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k6zirat gyandnt

Discovery(STS-11{)
2005.augusztus9-6nsikeresed
befejcz6ddtt
a Discovery6T5-I 14) rcpljlese.A Columbia2003-as
kataszu6feja6ta ez volt az 6nepiil6gdpekels6 itja, amely egybena biztoosegifejleszt€sekvizsgejakint is
szolg6lt.A 2005-jilius 26-anstartol6Discoverttszi.mtalan
kamemkdvette.Az indulaskorn6henyh6v6d6
csempekisebb tdredekev6lt le, emellett n€h6nymasodperccel
a segddraketrik
levdl6sautia a ft
haJt6anyagtartiiyrol
is legalabbhirom szigetel6darab
tivozoti,amelyekkdziil szercncsdtlen
esetben
komoly
sdriilestokozhatottvolna egy fdl kilogrammos,80x35centim6teres
habszivacs-tdreddk.
Jirlius 28-arna
Discoverykapcsol6dotta Nemz.tkdzi(.lrdllomdshoz.Azasdronautil h6rom,irsitdt vdgeztek,arnelyeksoran
reszben
a NemzetkdziUrilbmdsonvigeztekjavit6sokatesfejl€szteseket.
Az ISS robotkarjivala Discovery
rakereb6f kiemeltdk az olasz dpitdsii Rafaello logisznksi (,,tohe$zillito') mo&ir, 6s az irillom6.shoz
csatlakoztatdk.A modulb6l mintegy l5 tonnanyifelszerelest,vizet 6s elelmiszertralodtak it az firallon6sra,
majd belepakohika tdbb mint ket 6ve halmoz6d6szemetet,6s lehozrik a Fdldre.Fejlesztetr€k
az ISS
kommunikaci6sr€ndszerct,egy ij rakod6pla$ormotnjgzitottek a hits6 fgliiletre, ds kijavitottal az egyik
giroszk6pot. Az iirrepiilitgip meghosszabbitottrobotkarjlm szerelt kameriikkal sikeresen vdgeztek
burkolatellen6rz6vizsgalatokata p6lyAr. eUAsutin, majd a dold(olAsel6tt az fir6llomisr6l is alaposan
kdrbefdnykepeztdk
a magiit mind€n oldalr6l megmutat6Discoverlt. Miltggy 25 kisebb sdriil6smutatkozott,
es a NASA rigy ddntdtt, hogy ezekkdziil kett6 mdg odafentjavitisra keriil. Az iirrepiil6g€p hasi reszdna
h<5vdd6
csernpekkrizrfti riskit6lt6 el€mekkdzill kett6 elmozdulteredetihelyzetdhezkdpest.A szakemberek
neft tudtik pontosan megellapitani, milyen kdvetkgzn4nyskkel jirhat a foliiletbtil kinlul6 elemek
viselked6sea visszat6ressorin. Mvel mioden veszdlyfonist minimaliailni akarhk, a harmadik iirs6ta
alkalmival StephenRobinsonastronauta ellivolitotta a k6t kil6g6 daitbot. Ehiez hasonl6mflveleteteddig
m6gnemvdgezeka vilegirben.A legenys€g
el6szdraugusrus8-anpr6bilkozotta floridaileszjlliissal,dea
rossziddjerisczt nemtettelehetiiv6.Keddensemjawli az idij Florid6ban,
igy az iinepiil6gdpa kalifomjai
Edwardslegibiison landolt.A leszellisv€giga tervekszerint,rendbenzajlott.A Discoverylandolisa L4n
ket nappala NASA bejelentette:
az iirrepiiltigdpes
kiildeteseklegkor6bban
novemberben
fol,latodhatnak.
(Eredetileg
szept€mber
22. es 25. kijzint lf-ryeztdk
az Atlantisindikisa.)A hosszabb
repllesi tilalom oka,
hogy a fii hajtoanyagtarLilyszigeteldse
mig mindig nembizonsikos, 6segyel6renemtudjt& mi6rt valnak le
ilyenkdnnyenszigeteldsdarabok
a startsonitr.
@zOngo.hu cikkei alap|dn - F. S.)
DeepImpact: megt0rt6nta dsgyiitkdzos!
Az amertkatDeepImpacl szondabecsap6d6egys6getolibe taldlta a terrpel,.t iistdkijs magj6t. A mi
id6zondLnk
szerint2005-jrilius 4-6n 7 6ra 52 perckormegtd dnt a verva viin, iirkutaliis-tdrtdnetijelent6sdgii
esemeny.egybenemberek6ltal v€gzettcsillagdszati
kisdrlet(az idiiponta jelek veteldrevona*ozik). A
becsapodds
tco!'eta NASA illetdkesei
a kalifomiaiJPL-beondhfuryperccelkds6bbmeger6sitettek.
A Deep
lmpact anyaszond6,nak.
amelyjanuer 6ta vitte a F61dr61,
s osakalig 24 6ravalaz el6tt ,,engedteel" a rniniatiir
becsap6d6egyseget,dsszesen13 perce volt an4 hogy az esemdnyut6hatasetfedilzeti rnilszereivel
k6zvetleniil megfigyelje. Ugyanakkor a kiivetkez6 6rikban, napokbaa6s hetekbena vjt6g dsszessz6ba
miiszerea Tempel-I-etfigyeli,hogyminil ttjbbetmegtudjunk
El6szdrlesz
J6het6csillagiiszati
a kiserlerb6l.
alkalmunltarulmanvozni
az iistcjkdsnagot
alkot6jeges,4,6 millirirddv 6taodaz6Lrt
anyagot:a DeepImpact
.,ldvedekeald a felszineniitdtt kriterb6laz a bolyg6kdzitirbe sz6r6dik.Az iitkdzessoren4,5 tonnaTNT
robbanaseval
egyendrtdkii
energiaszabadult
fel A kb.370 kg titmegi. rezborir;ssal
meger6sitett
egyseg36
ezerkrn/orasebesseggel
iitkdzdtt az iistdkdsmagba.
(A tdmegrnintegyhannadacsaknehezek:az6rtkertilt fel
az iireszkdzr€,
hogy mindl nagyobblegyena kr6terl) A NASA sajt6kdzlemdnydnek
hasonlataszerint
ugvanal*oraz iltkdz€shatisaaz eg€sziistdkdsre
olya-nelhanyagolhat6,
mint ha egy szinyog csap6dna
egy
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Boeing737-esrepiil6g6pnek.
A 333 milli6 doll6rosDeepImpactidin januer l2-6n startolt.Az iistdkds
mellett biztonsiigos(8500 km-es)tdvols6gban
eisuhan6anyaszonda
egyrdszttov6bbitottaa becsap6d6
egysegt6l(perszemeg az i.itkdzdsel6ttr6l) jdv6 adatokata Fdldre,mAsr6sztkdt kamerii.jads egy infiavdrds
szinkdpeiemz(i
miiszeredolgozotta kidob6d6anyagmegfigyel€s€n.
A legaagyobb
kdzelseget
14 perccelaz
iitkdzesutiiLn
drteel, ekkor500 km-enbeliil volt a Tempel-l rnag,at6l.
Addig@m6r nemliitta a becsap6d6
egysegiitolte kreterhelydt.Az adatokatval6sid6bensugiroztd}a Fdldre,de a biztonsegkedv66rtegy
mesolatot
(www.unilag.h - F. S.)
a DeepImpactanyaszonda
feddlzetimem6riijaba[is tirolnak.
A De€pImpact fj c6lja
Az anerikai Discoveryiirprogram DeepImpact szonddjaa legiJabbtervek szerinttoviibbi iiskikdsr
vizsgilhat. Miutan az amerikaiak ij biiszkesdge,^z iistdkds-bomb6z6Deep Impaot 2005. jflius 4-6n,
becsap6d6egysdgevelsikereseneltal ta a Tempel-l iistdkds magi6! 6s sok sileres felv&elt kdszitett,
miik6d6k6pes6llapotbanr€piilt el a 4-I4 km-es kis egitestinellett. A hirek szerint az iistdkds magianak
tovibbi megfigy€ldseds a reszletesm€risek Fitldrc hildise mdg egy h6lapig tart majd_Az amerikai
m6m6kdkessakdrtijk a nyer v6g€nddntenekarr6l, hogy a DeepImpactottovabb vezdrlik-ea kitiizdn ijabb
celpo,aBoethin-ilst,,tarfel6.ABoethin-tis&jkdsselaziirraldevira3,5dvmilvakeriilhetsor.
(www.unilag.hu H. A.)
Attekint6saz eddigfelbocsitottiistdkdss"ond{kr6l
Az amerikai Deep Impact i*bkasszonda 2004. juj|uin l2€n kezdte meg 431 milti6 km-es itj6t a
Tempel-l tis&tkdsfeli. es 2005.jilius 4-6n repnltel mellette.Jilius 3-en sikeresenlevrilt,es m6snapaz
iistdk6s magiiiba csap6dottaz az I m-es miiszercsomag,amely az elsii, ember k€szitefte eszkdz egy
nstdkdsmagfelszinen.A becsap6diistmagaa becsap6d6
egysig is a nagt6l 500 km-re elrepiil6 DeepImpact
szondais fdnyk€peae,de hasadlhato kdpeketkdsziteda kirepiilii porfelh6r6l a Hubble iirtivcs6, valamint
titbb m{Lsftildi es irtivcsd is. Ezzol kapcsolatbana Spacgflightnyornin drdemesattekinteni,hogy az eddig
felbocs6tottiistdk6sszondiikmit vdgeztek,illetve mit terveznekvdgrohajtania kdzeljitv6ben. Els6kdnt az
amerikai ICE emlithetii, amely 1985-bedathaladta Giacobird-Zinneriistdkds cs6vAjiin,26 550 km-re a
magt6l. I 986-ban28 milli6 ktn-rgj6rt a Haley iistdkdsmad6tol. 1986rnaroiusibantdbb szondakdzelitette
meg a F{alleyiistdk6st: a japan Sa}igake6s Suisei,a kCt nemzethiizi/szorjetVEGA szondais az eur6pai
Giotto, amely 600 km-re haladt el a rnagt6l.Mind a VEGd mind a Giotto kdpeket is kisziteh az iistdkijs
magjrr6l.A Giotto l992-ben200 km-re kozeliteBe
meg a Grigg-Skjellerup
iistdkdst.1998-banstartolta
NASA DeepSpace-l iistdkdsszond6ja,
anely 2001szeptemberdben
2200km-rekitzelitettemeg a Borelly
nstdkdst. 1999. febru6r 7+n inditotta a NASA a Stardustirszondit, arnely 2004. januer 2-iin 240 km-re
kdzelitette meg a Wild-2 iistdkds magiit, minttt vett az iist6kdst kdrilvev6 poranyagb6l,is ez a minta
jelenlegiton van a F<ildfel€,ahov62006januirjibanfog rneg€rkezni.
Elindulta Csurimov-Geraszimenlo
iistdkdsfele az ESA Rosettanevii irszondiijais, de csal 2014-beafog oda6rkezni.
Eklor keringenikezd
majd kdrUldfte,es mintegyfil 6veskeringdsut6oleeresztegy kisebbegysdget(Phila€)a mag felszindre.
Osszegezve
tehdr:€ddig att amerikai,kdt szovje! k6t eur6pai6s ket japfu iistdkdsszondat
inditottak
sikeresen.
Az eddigiirszondivalmegvizsgalt
iistdkdsdk
szima6: Giacobini-Zinner,
Hatley,Grig-Skjellerup,
Borelly, Wild-2 es Tempel-I. Elmondhato,hogy az iistdkdsdkaz egfk legeredm6nyesebb€n
vizsgilt
egitesttipushoz
tartoznaka Naprendszerben.
(a Spaceflightalapjdn A. L)
A SOHO miihold 6s az iist6k6siikfelfedez6s€
Ismer€tes,hogy a SOHO napfzikai nlihold segitsbgtvelszAzLvalfedetek rnir fel nstdkijs6ket.
A SOHO iistdkdsdkaz 6sszesismertptlyijn iistokdsfeletteszikndr ki. Egy 2005.jrilius 6-i statisrika
szerinta SOHOkdpekenfelfedezettlstdkdsdksz6ma990.Ezek85 sz|zarckaa,Nap-strrol6"nstdkdsdk
rin. RJeutzcsoportjahoztartozik; a SOHO felbocsitiisael6tt csak 16 ilyen tistdk6st ismerteka csillagaszok.
Ezek nyolcszd.zezer
km-en beliil megkdzelitik a Napot. A legtdbb SOHO iiskikdst az intemetenkdzzdtett
kepek alapjdn amadrdk fedezik fel. Ezek az amat6rdk kor,iotsem mind amerikaiak, hiszen a sikeres
felfedezaikkdzdtt angolok, kinaial, oroszok, ulftnok, fra.ociek,n6metek6s litvAnok is tal6lhat6k. Ber a
SOHO m6r 1998 aprilisiban befejete el6re tervezet! nivleges dlettartamat,most is akiv, 6s mdg
6\.tizedekigaz maradhat
(Spacefligtu A. L)
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Hamarosanindulisra k6sza VenusExpress
6s
ftrszonda,
a r/efllr ExPrct.rdsszeszerel6si
Toulousg-ban
befejeztek
az els6eur6paiV6ousz-kutato
BaJkonur2005o)c6ber6ben
teszielesi
fiiziset.Ezzellehet6ve
valt,hogya teNezettid6ponhakmegfeleliien,
b6l elinduljona VenusExpress.A programot2001tuirciusibanhivtrik6letre,a Mars Exprcssmlnt'i ra Az
iirszondafejlesztesdt2002 6szin kezdtdkneg. A gyedAsifeladatoLl€l az ESA az EADS Astrium v6llalatot,
az ESA els6szimu beszait6jet biztameg.N€hdnyh6nappalezel6ttkszdijddttaz iirszondadsszeszereles€t
mar kibb alkalommaiis
kiildn-kiildnterm6szetesen
kdvet6tesztfizisToulouse-ba. Az egyesmiiszereket
sa{tlitjik it a kazalNztdni
A tervekszerinta szondltauguszhrsban
ellen6riadk.s megeardn is megteszik.
hordoz6rakdta
hasmosterhekdntemelkedika magasbaA szonda
Bafkonurba.
alonnanegy Szojuz-Fregat
500
ftildi
napig
fogia
vizsgald
a naprondszerfti.sodik bolyg6jet. A L-utat6k
ket venuszievig. azazkdrtilbelnl
remdlik, hogy vehszt kapnaka bolyg6t iivez6 szamosrojtelye, pdldiul arr4 hogy ez a hozzink nagyonhasonlo bolyg6 miert kovetett teljesenfti6 fejl6d6si itvonalat, mint a mi plandtenk.A Venuszkdriil kering6
az amerikaiMagellar ugyan sok tiizhany6kratert tahlt a felszinen
iirszondikeddigi legsikeresebbikg
(radanal.a bolygo l6that6 tarbmadybanatbtszatlanl6gkdremiatt), i.rn azok kdziil akkor val6sziniilegegy
sem milldddtt. Vajon halott bolyg6-e a Vdnusz, s lra igen, midrt? Mdretet tekintve ugyanis csal alig
Egyeseheletekszerinta wlkini tevikenys6girttdbbekkdzdttfelel6skdregvalamivelkisebbFcjldiinkndl.
mozgiisokbolyg6nkonazdrt lehetnekjel€nt6sebbek,rnert az 6cain vize mintegy ,,beolajozza"az egymirson
s a vizg6d az er6sultraiboiyasugirzes
A Vinuszona viz hamarelp6rologhatott,
elcsisz6kdreglemezeket.
az cxig6n pedig a sz6n_
hidrogenrces oxigdnrebcnthatta.A hidrogdnnagyrdszea viliig{rbeszdkhetett,
dioxid alkot6jakdntletezetttovabb. Az ilvegtl.izhatasmiatt a folyafttt f€lgyorsulhatott,hamarosaneitiinhetett minden ocean,s v6giil a kerogmozgasis le,illt. A kdrogmozgassorana belsii h6t a k€reg, azt mozg6si
energievA(is) alakitva gyorsan elvezeti. An€lkiil a h6 e$re jobban felmelegitheti a k6reg alatti rdgi6t,
mignemegy kitikus hatiirt eldrveism€ttiizheny6ksorarazzamega bolyg6t. Miudn a kiktrdseksorana h6t
a
A ldld eseteben
a h6leadilsfolyamatos,
a bels6h6felhalmoz6das.
a keregelvezette.isrndtrnegkezd6dik
mindez
Venuszeset€ben
talanhosszr'i.
sziiznilli6ives id6skilAr:mdrhet6m6donporiodikus.Termdszetesen
csak egy te6ria a sok kdziil. Erdemesazonbanfelfigyetntut arr4 hogy mig a Mars esetdbenkompl€xfejl6d€stdrtdnetikipiinl daL:ult ftir ki (s6! titbb is), addig a V6nusz geol6giai evolici6jar6l mAiS riDcs
elfogadott,f6leg nem ahtiaasztott elkdpzelesiink.A Venus Expressigy olyan k6rd€sekrekeresi a vibszt,
(a bolyg6forgisi sebesa ldgkdrkiil6degesviselked6s&
bogymilyenvolt a Vinusz mriltja,mi magyar6zza
jele
jelenkori
wlkanizmusnak?Mindezen
tilszimyalva keriili megazt) es vdgiil,vao-e
sdgit tdbbszdrdsen
kdrdesekmegvelaszoliisera
a szondahet tudorniDyosmiiszert visz mag6val,tdbbek kda speldromitereket,
plazma-analizitort.magnetomdtert.
Ezekkelfo&ia vizsgelnia V6nusz 250 es66.000km kdz{ttti trivols6gb6l.
A 2005 ok6beri indiLlst kijvet6enaz utazis el6relatlEtoanI53 napotvesz majd igdnybe.Miiszerei sokban
hasonlitamk a RosettAnldviikbdz, a Mars Eryressnekpedig szinte az ikerteswdre lehetne. Az Eur6pai
Urilgyntiks6genkiviil mrs orszeg,ilrhivatalnem terv€zitiz 6venbgliil ijabb Vdnusz-szondainditasrt, a ftir
haladel a V6nuszmellett
Merkir-kutatoszondapedigcsal 2006ok6berdben
utonl6vii amerikaiMessenger
japlnok
tev6kenysegiik
is terveztekVdnusz-szond6t,
de ezir.inl,rtudomrinyos
elsdalkalommal.Koribbana
mdra csak az ESA-val val6 egyiittmffk6ddsreszoritkozott.Oroszkutat6k a kdvetkez6dltized v6gen,netitr
neh6,nyewel azutantervezil inditani tjabb lesz5ll6egysigtiketa bolyg6ra. (Shildg/iJudit & Hoteai Ferenc)
Marsihull6csillag
2004.mdrcius7-dna Spirit roveregyik kamerijafdnycsikotfdnykipezetta Mars egdD.A Nature
meteorval6sziniilegegy olyar
cimii folyoirat 2005.juniusi szamiibankdzajlte,hogy a lefdnykdpezett
m€teormjhoztartozik, amely a Wisernran-Skifr ilsldkdshdz kcithet6. Tekinwe, hogy az eddG ismert
meteorrajoktermeszetesenmind a Fold pAdyajAtmetsz6pelyin mozogrrak,v. az els6 eset,hogy a Fdldet
(AAG - A. 1.)
meteonajtfedezlekfel.
messze
eLkeriil6.
de szi tin iistdkdsporl6sib6lsz6rmaz6
A Mars-szondikegymfstf6nyk6p€ztdk
A Marl Global Suneyor az els6 ffreszkdz,amely egy idegenbolyg6 kdrnl keringve lefenykipene
annakegy masikm{holdjit. A fenykep2005.6prilis 20-6nkisziilt, a$ikor ^Mars Erpress mintegy250 kma t6le mintegy90 - 135km
re repiiltel az MGS-tii!.Miir masnapaz MGS MOS kamor6jalef6nyke.pede
mintegy lI 265 kn/6ra
Odysse!
Mars-miihold
aktiv miiholdatis. Mindhirom
dvolszigbmelrepijl5Mars
(A&(i - A. r.)
mozgottp:ilyrrjar.
sebesseggel
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Abiogenmet{n a Marson?
(ArizonaStateUniversity)6s munkate{sai
Phil Christ€nsen
aMars Odlsseyszondamegfigyeldsei
alapjdna Syrtis major nrlkan lejt6j6nekdsszetdtelet
vizsgi.ltik.Elemzdsrikszerinta tiizleny6 oldaliin
minregyI 13 ezerkm--esteriiletenolivinbengazdagbva boritjaa felszint.Ez az iisvenygyakoria bazaltos
ldva&ban,ds kor6bbanis tdbb helyenfigyeltdk m6r meg, de csak kisebb kiterjed6sben.
Az olivirnel
kapcsolatbankomoly probldm4 hogy ha vizzel 6rintkezit, k<innyenelbomlik, azaz ha val6ban volt viz a
vdrds bolyg6 felszindn,akkor sok olivin nem lehetnerajta,hacsaknem volt jelen valamilyenma m6g
ismeretlen
tdnyez6.ami megakadilyozta
leheta
a m6lldLs6t.
Az nj meg6gyel6s
alapjdnsokkaleltededtebb
kerdeses
dsviiLny.
mint az koribbangondoltuk,ez pedignem kedveza felszini viz jelenletdtfavorizil6
jelentkez6dilemma,amelyszerintnemelyjelekaz egykorivizre,mig
elmdleteknek.
Az elmilt drtizedekben
nLisok amak hienyira utalnak, tovibbra is fenaill. Legut6bbaz Opportunity 6s a Spirit akadt egykori
felszini viz nyomaim az idiis kiizetekben- ugyana.kkora bolyg6 kdrul kering6 szondiikk6miai tirk€pez6sei
egyretdbb olivint mutatnal, am€ly a vizes k6myezetetnem dlnd hil. A fenti szakemberek
is azt az
elgondolast
riszesitikel6nyben,ainelyszerinta Marsfelszindncsakritkin 6srdvid idejgvolt foly6konyviz.
A sok olivin a meuinkerddskdrdt
is {ij n€z6pontba
helyezi.Ha a felszinalattis olyangyakoriaz olivin, mint
a felszinen,a feltetelezett
melysdgivizzel realci6bal6pveelrnallik,6s kitnnyenletrehozhatja
a l6gk6rben
megfigyelt metii'nmennyisdget.Ut6bbi letrejdttdhez teh6t eheletben nincs feltetleotil sziiksdg
(Meteor,NevscientisLcom- Kru)
€lottevekenys6gre.
Tavak helyettv lkdnok
Az elrnilt 6vek sor6neltalenosanelterjedt az az elk6pzel6s,amely szerint a Tildn lAgkiirCbenlevd
metdh folyekony tavatb6l ds tengerekbiil pirolog ki a felszinr6l. Ndhiny fdldi radamegfigyelis ezt
alatirnasztotta,ugyanakkorsok oem tudta megor6siteni.A Cassisi-szondaradarosdszleldseiszintdn nem
utaltal tavak 6s oc€ridok l6t€re. Ugyanakkora Huygensleszall6egysdgfot6in tengerpartokra,szigetekre
emldkeztetii kdpz6dmdnyekmutatkotah es a legkdri meLin koncentriici6ja a felszinhez kdzeledve
emelkedett,ami felszini forr:isra utal. Mind a szdnhidJogdn
tava.k,6ce.i{ok l6te mellett, mind azok ellen sok
erv gyrilt tehAtdssze.A Cassini-szonda2004. oLl6ber26-etr 1200km-re haladt el a Titin mellett, mialatt
vizullis 6s infiavdrds t€rkdpezii spekrom6terdvola holdat taruhenyozta. A megfigyelisek alapjan ngy
tiinik, nincsenektaval €s tengerek a hold felszindn, legalibbis a konibban feltetelezett formiLban.86r
lehet6segiiketteljesennemz6rhatjukki. val6szinffbbinkibb, hogy a rnet6Dlassanszivdroga mdlyb6l - tal6r
a f6ldi talajvizhezhasonl6anjirja6t a Titin repgdez9ft
vizjegszikldit.A \,ulkinok is bocsathatnak
ki rnei6nt,
utobbiakb6legy kb. 30 km amerijjiit sikeriilta"onositani
a holdon.A kerekdedd6m rerejenliv6 milyedds
mlkini hirt6 vagy kalderalehet, lejt6jdn pedig l6vafolyasokraemlikeztet6kipz6dmdnyek kanyarognak.A
fentiek fdnyebenval6sziniibb,hogy a legkdri meuiLn
wlkioi vagy nLis tevekenys€gnyomanjut a felsziffe,
nem p€dig kiterj€dt tavakb6l, tengerekb6lparolog ki. A Huygenseltal azonositottkanyarg6foly6vdlgyek
taliln cgy iitmsneti nedvesidiiszikban keletkezteka kdzelmiltban.
Meleo\ nature,com Kru)
Megismegmentika Hubble(rt{vcsdvet?,
Az amerikaisz€nritusilletdkosbizottsaga250 rnilli6 dollart szavazottmeg a NASA 2006-os
kdlts€gvetdsibenarra" hogy egy shuttle-repiilessegitsdgdvelmogmentsdka H bble littitcsAvet. Ez lenne
javitani meg az irteieszk6pot,illetve
a negyedikalkalom, hogy a NASA 6rhaj6soksegitsdgdvol
hosszabbitanimeg €lettartamat.Egy amerikai szak6rt6i vizsgebt szerint nincs realis esily arra, hogy
javitrisokat.
robotokkalmig id6bensikeriiljdnelv€gemia sziiksiges
A csillagiszokvilrgszertetiltakozt.k
az ell€n, hogy penzhiiny miatt idii el6tt l€ kelUenmondania tdrtdnelemlegsikeresebb
csillagaszati
eszkdzeritl.
(SpaceJlight- A. I.)
Uj orosztevk6zt6sihold
Jinius 24-en Bajkonurb6legy ProtonK hordoz6rakdta
pilyera allitotta Oroszorsziglegijabb
tavkiizlesi holdjdt, a 2600 kg-os ExpresszAM 3-^t. A. holdal ^z orosz mr[holdas tivkdzlesi v6llalat
(Spaceflight A. L)
iizemelteti.
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Szojuz-2
Mihail Gagannszkj a l,e Bourget-i l€giszalonon|i'jekoz'a't+aa sajt6t, hogy az ESA kouroui
iinepiilitterenteljesenelkesziilt^ Szojuz-2hordoziqkArd[indit6rendszere.
Az elsij Szojuz-2 startota
Mend,anoevii miiholddalaz idei 6v vegdretervezika Pleszeckfirrepiilijtdrr6l.Bajtonur iirrepril6t6n6l
fogj6k maJdinditania kdvetkez6Szojuz-2-lA rakdteta Metop nevil milholddal,2006 elej6n.Ha ezek
sikereseklesznek,akkoraz rli hordoz6raketa
2-lB veltozata2006-banvagy2007-benstartolhata kouroui
iirepiil6terr6l,Szojuz-SZTjelz€ssel.Tiz€ndt6v alau dtvenilyen inditi6t telveznek.A jelenlegirakdtik
€pitisdvel parhuzamosanfejlesztik az rij rakdtaSzojuz-2-3viltoza$t is, amely Pleszeckr6l6s Bajkonurrdl
I I tonna,Kourourur6l I2,7 tonnahasmost€rh€tviiet alacsony,Fdld k6rnli p6lyira- (AeroMagazin H. A.)
Uton a legijabb rontgencsillagrszati
hold
A rosszid6 miatt tdbbsziirihalasztasa JAXA japiLntrngyndks6gbizis6r6l jrilius l0-6n utin rendben
startolt Jap6nb6laz lrtrFE2 miihold. A mijhold sikeresenlev6lt a hordoz6rakdli'61.is els6 jeleit vette a
santiag6ikdvet6iillornis. Az 1,6tonnatdmegii rdneoncsillagiiLszati
holdat egyjapan M-V rak€tajuttatta Fdld
kornli pAlyfa. A sikeresbejelentkezesut;n a miiholdbeceneveSzuzakuleft. A vdglegeskdrpelya560 km-es
magassagban
huz6dik majd. A tervek szeint a stad u6! 4 nappalkeriil sor a lapelemek, 9 nappalpedig a
rdntgenteleszkopkinyitrisira. A mest€rs6geshold tervezett 6lettartama5 6v. A hold a 2000-ben az
indit6sakortdnkrementAstro-E p6tlAs6rak€sziilt. A llafucho, Tenma,Gihga 6s ASCA 'dtin ez az dtddik
jap:ilnrdntgencsilbgeszati
hold.A programnemzetkdzi
riszvetellela,rjlihjelentiisanerikai hozzajerulassal.
Egiszen ij technol6giek kipr6bilas6ra is sor keriil, igy nagyobb energidjri rdntgensugerzdst6s a
korebbiaknil egy nagysiigrenddelnagyobbpootossaggaltudnak majd vizsg6l6dni. A NASA .6szt vett a
ftjmiiszer. a nagyfelbonli$ri rdntgen szinkepelemz6(X-ray Spectrometer,XRS) megdpites6ben.Az XRS
mikdd6se az egyesbedrkez6rdneen-fotonok iiltal a detektorbanokozott h6hatiis n€rdsdn alapul. Az egyegy becsap6d6foton A,ltal kiviltott h6hatis rndldse a miko-kalorimdterek rendkiviili biitdsft igenyli:
hidegebb lesz ,,b€nt", mint kint, a viHgiirbenl Az XRS mtiktidesi dletla(arnit kb. 2 €vre korlatozza a
rendelkezdsreall6 htt6anyag (sziErd halmaz6llapotuneon)mennyisege.A tdbbi fed€lzeti miiszer a ndgy,
CCD detekonal felszereltkdpalkot6 spekromdter(X-ray Lnaging Spectrometer,XIS) ds a nagy energieji
(keminy) r6neensugarakatdeteklil6 berendezes(llard X"Ray Dot€ctor,HXD). Mindhirom fajta miiszer
egy adoti id6pontbanaz egboltugyarazonrdszdtfigyeli. Az Astro-E2-vel a csillagaszokj6l kiegdszitikmajd
aNASA Chandraes az ESA Xll4M-Neetohldntgek-ftrtdvcsdveihek
fier6seit. A tudomanyoscdlpontokkdzt
a fekete lFkakba zuhan6 felfon6sodott g5z, a csillagobbanisok sonin felszabadul6nagy h6m6rs6kletii
anyag- kdtiik a keletkez6dj kdmiai elemek-, ill€tve a csiuagok6s galaxisok kdzdtti teret kitijltii forr6
gizfclh6krdntgensugdrzisit
(www.u\ilag.h - F. S.)
tanulmiinyozzik
majd.
Rendkiviili protonzfpor a Fdlddn?
Meg 2005.janurr 20-Antdrtdnt,hogy egy nagynapflerter6sprotoniramkisert,amelyetaz egesz
Fdldonmernilehetett,€samelymegzavarta
kiildnfile ireszkdzdkdeteldorait.
A hatasnagyobbvolt, mint az
utobbi 50 evbenbarmikor.Az igazi meglepetdstazonbanaz v4ltottaki, hogy az er6sprotonarampercekkola
napfler utin mir a Fiildre drkezett. Altalaban ugyanis tdbb, mirt k6t 6ra telik el egy-egy erds fler
jelentkezese
utiin addig,amighatisadrz6kelhet6
a F6lddn.A mostanijelensdgesetibenmindijssze
tizendt
perc kellett a flerjelentkezdseutiLn,ds a protonera.rn
a Fdl&61 eldrtemaximumit! Mig korebbana tud6sok
ugy velt€k, hogy 6rtik a protonii.ranok keletkezdsimechanizmusAt,amelyet a ldk€shullarnonAthalad6
koronatdmegkidobisnak(CME) tulajdonitottak,ez esetbontigy tiinik, hogy a protonok kdzvetlentila Napb6l
(Spacelight- A. L)
erkeztek.
ami ellentmond
az elm6letnek.
FotonVl-2
Tizeniat Daposiirrepiilis utar 2005.jinius l6-6n a Vosztokiirhaj6b6lfejlesaett Foton M-2
biol6giai niihold 2,2 toffxis iirkabinja sikeresenfdldet 6rt a kazalNztaniKusztanajv6rost6l I40 kilomdtenel
detre.A leszall6egys€gben
kubaiddesvizinilok, geklondk,japin tritonok6s kiildnfile mikoorganizmusok
voltak.A kabin hils6 rdszeohelyetdk el a hengeralahl EsA-kutatoegys6get,
amelybenmagyar(KFKI
(Acro Magazn H A.)
AEKI) sugdrzisvizsgil6
egysdgek
is helyetkaptak.
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ISS
A pdrizsi reprl1gdp vildgkidl/t/dr idej6n(ParisAir Show2005) fol'tatott targyalAsokona NASA uj
tbigazgat6ja,Mchael GriJfh az otosz{nszeiotezet,a Roszav-ia.kozmosz
vezd6jenek,Ahalolu Permihoenqk
kijelentette.
Ur6llomAs
dpitdsdt.
Griftin kdzdlteazt is, hogy
hogy2010-igbiztosanfolltltjik a Nomzetkdzj
jiliusban hivatalosan
is kdzzeteszik
tervezett
startjd6pontjit.
201o-ig- a fbigazgato
szerint
az firrepill6gdpek
- l5-23 shuttleinditiisav6rhat6.
(AeroMagazin H. A.; ftrzlet)

[ij oroszmodula Nemzetk6zi
frdllomturs
(Roskosrnos)
Az OroszSzdvetsdgi
Urngyndksdg
megbizta
a Hrunyicsev
Urkozpontot
egysokoldali
(MRM) elkdszitdsdvet
kutat6modul
mar 70%-ban
a Nemzetkdzi
Urillomisra.A modultulajdonldppen
keszenell, indilri6etProtonrakdtival200?-retervezik.Az iirkdzpontegliBmffkddikaz Enyergijairipari
velhlattal a prograrnon.Az MRM lennea harmadikoroszmodul az iirillomiLson.

(Spacefight- A. I.)

TtirdkorszAga villgdrben
Tdrdko6z6gelkeszitette15 6vresz6l6iirprogramjel Ennekvdgrehajiisidrt a ligier6 dsa TUBITAK
oevi tudomenyos6s miszaki kutat6kiizpontegyiittesenfelelits. Megalakul a tdrdk iiriigyndks€g, amely az
€ls6 l0 evbenI,125 milli6'rdtdrdklidval gazda&odbat.
Tddkorszigl6gierejdnek
ndh6nypil6dj,t kiilfitlddn
(val6sziniileg Oroszorszegban)
kiv{nja reszesiteDi,6s Szojuz TMA iirhaj6val fel akada
iirhaj6s-kCpzCsbeu
kiildeni a Nemzetkdzi Unillomasra. Mdg ambici6zusabbterve, hogy 2015-ig ,,sajit nemzeti
(Spaccflight A. I )
hordoz6eszk<jzzel"
kivin p6'lyerajuttatri egytdriik iirhajdst.
Francia-brazilegyiittmfk6d6s
Franciaorszigmar 2006-banpilyera kivenja i'llitani legfjabb tudomanyosholdj6t COROZ ndven.
Eg]..most megkdtdftn)egAllapodas
ertelm6benBraziliiban az alcantaraivev6ellomiisonveszik majd
(lpacefisht - A. L)
Fmnciaorszagreszerea COROT mdrisi adatait.
Kintri irhaj6spirok
Kina 14 iirhajosa kdziil kiv6lasztottal Mrom pirl akik j€loltek a Shcnzhou(Sencsou)l/rajd
szcplemberi'itera. Utoljira yong Liwei (JangLi-vej) iirhaj6stett meg 14 kering€sta Fdld kdriil 2003
okob€reben.Most a kdbzem6lyeskinai iirhaj6 egy hetesrepuldsrekdsziil. A kiivetkez6kinai iirrepiilds soreln
keriilne sor a2 els6 iirsdtara. Ugya.latkor, vagyis szeptemberbenKina felbocsetja els6, Beido 2 nevi
navig/1ci6sholdjdt is Mir p6ly6jenkeri.ngh6romBeidou I navigrci6shold, a.rnelyekkiegeszitikaz amerikai
GPS rendszert.20l0-re ki€piil a teljes kinai imavigici6s rendszer,amely n€gy geostacion6riusboldb6l, 12,
hajl6,de geoszinlronpdly6jriholdb6les 9, kijzepesmagassagon
kering6holdb6lfog illni.
az egyenlitiihdz
(SpaccJlight- A. L)
A Voysger-l iirszondakil6petta szuperszonikus
napsz6l-bubor6kb6l
Mint an6l 2004 ok6berdben,,A Voyager-l iirszondaa helioszfdrahatiwid6ken" cimii irAsunlbad
m6r tud6sitottunk,az 1977-benfalbocs6tottVoyaget-l firszohda2002 nyar6t6lmintegy hat h6napig,majd
m6rt. Ez a korebbannemtapasztalt
2004januerjit6l ismdt nagy ds erdseningadoz6 reszecskeintenzit1sokat
viselkedesa Voyagerszondakvezet6kutat6iszerinta sarperszonikus
napszelvdg€tjelzit ldkeshullem
(lermination shock) k6zelsdgetjelezte, de az azonval6 5thaladisl a m6gnesestine vonatkoz6adatok nem
igazolt6.k.Az idezettinls megjelen6sdigteh'it az ffrszondaa szuperszonikus
napszelettartalrnazdhatalmas,a
Nap bolyg6rendszer€nis tilnlul6 plazmabubor6khatanit mdg nem ldpte et, ds nem jutott it a helioszfdra
forro. szubszonikusnapszelettartalmaz6burokba,ill. kiipenybe.Az MTA KFKI Reszecske-es Magfizikai
Kutat6iotezetinek kutat6i a nagyedergieji ionok iltenzitasiruk vahozasaira 6s irbybeli eloszl6sri'ra
jutottak, hogy a riszecskdk iltaliban a
vonatkoz6 adatokat vizsgilva 2004-benana a k6vetkeztet6sre
bolyg6kdzi miignesester spiral-szerkezete
mentdneranlottak, de a !6mkozisokkal ellentdtbe0szinte mindig
kifele. Egy kdz€li, de a szonda belyzet6t6l kifeld l€v6 ldkeshulhmon felgyorsult reszecskdkviszont
virhat6an nagladsztkiviilr6l befeldirkezndneka szondaloz.Mind az eramus iriny4 nind a hossai idiin et
tart6. viltoz6 erdss6siiintenzirisvitltoaisok a verteil bonvolultabbszerkezetfi6s alahi l6kdshullimla €s
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mignesesszerkezetre
utaltak. Reneltiik, hogy a ldkeshulliinonvai6:ithaladesidijszakasegiti nrajd a
tiszt6ziisatAmikor 2004okdber6bends
ds a szerkezet
6szlel€si
adatokmegertesdt
Ietszolag
ellentmondasos
mutattak. kevesenviin:ik, hogy a
csdkken6
tendenciit
riszecskofluxusok
er6sen
novemberdbena mdrt
December
elejitiil
viszonylagkis itlagos fluxusok
bekdvetlezik.
ldkeshullAmon
val6 eddpdshamarosan
majd l5-dn igen
A h6 kdzepefeld a fluxusokmegndttek,
mellettigennagyviltozdkonysigvolt 6szlelhet6.
miDdenkiegyet€rtabban,hogya
nagyfluxuslepettfel. Ma gya.korlatilag
erSsanizotr6pia
is kis energiriJ<on
ldkishullimonvalo 6tmenetdecemberl5-e4 a napt6l94,1 CsEtivolsigbankdvetkezettbe. Sajnos2004
eleje6ta ez volt az egyetlennap,amikor a telemetriaikapcsolathidnyarniatt semr'ifdle adat som drkezetla
Voyager-l-r61. Az ez kdvet6 napokonviszont egtre nyilvAnval6bbi velt hogy a fluxusok, kiildndsen kis
energiikon, er6senmegn6tteh €s a vAltozdkonys{gqs6kke!6tondeuciit mutat. 2005januir v€gdig htszott
'de az ei ki:vet6 4-5 h6napbanmind az
ugyan m6g ndmi vAltozekonysiiga l6kdshull6mut6hatd8akCnt,
Emellett4z
igensim4 szabilyosm6donvaltozotta kiildnbdziienergiiikon.
rntenzitiiLs.
nind az iranyeloszl6s
irdLnyeloszlis
anizotropiijrinak els6 harmonikuskomponense,amely a nagyenergieji raszecskdkararnlas6t
jellemzi, legallbb egy nagys6grenddelkisebbe vilt, mint a ldkeshulliimot megelSz6 id6szakban. Bar
szamunkranr.ir janurirba$ is mdg inkibb februrirba.nnyilvinval6 volt, hogy a szoDdadecemberkdzepdn
ethaladta ldkdshull6mon,a Voyager szondiik 6s a fed6lzeti miiszerekvezet6 kutat6i megvert6k, mig a
mignesestdrre vonatkoz6adatokis meger6sitikaz athdaA's.ds csa.km6jus 24-enJ€lentettekbe azt
tir er6ssegea
hivatalosan.
MiDt a miignesesregisztritumokalaposolomz€soutiLnkideriilt, a meg4eses
eloszl6sa
is
vrirakozisoknak
megfelel(ien
mintegy3-4-szeres6re
n6tt,6s a meft m6gneses
tdr val6sziniisdgi
alaposan megvAltozott. A ldkeshulHmoD val6 aftalad.ls t6nydben is az az al ti,Jnaszt6 adatok
megbizhat6sdgiba!ma m6r mindon kutato egyetdrt. Igen sok fontos reszletkdrddsv6r azonban mdg
haladtit a Voyager-l szonda2004.december16tisztliasra. Nom viliigos pdldiLul,hogy milyen sebessdggel
in a szuperszonikusnapszelet hatiol6 hatalrnas ldk6shu emon. Ber a szonda Naphoz viszonyitott
pontosanismerjiik, a l6k6shull6m6tnem. Val6szlnti, hogy :!zon a napon a l6kdshullem befele
sebesseg6t
iranlul6 sebessigel€nyegesennagyobbvolt, mint a szondakifel€ irenlul6 sebessdge,vagyis inlAbb a
Idkdshulltunhaladt et a szonddu,mint megfordltva.A ldkdshullainbefel€haladrsi6nakoka a napszdltorl6
szorzatidal) csdk]en€se.Nem tudjuk
nyomi66nak(ldnyegebena reszecskesiirfseg€s a seb€ssegtdgyzet
krls6bbnem 6ri-e ismet utol a ldk6shullitn a szond6t,ber ennek
biztosan.hogy a nyomis naivek€d€sdvel
valosziniiscgeaz id6 milrival csdkkeD.Milrt mar emlitettiik, az sem volt igazrin drthet6, hogy ni6rt
tapasztaltuka gyors r6szecskikszintekizarclagoskifeld 6ran esit a l6kdshullimonval6 6thalad6strnegeliizfi
id6szakban.Ez a t€ndeDciaaz ftlep6st kiivetd 2-3 h6napba[megszffnt,6s a befeldirarnbs velt dominanssii,
ismdtellentmondvaa v6rakoaisokmk. Ezt k6vet6enviszontismit gyengekifeli eramlis vilt ur.lkod6vi. A
29. Koznikus Sugerzisi Vil6gkonferenciii,n(Pune, India, 2005. aug. l-10.) elhangzott eltiadiisok 6s
bemutatottposzterektdbb lehetsdgesmagyarizatotadtak ezeke az ellentmondisokra.A napszil t€$eli es
id6beli viiltozdkonysegamiatt a ldkishull6rnort kisebb-nagyobbkitiiremled6sek lehetnek,is az ithalad.is
taldLn
eppenegy ilyen kitiiren*ed6sk6zel6beD
tdrtdnt.A btsz6lagkif€16halad6m6gneses
eriivonalakigy
mer metszhett6kvalalol a ldkeshullimot, ds a korrbban htott reszecske.l"a.rnH6
innen szerm^zhat.Az is
lehet, hogy nem csak v6letlenszerf kitiirem]eddsek6l, hanem globelis torzulasr6l van sz6, esetleg a
csillagkdzi megnesester 6s kiil6nfele 3{imenzi6s ,mn Asok hatri66rd. A konferencien kdzteadott
interpreticionkinkibb az ut6bbi feltev€strinogatja. A nagyeDergiejri
dszecsk€kspekruma a megfigyel€sek
gyorsul6,,anomaliskomponens"
szerintkisebbenergiikonveg Io, mint az a l6k€shull6m
kiimyezgtdbqn
korebbi megfigyeldseibiilverhat6lennq.(Az anomilis komponensegydbk6ntnagyrdsztegyszeresent6ltdtt
ionokb6l el\ 6s a heliosdera belsii tadomanyaiba4siit Foldiink magnetoszf,dniibanis 6sdelhet6.)Talan a
legnagyobbenergiiji resz€csk€kgyoNitasaa ldkdshullarnmas,&ivoli t'eszeinmegy vdgbe,mig a M€V alatti
reszecskdkhelyben gyorsulnat. A kiil6nbdz6 energiijri rqszecskdkm,is-me6iton drkezneka szondeboza
l6keshullamon
belulis kiviil. m66-rniis
irrlyeloszlistinduk6lva.Az semvil6gos,milyeDmesszevan mosta
Voyager-l a ldkdshulbmt6l, hiszen a tivolsegot a szonda Naphoz viszonyitott mozgrisrnal jobbar
befolyAsohatja magenaka ldkdshull6mnaka mozga6a.A ltikdshull{m gyors befeld irentul6 mozgasit
limasztja ala az is, hogy az ut6bbi h6napokbana Voyager-2 firszondiiniiLl
is meAjelenteka Voyager-l-n€l
2002 kdzep€n6szlelthezigenhasonl6intenziti's-irgadozrisolq
holott az mdgmint€gy 8 CsE€sl krizelebbvan
a Naphoz.mint a Voyager-I volt a viltozisok kezdetekor.Mivel a Yoyager-2 fed6lzet6nmdg miik6dik a
napszelparametereitmcr6 plazmadetekor,enneka szondlnaka ftjk6shull6monval6 6draladriset6ligen sok
intbrmaciot viirhatunk. Ber val6sziniisithet6,hogy sok k€rdCsrea kst szonda adataib6l sem fogunk
egydrtelmiivelasztkapii, az elkdvetkez6ndheny6v k6tsdgteleniilnagy mdrtdkbeDhozzAfog jiLrulni kiilsii
jobb meg6rtes6hez.
(Kinily Pbter KFKI)
naprendszeriink
plazmakdmyezetdnek
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Urturizmus,vagy kanadai{rrepiil€s?
A t€rvek szerint ok6berben ijabb hiromszemelyesSzojuz-TMA iitha|o indJrl ^ Nemzetkazi
Urallondsra.A legdnysegdsszetdtele
azonbanmig riemvilegos.A megillapodaseftelmibenez lenneaz
utols6alkalom, hogy az orosziirhaj6 iDgyenvisz fel egy ameril@iffrhaj6staz iinillomasra.A NASA ugyanis
6s ez most lejer. I+ a
csak ll Szojuz trhaj6ra kdtdtt megellapodistaz Orosz Uriig),n6ksdggel,
megillapod6st
nemsikeriilmegijitani,alkor a NASA ajdviibenk6nltelenleszmegvisirolniiirhaj6sainak
utazasaitaz oroszokldl. Az okt6beri repiildseoMtrril Tytnn lesz az otosz 6s Danicl Tani az amerikai
iirhajosa SzojuzfeddlzeteD,
de a harmadikhely sorsam€g nem d6lt el. EgyrdsnRobertThifik kanadai
jogosit6 helye! ma6risz fjra jclentkezett
iirhaj6sszeretndelfoglalni az iirallomison egyletes tart6zkodrLsra
egy milliomos iirturista is, ezuttalaz Egyestlt Allamo-kb6l.A SpaceAdventuresvelhlaton keres'.iil Gregory
Olsen kisz 20 milli6 dolbrt fizetni az iirutazas6rt.O tulajdonj.dppgnmir tavaly repfilheteft volna, de egy
(Spacellieht A. L)
tiszdzatlan owosi probldmamiatt a ftjldon maradt.
Eur6pai miiszerekaz indiai holdszondin

(bsd el6zitsza.rnunk
cilk6tl)

Az .aSROes az E!:4 megillapodrst irt al6, amelynek ertelmdbenIndia els6 holdszonddjfur,a
Chandrayaan-l -en(Csindr6jan-l) eur6paimiiszerskis lesznek.Ezek egyikea Chandraylah ImagingX-ray
Spektrometernevij angol riintgenspekrom6tgr,amely a 0,5 - l0 kev tartornemybalrndr nujd. Mir6seib6l
egyreszt
a holdfelszinkemiai6sszet6tel6t
lehetfolm6mi,rnisrdsztm6rimajda Napb6l6rkez6rdnigenfluxust
is. A m6sik miiszer egy n6metspekkom€tera kijzeli infravdrdstartomiinyban.Ennekfeladataa boldfelsziDi
asvinygyakoris:igfeltirk6pezese.V6giil egy sv'd milszenel(Subkel/ Atom Relecnng Ahalyter) reszbena felszini m6gnesesterei, rdszbena napszdledtala tatajb6l kiv4,lto$ ill6anyagot vizsgiij5k majd. EuropaI
hozzajdruln6hriLny
indiai miiszerelkdszitesdhez
is. A fbmiiszerek5 m felbontAssalkiv6ni6k feltdrkdpeali a
Holdat. s6t a fiigg6leges ir6nyr felbonlis a lezer-radarsegitsegdv€lmdg ennil is jobb lesz. Mint el6z6
is a Hold kdrill
szemunkban
mar irtuk. tervezikegy, a Hold felszin€bebecsap6d6
szondaelhelyezdsdt
- A. l.)
(Spaceflight
cl6kdszitesere
kering6iireszk6zdn,
els6sorban
ak6s6bbileszaa'siman6verek
Uj ESA oktatisi honlap
Az Eur6paiUriigynoksdg
{j oktati6ihonlapotinditotta sci.ess.idt/educationcimen.A honlapon
az iirkutads ds csillagiiszal valamirt az azok oldatasainiLntirdekl6d6 pedag6gusok,de a die&ok is 6rdekes
Oot Ool;rr.*
anyagokattalalhatrlak.Javasoljuk,hogy min6ltitbbenpr6biljik ki az ij o*t
o.hll B.E)

Az Aero Magazinjtlllusl sz6meb6l:Hatmlnceve 6ft6nt /KenogAsa v egirben - A Szo|uz-Apollo
trrcpildterc - BaJkonur50 6vos(HoivathAndra6);ezeken
itepilas/ (Alme. tu6r\i A ECleEnagtlobb
felil kisebbteriedelmfifirhirek/a lek6z6ltekenkiv0/ a homok fogs6gab6lv6gre kiszabadult
valamlntaz lss-heznem mlndennapl
0pportunity-r'il,
a Tlt6negyval6szin0leg
m0k6ddvulkanjar6l,
Horvath
Andnistoll6b6l.
k6rillm6nyek
kdziiftdokkoltProgressz-M-53"r61
(SajtosZolt6n)/Aslkeresleszallesmer lapzSrta
Az augusztusi
szamnagyclkkel:Felsz;llta Discovery
(Almertu6n)iSlkeres
jelen
ut6n tort6nt,lasd a
sz6munkels6 clkk'tl/ AtuAi forgalomszab4lyoz4s
(Kereszturi
Akos);Gemlnl-s: hyolcnapa d6g,qfuen'
dst6kdstar6latA Deeptmpacta Tempel-!-nel
40 6ve t'rt'nt (Maazeroslstv6n);vafamlntHoMth Andrasszokesost6miir hirei (amelyekb6lSzab6
(lesderr6lclkkiinketaz e1626
sz6munkban);
tov6bbSa
Laszl6nekrol6getkdz6liltk\Kinyfta MARSIS
DiscoveryhalasztottstaftiSrol.
ezekkiiziil
terjedelmfihiranyagolvashat6,
A Meteorjflius-augusztusi
szamaban
t6bb apa6bb
- K.u),
(maEdally.com
olvaghatunk
clkket
kettdt mi ls k6zltink.szokat€n fot6ka Marsftl clmmel
felv6teleket
elemzi,/str6l
leszelIberendez6sekr6l
k&ziilt
amelya F6ldr6lk0ld6tt,s a Marsfelszin6re
- Kru)azAmalazef6z6duplasz6munkban
m6r lrtunk/.EllybefogottrrceBshold(NewsclehtisLcom
jer6
thear6lsz6l,amelyeta m6r 6letevdg6n Gallleoszondakozelitettmegm6g2002 november6ben.
- Kru),amelya Voyagerek
6s a
Tovebbi6rdekescikk m6gA Naprendszef
h€tdrin (Spacefllghtnow
Kh6lyP{6tert6l.
heliopauza
ta16lkozSser6l
sz6l- erf6ll5sdb6vebbclkkiinketa jelensz6munkban
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