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A jdv6 t€rvezett amerikai Mars-szond6i
Alapvet6en kit csoportra oszlik az firszonda&progmmja: ludomrinyoses rechnikai misszi6n. Technikai
rmsszionaksz{mit pl. a Holdhoz tan6 eurdpaiSjltlRZ .1,vagy a koriibbi amerikatDeepSpace L Ezf,}.^z frfeszkdzijk
egy konibban csak a Fdldi,n vagy Fdtd kitnili pelydn kipr6brlt technikai njiri(, riji|isokat hivarofiak kipr6bilnj
kUldetesiik sonirf noha t{ukar igy tervezik, hogy a feddlzefiikdn elhelyezeft ndh{ny tudomrnyos miiszenel
p€rsze megfigyeleseketis v6gezhess€rck.A jitv6ben Marshoz indltani szinddkozott iirszondak kdzdtt rengeteg
lechnikai ijilis1 szeretn6nekbevezetni az amerikaiak,fii profiljul{ ugyanakkor mdgiscsaka tudomdnyoskutat s.
2005-b€nindql a teNek szerint (16r valarni naglon rossznalkellenetiirt6mie, hogy a gyalorlatilag megdpitettszondAi
ne inditsik el) a Mors R€connaisanceOrbiter. AMats kiiriil kering6 szondafelbontisa el€rhcti a 25 crn/pixell, azaza
t6le kapotl k6pek mintegy dtrnenetet kdpezhehek a kolibbi kering6egysdgekCs a leszdlo€gys€gek kdpei
kijzdtt 6lli(iit legahbbis a program vezetdi. (Elm6letileg teh{t a Deep Space-2 ket szond.ijenak,a Scorr 6s
az Anun^en kivdteldvel valamennyi, eddig a Marsra kiilddtt leszell6egyseglttlnt6 lesz a kdp€ke& s6t, ala.kjuk6l
ta.ldnfefismerhet6ekis.) 2D05-ben^ Mors Polar Lander es a Mars Clinate Orriter 6ta rijra ,,bevett gyakorlahal"
megfclel6cnszint6nnem inditamk leszdll6egysdget.
A kordbbanmeghirdete(Marr,yort programcdlja kis. olcs6
es Liis?rrii feladatokatelldto frszondak inditisa a vdrds bolyS6hoz.A prograrnels6 tagja nem epp€n irj. A Clintonkorszalban meghirdetett,rnajd a mlir enrlitett kdt iirszondaelveszGsemlatr tdrdlt Mars Suneyr progran eredeileg
aervezett2001-es leszilloegys€ge kel 2007$€n ismit dle[e, e?ittal
stilusosan - Prrerl- neven. A 2001-es
teNekt6l elter&n ezritlal nem visz magrval rove4 viszont emiatt ndvelhetik lajta a tudond{yos berendezdsel
sz6m.it E$ rtlal a Pho€ni\ az egyeden,m6r biztosanismert.Scorr- drzid Ha 2009 sikeresesztend6lesz. akkor akdr
a Mars ever6l is besz6lhetiink. A Mars Global Surveyor 6s a Mars Polar Lander 6ta nem ulazorl egyszer€
amerikai kcring6- es lesztlo€gls€8 a bolyg6hoz- A tudomanyoskiildetisek tekintetebena nernzetekel6bb a
tudomanyosc€lokat fogalmazzik meg. majd aruuk megfelel6en6pitik me8 az iirszondir. Geol6gusoknir dolgozlak
a Marson (Mars Exploration Rove$ - Spint ds Oppoturdty), de k€mikusm is nagy szijksdgvolrla. Ez6rt 2009-ben
etindilanil a i\tan kdmil(rrsak'nt dolgoz6Mars ScienceLaboru.oryleszd 6eg/seger,pontosabbanrovelt A Mars-ji6
kit fontos techdloi kiildnbs€8etmutat a kit 2001-asrovenel sz€mb€n.Az egyik , es lal6n legfontosabb-, ho$/
nem napelemek,hanem radioizotoposenergiaelldl6rendszerbiztositja a mflkddcs€hezsziiksdgeselektromossrgor.
(Ugy tfnik, hozziv€t6leg hAromszorannyi energiibiil gazd.ilkodharaz MSL, minr a MER-roverek.) A md6ik
ktil6nlegess6ga leszilliisban rejlik Az ejt6emy6sf6kez6st6s a h6ved6pajzsIevelas,irkdver6en,a hlajr6l kb. 5 m6rer
magassrgbanbegy ladnat a fdkez6rak6trik.Tehrit e${eszt nem ballonos pattogessrl lassul le a rover. rnrisreszr
a fdkez6raketa- pl. a Vikinghez k6p€st - neln az irszonda aljan, hanem az arurak tet€jdn lev6 an6-emelci
nicsszerkezethez
leszcsatlakoztatva.Esdskdzbena hajtomfivekbekapcsoldsa
lelassitjaa roven, majd a ,,Skycrane"-nek
nev€zett emel6 levS.lik Oontosabban a rover v6lik le an6l). 6s a rover neluiny masodperc alatt talajt 6r,
refnelhet6legdps6gben.A 2009+s €v nvisik szenzici6ja a t\41rskornli pilydn ked.r16 Man Telecanmunicatians
Ofttter (sokan csak Telecont OfttterDek trevezik).Az MTO kiildnleg€ss€ge.hogy rajla pr6beh6k ki firszond:ik
kdziil els6 izbcn az optikai ftonmunikiciot. A finy hulltnhossz? .j6val kisebb, mint a nidioe. igy adotr id6 alax
loval titbb adatot kipes tovabbitad. @z akir nozg6k6Fk tovrbbitis6r is l€het6v6teheti.) A l6zersug6ralkalmazisa
mrnt adathordoz6 irj lehet5s6geket nldur a bolyg6kuratisban. .A biztolls.ig kedvddn m6g k€t, nidi6komnunikiici6srendszertis elhelyezneka szond.in.20l l -ben, 2016-banis 2020-banegy-eg Mars Scoutprogramn l€hel szinir-ari. noha a nagl id6beli tivolsiig mia| mdg nem valaszrottik ki a misszi6kal a lehetsdg€s
leloltek kdzul. Etulek m€g nincs is iil ,rz ideje. hisz€nmind€zra kdverkez6dvek iljabb es ujabb tudomenyos
eredmeoyei.technikai bravfrrai (vagy epp ndhiny sik€rrelen kijldetis) m€g befolyisoftatja. A lehet6s6gekkijzdh
atr \Ar, a ItARVEL (Ma^ Valcanic Enission and Ltfe Scout) r\evt/ kering6egys6g,ami rdbbek kdatrl a Mars
Expr€ss iillal felfedezett metdn- ds amm6nia-nyomokeredetdnekmegvalaszol:iseban
nlujthauu elrnaradharadan
segitsegel:a SCIM (Sanple (bllectiah hr lnvestigation of Marc) nevi elhalad6-ndnravev6misszi6, ami a Mars
ldgkitrenbaladia6t, minttrtvdvebel6le,majd ,,a24-la lendiilettel"visszais r€mea Fdldre.,llletyeaz ARES(Aeriat
Regnnal-scale Ewironnental .V,"ver. afli rndr egy r€g6ia rervezeti Mars-repiil6g6p megvalosidsdt jelenter€
(az ARES el6k6sziiletei
koribban Kitly Hawk munkanev€n
fol}1al).2013-banmeg nem tudni pontosan.a k€t
j€lollb6l nclyik lesz a betut6 (Ez lalanfiigg az europairervekmegval6sulisrt6l.
s anol, vajon €lindul-€20 -b€n
a MaJs Sample Retum-program.)Az egyik ieher6s6gaz €rrdpai nintalloz6 kiildeles-rerveklez sokban ha$nlit6
a]i]etiUai^lars Sanple Return, a\i az igen bolyolL l kiildetes mian eg) kering6 es egy lesz{llo egysegb6lillna
A lesziilloegls€g
indit6iillisk6n(hasznalando
rdsz€r6lindulm a visszatdr6egyseg.
de csak Mars kdni! pAlyrr'a.
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Ott csatlakozna a kering6egyseghez,amir6l kis kapsa a vAlna le mint Fdld fel6 indulo' minlahozd tartdly
Az firszonda energiaeMt6stt nap€lemekbiztositanAk.A rndsik talin val6szintbb lehet6s6Sela geol6gus MERek €s a kimil'1rs MSL utin a progmrn fol]tatisakent e$ kiteljesit€sekdntindita d6 Astrobiolog/ Filed Laboratory
jetenrcne.Az AFL szinten egy Mars-jad lenng ami eaittal a biol6gus feladatait vermd 6t. 2018 ismdt fontos
ev lehet a Mars-kutatisban. Eg,td,szt addigra rruir bel6that6bbkdzels€gb€kedilhet az emberes Mars-misszio,
taliin jobban is propagi.ljAka Mars-kutatiist.Mdsr€sa az amerikai ds az eur6Paihosszuvilu tewek szerint addigra
a Hotd is sokkal ktjzelibb dgitestnek ttnhet... A 2018_asabla:ldai a Mars TelecommunicatronsOrbiter
rruisodik, loldbbfejlesztett p6ld.anydtinditrnilc Az MfO 2 pontos feladata m€g nem ismert, de komrnunikici6s
feladatzrt tekintve val6szinfileg roir egy emb€resel6kdszit6 hildetdsr6l lehet sz6 (a megbizhat6 kommunMci6
majdani biztosirilsa4rdekdben).A mesik 2018-asprogramkomoly fejtdrdst okozhat m€g a mdm6kdknek A r€?p
Drilt Landet ugyads igazi mdlldrrAst hajtalla v€gle a Marson, meglehet6senmCl].r€ (akfu l0 m6terre!). noha
szinte teljcsen e(elmeden ekkora Livolsegb6l pontos szimokat emlited. Hirom f6 tudondnyos cdlja: a Mars
geologiej6nal nregismerdse,
a miltbeli vagy jtiv6belj 6lel nyomaina.krdszle(eskuhtesa, vizsgdlata.valamint a Mars
legkdreneL id6jditsinak vizsgdlata egy helyr6l, legal6bbegy narsi eveo dr' A DDL_nek pontosan kell tudnia
landolnia egy 100 m€terenbeliili teriiLleten,urja soldn kdzvedeniil tdrtin6 ligkitri belepCssel(,,pinpoinl landing')
Itu a Deep DriI Lander m€8sem SILIa kdszeq akkor 2olE-bar 6pltendk ki a Mars NetLMder hll6zatot, a^
a l€sdll6egysegekb6l ds egy kering6eglsdgb6l A116szondasotozatol,ami egy id6ben a Mars kiilijnb6z6
terijleteir6l g),ujtene adatokat, s amihez hasol 6t 6pp nisfdl eve toritltek az eur6paiak, akil a Mars Netl-ander
progamol eredetileg 200?-b€n terveaik megval6slcad. A George Bush elndk altal tett janufui bejelenles'
miszerint az USA cilja a Holdm val6 visszatdrds,majd a Mars embercs felderit€se (mindez a Nemzetkdzi
trn{lomrs fehdesAval 6s az tusikl6-flotla ntrgdijazis4ial), m€8 nem kapott eldg id6t az drlel6desre, igv
a Mars kutalds6nakeddig tervezett 4s fente.bbvrzolt progmmjAna Bush_beszedmiatt mdg nem valtoztatlah
Szak6rt6kszerint erre a kozeljdv6bennem is lesz sziiksdg l6vdn a Bush-feleelkdpzeldsszerint €16szbra Holdra kell
koncentrrlni.
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pl.:MARVEL. ARES.SCIM
alatl;lehetsegesj€litltek
DemoDsztrator-2
2004. november ftlsodik feldben tervezii{ a Demansztrator2 jelff kidrleti ,,kozmikus ejt&my6t"
'Barencev-tongeri
viz alatd bezisr6l inditanit A
kipr6bilni. A szubobiltrlis p6lyara kiildend6 berendezdsta
tervek szerinl ez a ,"kozmikus ejt6emy6" a ji,v6b€n tobb tucat tonna terhet lesz kdpes a Fijldre szjlitani a
Nemzed(i,zi Unillomrisr6l (lSS) l6nyegesenkjsebb kijlts€ggel. mint az irr€piiL6gepek, illetve a Szojuz iirhaj6k.
Ezt a ,,kozmikus ejt6emy6t" 6sszehajtott 6lapotban szillitrnd* €s csadatoztatnik az ISS_hez. A szillitando
anyaggal val6 feltt ltis utAn nitrogdngdzzal fijnrk fel 6s inditan6k a ldgktjri leszilltura. A bereodezes
irrhai6sokm€nrdsdreis atkalmaslehei. A DemonszrrrtoF2-teddig az indit6nlct6k hibdi miatt nem stkeriilt kipr6biilni.
CI A.)
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Kinai visszater6kaoszult
2004. oktober l5-dn - kei is f€i hetesirtepiiles udn a kinai FSw 3-3 ielfrttudondnlas kutat6hold
haznel irt
lesz6ll6kapszuliijavisszatin. A leszill:isi sikeresnekmin6sitelt6k,bdr a ta{ely egy ndgyemeletes
(H-A.)
kapszula
€psdgben
van.
nem
tbndnl,
a
visszater6
,,foldet".Szen€lyi s6riiles
A voyager-l firszotrda a b€li$zfdra batdrvid6k6n
A k6t Voyager frrszonalahosszu,veszdlyekkelleli utat tet! meg felldvdsijlq 19?7 6ia, i$/ firlr ttibb mint
27 dve kiildenek folionosan adatoka!hozzdnka Naprendszeregyre t volabbi tdrs€geib.6l.A Voyager_l a Jupit€rt
es a Szanmusz! a Voyager-2 p€dig ez€ken iilmen6en az Urdnusd €s NeptuNszt is megl6togatta,s az ul6bbi
k€t bolyg6 kdrnyezetdr6laz6la is innen szifiraznak legpontosabbismercl,eink.A bolyg6rerdszert 1989-b€nv6gk€pp
elhag'.\,a az frprograrn fii celjevd a napedl 6lhl a csillagk6zi szdbe irjt buborik, a heliosddra kuhtisa v6lt.
A Voyager-l valamivel g/orsabban. a VoyageF2 kissd mCrsdkeltelbtemp6banrepul kifel€ Naprendszerijr*bo|.
tegtdbb berendezdsiikmdg na is miilddik bdr a Voyager-l plazmadetektoraa Szatunusz kdmyeze6ben
elromlotr, igy a napsz€ljellemz6it kajzvetleniil nem tudja mdmi. Az energikus reszecsk6kintenzitds{l s6t azok
inltryeloszbd! valamint a magnesestdr jellenz6it azonbanmosl is m6ri mindkdt szonda, es adateikal mponta
tovebbitjdk a NASA.$ary r6dt6tevcsdveihez.2005. januir elsej6n a VoFger-l tdvolsAga NapEkt6l mintegy
94,2 CSE (Csilagdszati Egyseg = a Nap ds a Fdld dtlagos tiivolsdga), ^ Voyager-24 ?5.3 CSE, egynli6l6l
val6 t{vols6gu.kpedig l0I CSE. Mindk€t szoda evenk€nttdbb mint 3 CSE sebessdggelhalad kifel€, ds a jeleket
tovrbbit6 radiohulLimok ttja a Fijldig mindk6t szondaeseGn meShaladjaa I0 6ret. A helioszfdm az iistiikoshoz
hasonl6aneln$rlt plaanatanom6ny,amelyet a Napb6l nagy sebessdggelkifirj6 napszil tdlt ki. A rendkiviil rilka
(kijbcentim€terenkdn!mintegy 0.2 atomot, ill. iont lafirlnaz6, de a Nap felszindhez hasor 6 h6m6rsekletii)
csillagkdzi kltzeg a Naphoz k€pest 6rar ik, Cs a kdd6le ,,szdl" iitkoz*e bonyolult, a Fdld magnelosdddjdnf
mintegy szizezerszernaryobb k6lcstjnlatlsi tartomdnyt alakit ki. E lanondny igen fontos bels6 hatdrfeliilete a
szupersz6nikusnapszelet szubsz6likuss6 fdkez6 ldk6hulLim (termiiation shock), ahol fontos ds mindeddig
kevessd€rtett rdsz€cskegyoNitesifolyamatok is zajlanak A lapsz6l er6ss6ge€s igy e ldkdshull6ft helyzete is
uiftoz6. E loke,shuldmkomyezetdbekeriilt a Voyager-l fuszonda2002-ber! majd 2004 elejCnismdl 6s azota is e
tartorninyban tan6zkodik. A ldkeshutlimokban val6 .iszecskegyorsltis megdrtdse aszEofizikai szemPontb6l
is igen fontos, mivel a koanikus sugerzdsoryik dsze is htsoil6 Salaktikus tartonAnyokb6l szinnazilq s6t a
ldkCshulbmok a gala,,.ishalnazoksugipjsdndl is jelent& szerEpetjdtszanak. ESi ilyen ldkd-shulAm helybe!
tiirt€n6 tanulmdnyozlsa igen nagy tudon nyos jelent6dggel bir. Az 4IA KFKI R6szecske-4s Magfizikai
6s ininyeloszlasd.ra
Kutat6intdzetkuut6i el!6sodan a Voyager-l-nek a na$/energi6jn ionok intenzitasvAltozasaira
is kiilitnbtjz6, igy viirhat6, hogy a kifeli
vonatkoz6 adahit vizsgilj:tli A kiildnbdz6 erergirji ionok sebessCge
halado szondihoz a B/orsitott ftszecskecsonrzgoknem eB/szerre€rkeaek, haiem energiijuk szerint nds is mtrs
iddben (diszperzi6). MisrAszt a nagyobb energiAjti rdszocskdk felgyorsulasa hosszabb idSt vehet
igen\be, eztrt nem triviaiis, hogy a gyorsdesi va$/ a terjeddsi id6k hatdmzzrk meg els6sodan a kiildnbdz6
energirjir resze.skik €rkezesi sonendjdt. Azt taleltulq hogy 10-20 mega-€lelGonvolt (MeD en€rga alatt
tipikusan a tededes hatirozza meg a sorrendet,alitlott viszont a Syorsullisi id6nek is jelent5s szerepelehet. Az
anizolr6pia ir6nyat a 40 kilo-elektronvolttol (ke\, a 2 Mev-ig teded6 energiatartoftinyban vizs$iljuk, es a
nxignesestdr mentenhatiirozottkifele dralnl6steszleliink.Az adatokegyel6rekdzeli latkeshullrmjelenldt6reutalrak. de
l6tszik.
annaksz€rk€zetea konibbanfeltitelezetu6l soklal bonyolultabbnh.k
Kiraly P,te.
Komoly NASA kitiintet6s
A, NASA anerikli nmgnaksAg ehsmelt oklevdllel, Gmup Achi€vemen! Awrrd diiiel tiintete ki az
Eurbpai 'dtgnaks,g (ESA) Clrsrer logamjdnak vezeib kutat6it, kdztiik a KFKI R&z€cske- 6s Magfizikai
Kutrt6int&et D€gr munketdrs:i( a fitldkdriili t€rs6g kutatas:ihozval6 sikeres hozzijdfllAsukirt. Erdos Gaza,
KecskemdtyKdroly, Szeg6 Kdroly 4s Tdtra yaf Mafieua ket kis6rletben, a mdgnesestdr, valamint a ktjzepes
energi:ij ionok 6s elektronok mdrdsebenvesz riszt. A Cluster miholdal adalait a vilig kiil6nbdz6 pontain
elhelyezked6ada&dzpontok kezelik. ttrrolj6k. k€szitik el6 feldolgozdsia. A nyolc adatkdzpont egyike a KFKI
Reszecske-ds Magfizikai Kulal6inGzetb€n mtlddik. A magyar adatkozpont szolgdltatja a pelya- ds egydb
kiegeszit6 adatokat a Cluster tudomdnyosadalrendszer€be.Az angol cl ster sz6.jelentese csoport. A Proglanl
kereiebenn6gy, 2000-b€n prlyAra Allitott, azonos miszerezdsii miltold vizs&ilja a Iijldkltriili tdrseget, adatokal
gy _jt a Fdld magreses tere 6s a Napb6l 6.kez6 6raml6sok bonyolult kttlcsddlatiEailol. A Napb6l kiindulo
vdltozrisok, a? ,,[rbeli id6jA]ris v6ltozfuok" kibatnak a ftildi 6lelre- Az firkorsza.kegyik nag) felismer€s€ volt.
hogy milyen szorosan kdt6diink a Naphoz, annat viiltozisaihoz Az irkrhtes tdrtdnetebenez az els6 olyan
kiserlel amelybentdbb mfihold egyidejnlegazonosf€ladatol lit el, igy a ndresek egyszerreszolgdhal,nak
adatokala kiili,nbtjz6jelens€gekid6beli €s terbeli l€folyeser6l A rnisszi6 sorin feleventevdltoztalieka
mlholdal eg]mest6lval6 Livolsegrqhogykiil0nb0z6oldretijelefls6geket
lanulmdnyozhassanak
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A NASA piUenatnyihelyzetfrdl
Mint ismeretes2004 ja:ruirbanBush elndk bejelentette,
hogy rneg kell kezdenia F6ld kdriili
tdrsigen hrli, vigsii soron a Marsra v€zet6 felf€dez6 (,,exploration") utak tervezisit 6s eliikeszitis€t.
Bizottsi*ot hozoB ldtre a teenditk kidolgozisir4 amelynok hivatalos neve President's Commission oh
Ihptementaton of United States Space Etploration Polic!, de vezd6jerd csak Aldridge bi2ottsagnak
rcve''ek. Az Aldridge bizoftsagjilniusbar tette le javaslatait az elndk asztali{ra-Ennek hatisrira a NASA
szervezetetiitala.kitottik, a Fdld megfigyeldsdrevonatkoz6, t6virzdkeldseskutatiisokat 6sszevontakaz
alaptudomenyikutatesokkal(p6lded csillagaszat),viszont bizonyos kutataLsokat,
amely€kr6l rigy vdltdk,
hogy segitik a felfedezti utal programjit (p6ld.iul az ftbiol6giai kutatisokai) 6thelyezt6k az ijonnan
litrehozott ,,Exploration" rdszleghez.Az ABzeNezEstermdszetesen
szemilyi ddntdsekkelis ji,rt, pdldaul
CharlesElachi,a JPL ig^zgatojalett a NASA t6vlati tervezdsir6sdegenekvezet6je.Megkezd6ddtta c€lok 6s
f61€ga hozzAvezet6utak (,,roadmap")
kidolgozi6a.Kdzbenazonbanelkeriilhetetleniil
t6r6dni kellett a
NASA k6vetkez6,2005-revona*oz6 k6ltsdgvetdsivel
is. A NASA kdlts6gvet€s
tervezetdveleliiszdra
kepvisel6hi foglalkozott.Mivel az eg€szkdltsdgvetdsi
fejezet,amelyheza NASA is tartozih mer elovea
kertnel es a vertn lenyegesensztk€bb keretet kapott, a 2004€s kdltsdgvetdsnellgyaf'jgy zoftyal
javasoltakvalamennyiintdzm6nynek,
kevesebbet
kddiik a NASA-nakis. Ez a NASA €set€ben
is jelent6s
csdklentist jelentett volna. A Szeftitus, amely nr.isodikkdnt foglalkozof a j<iv6 6vi kdltsdgv€tdssel,
valamivelnagyvonahibb
volt. Az ideihezkdpest200 milli6 doll6rralmegemeltea NASA keret€t,ami
6sszesen15,6 millierd dollirt j€lent - igaz. ez meg mindig elrnaradtaz eln6k javaslaLit6l. Ugyanakkor
azonban a Szenitus azt is javasolta, hogy a tartalekkeretbentegyenek felre 500 milli6 dollan az
iinepiil6gepeknjrainditisiifioz (ami a virtn6l sokkalkdltsdgesebbnek
lgerkezik),tov6bb6300 milli6 dolliiLrra
Hubble-iirtlvcsiivel kapcsolatostoviibbi kiadii$okra.E kdt tetelr6l a ditntdscsa.kaz 6v vige f€l€ v6rhat6.A
NASA kdltregvetesdt6l
elkiildnitvea FehdrH6z tovabbi 126 milli6 dollart kert a Kehhedyllrkt;zponton
vegigsdpriihurrikiin okozta kirok enyhitds6re.Noha a kdlts6gvetesid6ntdsaz amerikai parlamentket haza
k6zosbizotts6ganakjavaslataalapJa[ val6sziniilegnovemberbenfog megsziiletni,annyi m6r bizonyosnak
Iitszik, hogy az ij ,,vizi6", vagfs a Marsra vezet6 utak terve 2005-benaligha kapja meg a sz0ks6ges
rnininuilis tiimogatist. Sdt bizonyosfontos, Naprendszer-kutatasi
progranok val6sziniileg a szirksegesn€t
j6val kevesebbpenzhezjutnak. Ez nem vona*ozik a Ma$-szondik4 viszont a Holdra ktildend6 robotok
rcrve,vagya JIME, a.rnelyik
egy,a Jupiterjdgholdjaihoz
indul6iirszondalenne,bizonyosan
vesz6lybe
keriil.
Az amerikaiiirtudom:inyi int6zmdnyekds kutat6k agg6dvaverj:ik a 2005ds kdlts€gvetdsivitiik eredmdnyet.
(A SpaceStudiesBoardjelehftsealapJan A.l.)
Cooper(1927-20O4)
Gordon Cooper amerikaiilrhaj6s okt6ber 4-6n, 77-6veskordbanelhunlt. Coopert 1959-ben
viliogattiikbe az els6 amerikaiiirhaj6s-csoportba.
1963 mejusiibanhajrona vigre elsij iirr€piildsit a
Mercury MA-9 iirhaj6val. M'sodik iirrepiildsdt a Genini-5 firhaj6o \egede 1965 auguszhrsiban.
Gordon 1970-benrivozott a NASA ffrhaj6s-csapatib6l.
Ezutiin tudomenyosis iizleti tevdkenyseggel
foglalkozott.
(H. A.)

Ajanuukm6g az Aero Magazinokt6beriszAm6naknagyobbcikkeit ArduSs k6addsekcimmel
Szentp€teri
L6szl6irt a MagyarorkutatSsilrodatej6koztat6j6r6l,
amelyenismedettdka hazai,az
eur6pai6s az ENSZgrtev€kenysdg6nek
prioritesait.Messengeri
kildet6sa,vasbolyg6hoz"
cimmelirt
Kereszturi
Akosa Merkirhozkiildeniteryezettszonder6l;
lJeEwerdves
az ,trtrolka - a Voszhod-I
(Schumihszlry
N6ndor);Mi,yenruhat vise[in4 az dtuen?- Adivat (Alm6nlv6n); tovebbaapr6bb
ter.iedefmfitlhirek: A Cassinia SzatunusznAl,F6ldbecsap6dotta Genesls,Mars:me€lkezd6d6t
a t6!
(HoNathAndr6s)
gazdagon
k6pekkel
illusztriilva./
/Mindezekterm6szetesen
A Meteorokt6beriszam6ban- az id6zettekenkivil -r6szletesbeszamol6olvashat6Keaeszturi
Akost6la cenesisszonda0rkapszulaj6r6l
(l6sd rdvidcikk[nket a jilius€ugusztusiszamunkban).
pazar,
Es ism6tegy
szinescimlap ezdttala Nemzetk6zi
0r6llomisfed6lzet6hk6s0ltk6p az lvan
hurrikan16l.
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