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A Huyg$s leszdllfua a Titinon

Az Erlfipai Uaglndl6eg (ESA) rendldviili sikert dft d a Huygenr lestd beg/sdgqel. Az eufteiseg el1szdt
liitlDtott olyan felvdteleke\ amelyek ̂ Titdn 6tl6lsz tian k6drEtege al6t kdzvettenlil a felszint muhtj6k. Az iiriigynitkseg
mCg januir l4€n Mrom felvdtelt tett k0zzC, amelyek kdziil az eg/ik a lesziill6egys€g el4 t lul6 parortrrr|a eg/ darabjdt
mutalja. A meglep6 felvdtelen lhihat6 fonniik legink bb a marsi k6sivaragok Lijair idezik, ezek val6vinileg fagyon
tdmbdk lehetnek. A HuyBens szdmos felvdtelt keszitett lesz"6l6s kdzben is. amelyelen szembetiinS a felszin bizarr
mrnltala. A felszini form6k mibenl6tdr6l egyel6re csal talAlgaud lehet. Az elsdkdnt l6to0 felvetel 16 kilomdteres
nagassdgb6l k&ziilt. A s?rkemberek el6zetes elemzdse szerint a sdiCt vonalak foly6kat jelenlhetnek, amelyek egt
kajzeli szdnhidrogdn tengefte tor&ollanaft. Biaos vdlaEzotat csak a Huygens mdr6si erEdmenyeinek kidrtdkel*e ut n
kaphairnk. A Szaturnusz ldgkdrrel boritott 6riesholdjdr4 a Titi.n a vai6 jaur*r l4-i leszdll8 rtjvid tdnenete id6.endben
a kiivetk€26 voll:
A Huygens 2004. december 25-en velt le a (-'drs,rt irszondar'l.Eg mechanikts szerkezet finom ltlkdse livotitotla el
az anyaszonddtol, 30 cdmriEodperces s€bessdgot adva nehi. A lsitikus miiveler sordn minden rendszer hibatlanul
mfikitddtr, az ininlt6k senmilyen probl6ndt nem €szleltek. Mivel a Huygens nem rcndelkez€tt sajet hajt6mivel, a
szetvahst6l kezdv€ nem volt kdpes vdltoztatni a p6ly6j6n. A lesziloegyseget a Ca$shivel €gyiitt megtett h6t €ves dtja
alatl felevenk€nt ,,€breszt€tt€k fel", eg-egJr htrrom6rls euen6rzes ercjCig. Az ffrsonda egCszen a januir l4-i ldgktjri
b€lipdsig kikapcsolt dllapotban nuradt eg/ idbzit6 ebrcsztette fel rdviddel a b€ldpes el6tt. A Huygens hat kilomiteres
mAsodpercenkdnti sebessdggel ldpett be a Titan legkdrdbe, ahol 2,? meter nrma6j0 h6v€d6 pajzsa, vatarninr
f6kez6emy6i lassitottik le. A Huygensnek csupfu kdt 6s fdl 6rrja volt arrA hog/ elemezze a ldgktt Osszetitelit es
szerkezait lenyka@ze a felszi4 es a(htait tovrbbttsa az onyaszonddnak. Els6kdnt a FdldrSl, a crcen Bank-i (JSA)
I l0 m€teres redi6teleszk6p egyik vev6j6€l sikertilt fefogni s Huyg€ns r6di&viv6jel6r. Az eresleny kdzdp.eur6poi id6
szerint ll:20 6s ll:25 kdzdtt tdrt4trL Ez mdg nem jelentette azt hogy a szonda tgnyleg m6r€sek€t vdgez. €s azokat
tinyleg tovebbitja a Cassini aryrszond4 mint releauornds feld. Jelezt€ viszont, hogy a Huygens boritesa levdLll a f€kez6
emy6 kinyilt. A rAdioad6 sllg^rzdsi teljesirmenye egy€bkdnt egi mobilrelefoodhoz hasonlirlut6 - ig)/ szdp eredntny,
hog] 1.2 milliiird kilomdtemyi livolsegb6l legal6bb a viv6jelet kdzvetleniil vend odtik (Az inform.ici6k dekodousa
termeszelesen ilyen ttrvolsagb6l nem meg/.) Rdviddel ez el6tr leMl 160 kilomdteres magass{gban levdlt a h6ved6 pajzs
also burkolata is, s ezzel egy id(iben a Huygens megkezdte adalainak tovabbltdset a Cassid fel6. 42 mdsodp€rccel
eartin bekapcsoltak a tldomdnyos miszerek, megkezdte m6rdseit a l6gk6r dsszetercHt vizsgdl6 g6daomatognif €s
tomegspektrom€ter. valamint a ligk66en taldihat6 aeroszolokar etemz6 mljszer. Bekapcsolt a feddlzeti kaln€ra. €s
megkezdte a felszin fdnykepezCsdr. l3:46-kor a szonda leszAlh a felszlffe. Energiaellfr{sa leher6v6 terle, hogy tlz
eredetileg remeli id6n€l is tovabb mffkodtressen. A leszeloegysig legalabb k€t 6raig mfkdddri m6g a felsziffe irdsi
kovet6en. A S/enge nidi6jelekel mdg azulda is dsdelt€k a ldldi hatalmas nidi6tivcsdvek, hogy a Cassini miir
elforditotta antenn j1t a Titan fel6l, 6s megkezdte a jelek tovebbltA66t a Fdld fele. l5:44-kor megsztnt a lesze 6szonda
kapcsolata a Cassidvel: a Huygens lebukotr a horizont aU. A Cassini eartii megkezdte a nagyobb sdvszeless6get
igdnyl6 tudorvinyos adatok tovdt bit{sdr a Fdldre. Az este folyarnin az addok folyamatosan 6rkeztek az ESA
dannstadti (Ndm€to6zag) iainyit6 kdzpotrtjaba (ESOC) Kdzben teclnikai problema is ad6dott. A Cassini ker csaronrisr
tov:ibbitotta az adatokat, amelyek kdznl ^z A jel$ eset6b€n nem volt akadtrlym€nt€s az adatforgalom. Biztonsigi
taflalikoi jelentett ugyan a I csatoma, dm a nididdsszekttttetesben jelentkez6 Doppler-effektust m6r6 eszkdz @oppler
Wr d Experiment) a(r€.laihoz az A jeli csatondr 6rkez6 adatsona lett volna szlksdg. Eg:/ebek mellen igy is
hrirornsziztdl titbb felvitelt sikeriilt kapni a Tilrnrol. Az adatok feldolgozjsa m€gkezd6ddtr. (Az id6pontok kijzdp-
europai iddben a ,,f6ldi vdtelt" adjdk meg. A valdsdgban em6l minden esemdny 67 perccel korrbban tatrtent, ennyi
id6be lelik ugyanis. amig rnegerkeznek a nidi6jelek a Carsinir6l.)
A Tild4 immdr a habdik olyan idegen dgitest amelyre ember alkotta szerkezer szdtlt le. a Venusz. a Hold. a Ma.rs. a
Juprter- valamint az Eros kisbolyg6 ulin. A Huygens e$/ben az,emberiseg leglivotabbra hilddtr leszjll6egysege. A
Tildffol rendkiviil k€vds ismererii.nk vaq igy a leszdlds oritsi techiilar feladat volt az Eumpar 0rUgyn6kse8 szimara. s
ugy tiinik azjeleot6s sikerrel zirult. (vw' .unilag.hu - Csengei Timea cikkei atapjdn)

Tovebbi inform6ci6kat a ktivetkez6 honlapLrnkon lehet ial6lni:
www.otiqo.hu^udomanv/vilaoua - www,szalurnusz_elte,hu
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l,€szillds a Tittnre- 6s a rnfiboldal navieici6

Az a technol6gia, atrnt ̂  Huygens szonda \aszrdt a Szatumusz holdj6ra val6 leereszkeddskor, az eu pai
Galileo niiholdas heltmeghatdroz6 renrlszefien is szerepet kap. lgy az ESA naprendszer-lotat6 szondaja preciz iniflyi-
ulsiLnak m&szere kdzvetve segiteri fog peldeul repi 6gep€k leszilAsabajL a kdaiti kijzlekedds bizlonsa€r$k ndvel€-
s6ben, a balesetet helyszindnek gyors eldr€seben, a vizi kdzlekeddsben 6s m6g szimtalan alkalomnal, anilor a mfhol'
das helymeghatirozisl hivhatjul segitsegiil. A szoftver megalkotqa egy b.it ceg. Az eset jd pilda arr4 hogyan vrlik
egy, a tudonxinyos kutatdsl segit6 miisziki fejlesztes idtivel a nindennapi 6let r6szdv6. A Huygens kanicsony els6 nap-
jdn valt le a Cassini iirszoMdt6l 6s kezdte meg k6zele-dds€t a vaitag lCgktjnel rendelkez6 Szalumusz-hol4 a Tith feli.
A felsziffe ereszkdes janu.ir l4{re volt v{rbat6. A Huygens feddlzeti szoftvere gondoskodott arr6l, hogy a szonda
sebessdge minden pillanatban megfelel6 legyeq a h6v6d6 pajzsok ds az ejl6erny6k id6b€n kiryiljanak a mfiszerek
rendben bekapcsolodjanak, 4s az adatok tdzvetit€se elinduljon a Cassini anyaszonda feli- A sikerhez a pontos id6zitds
is a megbi?-hat6s6g alapvet6 fontossegu. Az ESA 6s az EU kdzds fejlesztdsf mthold.rendszere, a Galileo 2008-rd epiil
ki. tovtrbbfejlesztve €s kiegdszitve a globelis miiholdas helyineg}atfuozas! amelyet ma gyakorlatilag az amerikai GPS
rendszer jelenr. A Galileo ,,el6futAninalC' tekintett, a GPS jeleit pontosit6 eur6pai EGNOS rendszerb€n mfu alkalmazlik
a Huygens-szoftver egyes elemeit. A Galileo miiholdrendszere 30, hirom pfyasikbaq 24 ezer km magasan a Flild
kdriil kering6 mesters€ges holdbol6ll majd. Navigiici6s jeleit nidi6hulamok segits4g€vel sug6ro"za. A Galileo vev6b€-
rendezdsek kompatibilisek lesaek a GPs-vev6kkel, €s alapeselben is legaldbb n€hdny m6teres pontossdg[ azonnalj
helymegha!fuozest tesznek lehet6v6. Decenber lo€n egy€bftnl az Europai Bizotts.igjavaslaLi{a a kttzleked€si mhisz-
ter€k tarxicsa ddntes€vel zdld utat ado( a Galileo 2006a61 kezd6d6 ki4pit6si fazisrloz. Rdgzitettek a rendszer miisziki
jellemz6it es a nyrjbrn kivdrr szolg?ilraLisok Usr,ijAt. Az els6 holdak indil{sa jov6re varhat6. A miilrcldas helymeg-
hatijozjis az evized vegere minden bizomyal olyan fejl6ddsnek indul. mint marapsiig a mobil tdvktizlds. A r€ndszer
iizemeltetesdbe a mag6nszektort is bevonjek majd. A klivetkez6 fontos Iepds aniak a konzorciunnak a megbizdsa lesz.
amely k6s6bb a Galileot mikddteti. A dontds a k€t verseng6jeldlt kdziil 2005 februddera varhat6.

(trwtr.urvilag.hlt - F. S.)
A katssztr6fr ut6n

Az indondziai fttldrengas 6s az azt ktivet6 delkelet-izsiai 6s indiai-ocedni szttk66r utin a mertds 6s a mentesids
mrir szervezetten folyik. Az intdzkeddsekben esetenkdnt az inechnik t is ha??''finj{k. Az ameikai NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Adninistration, szakemberci nem soklol a szdk66r uttu elkCsdtettdk azt
a tdrkdpet, mely az ismert $ldrengds€k kipattanrsainak helyeit dbnizolla, illetve a sdk6dr mozgdsdnak sz6mit6gdpes
mode jA. Az lndiai Umgnokseg (ISRO) n].At a kahsztrofa lupjan kdrte a hasonl6 esetek kezeldsdre l4trehozott tivir-
zekel6 mirholdalat hasztuil6 trrsulds (p*w.dis€sterscharter.org) adatgj.fijtes€n€k beindit sdL A mfiIolday az Intemdti-
onal(ha1et on Space and Major Disastets keret$en ndr m,fk(idnek is. A sz.kem-berek 6ltal rdviden csrt a,,The
Chartea'-kent ernlegetett szerz6ddst az Eu6pai 0riigynoksdg (ESA) ds a fimcia irugy-ndks6g (CNES) kezdem4nyezte
1999 jr ius.iban. Az alapit6 okirat alrirls6ra 2000. okt6ber 20-en - rn"4r a kanadai tr-iigyrldkseggel (CSA) hegdsziilve -
keriitt sor. 2001 szeptemberdben csadakozott a szerz6ddshez az amerikai t v6tzdke-16 miiholdalet iizemeltet6 NOAA.
valarnint ̂ z ISRO, vdgiil 2003 jrilius.iban az argertin trkutrlisi szervezet (CONAE) is. A szerz6d6s l6nyege, hogy a
lennesz€lj vagy technikai karasztr6fA* silitotta orsaigok soron kiviil vehessdk igdnybe nevezett szervezelek miiholdas
kapacids:ii a kiirenyhiteseklrcz Az €gyezmeny ker€t€ben a CNES a SPOI a CONAE a SAC-C, a CSA a Radarsal az
ESA az ERS 6s Envisat, az ISRO az IRS. a NOAA a POES €s GOES muloldrkat kdpes ,,bevetni". Tajvan ljrirod.{ja
(NSPO. National Space Progranme Office - Nemz€ti Urpmgram lroda), mely ,ltalrban mintegy 3000 eur6t kCr minden
egyes 600 nigyze&ilomdte( Abr6zol6 frfelvCteldt, most a k€p€k€t ingyen adja 6t az €rintett orszdgok
konruinyainak, illetve a helyszinen tevdkenyked6 segdlyszeNezeteknek. Az NSPO ddnt€se a FORMOSAT-2 tajvani
r.ivatz€kel6 mrihold :ilhf gy[jlittt firfelvdtelekre vonatkozik. Annak €rdekdben. lrcgy az ilyenlor szokasos egyik
legnaS/obb probldmet - az informdci6 hirnydl ,{hidaljik, a lajvani sza}€mberek a bejelent6ssel egyiidben
mintakepeket k dtek €l a Tajvamal diplorn"iciai kapcsolatban all6 ds a cunami pusztitisdban drinlett orszigok
kiiliigyminisztereinek €s L:utat6int6zeteinek. (A j6l ismert ldnai-tajvani potitikai feszillts€gek miafl a tdrs€g orsztrgainak
csak egy resze ismeri el Tajvant ds 6ll azzal diplofirciai kalcsolatban.) Az NSPO elkdpzel4se szerint a FORMOSAT-2
meg egy darabig adatokat gy{jt az irintett panszrteszok6l. Ekdzben egyes nagfelbontdsi kercskedelmi trfelveteleket
keszit6 c6gek is megkezdtdk az adatgldjtist. A haszniihat6 tdrk4p€k elkeszitesihez termdszetesen nem csak az rij (a
karaszr6fa uian kesziilt), de az archivumokban liv6 felvetelekre is sziikseg van. Egyes kdpek (termdszetesen gyengdbb
felbonrissal) megt€kinthet6k a ce8 honlapjiin. lde tartoz6 hir. hogy decemb€r 2 I -6n - tehAl a katasd6fa el6tt per rappal
- inaal az indiai ANTRA es a, nal.alziai MEAS:AT Global a21.a szqrz&ftst, mellrek erteln6b€n a kdt vallalkozis
kilzdsen epiu meg 6s iizemelteti ajdv6ben az INSAT niiholdakat. Az INSAT geostaciondrius holdakat az ISRO opit€tte
is iizemelteti, els5sorban fix 6s mobil tdvkdzldsi, valaminl lrvoktatdsi c€lokra. A MEASAT holdakat a MEASAT
Olobal ceg szaftira dpilettik konibbar A mfiIoldak ajdv6ben segithetnek csdklente azt a digitdlis szakaddkot. nelt
eglreszr6l a fejletl vildg es a delkelet-izsiaj rerseg. n sr6szl a Delezetl k6t orszeg fejlettebb (vrrosi) es fejletlenebb
(videkj) regioi kdzdtl fesziiinek. A szerz6des jelert6segel akkor enjiik nleg igazlrr ha Ndjuk hogy az INSAT- 6s a
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MEASAT-holdrk szolg6lralrsi teriiledn dl a vil6g 100 lak6jeb6l 70! A mostad szitk66r is r6vilagitott an'd, hogy a
gyorsan t€lepilhet6 mobil ds fil-mobil (tr)L{vk6zlesi rendszerek igen fontosak kalasztr6fa-helyzetekben, amikor a fbldi
inf.a$mktfrajelenl6s resze elpuszul. A MEASAT-3 m.ir kesznl, indilisa 2005 kdzepen viibatd, mig a MEASAT"4€!

Az firtechdka elkald^zfua katastr6fik €set6tr

A ddlkelet-azsiai tragikus ftildrerges es a szdmos {ldozatot kiivetel6 sz0k66r ism6t felhivta a figyelmel a
kalaszlr6fa-el5rejelz6s fontossdgiim. A t€niban jaru.dr 44n Kot'ttct Kalnan minilrter ianotl sajt6tejdkozlat6l. A
r€ndezvenyen ismene$dk a hazai tftevdkenysdg legfontosabb idei cdljail is. Az iirtechnika segitsig6vel nenr csupdn
el6re jelezhet6ek egyes lermdszeti jelensCgek, han€m aklor is lehetsdges a korununik6cio, a k rfelm6res €s a leromboll
teriiletel felt&kepezese, amikor a ltldi iofrastuktura jele 6s rCsze ddr elpusdult - hang$iLlyoza KorCcs Kdlndn
infonnatikai €s hirkttzldsi (egyben a hazai inevdkenysdget felilg/el6) miniszter. Kisebb felbont $l (kb. l0 mdteres)
indiai IRS-P6, illetve naMelbont6si (0,8 n€s) afterikai IKONOS felvdtelek benuladseval szerdeltette, hogy
amennyiben rendelkezisii$.kre AII egy megfelel6 firfot6 archivun a Fdld felsziner6l (jelen esetben a sz6k66r 6]tal Erintett
teriiietekrol), alkor a vilagijibeo folyamatosan mi&6d6 ttrvdrz€kel6 mestersCges holdak m,ir egy katasztr6fa utdn
n6hiny 6idval, l-2 nappal kipesek ij felvetelek el6illitAsira, melyekb6l a tdd(dp€sz szakemb€rek azut fl friss kir-
tdrkdp€k€t kdszith€tnek a mentesitdst irjl1lt6 ko[€g6ilcBk. A sajt6djdkoztat6n nem csak lerombolt dpiiletekel
Htllattu* (hisz ezek l6tv6nyrt a tele!'lzi6kb6l m& j6l isneii*), de a vil6gftffil egyetlen {tfog6 pillafiiiasal
negfigyelhettlik hogy esetenlgnt szigetek val6ban elvesztettdk teljes nltvdnfzefiiket 6s infilshukttirrjukat l"gy akfu
darabokra is szakadtak. Kovecs Kalmdn hang$ilyozta, hogy az ilyen katasztr6fikban mennyire fontos, hbgl az
iirfelv€telek is ipf|en olyan gyorsan ds ingyeoesen elljan l rendelkelsre, mint bdrmilyen ruis, a ment€sb€n.
mentesitesben szij.ks€ges anyag vag! es7]{;62 (gJ6gys,f,r. sdtor stb. ). Epp ezzel a cdllat aiakult m€g ndMny 6ve a Ir€
Disasterc Charter Organizado". Ennek tagiai az ESA (Europai Ur$gyndkdg), a CNES (Fra$cia Uni$,adk6e), a CSA
(Kanadai Uriigyndksdg), az amerikai NOAA (Nenzeti Oceanol6giai 6s l,€gkitrtetat6 Ugynltksdg), az indiai ISRO
(Indiai Urkulalisi Szervezet), valamint az argentin trkutatisi szervezet (CONAE). A ,,Chartef'-ben mikdd6 kiil6nfCle
kis€bb ds kdzepes felbont sri miiholdak ilzemeltetdit mar december 26-An riasztoldk, 6s megkezd6ddtt az adatgyiijtes. a
k6(6rkepek el66llit sa. A kezdemdnyezdshez csatlakoztal. a fehdt€leiker egyebkdnt sulyos pdnzdrt dful6.
nagr felbonli$i miiholdatat iteneltet6 vdllalkozisok is, min! a 80 cm f€lbonuisri IKONOS mrlholdat irem€ltet6 Space
Imaging, vagy az 50 cm felbo lisn QUTCKBIRD mlhold tulajdonosa, a Digitialclobe. A minisaer elmondta, hogy a
mosranidl j6val kisebb katasztrdfbk esetdn is ig&rybe lehet venni ,z irt€chtrikit, 6s pdlddnak hoda fel, hogy a pdr
ewel ezel6tti nagy iszai Aniznel a budapesli Foldmdresi ds Tdvirzdkele.si Intezet munkat rsai kCszitettek el6ntisi
tdrkdpeket trfelvdtelek felhasz*ldsrval. Dr. Both Et6d, a Mapar 1rbltatdsi lroda M00 igazgot'jo az elitz'
gondolatot fol!1att4 amikor megemlitette, hogy pl. az ELTE sakemberei rdgi t€*epek 6s friss frfot6k ssgilsegevel
kerestdk a vdlaszt arra a kdrdesre, hogy a lcrp&okban az ut6bbi dvekben lezajlott naSymereti fatitermelesea
mennyiben lehetiek felel6sek a legut6bbi tiszai ,rvizek hiheteden gyors lefolydsiid( es pusztit6 erej66rt. A MU
vezeldje a tovrbbiakban megen itett ndhrnyat a magyar ft*utat s 2005. Cvi tervei kdziil. Haqstlyozla, hogy a bazai
szakna elisnerdsenek is teki hetjiih hogy rn irciusbafl a Nemze&6zi Asztronautikai Akad€mia frv{msulikban hnja -
mintegy 200 hazai 6s kiitftildi szil@mber reszvdtelivel - az els6 olyan konferenci6l mely a viHgtr ds a tdrsadaloil
kapcsolatrit vizsg6lja. A katasztr6fahellzetek szomoru, drn j6 peld.ii anna( hogy ̂ z finechnika mikdpp tud segiteni az
dllampolgdroknali Kovacs K6lmdn miniszter hangsl yozta, hogy termeszetesen nem csal az trtechnika, hanem a ha-
gyomdnyos fdldi technika is segitsCg lehel ilye*or. Megenlitefi€, hogyjanut 3-t6l letrehoztak eg/ olyai seg€llvona-
lat ( 1 749), melyet Magyarorszigon vezetdkes vonalr6l bfuki f€lhivhat €s hivrseval 200 forinttal jdrul hoz6 az indonC-
ziai t6rs6gben foly6 kerehrridshoz. A miniszkr dr$/aldsokat fol!,tat a hrrom hazai mobilszolgdliat6val is egy hasonl6
telefonszim fel6lliti&i61. valamint az egyik szolgeltatoval arr6l, hogy az mobiltdvk6ddsi eszk6ztiket adjon At az
lndondz KonnAnynak. Olvas6inl tovibbi - esete kdnt igen jd felbontdsu - trf€lvdteleket (pdroka0 tal6lhatiak a
szdk66r pusaitdsfr6l a The Disasters Cluner honlapjrn (ry$T,dhasterscbarter.org), illetve a Digihlclobe es a Space

j€lenleg Iluir tervezik, es val6szinileg 200?-ben 6ll p6.lyfua. (tewe. n i lag. hu - SZTPL)

Lnaging honlapjain (www.digitrlglobe.com ds www.spaceimaging,com). (\1/t!\!.ury t lag hu S|TPL)

A gyf r{k ,&n6je"

A Szatumusz Sdirijrendszerdben gyalorial lehehrek az apr6, millimdte.es, mikrom€teres szemcsdk iilkozesei
A gyirffben a mdgneses tir lulrisira kiala.kul6, hill6knek nevezett su&irininlu kdpz6dmdnyek is kitzremiik(dnek az
apr6 ijtkdzesekben: elhaladrsu.kkor m6dosul a szemcs€k egy reszinek mozgdsa, t66€li irinya. A Cassini ffrszonda a
plaziadelektorlval eszlelt€ is az ilyen mikoszkopikus becsapod.esok keltette zajokat a nidi6tartomdnyban_ Az egyes
becsapod.isok egyndst6l j6l elkiiliiniilten hallBt64 €s jeuegdben minden iitkitz€si esemdny elten a titbbir6l. A
rddi6zajok jellemz6 hossza I 6s 3 nasodp€rc kdziltti. Don Cturnett (Unive6ily of lova, becslesei szerint az egyes
becsapoddsokat a hangok alapiin nagls6grendileg centimeteres testek iitka'zdsei okozhatjek bdf ez az adat egyel6re

Meteor, New Scientist - Ktu)
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A h6ved6 pajff fot6i

M€g€rkezett a ravaly janu,ri lesailAskor }asauilt 6s a talajt 6res el6tt nern sokkal ledobott h6v6d6 pajzsaloz
az Opporhlnity Marc-jdro, ^mely az elkdve&ezend6 id6szakban az egyik kiv6telesen alaposan 6sszet6rt
egykori sz€rkezeti elemdt vizsgalja. A2 Opportunity-nal nenrig sikerijlt kim.iszria abMl a ktdt€rb6l, anelynek
m€lyire a ny6ror ereszkedett le, hogy megvizsgelja az ottani k6zeteke! mert azok olyamyira felkeltettek a
tud6sok irdekl6d6sdt, hogy hosszar t6pel6d6s ul{n az Opportunity-t a krlterbels6be vezenyeltdk (ldid crr6l a
cilkiinket a 2004/?-8. szrmunk elejdn!). A drlemna oka az volt, hogy nem volt k biz(osa.k abbaq a meredek
kniterfalon vissza is tud-e ndsai az dnjdr6, de nem is zlrtAk ki emek a lehet6sdgdt. Az Opponunity-nak vdgiil
sil€riill felkaposzkofuia a kidter peremdre, ds rijra kiken ve a Meridiani fennsiha, elintull a kdten6l kelsziz
metene megallapodott pajzshoz, amely a bolyg6 felszindr€ tdrtdnt l€ereszkei6sekor lddontossigri volt szinura.
A va-la})a kitp alahi 2,4 m eh6r6jfi szerkezet a Mars ligkdreb€ drkezds ut6ni surl6d,is miafii mintegy 1500"C-os
felhevulest6l 6!ta meg a leszdloegysiget, najd a mikor mir nem volt rd szliksdg, alig k6t perccel a felszin eldrese
el6tt levalt az Opporunity szillito€szktjzer6l, 6s a na$i lalajba vagodott. A fdldi ninyids azdrt unia sziiks6_
gesnek. hogy a kdvek, sikladarabok €s a felszini alakzatok szorgos vizsgilata kozepette az Opportunity egyik
konibbi szerk€zeli egys6gdnek is szenteljen ndmi id6l es fehn€rje ann k AllapotAt. mert igy kidenilhel: adlyen
szenved€seker kellen elviselnie a pajzsnak a fon6sdgt6l ds az iSen drlrva becsap&Ast6l. Ezek az adatok nagy
segitsCgiiLlce lehetnek a majdani bolyg6ktizi leszdlrsokat cdlz6 exp€dici6k meglervez6itrek. Az rlthaj6zes tdn6_
netdben eddig meg nem fordult el6, hogy egl mfuik dgitestet el€rt szonda valamelyik korAbban r6la levaJt szeF
kezeti egys€g€t meglrtogassa. Imnir kdzeli felveteleket is k6szitett az Opportunity a h6vdd6 paj4r6l, s a kdp€ken
jol Inthat6, hogy az szinte ripity6ra tttrt. Az egyik kqrr azt is lrhti, hogy a szerkezett6l neMny mdtene krsebb
krlter t{tong ez a bev:ig6d6s kdve&ezt6b€n kelelkezett. A m€lyedds mellett az 6njar6 hborat6rium kereknyomai
htzodiak.
A fot6k a NASA intemel$ ho apjin a http://m|r3mver3,iol,nrss.eov/qdl€rv/or€ssropportudtv/200501034.htm1
cimen tekitrthetd€k meg.

Phobos

(a2 MTI cik:kz nyontin)

A 2003. december 25-e 6ta a Mars mtholdjakdnt nzarrcli Mars Express fot6z6 kanentjat (HRSC)
kijldnbdz6 keringdsei sodn ^ Phobas holdra ndny{tottik. Mivel a Mars Epre,ss elnlrjtott pelydn repijl a bolygo
kdriil. ez6rt alig n€htrny sztrz kn-r6l k6sziillek kivdl6 min6segu kdpei a sdtdt Marslrcldr6l. (Aerc Magazin H. A.)

Nemzeti pxrkok a Mrrson?

(ha es Crocr,e (British Antatctic Suney) ts Gerda Horneck (DLR) a nlpiainkban n€pszeri, igynevezell
,.bolyg6vedelem" terdn ij, kbmyezetvedeimi szempontokat pr6bdlnak bevezetni. Korabban a bolyg6vddelem szinte
kizirolag tudoruhyos ds bizlonsigi szempontokat vett figyelembe, igymint a Mars-szonddk sterilidla6a va$/ a
Marsr6l tdrt€n6 anyagminta biaonsAgos leszilluuiset a Fdldre a4€lkiil, hory az bolyg6nk kdmyezetdvel drhtk€zhebe.
Eaitlal ollan ira$ryonal is megjelenl ahol a Mars kdmyezet€t etikar okb6l szerehek meS6riari. Tervii&et nem az eg6sz
bolygon. harcm n6ll.rny, a fijldi termeszeNedelmi teriiletekhez 6s nernzeti parkokioz hasonl6 viddken pr6baLh6k
megval6sitani. ltt elgondolrsuk szerint nem leheln6nek az irszond66 vag/ a lervezett embeles Mars-kulat ssal
kapcsolatban jelentkez6 huliadekok €s haszn latb6l kivont berendezesek- Terveikben kijeldltek n€hany ilyen javasolt
viddket. azonban kdtes, hogy a kttzeljijv6 kutatdsai sorin figyelembe tudjek, illetve akadil€ veffd a javasolt
kdmyezetvddelmi korldtoziiokat Meteor, Nature.con - Kru)

Az Aero Ma€azin januarl szamab6l: egy-e$ frbs riivid hir az Eur6pai Aftanecs 2OO4, no,,tember 25-6n,
Br0sszelben lezajlott els6 0l6s616l, valamint az oppoftunity 6s a Spirit legijabb kutat6si eredm6nyeir6l
(Horvith Andras); A NASA SWIFT nevi ij asdrofizikai mestersdges holdjar6l, amely gamma-
felvifla n 6sok 6szfel6s6re hivatott, Frey sandor tollab6l; Irvk62l6si holdak a m€tle4en - iirt:vk6zl6s a
nemzetk6zi piacon (Afm6r lv6n) ; Napkit6f6sek - Kozmikus vlharck (Kalman B6la); leszirrAs a TltAnon
- Szentp6teri L5szl6 cikke a /m6g a leszallas el6tt 6116l Huygens leszell6 egysdgt6l eNarhat6
feladatokr6l.

A Meteor januari sz6maban a fent id6zetteken kivul n6hany apr6bb terjedelmi - tdbb6-kev6sb6
asztronautikai tergyi - hiranyag olvashat6: A matsi meten nyomaban; Viharck az urenuszoh
(St<yandTelescope.com - Kr.jli A legfiatalabb holdmeteotit; A Pioneer-szondAk ,assurdsa (Nature -
K ru ) .
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