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Az Opportunify az Endurance-ban
Az amerikai szakdrtiik hosszastepel6desuf6n engedilyeztdh hogy az opportunit! nnrsallto
legdrdiiljdna 132 m 6trn€r6jii Endurance-knitorbe.
A problernataz oko^^,hogy ^kritet leglaposabbfala is
jeler
pedig
legalabb25 fokos d6ldsii. A
egi marsaut6kat
az eddigi fed6lzetiprogrammer 20 fokos diil6snel
ldpjen fel. Miutin az Opportunity k6rbeautomatikusanmegellitja, nehogy borulris- vagy csrisz66vesz6ly
kdrbejerta a kriter szel6t,kdzelritl, illetve tivolabbr6l megvizsgiiltaa talajt, a sok milli6 gdmbdcsk&- a
-, de f6leg a kr6ter belseja, a domborzativiszonyokates a nagyon kdzelr6l kutatni v6gyott
szferulALkat
kdveket, sziklikat. Mindekdzbena F6lddn az aut6 itteni miikdd6 v^ltDzatAv^lkipr6bAtik azt, hogy a 25
fokos d6ldsii terepenbiztonsegosanvisszalehet-emiszni, azaz,hogy a kreter bels6 Lutat66autir ki tud-e
jdnni az aut6 az EnduraDce-kieterb6l.
V6gulerdekesdaintdssziiletett:az Opportunityjrinius 9-€n, 134.marsi
(OSol-143)
napjao
lassar elindult a kdves lejtiin. Ndgym6temyilefeli g6rdiilis 6s a vizsgehtok utiLll egy
helyszini kisdrlet kdvetkezett:az Opportunitlt visszamlazisiautasitotlilc. Ekkor miDtegymtrsfdl metertjittt
kifel6 a kiteft6l, ds kdzben bebizonyosodott,hogy a kdvekenki tudtra m66rni. A k6vetkez6 napon 1,3
m€tert ment lefeld, majd egy Tehhessee-\ekelnevezettlapos kdvet k6t helyen is megfirrt. Tovebbi sok
mikoszk6pos kdzolkipet k€szitetta leszi{Hsi kiitorben talilt iileddkos,jarozitos k6zetre nagyon hasonlit6
Endurance-kdvek6l.Az amerikaiszakemberek
azt szorctndk,ha az autocskak&, €setlegherom hetetkiltene
a k6ter belsejdnekhomokos,diindsfeltl€tdnek 6s f6leg a kdves, sziklis reszeknekaz alaposvizsgilat/.val.
(AeroMagazin H. A.)
Az f,SA els6l6p6sea marsi anyagmint6kvisszahozds{ra
AZESAAurora programjdnak keret'jinbeliil atervekszerintegy d\4izedmrilva speciilis kapszuldba
zint marsi k(Eetahyagotjuttatnak a Fbldrc,hogy majd a fiildi laborat6riumokbanelemezhess6k.
A kiildetds
lirszonddJdvaL
el5ft mde az ESA-naksikeresmisszi6t kell vdgehajtaniaa 2009-benindll6 EroMars nevii
anel).nek anyaszondiijaa bolyg6rajuttatja majd ^Pasteur nerir rovefl. Az Aurora-progra.rn
feldpit6semiatt
ugyanis.ha az ExoMa$ sikerteleq a talajmintahoz6velblkozis jelentds kds€stszenvedhet.Most a Mar,t
Sanple Return(MSF.= mintaloz6 iirszonda)programj:it6saz eddigi el6kdsziileteketismertetjtik.Mer tavaly
ok6berben kihirdettdk a kdt gy6ztes csoportot, rnelyeknek feladala az MSR hildetis teljes tervenek
kidolgoz6sa.(Az MSR az Aurora programmasodikZ6szl6shajokiildet6se.)A ket csoportot f6k6ot eur6pai
ipari tirsasagok alkotjrik, az egyiket egy olasz, a misikat pedig egy angol ceg vezeti- A mostad tervek
szerint az MSR ketl6pcs6sprogam lesz. Els6 l6p6sbena visszater6kapszulatszillito iirszondtrt irditji&
2oll-ben is ellitjak Mars koriili palyta. Fedelzetdnakkor a tudonxinyos eszk6zdkijn ds a visszat6r6
hrtelyon kiviil jelent6s mernyisdgff iizernanyagis helyet kapna. Kdt 6wel kes6bb inditj* a masik
irszonde*,amelya leereszked6€s felszail6nodult viszi magAval.Az it utols6 szakaszinlevalik a modul, 6s
iftinyitott landolest hajt v6gre a v6rds bolyg6n. Egy robotfiir6 - a tervek szerint - I-2 meter melyr6l
ttlajmint t vesz,6s elrakli'rozza a modul egy rekesz6benTov6bbrtalal- es ldgkijri mintikat is tirolnak az
egysdgben.Ezutiin a felszill6 egysegfelemelkedil a Mars felszin6r6l,dsszekapcsol6dik
az els6 (ekkor m,ir
palyan
Mars kdriili
kering6) iirszondival, es itadja annak az dsszegyiijtottk6zeteket. Az els6 szonda
visszatdr6egysege(a sz6llitott izemanyagot felhaszniilva)elindul a Fdld fel6. Bolyg6nkat megk6zelitve
elinditjaaz anyagmintikattartalnaz6kapszulet.
Ez ejt6emyiisfdkezdstkdvetiien,finomandr majd ftildet.
lnnena laborat6riumba
szallitjehahola tud6sokelemzds
al6 veszik.A kapszulafelepitese
biztosiia,hogya
mintatart6alkor is s6netlenmaradjon,ha az ejt6emyii nem nyilna ki, 6s a kapszulabecsap6dnaa ftjldbe
Mig niMny technol6gia kifejlesz6sre ver Europeban,hogy a kiildetds sikeres lehessen.A visszater6
egysiggef kapcsolatosprobl€mikra megoldisk6nt kinikoz6 technol6gi:i&ataz Aurora pr ram Arrow
biildeftsebenkiv6njik teszelni. V6rhat6anmdg sok vita el6zi majd meg a Mars SampleRetum kiildeteset.
Hiszen mi tdrtenik, ha dl€tkdpesmikoorganizrnusok
utaznal az,,ffrhaj6va"avanzsel6iirszond6n?Ez
(DobosVera)
esetbgnval6banigen komolyankell venniaz el6vigyiiatossrigotl
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lirv az 6l€tnyomokell€n
A hircs ALH 81001 marsmeleoritbahtahlt szerkezetekbiogdn, illetve abiog€neredetefeletti vita
maig nem zerult Ie. D. C. Golden(JohnsonSpaceCenter)6s koll'gii earttal az abiog€noldalt edsit€ttek rij
eredm6nyeikkel.Az dlettel kapcsolatoseredetmelletti tahn legfontosabb€rv, hogy olyan vonalak ment6n
elrendez6d6 apr6, szabalyos rnagnetit kistilyok varulak a meteoritban, amihez hasonl6t fttldi, in
magnetotakikusbak6riumok hozhatnakl6tre. A laboratoriumikiserletekbenvas tartalmt karbonitok rnagas
htim€rsdkletentijrt6n6 leboml6sakora fentiekhezhasonl6magnetitkristelyokat figy€ltek meg. Ez arrd utal,
hogy abiogdniton is keletkezhetdekilye! kdpz6dm6nyek.A kdrdesttermdszetesen
ez sem d6Dtiel, mivel a
biogdn eredetetfavorizii6 €lmdletbenndgy kiildnbdz6 megfi$/el€s kombin ci6ja a 16 6rv nem pedig az
egyestdnyez6kkiildn-kiildn. Egy dolog azertegydrtelmii:a meteoritfeletti vita hasmos,mivel mir eddig is
temerdekij kis6.let elvdgz€s&e6sr6n6de a szikembereket.
Meteor, unive$etoday.com - Kru)
A Titin 6cednjainrkvizsgtlata
Az idenjtiliusban a CdJJini szohdamegkiizelitdtea Szatumust es legnagyobbholddt, a Ti6nt. Az
arnerikai irszonda eur6pai leszi,ll6egysdget,
a H ygens-t a li:lagdnem6benp6ratlanmisszi6 vdgrehajt.isira
terveztdk:a Tit n tanulmdnyozrisira.Ez a hold az egyetlena Naprendszeriinkben,
amely rendkivtil vastag
ldgkdrrelrendelkezik.A Titii,na mdretemiatt korabbankidrdemeltea ,,Naprendszer
legnagyobbholdja"
megtiszt€liicimet, am amikor (nagy meglepet6sre)
kidernlt, hogy ldgkdrevan, le kellett mondaniaa Jupiter
Ga.nymedes
holdj6nakjavera. A l6kent nitrogdlb6l 4116l€ekilr€nektalajkdzeli nyorntua megk6zelitia fijldi
ldgnyomiismasf€lszeres€t,
afii szintdn kiil6nlegess€kszi a holdat. Ldgkore felsti tartomii.ny6banazonban
egyfajta szmogr&eg talaftat6, ami miatt a ldgkdr ali (vagy oDnan ki) lStni optikai tartomdnyban
gyakorlatilaglehetetlen.A Voyager-l frszonda 1980.novemberl2+n olyan palyir6l vizsgrlta a holdat (es
annak l€gkdret), melyen a szonda eltal a Fdld feld kiildittt r6di6jelek kereszreztdka l6gkdrr. A nagy
megkiizelit6ssor6nsem sikeriilt a?onban,,bepillantadi"a l6gkdr al4 s kds6bba Voyager-l a gEvit6ci6s
parittyahatasmiatt kilendnlt a Naprendszerf"osildib6l. A Fiild kitriil kering6 infiavdriis tavcsdvek ds a
Hubble Udeleszk6p azonbanDagy segitsdgetn)4ijthanak.A HST m6r6soi (moger6sitvdnaz inFavitrds
mdrdseket)vil6gos 6s sdtdt foltokat mutattak ki a Tirful felszin64 majd tavaly az areciboi ridi6tivcsii is
hasonl6 mintizatot 6szlelt. A tulnyom6r6szt sdtdt r6gi6k legelfogadottabbrnagyari,'Ataaz, hogy ezek
met6nb6lds elinb6l ill6 hatalinas6ceinok. A F6ld6n a2 elin 6s metfuia termeszetbenis eliifordul6 giok,
itrn a Titiinon umlkod6 alacsony h6mersiklet kdvetkedib€n Cl79"C) folyekony halnazelhpotban
fordulhatnakel6. Egy 6v munkauiin elkdsziilta Huygenstudoninyos munkijAnat pontostervezete.A hold
igenkiilonlegestercp a meteorol6giaesaz oceanogrefiaszAmera,
dppenezdrtezeka teriiletek kiemelt helyen
allnak a misszi6ban.A szondamirdseibiil a Tit4l fel6l olyan fontoskdrdesekeszeretn6neka kutat6k valasa
kapni.mint peldaul
.
az 6ceiinokmelys6ge,
.
az apily-dagily mdn6keds
.
az 6ceimpanokarculata.
A rem€nyekszerintaz is kiderll rnajd,hogy hogyanviiltozik teriilet€nk€uta metAn+tiln6ce6Dok6sszetitele.
S adire taElnkev€sbi kaphatunkolyan pontosvehsr, de s2intdn6rdekeslehett a feltevesekszerint a TiLin
lehet a Naprendszerholdjai kttzttt a legnagyobbfolydkony vizkdszlettelr€ndelkez6igitest. Igaz, mindefie
nincsmdg mega perd<;Dt6
bizonft€k, de tajbbsz{mita6an'autal, hogy a Titirn k€rgealatt nagy vastagsegban
vizjeg r^lilh^t6. A Huygens2005 ja$urrjiban fog alfunernlnia hold sfirff ldgkatrdbe,megkezdveezzel a
Naprendszer egyik legtitokzztosabb €gitestjdnek vizsg{lat6t. A Cassini-Huygens iirszonda-pdros
programjabamagyarrdsn5l a KFKI d plazmaknrkwzettamlmdrypzAsAbanveszr's4 .
(Boros-Ohh Mtinika)
portdl
Szaturnusz.€lt€.huij ismeretterjeszt6
A Catsini-Euwens killdetdsegyikjelent6s mozzarat6na}- a Phoebemelletti olrepiilds- napjAn,ij
hirport'il kezdte meg mfiktidesdt a szatumusz.elte.huintemetcimen.Jrilius l-jdn, azaz a pely'ra 6ll s
alkalmivalnyeneel vdgsiiforrnijet, ,m a hitleranyagokes friss hirek mer jinius ll-ota el6rhet6ekAz
oldalra a Cassini-Huygens
ilrszonda-paros
legfrissetlberedmenyeiis a kiildet€sfontosabbesemenyei
keriilnekfel, mindemsllett
azonban6ttekint6ismerettedesz6
anyagokis olvashatoa.k
a Szatumusz
hold- is
gyiiriirendszerer6l,valaminta g6z6rirs rejt€lyesholdjirol, a TiLiff6l.
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K6t {tj Szaturnusz-holdacsk&
A gy{riis bolyg6 kitnil keing' Cassini szohdanem tatlenkedik:k6t [j holdat fedezettfel, amelyek
kb. 3 ill. 4 kilomdter Atmiriij(ek. Val6sziniileg ezek a legkisebb 6git€stek,amelyeket oddig l6'ttunk a
Szatumuszk6riil - nem sz6mitva perszea gyiirfit alkot6 kisebb-nagyobbda|abokat.A holdak keringdsi
tavolsagaa bolyg6 tdmegkdzdpporqitol 194 ezer,ill. 2l I ezerkm, a Mimas 6s az Enceladuspalyija kdzdtt
is
5/2004Sl 6s 3/200452. (Az els6tlehet,hogy l98l-ben egy Voyager-felvdtelen
Ideigl€neselnevez6siik
egyik
fii
feladata
€ppen
a
Szatumusz
A Cassini
l6ttAk,6ma felfedezdst
akkornem sikeriiltmeger6siteni.)
k6riil kering6 holdak mindl pontosabbfelmirise. HasoDl6ij holdacskik f€lfedezesetovibbra is verhato,
(F. S.)
fijleg a gyiiriik kdzti rdsekben.
Delte inditdsok 2{)o4-ben
indulrck a LockheedMarnn ceg korszeii Delta II
A CapeCanaveral-il7B indit6helyr6l iden sit1ldJl.
hordozbrakAa^i.M:lrcius 20-en egy Dclta rak6taaz USA Legieft 50. GPShodjAt halyefie pelyera;ennek
efnevezeseGPs 11R-,ll. Aprilis 20-iin a vardenb€rgildgirtnaszpontr6l inditotti& az idtjkdzben Einsteinr6l
elnevezettGravity Probe B holdal, amelyd rcl$ivit6selm6letbizonyoskdvetkezmenyeineknagyonerzdkeny
eszkdzdkkeltdrt6n6 igazolisarakesznlt-Jiliusban fjra Canaveralb6lstartol egy Delta II azzal4 Messenger
nevt iirszondival, amell,nekc6lja a hetvenes6vek in^ elhfryagolt Merhir rotad (lesd alrbbi cikkiltket)
Ezen kiviif m€g u6gy Delta inditest brveznek ebben az €vben Canaveralb6l:egyikiik a Deep Inpacl
obszewatdtirt or viszi mag6val,tovabbi
iisldkiskutatd iirsmn&il, mitslk a Sur'tftnevi Sammacsilldgdszati
(Spaceflight- A. L)
kettit pe.dignjabb GPSholdakaL
A M€ssenger
inditdsaeltol6dott
A NASA €redetilegmijusfa lrr1ledea MessengeriirszondainditAs6'ta Merkir bolygo feL. Ez lenrc
a Merkrir kdzvetlenkutalisara az els6 kisdrlet 19756ta. A stan|a azonbancsakjrilius 30 ut-{nkeriilhet sor'
mert a hibafelismer6szoftvert mdg tesztelni kell. lla sikeriil az inditis, a*lor a Messengerel6szdr 2008
rijabb megkdzelitesthajt
januirjaban ds ok6ber6benrepiil el a c6lbolyg6melleu, majd 2009szeptember6ben
(Spacelight- A. L)
6ll Merkur k<iriili prilyri,ra.
v6gre,6s csak20I I mri'rcius6ban
Veszelvben
a Plit6-szondat€rve?
Jilius kajzep6n- titkos adatokeltiin6semiatt - leeilitottr& L-osAlanosban az USA vezet6nukleriris
laborat6riuftit. Ift gyertjak a NASA 2006-ratervezetttrszondijiba szint plut6niumcellikat. Az rij-mexik6i
Los Alamos Nsmzeti Labotat6riumban(LANL) kdi, titkos adatokat taft^hnaz6 szAmftdgepeslemeznek
nyoma vesz€tt.Emiatt jilius l6-an felffiggesztettekmiik6dds6t.Nyolc h6naponbeliil ez a hannadik stilyos
ami miatt mosta 12ezeralkalmazottfel6t kitev6 tudomiLnyosstib tovibbkepzds€kkel
biztonsigi hi6'nyosseg,
idejet.
Az
esetn€k
val6szinileg komoly kdvetkezmenyelesz a labomtorium vezet€sdrenezve,
milatja az
azonbanvan egy iirkutatisi vona&ozisais. Az aggodalmakszerinta NASA NewHonzons ('lui hoi"zontok'l\
szonAiJajelent1sk6,sitstszenvedhet:6t 6wel hosszabbideig utaztnl 6s srilyos dollir-tizmilli6kkal tdbbe is
jelenleg720milli6s.)Ha Los Alamosban
a plumniumcellikelii6uirisatnemkezdik
keriilhet.(A kdltsigvet6s
ctlba vevd iirszohda €kesheta
hamarosanujra, a Naprcndszerhjlsd nag)bolygdjdt ls a K1*iper-dvezetel
kedvezii,ket h€tig tart6 indili6i ablakr6l. (Maget az alaparyagot,a plut6nium-238izot6pot Oroszorszagb6l
szerzikbe.) Az iireszkdznuklearisenergiaelliit6rcndsz€rerea Naprcndszertiivoli, sdt6t viddkein feltetlcniil
sziiksegvan. Ha a megrendelt36 plut6niumcellanem k€sziil el az ev v6g6re,lehetetlenn6vilhat a 2006
januii.i star! 6s az, hogy kihasznalhassiik
ezzelkisiibb tit kirzbena Jupiter lendit6 hatasfi Az is lehet, hogy
a
kenltelenek lesznek;itterveznia szondit peld.iul a nyolc tudomenyosberendezdsegyikdnek_masikanak
(F.
-,
s.)
kihagy:lsival hogy kisebbl€gyenaz energiaigeny.
lzrael csatlakozika Galileohoz
Kina utAln Izrael is elhatirozta, hogy csatlakozik a GPS eurdpai viltozatunak, a Galileo
lndia
283milli6 dollirt fekteta veualkozdsba,
Kina egyebkent
lirna|igaci's ren^zerneta megalkolisahoz
(Spaceflight
A.
l.)
pedig300miUi6dollirt ajtulottfel, haelfogadjekcsatlakozesi
ajiinlalit.
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ilrsz€m6tfigyel6mihold
A Boeing and Ball Aerospaceceg eillryedeaz USA L6gieriik 189 milli6 dollrros megbizaset
iirszemdt delektil6 miihold kifejlesdesdre 6s miikddtetdsdre.A Space-BqsedSPaceSurveillance Sytem
(SpacefliSht A 1)
(SBS$ elneveztsiirendszerindit{sdLra
2007-benkertilnesor.
GEO pilyin
Ursz€m6t-probl6ma
Minddssze 6tdt kiildtek arra a ,,temet6i pilyara" - ahonnan nem veszilyeztetik a tdbbi
geostacioniiriusholdat - amn tizenlli,ron! geostacionlriuspilyin keringii tivkdzldsi hold kdznl, arnely
2002-benhasznehatatlam6v6lt. (E ,Jemetiiipilya" 2-300km-rel a geostacioniriusp6,lyaftll6tt hrizddik.) Ez
a t6ny meglepii es aggaszt6,mivel tdbb tekintelyes[enzetk6zi szervezetajlnlisa szorgalmazza,hogy a
miikddesiik vdgere 6rii geostacionariusholdakattivolitsiLk el a kulcsfontossiigrigeostacioftirius pelytu6l,
kiildnben az hamarosar megtelik szem6ttel.es nem lesz bitonsegos az €rtdkes ds fontos t6vkdzlesi,
(Spacellight- A. 1.)
meteorol6giai
6studomanyos
holdakszrrruira.
Eur6paiterv egy a Fdldct fenyeget6kisbolyg6elt6rltdsdre?
Az ESA foglalkozik egy el6kis6rlettervez€s€velazzal a c6llal, hogy kipr6biilja egy a Fitldet esetleg
fenyeget6kisbofyg6elt6ritesenekmeglehetiis€nuehdztechnikijAt. A &ettds ,iirszonddtDon Q ijote ndvenl0
even belnl kivturjik felbocs6tani-Az egyik iirszonda,a Hidalgo nevfi csap6dnaa kivelastott F6ld-k6zeli
kisbolyg6ba (NEA), mig a nuisik, a Sanchorcv{ keringene kdruldtte, 6s kisebb penetretorokatl6ne
felszindbe, hogy regisztnilja a Hidalgo mintegy l0 km rnisodpercenkdnti sebessiggel tdrtenii
becsap6d.isiLnak
hatisait. Az ESA-ban egyel6recsak a tervezget6sselfoglalkoznak, a penziigyi fedezeta
programhozmdgnincs biztosiwa.
(SpaceJhqht A I )
A Heyabussels6k6pei
A japin Hayabwa (S6lyom) szonda- miutitr sikeresenv€grehajtottaaz els6 hintaman6vertlef€nyk6peztea Foldet is a Holdat. I\4ijus l7-en kdszitetteel els6 felvdteldt a Fdl&iil, ek*or a S6lyom
295 000 km tavolsegban
volt bolyg6nk6l A k€p a szondaegyik igen fontos miiszerdvel,az Asteroid
Multiband lnaging Catnela (AMICA)-val kesziilt. A szonda6gi klsdr6nketis meg6rdkitettemiijus l6-6,nds
I7-en-Mejus l6-:in 710 000 km-retart6zkodott
a Holdt6l,mig mejusl7-ereez a tivolsiig 340 000 km-re
csdkkent.Az iirszondit 2003.m, us 9-6nbocsitotta.kfel ^ Kagoshina Urkozpohtbdl.Celja^z ltokarra (199a
SF36) kisbolfgd tanulm,inyozis4 amib6l a tervek szerint mintat is hoz majd az iireszkltz. Az aszleroidiit
hintaman6verek€g6szsorozataut6n 2005 oyarer fogia eldmi. A misszi6 kiildnlegessegen
l€Gzi az, hogy
Luna-24 1976-oskiildetesc6ta nem volt olyan iireszkdz,ami mintit hozott volna vissza egy mesik
6gitestr6l.Az dgitestrenem szill le, 6pp csak amyira kdzeliti majd meg, hogy a felszin6r6l port tudjon
befogni. Az igy gyfijttttt an]agminta tdmegecsupeLnI granm kdrnli lesz, ez mdgis el€g ahhoz, hogy a
kutat6ktribbettudjanakmega kisbolyg6k6l.
(r1)uq.jaxa.jp- Polaris Csillagiszak Szakkar- Boros-OldhMbnik:!1)
Bajbana Hubbleegyik mftzere
A Hubbte Ilrtavcsd n6gy f6 miiszor6nekegyike, a k€palkot6 spektrograf(STIS) augusztuselejen
felmondtaa szolgAatot. A NASA mirndkei keresika baj oket es az €setlegesjavitisi lehet6s6get,bar nem
tul bizakod6ak.
Az STIS (SpaceTelescope
ImagingSpectrograph)
nem a kezdeteld6lfent lev6 Hubblemffszer:a mesodikiirbeli nagyjavitis(STS-82)alkahnval 1997-benhelyeztdkel az iithaj6sok.Az
eredetileg
tcrvezenelettartarna
5 ev volt, igy a hibAjanemmeglep6.Cserdjdt,
egydbkent
helyszinijaviLlsdLt
jelenlegi
hogy
fiiggetleniilatt6l,
lesz-eegyeltalinmeg rijabb nagyjavitis nem terveztik. A
6szlel6si
peri6dusbanaz id6 kdzel egyharmadataz STls-mdrdsektendk volna ki, igy egyediil a misik h6rom miiszer
(NICMOS,ACS,WFPC2)vtu6listitaszorultfelhasanl6ija,ftakj6l.A t6bbiberendezis
rendbenmiikddikaz
iirtavcs6 feddlzet6n. Az STIS drz6kenysdgeds j6 felbont6kdpessdgenagy tdmegii fekete llukak, a
csillagkeletkezes,
bolyg6k,galaxisokdssokmis csillagiiszati
objeltum6sjelensdg
kutatiseraadottalkalmat.

tF.s.)
4
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Eur6pai automataszrllit6Urhaj6k
2005 vdgdrehalasztottiikaz els6 eur6paiteheriirllaj6,a Jules Verne-t6l ehevezdt ATy (Automated
TransferVehicle\felbocsitisit. A 21 tonn,sATV l-et Ariane5 hordoz6rak€tival
inditjik majd. A k6sis
program
leallitilsaval.
dsszefirgga shuttle
Az ATV-k 7,6 tonnau&inp6tlist szillitanak majd az ISS+e, 6s 6.5
lor}rlenyi szemittel megm.kodvaindulnak vissza, mikdzben el6gnek a legkdrben. A NASA-val kdtdtt
megillapodis ertelrndben1,24 milliArd dollirdrt 7 darab ATV-I 6pitenek. Az ESA m6r megkezdteegy
tdbbszaraseh
felhaszhdlhab teheilrhaj6, ^ CARV(Cargo Accessand Relurn Vehicle)ler]vezesetes 'piteset
is. Ez az utiLnl6pne szolg6latba,hogy 2010-benaz amerikai tnepiil6gdpek befejezil repiildseiket.Ettiil
kezdvea kapcsolatota Fdld os a NemzetkdziUnilorn s kdzdtt a RtkdletesitettSzojuz iirhaj6k, az eur6pai
CARV €s a NASA tervezettrij iirhaj6ja, a Colstellation nevii Crew Exploration Vehicle btn6, el. Szo var
azonba,arr6l is, hogy Japrn is dpit HTV n€venfirhaj6t (lesda kdvetkezitcikkiinket!). (Spacefight, A. 1.)
Japin teherfi.haj6rz inillom{shoz
A JAXA japAn iiriig).ndksdg tovibbm sem tetlenkedik, sona rukkolnak elii a kiildnbdzii
misszi6tervekkel.Az egyik rij projek keretebenegy teheriirhaj6ttervezneka Nemzetk<iziUiillonxishoz, s a
nev€HTV lenne.A japdn teheriirhaj6nevdnekroviditeseemldkezetaz eur6paiteherflrhaj6,az ATV nevdre.
Az egyezespersze csak a v6letlen mive lehet. Az el6bbi a H-2A T@rsfer Vehicle (H-2A rakira
saillitojirmive, vagyis a H-2A hordoz6rakdtiivalpilyira 6llitott teheriirhaj6),ut6bbi az AutomatedTransfer
Vehicle (Onmfik6diiSzillit6jemri) rdviditise.Az ISS 16 nemzet6sszefogasalal
6piil. Japin egy igen
dsszeten moduf megdpit€sdvel(JapaneseExpeihent Module, misnbven Ktro) kepviselteti mag6t az
iiriilomis-programba:r.2000 6ta Mrom Ibs - nu az [rsikl6-programsziineteltet6semiatt k6t f6s - legenyseg
tartozkodikfolyarnatosana Nemzetkiizi Urdlorniison.Az irhaj6sok ell6tisir4 kisirleti eszkdzttkfelviteldre,
(id6nk6nta fdkez6desmiatl meg kell €melni az ISS pelyijAt) jelenleg
a vizutiirp6tl6sr4 Uzemaoyag-ellrtasra
csak az orosz Progressz teh€rfrhaj6 kdpes. Viszont a Progressza ki€piil6 Nernzetkdzi Uni,llonxis
sziiks€gleteitnem tudja majd ellitni. A japan szakemberek1997 6ta dolgoznak egy teherfrhaj6, a H-2A
hordoz6rakdta6lral inditand6HTV terv€n. Az trhaj6 6 ton-o6tszalithat rnajd,es 400 km rnagassagotkdpes
el€mi. Ugy itnik, a japiin rem€nyekszerint a Hry megbizhat6bb6s gazdasrigosabb
lenne, mint az eddigi
szallitisi eszkitzitk.A teher6rhaj6m6retemegk6zelit6legakkora lesz majd, mint egy autobusz.Hirom f6
r6szb6l6ll: a HTV hdts6egysdgea neghajt6 modult,valarninta i6 miiszerekettartalnrrzza,iuni pdldrul segit
majd orbit'ilis paly6rd elhi. Itt talilhat6k a hajt6anyag-6s oxigintarrilyok, valamint a magasnyomiisi
leveg6lirol6k 6s az RCS (R€actionControll System)berendezds;
a kdzeps6resz ^z elekronikus
egysegeknekad otthont (innen lehet iranltaDi az eaergiaelldtist6s a tel€kommuni.kiioi6sadatitvitelt); a
harmadik r€sz pedig az ellitrnrfry szillilis6ra hivatott - ide keriilnek azok a felszerelesek.amiket a
Nemzetk6ziUrdllomrisraszi'llitanak majd. (A tehenfirbj6ra ,,haszn6latu6n" az iirillom.ison febynlen ett
huuaddkotpakoln^'6k
6! hogy a visszazuhaniaakor
azzalegyiitt eligien a l6gkdrbeD.)Egy ffreszk'z szfun ra
mindenkdppfontos,hogy kiillja a viHgiir mostohak6riihenyeit, dsknldn figyelembekell veoni az irszem€t
becsapodisanakvesz6lydt is. A japlln teheriirhaj6 burkolatiit teszeltdk a kutat6k, es az er€dm6nyek
kimutatrik, hogy jdl fogja bimi az utaz;st. 6 lan/s'os sebessiggelkiildnbdzii mdretii aluminium labdakkal
bomb6zLika tervezettkiilsti fal egy pr6baelemdt,ami rendkiviit j6 elleniilldst mutatott. A HTV-I a tervek
szerint a japAn H-2A ralerival bocseta* majd fel a TanegashimaUrkdzpontb6l, 2007 november6t6l.
Osszesenl0 HTV meg€pitdsdttervezik, a tesztpildriny2005-benindulhat. Felmeriilheta kerdds.ha az ESA
is tervezteheriirhaj6t,akkor mi sziiks6ga HTV-re? Az eur6paiiirhaj6 jdv6 ev iprilis6t6l repiilhet Arian€-s
raleta segitsdgdvel.A k€rd€sren€m kdrmyii vilaszoLii. Elvileg a nemzetkdzififtillonuis esetdbentdftend
egyiittmiikddds l6nyege az lenn€, hogy ugyanaztne dpitse meg k6t iirhivatal dupla kdllsdgeD.persze, a
verseny mindcnkeppj6t tesz a technikai fejl6ddsnekds ngy Altalabana gazdasignak.Remdljiik, a japdLn
teheriirhaJo
eselibensemleszmeskent..
(i)14re.urvilag-h Boros-Ollh Mdniko)
R6szb€nel6gtekaz 6rt6kesmintik
Nem nyiltzk ki a Genes
is anenkai lirkapszulafdkeztiernytji,Ezeftaz szeptember8-iin visszaier6ben
Utahamerikaiszdvetsdgi6llambana lijldhdz csap6dott.A Genesistdbb mint k6tdvesktild€tds€utiiDa Fdldre
visszatdriikapszulafelbecsiilhetetlenirtikii tudomdnyosanyagot,a napszdlb6lvett riszecskemint.ekat
hozott
rnagaval- a tud6sokremelik. hogy ezekegy r6szenemveszettoda_
(az MTI cikke hpnah)
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Fiild koriili pilyin az Aura
A NASA 2004.jfilius I5-6n felbocsatottahatalrnasmeretii,lzra nevii nliholdjdt, amely sikenel Fi3ld
kdriili pdlyala 6llt. Ez az eddigi legkonplexebblegkdrkutdtd |ircszkbz,aJnelyfolyamatosanmonitorozza
bolyg6nk atmoszfdrijdt - f6kdnt a szit'azbldek, illetve a felszin illapotiit vizsgal' Terra is a viz globalis
kdrforges6t figyel6 Aqra nllholdakat kdvet6en. Ezzel fiir teljes ldtszami a NAM bo!ry6fpel6
ren^zerbhek (Earth Obse.ving System) mtholdflottija. E herom mfihold a legdsszetettebbkdmyezetmonitoroz6eszk<iz,amelyet valahais az iirte juttattak. Az aut6buszmdretii, 3 toDnis, 8?5 milli6 dolli'rb6l
fejlesztettAuret egy Boeing Delta 2-es rakdtavitte fel az tirbe. Az Aura f6 feladata a l6gk6r kdt legals6
riteg€, az athgosan I0-I2 km magastroposd6ra 6s a 10-50k kdzdtt hrizod6 szntoszfdra folyamatos
vizsgehta. A troposzfdE tattalmazzaaz eg€sz legkdr tbmegdnek80%-el vidartalrninak pedig 99v.-at
(nevit is a gdrdg troposz = felhii sz6r6l kapta). ltt jatszodnakle az id6jdraLsifolyamatok, a l€gkdrzes6s a
az Uv-sugerzaselleni
A sztratoszf€ribanhiz6dik (mintegy 25-30 km-esmagassegban)
csapadikk6pz6des.
kutat6srinal
t6rt6Deteben.
A ndgy miiszerpajzs,az 6zoueteg. Az Aura munkija ij fejezeretnyit a ldgkdr
egynfteseltal gyiijtdtt gigiiszi mennyisigfi adatalapjenalapvettikdrd6sekev6makvelaszta kutat6k.
(wu'u'.unilag. hu)
Az ESA ,,kozmikusvizi6ja"
Az ESA 1964 6ta keszit t6vlati, straldgiailerveket az firkutat-ilsteriil€tdn. A Horizons 2000 6s a
Horizow 200APlustln az ESA meghirdettea 2015-20256vtizedresz6l6programp:iiyAzatit. Az dtl€teket
2004jiniuseig kellett benyujtani,hogy a program2005 tavaszanbejelenthet6legyen.A jelenleg 6rv6nyesds
kijztiik a k6vetkez6az id6n indul6
2014-igsz6l6programkeret6benmeg ll ireszkdztkell felbocsatani,
(SpaceJlighr- A. l.)
Vem$Express.
Az els6egyiptomihold
fog palyera6llni egy otoszDnyey ruketa
Az €ls6 egyiptomi hold, az Eg)ptsot I 2004 okn6ber6ben
segitsdgdvel.
A 100 kg tdmegiihold orosztervekalapjen,a Juanoje cdgndlkesziil.Feddlzetdnlesz egy
multispeLlftilis, nagy felbontisri karnem ds egy tivk<izl6si rendszer. A Nap-szinkon p6lya 668 km
(Spaceflight- A. I.)
magassiigban
hiz6dik majd. Egyiptomkatonaimegfigyelii holdatis tervez.
A kinai Urprogramels6tudomSnyos€gyiittmiikod6se
Mint ismeretes,az ESA ndgy Clusterholdja egymis kdzel€benreptilve vizsgelja a magnetoszfdret
6s kiildndsena napviharokhatisat - a Fdld kdmyezet€re.Kina kds6bbcsatla.kozotta prograrnhoza ,,Kett6s
Csillag"n€venfelbocsitottket,,TaaCe" holdjival-2003.dec€nber29-6nkeriiltsor a TaJlce I (Explorerl)
indit6sa'r4majd 2004. jrilius 25-€n pilyira kerult a Tan Ce 2 is. Mindkdt esetbenHosszri Meo€tel6s2c
hordoz6rakdtathaszniltak a Pekingt6l n},llgatla fekv6 Taiylan kozmodromb6l. A Tan Ce holdak
aigol hrd6sokis kdzrcmiikddtek.Tulajdonkeppenez Kina els6 igazi iirkfiate,si prognmja, s
elk6szit6seben
a
egybenaz els6 nemzetkdziiirprogram,amelybenKina is resztvesz.lddn augusztusbanes szeptemberben
p:ilyamegvilaszlissal
sikeriilt
el6mi,
holdak
ftildi
magnetoszfdra
cs6vijiban
repnlnek.
Gondos
Cluster
a
hogy a k6t kinai hold is id6nkdntcsatla.kozikhozzijuk. Mivel pilyijuk alacsonlabb,mint a Clusterholdakd,
m€reseikkiegdszitik majd azokat.Ilym6don remdlik, hogy sikeriil tisztaania mignesesvihatok kiktres6nek
(SpaceflightA.l )
helyet6slefolyas:it.
Indiai iirhaj6?
lndia jdvtire folbocsat egy 500 kg-os, vissanyerhetti ffrkapszul6t.Ezt a kisdrletet feltehet6legaz
emberesiirhaj6k felbocsetasinakel6kdszitdsekdnthajtjrik v6gre. A legnagyobbindiai hordoz6rakdta,a
harmadikgenereciosGSLV (Geostationary
Satellitel,aunchVehicle)els6 itera val6sziniileg2008-ban
keriil sor. E rak€tak6pesleszegy l0 tonnas,lakottiirhaj6pdlyira illitisira. (EzzelIndia lennea negyedik
nemzet,a.rnelysajet eszk6zeivelinditja sajet iirhaj6j6t-) A CSLV miisodik generici6s lriltozala verhat6lag
iden szeptemberben
ellitja pdly6ra India Edusatnevi holdjet. Ugyancsakstartra kesz az ISRO Cartosat-l
j6vti
majdIndia egdszteriiletet;
holdja,amelyeta
6v elej6na PSLVnkita bocs6tfel. Ez a holdfelt6rkepezi
(Spaccfltght A I )
kdp30 ndgyzetkilomdtemyi
teriiletetfed le.
egy-egysztereoszkopikus
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Indiai mfiholdatakar visszahozni
Az indiai szakemberok ijabb es njabb szenziici6s bejelentesekkel bizonyitj{k a2 orcziq
elkdtelezettsdgetaz iirprogGn mellett. A legrijabb inforrneci6k szerint India - a holdszondlval
- visszat6riids radar-tivdrzdkeliimfiholdakatis fejleszt.Az INSAT-3g inditisakapcsiin tartott
parhuzamosan
sajl6taj'kon^!6n MadhavahNair, az indiai iirhulaldsi szeryezet(ISRO)eezetdl?kijelentette,hogy ,,az ISRO
18 h6naponbelil egy ijb6l felhaszrlilhat6miiholdat indit". K6rd6seke vilaszolva etmondta,hogy a kitzel
500 kg indul6 tdmegii miiholdat alacsoqt F6ld ki;riili pilyira fogii* juttatni, majd k6s6bbvisszahozzi* a
F6ldre.Hozzitette, hogy ,a tdbbszitr felhaszn6lhatomffhold tudom^.inyos
c€li kis6rleteketfog a F6ld kdrnl
vdgezri, majd azok eredmdnyeitvissz.ahozza,
a F<ildre".Amemyiben a fonti tervek realizil6dnak, hdia
ijabb elit-klubhozcsatlakozik.Ma ugyanisa vilagiirb6leszkdt rendszeresen
csak az Egyestlt Alhmok,
Kina es Oroszorszig hoz vissza, illetve az Europai Uriigyndksdgnekes Japrionakvolt egy-egy ilyen cdli
sikeresffreszkdze.Ide tutaza - b6r mdg tavaly jinilsi - hir, hogy az ISRO belev6gottegy mintegy 3,5
millidrd rupies projektbe, mely a NDSAT (Radar Inaging Satellite - azAz raddrcs kipalkotd miihol,
megval6silisat celozz . Az els6sorbanmez6gazdasiAi,viz!gyi 6s tdrkdpezdsifeladatokra szant miihold
legkorebban2006-bankeriilh€t prily:ira, az onaig sajit fejleszdsfi PSLV rak6tijival. Optikai t6vdrz€kel6
miiholdatmir igen sok orszeg(igy lndia is) epitett,iim radar-Liverzekel6
holdakatjelenlegcsakaz ESA.
JapAd,Kanada,Oroszorszig6saz USA iizemeltet...
(Forrds: isfo.org. spacedaily.com- wvv. nilag.hu - SZTPL)
Az eddigilegnagobb civil tivkizl6si hold
2004-jilius I 74n egy europaiAriane 5 hordoz6rakdtavitte pilyara az Anik F2 nevij kanadaiboldar,
arnel).nekf6 feladaiaa szelessrrdIntemet-kaposolatbiztositisa Kanada€s az Egyesiilt Allamok kdz6n. A
startotkiil6nbdz6okok miatt egy h6Daponbeliil Mromszorkellett elhalasztani,de a negyedikimrnar sikerel
jii'rt. Ez volt az Ariane 5 19. startja. A csalnem 7 tolnis miiholdat a Bo€ingSatellite Systemsapttefte,A a
ka zd Telesdtmfiktdteft. Helye a lll,'l
l,[Y hosszusegikdr ftil6tt van a geostacioniiriusp6lyrin. 38 Ka
sed, 32 Ku slMi es 24 C sevutranszpondervan az 6riisi hold feddlzetdn.Nap€lemtibhinak fesnivolsiga a
piilyAneliri a 4E met€rt.Elettafialrnit legalibb 15 6r,rebecsiilik. A tiivkddesi szolgdltat6sonhil a karadai
konr|.iny e holdat a tavorvosltrsbanes tivoktatisban is alkalnazni kivenja, kiildndseDaz orszeg tivoli,
nehezenmegkdzelithet6teriiletein. A hold elk€szitesqfelbocsitis4 nzemeltetds€
6s biztositisa mintegy 600
milli6 dolltubakerUI.
(SpaceJlight A L)
jrrt az ESA napaut6ja
Budapesten
Mijns 3l+n Budapestenj rt a Delfri EgEtener (Holla.ndia)titbbek kdzdtt az ESA tarnogat;isaval
fejleszett 6s epitett Nuna-ll hapaut6. A kocsi az elmilt dvben megnyerte a napaut6k rdsz€re kiirt,
Ausrreli6n keresztiil vezei6 versentt. Most europai kiiRiton vott rdsz! Ath6nb6l Belgnidon kereszttil
irkezett Budapestre,ahonnan Pozsonyon, Becsen ds Ndmetorszigon 6t az ESA hollandiai ESTEC
iirk6zpontjebament.OnnanFranciaorszigon6t, Olaszorszigoterintve Spanyolorszigonkeresztiil ert! el uia
v6gillonlistit, Port6t.A mintegy 8000 km hossztiutat 20 nap alafi tette mega csapat.A napautokiildnl€ges
felepitesireval6 tekintettel a k6zuti forgalombantermdszetesen
vdgig kisdr6 mikrobuszokkdzaitthaladt. A
napaut6titja egy6 :illomiisainkdmyezetv€delmiindittatiisi rendezvdnyekkeret6benfogadtiik, Bualapesten
a
Miegyetem rakpadontdbb szaz€rdeklfii! gyfilt 6sszea jeLrmimegtekint6sire.Az 5 m6ter hosszri,1,80 m
jirmii minddssze
sz€les.egyszcmdlyes,
hdromkerekii
80 cm magas,feliiletetteljesegdszdben
3000darab,az
iirkutatasbanhasanehtos,nagy (kb. 30%) hatasfokt galliumahehid nap€len boritja. A jirmi l6gellenelbsi
egyntthat6jaminddssze0,09 (kdzijnsdgesautol.nal ez 0,3 kdriili 6rtek). Ennek, 6s a 97./cos hat-.4sfokri,
a
kerekekbedpitettvillanymotoroknakktisz6nhet6ena napaut6c$icssebess6ge
170km/6r-a.Az aut6 100 knt6
sebesseggel
tdrt6n6 haladdsahozminddssze1650watt eleldromosteljesitm€nyre\,"Ir sziil66ge. Fekezdskor
az er.ergi^ 95o/ta visszaalakulelekromos energievd,6s az a.khrmubtorokbanLirol6dik. A 46 darab,
rEyancsakiirkutatdsi cAbkfti kifejleszte litium ioh akk muldtor leher6vdteszi a Jermii haladasetakkor is.
amikornem siit a nap. A jermii tdmegeminddssze
240 kg. A tilnyom6r€sztegyetemistiikb6l
iill6 csapat
vezetiiJeWubboOckelsho ahd (ESA) iirhaJdsvolt, aki jelenleg a Delfii Egyetementanit_
- B. E.)
(y)t)y).adiante2004.com
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A. Cassiniiirszonda meg6rkez€tta szaturnusz rendsz€r6be,6s megkezdtebonyolult kering6s6taz
30-akdzdtti(tervezett)p6lyak6t vetiilete
kddl. A k6pena 2004.jnlius l-je es200?.augusztus
6riasbolyg6
es a lapetus pelyijit is A Cassini
a
Titin
ket
Szatumusz-hold,
l6ttlat6.; baloldali ebr6n feltiintett6k
2005-januar l4-en eroszkedikle a
unely
2004.december24-€! bocsitja ttjtra ^z europatHuygens-szondar.
negyvendtszdrkdzeliti majd meg a Titadt, 6s
A tovebbi k;rfui6sei sonin t Cassrnitrsszesen
Tite,n1egk6rebe.
(fhe Plahetary Report- A I )
akivitis6nak tuirom 6vealatt 76 keringist v6geza Szatumuszkddll

Ehevozottism6tegr veteren(rhrj6s
Andrijan NikolaJev. az egylk
2004.jnlius 3-6n, 74 dveskoriban sziwohamkdvetkeztebenelt.Idrntt
leghiresebbszoljetarosz iirhaj's . El6sz6t 1962^vgts,l,\tsahal.a vosztol J fed€lzetdnjert a vilagiirben,mint
az els6 piros-reliilds ftsdvevoje (Povel Popovicsugyana.kkorkeringett a vilagiirben a Vosztok4gyel' de
nem kapcsol6dtakdssze.)K6s6bb, 1970 jriniuseban lE napot repiilt a Szojuz 9-cel Fdld kijriili p4iy'n'
Felesdgeaz ehd hbi i.hhajbs, Valentyina Tyereskova.Nyikolajev k6s6bb az Urbaj6s Kikdpzii Kdzpont
(Sryceflight A I)
igazgatojavolt.

Ajanljukm6g az AeroMagaziniiliusi sz6manaknagyobbcikkei! NAgyl6pesa Marsig(Almerlven);
ipotio Hold-expedici6k796*7972. (M6sze.oslstt{6n);A Galileo Budapesten(Szentp6teriL5szlo)'
szonde6l a MaE*utates bgiiabb hiteirol
v;bmint Hory5thAndras6ssze6llitesaa Catsini+luygens
Az Aero Magazinaugusztusi
rckotdkisadetar6l.
6s
a
magenifiepildg'p
(fasdcikkunketaz 1. oldaloa't
(Alm6r
terjedelmes
clkksok abravalACassinigavitAci6
lvAn);
Ahaiosoknak
sz6mab6l:
Mestersd8ies
(mindkett6
szeedjeHorvathAndr6s)i
Columbia+egyekn6t
A Spifita
ilfeweegy r6videbb:
Huygens,
L6szl6).
szentp6teri
(Frcy
lstvan
sSndor Ledneczki
Asztronautikaioktat's Eur6p6bah
Erdemestov6bbaelolvasnia Meteorj(liueaugusztusiszam6bana lJiabbitszonda vizsg^liaa
a Casstniigr,'talarnintA Eoly6bisokboryg'iiacimf cikkeket(a Spitit 6s az
Szatumuszt(a Voyagerett.6t
Akost6l).
Kereszturi
Opportunityercdrn'nyei
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