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ORKALEiDOSZKdP
az anyagi alapot kdsztll
A Landsatprogramneh6zhelyzetben van, mert a KongDesszus
neAifrfrfiAIt-T-N0AA szerv6zet most a Landsat-46; -5 noholdat i:zEmelteti. de
niidegyik csak korl6tozottanntikodik.Az E05Altdlsas6glB millld 5,/dvkijlisdggel
dolgozik, de csak 20 m11li6S-os bevetelevan, Igy 1990.nitrciusig mikddhetne.
A Landsst-6tef,vez6se
folyamatban
van (l6sd, 6bra), 1991-ben
lndulna, egy tbkdletesltett Thenatlc Mapper-ela feddlzet6n, amelynekfelbontdsa 15 n-es. Ezzel a
adna. Javaslat kdsziilt, hogy az Intelsat
francla 5P0T-n6lis jobb eredmenyeket
szeryezet mlntdj6ra egy kijzijs szervezetet hozzanakldtre a N0AA6s a CNESr6szd161, nlndkdt tendszer6noho1dijzeneltetds6re.
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A GlavkoznoszkdpvisetrEje,.a Bonni 2. EuropeanAerospacel(onferencidnismertette a
Zenit nevti UJ szovjet hordozdrakdt6t, amelybdrindltdsokra is felhasznllhat6.
Az 6r€ nenplacl, hanenpolitlkai, nincs rdgzitett drtdke. Amerikaijelzdse 5L-I6,
kordbbi adatal ldnyeg6benpontosakvoltek, azzal a kivdtellel, hogy ; 2, fokozat
nsn hidrog6neshaJt6anyagd,a felderltds az Enyergijdhozdpitett tartdlyokat
eszlelte qz SL-16 indlt6 kiizeldben.
A rak6ta ijsszhossza57 n, 6tmdr6Je1,9 m,startttjmege445 t (lisd. 6bra). A hasznos
teher €s oukdp ndlkijl a rak6ta ketfokdzato 6s lgen konzef,vativmego1d6srl,
nlndkettd
hajtdanyagafolydkony 0, ds kerozln. Az 1. fokozbt starttiimege 152,7 t, hajtdanyaga
ll0,B t, szerkezeli tiimege20,08 t, speolflkus lmpulzusattl s 79lI kN mellett
vdkundjdn.A 2. fokozat stsDtldnege 89;8 t, hajtdanyaga80,.6t, s2eDkezetitijmege
8!10 t, specifikus lmpulzusa150 s, 912 kN toldero nellett vilkuumban.
Az l. lokozat azonossz Enyergija 4 db gyorsitdrakdtdjdval . A rakdta alscsony ds
kitzepespdlyakra kdsziilt 1500kn na0ossdgig.P11dt6s0rhaJ6ksz6llltdsdra n€rBteztdk, Igy gyorsuldsa nefl l6pi dt a 6 g-1. Max. terheldse 200 km-espdlydra Eojkonurbdl 1),7 t; gBostacionerlus
pdlydrs 600kg, dB ez dUn€letimeri nincs vdgfokozata,
a n0holdakpedig nemalkalmasakkdzvetlen pdlydra vald dtmenetre,A fed6l.zetl
sz6mltdg6pazt tudja garant6lni., hogy a $pp61ys perigeunpontJa 1,5 km-es t0r6ssel
jijn ldtre fijggolegesslkban6s 2,5 6 eltdrds lehet a kBrin06si tdoben..Ba*onurban
kdt indlt6hely van, k6t rakdts egyldeJ'lkldllitCadEakdszijttekfel, 0z elSk€szttds
ideje B0 6ra. Egy indll6hely 6vl 15 rak6tdt tud lndltanl optirn6lisnnidon.
,
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0rrepijlbgdpF-B vagy STS-28JeId dtJa 1989.aug.
A Columbla
g-En-frEalEzd6diitt.
Lltjijrdl tdszleAz trrepijl6gdpet,,nelynek
tes telantdseknincsenek,14 6ra J7 percko! indftottdk. A
lead;vsdqBreusterShasparancsnok,RichardRiLhardspt ldta,
valaJanesAdsmson
ds MarkBrownCrrha.ldsok,
David-Leastma.
rnennyienkatonotlsztek. A .epii16s titkos jellege ni6tt kapcsolat csak katonai m0holdonkeresztill volt. Au0usztusl0-6n
klhelyeztek egy nagyteljesttmdnyckatonai felderlt6 m0holdai,
lelbontdssal figyelr a SzovJetdnio
amelv10 cmnagysdgrend0
6s Kina terijlet6n kiv5l€sztott cdlponlokat,(Egles lorrdsok
szerint ez a hold a tegenv6rt, lB tonn6sKH-12hold.) A
f6lhj.vatalos kijzldsek lesziigezik, hogy a legdnys6gaz S0I proglamkeEetdbentanulm6nyoztaegy katonal arellom6s
lehet6s6get,tovdbb6kiprdbdlta a vrlagirmegvaldslt6s6nak
irdnyltds6naklechnikdJit, A Columbla
b6l katonai mrlveletek
vasdrnap,augusztusll-6n helyl id6 szerint 5 6ra kijriil
sz611t le az Edu€rds16gib6zlson, anelyet erre az alkalomra
1ez6rtak. UPI
xxx
.
folylk az STS-12firrepijldselokFszjLdsF,
Capecanaveralon
Enneksor6naz 4tlantls 0rr6pijl6g6p1989,okt. l2-6n elindltja hossz[ r]tJdia--EE4ileb [rizbndrit. A 2900kg-os
Jupiter-szondalntegriiTSSi-iz 1Usfokozatt€l belejez6dijtL,
az orrepijl6gdpszereldse z€j1ik a VABhangirban. A szdmcserdk mlatt az 5TS-110rrepilldst a !1999!9II hajtja v6gre, de
novenberben.Ez katonal 0rrepiil6s 1esz, rdszletei nemlsn€retesek. Az STS-ll 0rrepiildsre I Columbla indul a
irtdvcs6vel el6rel6thatdlag csak l g9bliSidi ussban.
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Az Arlane V-ll startj6ra 1989, augusztus9-6n hajnalban kedjlt sor. Az Afiane 44LP
rakdt€ indltdset n6szaki.hj.b6kmiatt Jdlius 6-t6L 26-ta, ll-re, majd vdgijl augusztus
9-xe halasztottdk. Hasznosterhe a,llppelggg. vagyis az ESAcslllag6szati (asztrornetriai) holdja, vslamlnt a lV-5A1-2 NSZKt6vkijzldsl hold volt. Az kouroui ELA-2
starthelyr6l inditott r€kdta rendbeneldrte az dtmeneti pdly6t. Augusztus11-6n a
darmstadti irdnyltdkbzponib6l .isdott parancsokraa Hlpparcoshold nen reagdlt, az
apogeunfiaj
t6m0nemgydJtott be. A klsdrlet tovebbl sors5rdl egyel6renincs dijntds.
A kiivetkezdAriane 4 (44L) lndJt5sraszeptemberben
kerulne sor. ez vdkiszinuleqtot6dnl fog. Az Intelsat-6 (F1) 4200kg-os tdvkcizl!-isl
holdat vinn6 geostac:ondrrus
piilydra.
AP
xxx
1989. ftijus J1-dn moszkvaild6 szerint 22 6ra l1 perckor 6 Bajkonurb6l inditott
Proton hordoz6rakdtah6romholdat vitt p51y6ra. A Koznosz2022, 2O2t 6s 2024 sarseidf-frIncs hir, a raketa l. fokozata JLlntusl-6n 6jjel az USA-Kanada
hatdr6n a 169kijrbe visszatdrt 6s eldgett.
TASZSZ
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I11.6vf.9. sz6m

UK. 1989,szeptember

A z i d e r p d r i z s i 1 € g i p a r d d dan l J n a i G r e a L| l l a 1 1I n d u s lc y C o t p o r a t l o n - ( C \ ' / l C ) - f o l y t a t t a
ijzletier6leszitdseitaLangMarch(Ho55z[menete]d5)raketalanJkeIaossaerocqeoen.
izontin ur. Luo Ge a Gv/ICijtleti csoportjdb6l elmondta, hogy ebben az 6vben nem
i"i"uin"t mthotd inditdst. Mr. Luo vonakodottennekmagyar6zat6t6l,de 6llttotta,
hoqv 1990-be.rtolyLatddni fognal' d klnaj mrlholdind{l6sok

rii6 iiiri 3t" iveite 6tragosin egy holdat heb€zett p61y6r3, de 19a8-ban4 sikeres
a felbocs6tds6t
Luo etmonoti,nogyl991-re I nyugatj.muholdnak
tnJitg"" iu volt. 1"1r.
-.amely
az
2[
v6ltozata
Ll"l
March
dJ
Jijvbre
long l'4drch-al.A Long
i"i""ijl
van kijriilv6ve.
"
Ilndulnl - n6gy folydkony hait6anyagdsegddral<6t6val
ioq ii6szo"
8800kq hasznosterhet kdpesalacsonyfijldkijriilt pdlv6ra 6Ililanl. Kdt dJabb
Az-Lf4-2E
iillnak majdiizembe.
ds ar LM-fA,melyekv6rhatdan1991-9?-ben
indildrakdla ar-tlv1-10
dolgoznak.
rakdt6k
tovdbbfejlesztesen
jelenleg
6s-lA
a
l'4arch-2t
Long
Xichang-ban
kereskedelni..
K{na
megpr6bSlja
az
indlt6helyen.
ezen
1990-bEnI f;t1ijv6st l6thdtunk
az.utdbbl b6natiira,
az
orszi4g
nagy
€mely,
ptogranj6t,
tenni
crkutatdsi
v;ifaftozassa
6pl- '
tartja
l;
az
USA-nak
programi6ban
egyel6re
vezeidse
Az
USA
iJ6benvisszaesett,
tend6tdvkijzldsi hold export licencdt. SpaceFtight B9l8.
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VOLT.. .
AUGUSZTUSBAN
figyelteljes napfogyaLl(oz6s
10 dv mrilvalesz: 1999. augusztusl1-6n d61benhez6nkb61
Magyarhet6 megl-A-Hokidrnydkaa Dun6nt[1kijzepdn,Budapestt6lkiss6 d6lre vonul 5t
jelenlegi teriiletdn 18426ta nen volt alkalomtelJes napfoo.sz6gon.l"lagyarorsz6g
gyaLkozdsmegf
gyel
i
dsere.
89,4304MTEsz. Hny-Bp,

