Un<ALFtDoszKOP
o Mogyor

Aszironoullkol

PostocimrBudopest.l37l Pf.433.

2004.mijus

T6rsds6€ klodwonvo

Budopesfll , F6 u. 68
Telefoni2018443

XVIII. 6vfolyam'5. sz6m

k6zirat gyan6nt

Az OBSZTAN0VKA kis6rlet
A Nemzetkitzi tn{llornisra (htemarional space statron , Iss) k€rijl6 obsztanoyka kisz et zl^peeti
rudon,inyosfeladataaplazna.hulHmfobamatokkutalisanagyobjektumf€liilelki'zeliz6n6jdba4c6ljaa
t" - fss f,itcsonhatesaib6tkia.takut6jelensCgelqvalamint hdldntededesi alapkdrd6sek€s geofizikai
.*g
".ixe*
kuatisa. A Ksdrlet egvik m6rdrendszerEaz ELTE Geofzikai Tatlvek miszere (SAS3)' amely a
oiiinggeset
alapk€rd€sekkutaltrsira kdszil. Az obsztanovka fejlesztdseaz Orosz Jrkutatisi Int6zet (IKI)
r,Jfiti-.i.ae.i
tudomrinyos ds mflszaki irhyilasdval, nemzeikdzi (orosz' uk6q sved, lengyel, bolg'tr, angol' magyar)
egyiitunli<oaaUentortenitr. A (FKI R€szecske-ds Maglizikai Kuta!6intdzet(KFKI RMKI),6S a Spaceand Ground
teriiletin a mgymegbizhat6srigufeddlzeti szlnit6gepek
F;ilires Limiled (SGF Ktt.) az tuk arisi mfiszerfejleszt6sek
jelenr6s
rapasaalatorbalrtrozottfel Ennek az eredrnenve
fejtesztesdben
6s a harekon\ fbtdi ellen6rzd berendezesek
aA6d6anmin1.r kcrestekmeg az ISS-reLeriilo
kap;otatb6l
rKl-rel
u.'atakutr
moszkvai
a
iA;-*"'ko*il
OU?r,rrroutuU"e.t"t vezerl6 €s adatg,djt6 s"a^itOgd!€i rendszerenek(KFKI F&tr<! 6s a kls€rlet fttldi ellen6rzii
berendez6s6neka fejleszrdsdrc (SGi. Kn.). A KFKI RIIA(I feladata a fedclzeti adargyijt6 6s vezdrl6
re'ia'ozAsa.A veze 6 es adatgl.tjt6 rendszerhrrom szindt6c6pb6lil'I-i egv az l]nillondson beliil'
r',l,Jiogip."a.^t
t<e||6a;tss tittso tutriu'ateszftjlszerelve.E sz|Ini ogepekhangoljiik dsszea sok drzdkel6b6lilll6 obszlanovkakisdrlel
miikddesdt,valamint rifoljdLl(a mcrt adatokat.Mivei bimnyos €rtelembenigy kdzpofii szercpeltdlt be, a fejleszt€sek
.oi,in .ri-i tegp rend;zemekkell el6sztir elke,sziilnie,bogy rnagit az Otsztarcvka misz€r_eg,dttestldp6senkdnt
" tehess;n.e sdmitoqdprerdszerszoftvermagidna!(val6sidejlisoldeladatosoperAci6srendszer)f€jleszteseaz
inLesdfni
ScfKft., mig a felhaszuit6i f;l;datok illesztdsea KFKI RMKI fela{rata.Az SGFI(ft. vdgzi a fedElzetirendszerszoftver
(Ele.lrical Ground Suppon Equipment - EGSE) kifejl€sztdset. A
6s az elekrrirnos ftjldi ellendrz6berendezes
jelleS6b6l ad6d6an a
rendszerszoftvemekt6mogatni kell hdrom processzorhaGkony egyiittmikijdeset. A feladat
hardvel
megoldisokloz lgen
alkatnazott
szoftveregy val6sidejffsoifeladalosoper6ciosrendszer,amelyilleszkedikaz
ds egy
s-zem4lyi
szdmit6gdpMl
EGSE
egy
Az
fontosa h-ardverfelesa6ktel lXfKl ru'fru; vA6 szorosegynttmfikddds
jdszintir
j€lszinrfi
a
helyes
egysdg€ket
iltes46
szii.ks4Ses
a
egy€difejleszrdsfiiiil&r b egys68b6l6ll,anety rartalnuaa
clat_tatozis Uiaosi6sin. Ez i kitls6 egysdgbe6gyazotlmikroprocesszonis itniLl6 dpe[e6$ hrtalmaz A fed6lzeti
Budapest€n2004 m'jus kdzepedl
szimit6g€prendszerszimuldtorlnak az egyeskiJrleteklel tortdtr6 dsszem6rdse
jnnius v;g€ig tart.
@varya(@nk kJkihl' - vatsa Andrd'
Tiz 6veEur6pa a Eoldrt t{r.ott - 2. r4sz: ARI)
Az Eur,pai 0m9n6kseg dz 6wet ezel6tti holdprogamj6nat(egyik ,,mell6ktemel(ekdnr'sikeriilt es/ Apollo
(i
kabira emlekezrer6ffres;dzt viiszahozni a vit6gtubiil. Lehe! hog/ ez az es*62 a k0zelj6v,5ben dletre kel? Egy
rnisik erdek€sadal6k:az ESA t996-ig egyetlenmuholdatsen hozottvisszaa viligfrb6l. A Nenzetkitzi Urdllomdshoz
kifejleszrend6eur6paimentdfrhaj6 cani; fejlesztesekkezd6dtek.melyek egy Apotlohoz hasonl6trkabin elkiszitdsdt
tff;k ki c6lul. A,z ARD-nek(A'tnospheic ReehtryDenonstntor) is nevezettets6 r€chnol6giai pdld6n)1 (metynek
volt teli) 1998. okt6ber 2l-6n inditottik cgy Ariane-s hordoz6rakdttrvata Maqsar-3
belseje m€r6berendez6sekkel
mi ;ld dJsasegdban.A repiilds sikeresvolt, az ARD biztonsSgbandrt,'vizel', akdrcsakegy ,'ij" ApoUo-kabin A
- sofarq nev tini - nemleszfol]'radsa, tLiszenazESA a tovebbiakbannemterveae mentiiiirhaj6 k6szitdsdt'
reoLilesnek
a iemze*oo 0rzlom;stro. csupena.r,ks Verneteh.fifiai'tkd]szitette el. Ma m6r kicsit m6skdpptekintiink vissza
mind a beatenbergikonfererciara"mhd az ARD-re. A konferenci:i$vezolt holdkulatdsiteNeket kiegCszitetteLnlajd
meghirdendkaz Auora-programot, mel)nek sonin rengetegtechnikaifejleszte'sthajtan-dmkv6gre Az egyik epp egy
,qoitio_tuurnho. haronfu kiatatatdsn lrsszat6r6 eszkdz keszitese azert, hogy a legk6rb€ bel€p€st tovrbb
tdi(dleresiriessek.osszegzeskippenarurlt mondlnhDlg az ESA m.if hosszuideje teNezi az Aurom-programot.A
kilencvenes6vekbenmeghirdeiitt EuroMoon 200Aprogran a Holdat cdtoztavolna megt6bb iirszond.6val,vdgiil pedig
laliin en'be''el. Erre az tSA nem kapo( ldmogatdst.az 6tlageinber€kpedig egy6ltal6nnem is hallottat r6la. 2001-ben
pedjg meghirdeltek az Aurom-programo!.Igaz.in nag] hin azonbanez is csal azurir kapot! hogy Bush ehnk
fuww nilag hu H F)
Leleientetieaz USA uj emberesiold-programj6t.
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Merre tovibb NASA?

(2. rdsz)

A ColLrmbiaf6jdalmaslragddirja feltu.b6ztaa politikusokat,6s most
Ugy tUnikAmerika
"fel6bredt".
komoly es6ly mulatkozikana, hogy az eddig amolyansz0ks6gesrcsszkdnt kezelt (ffepiilds visszanyerjen
valarnilkezdeli presztlzs6b6laz dltal, hogy igazi c6lokalt(znek ki a NASA el€.
A NASA mrr ivekl(el ezetdttfelismerte,hogy az STS rendszerideje veges(biir az eredetilegkit0zdtt 100 repUldsnek
m€g a ktjzeldbesem keriilnek majd az iirrepiil6gepeD,6s meghirdetteaz OSP programot. A kezdetekkoraz OSP
programel6re mulat6nakigirkezltt, 6ln a Colurnbiabal€s€teAt6rt6keltmindentaz emberesirrepiil6sek hti"a lijadt. Az
nj ,.iirepiil6gdp" kisebb lesz a jclenleginel is a nemrdgibenhf€jlesztett Delta 4 va$/ Adas 5 hordoz6nkCr.lkemelik
majd a magasba(ijra a hagyomiinyoselrendezdsben,
azaz az inhajb a rakdta cstcsrh foglal helyet). Am valami
a Nemze*dzi Urn[omAs 0SS) utini id5ke. Az OSP
hianyzik ebb6laz firhaj6rcndszerb6lis: a tov6bbtdpdslehetdsege
kdvetelminyrendszerdb6lalig olvasluto ki tdbb. minthog/ a r€ndszeregyszeriienaz ISS ellet6 fuhaj6ja lesz (ha
megvalosui).A Gebman-jelenGs2003 auSxsztusika'zzetetele6ta azonbanj6l kivehet6a v:iltozis az futtutatdst6lsoha
el nemvilaszthat6politikai szinddkokafillet&n- A Kongresszusaz els6 pillafttban egyszenlen,,lehiilydzte"a NASA!, mondvan,,az irhivatalnak nincsjitv6kepe"- Am ez olyatr e[enkezestvrltott ki a tudomdnyoskdz6ssdgb6l,bogy a
polirikusok visszakozd voltak k6n,t€lenek. A tud6sok megvddtCka NASA-I. ,,A NASA-nak van jdv6kdp€, csak
orszigunknakvan sziikege nj ht srn6dra",,,a NASA alrt nem meg/ sehove,men nincs hovf mermie" hangzottakel
a ,,ved6beszed"kulcsmondatai.De nemcsaka brd6sokdlltak a NASA mell6, hanemaz amerikai Atlagemberis. A
Columbia udd id6k mdb?ontjrn kiilitnbz6 kdzvehmdny-kutatsok barcm€tere is azt mutatta, az amerikaral
eldgedetteka NASA-val, €s nem hibdztatj6k.Ezek a m€reseka"t is tudLiraadtdka politilesoknak hogy ,,valamit kell
csindlni ^z irben', azaza vilrgir fcfedezdsenemdobhat6sutba,bdrmilyen sokbakeriil is. Tal6n ez6n, tal6n mrsdn Azamerikart6rvdnyhoz6kkezdik ft4skdnt ldtd ajatvft.Pefi^en azij bfinAny-tenezet, anely kiszaKtani a NASAt a Fiild kirriiLlipdlydr6l, ds ldrvdnyos cilokat - a Holdat, az aszteroidAk^t€s a Marsot - tftae ki. Erzel taldtr
osszhangban
van az a javaslal amebnek f€ltehet6enm€g mgyobb $iiya van. Az amerikaiKongresszusTMondiyos
Bizottsdgbak elndk€es nilUny tagja sz6lattfel. niszerint ,,azOSPprogramotfel kell ffiggeszteni".Az els6 pillanatban
rdmiszt6nekhangzih hogy amikor a SpaceShutdev6g6r.ijamer kiiszdbdnva+ a helyettefejlesztend6€szkdzsziiletdset
Mtnillatni al(adae.A kdpvisel6iszinddk azonbanegCszmdsonalapul,6s egdszmesrairln)ul: az ilrrepiilCsekpriorilasar
lassanvdltoaak 6s el6szdr is tlrsadalmi konszenaisrakell juhi, logy tl1iltolrl.is 4pit€sulin (helyett?)mi leryen a
kdv€tkez6cel. igy boto$Ag leme eg/ ,,ir6lloo.isdlit6" eszkdztfejleszteni,arnikora cdlok messzlbbl€szn€k.Az OSP
Mars- es Hold-firhajdnakalkahutlan ler|Ile, ezdrtmiel6tt a rCszletesteN€zdsbebArki b€lefogna,erdemesmdg egyszer
eqondolni mindenl hogy hogyan lehet a NASA-nak - 6s Amerikina.k- tdbbc6li iireszkdze.Perszeaz iigy nem ilyen
eglszeni. Minr tudjuk. az iirrepiilesh€z (is) hirom dolog ke[: p6nz, penz 6s pdnz. Egy Marssal vag' Holddal
jelenlegi
kapcsotatospozitiv ddntdsminden val6sziniisdgszerintj6 sok pdnzt igdnyelne,ami az USA gazdasdgd.nak
jelentene
gazdas6ga
Eg/edllt
Allamok
helyzeGbennem
egyszeri ddntest.Ut6bb a Clinton+ra ig/ en vdge! hogy az
csodaszdmba
men6enhosszansztrrnyalt.A szbvetsegiktlltsdgvetdsolyan sarfrcites volt, hogy szint€ mdr,,nen tudtat
mit kezdenf' zz 1000 millijrd (!) dollrrt is eldr6 p€trzb6sdggel.Akkor bizony nem lett volna nagl mutatvuny
bejelentenieB/ ?5 milli6dos Mars-programot,de mivel Clinton finoman sz6lva nem volt frajong6 (az 6 nevdhez
fiiz6dik a Nenuetkiizi Urrllomfu megnyirbrldsais), ez nem ktjvetkezett be- Aztin Bush j6 republikinus m6djera
a2onnal ad6csdkkentdsekbe
kezdett, hogy visszaadja az ad6liz€t6knek a ,,felesleges€n"elv€tt p6nzeket, igy a
kttltidgletesi tdbblet eltilnt. Az ttulla8it lejt6re korninyzo kitltsdgv€tdsenaztifl Oszira-bin Laden m€g ldkijtl eg/
j6koniti 2001. szeptemberll. utdn gazdas{giI. esszidiitalttefel a fej6t az USA-ban (is), es a pdnzb'slg kifejezEs
hossai id6r€ sz{mfizetet!az amerikai kdlisdgvetdsOafm yen irprogram egyeuenfom4sa)kitrnydkdr6l. A terrorelenes
h.dboniraszernrebb€n6s
n€lkijl megsavzzoft - €s e[(6ltdn - doll6r tizmiliirdok semfeltitleniil segitenekaz firkutaiis
iigy6n. A penz azonbannem minden. Kina bcldp€naz firklubok legel6kel6bbjdbe,az dner6b6l ffrhaj6st feljuttat6 6s
visszahozoorszigok kltz6, 6s miris Hold-terveketdCdelget,mikdzbenIndia is ott kopogtat ndr a ,,klub" ajtajin. Az
oroszok€s ,z eur6paiakis a M3rsm szeretndnek
menni,6s mhdezt az amerikaiakel6tt (az ESA-nak 2025-re,a NASAna} 2050-re sz6l6 Mars-teNei vannalq mig az oroszok is bimnygalidk, hogy 2020-ig le lehehe szdlhi a v6rds
bolyg6n).Bizony, a vil6g vezet6(ffr)hatalmanemlehetkolinyds egy ilyen k6zegben,ha ad valamit a presalzs€re.Az
ipar rdszer6lis egyre er6sebbnyomdsnehezedikaz amerikaikonruinyzatsa:azt vdde& hogy az 6llam az Apoloehoz
h"sonlo techoL6giai ds penziigri tdkdstad_jon
a repiil6gdpipamahamelya hideghrborusfenyegeteselmril:isavalegyre
jobban sorvad.Sokat szerinta szdnd6kokati et6 trttltr6snagyonlarnar viidut6. Elkdpzelhet6.hogy a NAsAjelenlegi,
szij-ks6gszcrtenFold kdrUti pdyan rtansztalt cdljai helyett az i dvolabbi videk€i feli fordulharnak a kutat6k.
Mindemelletl az ujabb holdrepiilds(ek)hezhfejleszknd6 eszkiizpark m6r alkalmas lehet majd a Mars vagy az
aszteroidril el6resereis. Emberes Mars-program bejelentdseazonbar rcm vdrhat6: til kockizatos lenne ollan
prioritisokat megfogalmazli,melyekesetlegoemlalSlnakFinziigyi t{mogatesn, va$/ technikailagrizik6val jimak. A
jelen realilis a Hold, ajiiv6€ laliin a Mars, alovd sok6rtelemben- de politikailag mindenkdppen- az Oreg Sajtdarabon
(Forttis: space.con,spacedairy.con Dancs6Bata)
keresztiilv€zetaz ut.
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A trobosz-Gruntorosziirszondasziiletese
Oros?olszAga Marcz-8 Marsz-96) trszondainditisa 6ta neminditott sajetiirszondtrta vilrg&be. Ez drthet6is,
hiszena l?litia ne$/edik fokozaiamiatl kudarcotvallott szondakdszitds6ben
is mar 2 I orszig r€sztv€tt, a gyirtis pedig
nyolc evenrt tanoft. A Marsz-8€gyMars kdirjli kering6egysdglett volna, melyhezsztnos leszdll6egysCget
is kapcsoltak. Ut6bbiak€gy reszepenetiilor, azazlrlajba batol6 mer6miiszervolt. A]log/ teltek az €vek,iE/ ldtszott kffvonalaz6dni eg/ iuabbMars-szondatene, igaz, dlami t mogal{s mind a mai napig nem drkezettni. A nChrly ive hivatalosan
b.jelar,tefi Fobosz-Grunt(amit sok forrfu Faras? J-kdnt en it) feladataa mintahozalallenne.A tervek szerint az 6rszondael6szitrMars kdriili p?tlyAriAll, majd a PhabosMars-holdatnegkitzelitve radadfval felmdri annal<szerkezetdt.
Ezt kdvet6enleszrdla holdr4 s oDran mintit vCvevisszaindulbolyg6nl(m.Az iirszondakiils6re leginkibb a Luna 24hez hasonlit,ami a Holdon v%rehajtott mintavdtelutin sikeresentdrt visszaa F6ldre.Azo[ban a Fotrosz-cnrrtia] mdg
rengetegaladrllt kell lekiizdenie.Idegen6gitestrdlmig sohanemhoztakvisszamiDt t irszondrik, ig/ igen neh6zlesz
megfelel6gyakorlatndlkiil egy nagy sebessdggel
visszat€r6egysdgetsikeresenlesailitani a Fdldrc. S6! a Ma$-szondek tekintetdbensembiiszkilkedhetnektui sok sikerrel az orosz[uat6k. Az eddig Marshozinditott 38 frszonda kdziil
csupar t 2 jr( teljessikerrel,de ezekkdzdtt nincs€gy szovjett€gy oroszszondaseml A legnagyobblekiizdend6feladat
perszea p6nz-k6rdds.
Amig nincs meg a megfeleloallami ttrmogattrs,addig nem indulhat el a szonda.A Fobosz-Grunt
terveinek kidolgozesalo. az ffreonda indirisat az orosz szlemb€rek eredetileg 1998-m terveztek_A mos^:vai
yernahzkij Bolyg'lutatlsi Inbzet 1994-tf'n yiaevean ig;az$at6j\ dr. Jelik Galinoy ljnndezl kinevezes€tkdvet6en
jelent€re be mdg 1994-ben.Az IntCzetkonibbi el6dje, Valerij Barsukovinkdbbegy mrrsi mintalozatalt preferdltvolna.
(Barsutov halala miatt keriilt sor Galimov kinevezCs6re.)
Galimovazirt veltoztattameg a cdligitestet Marsr6l a phobosra,mert szerinte1998-banm€gnem all az oroszokred€lkezdsdrea Marsr6l val6 visszatereshez
meg-felel6rechnologia. Nos, a Marsz-8 1996-oskrdarca sokat,rtott a tenrek Ba{ azt lehetetttudni, ho$/ 1998-banegydb-kdntsemindulhat el a szonda(ez a ditum kiilltnben az €ls6kdt Fobosz-smndainditdMnak 10. &4ordul6javolt), egy kdve&ez6ablakig lett volm idd a megipit6sere.Az oroszkutat6k az 1996-oshossai tanicstalaneigotkdvet6€nleporoltdka kordbbi
terveket,s ismeta Fobosz 3-mal kezdtekfoglalkozi. N6hrny 6veaz itditds terve?ettidSpontjdr2005-ret€ttek. Am Limogat{stovAbbrasemdrkezetLJelenleg2009a tervezeftid6pont A Fobosz-3sorsarna$/ar kutat6katis drinthe!.Dr Ill6s Erzs6betis dr. Horvdth Andnis csillagdszokrll4r rdg6tafoglalkoanaka kisbolyg6k sze*ezet6nektanulllllinyozlisiival. Ttjbb, kisbolyg6t tdrkdpez6fuszondaugyanis a felslnen ldv4 p6rhE"rmos barjzddkat fot6zoft le. A barlzdrk
keletkez6sdnektdbb magyardzatalehet; ezEk ery*.e az. hogy egy sziil6dgitestszCtesdsekor
vdltak Lithat6va mint a
sziiliidgi-test eredeti€t€gei. Mivel a Mars k€t holdja a Phobos4s a Deimos befogott kisbolygdk, azaz konibban a
lirsaikhoz hasonl6an szintCn a Mars 6s a Jupiter pdyeja k6zdfi elhelyezkedSf6 kisbolyg6dv tagjai voltak,
tanulminyoz.6suklozzdsegilh€t Mprendszeribk e paffuyi Cgitest€in€kmegdrrds€hez.S_hogy Bafsul(ov rnarsi
mintahozataliterv€vel mi tdndnt?Erdemeslehet a kdzeljdv6benazt is leporold. Az Eor6pai0iiglnijk6g ugyanir az
Aurora-programkeretdbena 2010€t kdvet6Cvekvalam€lyikdbeninditan el els6 minavev6 szondAjrtavdrds bolyg6ra
Mars ;\'anpleRetam Aeven.Az oroszoknuirjeleztdk, csatlakozninakaz Aurora-progl?lnhoz.(\lnw.urvilaE.hlt - H. F)
IDdia €s lzmel kaiz6setrrepiil r Eoldrn?

.

India Chantuayan .1 neven t€rvezi els6 holdrakatajat, am€lyn€k celja egy, a Hotd kdr kering6 egysdg
l6trehozija. Iaael ajrnlatot teft, hogy az indiai holdat eg)/kism6rett! rnan6verezhet6
melikholddal egisziten6ki, vagy
esetleg€gy t6vcstivetkdszit annakfed€lzeGre.Ismeretes,hogyaz iaaeli ?awex r.icsd fel fog keriilni az 'Ji,diaiGSAT4
t@kazltsi haldra, a'J,elyet2005-beninditrnak CseribeIndia hozzijuthatsBa 0,J m felbonLisi kdpeketkdszit6 izraetr
Oleq 5feldend hold felyetereihez.
(Spacellight- A. L)
Ism6t,,porbar" ez UlFses
Az Ulyssesszonda a Nap kdriili itja sordn ismdt keresztezteazt a poreranlrst, anit a Jupiter sz6r szdt a
Naprendszerben.
Az eredetleg^zl6r6l uAnraz' rzemcsekmirete a cigarettafiistbentalrlhat6kdhozhasonl6,anelyeket
az 6ritubolyg6 mrgnesestere repit szejjel, miudn tdfte$Uapn2JK.
Harald Kdtger (Max-ptackJnstitli fnl Kernphlsik
Heidelberd ll],dftseialapjdnaz eddigi leghosszabbilyen ,,porcsova"rdszecskditsikedlt megfigy€lni, 3,3 CsE-rc,azaz
kozel 500 milli6 kn-re a Jupitert6l. TovAbbi 6rdekessCg,
hogy a poreran es intenzites6ban28 napos peri6dus
mutatkozott val6szir leg a napszelneka forgo napf'al kapcsolatosjellernz6i valtozdsaimiafl. Ha egyszer ezekela
szemcseketolyan rdszletessdggel
vizsgii[latjuk, aho$ azt pl. a Stardustt€tte a Wild-2 iistdkdsn€I,nemcsa.ka Jupiter
magnetosd6nij^r6l,lDn€m magtu6laz 1616lis kapharunlinfornddi6t.
Meteor)
Az Enterprise az Udvar-Eezy kdzpontban
2003. decemberl5-in ryilt me8a washingtoniDuLlesNenze&nziRepitl't'rer lete\a StevenF. UtA,arHazf
magyar sziirmazisri iizletember :ilral l'Vehozott NemzetiLegi ,t 'mltzeun. Vigiit ide k€riilt az az Enterytise
l epnl'gep is, alx'elya shuttle'ok protolipusnkint kdsziilt el 1977-ben.Osszesenitt repiildsthajtott v€gre a leveg6ben
az EdwardsLdgibjzison; e repiil6seklezegy747-esemel.ea magasba.
(Space.llight, A. t.)
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f,ur6paiUrtelesd(6p
Az ESA HerschelSpaceObsenatory r]fJ\'enler'ezi az els6europai'fifielesz}6pot A livcs6 3,5 m eEnir6jt f6_
tiikre sziliciumlGrbidb6fkesziil, szerkezctislabilizil6 elemekndlkiili vastagsAg2,5 mm lesl ezzEla t{vcs6 teljes tbmege I 500-161300 kg-ra csiikken.A FinnoNzigbank6sziil6tiilijr f€liilete 30 run_espontoss{ggall€sz megmuikilv4 s
erre g6z6lnekegy 10 nm vaslagdkkel-k6m, filajd a 300 nm vastagaluminiumfdnlvisszavet6reteget.A tervek alapjan
2007 februfujebanstanol a berendezds,€s els6sorbanaz irfravortjs 6s a szubmillimdter€shullamokoniizemel majd.
Meteor.univercetodav.on r.ru)
A rdntg€trcsillag{sz{tt6l a bijrrdk korai felism€rts6ig
A ndmer-arnerikai-britegyiitsn0kdddsber6piilt, 1990as 1999 kitzdtt Iniik6ddtt ROSATfintgencsillagi"szoti
nesterstges hold ^d^inak feldolgozdsiirakdsziiLltalgoritmusalkalmazisdvala b6rrlt eg/es lipusai kdnnyebben6s
korebbanfelismerhet6k.Az eredetiprobl6maaz dgboll rdntgentxittdrzajdb6la halvAny,alig detektilhato egedi rd{genfomisok (pontszerfinekhtsz6 6s kit€dedt rdntgensugiirz6obj€ktumok) kivdlaszlisa volt A feladatra N6metoreljrrdst azuQinigyekeztekm6steiileteken is alkalnazni. lgy sikerii.ltmegalkotnieS/
szigban kifejleszettsztrmit6g€p€s
olyan ber€ndezest,amellmek segitsdgdvelaz orvosok - n€m csal a b6rgy6ryAsz specialisLik - kitmyebben
diagrrosztiz6lhatj6la melan6tu t (fest€ksejteseredeti, rosszindulatiib6rdagamt). A ROSAT-nak az dgbolt egves
teriileteir6l ro gentartoninybanfelvett k6pei helyett ebbenaz esetbena b6r felszindr6l tizszeresnaryitdssalkCszitetr,
felvdteleketkell elemezni.A m6dszrnElnir korai sLidiumbanfelismerhet6ka b6r mig apr6. a
rin. dermatoszkopos
(E A BR-I 52 AsESA BR-I 75 - F S.)
nonnllist6l eltdr6elvaltoaisai,igy nagyobbaz eselyea sikeleskezeldsnekis
Foale rekordja
Michael Foale aa5ol sziil€tdsfianerikai ,[rhaj6s 2003. december8-6n el6rte a 231 napol dsszegezvea hat
iirrepiildse sortura viLigirben t6ltdtt id6l. Ezzel megddntdtteCal, lUalzkorabbi amerikai rekordjet (230 nap 13 6ra)
Foale Kalerivel e{ptt a NemzetkdziOrallonds lak6ia" Enndl hosszabbid6t lttlLttt n r e$,follaiban az 0rb€n 30
szovjet 6s orosz rirhaj6s; dz egretlen repulas so n feldllitott vildgrekord Ydletij Pataktv nevahezfi1z6dik.aki 437
ebbena kategoriilbarszintdnWalz dsDan BursclLakik annak
naporttiltdtt a Mir fualloff ison. Az ameriier rekordere-k
(Spacefiigh. A.I.)
id;jdn eg,{ol)1iiban195iapot tdltdttek a N€mzelkdziordlomAson.
a vildgirben
M€zesbet€k
A tfristaubkat a v agfftbe a SpaceAdtmtures a$e'ilai c6E szeNezi az omsz irUsmdkseg, a naszavta_
koznasz segiBelevel.A c6gmost ij ajdlilattal ,llt el6: azoka n6szutasok,akrk ezt anyagilagmegengedh€dfmagulctal,
A Space
a Nenzetkitzi iliillorfiiEon tiillhetik a mdzeshetelEnnekkitltsCgetovebbrais 20 mili6 do e.rszemClyenkdnt.
Adventuresmegegyezettaz oroszokkal,hogy 2004-2005+€nkdt, 2005-2007-benirjabb kdt fiItudsdra kap lehet6segel
A jeltilteknek bizonltrniuk ke[ j6 egdszsegi6llapoh*a! 6s 8-10 h6napkik€pzestkapn k Oroszorsz{8banANASA
is a shutde-okkiesesemiatt azt szorgalnazza hory a Szojuzokfed€lzercvabbmis ellenzi az tmfisdk megietenes€t,
(kdt
hivalisos fi.rhaj6sds e8y turisla), hanemkefi6 is tovdbbi ut6np6tlfu a
ten n€ haromszemily ulazzonaz trllomiilra
ha
a
harmadik
{il€sre2z 6 firhaj6sa,,4hdrc Kuiperskemlne
fed€lzetre.Ugyaruklor ^z ESA az! szeretnd,
(Spacefight -4. l.)
Digitilis f6Dyk6p€kjavitAsa
ndzve,ho$/ rcm egCszenfgy n6mek ki, mint alogyan a kcpet a
Sok n dreztljk m{r digittrlis fCnykCp€inket
val6segbanl6ttuk. A NASA 6ven6kel€si programjShozkidolgozott.az frrepiiLl6kdnkipr6bAll kepjavit6 €ljtutusal ezen
is segitlrcliink. A k€pjavit6 algorilmus az emberi szidads mit(ijddsi elvdt veszi alapul, €zd( nem meglep6.hogy a
v68erednenya leginkibb hasonlitalhoz, amit ldtunl. Az elj6riis- euentetbena legtobbforgalombanl€v6 algontnussal
- a lavidsruil figy€lembev€szi az adott kdpelemkdmyezetebenlev6 pixeleket is. Az eredmdny:tiszl4 j6 min6segff.
lalilhat6
korrasztos szineskip, amelyb6lel6bukarunk a tllzottar megyiligitott vagy €ppetremygkosta-rtorruinyokban
progr-am
k6pesa
fidr
el6rhet6
szdmit6gdpes
forgalomban
*szletek is. Az algoriEnusalapjrn k6sziil( a kereskedelmi
javitott
k6pmanipr
el6
eljer6sok
a
igdny
szerint
a
szokdsos
Termiszetesen
korrekci6t automatil-usanelvdgezni.
gyakorlati
ki,zl
megen
iteni
az
orvosi
b2szlosit
sok
drdenes
A
lehetsdges
ugyanigy
alkalmazlut6k.
vdltozaton
ftgi fot6k restawildsi! 6shilonfdle ipati alkalnazasokat.
diagnosztikAt,^z alaldelismer€st,a biztonsdgirendszereket.
(NAM Spinot F. S.)
Aj5ntjuk m6g az Aero Magatlh majuli 3zamSnaknagyobb cikkeit: ENVISAT- K6t 6ve az embe s6g,
szolgrlataban (Szentp6teri L4s:16) 35 ive t6rtint - Apollo-7o: F6pftba a Hod k6ttl (Maeziros l3t\6n); A Sp/rrt a
Bonneville*retem{l l|Joryah Andh65cikke, pazar szines lelv6telekkell); f6roNosl's - Tanullak az irc|vosokt6l
{Afmer Fan), vafamint Horv6th Andftis ijsszeallitasa az oppoftunlty meElep6 feltede26s6t6l 6s az ISS nj
szem6tyzetdr6!.
€rdemestovibb6 elolvasnia Mateor 5prilisi szam6banKereszturiAkos clkk't Gtogahs a
((rszimul6torosoknak
kiil6n6sehaj6nlott!).
,,Marson'
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