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A Spaceshipodesz X-dij6rt
A ScaledConposites.eE nagantuhai'ia, ^ SpaceshiPore2004. {prilis 8-dn irjabbjeletrt6s l€pesl tett az X-dlj
elnyerds€fe16.A Petei Siebold ,ltal vezetettjdmlff Kalifomitba4 a Mojave repil6t&en 32 km magassigbarMach 2
sebessdget6rt el. Miutin levalt a hordoz6 repiil6gCpr6l, a White Knight-r61, {ithajt6miiverck 40 masodperces
mikitdtaesevel gyorsult fel. Ez volt a masodikkis4rleti repiil4s,az eMre 2003 d€c@b€rcbenkeriilt sor. A c€g nl{ir
megkaptaa Sz6v;ts6giReptitdsiHivalal (FAA) engedilyit a klsdrletekfolytat sdra.Az X-dljat 1996-banjelentettdk be.
A l0 milli6 doliros dij elnyerds6hezkdt h€tenbeliil kdtszerkell ketszemdlyesszuborbittrlisrepiildstvdgrhajtatri, legaI{bb 100 km"esmagass{gig.A Si l,ouis-ban miikitd6 alapiwAn}'ta tis€rletn6l 90 nappolel6re dnasitenikel A Scaled
Composircsa kdvetk€26megoldist t€rvezivdgehajt ni: a grafit€poxy anyaeb6lkdszit€ttSpaceshipooeirjdrmff 2 I 240
m magrsa$v6lik le a Wtrile Ituight repffl6gdpr6l,innen sajethajt6miveivel emelkedik 100 km magassegigA teljes
repi 6; mintegy20 p€rcig tartam. Noha ? orszdgb6l2? v6latkoz6 lenneaz Xdijr4 eddig a Scaledcomposit€sszirnlt
favoritnak. Mitrt srn6l a l€gfrisslbb hirekb6l 6rterfflhetttnk, r vnlalkoz{s jinius 21+u rikerrcl jdrt r pil6lr r 62
6paceliSht - A I)
6vesMika Meleill votL
Uiabb t€rvek a Eubble-l€l
A GeorgeW. Bush arneritai elndk dltal bejelentetttj trkutatdsi tervekbentiibbek kdzt az is szerepelt,hogy a
r99o-6ta Fdld k;r kering' Hltbbk frrteleszldpotl?fjsenkivonjdk a 'forgalomMl" Az6ta {rabb ds ijabb t€rvezetek
sziiletteka livcs6 sorsrt i!6en, a legijabb elkepzeldsszerintaz ittdvcstivet nem haryjak sors6ra-Az elkdvetk€zend6
a Hubble ijabb
pArevreuszonylag sok automatamisszi6ttervezoeheze&kdziil valaDelyik cCljaikdzott szerep€lheEre
javitisa. Az frttrvcs6 tendkiviil fontos munkit vegzetteddig,es a csilageszatszimdl'aeinte potolhatatlsnlerme. Sok
kutarAsiteriilehek igen fontos a tavcs6munldj4 iry peh.6ula s4.pernrrssdvfeket€llukak, a tilokzatos s66t anyages
az exobolyg6ktrnuhilyozdsdban mdr eddig is eldvllrctetlen szercp€tj{tszott A NASA vdgiil elfl is ddntdtt ngy'
hogy megsenlhelyezik iizemen kitl a mfszert. Az eryik robotmisszi6kerdeben egy olyan szertezetettervem€nek
ani-roboikanal, ujjalJ<alrendelkeme,ds az asztronautikhelyettja!'lhne m€ga Hubble-t Iry keves# knrc vesz€lvesa
mffveletv€grehajfrsa,nem kelleneaz 0thaj6soknakrDguloak elv€gezniea a munkil Vismnylag gyoEan ke lepni a
az ezzelkapcsolatosdrgyalrsok, az tnivcs6 annil kttzelebbker{l ah.,rouonauta;ligyiben, uryanis mi!61 hosszabbak
hoz az illapothoz, hogy t€nylegesenjaviliisra szoruljon.Tov6bbnehezitia hellzetet, hogy a NASA_nakel6g szffkdsek
jelent6s anyag beruldzdstvonna rnagaut rr A HSTmost a kdlkgretdsi ieretei, da €z a nisszi6 mindeDfdldl*€pPen
vel kapcsolatoiaz irj ge&r6ci6s firt6vcs6velkapcsolatoshir is, miszerinta./r/,yl (Jane! WebbSpaceTelescope\lelbospacedail!.con - Polatis Cti 9. - Boros'Oldh M6nika)
csdtisara2011eltu sanmikdppnem nllik lehet6s€& (|a'N)w
Az €ur6pai ,hurrikinvsddsz'

rijra nfikddik

Hrromdvesszihet utdn silerlil t 'letle kelteni az ERS2 uvqqqkeksi mestenegeshold egyik' az -6ce5lGlszin
fdliis uralkod6 szel seb€s#gdt mer6 m,[52€r€t. A poldris p6bdn ketiry6 ERS-2, az Eur6pai Urilg,r tkseg
(ESA) rendkivilt sikerestfi{rzCkeldsi mestersCges
holdja ,prilisban kil$c eve$.Sok feddlzeti berende/s€ kdzijLlaz
egyik mfiszer na$/ ftel$enciiji radamyalAbokatbocsit U, s a tengetfelszindl visszaver6d6sugrrrs sz6r6dAstb6l
es irAnydralehotkiivetteztetni. A kitzdpt r1l oegfeljebb
migriltapitia a viztruUmot nd$/s.{gdt.Ebb6l a sz6l sebesseg€re
(Eunpean
Cenoelor Medium'R*ge WeatherForecasts'
i$6zet
ti? napol) id6jtrrsi el6rejelz&eketk€szit6 eudpai
mi$€m
baj tdrtdnt Az ERS-2 miszerei 6lhlSban j6l
ERS-z
e
miszer€n€k
adatai!
ECMVD ev'.*'ig hasauilla az
giroszk6pok
sorra felmondt k a szolgrlatot Az ESA
basdlt
he\zeldnek
slabilizdusdra
hold
mfikddtekugyan, alea
nemokei 6ftil kialolgozot! a pdrgettyiket n6lkiildzi tudo megoldia nem n$jtott ak*ora ponlossrgoL,hogy a
Riadisul a fed6lzetiadatdrclls lehet6sdgeis megsz6nl I8y csak
hasmosadatokalszolgdltathasson.
szels€bess6gm6n5
val6s idejii adatokhozleherjutni az ERS-2-i61,akkor, afikor az az egyik fiildr katv€t6rlomrs l{t6te€ben tart6zkodik.
Ha gtobilisan nem ig de azAdmti-ocear dsziti tdncg6benel€g6nd6ensok fttldi 6[otn s dll rend€lk€z4sre.Az elmt t
eveli sorenp€dig kifejleszettekegy olyan szimit6g6pesprogramot,amely az adarokatr€szbenkorrigflni tudja lgy a
mere!rcl6gusokrijra b€ipithetrk - az az6tarAaddsulmjr tovdlbfejleszett- modelljeikbeezeketa m6r6siaalatokatEzel
n6hefaz el6rejelzdspontossiig4ami kiildniisen a hevesviharok 6s hurrikdnokesetenfontos. ld6i€l a kinDmdt htom
6v adarairis feldolgozzik majd az l99l-ben indirou ERS-I m6rds€ineknjrafeldolgoz{ls6rais mrt keriten€k. Ezzel
jttn l6tre A folyanatossigot a 2005-ben
tovtbbi kutaiisok cdljria egy hosszu id6t 6dog6 sz6lsebessCg-adatbazis
(vvv.un'las.hu Frc! Stindor)
felbo;sata\d6Melop nestelsiges hold leszhivatott bidosilani.
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A Cassini-[uygensa Szatumusznrl
Hfuom 6ves furcpi ds utin az amerikai€ur6pai trszonda-parcsa h6nap vdgdn meg6rkezik cdljeioz. a
Naprendszermrsodik legiragyobbbolyg6jdhoz. A bolyg6hoz kozeleive egyre jobb felbonlisi kdpek kdsziilnek a
glurffs 6gitestr6l€s felh6be burkol6zo, tiiokzatos 6rirsholdj6r6l, a Tittur6l. A Cassini-H'+gens{ftzonda-lros 200a.
mrjus kiizep6rem.ir 40 mitli6 kn-rc katz€litetiemega Szatumuszt,6sa Fdldr6l a Hubbleiideleszk6ppalkesziilt legjobb
- 300 kfi/ pixeles k6pekndlis jobb felbonttrsrifelvdteleketkiild a Foldre, afielyeken ftt a kdzepesmdr€tf holdak is
lddBt6v6v6ttak. Az 5000 Im-es Tit n holdr6l a rn jus elejdnkisziilt 230 krn/pi\eles kdpekensfirff, a Fdld 6sl6gkdr6re
eni6keztet6 dsszetdtelii ldgkitr hthat6. FeltCtelezhet6,hogy az infravdfis tartom6nyba[ k€sziilt kdpeken liithat6
f6nyess6gkiildnbsdgekudnak az 6ridshold felszid alakzataim. A Fdld kdrijli HST-vel k6sziilt felvitelekb6l
iisszalllitott fdny€ssigi Grkepena Titin eg/entit6j€n€1,a 120 fokos hossziEdgnelegy Ausztr6lia-mdred fenyes foh
lrtlato. Lehel hogy ez egy 6rirsi hegysegvagy €gy nagy medence,d€ az semzerbat6ki, hogy egy sdnhidrogdn (meifuI
jobb, 2 kn/pixeles felbofie$i Titdn-kdpeketkiitd majd a Fdldre a Cassinijilius 2vagy amm6ria) 6c€dn.L€nyegesen
en. amikor a Sz3nrmuszkoriili p6ly6radlds udn 30 6reval350 000 lsn-re megkitzeliti ezt a mgy holdat.
(AeroMagazin - H. A.)
A Genesishazater
Mivel ut6bbi a Fijld
A Genesisiirszonddt 2o0l augusztusibaninditotta a NASA a napsz€lmintavdtelezesdre.
armosd6nij:in b€liil nem lehetsdges,egy nagyon elnlult, foldkoriili pAlfn mozgott az elmull birom ivben. Iddn
tavasszalolyar pdlyamodositlsbakezdtek a berend€zessel,amebaek eredminyekint a spe.irlis femekb6l kisziiit
mintagyiijr6 kapszula €z dv szeptember8-6n bel6p a Fajld l€gktirdbe.Ezi kdvet6enmdg a landolasel6tt eg/ helikopte66l kiereszt€tthoroggalkapjall(el a hosszriktbel v6gfu ereszked6berendez6st.
Az Apollo-l? 1972-esholdi napszdlgyiijt6se6ta ez az €ls6 napszdlanyagmintaalnit l6ldi laboratoriumokban
vizsSiilhauu*.
Meteor, NASAPR Kru)
Rosetta randefi
A Rosetla-szondamftJKatdgsdt
koordinril6kutat6csoportbejelentette,nelyik k€t aszleroidamelles fog elhaladni
abercndezes^ 67P/Csltrjmovcetuszimenko itst1kts feld vezetdirton. A v6lasAAs^ Steinses a Lutetia kisbolEbba
eselt. A Steinskttzel I km€s objel(tuln (azazkb. akl(orA mint az Ida Dacryl holdja), mellette 2008. szeptember5+n
1700 km-re fog ellaladni a berendezds9 kfvs"os relaliv sebess6ggel.Amikor a Rosetta m{sodszor liitogat a
kisbolyg66vleriiletere, a sokkal naryobb, minlegy 100kn€s Lutetia aszteroid{tkatzelitime& 20f0. jilius l0+n 300
km iivolsAgban 15 kn/s-os relativ sebessCggel
halad el mellette,majd a lervek szerint 20I4$€n dri el f6 cdlponqer
Meteor, astonony.con Kru)
Az USA e3Oroszors6g kdziiscn a Mrrsra
1. r6s - Az edberes€rpedici6r6l
GeorgeBush amerikai elndk (az id6sebb)1989-benhirdette meg a NASA jttv6jdvel kapcsolatosprogmmjdt
(SpaceExplorution Initiotiver, meltnek legcilj^ az enbercs Mars- r'zds lett voha: ,,Meggy6z&dser\ hogy az
Apollo-l I holdraszillA.sinak50. idordul6jtu az amerikaiz{szl6nal ott koll lobogda a Ma$on is." A hat rid6 teh6t
20I 9 volt. A NASA a benlaijtott tttbbszezmillidrdos kdl$egyetdsigdnye
udn lAtvaa tdrtdnteket(vagyis,hogy az eldtjki
hivatal megsemolyan biztos mindabbaq amit terv€zett),blajdonkdpp€nlassanle is teft az emberesMars+rograffol.
Clinton elndk p€dig telj€senmegvo(a a kdzvetien tdrmgatAstaz erc ininld6 fejlesztdsekt6l.Az 6rdekestalin csa.k
dpp az volt, hogy a Bush-programothivatalosan nldig nem vondk vissza. fun egy reminyslgri( mdg maradl:
Oroszonzdg.A Smvjehrni6 sz€tes6set
kdvet6 Cvekbena legtdbbkutat6 bizakod6volt. Tal6n mostant6liisszefoga kit
szuperhalaloq lesz el4g akara! lesz eleg F,ru,lesz eldg €nergia hogy felealllli id6 alatt orsztrgonkentf€le 6ron
val6sitsdLk
mega^, amin egyenldnt is m.t Cppelegetdolgoztal. Igy jatlt ,,alulr6l" az odel A StanfordEgyetemkutatoi
es orosz ffrkutalisi szakemberekkdzdsen kezdtek el dolgozni egy tanulndnyo[ ami egy kb. 70 milliird dollrr
dsszk6lts€gvetesienberes Mary-progran megval6slthadsdgAtvazolta fel. A csopon szakembereiszerint ezek a
kdltsdgek tdbb elkm kdzdtt voln{nak megosahatok:az EgyesiUt Allamok, Oroszorszdg,JaF{n is N}rgaFEudpa
vdLllaln{ a fejleszt€seketis a kiaddsokat A program egy marsulaz{sr6l szoln4 elei e nem szimol bdasok
ldtrehozieival. Az firhaj6t Enyergijahordoz6rakir{valinditottdk volna- Az €xpedici6hossza500 nap lenne,a leginysdg
l€tszdrnapedig hai ft. A misszi6t akir rnril 2009-benelindidnttdlk volna. E sorck irojdnak vilem€nye szerint a tem
elevekudarcn volt it€lve. Ezt perszeIS/ ut6lag kdniyl kijelenteni. Hiszcn Clinton nem tdmogattaaz emberesManprogrunot. A f6kuszban akkor a szint6n tetemeskoltsdgvetds{iNenzetkdzi Ur:illomis Alt. (Melynek dpitdsekor
megmutatkoztakds firdig megmutatkoznaka nenEetkdziegyiittrnfi(ddis h6lr6nyai,rnelyekf6k6nt az indit si id6pontok
b€tanhaudan$ig.irauiafnak.) A kdzvileminy pedig akkor nem az emb€resMars-misszi6valvolt elfoglalva. S mindez
csal az amerikai oldal. Oroszo.szAgelevenemvdllalhatottvolna kiadiisokat,ahogyJapensem.Eur6pa pedig... MIg a
lijbbi orszig igy l6tta, tdrdltdk az emberesMars-programot,Eur6pakutat6i megbeszelisekbe
kezdtek-2001-benpedig
meghirdes€kaz addigram.ir elegge.j6lfelvdzoltAfforatrogramol
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2. r6s

Eg/ megnemval6sulteg/iittmiikdd6s

A MaA Obsener 1992-es elvesztesetkovet6en a Lta.rs-progam igencsak l€lassull Az egamillirrdos
k6ltseggel epirctt Observer€lvesztCsesriyos kudarcot jelentett az am€rikai iirhivatal szem5ra.A kutat6k ilyenkor
megpr6bahakel6rc m€nekilni, lehet6legazel6tt Ietennia rerveketaz asdab4 miel6tt valami komoly tdrdskdve&ezne
be a sike(elen misszi6 miatl Ez 6lt l6ban nem sikenil nekik s val6banjelent6s kdsed€lm€ketszenvedhelegy€gy
progam. Ermek legszembeftn6bbp€ld^ija az 1998-99-€sindit si ablak hrrcm amerilai Mats-szondAjenakteljes
kudzrc4 ami egy 2001-re tervezettleszillo€gl/segethal dwel tolt el, s az csak 2007-benindulhat A lvlats Observer
kudarcaudn szinteazonnalfelmeriilt, mivel potolhatnik az iirszondil A c€l az volt hogy a Mars Observerlehetsdg€s
merdseinek l€galrbb egy t6zAt el'vegezz'*. mba hrmarabb. Ez4rt a Mars Observer m,iiszerei egy rdszdnek
(termdszotes€ntutal€k6l l2n sz6), valamint a Clementine holdsmnda alkatrdsz€inek febasaftasdval 1994
okt6ber€benel szerettekvolna indltani egy kisebbMars-szonddl A NASA ds Oroszorszigaddig ig€n sokatkonzult lt
kiizatsMars-szondaindids6l|ak lehet6sdgdr6l.Mr€l ilyen kis hal&id6 eset€naz oroszokatm6r nem hrdtrik bevotrni a
programba,s 6k amilgy is a l,1alsz-96(Marsz-8)6pitdsdvelis teszteldsdvel
vohak efoglalva, felneriilt, hogy a szondrit
(mu*arcve tal6n Mars Obseri€r-2 lehetett) orosz hordozorakdtainditsa Bajkonurb6l. Mivel egy ilyen hirtelen jdtt
odetre az RKA (Orosz Uriigyndks€g) nem hrdofi volna rnfu pdDztfdlreterui, 6k sajnos nenet volhk k€n]4€lenek
mondaii. A tervezesi es €pltdsi mulkilalokat fgyel€mbe vev€ egy€bkdntsem k4sziilhetett vollla el l994ie az
ffiszonda,:mi igy rekoldd6 lett volna. A Mars Observerkudarceu6ni gyors pode! k€nyszerdnekmegsziinteutin a
terveketndmikdpp:fudolgoztit s vdg egy Delta-2 nkdt val 1996-banFloridAb6lsikeres€Delindult az irszonda. A
fiew Mars Global Swveyor lett.
l. r6e - A Mars Tog€ther prograD
Az oroszok IWir I992+€n el szer€tt€kvolm inditani a lt{arsz-8 frszondiil melyen a tervek szerht k€t
leszilo€gls6g€t, ket penetnitorl e8yldgkori ballont 4s€gy rov€rt k€llett volna a Marsrajuttatniuk. A lassi 6pitkezds,a
kad.isok miatt a szondaindiusa e$/re csak csiszott, a plogram tervezettneve iS/ Marsz '94 les. 1993 elejdn orosz
szakemberekjdrtal a NASA JPL-ben,ahol bemutattdk 100 k9as Mannk:hod aevfriroveiitket. A hat kipkerekkel
k6zlek€d6 orosz narsj6ro energidjdtizot6pos telep segitsdgdvelny€ne. A taldkoz6tr az anerikaiak is bemutatiik
tudomturyos-technikai
cellal kifejl€szt€tt rovedeik egyil€t, a I kg{s Rocky-4+t. A RreqFl szint€n hatkerekes,iln
napelemtibldk segltsdgdvelenergierel66llltb j&nfi volt. T6rgyausok kezd6dt€karr6l, hogy az am€rikaiak is €szt
vehetn€neka mars-jt6 programj6ba!, rnigpedig {rgy, ho$/ a Rocky-4-et a Marszokhodraillesztik ami a prcgram
megkezddsdtkdvet6en kezdhetn{ meg kutalrsail Vegiil a prograrn tijabb halasztristszeNedett. Ez j6l jott az
amerikaiakak is, de 1994-rea francidk semkdsziiltekel lEgkdriballonjukl(ai.An t996-bar mindenk6ppenelinditott k
^z **or m,dMarsz '96-naklE lezEItszonddt.Az oroszokalkor azt lgCrdk, a kdvetkez5,1998-asindi|isi ablakbanegy
ijabb oroszszond.inhelyet kaphalnaka roverek€s a ballon egyar6ni rg,"dg szerid az oroszokegyszerr€ket szondiin
dolgoztak.Mig a Marsz-8-at4pirettdk,a Marsz-9-etterveztdk.Az utolsohalaszt6$61a Marsz '94+t halastottik 199614 s emiafl a Marv '96-ot pedig 1998-m.A Mrrsz-8 kudarcaazonbanalaposf€liilvizsgrlatot tett sziiksdgessd.
Ekkor
sziiletett meg a rOvid dletff Ma6 Togetler Prcgmm. Az orosz-anedkai egyiitltrr0koddsbnyege a kdvetkezii volt:
I 99?-ig az amerikaiakigy gondoltil! mindenindiLisi ablaloan ery szond{t inditanaka Marshoz 1998-banez a szonda
egy orbiter lett volna Az oroszokkdzben liEleveztCka Ma$z '98 pmglamot ORB-ve, arfli az Ofiiter-Rowr Ballon
szavakdvidite$ fornuija. A Mars Togeth€rprogmmbar tf.hit eg Proton hordoz6rafCt inditott volna egy amerikai
orbitert, valandnt az ORB-I. Mhdehhez mig egy Fregst vegfokozatis ti.sult volna. Az oroszoknat oem csat egy
malsjercj* iolt. (Ennek negdpitdsenem tfl dreea,riadeluiltiikiltg ia van Gszgdld{tr},ra") A Lavocikin Gydr rilal
Epitgttegyik Marszokhodotaz amerikaiMcDornell Douglascdg megvettea gy6rt6t6l. 1995.februfu 13. 6s 15. kdzdlt a
,,Marsohod' tdvirfuyilissal Ha*aii Kilaua nelt ldkerjenak lsrterdben a irursfelszln, majd a kdve&ez6 h6rcm
napbana holdfelszin kdriilmdnyeit utdnz6ralajo[ gyakodatomtt. Kdp€it az Iotemetenk€roszfiil 20 am€rikai iskol6ba
kdzvetirett€k.Februdr 2?€ uttu 60 am€rikai iskol6spr6bdlhanaki a ,,szonda"l'vir{I^yittu t ^ NASAAmes Research
Centerbdl. A kutat6k javasollrk hory 1998 okt6berdt6l a Marsohod a Ditcovery-pmgam Gret€b€n a Holdon
dolgozhasson.Addigra Is r napelemekkelldttAkvolna el. A Mars TogetherProgrammeghjrd€tdsekormdg nem hrdtdk,
hogy a Mrrs Global Surveyores aMars Pathjnder mennyiresikereslesz. S hogy e sik€renfelbuzdulva Clinton elndk
meghirdetia Mars SurveyorPrcgramot,ami mindenevbenl{t afierikai sonda, egy orbiter ds egy lander inditisdt leszi
leher6v6:,z 1998-99€s ablalil?'i a Mars Clindle Orbitertt as a Mars Palar Londeld/. ig)t az anerikaiak kildpt€k a
Mars TogelherProgambol. Tlirt€netiink szomonirvdgep€dig csal amyii az amerikaitulajdoni Marsohod-pdld6nynem
utazhatotta Holdra- A Marsz '96 kudarcotvallotl ezdrtaz ORB-t (Ma$z-9, Mars '98) m6gmindig megvd6sitaniak"r6
kutat6k 2001-rehalasztotlit az indiLis id6ponlet, ds a misszi' neveMarsz 2001 lett. Eg/ rdvid ideig felm€rij.lt,hogy a
Marsz 2001€t a Mars Togelh€rProgranDakmegfelel&n Prcton nlilival inditsik a Mars Suneyor 2001 szondiival
egyiitt. Am minderreniir nemkerijlhetettsor A Iuars ClirDaleOrbiter 6sa l\tars Polar Lander (valamift a szintendaz6
Deep Space-2penetrdtorok\ odaveszt€k,ig/ a NASA tordlte a Mars Surveyorprogramot. Az oroszok egyediil pedig
anyagiokokb6l az6tasemtudjek ehditani kdvetkez6Mars-szondrjukat...
(aew.unitag.hu H. F.)
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Kitra kordbban m€g/ e Eoldhoz
Kina 2006 dec€mberebeninditja els6 ijrszond6jata Hold feld, azaz egy 6wel korattban' minl terveztekkoz'lle Luan En-csie,^krrrai rcrnzeritr gynitk€g vezetije. Az izsi orszLgezel iljabb fukdatesi teriilet€nsorakoana
fel Oroszorszdgesaz Egyesiilt lillamok mog6.azutt& hogy a vil6gon harmadikoNz{gkdnt 2003 okt6berdbendnor6b6l
juttatoft emberta vildglirbe. A kinai holdtervek szerint a Csang'o-l nevfi trszonda kiildet6se legalabb€8y 6vig tan
majd, mikdzben^z 6gitestkatnil keringvevizsgiilja a Fdld igi kisdrdjdl Hemm 6!Te rd a teraek szerint Kira miif egy
leszill6egysig€t is kiild a Holdra a szerkez€tk6- & talajmintltat gynjt najd. 4116l, hogy kinai ember mikor l€p
el6szdr az dgitest poros-ktjvesfelszinire, konk6tan m€g nhcs sz6, de Peking jelezte: a kdt szonalaeredm€nyes
kiildet€se esetCnez is val6a valbat Az els6 kinai ffrhaj6s,Jang Livej tdtCneLrnintja hztalmas lendiiletet adott az

- KiMbanimlnfutdbbmint 3 ezeriizemszolgdljaazirkutatdsl
orszdg,fuipar&uk
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Eldkelzileaeka shuttle-okrij rriodltdsdra
A. Coh)nbia tragldia urtui els6 inditdsokrav{rhatolag 2005 elejen keriil sor' Az S7S-114es SIS-l2l iev
rcpitttsekhez az MD Robotics of Canada (a McDoMld cdg alvdla]kozisa) k{-sziti a ,,megflgyel6 kamkat" Ezek a
Canadam 1 tAvirdnytthat' nanip dl6 rcndszerhezc*tldlozs€k maj4 fel4pit€siik is alhoz hasonl6. Seglts6gtil*€l
kiterjesdrct6 a Canadarmhat6k6rc,6sezillal lehet6\dvelik hogy kdzelr6l vizsgd'ljAkaz orbiter h6v6d6bu*oladt meg
olyan helyeketris, amel]€k a pil6raiilk6!61 nem ldthat6a&.Ily€nek tobbe* kitziltt a sdmy dldt borit6 h6v€d6paflelek.
ahol a Columbia annak idejdn megs€riil! miel6tt 2003. februiir l_jdn visszaGrCsktizben a vigzetes baleset 6rte- A
jov6ben hasor 6 iriil6sek eseGnaz irhaj6sok ffIsdt k son{nkijavittutjrk azokat,ehhezjavit6€szkdzdketvisznek majd
vezetqje,O Keefe szerim abizlotsAq
magukkala fed€lzetre,am€fyekfejleszt€s€ugyancsahfolyamatbanvan. A 1y',4,94
fokozisat szolg 6lep€seklLirom 6v alatt minteg/ 700 milli6 dolrrbaked nek Ezaz(r$zegmagiMr'tloglda annaka
ffiggetlen nisznki ellen6rz6 szervtreka mfkdded koltsdgeit is, amelyet a Columbia baleset€tvizJgil6 bizottsdg
javaslatira hoztDl tCtre. A Columbia balesett6l fiigg€tl€trii] a vizsgiilarok kideritettdk hogy a shuttle_okf6kez6
Epacelight A I-)
rendszer6velis probldmava& ezerta megnaradthlirom finepirl6gCpn6lezeketis lecser6lil.
tj ripusi Szojuz raket{ indut
A vildg legrdgebbenmikdd6 trh4jii4 az orcszSzojltz,ar elyF.]<a ho ozbraktqdt is Snjuznak trertezik.
Bej€l€fiendk,hogyokt6betbetazorcszotl?;{giPleszeckAftePildtlrr'lke'irlsotajavitottr&aia"^Szojuz2lAelsd
i0dilis6ra- A rakdtaegy Oblik nevi denonstrdci's terr€t visz majd magdval,ami tulajdonkipp€n egy r6gi, de soha el
nem inditott orosz mihold. Az ij tipusu Szojuzrakdla digitdlis ellen6rz6rendszenelds korszer0siGtthajt6mfvekkel
a pdlydia 6[lthat6 hasanosteher 300 k8_
rendelkezikmifid az els6, mind a misodik fokozatba[ EnriekkatvetkeztCb€n
(Spa.eltsht- A. t.)
mal ntivekszrkA mdsodik L'lnai irrepul6r

Bej€lentendk,
hogya ,,.jsodikkinai{teprltye 2005nr.isodikl€Ebenk€riil sor.EnneksoriinkCtkinaiiirhaj6s
a
Fitld kitnili p5ly6n.Az ftbaj6 tijmegemeghaladja
5-? napotttiltenea .ssrcso!(ShonZlouts l,.rai.i f€ddlzetCn
(Id6k6zben
modulja
a
Sencsou-s
ortitilis
lis
fifk€ben.
is
v€gez
nujd
az
olt)it
kiserleteket
8 tonnat.A k€t taikonauta
digitdliskameiais volt benne) MagAta HosszriMenercles
a Foldre- felt€tel€zik,hogyegy I,6 m felbont6su
visszatert
2I hordozorakdttjtnius-jrilius soninviszik a kil6v6hellne.

(Spacell'sht A. L)

Javaslat a Mars holdjaitrrft megl6togatrrrra
A. QinetiQ angol ceg6s az Open universitf ,,Mars Mi.ro Mr'$ior" Deve! tervel k'szilelt esagy irszonda
leszeliiisara a Mars holdjaiq ^ Phoboson es a Deimosotl. Mitrdkdt szonda napenergidvalt pl6lt ionhajt6mffvel
kitzelilen6 meg a Marsot. Muiin lvtars-kijri i pelyrra ,lthtq a smndik lasst fdkezdddsselspiriloznlnak le a I'fars
kapcsolffva is €l
holdjaiig. A tervez6kszerid M ESAAurora pmgramja kerct€benakrr egy NASA MaIs kijLldetCshez
- A. L)
(Spaellight
kismdretii
lehehe inditani a
lrsmodikal

Ajinljuk m6gaz AeroMagatnJiniusiszamenaknagyobboil&eit Kllper:az ij otoszithaj6 (Hod6th
nnar6s);n Hqntress{ew1t reszl- Fedezik fel az UniveEumot(AlmAr Nen\i Aiabb lipasek el6rc
(B6rcziszaniszl66s HoMth Andras cikke az OpportunltyMats€ut6 kutatasi eledm6nyelr6l,
az ILA.tr(szentp6terlL6szl6),valamint Horvath
b6s6gesenelfatvaszinesfetv6telekkel!);{trtovakenrsaE
(lasd
cikkinket a 2. oldalon) 6s az 155-16r:
Andris 6ssze6tfftasaa cassihiJluygensszond66t
6s az dJP/ogressz.Erdemestov5bbi elolvasnla Meteol maiusiszim6ban a Met6na
szemelyzetcserc
cimf clkkeket,a juniusib6lpedigaz 0i esvAnya Holdr6l,a
Marson,vafamintoriii shu 6moka Tttenon?
valaminta "K6evd'fdrdlak6k?cimo rdvldhireket
Meteoit a Phobosr6l?,
wwlry,mant.hu

