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k6ziratgyanint

az ENSZ Viligtrbizottsdg6ban
Magyartiszts6gvisel6

-,

Az ENSZ 1/ilag rbizottsdga ((OPUO,\. ('omn1iltceon the Pcaccful llses qf Outer Space) 2005
tudomisulvetleaz egyesrdgi6kjavis lataita Bizottsiges
tartott,48. ijldsszaldm
Junius8-17. kdzdttBdcsben
(a coPuos
az dt tiszts6gvisel6t
a 2006 2007 idtjszalia.Mint ismeretes,
Albizoftsagaitiszrsdgvisel6ire
elndkees f& aleln6ke.valaminta kdt albizottslgelnitke)az ENSZ6t regionaliscsoportja(Ny4at-Eur6pa,
Afiika. Azsia ds oceiinia, Latin-Amerika)el6re meghatitozott,rot6ci6salaponjeldli A
Kelet-Eur6pa,
COpUOSi mostmegtartottnldsevdgin tudome*ulvette,hogyaz egyescsoponoka k6vetkez6jeldlteket
illitorl{k a hildnbiiz6 tisztsdg€kre:a coPUoS elndke:Garurd Brach4 (Franciaorszjrg);a Bizottsiig els6
Both El6d (Magyarorszeg):a BizotrsiS masodikalelndketPaul R. Tiendrebeogo(BurkrnaFaso);a
ale]ttr6ke:
Jogi Albizottsagehdke: Raim ndo Gonmlez(chile). A Bizottsagtudomisul vette,hogy az iasiai csoportaz
iil€sszak veg6ig nem tudott megegyeznian6l, kit jelijljcnek a Tudom6nyos6s Technikai Albizottsag
az Albizottsigmunk6jat /B EJ
kell vezetnie
jal;er a jdv6 februiri iildsenm6raz irj elDdknek
eln6kenek,
Fdldre szillt a magyarforint
2005. junius t6-6n, kiizep-eur6paiid6 szerint9:37-kor a kazahsztiniKosztanajkdrzeteben
sikeresenftldit eft a FotorFM2 mfihold. A KFKI Atohenergia K tat'int'zet SugaftOdelmi Kutatbcsoportiais k6zrsmiikdddtta tudomiinyosprogralnbanAz Eur6paiUriigyndksdg(ESA) 6s az Orosz
2005 nurjus3l-in egy Ba.ikonurb6l
egyiittnfikddesevel
HrvatatlRoszkoszmosz)
SzovesegrLirkuratasr
miiholdat,amelya kozmikus
piLlyira
a
Foton-M2
iillitotta
sikeresen
u tipusi hordoz6rakdta
indirons-zo.1uz
39 mdr6berendezesb6l
hasmos
tdmegii,
vizsgitlatira385 kg-nyi
sugerz6sfi;ikai 6s biol6giaihat6sainak
tahlhat6,
sz6tnyithato'
iU; bboratoriumotvitt rnag:iva,.A F6ldre visszatir6egysegkiils6 feliileten
hermata KFKI
elhelyezett15 m6r6egysdgb6l
B\OPAN5 nevetviselii, 29 kg tdmegffmfiszertarol6ban
tervezett6s keszitettel. Ezek feladataegyrdszt
Kutat6csoportja
Kutat6intdzet
Sug:irvedelmi
Atomenergia
(foton' proton) vidijanyagban(mint pl
rdszecskdk
sziilit6
de
nagy
sugirdozist
a kis energialeadasii.
gyengiiles6nek,
valamint az els6dleges'nagyenertdrtdn6
az iirselikhoz hasznilt dltdzetek anyagiban)
mdsodla€osneutronsugarzes
kivAltott
gi6ju kozmikus sugiirzas,illetve az ezek lltal a Fttld legkdr€ben
iizigatata. a magyir detekorok nemsokiraBudapestredrkeznek,esmegkezd6dika kidn€kelesizgalmasnak
(\rww wilaS.hu- Pdlfalvi K. J6,sef/KFn-AEn SKI'/)
igerkez6folyamita.
ISS-Nanosat
soran,amelyeta Nsn zctkaizit tratlono sb!t haitott
52atizsanSapirot az fts..J.!\ia
2005. m,rcius 28-dLn
- ne\riimiiholdat Ez n stafi az
vegre.k€zb5lindirofiegy ,flanosal' vagyrnis niven ,NanoszPutn)'ir'
(az orosz
jelenti
nordta Andlolii Pcrminor',a Roszkozmosz
orosz miniatiir iireszkdzdkfj korszakit
3 h6naposra
tcrvezik ennri ideig
5 kg tctmegii.
kiserletielettartamnt
iJlnoke.Ez i berendezCs
iirilgvndkseg)
az elsoolyallorosznlinlbold.amelleta KOSZPASZad rramota fedelzetiakkumul6torA Nanoszputrryik
is felszereltek'es amelye! a
adovevti-berendezesdvel
kozmikus
nrent6rendszer
SARSAT nenlzetkozi
A Jdv6benaz orosz
lehet
irinyitani.
segitsegevel
Globalstar ncmz€tkdzimiiholdastelefontendszer
is fel lchet
lekerdezdsdre
stb.)
(meteorol6giai,
kilzlekedisi,
banki
adatok
naroboldakat
krilonf€leinform6ci6k
n1ajd
rakedkkal
indilek
Dnyepr
Koznosz-3Mvagy
matdhasznilni.A lervekszerintaz effaleholdacskikat
Foid kdriili palyera de al(ar a Nemzetkozi0rtllomrishozkiilddtt Progresszteheriirhaj6krolis
Acrc Mo{:dzin- H A)
clsla(olhatnal

www.mant.hu

Nanom{iholdaka tdv6rz6kel6sben?

(ldsdnrdgaz el6z6cikkiinketl)

A miiholdak epit6si kdltsdgeinekndvekeddse
maga utin vonja a kereskedelmiforgalomban
beszerezhet6
alkatreszekbiildssze6llithato,kis meretil, konnyii es ez6lt^l olcs6naho-miiholdasrendszerck
platformokkdvetkez6,
tervezesdt
Sokszakember
szerintezekjelentika miiholdas
tiivdrzekel6
kdltsdgkim€I6
genelici6jit.Nano-miiholdkonstellici6nataz olyankoordindltmiiholdegyiittest
tekintik,melya Fdldteljes
felszindnek,,azonnali"
megfigyel€set
biztositja.Ehhezsz6mos(3 ds 100kdzdtti),de kis tdmegi (10-30kg
kdzdtti)miiholdravan sziiks€g,melyekteljesitmdnyigdnyealacsony(5 6s 40 watt kdzdtt),6s amelyek
(pankornatikus,
felszerelhet6k
megfelel6k6palkot6berendezdseklel
nultispekrrlis ds lehettileghiperspekdLlisszenzorokkal).
Nano-miiholdakat
m6r eddigis bocsitottakfel az alibbi celok valahelyikevel:
nagyobbmiiholdakatkiser6 misszi6.olcs6 iirszolgAltatisilevikenysdg(pl. NASA Goddard L-sdld
radiom6ter
a csapadekmeresere),
kis€rletistidiumbarldv6 technol6giikiirbeli kipr6bel6sa(pl. a Surrey
TechnologySNAP ljelfi 6.5 kg-osmiiholdjqmelykcizepes
felbontiEriiirfelveteleket
Satellite
kdszit).vegijl
azoka viszonylagalacsonyk6ltsigii megoldisok,melyeka kisebbvillalkozisok,egyetemekvagy kisebb
orsaigokszimrra adnaklehetiis6get
az iirtevekenys€gre.
A nano-mlihold
konstellaci6knak
haromlenyeges
el6nyevana hagyomdnyos
miiholdakboz
kipestl
pl. egyazonospiilyasikban
A megnoveltfelvetelezdsi
kepesseg:
elhelyezett,
l0 naro-miiholdb6l
illo
egytittesl0-20 m€teres
felbontissalkdpesnaponta
a Fdldteljesfelszindnek
a lek€pezes6re.
2. A miiholdal megf€lel6 dsszehangolasaval
a kombioilt r€ndszer ,,aperturiia" jelentdsen
megndvelhet6.
Azaz a kiildnbdz6miiholdak6l ugyai zon teriiletr6l elt€r6 let6szdgekalatt is
k6sziilh€tnek
felvdtelek.
(pl. miihol4 szenzor)esetleges
3. A rcndszerrobusztussiiga
ndvekedik.
A rendszer
valamelyelem6nek
meghibiisodasa
a teljes rendszernilkdd6s€tcsak kis m€rtdkbenbefoly6solja.Ez ndv.l; az
adatszolgalffes biztons6g1t.
I

A nano-miiholdak
egyikprominens
fe.jleszt6je
a brtt SufteySatelliteTechnologies
Ltd. (SSTL).A k6zvetlen
jelenti
el6zm6nyeket
egyaverz6kelesi
c6ftimikro-mffhold
konstelliici6
. A DisastelMonitoring(;onstellafion
=
(DMC
Katasztr6faFigyel<iMiholdrendszer)ehevez6siirendszerta {iildfelszinb6rmely teriiletir6l
t6n6n6gyors multispekr6lisfelv€telk€szitdselehet6sdg6Dek
hoztak ldtre. A rendszer
demonsrrildsiim
jelenlegnegy,egyenkent
50 es 90 kg kdzdttititmegi miholdb6ldLll(nemsokiira
felbocsatjelaz dtddiket).
A rendszer24 6rds id6beli felbonta€tbiztosit.tlarom miiholdonCCD matrixoskdp€rzdkel6t
helye2itek
(zdld,
el
v6rds es kdzeli infravdr6ssiv), 32 mdteresa kdpelemnldret, 6s 600 km-es a felvdteli
jellcmzetqpalyaramer6legesen,
p6sztaszelessege.
A negycdikmiibold26 meteresfelszinimintavetellel
a nadirhozkepest800 kn-el ddnihet6szenzorthordoz,mely 52 knr x 52 km m€retiifelvetelekctkeszit
a spekrumz6ld,vdrds6s kdzeliinfravordssiivjaiban(a rdszletekr6l
la6d:http:/www.dmcii,com).Jelenleg
dolgoznala DMC-hezhasonl6,de nano-miholdas
konstellici6tervein.A szenzortechnol6gia
uj fejlesztesi
eredmdnyei
l€het6veteszika m6g nagyobbfelbontasel6rdsdt.
A tervezeltl?roAstro NanoobsenatoryM
25 kg tdmegii miiholdat6s olyai, l0 meterespixel m€retijmultispekftilisszenzorttartalmaz,melyek
felvdteli s6vjait a felhaszrl.il6 megvtlaszthatja.A felvetelek tervezett fajlagos ira 0.12 US$I{In' (=24
Ft&m'), mely l€nyegesen
alacsonyabb
ajelenlegi,hagyomanyos
miiholdakiltal k€szitettfelvdtelekerinil
(PhotogramnetricEhgiheerihgand RemoteSensihg Biittner Gldrg)
Sz€m6lyzetcsereazlss-en (r€szletek)
2005 nprilis l7'en etkezetta Nem;etkazi(jniltomdshozakdt nappalkonibbanstartoltSzoj z-7MA-6
i\rhajon SzergejKrikauov oroszes Jahn Phillips alrr'etjJKai
asztronauta.a kdvetkez6,11. 6lland6 leg€nysdg
taglai. valamintaz 6ket kiserd eur6paihtogat6 ilrhaj6s,Rolerto I/ifiori. Az tj iirhajo automatikus
iizemmodban
a Pirszmodulhozcsatlakozo$.
majda? rirhaJosok
k6t es egynegyed
6ra mulvaAtszilltakaz
(Sapirov.Chiao)kdzdskiserleleket
trdllonds fcdelzetere.
Az ISS-enaz ott lev6 10.legenyseggel
vegeztok
Vittori iirprogramjakeretebends sor keriilt lz iirrtlomiirsfuadasem
is. Sapirov,Chiaods Vittori a 2004.
okober l6-ana NemzetkdziUrilllondshozcsatoltSzojuz-TMA-s(rha36leszil16kabinyriban
erkezikvissza
(Acro Magazin H. A)
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ElveszettnApvitorlds
hirek
2005.jtnius 2l-dn l9:46-kor(UTC) ftjAra indult a F6ld elsiinapvitorldsa.Ellentmonddsos
val6bansikerillt-cFdld kornli pilyira illnia. A Planetary
lerak napvildgotarrol. vajon a szerkezetnek
( ornor I niihoki egyital^kitott Volnaliprsi
Societyes a CosmosStudioseltalfejleszlettes finanszirozott
A
ballisztkusrckdtdvolindult egy tengeralattjiiro
fedebetdr6la Barents-tengeren.
oroszinterkofitinentalis
nyolc. hiromszdgalaku napvitorl6valfelszereltm(hold c€lja a F6ld kdriili pdly:inaz njfajta meghajtiis
lesztelese.Az orosz iiriig).ndks6g nyilatkozata szerint azonbana Volna rakdta egyik gyorsitofokozata
meghibdsodott,
igy a startk-udarcba
fulladt,6s az iireszk6zmegsernmisiilt
Ugyanakkora szondairiiDyitocsapataolyanradi6jelek€teszlelt,amelyekfeltetelezdseik
szerinta Cosmosl-t6l erednek.Ez az jelentend.
6spilyAraellt a F6ldkdriil - bera tervezettnel
miod€nbizoonyal
hogyaz iireszkdzelvSlta hordoz6rak6lit6l.
p6lyiira.S brirhdromf<jldivev6-illonasonis fogniv6ltdka CosmosI jeleit, az anerikaikatonai
alacsonyabb
annak,
k6vetiiellomisoknak
sem sikeriiltaz ffreszkdznyonlira bukkanniuk.Egyrekisebba val6sziniisdge
pilyan
volnaa startot,6s.jelenleg
is Fdld kdrijli
lenne.Az iranyit6k
hogya CosmosI val6ban6tv6szelte
dps6gben
maradt,n6gynaponbeul kinyitjavitorhit, amikorelvilegszabad
szerintazonban,ha a szerkezet
cimenerhei6ekel
szemmelis lathat6viiviilik. (A l6dDt6sigravona*oz6adataia lv]vld.heavens-above.com
K6riilbeliil3-4 hetetsz6Lntak
volna a mijhold vezdrldsdnek
teljes
a Fold birmely pontjira vonatkoz6an.)
probiij6ra,amelyutallrfokozatosan
ndveltekvolna a Fdldl6l val6 Livols6git,hogy vdgnl iirszondaveljon
bel6le. A kdr alakban elrendezetthiiromszdgleti vitorlAk mindegyike elforgathat6a sugAnriilnlaitengely
mentdn.igy ^z ilreszkdza vito esokhozhasonl6an
Sikgresa kiild€tdsesetenaz akiv
,,korminyozhat6".
radarral
egy mikohullamrifrjldj
viligita.nikmeg, es figyeln€kaz
vitorliizistechnologiijiitis kipr6bdlndk:
Egy mii|sikkiserletaz ionirraml^st
vizsgaljaa mriholdkonil. A napvltorliiik
5 mikromercr
okozot!gyorsulast.
,?rlal f6liiib6l kdsziiltek,hogy minimdlisracsdkkentsika tdmeget.Az
vastag.aluminiurnmal
meger6sitett
eg6szmfhold mindijssze100kilogramrntdmeg!.Mindezazertfontos.mert a feny nyondsanagyonkicsi.
sziiks6ges
alhoz,hogyirzdkelhet6gyorsubstkapjunk.A kis gyorsubst
igy nagyonllagyfeliileteskis tatmeg
kompenzalja
a korlitlanideigrendelkez€sre
il16 energiaforreB,
ajnia feddlzetitdmegetsemmiv€lsemndveli.
raldtameghajtAssal
szemben.
A kormenyzattol
fiiggetlen
Ez nagyonnagyel6nyegy csillagkdziutaziisniila
'80-as
6vekben
a Szovjetuni6
kutatoival,amikor
amerikaiPlanetarySocietymera
sikeresen
egyiittmiikdddtt
Az egyiittmfidddseredminyelen a tarsasigreszvitelea Marszhivatalosszintgnez nemtiint lehetsegesnek.
96 6s a Mars Polar Landerprogramban,amelyekkdziil sajnosmindkettij kudarcbafulladt. A szalemberek
azonbannem adtit fel, ds a Carl Sagan6rdksdgetfelvelbl6 CosmosStudios, t/alarninl a Lavochkin
A!tuciationes ^z Oros2tltkulaldsiInttzel segitsdgevel
megdpitettek
a CosmosI napvitorlest/amelyneka
(www.nilag.hu (sengeriTinaa.HorvdthMdrk)
neveSagarhiresismeretterjeszt6
sorozatirauLal/.
Kinyilt a Mars Expressm6sodikantennija is
A Mars kutati,sivalfoglalkoz6szakemberek
is a vdrdsbolyg6titkairakivfu)csi6rdekl6d6kmdr a
Mars Expresspilyira illdsa 6ta vift6k az europaiiirszondaradarantenn:ij1Bal
kinyit6siit.JLiniusl4-en a
darmsradti
irlillyitokjelentettek:a misodik20 nriteresonteDno
is sikerrelkinyiltl A miiveletsoriinaz el6z6
jlrtak el. a szondeta Napfele forditvafolyamatosan
Magasabb
melegitett€k.
artennanyitisahozhasonl6an
h6mdrsdkleten
val6szinfisige,
hogy
harmonikaszeriien
dsszecsukott
antenna
beragad.
kisebbvolt ainak a
a
(Szdmolnikelleftmdgazzalis, hogyaz antenna
a kinyihs utfurveszdlyes
mdrt€kben
megrezza
az iirszondiit.
olyannyira.hogy az a.kAn
is veszdlyedesse.)
A
a t(jbbi miiszerepsegeqakAra fttldi kapcsolatfcnntafiasAt
s megkczdlea
szondaa man6verek
es a miiveletbefejezese
utana Fdld fel6 forditottaparabolaantennijlt.
telemetriai
adatoksugdrz.isit.
A ket htszm6teres
6segyhetmeteres
boi-antenneb6l
ell6 rendszet(MAR,\IS.
Mars Advance.lRadarfor SubsurlAceand lonosphereSornding),mint a neveis mutatja,els6sorbana felszin
aiattir€i6kat hivalottfelterk6pezni.
A tervekszerinta MarsExpress
alir n6h6nykilomdtermelyreis k€pes
lehet,,behtni".Az adatokkiirtikeldsemindenbizonnyalkomolykihivis el6illitja majda rnatematikusokat
Tribb,knl6nbdz6siiriisdgiirdtegenmegtortesvisszaver6ddttjelcsomagot
drzdkelmajda
esa geofizikusokat.
szor&. ebb6lkell kideritcni.nlilyensririis6g(.mil-venvllstdgretegekfelcltekx vcgnl eszleltridi6kepdn.
EzutinmiDdebb6l
neg kell vilaszolnia kirddst,vajonvan-ema viz (fagyofies/vagyfolydkony6llapotban)
a
bolygofelszinealattl Az iirszonditir6nyir6mdmikdk bizakod6k:ha mindena tervekszerinttdnenik.s a
radarrafsem
leszsenrmigond.egyhetenbeliilmegkezdiidhet
az drdemimunka. (v,ww.urtilag.hl1H. F)
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Megvana Mars PotarLander?
A szonda
a berendezest
utanv6gremegpillantottuk
0t is f6l 6wel a Marc Polat Landu balesEte
feltdtelezett
kdrny6k6r6l,
deezeken
a becsap6d6s
sokfelv6teltkdszitett
utdna MarsGlobalSurveyor
el veszlese
k€p
Iesziilldsa
ut,n azonban
nemakadtakaz iireszkdznyomia. A Spirit6s az Opportuniry
Pontosabb alakult
kr arrol, mikdppfest a magasb6l€gy lesz6lltszondaemy6je6s a raketasfdk€zesnyomaa felszinen A Mars
lelv6teleinek
rijb6lielemzesekor
sikerrel
fordd6jank6sziE$0,5 n6leresfelbontdsri
GlobalSurveyor1999/2000
jAfiak a szakemberek.
megpillantotti.k
a ledobottejt6emy6t€s tiile ndh6nyszazmeterreeg.v
A felv6teleken
dltalfelkavartpor helveleheta bolyg6n,
A sitt6tfolt a fikez6raketdk
foltot.vilegosponttala kiizep6n.
sittetebb
mis?.erint
A kdpekigazolniLitszaraka kor6bbifek6telez6st,
a viliigosfolt pediga szondaroncsa.
cenEumaban
fdkezrirak6trii
a tervekszerinta felszinfelett
a hibaa rakdt6sfekezesutols6fii"isebant6rtent.A berendezes
valamilyenhiba folylin
azonban
a rendszer
kapcsol6dtak
be. A tovebbiakban
n€hhyszorl0 metermagasan
azl erz€kelte.hogy m6r el6rtea felszint.ezert a rak€tdt besziintetteka miikitd€st.A szondaigy kb. 40 n€ter
zuhanta felszinre.A Ma$ PolarLaldem6l nemldgzsakosleszillast, hanemfinom
nagasb6t.nagysebess6ggel
sikerilt, amit a berendez6s
terveztek,
amikora szondaa libaivaldrintia felszint.Ez tul kern€nyte
landol6st
(WandTelescope.con, Meteor

nem6lt tril.

Kru)

Forgdsz6l-d6mping
A Spirit Mars-auto a Columbia-csricsraf€lfel6 haladva a kordbbialodl sokkal k6zelebbr6l fot6zta le a
marsiforg6szeleket,illetve minitornid6kat(,dust devil"), a gyorsanmozgohelyi porviharokat.Id6n eprilisban
titbb tucar forg6szelet sikeriilt a felvdteleken a szakember€knekfelfedezniiik. El6szdr a Mars-aut6t6l dvol
szeguld6kat, rnajd kitzelebbieket is megfigyekek. Azonos forg6szelek titbb f6zisiit is ritgzileni tudti& 20-20
mdsodpercesknldnbsdggel,s6t egyes felv6leleken azonosidiipillanatban kdt-h6rom, hildnbitzii tavolsdgbanlev6
dusrdevil is lencsev6gekeriilt. Az eprilts21-ei mintegy5 km-re voh a Spirittiil,6s 6tm6r6jea 200 mdtertis
deghaladta. Ezt mar nlugodtan nevezhetjtik minitornid6nak. A ma$i forg6sz€lek vagy ninitomrid6k azert
jdnnek letre, men a Nap er6senfelmelegitia talaj! de k6t m6ter magassegban
igen fagyos a leveg6. Ez a
ldgdramlestkelt. amelyfelemeli6s megforgatjaa levegiit6s vele egyn$ a finom marsi
h6mers6klet-kntdnbsdg
(Acrc Maeazin H. A.)
port,kialaliiNaa helyi forgoszeleket.
,,Kocsimos6s"a Marson
energiavaratlarulmegn6t1.Val6szinii,hog,vez
MArciuselejena,i?rrl napelemublaja6ltal szolgdltatott
az iirvendetes fordulat egy pordrdiignek kijszijnhetit, amely lefiijta a napel€mek€ halmozodo port. Ezt
A Spirit 2005. mrirciusl0-6n
drikiteft meg a berendezes.
aliitiimasztakdt fot6 is, amelyekenaktiv pordrd6g6ket
egyetlen perc elt6rdssel k€t por6rddgdt is megdritkitett d Guszev-keterben. A narsj6r6 napelemteblijinak
kepest40 %-kal csdkkent,majd 2005.m6rcius9-6n az €r€deti
telj€sitm6nye
a knldet6s420. napjiia az ercdeti'hez
irtekndl csak 7 %-kal kisebb szintre emelkedett.A v6ratlanesem€nlttiibben is €gy olyan ,,kocsimosiissal"
lefeDykepeztek,
mvel a por6rd6gdkaz
agyarazlil, amjt egy pordrddgvdgezhetett
el - de nemazok,arDelyeket
Az MGS korribbifelv6teleialapjana Cuszev-kiter teriilet6ner€detilegis sok
ejszakalesza tavalaisszeomlanak.
pordrdtjg6tvdrtak,amire a vilegosfelsziniporbam6lyitettsivok utaltak,de ez volt az els6 alkalomarra,lrogy a
(space.con,Metcot Kru)
felszinr6l sikeriilt megitr6kiteni egyet.
Szervesmolekulik n Titinon
Hossai6vek6ta ismen, hogy a ltldrl l6gkdreben
elsiisorbana Nap ultraibolyasugarzisa€s a Szatumusz
ion- es
magnetosd6rikusbombriz6sanyomrin kele&eznek szenhi&ogdnnolekulak A. <:assini-lArczohlla
semlegesreszecske-tdmegspektrometer6nek
a 2005. eprilis l6-i Tit6n-kdzelitessordn vigzett Begligyeleseivel
alapJanajeleol6s sz6nhid-rogdntjbb nolekuldtis sikeriiltazonositaniaz atmosd6rriban.
A koribbi elgondol6sok
inkAbba legkdr alacsonyabb
r€szeibenv6rtaka sza.kemberek.
ahovea magasbanUalakull hosszir
koocentrdci6t
lliLncu
molekulrk l€siillyednek.Hunter tlaitc (U versityofMichigan, Ann Arbor) es koudgeinalelenrzdseialapjrn h6t sz€natomot
tartalmazomolekulik, emellettnitsogdn-fanalmi
szeniidrogenekis vannaka fels5ligldrben
Az fu eredm6nyek
abbanis segitenek,hogyjobbanbegbecsiiljiik,milyen szerep€lehetettaz iisi Fdld l6gkdreben
az €letnegielenEse
Bar utobbin6g alig ismert,a felfedezesrrmutatotr nedcsal
el6ni szenesanyag-szintdzisnek.
tartomenyaitis figyelembekell
boltg6nk felszinitavait6s felszinalattivulk6nikdzpontjait,de a legk6rmagasabb
(.tPLNASAPR,Mcteor Kt )
!enni. anikor az egykoriken ai Iiszonl'okatrekonsrueljuk
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lndia terk6pdszetim{holdat inditott
pilyira dllitott k a kdzel
Mejus5+o az indiaiszakemberek
egysajit fejlesztdsii
rdkidval sikeresen
mesfeltonnasalRfO"SX T-l 6s a 43 kg-os EAMSAT rddioanatdr miiholdakat.A miiholdakata 44,4 meter
magas,295 tonna indul6 tdmegii, indiai fejles,j'fi PSLV (Polar ,\atctl e Launch Vehiclc) nevi\
hordoz6rakdta
C6 jelii pdldanyaillitotta pilyera Az 1560kg tdmegiiCARTOSAT-I 618km magaspolins
(aza" a sarkl6rdk felett tet6zii)pilyara Sllitott,2,5 m-es felbontiisriterkdpeszeti
miihold. Ez az indiai
iirkutalisels6olyan miiholdja,mely sztereokdpalkot6kdpessdgekkel
is rendelkezik.
Erlnekk6szdnhet6en
alkalmaspl. 3D terepmodellek
kdszitdsdre.
A felvdtelezds
s6vja30 km szdless6gi,
a miiholdnagyjib6l dt
naponta
haladel azonosfdldfelszinipontfelett.A hlrom tengelyrestabiliziltmfiholdtervezett€lettartama
6t
ev. Amennyibena kdvetkezdhetekben-h6napokban
a miiholdatsikertil beiizemelni,akkor csatlalozika
jelenleg is orbililis pilyen tevikenykedijtdbbi indiai tivdrzekel6holdhoz,azaz az IRS-IC, IRS-P3,
IRS-ID, OCEANSAT-I, TES 6s RESOURCESAT-Im(holdakhoz,melyek adabir tdbbek kdzdn
Magyarorszagonis has^ilji& meziigazdas,Lgi
vagy erddszeticdlok.a, es sikeresenalkalmazt6ka decemberi
cunamiutdnis. A 43 kg-osHAMSAT-ramir rdg6aveftakaz indiairiidi6amat6rdk.
a miiholdsegitsegdvel
ugvanisaz eddigieknel
nagyobbsebessdgii
adatitvitelrelesznekkepesek
Tovebbiindiai tervek:
_

jelentettekbe. hogyaz ISRObelevigottegy mintegy3,5 milli6rdrupidsprojekbe,mely a
200JJuniusaban
RID,\AT(RadarInagtngSatclhtr- ^zaz,tuMtoskdpalkommiihold)megval6sitifetc€lozza.Az els6sorban
mez6gazdasegi,
viziigyi€s t€rkdpezesi
feladatokra
sziirtmiiholdlegkodbban2006-bankeriilhetpilydra-az
orsziigsajet fejleszt6siiPSLV ra.kdtaj6val.Optikai lav6rzdkel6miiholdat mer igen sok orszig (igy India is)
6pitett, :im radar-tdvdrz6kel6holdakat jelenleg csak az ESA, JapAn,Kanada, Oroszorszig es az USA
iizemeltet.
2003.augusztus
l5-6rLaz indiaiffiggetlensig
napjin az orslg ministerelndkebejelentette,
hogy
tiimogatja az indiai kutat6k 6s mdmdkdk azon tervet, hogy holdszondiit kdszitsenek.A Csdndrdjdn l
(Chandrayan
l) iirszondaa tervek szerint2008-ban,a szintenindiai fejlesztesiiPSLV rakdta kissd
modositoftvelbzatiivalindulnadgi kis6r6nlfel€.Az 500 kg-osberend€zisninregy 100km magas,Hold
k6rili polarispiilyaraallna.Innennagyfelbonlisii
kamer6ival
a lethat66sa kdzeliinfravdrds,illetverdntgen
szenzoraivala kis- ds nagyenergieji G[omaryokbaDvizsgelniia Holdat. A Csindnijen-l a start utiin el6sz6r
geoszinkron
etmenetipilyim keriilne,majdinnenman6veremdk
tdbb ldpcs6ben
a Holdhozvezet6pelyera.
A programhozpdr hdttel ezel6tthivatalosancsatlakozottaz Eur6paiUriigyndksegis. (A Hold fel6 ireszkdzt
eddigcsakaz USA. a kor6bbiSzovjetlrni6.
az ESA es Japin inditoft.)20036szenjelentettdkbe. hogy az
ISRO l8 honaponbehl egy ijb6l felhasaxilhcto
nrliboldatfog inditani.Az 500 kg indulotdmegiimtlroldat
alacsonyFdld kdriili prlyira fogiik juttatni, majd k6s6bbvisszahozzdLk
a Fdldre.Amennyibenez a terv
megvalosul,
Indiaegyujabbelit-klubhozcsatla.kozik.
Ma ugyanisa viliigfirb6leszkdztrendsz€resen
csakaz
EgyesiiltAllamok,Kina es Oroszorszag
hozvissza.illetveaz ESA-nak(Eur6paiUr0gyndks6g),
6s Japinnak
volt egv-egyilyencdll sikeresiireszkdze.
(ww\r.uft i lag.hu - S7TPL)
18 ezerszeres
6l€tmentd
Az ENSZ VilAgiirbizottsdga (COPUOS, Committee oh the Peacefil llses of Outer Spacc,
2005 j[nius 8 l7 kdzdtt tartotta48. iildssziliit a b6csiENSZ k6zpontban.
(Az iil€sendr. Both El6d,.L
Mdglar (lrku@bst lrocla igazgat6javezet6s€velndgy f5s magyar kiilddttsdg kepviselre hazankar.)Az
- ninden evbentajekoztatrist
ulisszal knlddttei- egy koribbi hatirozat€rtelm6ben
hallgatnakmeg a
KOSZPASZ-SARSAT
miiholdasment6rendszer
miikddesdr6l.
A Vihgiirbizons6gmegel€gedessel
vette
tudomiisul.hogy az 1970-esevek v6gid kezdemdnyezett
rendszerl9E2 ota k6pesaz anal6g6s digit6lis
segelyhivojel€k v6telere.A rendszeriirszegmensdhez
ma mAr nemcsakalacsonyFdld kdriili. hanenr
geoszrnkron
pilyin kering6 milholdal<ra
elhelyezettegys€gekis tarromak.A Vildgiirbizotrs:igszlmira
ebbcnaz e,rbenadofttijikoztatis szerinta Karada.Frtrncioorszag.
az egykoriSzovjetuni6ds az Egyesrilt
Allamokiltal kezdeminy€zctrendszenrek
ma mir 37 orszig a tagja.amilek kdszonhet6en
robusztusf6ldi
szegmeDs
esadatlovlbbit6rendszer
illl rendelkezesre.
Az elmilt 6vben.2004-bena KOSZPASZ-SARSAT
441 veszhelyzetben
jiirult hozzi. A rendszermiikddesinek
vagy balesetben1465embormegntentes6hez
kezdete 1982 - 6ta tdbb minr 5000 esetbenriasztottiilka rendszert.melynek sorao a mijholdas
nrent6rendszer
l6bb mint i 8 000embcreletcncka megmentesdb
enjdtszottddnt6szercpijt.
(B E)
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DART:f6l(?)siker
kipr6bAlasia
6s osszekapcsol6diisrinak
hold teliesendna 6 mcgkdzelitesdnek
A kdt mesterseges
inditon amerikai iireszkdz startja sikeresvolt. de a kisdrlet kds6bb idtj el:6tl vaget eft A DART
hold iprilis l5-6n startolt a
Tcchnolog) mestersegos
lDcmonstrahonof Autonono s Rendezt'ous
felett
rakclit a cseodes-ocein
A
Pegasus
rcpnl6g6prdl.
felszillt
legitamaszpontr6l
kalifomraivandcnberg
mestersdges
holdat
palyiin
kering6
FOld
kbnili
programja
cgy
mir
sore{r
egynapos
inditottakbc. Minddssze
A kijeldlt cdlpont
hagyatkozva.
kizir6lag fedilzeti erzikel6irees szimit6gep€re
kellett megkdzelitenic,
(MUBLCOM)
volt Az amerikaiiirjrirmiivek
hold
egy 19996ta miikddii kis6rletitivkozl€simestersiges
hold
d;kkoli'stt mindeddigiirhaj6sok irdnyittsiivalval6sitottiikmeg K6t iirhaj6 vagy mesterseges
megismetelhetetlen
nagy
kirt
okoz6,
esetdn
ig6nyl6,
sikertelens6g
nagy
figyelm€t
dsszekapcsolodisa
feladat.A fdldi ir:inyitokszimira a dolgotnehezitia nagytivolsig 6s az adatokkorletozottvolta. Ezdrt
a nrilveletet iltalibar rendkivnl 6vatosan6s lassanhajtjak vdgre A DART feladata az emberi beavllt'
kozasnelb li hegkdzelifts, az auiolnatih$ naviSaci', a m^sik meslersigcstgileslhez viszonyitottmeglLlel6
heltzet meghaldrozdsavolt. A kisirlet tehit fontos lep6s lett volna az amerikai iirprogramban a
k€s6bbi teljes automatizalisfeld. A tervezetttalilkozas j6l is indulti a DART szirz mdteren
c6lpontjat.Ekkor azonbanvaratlanulkikapcsoltamagat lgy a kdzelsdgidejereel6irt
behil megkdzeliteae
vizsgiiljak JelenfeladataitrnArncm is tudta teljesitei. A hiba oket a NASA szakdrt6itermeszetesen
rendszerrelAz
dokkol6
teljesen
automatikus
leg az orosz Progresszes Szojuziirhaj6k rendelkeznek
a hasonl6
vilhassanak
amerikaiakcdlja. hogy elitbb'ut6bba sajdt iirhaj6ikonis ,,sziriafelszereless6"
j6het
miik6d6
mesmar
A NemzelkdziUr6llom6shozval6 csatlakozismellet sz6ba
berendezesek.
2
nelkiil A DART egy minddssze
tersegcs
holdakJavilisavagypilyarn6dositisa emberikaizremiikddds
fel volt szerelvenlijholdas
hold a megkdzelitisbez
meter hosszues I m€ter szelesmestersdges
man6verezestvideomdteren
finomabb
A
sziz
belnli
(GPS)
vev6bereDdezessel.
helvneghatiiroz6
volna.
futtw.unilag.hu- F S)
erzikel6ksegitett6k
Kis darab- nagyvesz€ly
Az iirszemetriil.vagyis a Fdld kdrul kenng6.ftileg kordbbi rlreszkozokb6lmaradt kisebbnagyobb darabok6l rendezek 6prilisban konferenci6t az ESA n6metorszigi ireLnyit6 katzpontjeban
pilyin kering6mestersdges
holdakootartalekohak
(ESOC).Manapsag
mir bevettszokis,hogyaz alacsony
- biztonsagosabb
bef€j€rdvel
hasznos
elettartamuk
annyi iizemanyagot amivel az iireszkdzdket
Lassan'
de
biztosanjelent6s
juttathaE,k.
mindig
igy
Az iirkutatristdrtdnetesodn nem volt ez
magassdgba
jellemz6en
vagyis
az alacsony
helyekcn
a ,,legforgalmasabb"
mcnnyisegiihulladdkhalmoz6dottfel.
holda.k
mesters6gcs
ahol a geostacionarius
pelyi*on. illetveaz egyenlit6felett kb. 36 ezerkm magasan,
boldakr6l' elhasznilt
mestersdg€s
mrik<jdnek.
A legnagyobbm6rettihullad6kokr6l miikoddskeptelen
a
szakemberekEzeket
sokat
ludnak
darabjairol
viszonylag
nagymer€tii
illetve
ezek
rakdtafokozatok6l,
A kisebbiirszemeF
teh6t
szimolhatnak.
helyzetiiklel
kdvetni
rudjeh
mindenkori
fttldi radarberendezdsekkel
A mikroszkopikus
sok
van
bel6liik
nil
kicsik,
ds
til
azonbanlehetetlennyonronkovetni:
dambkiLkat
hatdsa
cg6szenI cnr_es
kia{ekony
Az tlrszenettclvalo ritkdzes
porreszecskek
viszonylagartalmatlanok.
kivedhet6Haberezl a m6dszcrtnem mindenesetben
fclsz€reles€vel
atmcrblq- meqfelelbvddopatzsok
az l-lo cm kdzdtti darabok
alkalnraizat.a-Nemzetkcjziiririlonrason(lSS) igeo.Az igazi fenyeget€st
jeloolik, amelyeketmeg rementtelenegyenkdntszinon tartani, de mdr el€g nagyok abioz' hogy
jelentiiskirt okozzanak.Egy ityen talilkoz6s szerencsetlen
egy iireszk6zbecsap6dva
nagy sebesseggel
jelentheti.
1993-bana Hubble Urtavcs6els6 javitisakor egy
is
hold v6g6t
esetbenaker ; mestersiges
tiny6rjen. Az l-10 cnr-es
antennajanak
I cm-nelnagyobblyukat talrltak az ilreszkozkommunikdci6s
leimi
A kockizat merteke
darabok eliiforduhsat bonyolult val6sziniisdgirnodellekkeligyekeznek
t6bbek kdzt fiigg a pilyaelemektol ds a mestersiges holdnak a mozgiirs irimyera mer6leges
400 km magaspilyan keringti hold dilaPeldiul egy 100 m'?-eskelesztmetszetii,
keresztmetszet6t6l.
Els6r€ ez nem is tiinik olyan
gosan 15 ezer dvenkenttaldlkoda egy l0 cm-es hulladdkdarabbal
a FOldkoriil. Osszess€geben
kering
belitliik
csakhogy
et6g
sok
vdszesnekegy adott iireszk6zeset€n.
p6ldiul egy francia katonai
1996-baD
igy kb tizeventeszimithatunknagy kart okozo esendnyrcl
Arianevegfokozat-darabbal
katalogizalt)
ftlderit6holdsinylettemeg,hogytalilkozottegy(egydbkdnt
(ta\rw.urvilag.huF. S.)
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A mag'n nkattAkkalevente geostacioneiuspAlyAn Allitottholdaksz'manddak lJ5sa
6s a vehaft trcnd 2O1O-ig,valamintszaggatofrvonallala cs0sz6k'zepel6ssele agolt
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Fotes: Euroconsult

Galileo:d5g f€l 6v az els6stsrtiS
holdj6nakmdg ebbenaz
Az europai , liholdas helymeghatdrczdrcn^zel els6 kisdrleti mesters€ges
evbenpiily{ra kell 6llnia. Az el6kdsztiletekj 6l haladnak.Ket kisdrleti hold is kdsziil6benvao, mindkettiinek
nagyjabolhat h6napravan meg sziiks€gea felbocsriti'sig.Az egylket (GSTB V2/A't4 bit S rrey :;atellite
Technolog/cegkesziti, a rnAsikat(GSTB-V2/B\a Galileo ln&attfies, egy eur6paivallalatokb6l ell6, erre a
feladatrdalaluh konzorcium. A miiholdak felbocstiuicivalij fazisiba ftip majd az EU is az ESA k6zds
fejlesztise.Birmilyen furcsdnhangzik is, a kdt hold legfontosabb
miiholdashelymegbatirozorendszerdnek
feladat^ a Galileo szim6ra biztositott n{di6fiekvenci6k hasznilatba vetele. A fiekvencias6vokat a
NemzetkdziTevkdzlesiUni6 kodferenciainosztj{k ki, s ha egy megadotthatiridtiig azokonnem sugeroznak,
akkor elvdsza !og, az eljarilstijra kell kezdeni.Ez pedigj6 esetbenis tdbb dveskdsedelmetokoznaa
progmmban.A tesztholdakterm6szeteseir
alkalmasakleszneka kds6bbiekbenfelhaszniland6egyesmfiszaki
megoldisok kipr6ba asira is. Mindkdt hold gy6rtasaj6l halad, az ahendszereklegnagyobb r6szinek a
utini t€sztek.Mindkdt
teszteldsebef€.jez6dtittmi'r. A nyeron,ill. az tisz elejdnelkezdddnekaz dsszeszereles
Galileo GSTB-V2 holdatoroszSzojuzhordoz6rak6tikkalinditjak a kazaluztaniBajkonurb6l.Az els6start"a
(www.un'ilag.hu- F S.)
kerulsor
a mosaniterrekszenntidendecemberben
Bajkonur 50 6ves
2005 juniusriban Putyin orosz €s Nazarbajev kazai eln6k r6szvdtel6vel iinneplik a szovidl
kozmodromepil's€nek fel 6vszi"adosjubileumit. A k€t illam korftinya megegyezett,hogy Oroszorszag
is
teriletdn lev6 Bajkonurirrepiiltiteret.F€jtesztdsben
legallbb 2050-igfo&ia hasznehia KazahsalLn
ahonnana jdv6ben
kidpitika B4jtnlc,tstarthelyet.
megillapodtak,
amennyiben
kazahpdnzngyiforresokb6l
(Acro Magdzin - H. A)
lehetma.jdinditani.
az oroszAngara hordoz6raketekat
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- Mi legyena Hubbleiftevcs6vel?(Almer lv6n);A
Az Aero Magazinmejusi szSmeb6l:Arcsilla9eszat
hatmadik fetvones- A Discoverystartia el6tt (Ledneczkilstvan); ezeken felLil kisebb terjedelmfi
frthtuek/a lek6z6lteken kivi'l/ e€y kis6rleti Urrandevi+oldr6l, az ametikai DART-r61,a Titan
Ho.vith Andr6s
valamlnt a Ma6on Jelenlegm0k6d6 kutat6egys6gekr6l
fot6zaser6l6s radarozasar6l,
tollab6l.
t6vlatalr6l sz6l:
A j(niusi sz6m nagy cikke az EEiyesiltAllamok tewezte emberes Mars-expedici'5
Arpolitika:Hatana Matsoh- vaCym'gsem? (Alnr| ken); Gemini-4:Az elsd amerikalArc4ta- 40 eve
tdrl6nt (M'6sz6roslstvAnl; LPSI 2oo5: F6kuszbana Mars 6s a Tften (Kereszturi Akos) Horvath Andras
szokasosttimiir hirei kitz0l kett6t le is k6zlink - a t6bbiek MPL - a MaFra leszSlltf6ldi eszk6z6k
nyomainak kutat;s6r6l; MAFSIS - a Mars Expressradar-antennijetv6gre siker0lt kinyltni; lSS,
sz6molunk
Urkaleidoszk6pban
Discovery+alaszt's(a Discoveryeredmdnyeir6la Jtillus'augusztusi
marsaut6r6l,
a
katyiba
keriilt
majd be r6s2fetesen);valamint Az Opportunityelesta mag6t
/Mindk6t lapsz6mtermdszetesenk6pekkelgazdagonillusztralva/
A Meteormejusi szemabant6bb apr6bbterjedelmi hiranyagolvashat6,ezekk6zil egyet kdzlr.lnk.Az
Enceladusl6gk6recimmel olvashatunkclkket (nature.com,Meteor - Kru),/az Enceladusr6laz el5z6
dupla szamunkbanmer irtunlv. A lap bels6borit6jana r6mai SzentPdtert6r 6s annak eEiykinagyitott
rEszletel6that6szinesbena Quickbirdmfiholdfelv6tel6n.
A jiniusi szambahBerci 6s 86la a ve26.cikk(szez6jeMizserAttila),utahaSchuminszkyN6ndorcikke
olvashat6:A magyar iffepit4s 25. 6vfotduhien ' a 9yfrrt6 s2em6ve,(mindezek gazdag szines
Harg'rtaiHentik ift a Mars tdrt'neti fildhhaftl; az apr6bb cikkekb6l ai6nljuk m6g a
illusztr6ci6val);
- Kru),ij Szaturnusz+oldaktil(CasriniPR kivtlf
a Mars 6si egyentit6i6r6l(spaceref.com
kdzitlteken
Ktu\, a Fiitd sarki f'ny'nek term'szet'r^t a k6t f6ltek6n'(spaceref.com- Ktu), valamint az ISS
(Pad6nyiArp6d).
budapestimegfigyel6s6r6,
irt Both El6d atfog6antartalmas
A Term6szetVifegamajusi szem6bana 15 6vesHubble-frft,vcsdt6,
cikket, amelyet fekete-feh6r6s a cimlapon, valamint a hAts6 bels6 borit6n szines illllsztr6ci6k
ki.
eE6szitenek
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