi szillir6egysegnapelem-dblri elfofduttrl. a Nap hiny6b6l, mosrarr6la ligkdri bet6pdegys6g
en€rgiaellAdsitiit akkumdebr biztositja.
l. J-t - ES/ orival a felszin el6reseel6tt a Spirit felszin feletti rugassdgal0 560 krn, sebessdge
pedig t2 320 kMr
-tr/6 Mcglttrtent a ldgkdri belip,Segysdglev6lasztsa a botyg6k6zi sziflitoegysdgr6l. Mikdzben az et6bbi lassan
Ibrcgu leryelye kdriil folltatja az eresztedesta felszjn fel4, az ui6bbi kissd eldr6 pelydn haladva el6g majd a
jeledeg 2 000 Iqn
l6gkd.ben.A Spirit felszin felelti magassdga
ii?:
Az irlnyit6kdzpon!tij€koztat6jaszedntmindenk€szen:illa Mars ldgkordbetdn€l]6bel6p6shez.
A bolyg6
gravi6ci6svonzoereje
gyorsitjaaz iirszondril.
jele €g 18 000krn^.l\44a NASA igazgat6ja
lokozatosan
sebessdge
isa
repiildsininyit6lerembenhrt6zkodik.
.t.J9 - A Spiril beldpa Mars l6gki,rebe.Seb€ssege
19 200 kln/\ felszin feleui magassdga
kb. 130kilolndter.
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JiJl - Az iireszkitzfekez6desepontosandeikelhet6.
J. .l{ - Kinllik a fdkez6emy6,s a leszilloegysdgndllevAlika h6v€d6pajzs.
J:.]-t - Bekapcsola magassrgm6r6radar,majd felfuj6dMl a ldgzsdkok.
J:J6 - A Spi.it a l6gzsrk-burkolarb€lsej6benpattoga Mars felszinen.
J:JT - Nem drkezik ijabb rrdi6jel az inhyit6kozponrba(ez azontlannorrltis, mert a patogds kdzbenszinteleheteden
iolyamatosankapcsolatbanrMradni a lesailloegys6ggel).
Jrl.t - A Spirit a slmitAsok sze.int fi ir megdllta felszinen.Ezek utAnlovdbbi radi6jeleketsug:i.rozrDjd a Fitld fele.
Jr-t, - Az amerikai l4ars Global Surveyorkeringdegys6gelhalad a leszilt6hely fetett. 6s rigy rffnik drzekeli a Spirit
glenSe nidi6jeleit.
JrJl - A StanfordEgetem nidi6tivcsove 6szlelia Spiritjelzeseitazt kttvet6en.hogy a szerkezetmrt el6ttea felszinr.
JiJ2 - A SPIRIT EPSEGBENLESZALLT A MARSI{AI A D€ep SpaceNetwork goldstone-iis canbermiSllomisa is
jeleit.
esz:elt€
jiJJ - A Spirit igen szerencseshellzetbeq also paneljevallefel6 6llt meg a felszineL igy lehet6
a
leggyorsabban
egrdnelrl€l a l6gzs6kokleeresadseds a lesz6ll6egys6g
kinyittsa.
6:24 - Az als6par.elrcgzeikjainakleer€sdesebefejez6ddtt,az oldalsoparcleknCla miivelet liz perc mlrva 6r vegel
6riJ
Az irrnyit6kdzpont tAj€koztat6jaszerint minden rendbeq a Spidt ldtssr6t-tdptsrc hajta v6gre program.jdnak
kezdeti elemeit. Eszerint baftarosar elkCsziti els6 felv6t€leit a ki,riildtte ldv6 t€riiletr6l, ,m a miiszerek lelies
kdrbrici6jarobbminl egyherigl2n nrajd
8.0, - Az amcrikai 2001 Marc Odysseyfinszondaelhatada leszdlAsi hely feles igy tov6bbithatja a Spirit kezderi
adarai(a fttldi ininft6kozpontba. Jelenlegez jelenti az egyetlenkonmunikicj6s lehel6s6ge!a mars-jrnnivel, mert a
lesziiU6hella6lndzvea Ftlld mir a horizontald siilyed! s csakl8:22*or kel najd fel rijra.
8:06 - A Spirit siker€senkapcsolatbalCpettaz amerikai kering&gys€gget.Ez ijabb, niggetlen meger6sitdseannalq
hogya lerveknekmegfelel&n mfkt'dik.
8:17 - A 2001 Mars Odyssey2.1Mbit-nyi adalrnennyisegtovdbbitisrl kezdte meg, am€ly l6kdnt a lesze 6egysdg
miiszaki6ltapoiival kapcsolatosinfonDiici6kattartalmazza,de eltipzelhet6, hogyaz els6fetszini felvdteleketis.
Ezl kaivet6ena sze&ezet ieivdteleket kdszitett a kdriildlte liv6 teriiletr6l 6s miszereivel negvizsgdlta anyagi
osszetdtelit. A kiildetds 12. napjin p€dig legordult a felszinre, hogy megkezdje3 h6naposratervezett mllllkljdt a
Gus€v-kniterben.
@\ev.narswcie0.ht SikAndrds)
A Opportunity lesdl]lisa
A NASA ket eg)'Ionnamars-jdrmiretrnditona vords bollgo feld. amelyekkozt a mfuodijqa Ma's
Lrplorution Rover B (maske Oppottunity,'t^EyisLehet6seg)2004.janu.{r 25+n drte el a felszinr a Meridiani plantn
terileGn talAlhato,Henatit-rtgi6nak nevez€lt t€rs6gben.Ez a leszjll6hely pontos€nmegegyezikca{l Benadett
tagtirsutrk javaslaLival, amelyet egy nernzetkiizi didkpdly6zatnyercsekdnt 200l-ben tet! a NASA szjmdra. Az
esemenyek(az id6pontok k6zdp-eur6paiid6 szerint):
2004.jan tu 24 2,1:1J- Kevesebbmint kilenc 6m van lxitia az Opporhmityirutazisdb6l. A napelemekes az antenna
megfelel6pozlci6ban6lll|ak. A pAlyamegfel€16.az utols6 korrekci6sman6verresem volt szilksog- az Opportunity
pontosana Meridiad Planumfel6 tarl
Jdn Ar 25.. 04:16 - Az Opportuity sikeresenantennrt vrltott. a kitzep€shelyett inmdr az atacsonynyeresdgff
an@nnejithasznllja. Jelenlegrl'sodpercenkent10bit€s sebesseggel
hrtja a F6lddel a kapcsolatot.
01:36 Az ftszoad^ megkezdie:forduldsiman6veret,am€l],neksonin megf€lel6pozici6t vesz fel a ldgkdrbetoftn6
bel6p6shez.
ol:.lJ - Az ininyit6kdzpontjelent6seszerintb€fejez6ddtta rnan5ver,az Oppodunily h6pajzsevala ligkdr feld fordulva
felk6szUltft! hogy beldpjenaz atmosd€reba_
,l:Jl - Az Opportunifyjelenleg 13 300 kilomdter.evarl a Marsl6t. sebess6ge
14 412 knv6ra. Az irszond.it m6g egy
ideig $/orsitja majd a bolyg6 gravitici6ja.
,J:rO - A loszilldst a fedilzed sztnit6g6p el6re beprogramozottparancssoralapjiq leljesendn6ll6anvez6rli. A Spirit
landol6saktjzben nyert addok atapj6n id6kdzbenmodositjdt a leszlllrsi paramitereketaz Opporru{ty szoftver6ben.
Az ejt6emy6tpdldiiul nagasabbannitja majd ki, mim a Spirit.
0JJl
Megliindnrck a sziiks€gesldp€seka &izg€nenitorokmotorjahak mtkddtetdsdhez.Ezek fogiet feltujni a
l€gballonokaqamelyeka leszrlds sodn a becsrp6d.{s€rejdthivatolak tompitani.
,-tr2l - Az OpportDnifymegszabadula sziUi!6egys6ghft6rendszereben
maradtfreont6l. @zt az riirulazissoninhttdsre
lusar.lldk em tdbbdnemveszik lasadt.)
05:10 - Az ercrd^elt tAst(tkiletesenmfikddik. A frcon kibocsjh; mjarl az irszondapozic'6la kiss6m6dosntt,ezr m.ir
korrig.iltak. Az Opportuniryjeledeg 3 500 hlomerene van a Marst6l, seb€ss€ge
15 360 knt6ra.
o5r$
A legkdri beldp6egysdgsikeresenlevdlik a botyg6kdzisziilliroegs6gr6l, s minte$, 13 perc mrilva b€ldp a
ldgkdlbe. A szillit6 ffrszondavoll felel6s az Opporlunily Marsra ju11adM6( A rug6kkal leviilaszot szerke;et
nenthetedeniilbecsap6dika Mars felszindbe.
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,Jrl8 - Rdvid id6re megszakada kapcsolataz Opportunit]\,a1.mialatt levalik a s?riLllit6-6rszondii{ol.
Az6la azonbana
fdldi nidi6lilcsdvck sikercsenveszik a nidi6jeldt. A lesziuis sonin a leszilloegyseghdtuljA.aszerelt kis nyeres6g{i
anteiun to\,ii6bit informeci6kata Fdldre a landolrs menet6riil.
,J.Jl
Ot p€rcvan luitra a l6gk06€ val6 beldp€sig.Az Opportunitysebess6ge
18 200kn/or4 es ez mdgmindig n6.
()JrJ9 Az Opportunitymost l6p be a l€gktjr fels6 retegeibe.Sebessdge
kb. 5,4 kilomdter nAsodpercenkdntmagassiga
p yajin mintegy 128 km. A h6ved6 pajzs legaldbb 1430"C-osh6mdrsdkiet€:visel6serekepes.A sz:imiLisokszerint
42.6 hlomdterrel a felszin felett 6ri el a rnfiinuils h6terhelesta lesliloegys€g A nursr meleorol6giaiel6rejetzisek
szeint a leszill6h€lyena vArhat6h6m6rsektet-15'C.
06:00 A fltldi ir6nyit6k mvigdci6s csoponja meger6siti.hogy ^z Opporn$ity belipett a l,',larsldgkdribe. Nitxiny
pqcig a hdpajzsda l6szerep,ez felel a leszilloegys€gbiztons,lg66(
0t0l - Az Opportunity 1600knv6nis sebessegre
lassulle, €kkor nyilik ki a f6kez6emy6.
06rJ
Minden a tervek szerint halad. Felfirj6dnrl a legzs6tok. rllajd a megfelel6 piltanatban bekapcsolnaka
f€kez6rak6tik.
06rrJ Az Opportunitypattoga Mars felszin6nl
06108- AZ OPPORTUNITY SIKERESENLANDOLT A VOROS BOLYC,6 FELSZiNENI lsn6t meg6rkezriint a
Marsra.A szerkezetfolyamatosantov:lbbitjafeldnk rrdi6jeleit.
,6:i 0 - A pasadenaiininyit6kdzpontbanleirhatatlanaz 6rtjm, az Opportunitymegism6telt€a Spirit sikeresleszildsfu.
A korebbi aleln6k, AI Gore.valamint Califomia {llam koinin}zoja, Amold Schwarzenegger
is az irlnyit6katzpontban
06jl / - Az Oppoftmity jelenleg mig a Ma$ felszin6ngurul.
06:16 M6,e mindig nem ellt meg az Opportunity, tovdbbra is gurul kijelijh leszdlldhelye,a Meridianj Planun
lers6g€ben.
06:19- Az itirtyit6knzpont adataiszerintaz Opponunilym6gmindig mozgdsbarval! lassangurul a felszinen.
06:22 -Yd,gfeme1i a ,€szill6e8ysdg,eselnyeri vegs6helyeta Mars felszindn.
06121- Az Opportunityrol drkez6 adatok alapjdn lehetseges,
hogy a szerkezetmdg mindig mozog, b6r a m6mdkdk
szerint ez m,ir nem feltetelezhet6.A leszilldsr6l a Marc Global Sunefor Wnjt adatoka! amely€kctkds6bb alapos
elerudsnekvetnekalr.
06128 Az Opportunityvegre mozdulatlana felszinerl A kdvetkez66nil sordnleer€sz1il6gzs.ikjait,s megkezdddik
viragszerl kinyilAsa. A tera6der alakf szerkezetrcm az aljeq hanem eg/ik oldallapjin 5ll, a szdtnyilrs kdzben
automatikusan,ddordul" majd als6 lapj:tra.Ezt kiivet6enkinyilmk a napelem-tAblrks a panonirllkamera felvdteleket
kiszii a kdmyez611ijr6l,amelyeka 2001 Mars Odysscykering6cgysegenet akir m6g aznapmeg6rkezhetoeka liildi
(w\'.narssocietr.hu
uilnyir6kozpon$a
CsenseriTinea)
A Mars magiafolydkony?
A Marc GIobal Slrrrelo. mdrdseiszerint a Ma$ vasmagjanakeg/ r6sze olvadt :illapotban leh€t. Ene a
kovetkeztetesregy jutoral a JPL kutat6i, hogy megvizsgdllrka Nap okoztadraddyhull6ft m6rt€kdt.A MaIs alatja az
arapily k6vetkeztdbenminte$/ I cm amplitid6val ingiadozlk ez az 1999es2002 kiizdtt vdgehajtott l6zemeresekb6l
deriilt ki. A L'utat6kszerint a Mars alakja hil rugalmasanvdltozik ahloa hog/ eg6szma&ia szildrd lulrnaz.dlapoti
(Kongrcssnsinjsdg A. 1.)
legycn

Az els6irr3nderai-szimrldci6- oa$/ l6pdsaz eun6paitelerirhajd fejlesztesdben
Napjainkbantete le az ESA az AW (Autanated Trunsfer Vehicle- a$oIi.ata sz.illitoeszkdz)progrun egyik
m€ghatiroz6mdditldkdvit. A" ATV szimddci6 keretdberegy szoiiver segrtsdgevel
sikeresencsatlalozo$ az ISS-hez.
Ez a szoftver a legijsszetettebb,amit valala eurdpaial fejlesztettekiryroglam szim6ra. Ene a szimuldci6ra ae.t
Mrledrr-ban keriilt sor. A tesztel6salatt semmilyenprobldmaneml€peti fel. A szimul6ci6skdmyezetbentehrt az ATV
sikeresendokkolt. ami azert is jelenl6s el6rel6pes.me.t a csatlakozasa legkitikuiabb pont. a legnagyobbtecludlqi
kihivrs. 2003 szeptemberiignagl,onsoka!foglalkozlakezzela szimuHci6val,napi 15 6nit dolgoztal vele. Az rigymond
haflnadikgenerdci6srepijles-szinulicids szoftier tesaelesemdr b€fejez6diitt,a rryolcaalikgenenici6sszoftver pediSa
Jules Ve e prcgan kerctebenfejlesztik ki- (JulesVeme-r6l nevezGkel az ATV teherirhaio els6 p€]d{nydt. ami a
tervek szerint 200:l szeptembereben
egy Ariane-s rak6la scgits6gdvelindul a NemzetkdziUrrllomdsra ) Az ATV-I
folyamatosteszteldsnekvetik ald. igy k€resik az esedegeshibekat.2004-reszeretnik,ha teUesmisszi6k szimulrciojat
Iehehe veghczvinni. Ez ak{r 5-6 napot is jelenthe! ami sziiksegesseteszi a napi 24 6ni6 munl6t. 2004 tavaszira
kivenjet m€goldad, hog/ Les Mureaux-ot tisszekapcsolji*.Toulouse-^l- az ATV ir{nyil6 kdzpontlal - igy mindk€t
hellr6l ,,el6ben"lehet majd l6tni a szimdaci6t. A proglallulakk0szdnler6€nm6ga Foldon lehet tesztelnimind a nyolc
ATV misszi6! nelyekre 2004-20I 3 kdzittt keriil majd sor.
(ww.esa.int Polaris CsillagdszatiS.akkar Borcs-OldhM6nika)
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