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Ui kiilsd tank

MAr a felijitott kiils6 tank is megerkezett a Kennedy llrkdzpontba. A ,iscoverl startja a Columbia
tragddiijet kdvet6 mintegy kdl dves kdnyszerpihent5 utin id6n Drifjusban virhat6. Megerkezett a flo.idai
Kennedy Urkdzpontba az iirrepiil6gdp tj hilsii tankja, amelyen sz6mos fejlesztest is elvdgezek a
szalemberek. Az ET-l2q-as jelzesii kiilsd tank ttja 6t napig tartott, a hatahnas miretii tankot vizen
szillitott.ik. Mint ismeretes, a Columbia tragediajAt kdvet6en vizsg6lat indult, amelynek vdgs6 jegyz6kdnyve
a bal€set els6dleges okal€nt a bal sdmy beldpitdl6nek s6riiles* jel6lte meg. Ed a izsglLlat&. szerint a kiils6
tankrol leszakadt szigetelii-darab okozta. Viligossri veft! hogy a hasonl6 tragddi6k €lkeriildse vdgett
minimelisra kell csdkkenteni a burkol6anyag leviHsa okozta seriildseket, am€lynek drdek6ben jelentds
er6feszit6st tettek a NASA m6mijkei az elmrilt h6napok sorelrL s szamos 6talakitist v€geztek el az
iirreptltigipen. M€l€git6-egysdgekkel vonterk be a burkolatol amely€k megakad.ilyozzik, hogy j6greteg
alakuljon ki a tanl burkohten, valamint egy6b 6tala.kitisokkal is csdkkentik a hab-burkol6anyag leuilasdlna}
esdlydt. A teszeldsek ut6r 3 jeler egi el6iriisok szerint mindiissze 14 granun habanyag leveftisa a
megengedett, az 6talakitlsoknak k{iszdnhetijen pedig ma\imum 3,5 gramm burkol6aayag viilhat le. Ez mer
nem okozhat komoly seriildst az iifiepiil6ben. A szimy 6rz6keny riszeinek figyelemmel kdvetesere szemos
kameret 6s detekort szereltek fel az iirr€ptil6gepre. A kildnitsen sdrnldkeny bel6p6il mdgdtt tdbb olyan
erzekef6t helyeztek el, amely a kiils6 iizernanyagbrtdllr6l esetlegesen lev{16 ds a szimyba becsap6d6
anyagot 6szlelne. Maguk az ffrhaj6sok is alaposan, kameralkkal ds ldzerdetektorokkal ellen6rztk maJd a
szimyal bel€p6eleit a vihgiirben. Mindemellett ftildi megfigyeldsekkel is nyomon kdvetik 6s etvizsgeljik a
Discovery epsdget repiilise sordLn. A Discovery indubsiinak tervezett id6pontja 2005. mijus 14.

(wrerr. nilag.hu Cs. T.)

/cikkiinkh6z kapcsol6d6 informaci6, hogy m6jus !0+-n a Discovery r6g6ta vart Indtt6ser6l
Sz6kesfeh6rverott el6adis lesz - lSsd a Korlevelr:nket!/

A SMART-I els6 eredm6nyei

A 2004. november t5-€n Hold tdrnli pily?|ia illt elsd eurdpai holdszohda, a ,S ZIR?-J sil(eresen
tuljutott miiszereinek tesztf6zisan. Hold kdriili pilya.rnagassegdt - ha lassan is, de - a megfelel6 szintre
csctkkentefte, hogy megkezdhesse tudom6nyos proSramjat. Az elsit, ioDhajt6mffvel felszerelt eur6pai
iirszonda palyiira illrsat kdvet6 negy nap nagy technikai kihivestjelentett a m6mijk6k szimila. A bonyolult
man6ver soran vigyezni kelteft arra, hogy a szonda a megfelel6 pilyira 6lljon, rnajd a technikai kutat6sok
rdszekdnt ellen6rizni kellett az eddig m€g csak papiron kipr6b6lt pilyam6dosito man6verek lehet6seget.
Eddig ugyanis egyetlen iirszonda sem hasmelt mi6 6gitest koriili pilyin ionlajt6miiv€t. (A konebbi Deep
Space-l amerikai irszonda ,,csak" elhaladt a Braille kisbolyg6 is a Borelli iistdkds mellen.) A pelya
holdtavol-pontj6nak cs6kkent6se erdek6ben december 29-ig bekapcsolva hagyt6.k az ionhajt6miiveket. A
folyamatos fekezds hat6sd,ra a pilya egyre inkabb kezdett hasonlitani a k6rre (azaz csdkkent a pa,lya
excentncitiEa). December 29-e 6s janulr 3-a kdzdtt a hajtdmiivet kilapcsoltilq ezzel tdve lehetitvi a kdzeli
megfigyef€sek megkezddset. Ekkor a SMART-I kismeielii. AI4IE (4dvanced Moon micro-Imager
Expehnent, nevii kamerajiival keszitettek el az els6 r€szletes kdzelkdpeket Hold kdriili pelyiin repiilve.
Januir l2-€n aztan ism6t kikapcsoltak a hajt6miivet, hogy optimaliziljr& a fogyasztiist. Februir 9-6ig a
SMART-l el6nyds megvil6gitis mellett kdzepes felbonriai kipeket kdszit kis6r6nk felszindr6l. A SMART-
I verhat6an februer 28-dn €ri el folyamatosan spir1loz6 palyAjin a hdomdnyos programj6nak
megkezdesdhez sziikseges palyamagassegol

(vww.umilag.hu H. F.)
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Elindult a Deep lmpact iist6k6sszonda

Januir l2-en startolt a NASA Deep Impad szonddla a llotidal Cape Canaveral iirkdzpontbdl. A
szonda f€l 6v mrifva'megfi4a" a Tenpel l nstdkds magjat. 43I milli6 kilorndteres tt utaLn irk€zik majd az
iistdk6s k6zel6be, ahol lev6lik r6ta egy kicsi (327 kg-os) becsap6d6 egys6g, arnely 37 ezer km,/h sebessdggel
ntkdzik az iistdkdsmagba. Ez olyan ,,tiizijat€kot" produk;I, anelyet egy sor fitldi 6s ffrteleszk6ppal figyelnek
majd meg a csillaglszok. Felt6nrl a mag felszine alatti riteg, amel)'nek anyaga aNaptendszer keletk€zdse ota
6rz6dik. A start ulin a szonda automatil-usan biztonsegi iizemm6dba kapcsolt. A kommunikicids kapcsolat
eh, a pozici6ja rendben volt, 6s a Mpelemeket is sikeriilt kinyitnia. A kisebb technikai hib6t - a hajt6miiben
felldpii h6mers6klet-ndvekeddst - sikeriilt megtablni 6s konigrlni, igy a kiildetes nincs veszdlyben. A
Tempel I iistdk6s megk6zelitis6re iddnjtlius 4-6n keriil majd sor. (wtew.ut"vilag.hu F. S.)

Vulkrnkitiir6s 2 milli6 6ve?

Az elm lt iltrzedekben fokozatosan iitalalolt a Marsr6l alkotott geol6giai kipiink. Harminc Ewel
ezeltitt azt gondoltuk, hogy t6bb sziz milli6 dve nem tcirt ki lulk6n a vdrds bolyg6n. Ugyanezt az id6pontot
tiz eve m6r csak 10-20 milli6 6we tettiik - jeler'leg a Mars Express felvetelei k<izel 2 milli6 dwe lltalna.k. A
szonda sztereo kamenija iltal az Olyapus Mow tiizwnydrbl kiszilt felveteleken fiatal l6va boritotta
teriileteket azonositottal a szakemberek. Az Ollanpus Mons tetejen €gy 6sszelett. kdzel 3 km m6ly kaldera
tallthato. Az ilyen szerkezetek aklor alakulnak ki, amikor egy kitdresi id6sza.k utiLn a magmakamra reszbeD
kiiiriil, ds a felette levti ktjzetretegek besiillyednek. Az utols6 l6vailml6s idiipontjit nagy felbonLisf kepeken
v€gzett katerszambla6sal lehet kdzeliteni. Mindl kevesebb a kniter, arm6l fratalabb az ados teriileten a
felszin. Alan Moorhouse, Gerhard Neukum (DLR) es John Muray (Open University) elelll^zesei szeriat ez a
legfiatalabb teriileteken mind6ssze 2 milli6 €v lehet. Emellett az Olympus Mons lebinel olyan Sleccserek
szdllitotta tdrmeldkanyag is taHlhat6, amelyet az elmilt 4 milli6 6vben vittek le akiv jdga'rak a pajzswlkin
lejtqer6l. Ugyanitt 7 km feletti magassagban fiatal, eljegesed6sre utal6 k€pzitdmdnyek is l6tszotlak. A
h6szigeteltj portalar6 alatt elvileg ma is lehetne v6kony j6gta.kar6 az Olympus Mons csrics6,n. A Tbarsis-
hdtseg titbbi nagy vulkinjinak kalderiiban szint6n mutatkozna.k a fiatal wlkfuri allivilisra uta16 jelek. A
fokozatosan 6sszeell6 k6p alapjen megillapithat6, hogy a Mars €let6nek ut6bbi egymillierd dvdben
alkalomszerii l'lrlkani akivitiis jelentkezett a Tharsis-hebig tdbb teriilet6n. Mindez arra utal, hogy a videk
geotermikusM mo is akiv lehet, a felszin alatt a k6zelek reped€seiben akir foly6kony viz is el6fordulhat

(Nahlre, Meteor Kru)
Met{n a Szaturnuszl6gk6rben

A Cassini-iirszonda infravaros spektrcmtterCtel a gy$riis bolyg6 l6gkitr6ben a metiim amnyAt
minden koribbindf pontosabban meg tudtik :illapitani- Edward Wishho\r (Lau'rcnce Livermora Nallonal
Laborutory, f6ldi, a Szatumusz legk6ri kdriil-rndnyeit szimuliil6 laborat6riumokban kdszitett kontroll
szinkepeket 90 'K h6mdrs€kleten 6s I atinoszf6ra nyofirison. A meted ekkor rogzitett spektrumai
segitsegevel sikeriilt ajlnak a Szatumusz atrnoszfdrijiban jellemz6 gyakorisiS6t megbecsiilni. Az ut6bbi
alapjin a bolyg6ban l6vii szin kijzelit6 adnya mintegy h€tszerese a Napban mdrhet6 szdn-el6fordul6snak, 6s
kb. dupleja a Jupitern€l talelt €rtdknek. A szimadatok nagy vonalalban megfelelnek az elmdleti
elv6rasolnak: min6l nagyobbra n6tt egy 6riisbolyg6 magi4 annil tiibb hidrogdnt 6s hdliumot tlrdott kis6bb
magafioz vonzani. Az utobbi f6zisban a g6a halmoz6dd*a miir a csillagok keletkezesekor megfigyelhct6
folyamathoz hasonliti nem apr6 bolyg6csiri.& iitk6znek (arnelyek tiibbek k6zdtt szinben gazdagak), hanem a
gazt a n6vekv6 rijmegii 6gitest a gravitici6s terdvel hizza magafioz. Ezdrt kisebb a sz6n arenya a Jupiterben,
mint a niila kisebb Szatumuszbar, is ezdrt mdg kisebb a Napban, anely csak ilyen 8Az f zisi!
felhalmoz6dassal,,hizott meg" (saturntoday. Meteor Kru)

Ui Deltnk

2004. december l7-6n startolt az ameikai Delta-s hordoz6/akdta. Ennek erdek€sseg€, hogy a 4,5
tonnes geostacionarius tavk6zldsi holdat (AMS-16) olyan rakita vitte. anelyen orosz fejleszt€sii RD-180-as
haJtomiivek is miikddtek A hatalmas onv6dij kuppal elletott rak6t6'nak ez volt a harmadik kisirleti startja

(Aerc Magazin H. A )
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A Swift els6 €redm€nyei

A NASA gannakiorns-kxtato ts nag)eneryidj sugdrzdsokat vizsgil' csillagiszak mesterstges
holdja november vdgdn indult, s az6ta megsziilettek az els6 eredm€nyei, illetve k6pei. Az arnerikai
csillaglszati mestersdges holddal eddig minden rendben halad. A ,!ul az els6 gammakit6rest decenber l7-
en. nem sokkal a mijszerek bekapcsolisa utrin, mdg a detekorok kalibrilasa kdzben eszlelte. Ket mpra ra
mindjdrt iJabb hirmat is talilt, majd december 20-dn egy kdvetkez6t: rdvidesen beindulhat a ,,nagyiizem". A
kitdrdsekre vadiisz6 miiszer (BAT) ht6mezeje egy adott pillanatban az dgbolt egyheted r6sz6t fedi lo. Amint
eszre vesz egy kitdrist, azonnal riasztja a fttldi teleszk6pokat, hogy a csillag6szok mindl tdbb adatot
gyffjthessenek ossze e rdvid dletii jelensegrtil. Egy percen beliil rnaga is a celpontra e , amely€t az
ultraibolytoptilai es rdntgentartomrinyban miikdd6 mtsik kdt tAvcstiv6vel figyelni k€zd. Szintdn dec€mber
vdge fele elkesziilt a fedeketi rdntgentiivcs6 (XRT) elsti kepe is. A miiszert pr6ba.kdppen eliiszdr az egbolt
fdnyes r6ntgenfomia4 az 1680-as csillagrobbaris nyomiLn keletkezett a'4$iopeia A satpefiiNa-rnatudy^y
fele irrnyitoaik. (wwre.uftilag.hu - F. S.)

A Fdld mint bolyg6 a hely6n van

A hazai irott ds elektronikus sajtoban (is) felbukkant az a hir, hogy az Indon6zia tirsdgiben
kar6csonykor bekdvelkezett hatalmas fiildrenges nyorni'n a Fdldnek a Nap kdriili keringdsi p6ly6ja
megvaltozott, eltdrult... Nos, ,,ez igy ebben a fornuiban nem igaz" - kevisb€ udvariasan az is mondhatnenk,
hogy badarsiig. Mivel a F6ldet kiils6 erShatia nem 6rte, a jelensig ahhoz lenne hasonlatos, mint amikor
a mesebeli Minchlausen bir6 sajit hajrdil fogva nintotta ki mag6t az ingovrnyb6l... Ami viszont
elkepzelhet6. az a Fdld sajiii tengelye k6riili forg6senak minimalis. de mir kimutathat6 megveltozisa- Egyes
szal€rtijk peldeul_a Nature tudomiinyos hetilapnal nyilatkozva iillitottak, hogy a Fdld forg6sSnak sebessege
picit felgyorsult. Igy a forg6si periodus (magyarul a nap) hossza 3 milliomod (l) rnisodperccel megrdvidiilt.
Ennek az a magyarazab, hogy a halalmas rengds soriin a Fijld anyagiinak tdmegeloszlasa megveltozott, nagy
tdmegek lejjebb * vagyis a forgi.strngelyhez kissd kdzelebb - keriiltek. Kicsiben olyan ez, mint a$ikor
a piruenez6 mfikorcsolyiz6k kin)4ijtott kadukat behizva gyorsabban pdrdgnek. Az itt vdgbemenr rdmeg-
dtrendeziidds termeszetesen a F6ld teljes tdmegdhez viszonyitva elenyeszii, csahigy mint a tedgelltiil mdn
sugir megv:iltozasa a F<ild sugarfioz kdpest. Ezert is ilyen kicsi a viltozi6, ha €gyAltal6n kimutathat6.
A F6ld forgisi szdgsebessdge t€rmdszetesen korantsem iilland6. A nap hosszit manapsig miir rendkivrll
pontos atom6mk segits6gdvel m6rik, s a mindennapi 6letben is hasznelt ,,pontos id6t" (hivatalos nevdn a
koordinalt viligid6t, UTC) n6ha hozziigazitjal a Fdldnek az ut6bbi e\.{izedekben egyre lassul6 forgrisrihoz.
Errej6k a szdk6m6sodpercek, amelyekb6l 1972 6ta huszonk€tt6t kellett beillatni, de a legutols6t eldg r€gen,
1998. december 3l -en. Az eljri'riis cdlja, hogy a Fdld forgisa rltal meghatiirozott ,,term6szetes" nap hossza ne
t6{en el kb. fil m6sodpercndl jobban az atom6r6k jtuasival defidiilt napdt6l. Az id6rendszer fenntartisa a
P6rizs kdzeleben tablhat6 Nemzetkdzi Sily- 6s Miridktigyi Hivatal (BIPM) feladata. A Nemzetkdzi
Fdldforgds Szolgabtnal (IERS) a P6rizsi Obszervat6riumban miikdd6 k6zpontja felel6s a Fdld
forgastengelyenek ir6Lnyira es a nap hossaira vonatkoz6 mirdseknek a begyiijr6s6eft 6s feldolgoz6sadn. 0k
bozzei( nyilviiLnossegra a vegleges adatokat, illetve r6vid is hosszlr fil,u eliirejelz6sek€t kdszit€nek. A feladat
nem egyszerii, hiszen szemos kiildnbdzij ffrgeodeziai technikeval kapott adatokat kell kombiniilni. llyenek
peldiiul a Livoli kvaziirok riidi6sugArzeset felfog6, azok pontos pozici6jiit mirii nidi6tivcs6-hel6zatok
(VLBI) mdresei, a glob6lis miiholdas navigirci6s rendszerek (GPS) mest€rsdges holdjaim v6gett
tdvolsegmeresek, miiholdas ldzenevmerisek, a Holdon elhelyezett l€zertiikrdkre vdgrehajtott
tavolsagmeresek. A k6zpontban vdgzett elmdleti modellszimil4sok szerint a december vegi pusait6
fdldr€nges nyoman a Fdld forgastengelydnek irenya fel, l€gfeljebb egy ezred-ivmesodperccel viltozik meg. a
Csendes-oceen feli eltdriilve (ez a Fdld felszin6n a sarkokniil csupan kb. misfel-Mrom centimdteres
elr6rdsnek felel meg). Ezt a veltozist azonban nem kdnnyii elvilasztani a forgestengely egydb geofizikai
okokb6l amrigy is elland6 vrltozisrt6l. A januir eleji adatokb6l egyel6re mdg nem is tudtak igazolni a
felt€telezest. A teljesseg kedveert drdemes megjegyezni, hogy a Fdld forgistengelydnek ,,billeg6se" -
els6sorban a precesszi6 hatiisiira - egy kijeldlt alapir6nyhoz viszonyitva n6hAny fized ivmisodp€rc€n beliil
marad egy-ket dv leforgilsa alati. A polusnozgas hossz,abb (evszizados) Livon is egy kepzeletbeli szobiinyi
tenlletre korletoz6dik. OsszefoglaldLsul n),ugodtan mondhatjuk, hogy a FOtdre mint bolyg6ra nem gyalorolt
Jelent6s hatast e mdgoly nagy ternleszeli katasztr6fa sem. Sajnos a Ia.k6ira aruril inkibb.

(whv) unilag.hu F. S.)
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Csillagiszati forr6sok csillageszati holdak €s detektorok

Az alibbi 5br6n legfeliil a fontosabb egitestek. csillagA6zaii fomisok hiimersekleti profiljai
szerepelnek (csillagok - meleg interszlelliris por - Jupiter - hideg intersztelHris por - hettersugrirzis) a
mikronban kilejezett hullimhossz fiiggv6nydben. A kdz6ps6 rdszben a jelen €s a kdzeljdv6 csilbgeEzati
hofdjainal lrullinrhossz-erzdkenysdge lett feltiintetve. Legfeliil a l/.1? - Hubble Space Telcscope, Spitzcr =
Spitzer Spoce Telcscope. tyMAP = wilhwoh Mictowave Anisotrop! Ptobe, amelyek mir prilyijukon kerin-
genek. Az /51R0-F indit6aa ebben az 6vben viihat6. A SOFLI = Strutospheric Obscnalory Jbr InJiarcd
Astrcnom! csill^gisz ti miiszereket szillit6, specia,lis r6piil6g6p v6rhat6lag 2006-ban kezdi meg miikddesdt.
A Hlrrchel Space Obscnatory es a Planck Swetor eur6pai holdal kdzits indit'isat 2007-re tervezik. A
JWST ' James lYehb Space Tclescope r HST utodakent 201l-ben keriil pily6ra. A WMAP. az ASTRO-F es
a Plarck az egesz eget letapogatja majd, a tdbbi prograrn keretdben pedig celzott megfigyeliseket vdgeznek.
A csillagasz.ti holdak nevei alatti vonal a lefedett szinkepbnofiuinyokat jelzi. A legalso r€szben ajelenleg
elterjedten hasznilt detekorok jelzese es drzekenysegi tartorniinya szerepel. (Physics Today -A. L)

Az Aero Magazin februari sz6mab6l: Ewdpai trszenzAci| - A na'ancss'tla ]jt n (Kereszturi Akos);
Nemzetkozi A6 omes - KiEt6 a vihgmlndens6grs (Almtu lvan) ; A ft6n k6zah6l - Cassini k6pek az
6fi6shordr6, (Gesztesi Albert-Horve6 Andr6s); Eufipai ifteNek (Szentp€teri Liszl6); tovabb6 Howath
Andras kisebb l6legzetf hirei(az eEyiket kdz6lj[k: l6sd: dj Deltdk; a rf.esik az Opportunity bec-sap{idott
pajzs6rd - lasd er6l cikkinket a januiri szemunkban). /Mindez€k termEszetesen k6pekkel Eazdagon
illuszt16lva./
A Meteor febru6ri szamaban a fent id6zetteken kiv!l n6hany apr6bb terjedelmg haranyag olvashat6:
Swift, a GR*vad^sz (swift.gsfc.nasa.gov - Kru); k6t tovebbi cikk a Marsr6l: A vdriis6d6 bolyE6
(askonomy.com - Kru ) 6s Veltoz6 dsszeteteli ,6gk6f (Natu,e - Kru).
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