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2005. j rilius-augusztus XIX. 6vfolyam, 7-8. szim k6zirat gyandnt

Discovery (STS-11{)

2005. augusztus 9-6n sikeresed befejcz6ddtt a Discovery 6T5-I 14) rcpljlese. A Columbia 2003-as
kataszu6feja 6ta ez volt az 6nepiil6gdpek els6 itja, amely egyben a biztoosegi fejleszt€sek vizsgejakint is
szolg6lt. A 2005- jilius 26-an startol6 Discovertt szi.mtalan kamem kdvette. Az indulaskor n6heny h6v6d6
csempe kisebb tdredeke v6lt le, emellett n€h6ny masodperccel a segddraketrik levdl6sa utia a ft
haJt6anyagtartiiyrol is legalabb hirom szigetel6darab tivozoti, amelyek kdziil szercncsdtlen esetben komoly
sdriilest okozhatott volna egy fdl kilogrammos, 80x35 centim6teres habszivacs-tdreddk. Jirlius 28-arn a
Discovery kapcsol6dott a Nemz.tkdzi (.lrdllomdshoz. Azasdronautil h6rom,irsitdt vdgeztek, arnelyek soran
reszben a Nemzetkdzi Urilbmdson vigeztek javit6sokat es fejl€szteseket. Az ISS robotkarjival a Discovery
rakereb6f kiemeltdk az olasz dpitdsii Rafaello logisznksi (,,tohe$zillito') mo&ir, 6s az irillom6.shoz
csatlakoztatdk. A modulb6l mintegy l5 tonnanyi felszerelest, vizet 6s elelmiszert ralodtak it az firallon6sra,
majd belepakohik a tdbb mint ket 6ve halmoz6d6 szemetet, 6s lehozrik a Fdldre. Fejlesztetr€k az ISS
kommunikaci6s r€ndszerct, egy ij rakod6pla$ormot njgzitottek a hits6 fgliiletre, ds kijavitottal az egyik
giroszk6pot. Az iirrepiilitgip meghosszabbitott robotkarjlm szerelt kameriikkal sikeresen vdgeztek
burkolatellen6rz6 vizsgalatokat a p6lyAr. eUAs utin, majd a dold(olAs el6tt az fir6llomisr6l is alaposan
kdrbefdnykepeztdk a magiit mind€n oldalr6l megmutat6 Discoverlt. Miltggy 25 kisebb sdriil6s mutatkozott,
es a NASA rigy ddntdtt, hogy ezek kdziil kett6 mdg odafent javitisra keriil. Az iirrepiil6g€p hasi reszdn a
h<5vdd6 csernpek krizrfti riskit6lt6 el€mek kdzill kett6 elmozdult eredeti helyzetdhez kdpest. A szakemberek
neft tudtik pontosan megellapitani, milyen kdvetkgzn4nyskkel jirhat a foliiletbtil kinlul6 elemek
viselked6se a visszat6res sorin. Mvel mioden veszdlyfonist minimaliailni akarhk, a harmadik iirs6ta
alkalmival Stephen Robinson astronauta ellivolitotta a k6t kil6g6 daitbot. Ehiez hasonl6 mflveletet eddig
m6g nem vdgezek a vilegirben. A legenys€g el6szdr augusrus 8-an pr6bilkozott a floridai leszjlliissal, de a
rossz iddjeris czt nem tette lehetiiv6. Kedden sem jawli az idij Florid6ban, igy az iinepiil6gdp a kalifomjai
Edwards legibiison landolt. A leszellis v€gig a tervek szerint, rendben zajlott. A Discovery landolisa L4n
ket nappal a NASA bejelentette: az iirrepiiltigdpes kiildetesek legkor6bban novemberben fol,latodhatnak.
(Eredetileg szept€mber 22. es 25. kijzint lf-ryeztdk az Atlantis indikisa.) A hosszabb repllesi tilalom oka,
hogy a fii hajtoanyagtarLily szigeteldse mig mindig nem bizonsikos, 6s egyel6re nem tudjt& mi6rt valnak le
ilyen kdnnyen szigeteldsdarabok a start sonitr. @z Ongo.hu cikkei alap|dn - F. S.)

Deep Impact: megt0rt6nt a dsgy iitkdzos!

Az amertkat Deep Impacl szonda becsap6d6 egys6ge tolibe taldlta a terrpel,.t iistdkijs magj6t. A mi
id6zondLnk szerint 2005- jrilius 4-6n 7 6ra 52 perckor megtd dnt a verva viin, iirkutaliis-tdrtdneti jelent6sdgii
esemeny. egyben emberek 6ltal v€gzett csillagdszati kisdrlet (az idiipont a jelek veteldre vona*ozik). A
becsapodds tco!'et a NASA illetdkesei a kalifomiai JPL-beo ndhfury perccel kds6bb meger6sitettek. A Deep
lmpact anyaszond6,nak. amely januer 6ta vitte a F61dr61, s osak alig 24 6raval az el6tt ,,engedte el" a rniniatiir
becsap6d6 egyseget, dsszesen 13 perce volt an4 hogy az esemdny ut6hataset fedilzeti rnilszereivel
k6zvetleniil megfigyelje. Ugyanakkor a kiivetkez6 6rikban, napokbaa 6s hetekben a vjt6g dsszes sz6ba
J6het6 csillagiiszati miiszere a Tempel-I-et figyeli, hogy minil ttjbbet megtudjunk a kiserlerb6l. El6szdr lesz
alkalmunl tarulmanvozni az iistcjkdsnagot alkot6jeges, 4,6 millirird dv 6ta odaz6Lrt anyagot: a Deep Impact
.,ldvedeke ald a felszinen iitdtt kriterb6l az a bolyg6kdzi tirbe sz6r6dik. Az iitkdzes soren 4,5 tonna TNT
robbanaseval egyendrtdkii energia szabadult fel A kb.370 kg titmegi. rezborir;ssal meger6sitett egyseg 36
ezer krn/ora sebesseggel iitkdzdtt az iistdkdsmagba. (A tdmeg rnintegy hannada csak nehezek: az6rt kertilt fel
az iireszkdzr€, hogy mindl nagyobb legyen a kr6terl) A NASA sajt6kdzlemdnydnek hasonlata szerint
ugvanal*or az iltkdz€s hatisa az eg€sz iistdkdsre olya-n elhanyagolhat6, mint ha egy szinyog csap6dna egy
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Boeing 737-es repiil6g6pnek. A 333 milli6 doll6ros Deep Impact idin januer l2-6n startolt. Az iistdkds
mellett biztonsiigos (8500 km-es) tdvols6gban eisuhan6 anyaszonda egyrdszt tov6bbitotta a becsap6d6
egysegt6l (persze meg az i.itkdzds el6ttr6l) jdv6 adatokat a Fdldre, mAsr6szt kdt kamerii.ja ds egy infiavdrds
szinkdpeiemz(i miiszere dolgozott a kidob6d6 anyag megfigyel€s€n. A legaagyobb kdzelseget 14 perccel az
iitkdzes utiiLn drte el, ekkor 500 km-en beliil volt a Tempel-l rnag,at6l. Addig@ m6r nem liitta a becsap6d6
egyseg iitolte kreter helydt. Az adatokat val6s id6ben sugiroztd} a Fdldre, de a biztonseg kedv66rt egy
mesolatot a Deep Impact anyaszonda feddlzeti mem6riijaba[ is tirolnak. (www.unilag.h - F. S.)

A De€p Impact fj c6lja

Az anerikai Discovery iirprogram Deep Impact szonddja a legiJabb tervek szerint toviibbi iiskikdsr
vizsgilhat. Miutan az amerikaiak ij biiszkesdge, ̂z iistdkds-bomb6z6 Deep Impaot 2005. jflius 4-6n,
becsap6d6 egysdgevel sikeresen eltal ta a Tempel-l iistdkds magi6! 6s sok sileres felv&elt kdszitett,
miik6d6k6pes 6llapotban r€piilt el a 4-I4 km-es kis egitest inellett. A hirek szerint az iistdkds magianak
tovibbi megfigy€ldse ds a reszletes m€risek Fitldrc hildise mdg egy h6lapig tart majd_ Az amerikai
m6m6kdk es sakdrtijk a nyer v6g€n ddntenek arr6l, hogy a Deep Impactot tovabb vezdrlik-e a kitiizdn ijabb
celpo,aBoethin-ilst,,tarfel6.ABoethin-tis&jkdsselaziirraldevira3,5dvmilvakeriilhetsor.

(www.unilag.hu H. A.)

Az amerikai Deep Impact i*bkasszonda 2004. juj|uin l2€n kezdte meg 431 milti6 km-es itj6t a
Tempel-l tis&tkds feli. es 2005. jilius 4-6n repnlt el mellette. Jilius 3-en sikeresen levrilt, es m6snap az
iistdk6s magiiiba csap6dott az az I m-es miiszercsomag, amely az elsii, ember k€szitefte eszkdz egy
nstdkdsmag felszinen. A becsap6diist maga a becsap6d6 egysig is a nagt6l 500 km-re elrepiil6 Deep Impact
szonda is fdnyk€peae, de hasadlhato kdpeket kdszited a kirepiilii porfelh6r6l a Hubble iirtivcs6, valamint
titbb m{Ls ftildi es irtivcsd is. Ezzol kapcsolatban a Spacgflight nyornin drdemes attekinteni, hogy az eddig
felbocs6tott iistdk6sszondiik mit vdgeztek, illetve mit terveznek vdgrohajtani a kdzeljitv6ben. Els6kdnt az
amerikai ICE emlithetii, amely 1985-bed athaladt a Giacobird-Zinner iistdkds cs6vAjiin, 26 550 km-re a
magt6l. I 9 8 6-ban 28 milli6 ktn-rg j6rt a Haley iistdkds mad6tol. 1986 rnaroiusiban tdbb szonda kdzelitette
meg a F{alley iistdk6st: a japan Sa}igake 6s Suisei, a kCt nemzethiizi/szorjet VEGA szonda is 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-ben 200 km-re kozeliteBe meg a Grigg-Skjellerup iistdkdst. 1998-ban startolt a
NASA Deep Space-l iistdkdsszond6ja, anely 2001 szeptemberdben 2200 km-re kitzelitette meg a Borelly
nstdkdst. 1999. febru6r 7+n inditotta a NASA a Stardust irszondit, 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
jelenleg iton van a F<ild fel€, ahov6 2006 januirjiban fog rneg€rkezni. Elindult a Csurimov-Geraszimenlo
iistdkds fele az ESA Rosetta nevii irszondiija is, de csal 2014-bea fog oda6rkezni. Eklor keringeni kezd
majd kdrUldfte, es mintegy fil 6ves keringds ut6o leereszt egy kisebb egysdget (Phila€) a mag felszindre.
Osszegezve tehdr: €ddig att amerikai, kdt szovje! k6t eur6pai 6s ket japfu iistdkdsszondat inditottak
sikeresen. Az eddig iirszondival megvizsgalt iistdkdsdk szima 6: Giacobini-Zinner, Hatley, Grig-Skjellerup,
Borelly, Wild-2 es Tempel-I. Elmondhato, hogy az iistdkdsdk az egfk legeredm6nyesebb€n vizsgilt

Attekint6s az eddig felbocsitott iistdkdss"ond{kr6l

egitesttipushoz tartoznak a Naprendszerben. (a Spaceflight alapjdn A. L)

A SOHO miihold 6s az iist6k6siik felfedez6s€

Ismer€tes, hogy a SOHO napfzikai nlihold segitsbgtvel szAzLval fedetek rnir fel nstdkijs6ket.
A SOHO iistdkdsdk az 6sszes ismert ptlyijn iistokds felet teszik ndr ki. Egy 2005. jrilius 6-i statisrika
szerint a SOHO kdpeken felfedezett lstdkdsdk sz6ma 990. Ezek 85 sz|zarcka a,Nap-strrol6" nstdkdsdk
rin. RJeutz csoportjahoz tartozik; a SOHO felbocsitiisa el6tt csak 16 ilyen tistdk6st ismertek a csillagaszok.
Ezek nyolcszd.zezer km-en beliil megkdzelitik a Napot. A legtdbb SOHO iiskikdst az intemeten kdzzdtett
kepek alapjdn amadrdk fedezik fel. Ezek az amat6rdk kor,iotsem mind amerikaiak, hiszen a sikeres
felfedezaik kdzdtt angolok, kinaial, oroszok, ulftnok, fra.ociek, n6metek 6s litvAnok is tal6lhat6k. Ber a
SOHO m6r 1998 aprilisiban befejete el6re tervezet! nivleges dlettartamat, most is akiv, 6s mdg
6\.tizedekig az maradhat (Spacefligtu A. L)
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Hamarosan indulisra k6sz a Venus Express

Toulousg-ban befejeztek az els6 eur6pai V6ousz-kutato ftrszonda, a r/efllr ExPrct.r dsszeszerel6si 6s
teszielesi fiiziset. Ezzel lehet6ve valt, hogy a teNezett id6ponhak megfeleliien, 2005 o)c6ber6ben BaJkonur-
b6l elinduljon a Venus Express. A programot 2001 tuirciusiban hivtrik 6letre, a Mars Exprcss mlnt'i ra Az
iirszonda fejlesztesdt 2002 6szin kezdtdk neg. A gyedAsi feladatoLl€l az ESA az EADS Astrium v6llalatot,
az ESA els6 szimu besza it6jet bizta meg. N€hdny h6nappal ezel6tt kszdijddtt az iirszonda dsszeszereles€t
kdvet6 tesztfizis Toulouse-ba . Az egyes miiszereket kiildn-kiildn term6szetesen mar kibb alkalommai is
ellen6riadk. s meg eardn is megteszik. A tervek szerint a szondlt auguszhrsban sa{tlitjik it a kazalNztdni
Bafkonurba. alonnan egy Szojuz-Fregat hordoz6rakdta hasmos terhekdnt emelkedik a magasba A szonda
ket venuszi evig. azaz kdrtilbelnl 500 ftildi napig fogia vizsgald a naprondszer fti.sodik bolyg6jet. A L-utat6k
remdlik, hogy vehszt kapnak a bolyg6t iivez6 szamos rojtelye, pdldiul arr4 hogy ez a hozzink nagyon ha-
sonlo bolyg6 miert kovetett teljesen fti6 fejl6d6si itvonalat, mint a mi plandtenk. A Venusz kdriil kering6
iirszondik eddigi legsikeresebbikg az amerikai Magellar ugyan sok tiizhany6 kratert tahlt a felszinen
(radanal. a bolygo l6that6 tarbmadyban atbtszatlan l6gkdre miatt), i.rn azok kdziil akkor val6sziniileg egy
sem milldddtt. Vajon halott bolyg6-e a Vdnusz, s lra igen, midrt? Mdretet tekintve ugyanis csal alig
valamivel kisebb Fcjldiinkndl. Egyes eheletek szerint a wlkini tevikenys6girt tdbbek kdzdtt felel6s kdreg-
mozgiisok bolyg6nkon azdrt lehetnek jel€nt6sebbek, rnert az 6cain vize mintegy ,,beolajozza" az egymirson
elcsisz6 kdreglemezeket. A Vinuszon a viz hamar elp6rologhatott, s a vizg6d az er6s ultraiboiya sugirzes
hidrogenrc es oxigdnre bcnthatta. A hidrogdn nagy rdsze a viliig{rbe szdkhetett, az cxig6n pedig a sz6n_
dioxid alkot6jakdnt letezett tovabb. Az ilvegtl.izhatas miatt a folyafttt f€lgyorsulhatott, hamarosan eitiinhe-
tett minden ocean, s v6giil a kerogmozgas is le,illt. A kdrogmozgas soran a belsii h6t a k€reg, azt mozg6si
energievA (is) alakitva gyorsan elvezeti. An€lkiil a h6 e$re jobban felmelegitheti a k6reg alatti rdgi6t,
mignem egy kitikus hatiirt eldrve ism€t tiizheny6k sora razza meg a bolyg6t. Miudn a kiktrdsek soran a h6t
a kereg elvezette. isrndt rnegkezd6dik a bels6 h6felhalmoz6das. A ldld eseteben a h6leadils folyamatos, a
Venusz eset€ben talan hosszr'i. sziiznilli6 ives id6skilAr: mdrhet6 m6don poriodikus. Termdszetesen mindez
csak egy te6ria a sok kdziil. Erdemes azonban felfigyetntut arr4 hogy mig a Mars esetdben kompl€x fejl6-
d€stdrtdneti kipiinl daL:ult ftir ki (s6! titbb is), addig a V6nusz geol6giai evolici6jar6l mAiS riDcs
elfogadott, f6leg nem ahtiaasztott elkdpzelesiink. A Venus Express igy olyan k6rd€sekre keresi a vibszt,
bogy milyen volt a Vinusz mriltja, mi magyar6zza a ldgkdr kiil6deges viselked6s& (a bolyg6 forgisi sebes-
sdgit tdbbszdrdsen tilszimyalva keriili meg azt) es vdgiil, vao-e jele jelenkori wlkanizmusnak? Mindezen
kdrdesek megvelaszoliisera a szonda het tudorniDyos miiszert visz mag6val, tdbbek kda speldromitereket,
plazma-analizitort. magnetomdtert. Ezekkel fo&ia vizsgelni a V6nusz 250 es 66.000 km kdz{ttti trivols6gb6l.
A 2005 ok6beri indiLlst kijvet6en az utazis el6relatlEtoan I53 napot vesz majd igdnybe. Miiszerei sokban
hasonlitamk a RosettAn ldviikbdz, a Mars Eryressnek pedig szinte az ikerteswdre lehetne. Az Eur6pai
Urilgyntiks6gen kiviil mrs orszeg, ilrhivatalnem terv€zi tiz 6ven bgliil ijabb Vdnusz-szonda inditasrt, a ftir
uton l6vii amerikai Messenger Merkir-kutato szonda pedig csal 2006 ok6berdben halad el a V6nusz mellett
elsd alkalommal. Koribban a japlnok is terveztek Vdnusz-szond6t, de ezir.inl,r tudomrinyos tev6kenysegiik
mdra csak az ESA-val val6 egyiittmffk6ddsre szoritkozott. Orosz kutat6k a kdvetkez6 dltized v6gen, netitr
neh6,ny ewel azutan tervezil inditani tjabb lesz5ll6egysigtiket a bolyg6ra. (Shildg/i Judit & Hoteai Ferenc)

Marsi hul l6csi l lag

2004. mdrcius 7-dn a Spirit rover egyik kamerija fdnycsikot fdnykipezett a Mars egdD. A Nature
cimii folyoirat 2005. juniusi szamiiban kdzajlte, hogy a lefdnykdpezett meteor val6sziniileg egy olyar
m€teormjhoz tartozik, amely a Wisernran-Skifr ilsldkdshdz kcithet6. Tekinwe, hogy az eddG ismert
meteorrajok termeszetesen mind a Fold pAdyajAt metsz6 pelyin mozogrrak, v. az els6 eset, hogy a Fdldet
messze eLkeriil6. de szi tin iistdkds porl6sib6l sz6rmaz6 meteonajt fedezlek fel. (AAG - A. 1.)

A Mars-szondik egymfst f6nyk6p€ztdk

A Marl Global Suneyor az els6 ffreszkdz, amely egy idegen bolyg6 kdrnl keringve lefenykipene
annak egy masik m{holdjit. A fenykep 2005.6prilis 20-6n kisziilt, a$ikor ^Mars Erpress mintegy 250 km-
re repiilt el az MGS-tii!. Miir masnap az MGS MOS kamor6ja lef6nyke.pede a t6le mintegy 90 - 135 km
dvolszigbm elrepijl5 Mars Odysse! aktiv miiholdat is. Mindhirom Mars-miihold mintegy lI 265 kn/6ra
sebesseggel mozgott p:ilyrrjar.
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Abiogen met{n a Marson?

Phil Christ€nsen (Arizona State University) 6s munkate{sai aMars Odlssey szonda megfigyeldsei
alapjdn a Syrtis major nrlkan lejt6j6nek dsszetdtelet vizsgi.ltik. Elemzdsrik szerint a tiizleny6 oldaliin
minregy I 13 ezer km--es teriileten olivinben gazdag bva boritja a felszint. Ez az iisveny gyakori a bazaltos
ldva&ban, ds kor6bban is tdbb helyen figyeltdk m6r meg, de csak kisebb kiterjed6sben. Az olivirnel
kapcsolatban komoly probldm4 hogy ha vizzel 6rintkezit, k<innyen elbomlik, azaz ha val6ban volt viz a
vdrds bolyg6 felszindn, akkor sok olivin nem lehetne rajta, hacsak nem volt jelen valamilyen ma m6g
ismeretlen tdnyez6. ami megakadilyozta a m6lldLs6t. Az nj meg6gyel6s alapjdn sokkal eltededtebb lehet a
kerdeses dsviiLny. mint az koribban gondoltuk, ez pedig nem kedvez a felszini viz jelenletdt favorizil6
elmdleteknek. Az elmilt drtizedekben jelentkez6 dilemma, amely szerint nemelyjelek az egykori vizre, mig
nLisok amak hienyira utalnak, tovibbra is fenaill. Legut6bb az Opportunity 6s a Spirit akadt egykori
felszini viz nyomaim az idiis kiizetekben - ugyana.kkor a bolyg6 kdrul kering6 szondiik k6miai tirk€pez6sei
egyre tdbb olivint mutatnal, am€ly a vizes k6myezetet nem dlnd hil. A fenti szakemberek is azt az
elgondolast riszesitik el6nyben, ainely szerint a Mars felszindn csak ritkin 6s rdvid idejg volt foly6kony viz.
A sok olivin a meuin kerddskdrdt is {ij n€z6pontba helyezi. Ha a felszin alatt is olyan gyakori az olivin, mint
a felszinen, a feltetelezett melysdgi vizzel realci6ba l6pve elrnallik, 6s kitnnyen letrehozhatja a l6gk6rben
megfigyelt metii'nmennyisdget. Ut6bbi letrejdttdhez teh6t eheletben nincs feltetleotil sziiksdg
€lottevekenys6gre. (Meteor, NevscientisLcom - Kru)

Tavak helyett v lkdnok

Az elrnilt 6vek sor6n eltalenosan elterjedt az az elk6pzel6s, amely szerint a Tildn lAgkiirCben levd
metdh folyekony tavatb6l ds tengerekbiil pirolog ki a felszinr6l. Ndhiny fdldi radamegfigyelis ezt
alatirnasztotta, ugyanakkor sok oem tudta megor6siteni. A Cassisi-szonda radaros dszleldsei szintdn nem
utaltal tavak 6s oc€ridok l6t€re. Ugyanakkor a Huygens leszall6egysdg fot6in tengerpartokra, szigetekre
emldkeztetii kdpz6dmdnyek mutatkotah 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 tehAt dssze. A Cassini-szonda 2004. oLl6ber 26-etr 1200 km-re haladt el a Titin mellett, mialatt
vizullis 6s infiavdrds t€rkdpezii spekrom6terdvol a holdat taruhenyozta. A megfigyelisek alapjan ngy
tiinik, nincsenek taval €s tengerek a hold felszindn, legalibbis a konibban feltetelezett formiLban. 86r
lehet6segiiket teljesen nem z6rhatjuk ki. val6szinffbb inkibb, hogy a rnet6D lassan szivdrog a mdlyb6l - tal6r
a f6ldi talajvizhez hasonl6anjirja 6t a Titin repgdez9ft vizjeg szikldit. A \,ulkinok is bocsathatnak ki rnei6nt,
utobbiakb6l egy kb. 30 km amerijjiit sikeriilt a"onositani a holdon. A kerekded d6m rerejen liv6 milyedds
mlkini hirt6 vagy kaldera lehet, lejt6jdn pedig l6vafolyasokra emlikeztet6 kipz6dmdnyek kanyarognak. A
fentiek fdnyeben val6sziniibb, hogy a legkdri meuiLn wlkioi vagy nLis tevekenys€g nyoman jut a felsziffe,
nem p€dig kiterj€dt tavakb6l, tengerekb6l parolog ki. A Huygens eltal azonositott kanyarg6 foly6vdlgyek
taliln cgy iitmsneti nedves idiiszikban keletkeztek a kdzelmiltban. Meleo\ nature,com Kru)

Megis megmentik a Hubble (rt{vcsdvet?,

Az amerikai sz€nritus illetdkos bizottsaga 250 rnilli6 dollart szavazott meg a NASA 2006-os
kdlts€gvetdsiben arra" hogy egy shuttle-repiiles segitsdgdvel mogmentsdk a H bble littitcsAvet. Ez lenne
a negyedik alkalom, hogy a NASA 6rhaj6sok segitsdgdvol javitani meg az irteieszk6pot, illetve
hosszabbitani meg €lettartamat. Egy amerikai szak6rt6i vizsgebt szerint nincs realis esily arra, hogy
robotokkal mig id6ben sikeriiljdn elv€gemi a sziiksiges javitrisokat. A csillagiszok vilrgszerte tiltakozt.k
az ell€n, hogy penzhiiny miatt idii el6tt l€ kelUen mondani a tdrtdnelem legsikeresebb csillagaszati
eszkdzeritl.

Uj orosz tevk6zt6si hold

Jinius 24-en Bajkonurb6l egy Proton K hordoz6rakdta
tavkiizlesi holdjdt, a 2600 kg-os Expressz AM 3-^t. A. holdal
iizemelteti.

(SpaceJlight - A. I.)

pilyera allitotta Oroszorszig legijabb
^z orosz mr[holdas tivkdzlesi v6llalat

(Spaceflight A. L)
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Szoj uz-2

Mihail Gagannszkj a l,e Bourget-i l€giszalonon |i'jekoz'a't+a a sajt6t, hogy az ESA kouroui
iinepiilitteren teljesen elkesziilt ̂  Szojuz-2 hordoziqkArd[ indit6rendszere. Az elsij Szojuz-2 startot a
Mend,an oevii miiholddal az idei 6v vegdre tervezik a Pleszeck firrepiilijtdrr6l. Bajtonur iirrepril6t6n6l
fogj6k maJd inditani a kdvetkez6 Szojuz-2-lA rakdtet a Metop nevil milholddal, 2006 elej6n. Ha ezek
sikeresek lesznek, akkor az rli hordoz6raketa 2-lB veltozata 2006-ban vagy 2007-ben startolhat a kouroui
iirepiil6terr6l, Szojuz-SZT jelz€ssel. Tiz€ndt 6v alau dtven ilyen inditi6t telveznek. A jelenlegi rakdtik
€pitisdvel parhuzamosan fejlesztik az rij rakdta Szojuz-2-3 viltoza$t is, amely Pleszeckr6l 6s Bajkonurrdl
I I tonna, Kourourur6l I2,7 tonna hasmos t€rh€t viiet alacsony, Fdld k6rnli p6lyira- (Aero Magazin H. A.)

Uton a legijabb rontgencsillagrszati hold

A rossz id6 miatt tdbbsziiri halasztas a JAXA japiLn trngyndks6g bizis6r6l jrilius l0-6n utin rendben
startolt Jap6nb6l az lrtrFE2 miihold. A mijhold sikeresen lev6lt a hordoz6rakdli'61. is els6 jeleit vette a
santiag6i kdvet6iillornis. Az 1,6 tonna tdmegii rdneoncsillagiiLszati holdat egy japan M-V rak€ta juttatta Fdld
kornli pAlyfa. A sikeres bejelentkezes ut;n a miiholdbeceneve Szuzaku left. A vdgleges kdrpelya 560 km-es
magassagban huz6dik majd. A tervek szeint a stad u6! 4 nappal keriil sor a lapelemek, 9 nappal pedig a
rdntgenteleszkop kinyitrisira. A mest€rs6ges hold tervezett 6lettartama 5 6v. A hold a 2000-ben az
indit6sakor tdnkrement Astro-E p6tlAs6ra k€sziilt. A llafucho, Tenma, Gihga 6s ASCA 'dtin ez az dtddik
jap:iln rdntgencsilbgeszati hold. A program nemzetkdzi riszvetellel a,rjlih jelentiis anerikai hozzajerulassal.
Egiszen ij technol6giek kipr6bilas6ra is sor keriil, igy nagyobb energidjri rdntgensugerzdst 6s a
korebbiaknil egy nagysiigrenddel nagyobb pootossaggal tudnak majd vizsg6l6dni. A NASA .6szt vett a
ftjmiiszer. a nagyfelbonli$ri rdntgen szinkepelemz6 (X-ray Spectrometer, XRS) megdpites6ben. Az XRS
mikdd6se az egyes bedrkez6 rdneen-fotonok iiltal a detektorban okozott h6hatiis n€rdsdn alapul. Az egy-
egy becsap6d6 foton 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
rendelkezdsre all6 htt6anyag (sziErd halmaz6llapotu neon) mennyisege. A tdbbi fed€lzeti miiszer a ndgy,
CCD detekonal felszerelt kdpalkot6 spekromdter (X-ray Lnaging Spectrometer, XIS) ds a nagy energieji
(keminy) r6neensugarakat deteklil6 berendezes (llard X"Ray Dot€ctor, HXD). Mindhirom fajta miiszer
egy adoti id6pontban az egbolt ugyarazon rdszdt figyeli. Az Astro-E2-vel a csillagaszokj6l kiegdszitik majd
aNASA Chandra es az ESA Xll4M-Neetoh ldntgek-ftrtdvcsdveihek fier6seit. A tudomanyos cdlpontok kdzt
a fekete lFkakba zuhan6 felfon6sodott g5z, a csillagobbanisok sonin felszabadul6 nagy h6m6rs6kletii
anyag - kdtiik a keletkez6 dj kdmiai elemek -, ill€tve a csiuagok 6s galaxisok kdzdtti teret kitijltii forr6
gizfclh6k rdntgensugdrzisit tanulmiinyozzik majd. (www.u\ilag.h - F. S.)

Rendkiviili protonzfpor a Fdlddn?

Meg 2005. janurr 20-An tdrtdnt, hogy egy nagy napflert er6s protoniram kisert, amelyet az egesz
Fdldon merni lehetett, €s amely megzavarta kiildnfile ireszkdzdk deteldorait. A hatas nagyobb volt, mint az
utobbi 50 evben barmikor. Az igazi meglepetdst azonban az v4ltotta ki, hogy az er6s protonaram percekkol a
napfler utin mir a Fiildre drkezett. Altalaban ugyanis tdbb, mirt k6t 6ra telik el egy-egy erds fler
jelentkezese utiin addig, amig hatisa drz6kelhet6 a F6lddn. A mostani jelensdg esetiben mindijssze tizendt
perc kellett a flerjelentkezdse utiLn, ds a protonera.rn a Fdl&61 eldrte maximumit! Mig korebban a tud6sok
ugy velt€k, hogy 6rtik a protonii.ranok keletkezdsi mechanizmusAt, amelyet a ldk€shullarnon Athalad6
koronatdmegkidobisnak (CME) tulajdonitottak, ez esetbon tigy tiinik, hogy a protonok kdzvetlentil a Napb6l
erkeztek. ami ellentmond az elm6letnek. (Spacelight - A. L)

Foton Vl-2

Tizeniat Dapos iirrepiilis utar 2005. jinius l6-6n a Vosztok iirhaj6b6l fejlesaett Foton M-2
biol6giai niihold 2,2 toffxis iirkabinja sikeresen fdldet 6rt a kazalNztani Kusztanaj v6rost6l I40 kilomdtenel
detre. A leszall6egys€gben kubai ddesvizi nilok, geklondk, japin tritonok 6s kiildnfile mikoorganizmusok
voltak. A kabin hils6 rdszeo helyetdk el a henger alahl EsA-kutatoegys6get, amelyben magyar (KFKI
AEKI) sugdrzisvizsgil6 egysdgek is helyet kaptak.
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A pdrizsi reprl1gdp vildgkidl/t/dr idej6n (Paris Air Show 2005) fol'tatott targyalAsokon a NASA uj
tbigazgat6ja, Mchael GriJfh az otosz {nszeiotezet, a Roszav-ia.kozmosz vezd6jenek, Ahalolu Permihoenqk
kijelentette. hogy 2010-ig biztosan folltltjik a Nomzetkdzj Ur6llomAs dpitdsdt. Griftin kdzdlte azt is, hogy
jiliusban hivatalosan is kdzzeteszik az firrepill6gdpek tervezett startjd6pontjit. 201o-ig - a fbigazgato szerint
- l5-23 shuttle inditiisa v6rhat6. (Aero Magazin H. A.; ftrzlet)

[ij orosz modul a Nemzetk6zi frdllomturs

Az Orosz Szdvetsdgi Urngyndksdg (Roskosrnos) megbizta a Hrunyicsev Urkozpontot egy sokoldali
kutat6modul (MRM) elkdszitdsdvet a Nemzetkdzi Urillomisra. A modul tulajdonldppen mar 70%-ban
keszen ell, indilri6et Proton rakdtival 200?-re tervezik. Az iirkdzpont egliBmffkddik az Enyergija iripari

6

velhlattal a prograrnon. Az MRM lenne a harmadik orosz modul az iirillomiLson. (Spacefight - A. I.)

TtirdkorszAg a villgdrben

Tdrdko6z6g elkeszitette 15 6vre sz6l6 iirprogramjel Ennek vdgrehajiisidrt a ligier6 ds a TUBITAK
oevi tudomenyos 6s miszaki kutat6kiizpont egyiittesen felelits. Megalakul a tdrdk iiriigyndks€g, amely az
€ls6 l0 evben I,125 milli6'rd tdrdk lidval gazda&odbat. Tddkorszig l6gierejdnek ndh6ny pil6dj,t kiilfitlddn
(val6sziniileg Oroszorszegban) iirhaj6s-kCpzCsbeu kiv{nja reszesiteDi, 6s Szojuz TMA iirhaj6val fel akada
kiildeni a Nemzetkdzi Unillomasra. Mdg ambici6zusabb terve, hogy 2015-ig ,,sajit nemzeti
hordoz6eszk<jzzel" kivin p6'lyera juttatri egy tdriik iirhajdst.

Francia-brazil egyiittmf k6d6s

(Spaccflight A. I )

Franciaorszig mar 2006-ban pilyera kivenja i'llitani legfjabb tudomanyos holdj6t COROZ ndven.
Eg].. most megkdtdft n)egAllapodas ertelm6ben Braziliiban az alcantarai vev6ellomiison veszik majd
Fmnciaorszag reszere a COROT mdrisi adatait.

Kintri irhaj6spirok

(lpacefisht - A. L)

Kina 14 iirhajosa kdziil kiv6lasztottal Mrom pirl akik j€loltek a Shcnzhou (Sencsou) l/rajd
szcplemberi 'itera. Utoljira yong Liwei (Jang Li-vej) iirhaj6s tett meg 14 kering€st a Fdld kdriil 2003
okob€reben. Most a kdbzem6lyes kinai iirhaj6 egy hetes repuldsre kdsziil. A kiivetkez6 kinai iirrepiilds soreln
keriilne sor a2 els6 iirsdtara. Ugya.latkor, vagyis szeptemberben Kina felbocsetja els6, Beido 2 nevi
navig/1ci6s holdjdt is Mir p6ly6jen keri.ng h6rom Beidou I navigrci6s hold, a.rnelyek kiegeszitik az amerikai
GPS rendszert. 20l0-re ki€piil a teljes kinai imavigici6s rendszer, amely n€gy geostacion6rius boldb6l, 12,
az egyenlitiihdz hajl6, de geoszinlron pdly6jri holdb6l es 9, kijzepes magassagon kering6 holdb6l fog illni.

(SpaccJlight - A. L)
A Voysger-l iirszonda kil6pett a szuperszonikus napsz6l-bubor6kb6l

Mint an6l 2004 ok6berdben,,A Voyager-l iirszonda a helioszfdra hatiwid6ken" cimii irAsunlbad
m6r tud6sitottunk, az 1977-benfalbocs6tott Voyaget-l firszohda 2002 nyar6t6l mintegy hat h6napig, majd
2004 januerjit6l ismdt nagy ds erdsen ingadoz6 reszecskeintenzit1sokat m6rt. Ez a korebban nem tapasztalt
viselkedes a Voyager szondak vezet6 kutat6i szerint a sarperszonikus napszel vdg€t jelzit ldkeshullem
(lermination shock) k6zelsdget jelezte, de az azon val6 5thaladisl a m6gneses tine vonatkoz6 adatok nem
igazolt6.k. Az idezett inls megjelen6sdig teh'it az ffrszonda a szuperszonikus napszelet tartalrnazd hatalmas, a
Nap bolyg6rendszer€n is tilnlul6 plazmabubor6k hatanit mdg nem ldpte et, ds nem jutott it a helioszfdra
forro. szubszonikus napszelet tartalmaz6 burokba, ill. kiipenybe. Az MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai
Kutat6iotezetinek kutat6i a nagyedergieji ionok iltenzitasiruk vahozasaira 6s irbybeli eloszl6sri'ra
vonatkoz6 adatokat vizsgilva 2004-ben ana a k6vetkeztet6sre jutottak, hogy a riszecskdk iltaliban a
bolyg6kdzi miigneses ter spiral-szerkezete mentdn eranlottak, de a !6mkozisokkal ellentdtbe0 szinte mindig
kifele. Egy kdz€li, de a szonda belyzet6t6l kifeld l€v6 ldkeshulhmon felgyorsult reszecskdk viszont
virhat6an nagladszt kiviilr6l befeld irkezndnek a szondaloz. Mind az eramus iriny4 nind a hossai idiin et
tart6. viltoz6 erdss6sii intenzirisvitltoaisok a verteil bonvolultabb szerkezetfi 6s alahi l6kdshullimla €s
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migneses szerkezetre utaltak. Reneltiik, hogy a ldkeshulliinon vai6:ithalades idijszaka segiti nrajd a
Ietszolag ellentmondasos 6szlel€si adatok megertesdt ds a szerkezet tiszt6ziisat Amikor 2004 okdber6ben ds
novemberdben a mdrt riszecskofluxusok er6sen csdkken6 tendenciit mutattak. kevesen viin:ik, hogy a
ldkeshullAmon val6 eddpds hamarosan bekdvetlezik. December elejitiil viszonylag kis itlagos fluxusok
mellett igen nagy viltozdkonysig volt 6szlelhet6. A h6 kdzepe feld a fluxusok megndttek, majd l5-dn igen
erSs anizotr6pia is kis energiriJ<on nagy fluxus lepett fel. Ma gya.korlatilag miDdenki egyet€rt abban, hogy a
ldkishullimon valo 6tmenet december l5-e4 a napt6l 94,1 CsE tivolsigban kdvetkezett be. Sajnos 2004
eleje 6ta ez volt az egyetlen nap, amikor a telemetriai kapcsolat hidnya rniatt semr'ifdle adat som drkezetl a
Voyager-l-r61. Az ez kdvet6 napokon viszont egtre nyilvAnval6bbi velt hogy a fluxusok, kiildndsen kis
energiikon, er6sen megn6tteh €s a vAltozdkonys{g qs6kke!6 tondeuciit mutat. 2005 januir v€gdig htszott
ugyan m6g ndmi vAltozekonysiig a l6kdshull6m ut6hatd8akCnt, 'de az ei ki:vet6 4-5 h6napban mind az
rntenzitiiLs. nind az iranyeloszl6s igen sim4 szabilyos m6don valtozott a kiildnbdzii energiiikon. Emellett 4z
irdLnyeloszlis anizotropiijrinak els6 harmonikus komponense, amely a nagyenergieji raszecskdk ararnlas6t
jellemzi, legallbb egy nagys6grenddel kisebbe vilt, mint a ldkeshulliimot megelSz6 id6szakban. Bar
szamunkra nr.ir janurirba$ is mdg inkibb februrirba.n nyilvinval6 volt, hogy a szoDda december kdzepdn
ethaladt a ldkdshull6mon, a Voyager szondiik 6s a fed6lzeti miiszerek vezet6 kutat6i megvert6k, mig a
migneses tdrre vonatkoz6 adatok is meger6sitik az athdaA's.ds csa.k m6jus 24-en J€lentettek be azt
hivatalosan. MiDt a miigneses regisztritumok alapos olomz€so utiLn kideriilt, a meg4eses tir er6ssege a
vrirakozisoknak megfelel(ien mintegy 3-4-szeres6re n6tt, 6s a meft m6gneses tdr val6sziniisdgi eloszl6sa is
alaposan megvAltozott. A ldkeshulHmoD val6 aftalad.ls t6nydben is az az al ti,Jnaszt6 adatok
megbizhat6sdgiba! ma m6r mindon kutato egyetdrt. Igen sok fontos reszletkdrdds v6r azonban mdg
tisztliasra. Nom viliigos pdldiLul, hogy milyen sebessdggel haladt it a Voyager-l szonda 2004. december 16-
in a szuperszonikus napszelet hatiol6 hatalrnas ldk6shu emon. Ber a szonda Naphoz viszonyitott
sebesseg6t pontosan ismerjiik, a l6k6shull6m6t nem. Val6szlnti, hogy :!zon a napon a l6kdshullem befele
iranlul6 sebessige l€nyegesen nagyobb volt, mint a szonda kifel€ irenlul6 sebessdge, vagyis inlAbb a
Idkdshulltun haladt et a szonddu, mint megfordltva. A ldkdshullain befel€ haladrsi6nak oka a napszdl torl6
nyomi66nak (ldnyegeben a reszecskesiirfseg €s a seb€ssegtdgyzet szorzatidal) csdk]en€se. Nem tudjuk
biztosan. hogy a nyomis naivek€d€sdvel krls6bb nem 6ri-e ismet utol a ldk6shullitn a szond6t, ber ennek
valosziniiscge az id6 milrival csdkkeD. Milrt mar emlitettiik, az sem volt igazrin drthet6, hogy ni6rt
tapasztaltuk a gyors r6szecskik szinte kizarclagos kifeld 6ran esit a l6kdshullimon val6 6thalad6st rnegeliizfi
id6szakban. Ez a t€ndeDcia az ftlep6st kiivetd 2-3 h6napba[ megszffnt, 6s a befeld irarnbs velt dominanssii,
ismdt ellentmondva a v6rakoaisokmk. Ezt k6vet6en viszont ismit gyenge kifeli eramlis vilt ur.lkod6vi. A
29. Koznikus Sugerzisi Vil6gkonferenciii,n (Pune, India, 2005. aug. l-10.) elhangzott eltiadiisok 6s
bemutatott poszterek tdbb lehetsdges magyarizatot adtak ezeke az ellentmondisokra. A napszil t€$eli es
id6beli viiltozdkonysega miatt a ldkishull6rnort kisebb-nagyobb kitiiremled6sek lehetnek, is az ithalad.is
taldLn eppen egy ilyen kitiiren*ed6s k6zel6beD tdrtdnt. A btsz6lag kif€16 halad6 m6gneses eriivonalak igy
mer metszhett6k valalol 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 megneses ter 6s kiil6nfele 3{imenzi6s ,mn Asok hatri66rd. A konferencien kdzteadott
interpreticionk inkibb az ut6bbi feltev€st rinogatja. A nagyeDergiejri dszecsk€k spekruma a megfigyel€sek
szerint kisebb energiikon veg Io, mint az a l6k€shull6m kiimyezgtdbqn gyorsul6 ,,anomalis komponens"
korebbi megfigyeldseibiil verhat6 lennq. (Az anomilis komponens egydbk6nt nagyrdszt egyszeresen t6ltdtt
ionokb6l el\ 6s a heliosdera belsii tadomanyaiba4 siit Foldiink magnetoszf,dniiban is 6sdelhet6.) Talan a
legnagyobb energiiji resz€csk€k gyoNitasa a ldkdshullarn mas, &ivoli t'eszein megy vdgbe, mig a M€V alatti
reszecskdk helyben gyorsulnat. A kiil6nbdz6 energiijri rqszecskdk m,is-me6 iton drkeznek a szondeboz a
l6keshullamon belul is kiviil. m66-rniis irrlyeloszlist induk6lva. Az sem vil6gos, milyeD messze van most a
Voyager-l a ldkdshulbmt6l, hiszen a tivolsegot a szonda Naphoz viszonyitott mozgrisrnal jobbar
befolyAsohatja magenak a ldkdshull6mnak a mozga6a. A ltikdshull{m gyors befeld irentul6 mozgasit
limasztja ala az is, hogy az ut6bbi h6napokban a Voyager-2 firszondiiniiLl is meAjelentek a Voyager-l-n€l
2002 kdzep€n 6szlelthez igen hasonl6 intenziti's-irgadozrisolq holott az mdg mint€gy 8 CsE€sl krizelebb van
a Naphoz. mint a Voyager-I volt a viltozisok kezdetekor. Mivel a Yoyager-2 fed6lzet6n mdg miik6dik a
napszel parametereit mcr6 plazmadetekor, ennek a szondlnak a ftjk6shull6mon val6 6draladriset6l igen sok
intbrmaciot viirhatunk. Ber val6sziniisithet6, hogy sok k€rdCsre a kst szonda adataib6l sem fogunk
egydrtelmii velaszt kapii, az elkdvetkez6 ndheny 6v k6tsdgteleniil nagy mdrtdkbeD hozzA fog jiLrulni kiilsii
naprendszeriink plazmakdmyezetdnek jobb meg6rtes6hez.
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Urturizmus, vagy kanadai {rrepiil€s?

A t€rvek szerint ok6berben ijabb hiromszemelyes Szojuz-TMA iitha|o indJrl ̂  Nemzetkazi
Urallondsra. A legdnyseg dsszetdtele azonban mig riem vilegos. A megillapodas eftelmiben ez lenne az
utols6 alkalom, hogy az orosz iirhaj6 iDgyen visz fel egy ameril@i ffrhaj6st az iinillomasra. A NASA ugyanis
csak ll Szojuz trhaj6ra kdtdtt megellapodist az Orosz Uriig),n6ksdggel, 6s ez most lejer. I+ a
megillapod6st nem sikeriil megijitani, alkor a NASA ajdviiben k6nltelen lesz megvisirolni iirhaj6sainak
utazasait az oroszokldl. Az okt6beri repiildseo Mtrril Tytnn lesz az otosz 6s Danicl Tani az amerikai
iirhajos a Szojuz feddlzeteD, de a harmadik hely sorsa m€g nem d6lt el. Egyrdsn Robert Thifik kanadai
iirhaj6s szeretnd elfoglalni az iirallomison egy letes tart6zkodrLsra jogosit6 helye! ma6risz fjra jclentkezett
egy milliomos iirturista is, ezuttal az Egyestlt Allamo-kb6l. A Space Adventures velhlaton keres'.iil Gregory
Olsen kisz 20 milli6 dolbrt fizetni az iirutazas6rt. O tulajdonj.dppgn mir tavaly repfilheteft volna, de egy
tiszdzatlan owosi probldma miatt a ftjldon maradt.

Eur6pai miiszerek az indiai holdszondin (bsd el6zit sza.rnunk cilk6tl)

(Spacellieht A. L)

Az .aSRO es az E!:4 megillapodrst irt al6, amelynek ertelmdben India els6 holdszonddjfur, a
Chandrayaan-l -en (Csindr6jan-l) eur6pai miiszersk is lesznek. Ezek egyike a Chandraylah Imaging X-ray
Spektrometer nevij angol riintgenspekrom6tgr, amely a 0,5 - l0 kev tartornemybal rndr nujd. Mir6seib6l
egyreszt a holdfelszin kemiai 6sszet6tel6t lehet folm6mi, rnisrdszt m6ri majd a Napb6l 6rkez6 rdnigenfluxust
is. A m6sik miiszer egy n6met spekkom€ter a kijzeli infravdrds tartomiinyban. Ennek feladata a boldfelsziDi
asvinygyakoris:ig feltirk6pezese. V6giil egy sv'd milszenel (Sub kel/ Atom Relecnng Ahalyter) reszben a -
felszini m6gneses terei, rdszben a napszdl edtal a tatajb6l kiv4,lto$ ill6anyagot vizsgiij5k majd. Europa I
hozzajdrul n6hriLny indiai miiszer elkdszitesdhez is. A fbmiiszerek 5 m felbontAssal kiv6ni6k feltdrkdpeali a
Holdat. s6t a fiigg6leges ir6nyr felbonlis a lezer-radar segitsegdv€l mdg ennil is jobb lesz. Mint el6z6
szemunkban mar irtuk. tervezik egy, a Hold felszin€be becsap6d6 szonda elhelyezdsdt is a Hold kdrill
kering6 iireszk6zdn, els6sorban ak6s6bbi lesza a'si man6verek cl6kdszitesere (Spaceflight - A. l.)

Uj ESA oktatisi honlap

Az Eur6pai Uriigynoksdg {j oktati6i honlapot inditott a sci.ess.idt/education cimen. A honlapon
az iirkutads ds csillagiiszal valamirt az azok oldatasa iniLnt irdekl6d6 pedag6gusok, de a die&ok is 6rdekes
anyagokat talalhatrlak. Javasoljuk, hogy min6l titbben pr6biljik ki az ij o*t Oot Ool;rr.* 

o.hll B.E)

Az Aero Magazin jtlllusl sz6meb6l: Hatmlnc eve 6ft6nt /KenogAs a v egirben - A Szo|uz-Apollo
itepilas/ (Alme. tu6r\i A EC leEnagtlobb trrcpildterc - BaJkonur 50 6vos (Hoivath Andra6); ezeken
felil kisebb teriedelmfi firhirek /a lek6z6lteken kiv0/ a homok fogs6gab6l v6gre kiszabadult
0pportunity-r'il, a Tlt6n egy val6szin0leg m0k6dd vulkanjar6l, valamlnt az lss-hez nem mlndennapl
k6rillm6nyek kdziift dokkolt Progressz-M-53"r61 Horvath Andnis toll6b6l.

Az augusztusi szam nagy clkkel: Felsz;llt a Discovery (Sajtos Zolt6n)/A slkeres leszalles mer lapzSrta
ut6n tort6nt, lasd a jelen sz6munk els6 clkk'tl/ AtuAi forgalomszab4lyoz4s (Almer tu6n)i Slkeres
dst6kdstar6lat - A Deep tmpact a Tempel-!-nel (Kereszturi Akos); Ge mlnl-s: hyolc nap a d6g,qfuen '
40 6ve t'rt'nt (Maazeros lstv6n); vafamlnt HoMth Andras szokesos t6miir hirei (amelyekb6l Szab6
Laszl6 nekrol6get kdz6liltk\ Kinyft a MARSIS (lesd err6l clkkiinket az e1626 sz6munkban); tov6bbS a
Discovery halasztott staftiSrol.

A Meteor jflius-augusztusi szamaban t6bb apa6bb terjedelmfi hiranyag olvashat6, ezek kiiziil
kettdt mi ls k6zltink. szokat€n fot6k a Marsftl clmmel olvaghatunk clkket (maEdally.com - K.u),
amely a F6ldr6l k0ld6tt, s a Mars felszin6re leszelI berendez6sekr6l k&ziilt felv6teleket elemzi,/str6l
az ef6z6 dupla sz6munkban m6r lrtunk/. Elly befogott rrceBs hold (NewsclehtisLcom - Kru) az Amal-
thear6l sz6l, amelyet a m6r 6lete vdg6n jer6 Gallleo szonda kozelitett meg m6g 2002 november6ben.
Tovebbi 6rdekes cikk m6g A Naprendszef h€tdrin (Spacefllghtnow - Kru), amely a Voyagerek 6s a
heliopauza ta16lkozSser6l sz6l - erf6l l5sd b6vebb clkkiinket a jelen sz6munkban Kh6ly P{6tert6l.
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