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Viz nyomai a Gu!€v-krdterben
A Sri' vizsgdlAtri fijtrbb el6r€ldp6stjeleathetu€k a dani viz t6rtgnet6d* kerd{|glf,-n. Az Opportunitf
felfedezds€iikdvede; kivAncsianvrimrk, vajon a Spirit nikor dlt el6 hasonl6horderejffercdmenyekkel:viae utal6
86r a Spirit eddig csup.invulk nikus efedeti k6zetek nyomaira bu.kkant,az
nyoffiol*:^ ^ Gltsev-ltTdtert6rs6gCben.
ei6zetesuzsgalatok szerint a sz41dlta.lkicsipkdzettperemi 'Mazalzal" n€vii k6zetmifltaviz nyomait 6rizheti. Elzeka
felfedezesek;onban n9m hasonlittnt6ak 6ssze a vdrds bolyg6 tuloldaldn nyomoz6 Opportuniry ered$enyeivel,
amelyek azt s€jt€tik, hog)/ egykoron vizben 6zott a Meridiani-sikeig eE! t6sze. Ez esetbenval6szlnileg sokkal
keve;ebbmennisdgn v2i6l van szo, am€ly talan a f€lszin alatt tolyhatott A viae ual6 nyomot a k6zet titbbrdtegff
burkolatajelen , amelyben tdres€ktalrlhat6ak 6talakult k6zetekkelkitdltve. A Mazatzal n6!r€ k€r€szteltk6darabol
Arizona h;s/eir6t nevezt€kel. Fdlig betemetvefekszik a Bonne!'itle-katerp€remdnel,ahovaa Spirit hosszriitja v6gcn.
a 66. rolori;rkezetl Komyezetddt eht6, vildgos szlnefelk€ltette az irrnft6-kiizpontban dolgoz6 lud6sok figyelmit.
a na$jer6 a 82., nrajd a 85 sol alkalrn{vat megtietitott 6s
Hogy a mdly€bbrCtegekbeis bepillalti6t nyerhessetrek,
megcsiszoltk€t teriiletet (,Net yorv' es ,,lllinois") a kodartbon.Az els,6fiirds meglep6eredm€ntt hozott: a vil6gos'
vor;s homokkal boritott felszin al6l j6val sotetebbterlitetek bukkanlak €16.A ,'New York" elnevezdsi k6zetreszbt
m.isodifunisakorazonbaneg/ mdlyebbeol6v6 rePeddsis eldkeriilt, amelyben€gykorvlz folyhatot( ds ermeknyomdta
scgitsdgdvel
rep€desbenldv6 ,sldnyok m€g6rizhett6k.A kdmiai dsszedt€lt az alfa-r€szecske/rdntgen-spektromdter
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csiszolt feliileten ug/anis ^ mini-TES mfiszer is mdresek€tvdgezhet,hog/ az dsvdnl dsszetdteltmegrllapitsa. Biir
hosszuid6b€is b€letelhet amig az ereimdoyeketalaposalkielem%ik annyi azo[ban megrllapithat6,hogy a nilyebb
rdtegekteljes€nm6s,svrnyi dsszet€telffekmint a k6zet legkiils6bwka. Egy lehetsigesnagyarAzata k6zet kiildnleges
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erednenyeket.val6iiban €zek a nyomok el4g bizontulanok, 6s nem elegek ahhoz,hory eglrtelmfren zre utal6
,,zo4,itlfokkdnt lehesseneftatnt relni 6ket. Rdszbenez is ofta lehet annalqhogy a SPirit € fefedez€se nem kapo(
ak]<omsajtovisszhangot,mint az opportunity kapcsfn tett k6t ko.lbbi bejelentds.A Gusev-krlter teriileten lev6
fuwtt' unilag.hu Csergeri Timea)
foly€kony vizre utal6 nyomokm€gvSratnaknlagul(ra.
SzAlljunk le eB/ rulkdnon?
A, Spitit 4s az Oppo un ry siker€dfelbuzdulvatijbb marskutat6,,veszelyesebb"leszdll6helyekreis szeretne
szondritktild;ni ajdv6berr 32 ut6bbi€vek asztrobiol6giaik alisai ugyanisnema,,biztonseSos"leszdll6helyeketanj6k
iderlisnak.Kitzel hfsz 6wel ez€l6ttjelent mega,,kdvessiika vizet' elSondolist amelyszerint a viz u6n kell nyomozni
az MGS negfiSyelaseintnulatlak: a bolyS6n az elmult 50a Marsoq ha dletetvag/ dletnyomokatkeresiink.Id6katzben
a Mats Odyss€yvlzjdg_dszlel€seit'eg/dnelmff: olyan
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tdbb€njavasolrDkfiiss \ldktud viddkeketkdve*ez6 c6lPontk6nl
Eletfenntart6 r€ddszer a Marsra
OrcsmrczAga krasznojarszkibiofnkai intqzetibene$/ediilall6 dledernt rt6 ,,biorendszert"fejlesztes€k ki,
amely a Mars fuhaj6sait segitheti majd. A hiomeves repiilds sonin a r€ndszel az fuhaj6sok anyagcseretenn€keit
alkalnas talajt hoznak
ndv6nldpszerkenthasaositja. Hidrogdnperoxidhozziaddsdvalzdlddg- 6s gabonatemesztdsre
rendszer
keretdben
bel6le ldtr€. A kis€rleteksoiin 30 kg b6zit termesAerck2 n6gyzetn6terene zirt
(Spacelisht - A. L)
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A Str:rrt-l iton a Hold fel6
Az ESA Sman-l holdrakdtja igen lassir palydn kis/6zik c6lja fel6. Nem hagyomdnyoshajt5mirv€nek
tol6ereje olyan gyenge, hogy prlyrja ugyan egyr€ messzebbfordul vissza a Ftld fel6, de a sorcztos ellipszisek
fdldl{volpontja meg messzevan a Holdt6l. Jelenlega 176. keringdsndllarl ds gyakorlatilag m6r elhag}1aa Fdld
sugrrzisi dvezelcit.Az ionhajt6mfinllir 1500dnin kereszhiliizemel! 6sezalaftmindossze24 kg xenongezthasznaltfel(Space.Iight A.I.)
(I-6sda k6vetkez6cikkiinketl)
Tiz 6veDunipa a Hold.& tartott - 1, r€sz: MORO
Az Euftpai 'rilgndksig soka&szifidra teljesenvAratlannakltn6cn 200l-ben bejel€nrcnesajdt Naprendszerkutaltsi prograrnj6t.A mddia inkibb tgy emliti, mint az eurdpaienberesMars-progranot. Es \al6ban, az Aurorayogran \legce\a az emberesMarsra-szilllas.Am a 200t-beo t€jel€ntett tervezet tul rdszletesnektinhetett sokak
szinira. (Ma ndr m€g inkdbb resdet€snektfinlrci rtabb Bush irprogramja i$neret€ben.)Am az Aurora-prognm nem
volt ninden el6zmdny n€lkiili. Az al6bbial6an megprdbrlom legalrbb nag/ vonalakban dsszefogla.lniazokat az
er6feszitdsekelmely€k a 2001€s bejelentdshezvezettek.Az ESA a kileno,,enesdveketkdzvedenmegel6z6€nherom
legy villalkoztul folj,1atoft.Az egyik a Colunbus tdllo,tth, ^ mAsikaz Ariahe 5 hordoz'rukAb, aharm'adlkp.dig a
(pl. KeletEemes nftep beap meg.pitdselen voloa. A nagytrilkdltekezCsek,
a ndmetgazdaiig befektetes-vdltoztrsai
Nimetorszdg beolvaddsamiatt), a fiancia,belpolitikai vrllozesok €s md8 egy sor egyeb dolo! oda vezetell. hogy a
ColumbusfuellomdstvCgiil a Nenzetkazi Urblonds egyik moduljak€nt6pitet!€kmeg, az Ariane-5 nldla pedig kesv€
u$/an, de elk€szijlt s a Hermes-programotugyanaktor teljesentbrdltdk. Ezid&ejt mind az amerikai, mind a szovjet
(omsz) kutal6kban felmeriilt egy kdzds Mars€xpedici6 megszervez6se.
amrhez Eudpa is csadakozhaha A kit
szuperhrirlomsz4mrraug/an hamarkiderijlt, hogy €rre mdgnemdrkezettel az id6, de az ESA-nak megtelszeftaz 6det.
1994.mrjus 3l€ 6sjunius 3-a kdzdtt a vihg valamelulyi!€zet6 iirhivatatinak meghiviiseva!de az ESA vezedsev€la
s*ijci Beaienberg v6roseban talAkoz6t tartottak. A konferencien e$/ Hold-program kozds megval6sitdginaft
Iehet6seg€tviiatt{k meg. A prograft alAbbi ndhiny mondatoslelrdsaesziinkbejuttathatja az Aurora-progrirnot, noha
aklor m€g ryilv6n nem terveztekhasonl6t:,,A programkezdetdnviszonylaglds mfiholdakatalltan6n .k Hold kdnili
piilydrA azonbanemberektltzl lakott holdbezistis ldtesltendnek.
A programsziiruira azonbancsakaz ESA tagorszigok
kozds dijnt6seadlBt szabadutat" A Hold meghoditds6ta beatenb€rgikonferencidnneg/ IdFcs6sretewezftk. Az
cls6benkering6 €s leszilld, valamintholdjdr6 szond6}ilGlftltirdk a holdi er6forrlsokat.Emellett elinditan 1<a MORO
az autonu{ik
{Moon Orbiting Obsenarol1,)nevfi, lisztin tudomdnyoskering6 holdszonddLA ruisodik s2:akaszban
folyamatosjeledeGt biztositflrik. A r€szleteskuta$sok utin kezd6d6 harmadik salaszban a helyi er6forrasok
felhaszrildsa kezd6dhetoemeg. Kialalitrndk az dpitCsi technol6gidLat s6t biol6giai, valamint na$/on alacsony
frekvencidji redi6csillagaszatimegfigyel6seketis vdgeznCnek.
A negyedikszalaszbanlloanaftldfe az dlland6anlakott
holdbizist. Az 1994-benkiadott rdvid kdzlemdnyekszerintha azESA Tarlicsa 1995-benniMlint a tervre, akkor az els6
kering6 fusmftla 2001-banindulhatna.Nos, az ESA rerzer,Sl1995-benn€m fogadlak el emb€resHold-programot,
migis fol].tat6dtakkiildntrdz6 fejl€sztesek.A MORO szondamegdpit€sdtaz ,,EuroMoon2000" project keretein beliil
val6sitott6kvolna meg. Am az ESA Tandcsaezt a progmmothivatalosantdrdlte. 2003-banviszont - flyilven a MORO
tenezdsesorin szerzetttapasztalatokfelhasanrilestval- tCnylegelindult egy kering6 holdszonda(az ion-hajt6miives
(vu'v.Iityitag.h1t - H. F.)

sttaRT-t).
D6l-koreaii.hsj6s?

Hirek 6rkeztekan6l, hogy 2007tetr egy dal-koreai [rhajbs rcpil^e a Nenzetkdzi 0 non^ru SzojLtzTMA
tfiaj6val En'i.ekv|*tat6 kdhs€gel3 milli6 dollSr leme. Ddl-Koreaa NASA-val is ttB/al egy shusle repiil€si helyr6l.
Verlur6lag 10 6rhaj6sjel6ltet vdlasdanal ki ajitv6 6vben,6sezekkoziil kett6 keriil rnajd kikepzesrea Csi agvdrosba.
A del-kor€ai trbaj6s val6szintleg az firturisdkhoz hasod6an a legenysCgvdlt6frhaj6r"f utazna ('vid id6re a
qpacefisht A.I.)
Nemzetkozrihillorwisra
K6sik a kijv€tkez6shuttlerepiilds
Sea, O Xeel, a NASA vezet6jebejelentette,hogy ebbenaz evbenelmand a shuttle programfol],tatisa. Az
S"ls-lll Atlanns rcpillisre lcgkorrbban 2005-benkeriilh€t sor. Ez aruuk kdve&€zm6nye,hogy a Columbia-baleset
tanulsrgait elemz6 csopo( javaslat ra et kell alakirani a kiils6 iiz€rnaryagandlj4 (ET), 6s Ineg kel dpiteni azt a
kinpjthat6 kart is. anely majd lehet6v€teszi repiiles kdzbenaz Orbiter alj6nal megtekintdsCt.Ennek megfelelSen
dnirnaianmegr6(€k a shuttle.ok rijraindit Mval kapcsolatoskdlsdgek: 280 milli6rol 400 nilli6 dollerra. A feladat
f€ladataz orbiter keringdskdzb€nijavitds6hozsziiksdgeseszkozdk
bonloldtabbnak bizon)dt a vlnn l. A legnehezebb
esanyagokkifejl€szt6se.Mindez a biztonsig fokozisdnaftel6feltitele.
@asda kttve&ez6cikkiinl<et!)
(Spacefisht A.l.)
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Merr€ tovdbbNASA?

(1. r€sz)

Ut6lag m6r mindenki lehet okos. Talen kicsit igaz ez a Columbia eset6rc is, hiszen a mindenre kiterjed6
vizsgetatfetfedteaz ii.esztikdz hib6it, melyek nyilv6nval6anjelen voltak az eim0lt huszonh6rom6v minden
repiil6sen6l.86f az Sldozatokatm6r nem lehet felt6masztani,a jdvd tervez€sen6lmindenk6ppenkomoly
segits6get jelentenek a Gehman-bizoftsdg eredmenyel
Az egyik m6nikad6 intem€tes irport{l szerilt a .,Columbia a biirokatikus, vezetdsbelies technol6giar
iig/etlenked€sszdmyffsdgesmetrf6nijdva vrlf'. Ennek mily igazsdgamellett azonbana hdt ,ffrhaj6selvcsztds6veljifu6
balesetegfajla kalalizitorra is lehet a ,,hogya! tovdbb" tekntetdben,mert a mindennapirutinbabelesziirktil6 iEugyek
- irgy tinik- nost ij lendijletet v€sznek,legalAbbispolitikai szinten.A cdl az emlitett ,.rutin" szimfiz€se.A Gehman'
mert ma igy tiinik ho$/ ez
j€lenr€srval6szinfflegmirfdldk6k4nt fogidk emlegetniaz €mberesfirrepiil6s tatrteneteben,
inin).r'onal6t.A jelentes taun legfontosabb
az imt vdgdrvdnyesenmeg fo&ia valtoztatni a NASA negyedsz6zados
megelapiti'sa,hogy,,az ealsz SpaceShuttlerendszert2010-igle kell tesztelni,isijn kell milroslteni" Ez azt iele \
hogyaz firrepiil6g€petaz utols6alkau€slig rt kell vizsgdlni,ds ba valami nemmegfelel6a mai klvdnatnaktalq ki kell
cserelni.Mivel a rendszera hetvenes-nyolcvarusCvekb6lsz.irnazih sok alkatreszemdg akkon6l val6, a Columbia
Vizsgil6bizottsegebbeliajd{ asaakir az STSrendszarhalSlositdlet€t is jelenlheti. Egyszerfientul drAgads id6ig€nyes
finoman elbujtatott filmondat
lennemegfelelnia bizottsig - e$/dbkdntktttelez6- aj6nld6jrak,igy ajelentAsszovegdb€
mintlu a SpaceShutdeflotia embe.esreptldseinek2010-esvegs6babretjelitlnd ki.
l.
-

A reprl'geptestlortta nenIelel neg az frftepitlaskaretelnanyeinek:
A m6brehat6 vizsg6latok szerint a SpaceShutrlealatia is okoz6ja lehetett a bajnak. Aerodinamikai szakdrt6k
szerint az ilsikl6 alakja csak egy euogadhat6kompromisszuq €s nem a leghatdkonyabbforma egy ffreszkatz
szimira. Val6baq nincs az a tervez6mem6k.aki olyan replLl6testettrd alkolni. amely eg)4ormanj6l viselkedil
nlrpedig a Columbirnal €s lrrsainak ezt kell(ett) tudnia Egy, a foldi ldgkdrbe
Mach 25 6s Mach 0,3 sebess6grCl,
visszatdr6iirhaj6 szeftria a kiserletek szerint egy laposfeneki kup felel meg a legiobban(mint az Apollo vagy
Szojuzkabin), a l€gkdri repiileshezpedig e$/ nagy feszlrvolsrgir deltaszimy. Az firrepiil6gdpa kett6s nyilazdsi
deltaszimyevalmdg ,,€leggekup" a l6gk66elep€ship€rszonihB sebes#gdhez.4s o{r ,,el6ggddeltaszdmyr" a
leszdlrs el6tti szubszooikussiklrshoz. Emjatt azonbajla repillis kezdeti szdosz6ban a ,,kiallo" szimyrdszek
extdm m6don felhsviilnek amit csak az extrdm m6don elleoill6, de ezzel eryiitt el6gg€ sdrtit€keny RCC
patral€kkell€het elviselhet6v6tenni. Bizony, itt a rendszerigazi Achilles-sarka.emiatt pusztull el a Colt[nbia: a
h6vdd6rcndszercsat a h6rck ill ellen. a mechanil,aibehalisoknakm,ir nem-

2.

Azl

ep l',glp insbbil rcprltskdzben

A fent €mlit€tt alskbeli kompromisszumegybenazt jelenti, hogy az ttsikl6 repiil6gdpnekis csapoval6, ezert
tulzottan is filgg a kompjuter€kt6l. A szlmit6ggpesrepiilesi rendszersegrtsdgen€lkiil a pil6ta keprclen leme a
jfuhat az ffrrEpiil6g€prendzve.(Itt
leleg6b€ntartad a gqr€( ezdn egykompjuterhibavegzetesk6vetkezmdnyekkel
kell megemlit€niinlqhogy a hetvercs 6vek 6ta a vil6g iissz€svaallsz- 6s vad.iizbombAz6g6pet eleve inslabiba
drdek6ben,is ezeketugyanigy a szAmil6gdpektartjSk a leveg6ben,tehit ez a
ipitil ajobb nun6ver€z6kdpessdg
modszeregy repiil6gdp+pitdsi elven nlugszik, nem pedig a NASA tdved€se.Mes k€rdds,hogy a hrci gipek a
hajt6mtveik r€v6nteljesenmrskdppentudflakviselkednia leveg6b€n,mint a csak,,vitorbz6" ,[rsiki6.)

3.

Az tftepitl6gipen ljta megielentofoktzott flzveszAly
Mindemellett a repiil6si k6pessegtovebbi kock6zatol is teremtes: a repiileshez sziiks6geskofffnyszervek
hidra il:us mfikoddsfiek,as az ezel<hezhaszndlt hidraulika folyaddk fokozottan tfzveszdlyes. Mikdzbe[ az
Apollo-l lr-ag6didjaulin az dsszeslehetsdgestfnesz6lyes anyagot m€gpr6bdlta*elt{volitani az ffrhaj6b6l, az
ut6dnil ez a szempon!eldozatules€tta t6bbsziirifelhas^Alhat6srgnak(-az olcs6segrak).. .

4.

AnakronisztiLasablakok
Az ablrlok a szaldn6k sz€rint egydrtelmffena repiil6gip dizijn reszek€ntkeriiltek rA az tlrepill6gdpre, mikttzben
tunkci6juk megk6rd6jelezhet6.A SpaceShu$le iltal vegzett feladatokAltalrban a pil6tafiilk€b6l ndzve Mttn (a
mk!€rbenva&/ felette) vagy fel (pl. dokkolAs)zajlanak teMt az orban l6v6 ablakokb6l nem ldtni b€l6liik
semmit.Az ablakoka repuesi szrkaszbanis csaka,,sz6pkil{t{st" biztosi!6k a" eldl iil6k sztndra. hiszena 168}ijri
repiil6s ds a leszdLis alatt v€gig a robotpil6ta kormrnyoz,'minddsszepAr mdterrel a beton elStt vesl 6( a
p;ancsnok az ir6nyirisl (minte$/ szimbolikusan),igy a repiil6sh€zsemkell elvileg ablak. Viszontjelenleg runcs
olyan anyag,amely eleggi 6drtsz6 6s el6gg6h6 16volna, hogy helyettesitseaz ablak ii1eg6t, igy a visszaterdskor
az n-rhaj6t€rbeli hellzet6t rigy kell negvd'lasztani(igy kell beddnteni),hogy a legdran at ne dde €l az ablalot,
merl ^z ewszerien itolvadia.
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zs
Megbonbn i nk gri hs h,Spal
Szinten a repnl6g€pesrepiildsi rendszcr rekvizinirna a fut6mff, mely ndlkiildzheletlen a lesziidbshoz-Am a
fut6mfivet el kell rejteni a gdphasiban,ami fut6aloa-aj16katkdvetel meg. A fut6akna-ajt6kpedig nem helyezhet6k
el mdshol, csak a gdp h6nek leginklbb kitett als6 reszen.Az ak)aajt6k sziiksdgszeriienmegbontj6ka h6pajzs
integili6aq ami sdriitikernyd t€sziaz egdsztusikl6t.
Glnikerckek a vdtuumban
A kerekekis a repiilogepeselkepzelesalkatreszei.6m a hetekigv{l(uumbanfesziil6 gwiabroncsok a foldeterdskor
robbarxissalfenyegetnek.
7.

Ttlslily

Az ,ln€piil6g6p€skoncepci6tatrn legnag/obbtdved6s€a sl lyal Lapcsolatos.Az ireszkdzttk pdlydra allitdsdnak
egyik legkolbegesebbrdszea felboc$ili6. Minden e$/eskilograrnmpluszldmeg- hajt6anyagl6lfiiggden - 3040Ha fel kell vinni a leszeleshozszijksegeseszkaizoket,vagy az
szer annl iizemanyageligetdsdtteszi sziiksdgossd.
miatt ndvekedtekmeg, al*or a felbocsdt6s
irtuj6 terb€li mdret€ipont a leszillrshoz ndlkildzhetedentrerendez6sek
szolvaa szdmyak,a fut6mfiveh a hidraulikarendszer,az aerodrsziiksdgszer[enkeriil (i6val) tiibb€.Egyszenffbb€n
namikaikonndnyokkenyszeri ifutejutlauisasokbak€riit teh6ta tdbbszdrhasznfatoseszkdzsemveijlc olcs6bbe.
8. Ko dtozoule lhaszndlhat'sdg
A Spac€Shuttle a sztrmyai miatt csak alacsonyFdld kitriifi pelyen k6pes repiihi, mert csrk €n6l a pdlyAr6l
visszaiErv€marad a h6terhel6saz elviselhet6sdghattrrtrrlmig eg holdi visszatdrdsrea nagyobb l6gkdrt€l6p6si
sebessCg
miatt ntjr alkalrnadanle'nne.Ai Apollo ffrhaj6 pdldAuleeyarrntal*alnas volt a Fdld kdruli pdlylin val6
miiveletekhez(Apollo ?, Skyldb repiil6sek),nint a Hold eladsehez,sokoldaltsigdval teMt messz€lekdr,dzteaz
0rrepiil6g€pet.
9. PArhuanos szerelesa hordozhrckatdru
A tervezessordn felv6llalt kompromisszum,miszerinta felbocsliliskor a hasaos tdmegetjelent6 irsild6 nem a
hordoz6rak€tac$ic$iq hanemmellette repiil, v6radanis nagy terheleseket,terheldw6ltozjsol.€t16 a szerkezetre,
gyalorlatilag ide-odacsavargatvaa felsztr[6 ihhaj6rendszErt.
Ez az anyagko'?j firad.lsinak mekgegya,melynek
hadset mdg er6siti, hogy az irhajdkat nem naximilisaq hanemcsak epp€n eldgseges€nmasszftm tefiezik a
stlykorldtozdsok
Csa belsdruln]omesmian.
Perszebotorsrg lenneazt hiini, hogy a technikamai tzintj'4nlehe$egeslenne 1009Fi8 biaooMgos 6s hatdkonyir€szkaiztgyrrtani. De az iirrep0l6gdpfelelt sajnoseljdn az id6. A jdv66eli irrepiildsekhezmdr In is elgondoldsokkellenek.
A NASA-nak mindossze6 dve maradl hogykifejlesszeneg/ rij ffreszkdztvagy trcszkdz-csat6dot,am€llyelratvidttrvon
Erre meg is sziiletett rn6r korlbban az
megoldhatjaa Nemze&iizi Urdloftis szem€llzetcserdjet€s ,,teherforgalmAr".
OSP(Orbital SpacePlane Orbitdlis Uteptl6gap, Vogram,de a politikusokkezdik m6r nem az ISS-benlrtni ajdv6t.
(space.con,spacedaily.con- Dancs' Bila)
Au inditisok !z{ma 2003-batr
2003-banosszeser6l mfiholdarindltottak. 2002-benez a szirn 62 volt, 2001-ben58 €s 2000+en 82. 1995€5
1999kijzdft az €vesinditAsoktdagos szdmameghaladtaa 78-af.A legtjbb inditAsszinhelyeC-ap€Caiaveral voll (13).
Az USA sziraditldr6l 22, az Odysseyt€ngeri plafornu6l 3 indit6sl hajtott veg/e. Oroszorszag21. Kim 6 starttal
szerepelt.Eur6paelindjtotla az utols6tuiane 4 mla6r Egyetleninditdsi kudorcvolt, ajap6n Ii2A ral6ti6.
(Spacelight A.l.)
A E2A kudarc oke
2003 novembe€benJapdr legnagyobbhordoz6rak€ldja- feddlzetdnkit katonai felderit6 holddal a H2A
hogy a kit s_zil6rdhajt6anyagugyorsit6rak€taegyik6nek
lrtvrnyos kudarcot szenvedett.Most hoztak nyilvdnossAgra,
pirotecluril€i
iton tortdn6lev:ilaszlri6ameghiusult.Ett6l azut6nlecsdkkenta
or|a felszdles kdzben:itegett,s a kir miao
megtujds.4sa rakitaletdnFlyrjdrol.
Epaftlliehl A.1.)

- a Ettsh'/rogramr6lAjenfjukm6g az AeroMag.zlh m6rciu5isziminak na6/obbclkkelt ,VemrrIlfrrstrat6C,la
argylla4osan(Afrn6rhdn); 35 6ve lSrtinl - Apollo-g|.F6pr6baa F6ld k6rtl (Me.airo. lrtvSn); Marstelsinl
krcnlkek- slkenel leszallt az oppodunlty(Horv6thfuidni! cikke, pazar 32ine5felv6telekkell);A Pro$estz
a Matsexpressd,65a sprtltt6r.Erdeme5
rakom4nya(szen@lftedLi5zl6),valamintHorv6thAndrds,6sszeellitara
AkoscikketstaKlusl:csakigyponoft!:
tovabbiefofvasnia
Meteormerciusi5z6m6ban
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