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IIeIJ'zetjeleni6sa Hayabus{r6l
E beszimol6 iril$lor (decemberelej6n) pesszimistahirek ldttak napvildgot a tekintelben,llogv a Havahusa
nrsrorda vdgiil marad6klalanulreljesitenirudja-ekitffzijtt f€ladalait.Minder€s€tr€m.ir eddjg is jelent6s eredm6nyeket
art el - de sz;rencsesesetbenajava m6ghitravan. Foglaljuk itsszerijviden, hogv id6rendbeneddigmi tjn6nll
A japln JAXA iiriiSyndks€gegyik reszlcge.a kord$bandM[6 ISAS (lnslitute of Sp^c€ and Astronautrcal
kisbolyg6lfltat6
irszondet Az 500 kg-osHavabusan€venagvarul
Science)2003.mrjus g-en irditotla a Hayabusa
s6lr-otn.indiliisel6dijelzdseMUSES-Cvolr. C6lponrjaa Napkdrijl a Fijlddhezkozcli prilyiintering6 25143ItokalYa
kisbolyg6,arnell,era szorda larsan,de bizrosan,a feddlzetdnltv6 ionlujt6nii segilsdgivelktjzelitett me8.A kisbolyg6t
cgldbilnr Hideo Itokawnr6l, ajaprn rakclatntatiis,,aryjrr6l" heveztdkel A szonda2005 szeptemberl2+n 6rkezetta
felt6rk6peztea kis dgrtestfelszindt.Ebbe
ftsUolyg620 krn-eskomyezerdbe,s az6taott lartozkodik.Ezalattrdszletesen
Az firszondaadatai alapjrn a
berendezesei.
tez€res
nragassigm€r6
radaros
€s
voltak
a
me1e6
segils6g€re
ka er;ta
szabri,lytalanatatri agirest m6rcte 550 x 180 m. Aryagi tisszet€t€lea glalori kondrit-meteorirekdhezhasonlo. A
.,knlm;[" felszine meglep6entagolt, sok szikla ldlszik is feltinoen hi6n)oznak a becsap6ddsikreterek A terep
helyenkenrigen sim4 valoszfutfilegfinom porbdl iill6 retegta.kada.A terv€zettproSram€gyit cslicsponljaazonbal nem
a tivdrzdkel6sselv6gzett megfigyelesekvigrelujrisa, banema talajmintavdtele vol! A mintav6telm6dja kiiltjnleges,
hiszen a kisbolyg6 Syenget6megvonzisamiatt nem l€het si&in leszelni s firr6eszkd, rdgziteni a felszin€n (A
nehdzs6gigyor$rids;t mintegy sziezred r6szea fdlalf€lszinenmegszokottnal) A lfuyabusaelvileg 5 g ttjnegii fempedig 6sszegyfijttttteA leszdlAsel6tt egy megkdzea felv€r6d6szemcseket
goly6t latt ; felszinbe300 nvs sebess6ggel,
iitEsi l6probnt tartottak (november4+n). A man6vernem sjkeriilt, hiszenkb. 700 m€s naga$6gba$ a Hayabusaauton6l€ f;dketi navigdci6sr€ndsere m€gsz.kitottaa inriveletet,es ijb6li emelkeddsreutasitottaa szondal.Eredetileg
ekkor rewezt€k etengedri az apro,jaFin fejlesztisff fobotot (MINERVA). Ez arra lett volM a.lkalmas,hogy kdzelr6l
vizsgdja a felszint. A 60 dkg-os,hiLromkis karnen{valesh6m66}.kelfelszerelteg/s6ga kis felszini neh€zs6gigyolsul6ss;l rendelkez66gitesten15 m€tereseket
,,ugr5lva' jutott volnakijldnbdz6pozici6kba A megism6teltfbpr6banapj,6ra
novemberl2"6tjelijll€k ki. Ekkor a Hayabusa55 m-re kOz€litettemega kisbolvg6t,€s ,'lebocsito(a' a MINERVA-t
Csak roviddel k6s6bbdenilt ki, hoByez val6j6ban ,,elbocsets" volt: az elv616spillanatAbana szondaus/anis eppen
tiivolodhatott a kisbolygot6l. Emiatt a MINERVA c6lt tevesztvea vildgir - ds nem az ltokawa felszine iranyhba
keriilt sor-Ekkor se ment azondvozott. Az ets6,izgalornmalv6rt ,,6les"leszilliisi kisdrlet€ vdgiil november20-riLn
sikeriilt eleresztema talajt6r6shelydt megjeliil6 meslersegescdlpontot.
ban mjnden sindn. Kb. 40 m-es magassAgban
(A l0 cm-esetnl€r6jfi,fdnyesceleldl6 gitmbaln€gy6bkdnt880ez€rembernevesz€repelta vildg mindentAj6rol) A Jel
el js en az ltokaiva felszinere.a k6s6bbkdlzitett kdpekenliszltrn kivehet6. A manoversordx,alacsonyfelszio feletti
nagasrigban 6riika megszakadta korununikeci6skapcsolata szondival-Mire a ftjldi irlnyit6k ijra vetek az ad6s6t,a
Hayabusi mriLrkitomerereke volt a kisbolyg6t6l.K6s6bba letolldn aalalokalapj{n rekonslruAlLika tdndtueket.Ezek
szerinta szond.rn€mi .,pattoges"uLin dssz€senmintegl fdl 6rrt (!) tdltdtl a kisbolvg6felszindn.A celjelt6l tb 30 m-re
tarr6zkodhatott.A JAXA kt zlem6ny6benazt hzngsulyo?ta,ho$/ az esem€nyegyediilill6 az irkulal,is eddigi tijrt€neteben, hiszen le- €s felszeles egy kisbolyg6n m6g senldneksemsikeriilt. A miivelet ^zonbaneg/dltaljn nem a forgato_
szerencs6rencm kiirosodtak.Ezutrn
kdnyv szerint zajlort, €s felrehet6ena mintavdtelse sikeriilt. A berendezesek
k6v€rkez€( a november25<i ftlsodik minhveGli kisdriet.Ekkor l6tsz6laga tcrvek szerint zajlott a m€gktjzelites.A
szondak6t f€nldved€ket is elengedett,hog] biztosanrepiiljenekki talajszemcsdk,amelveketbeg$jdret. N6hdnynllisodperc€serintkezesulin a Hayabusafelemelkedetta kisbolyg6felszindr6l Hogy az anyagmintaval6ban a helydre
keriilt-e, all:abiztosv6laszakkor adlnt6, ha €sellegel isjut a Ftjldr€. Addig azonbannem lesz sima az lit A min|avetel
uirilr a kisbolyg6t6l ner kb. 5 km-esLivolsAgbanaz fi!€szki,zvilratlarul nlzk6dri kezdctt.Az egyik fedelzeli l)"!t6miib6l szivdroghatotta gez. Az6ta a Hayabusabizlons.igi iizeffn6dban var, a kommunikaci6pedig id6d(ent akrdozik.
k6ts68cs.
sikeress€ge
haglu el a szondil v3gyisa mmtavet€l
Id6kbzbcnfelmeriilta 5/anri,hogya ket ldved€kmegsem
l4-e
dolgoznrl Az iirszondadecember
helyrcdllitiisan
A fiildi iiinyit6kjel€nlega kdmiaihajtomivekfeleuielten6rzes
decerrter l0-e kori kelleneelhagvniaaz
a Fbld fele. A Hay^busenak
nenl hrd visszainduLx
€l6tt senunikdppen
2007juniusiig kell vAmi Az
m6g majdretnkdt esztendeig.
Ilokawakdrnyezet6t.
Ha ez sikeriil.a vissza6rkeze$e
lr
es bel€pa foldi lcgkorbe
kapszula
le!6lik
szondtr-rol,
I
mindt
lanalmaz6
ered€tirem€ny€kszerinta kb. Srannmyi
nag)
nrcgl€h€(6sen
ragyis sebess€8e
iireszkdzok,
El6lle ne ill Foid koriili p:ilyrra.nint a koriibbianyagndntaltoz6
niliai sivalxB
( I 2 krvs) lesz.A legkdrben
ldszernelt
leszillohel)c az arrszl
I000'C-iglelheriil6kapszula
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A 5hulrleijabb halaszrdsa
Az 6.nepi 5g6p kitv€&ez6 kLildetis€re,a'masodik visszater€s"han8zitos ndwel il],telJ' STS-21 reptlasrc
nemkeriil sor 2006 nvijusa e16tt,jelentetteb€ Mike Grifiiq a NASA fdigazgat6ja A felel6s ezuttal a KatriM hunikin.
Mindamellefl a NASA vezet6je tovibbra is 90% es6b't ldt afl'a hogy lehetsdgeslesz vdgrehajtania Nemze&dzi
ilritlolnrs megipi(ds€hezsziiksdges18, him lev6 repiildst2010-ig- vagyis az ffnepi 6gep-flonaforgalombol tdrtdn6
kivoNlsa el6tt. Id6ktizbena NASA finepiil6gdpekenfelel6s iSazgatojaa, kdzijlte, hogy az el6z6,juliusi repiiles startja
kozben egy nagyobb szigetel6hab-darablev6ldsAtvai6sziniileg egy, a kiils6 hajt6anyaglarrilv gvrrtlsa sorln
bekdvelkezettv6letlen bev6gasvagy hasoni6 ronglli{s okozta. Vegir-t,d€ nern ulols6sorbana kdnyszersziinetalatt
befejez6ddnaz Endeavourk6t 6vig tan6 reljesfeltjitisa. Egyebekkdzdtt feli.jitottdt a pil6tafiilke kijelz6 k6perny6it,
valamint olyan GPS vev6rendszerrelszereltik fel a g6pet, amely nem katorni kiiirtopAlydlloais lehet6ve teszi a
k€nyszerleszalesa!A megujult Endeavourels6 repiil6sdre2006 vd8€nkenilhet sor, mindamellettemek a g6pnek is
(Spdcelisht B. E.)
nFrgdijbakell vonulnia201o+en.
f, lveszettk6rnyezetv6d€lmi mfihold
els6 mtholdja a C/']o.th letl volna A miihoidat
Az Eur6pai 0rilgyndks6g (ESAI ,,816 bolyg6" Vogra]d|'janak
az Eurokot szervezetRokot hordoz6raleLljrval okr6ber8-in az oroszorszrgiPleszeckb6latarlik Fitld koriili ptlydra
dllitani, azonhr a Briz-KM tipusi brrmadik rak6tafokozathibeja miatt a start sikertelenvolt. A telemeliar adatok
szerint a nresodikfokozat rendeltetisszerfienkiegett, azonbanezutiin nem viil! le, hrneln a hanMdik fokozalal es a
miholddai e$/iitt Grdr andt6l dszakra.az Esaki-sark kdzeldbenlezulrnt. Az oroszf€l sajnilkoziset fejezteki az ESAnak6sa proganban r6sztvev6 tdbbi parnrcmek.Az Eurokot 20006ta tart6 tiirt€n€t6bentat sikeresstart uti,l].ez volLaz
els6 kudarc. A t40 mil[6 euro irt€ki Crvosatnak700 km magaspo]aris prly6r6l els6sorbana sarl'-viddkij€gufor6
valtozisait kelleu volna nyomonkdvetni€.Vilaszt kellett volnakeresniearra a - kdmyezetv6delmiszempontbolfontos
kdrdisr€, hogy a glob6lis felm€l€g€ddskiivetkeztebenval6bancsdkken-ea sarkvid€keketborit6 j6gtalaro vastagsiiga
€s krterjed6se.Radajaival a rengerekfelszin€ntsz6, ndhdnym6t€rvastag€s a sarl'vidiki szdszftudeket borit6 tdbb
kilom€ter vaslagjdglakar6t egyaiint kipes lelt volna megfigyelni. Az ESA-n beliil azonnal felmeriilt az elveszett
azonbanveglegesddnldsmdgxem sziiletett.
tspocelighl B E.)
niihold podes&uk szijl(segessege,
Caendben,,kimflt" €A/ iircsillagdsatihold
A tervezett€letrrrtanat j6cskrn tul€lt. sikeresjapen HALCA ftdi'csi aghzati nesteBagesholdat noven,bel
hold 199? februdr 1230-161matrnem mffkidtetik bvAbb. Az el6kdsziileteksori'n MUSES-Brcvet viselt mesters6ges
vadonatuj
M_V
hordoz6rak€Lijdt
ekkor
(Insti$te
Science)
of
Space
and
Astronautical
6n startolt Japiinbol.Az ISAS
(Higltly
lzboratory
for
CommurnHALCA
Advanced
p.ily6ra
ireszkijz
a
A
lllitils
utiin
az
haszftillik €l6szdr sikerrel.
cationsand Astronomy)nevetkapta.Feddlze6r egy 8 m iitn66jt rddi6teleszk6pot,,bontottkf' a kb. 6 6rrs peri6dusri
F6td kiiriili pdyejdn. A HALCA bekapcsolodotta foldi rldiocsillagiszok na$/on hosszi biiwonahi interferom6teres
([BI) hil6zatainak munknjaba.A VSOP(\aLBI SpaceObservatoryProgranme)ir-\al-Bl kis6rlet sorrn sikeriilt mintszitgfolbo trs6t.F6leg a ddi6tartomenybanf6nyes,kompakt
n(ivelni az interferomdter-rendszerek
egy h6romszorosrlra
akiv galaxismagok,kvaza(ok kulaLis.lu'anyilt egyedt al6 lelet6seg, ^ 1,6 4s az 5 GHz€s frekvenci{n A HALCA
sikere egy sor technol6giai ijirison is mrilt, ds megmulatla,hogy ezt az fir_iidi6csillagAsati modsze( 6rdemes
tovdbbfejleszteni.A HALCA kiildnlegessegeaz ircsillagrs"ati holdak kdzdtt az voll. hogv csak a f6ldi miiszerekkel
egyiin, egy hiiloza$an lehetetthasanelnitudonrinyosmegfigyeldsekreA VSOP_banszimottev6 magyar r6szv€telis
dolgozocsoponaz I990Obszerval6riun6ban
lntdzet(FOIUI)Kozmi(-os
Geodeziai
volr a Foldmeresr
er TivdrzCkeldsi
es evekben tr-VLBl szimul6ci6s programot fejlesztett ki, amelyet a kutat6k vihgszerte hasznaltak m6r6seik
megteflezesdh€z.A nunka rdvdn kds6bba tudomrnyosproglambais sike.iilt bekapcsol6dni:tdbb ma$/ar €szlel6si
programadaraioal f€ldolgozGeban
javaslatotval6sitottakmeg 6s riszt vesziink az els6 6r-\.LBI dSbolt-felt6rkepezeri
potenciilis
irj trgeodeziai technikaelm€leti
vizsgAlltl* az ir-VLBI mint
6sirtelmezdsdbenis- Magyar k€zdem€nyez6sre
megszakitofiek
a HALCA miikddisit A
2:28-kor
€s gyalo.lati megval6slthat6sdgit.November 30-64 vil6gid6ben
hogy a ndgy fedelzeti
kijzveilen
ok
az
volt'
befejezSdtek.
A
m.i(
kdt
6wel
ezel6tt
tlldallvinyosmegfigyelcsekval6jrban
giroszk6pb6la masodik is elromlott. Keu6 ugyan vdgig mfik6d6k6pesmaradt, dc az treszkdz terbeli helyzetdnek
stabikaisrhoz hAromralenne sziilsdg. A startutin 3213nappalm€g kiengeftek a meglruradtkeveshajt6anyagot,es
holdat,kikapcsotlik az adasovdbbit6rendszeret.Az iir-\|LBI ter[leten azonbanaz ,,dlet"
ma&bahag],til a mestersdges
nemrl meg, s6tl Lti'rciDs v€geig m6g mindenkdppenfol)ut6dik a munka.a VsoP-adatok feldolgozasa,az archi\um
feLtdltese.A jtiv6re is gondoLvaaz ISAS szalemberei6sszeltedesztettekel6 (irmnir mSsodszor)a VSOP-2 n€vfi. uj
gener6ci6sme$ers6geshold teFeit. A JAXA japAntriigyni,ksdgen,belil m€gk€t teN versenyeza 2010 kliriili inchtasu
irprogrun finanszirozisi lehet6seg66n.Az els6 ddntdsifordul6 d€cemberkltzepdrev6rhat6. A kedvez6d0nt6st blin
segitheti,hogy a VSOP ffr-\,LBl program nemrdg,a Fukuokebanok(6b€rbenmegtendezettffr-vihgkongresszuson
jelent6s
jelerr6selismerdst
Akaddmia(IAA) dijit ryede el a japiin vezet€sff,
kapott.A Nemze&dziAsztsoDaulkal
nenzeikiizi rdszv6tellelzajloii progmm. A kitiintetdsrangjdt mi semjelzi jobban, mint a kordbbi dijazotttk lislija: az
(2002), az amerikai €s europai
oros/szotjet Mir iinillomis (2001), az amerikai trrepill6gdp-prograrn
szooda(2003),valanint a Hubblc-(rrtilcs6(2004)csflpahikrpttik eddig
k6sziiltSOHOnapkLrtat6
egyiittrnukdddsben
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oron a SSETI ErDress
szamos
rndilofti&el A miiszerfejlesztesben
Az eur69aidiiikmiloldat Kozmosz-3MraletiivalPleszeckb6l
kiildnbdz6 csoport vett r6sz1,dsszesentobb mint sziz europaregyetemisla Kdznliik ndhinyan szeptemberelej€n
Oroszorszigbaulazlak hogJ'az indiris el6kdsziileteibenr6szt vegyen€k.A slart ellulasztasamiatl adAn az lzg lom
is n6n. Az ESA segits6g6velfoly6 SSETI (StudentSpaceExploration ad TechnologyInitiative) progran f6 c6Ua'
az (fprogaftok megvaldsitiisifuDlminden tec}nikai
hogy a fiatalok - ajov6 ffrkutat6 genereci6ja megismerk€djenek
reszletdvel. A sikeres mulkehoz szijksdgestudominyos es memdki ,,kdpess6gek"mellett pedig sok tiirelem is
kell... Maga a hold viszonylag kicsi (dssztdmegealiS tdbb 60 kg{Lil), viszon! egy sor irdekes technologiaikiserletet
tartal{Bz. Minden szokdsos 6s sziikseges ellen6rzds utdn ol'16ber 27-dq kctzep-eur6paiid6 szerint 8:52-kor
aztin megtdnd a slaIt. A tervek szerint a diAkcsopo(ok altal mindosszemisfil €v alatt megalkoto$ mikomffhold alacsonynapszinkrcnpdlydra ,ll majd. Maga a SSETI Express kis mdrednel fogva - termdszetesencsak
,,potyautas"a hordoz6Ekdtaondbaq a brit Suney Satellite T€chnologyc6g ald gyartott katatsztrofafigyel6holdak
( nilag.hu- F. S.)
melten.
Elhallgalotta SSETI frpress
N6hdny6rinyi mfikoddsurin €lhllgatott az eur6paididkok lild ipitett mikomilold. Rltvid m6l6desesoren
szimos fontos feladatot sikerijlt vegrchejtania.Az Eur6pai Urngyndkdg (ESA) oktatisi riszlege dltal tanogatott
diiikmfiholdatokt6ber27-en dlito&lt prlyfua egy Kozmosz-3M mkd(apotyautasak6nt- a kis6rleti iireszkatzamnban
nem sollJ(alkds6bbelhallgatott.A szaldndk szerint az energiaelhlisbanldphetetrfel hiba, 6s elkipzelhet6, hogy nem
sikehil hetyreallilrni a mikromffholdmfitiideset. Az elmilt l)apoksorrn elemezteka m[hold viatlan leallisiimk okar
Kidedil! bogy az energiaelliil6rendszerbenb€kdve&ezetthiba mialt az ald:unuHtorok nem tud$k feltdlt6dni, es ez
vezetetta varallan ebalgattrshoz. A mtlDld rdvid m0kdddsesorin a dj$iai Aalborg Egyetem dirkjain k sikeriilt
kommutk{ci6s kapcsolatbal6pni az fireszkdzzel,valamht a leweknekmegfelel6enamat6r nidiosok seregeis vetle a
miihold telemetriai adatait. A SSETI Expresslegfontosabbfcladatai a Fdld fdrykipezCse,valamint lvirom Cubesat
elnevezesi pikomiilDld piilyiira aliiisa volt. Ritvid m[kdddsi ideje alatt az UWE-I is az XI-V ielz€sfi pa]iinyi
szerkezeteketsikeresenleoldott4 €s a fttldi ininyit6csoportokkapcsolatbais ldptek az ireszkitzdkkel. A hannadik
cubesat sz€rkezetr6legyel6renem 6rtezettj€1, ds k6rdese{ hogy egydllzlrn leMilt€ a hordoz6iireszkdztl. A SSETI
Express-t az ESA ollatiisi programj;nal keretdn beliil eur6paiegyetemekenalakult diakcsoportokb€vonasdvalaz
elmult kdt dv alatt fejlesztettik ki. A proga.m dnmag6banis jelent6s siker mind oldatlsi, mind tectnol6giai
( nilaAhu CsengefiTinea)
szelnpg4tbil
A Titan els6nevei
Elk€sziilt a Titan elsd n€vanyag-csokm-A SzatumuszTitrn nev{. Irarancskitdbe burkol6dzo holdjet lassan
felderiti a Cnssini irszonda radada. A sijtet 6s vildgos foltokat rl{r els6 megpillantrisu.kkorvalalrcgy elnevezik az
asztrogeol6gusok,
de hivatalos nevet csak az IAU (NemzetktjziCsillagaszatiUr 6) hatirozat val kaphahak. Okt6ber
v6g6nkitzz6tett€kaz els6 nev€ket.melyek- ahogyvarhat6volt - szintelonadalmi vitll,ozist hoztal a bolyg6felszlnek
es a felszini alatzatok elnevez6se
nevezekanebar\hiszen teljesenilj kijzn€vi t gok is sziilettek.A Tilan t€rkdpoz4se
volt. mely egy nagy vihgos
?0-€s
dvekbeli
hasonl6.
Az
els6
nev
a
Titanof
axanad
leginkibb a Mars
felt€rkdpezdshez
foltot jeliilt. Ez megnaradt, a tdbbi albed6-alalsatothasonl6kdppszenthelyek6l nevezik el. Egyetlen rdgi6t hoztak
leEe eddig,a Tui-ftgiat, rr'elya kinai boldogsrigistenr6l
kaptarcv6t. A keterek a btilcsess€gisteneir6l kapjak neviikel.
A Titan t6rkipdnek legnaryabbreszenfahldk lallnhat6k.Ez a kutat6k szimira el€gbiztonsdgotad. hiszencsakarmyil
jeleot: viligos folt. A fakuldl a fdnyk€pek interpr€trici6jaalapj6n a sdtet teriilett6l ilesen elv6l6 vildgos teriiletek,
valoszini eg szigeteKde rnivel ez a maSyariizatmegnem6llitlai6 bizonyosan,naradhalunka iakula sz6Ml. A faleldk
nevebena?onbanmdr megjelenik az interpretdci6:6ldi szigetekr6lkapjiL neviiket. Bevezett6ka FlumiM fitldrajzi
kdznevi ta8ot is, melyet egel6re n€m haszdlna\ de molatja,hogy itt m6.rval6di foly6k varhatok, mely€k egye €n
mas ( Fdldijr kiviili bolyg6n sem fordul$k el6. Es lesm€k tavak is, de valoszmii,hogy ezek nem lavabvak, mint a
Holdon, hanemvalodi folyaddkottanahaznak: €zeka holdr lavakhozhasonl6ana lacls nevetkapj:jL\ 6sfttldi tavatr6l
nevezikel 6ket. Eddig egy t6 kapott nevet,az Ontario Lacus. Az elnevez6skorlusonl6 alaki lijldi tava.katkeresnek.
Szintenij kdznevaz,4/.zs - rnely az ivelt ala.kzatokatjelenti dsa t /ga, nely elnlul6 s,ivokatmutat,€s es6istenekr6l
kapja nevit: a virSa szd olyan es6ljelent, mely nemjut le a felszinre.Az els6 gytrls medence,amit a kutalok el6szdr
Circus Maxinushak neveztek,nem szerepela hivalialosnevek kozolt. A legnagyobbkr6i3t ne\,e Menrua, vagyis
MineNa etruszkn€vit viseli. A Titan al?kzatanu-kcsakkis rdszekapotteddig nevet,igy meg rengetegirj nev vrrhat6.
Tovrbbra is mesmr.radnakaz ilyen nfonndlis nevek.mint,,Si-Si drcCaf', 'Xarudu szemei",,,A H betfi". A udominy
ulin lassan kdtirdik is befogadja a L{voli es hideg Tilant. Ide hnozih hogy a japrn Hayabusa szonda dltal
meglitogatottItokawakisbolyg6neglel6renincsenek
hivatalosnevek,de a japdnkutat6krnir javasoltalneveket16l
ezeka Museslenger Muses Se^),az U.hinoura-ardl (UclrinourdBay) 6s a Woomeru-sivatog(Woottera Desen). Az
angololj avasoltneveksokbankllog ak azegysdges
mevezdktanb6l:
mig k6rdds,elfogadjit-e€zeketaz IAU-ban
(ufl itdg.hu Hargitai Henrik)
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EinsteiDiiriiksfgc 6r az irkutalis
Sziz eve, 1905-ben jde\t ni.egAlbert Einstein la19-1955t lrirom hires cikke, amelyek nagy hatast
gyalorolta.k a fizika tovdbbi fejl6d€sdre. (A cikkek a speciilis relatrvitaselndlettel, a Brotrn_mozgissal
€s a f6ny€leltuomosharis$l foglaloztal; ez utobbi munktjddrt kapolt k6s6bbEinstein Nobel-dijat.) A centeftidum
alkalndMl 2005 a fizika n€mzeikdzieve volt. Az cscm€nyeksorebanaz egyik ulols6 nagy nenzetktizi konferenciiit
novemberelejdn Mijnchenben rendeztdk,,,Relalivisztikusasztrofizika 6s kozmol6gia - Einsteifl drdksdge" cimmel.
Egy titnapos konferenci6r6l lehetetlen(es Elin unalff"ls is) volna rdszletesenbeszinolni. En itt csak egy €rdekes.
szdmosel6addsonds poszteren,,vegighuzod6"szalat szeretnekkiemelni, ez pedig firl'utatls szerepe.A gravilaci6s
hullimok ldt6t az dlraliiLnosrelatividselmele! alapJin felt6telezziik. A derekrtdsukra dpitett fitldi berend€zds€k
mostanrbankezdik meg miikdddsiiket,de miLra NASA 6s az ESA hivalalosprograniiban szerepela LISA nevii kttzds
ffr?rogram. A ldzer-inlerferometereskisdrletet 2013-bant€rvezik inditani. A hlrom, Nap kdriil keri 96, eg/niist6l
5 millio km-re lev6 szonda livoleigainak villoz6sdt olyan pontossriggaltudjEk majd m6mi, hogy a gravitAci6st6r
apro veltozesai kmutadBt6k lesznek. A gravilaci6s huldmokai nagy tomegfi dgitestek keltik, iszleldsiike olyan
vag] f€hdr tttrpdk egyesiilese.A
esemdnyeknyon6n van esdly, mint pl. fekele l)ukak, neutroncsillagok
gamrnakitdresekvizsgtrlalibana 2004-benpdyrra iillitolt aneritai Stil nertersegeshold med],ozraa rem€lt dttijrdst.
A l€gujabbizgalrnasf€lfedez6sekszinte hctenteerkezrek.Iden sikerult e16sz0razonositania kititr6sek rtivid fajtajeba
tartoz6esemdnyek
A hosszuFrxnakitdrdsekegyik6r6lpedigkideti l, lrogya Vilrgegyctenjelenleg
,,ut6f6nyl6s6t".
ismen objektumai kdziil majdnem a legliivolabbi. A Swift kdt €vesre lervezett miik6ddse utrin bizonyara sokkal
tobbet tudunk rujd e miig rejtdlyes - ds tdbbfile aiztrofizikai folyarnatra visszavezethetS naB/energidjir
eseminyekr6l.Az iddn felbocsitottjaprn .sz,zatz (,4stra E2) rbntgencsillaS'szotihold - b,E legJobba\vrn miszere. a
naMelbonliisu szinkipelenzdsre szin! drzdkeny mikrokalorimdler sajnos felmondla a szolg6latot - megma-radt
teleszk6pjaival is sok drtekes eredmeny szolgAltat majd. Az els6, eddig m6g nem publikilt tudominyos
megfigyeldsekb6la konferencia rdsztvev6i is izelit6t kapha(ak. (Az is kideriil! hogy a japinok dolgoznak a
szerencs€tleniiljrn mirszer pottiista igy nen kiztul ho$/ ndlliny 6v nnlva njb6l megkiserlik pilydra :iltitani, egy
mrsik hold fedelzet6n.)A konferenciannag/ hangsullyalszerep€ltekaz eur6paiX A.l-Newtan 6saz ameikai Chandta
rantgencsi agdszatimestersages
holddal ercft erc.dm€nyek
is. A dolog n€mvdletlen,hiszena szewez6k,a ftjldon kiviili
iersdg fizikajAval foglalkoz6 garchin8i kuiat6int€zet(Mar-Planck-Instihrtffir extraterrestrischePhysik) munladrsai
ezen a teriileten a legaktivabbak Terit€kre keriiltek az 6gbolt egyrgl kisebb szeletdrekoncenlral6, viszont nagyon
erz{<eny, ezeft halv|iny dgitesteket is magulba foglal6 felmdr€sek. Szerepeltek galaxishalmazok,amelyeknel
a ratntgentartonlLnyban
sugiLrzogalaxiskdzi anyag6s a halmazokkdzepenhclyet foglal6 6n6si galaxis aktivilisAral
dsszeftggds€tkutatt6k. L6that6 volt a fckete lFkak minden l6tez6 fajdjenak - a csillagtttmegii€kt6laz galaxisok
nagjebai lalilhat6 mi[i6-millidrd naptom€giiekig - kdmyezete r6ntgentMomdnyban. Bizonyos r6nlgenszink6pvonalak tanuln$nyozisival a lehet6 legkdz€lebb.,,keriilhetnek" a csillagrszok a nagj'tdmegii fekete
llrkak esemdnyhorizontjr:hoz.Mivel a fitldi ldgkdr nem preszti 6t a vihginb6l 6rkez6 rontgensugarakat,ezen
a tudom;nl,leriileton az 0reekdzdk llaszluilala elengedhetetlen.Tenn6szetesen az oplikai, iniravdriis €s
nidi6csillagiisat is sz6ba keriil! ptld ul a Hubble- es a Spitze itttrcs6, a japi,ll, IUL(U i/VLBI nesterstges
hoU kepeinek r6ven is. Szoba keriiltek a k6zeli ds r{volabbi jdv6re tervezett ij fireszkdzdk is dsszefoglatok
hangzottal el a kozmol6gia legfrissebb eredm6nyeir5l.Ezek kdzt kiemelt helyen szerepelneka mikrohullAntri
miholdas eredm6nyei,az ar(]€tikaj W 74P :n6r6sci,6s azok
t6tt6rsugiiraisbantapasztrlt paninyi ,.egyenetlens€gek"
€rtelmez4se.E ritvid beszinol6b6l is nyilv6nval6, hogy a tnodem csillagiszati 6s koznol6giai kul.atdsokj6rdhiny
6lenjer6 terUlete mennyire szoros kapcsoiatbanvan az irkulalrssal, alnely a legmodemebbmfiszerekct 6s megfigyel€si lehet6s€geketadja a nehiny 6\tizede mdg leletedemek tin6 kis€rletekhezis. A konferenciaprogmnj6r6l
(F S)
ainak honlapjdnlehet tdbbetmegrudni:N(!.j1./:W1!tt.g'rg,IlpC.d,e_/_:9.01

Az Aero Magazin decemberi sz6m6b6l: Lesz hs eEy kisbolyg6n - a Hayabusa a2 ltokawSnztl
(KereszturiAkos);A Marc - t6ft6nelmite atb6, (Alma,Fan);valamintNegyven6ve tdf6nt - Gemini6 - eemini-7: az els6riraDdev, (MArz6roslstv6n)
A Meteor decembed szameban szint€n olvashat6r6szletescikk a Hayabus6r6l:Mintavdtel egy
kisbolyg'in(Horvai Ferenc,KercszturiAkos, sarneczkyKrisztien),/a tem;hoz kapcsol6d6internetaj6nlat: wvrwjaxajp 6s www.urvilaE.hu/i a2 aw6bb terjedelmi hirek k6z0l: Lemeztektonikaa
Mafsor? (NASA PR - Kru), vihartehdk a litanon (Science - Kru), A Szatunusz tezE6 gyifije
(cycfops.org- Ktn),K6t ij hold a Pln6 kiitil (IAUC- Kru),Elindulta Verus E{press(HorvaiFerenc),
vafaminteElyhir a116la rehdezv6nyr6l,
amlAz 6let lehet6s6gea Marconcimmel november9-6nzajlott
(szervez6i:
le
az MTA Biol6giaiTudomenyokOsn6lya6s a CollegiumBudapestMars Asztrobiol6giai
Csoportja).
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