
Shuttle allalnras.

Bsjkonur - a kdvetkez6 6tvc! 6v

Az orosz parlament fels6h?iz4 a Fdder6ci6s Tan6c,s jinius 8-dn ratifikdta a kazahszl6ni Bajkonur Koznodrcn
kdvetkez6 fdl ivszizad-a tdn€n6 ,,bdrleti m€gdtlapoddsdf'. Bajkonur mdjus v6gdn iiJmepelte alapici$irak 50.
ivfordul6jdt. Az al&oribar tetjes titokbar kiCpltett Bajkonur Kozmodrom (mely megtdvesztCsbSl nem a Bajkonui nevi
telepUlis mellett 6piilr) szolgdlt a Szpuhyik-l €s a Szputiyik-2 (Lajka) 1957-es, a Gagarin lal repiilt Vosztok-l
l96l-es inditisinat firkdzpontjakdnt Epptg/ Bajkonub6l indultak a Voszhod ds Szojuz ird4i6k (kdztiik a Szojuz 36-
on Farkas Benalar), valamint a bolyg6kdzi fiAzondtrk, nz tr6llomd6ok 4s iudllomds-modulok, illetve 1988-ban a
szovjet Burdn iirrepi 6gep. A Szovjetuni6 l99i-es felbomirisat kdvet6en Bajkonur egy regi-6j dllarn, Kazaiszlin
leriilet6re keriilt. Kazallsztrrlnat ak*or$jt ez voh a legMgyobb 6rtdke, ez6rt tiibben szuveEn orcsz terilletnek szerettdk
volna az ilrkiizponlot megtafiad. Vdgtil Hrleti dij fizetdse ellendben OroszoNzrg szabadon haszn lhatta Bajkonurt. Az

\- ev€k sordn voltak kisebb-nagyobb sriil6ddsoK mivel az oroszok nem mindig fizettek a megfelel6 id6ben, tdbb
hordozora-kira a kazai tenil€tekre nfiant viss?:, illetve volt, amikor hangd$zerel€s kajzben tdbb kazal is 6le1€t
vesztette. Megis mindezen probldDrk Bajkonur iizemeltetds6ben nem okoztak kornolyabb fennaladast (hacsal az rrcm,
hog] ^z ott szolgel6 mdmttkdk. kuht6k tdbbsz6r egy6ltal6n neln kaptal fizet4sl, s ha kaplak is, sokszor nem
k€szpenzben fizeteft az orosz Allam). 2004 janudrjAbal az orosz Allani Duna (az als6hdz) efogadta a Bajkonur 2050-
ig 6ndn6 bvebbi b6rleser6l sz6l6 megduapoddst. Az orosz fel 4vi ll5 milli6 dol6n fizet ez€ntrt az firkdzpont
haszn latdirt. K6Nonalaz6dott tov{bb6 az is, hoE} egy tj indit6dlei is epiil majd az trkomplo.unban. N4ijus 25-6n
Putyin elndk is aldirta a megilapodrst Az 50. 6fordul6n, jitrius 2-dn Bajkonuban talil(ozott eg/mlssal \4agyimir
Putyin orosz es Nursa tan Nazarbajev kazah ehdk. akik megdllapodtak arr6l is, hogy Bajkonurt ezentril Oroszorszig
es Kazzlsztiin kdzalsen lusandlhatja. Kazahstdn ugyanis szerehd megval6sitard sajdt iirproga$jdq czzel mintegy
meger6siwe az Anltoljj Perminov, az Orosz Urlivatal veze!6je 6ltal m& egy mdjus 27-en unott sajtokooferencirn
b€jeientelt reszleleket: mig 2005-ben megkezdik Bajkonur b6vit6sit. A l(azalok dltal 6pitend6 Baiterek Indit6Allds
2008-2009 koriil kdsziil el, .ls6sorban Atrgara hordoz6rakdrlk hditdsdra lrasrrAljdk najd. Tovebbe Kazahszlin ez 6v
december 25-6n elinditja els6 miiholdjdt a Kazsal-l-et. Iinius 8-iinbz orosz parlament fels6hrz4 a Fdderici6s Tardcs
igent mondotl a Putyir elndk ds az als6briz Altal mir e]f0gadott negd,ttapodisra. Az 6bbi d\4izedben rendszercsen
halani lehetett arr6l. hogy Oroszorszdg tj trkdzpont utin n6z, olyan $tiin, amely soklel olcs6bb 6s hatdkonyabb lehet a
ki6reged6 Bajkonurruil Sz6bajdttek orosz teriileten litalakiltud6 (rkdzpontok, orosz ler(ilet€n felepitend6 ij iirkijzpont,
rlletve eg]. az Eglenlit6hdz kdzel fekv6 szigeten fel6pilend6 koznodrom. Ma ugy tffnik, Oroszorszignak legaldbb a
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A Katrina hurdkdr pusrtitdJa 2006. v6g4rc tolbitja az ftr.rpil6g6p k6vetkezS indft{s{t

Az nlrep 6g€p legkozelebbi kildvese lehet hogy csak a jdv6 ev vige fele lesz lehetsdges a technikai
probldn i& es nehtrny kulcsfontossdgrl ldlesltndny elpusztuldsa miatt, afiii a nentCgiben dri6 hurrikfu okozott - 6ll eg/
NASA bels6 jelentdsben. A Spa@ Shuttle ilzemaryagtartdlyait egy New Odeans-i iizem g]/6-rtolta, a
rakelrlujtoniiveket pedig Mississippi dllalrbaq egy tengertrut-kozeli brzison tesztelt6k. A hurikin mindkit
l€tesitndnyben jelent6s kfuokat okomtt, a munkdsok egy resze eltiint, a meglnamdtak kdziil is sokan hajldktalanokk,
vAllak. A Columbia 2003-as szCthullrsa ut6r\ melyben a hCt tagu szemdlyzet dletdt vesztette, a NASA minden
er6feszit6s ellen6.e nem tud visszatdmi a normdlis ker€kv6_gdsba. Az el6zetes tervek serirt szeptemberben induh volm
az Adartis. visszat€rve a f6 feladata a Nemzetkdzi Urillomis 6pil6s6re. 86r a Discovery sikeresen ffjldel drt,
indullsakor ismet szigetel6anyag darabok vdltak le az iizemanyag tar 06l, nely€k a Columbia esetCben katasztr6fet
okoztak. A ta]liLly h6szigetelds€n€k ijratsrvezese miatt a kovelkez6 inditAst el6bb mirci|lsr4 rnajd rnijusra toldk. A
Katri@ hurrikin rijabb csapdst m{rt a NASA-B silyos k6rokat okozva a Space Shuttle ldtesitmdny€iber Az
iizemanyagtartdly 6pltdsi helyerc nem vezet tdbbd ilt, ds a New Orle€nson 6t vezet6 vastwonal is megszakadt, melyen
az tnepiil6gepek raldtalujt6mtveit sdllitordk. Mirdez mdg cs€t az el6zetes becsl€seken alapul, a reszletes
k&felmeres es vdgleges ddtrtds a program j0v6jer6l meg majd csak ezek u16n titnenlet neg. Mindenesetre az fljabb
kds6s tovibb csdkkend a Shutde kilovds€k lehetsiges szimdt, miel6tt azok a torvek szerint 2010-ben ,,n)ugdijba"
vonulmk. Ez viszont vesz6lybe sodorbatja az ISS epltgsCt, mivel a fennmarad6 .dszek felvidehez pilamtnyilag csak a

(UM Today alapjdn H doba Grarg)

(ld. ln6g az 5-6. szdmul)k ciktgt)

k0velkez6 fel evszizadban sziiksdge van Bajkorurra, arra nincs megfelel6 altematjva
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A 2006-2015 kfzottitizdv$ orosz 0rstrat€gia (1,- ̂  Kliper ilrhajA

20{lJ. Jilius l4-6n egy moszkvai korm6nyiilest k6vet6en ,{ natolij peminav, a Roszkozmosz vezetitie
bejeientette, a kabinei elfogadta a kdvetkez6 dz eves orosz firterveket. Mindez erinti az orosz rirharozrist- L
iirturizmust 6s az 1996 6tanem latez6 dn6ll6 bolyg6kutadsr. Egy hiromiirbocos haj6r6l neveztdk el az ukii hat fot
befogadni k6pes, a tervek sze.int a Szojuzt felv6lt6 rij orosz iirhaj6t. A tcrvek szerint a Kliper a visszat6r6se utin
ijrafelhasznrilhato lesz, mintegy huszon6fszir repnlhet eg),nds utiiLn. 20 kdbm€leres bels6 terdben a pil6trn,
parancsnokon kiviil Ddg ndgy tovibbi szemely tarr6zlodhat. igy mindez nemcsal az orosz iirhaj6zisnai, de az
iirturizmusnak is uj lendiiletet adhat. A vil6g Ieghosszabb ideje szolg6l6 iirhaj6jinak kivonasanal anyagi okai is
vannak, hiszen a KJiper t6bb irhrist6t utaziathst a maindl j6val alacsonyabb eron igy, hogy m6g akkor is
j6vedelmez6 legyen a vAlalkoziis. A korabbi tervekben felmeriilt, kifejezetten .iirturistdk sza&era €pitend6
MlnisJlti?n t?ne lekcriilt a napir€ndr6l. A Kliper krveit 2000 €s 2004 k6zdtt dolgozt6} ki. A progressz
teheriirhaj6val kapcsolatban ninosenek kor adt elkdpzel6sek, jdv6j€ jelentdsen ijsszefiigg a Nem;tkijzi
Ure omeshoz terv€zett egy6b teh€riirhaj6k€val, igy az eur6pai ATV-vet 6s a japin Hry-vel. at6bbi elk6sziilte,
6leg ainak iddlonua mdg .endkiviil bizon'4alan, nig az ATv-vel j6v6re sor keriilhet az els6 tesztrepiildsre. Az
elrolai tehenirhaj6 els6 peld6nya a Ju.les verne nevet kapta. Augusztusi hirek szerint a Kliper els6 repiilds6re
201l-ben, els6 emberes repiil€s€re 2012-ben kernlhet sor. Az tuhaj6 komoly versenltdrsa lehet az amerik;i CErl-
nek (Crcw Faploration Vehicle), ul,i az {nep'ill6gCpeket hivatott felv6ltani a Fitld kdriiti p6lydn. Ugyanakkor a
CEV-oek a Hold- 6s Mars-utazisokban is komoly szorepet sz6rnak, igy val6ban csak a Fatld kdriili p6ly6n
mcrlet6 atssze a k6t iirhaj6 teljesitrn6nye. Az anerikaiak n€g nem nyilafkoztal arr6l, vajon a cEv rdszt veher-e
az iirturizrusban. Az ESA komoly drdekliiddst mutat az lij orosz ffrhaj6 ;rinr. M6g ugyan nem sziilerett konket
megillapodAs az ESA ds a Roszkozmosz vezet6i kdzdtt ezzel kapcsolatbar, 6m igen val6szin.ii annak letrejittte,
hiszrn a legtdbb EsA-iirhaj6s eddig Szojuz drhaj6val indult a vilagibbe. ltdsd ̂z et6z6 oldati 6brdnkat!]

A JAXA japrin firngyo6ksrlg bejelenlene, hogy a &mr6g felbocsebff Szuzakll (Astro-E2)
ftntgehcsilldgdszati hold f6 mf,szr,re meghibasodott. A jilius l0-dn startolt mesterseges hold fed6lzeti
b€rendezdseinek bekapcsolisa, trsztel6se folyik. Korabban sikeresen kinyitottdk a napelemtdbl6lat, €s
negn]'ujiottdk a ro'*Bent€lcszkiF ;,csdv3e: l(-zdcttefi minder ell€niirz6s retdb€n meBl. A kula-t6k nasv
remenyeket fiiztek az ijszerfi technol6giiin alapul6 nagfelbonrisir ritnrgen szinl6peleDrzdhoz 1x-ray
spectrometer, xRs). Az )c.s mfikdddse a beerkez6 rdftgen-fotonok aital a detektorban okozoft h6hatis m6r6sdn
alapul Az egy-egy becsapdd6 foton dltal kiv6ltott h6hatris m6r6se a Ddko-kalorim6terek rendkiviili hiit6s6t
igenyli Az,,iizemi h6Drdrs€klet" 6 szdzad (l) kelvin az abszoliit nulla fok lijldrt (vagyis minusz 273,09.C). A
hiit€st foly€kony hdliun €s szildrd halmazellapo6 neon hiit6kdzeg segitsdgdvel biztosidiik A detektort sikeriilr is
miikitdesbe hozni, 6s ezzel f.l6uitari az slacsony h6n6rseklet vil6grekordjat Filld kdrnli pityan csakhogy ez
sov6ny vigasz, hiszen augusztus E-an 6saevett6k, hogy a folydkony hdlium reljes tartaldkldszlete - egy;t6re
ismeretlen okb6l - elparolgoft. Emiatt a detektor nem htthet6le atell6 mirtdkig, a nrerdsek irz€kenysege tdvolr6l
sem lesz akkora, mint terveztdk. A h,fitesl a tervek szerint kdt 6vig tudt6k volna fenntanani. ha nrinder hibdtla$ul
miikridik. A berendezes 6pites6ben mds nenrerk6zi partnerek nellett a NASA isjelenr6s r6szt v6ltatr. A nfisik kdt
miiszer-egyiittes niikdd6se normiilis, hamarosan megkezd6dhetnek a tudon6nyos megfigy€l6sek.

Nincs szerencsdie a Szuzskunek

Hideg 6si Mars?
(w\r''.utvi lag tu F. S.)

. . .. A Mgr" nnhbeli aghajlatuval kapcsolatba! ma sincs dltaliaosan ellogadott n6zot. A bizonyit6kok 6s
te6riri& egy resze meleg k€zded a npotoka utal, mig sok 6rv szerint inh6bb hideg volt mrir eleinte is a botyg6, 6s
csak rd;d id6szalok4 ,tuxenetileg mel€gedett fel, do alkor sem annfra, nint azt sokan gond,oljirk.- b.tui.l
Szrsrer -(caltech) 6s Benjamih Feirs (tvIIT) a vitrds bolyg6 6si 6ehajlat6ra k6t marsmeteorit vizsg6lata alapjiin
pr6bdlt f6nlt deriteni. A oeteoritokban az argon el6fordulesdt tfiul$dnyoztrijq mivel a k6zetben oarad! arson
gyakorisaga az egykori httm6rsdklettel kapcsolatos: min6l lrelegebb a k6zet, ann6l tiibb argon szitk el bet;te
Ezzel azt a maximdlis h6m6rs6kletot lehet kdzelite , amelyer az adott kiizetdarab etelt a vdrds bolyg6n.
Ercdm6nyeik alapjdn a k6zeiben 6 k6lium bomi6s6val eredetileg kelerkezett argon mennyiseg6nek csak igin kis
resze szdkotl el az idiik sordn, tehit legtdbbszdr ,,hidcg id6" volt a bolyg6n Eszerinr a bol,vg6 dghajlata kezdetbcn
rs ienvegescn hidegebb volt, mint eddig gondoliuk. A nakl it orarsmeteoritok az ut6bbi 3,5 millidrd 6rben nem
melegedkk a fagyrspont fd16 eet nilti6 d\.n€t hosszabb id6tartamm, a hires ALH B4O0l b6mirseklete eddis az
elmnlt 15 milli6 evben n6g r6!id id6re sem emelkedett 350 "c firl6. Allitdsuk tovdbbi megcrdsiresre szorrl ds
sajnos nenr oldja lel az egykori 6ghajlatjellegivel kapcsolatos ragy kerd6seket. (BBC Ne\rs, Mcte(r Kru)
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Cosmic Vision

Az Eur6pai orijgyndkdg (ESA) eprilis I9-2L kijz6t1 a noordwijki (Hollandia) ESTEC Urkiizpontjeban
rcttdezte Ateg a Cosnic Vision 2015-2025 konfercncidt A miDtegy 200 szakember rdszvdteldvel lezajlolt tanicskozason
ismene Ck azokat a javailatokat, amelyek kdzi az ESA a kdzeljtiv6ben ki fogia vdlaszlani a megieldlt id6szal(ban
megval6siQnd6 tudomdnyos iirprogramjait. Term€szetesen a iavasolt programoknak csal tdreddke fog megul6sulni,
meft ber az ESA llapi I mil1i6 eur6t kolt iudonrinyos progmmjaira. ez csaft a legfontosabb kiildetdsek megralosiL{sAra
elegend6. Az el6adtuok 1l6gy fd tdma k6re csoportosultakl l. Az dlet es a bolyS6k kele&ezds€nek feltdtelei; 2 A
Naprendszer €s mdkdddse; 3. A Vildgegyetem ahpvet6 ldwdiyei; 4. A Viligegetem eredete 6s dsszetitele
Enelemszerfien ezek a !€m6k jelentik kdzdpt{vor az ESA tudo[rinyos htatrsajrut si }?onliit. A kofferencilr6l
reszletes kineranyagok a sciesa.int/cormicvision2020 honlapon olvashat6k. A rendez6k igerete sz€rint ugyanitt
[am.lrosan az el6ad^sok anyaga is degtekhftet6 lesz.

Maglar Galileo-honlap indult

rol A kornolyabb erdekl6d6k szfun&a a honlap regiszMci6s lehet6sdget is biztosit.

urfelvdrelek a kdz6piskolai fdldreizoldrtdsban

Az Informatilei €s Hlrkdzl€si Midsztdriu$ (IIIM) gondoztrslban nenr6g elkdsziilt egJ/ magyar nyelvt
honlap, amely az eur6pai m6hotdas helymegllatfuoz6 rendszerben val6 hazai reszvdtelt igyekszik segiteni. A honlap be_
vezer6je szerint a calileo program kiepldsi 6s ilzemeltetesi szakasziloz kdzeledve id6szer&vd Cs e$re sifget6bb fela-
dztt, vrlik Magyarorsztg sikeies felkCszilldsdnek el6segit€se. Ezdrt 2005 folyamiix megkezd6dtjtt a rnagyatorszagi ipari
sz€ktor. kutat6intizetek, valarint egyetemek megkeresese es bevon sa az eur6pai glob:ilis m0holdas mvig6ci6s
€s helyneghat 1026 rendszert tdCplt6 Galileo progmmba. A szdleskdri ha?ai rCszvdtel itsztijnzdse, a programban r€szt-
vev6 6s rdsa venri klvan6 rDa$/ar iizleti pa.rtnerek, ipari 6s K+F szektorok kdzditi lut€konyabb egyiittmiktid6s kialaki-
tesa- illetve az IHM,ltal dsszehivott rna$/ar ,,Galileo lnterest Group" munMjdnit ti ogatisa c€ljdb6l l6trehozott
portd egysdges me&ielenesi felitletet €s kornmuEikdci6s csa|onxil kiv{n biztosiQni a Galileo progam €s tulnak nngyar_
orszigi resztvev6i szrmiia, tovtrbb, aktu{lis iDformrci6kat szolgtltat a program-r61. A honlap legfrissebb hirei kdzdtt
besz:imol egy friss hatrstanulfidnlr6l, amely a Galileo m.agrarorszdgi alkalmaz{si lehet6sdgeitjeda kijriil A tanulmrny
teljes sztjvege is let0ltlrct6. Emellett olvashatruik a Calileoval kapcsolalos politikai, gazdasdgi €s mdszaki jdonsdgok'
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A fenti cimrDel megjelent magyar oktat6csotug a fijldr4jztatrirckat vezeti be ^z iirfelvdtelek kdsziidsenek,
tipusainak. atkalmazhat6segdnal alapvet6 ismereteibe. A vildg az iirb6l n€ba soklal tiszrdbban litszih mint ktizvetlen
k6zelr5l: eg/ szdk66r vagy egy erdctiz pusztitisd! a sivatagok tededesdt. egy risz6 olajfolt helyzet€t odafiintr6l lehet a
l€gpontosabban meghatdiomi. Az 6tb6l k€sziilt Fdld-fot6kat illxnar naPi rendszeressdggel hasznrljik a
term€sbecsl€st5l a biztositaxig szimtalan teriileteq s6l ijabban sajt6illusrnici6kint is (arni ene ipp a legul6bbi izsiai
cunami kinilt pild{t). Ebb6l pedig az k6vetkezik, hoA/ a ma iskolasai a jdv6b€n eg}re tdbbszdr tal6Llkoalal majd
irfelv6telekl(et - nem csak ldrfogyaszt6kdnt, hanem el6bb-ut6bb aldr a munk{jul( sonin is -, erdemes tehdt id6ben
megismerkediiik a miifajjal, az tuf€dykdpek elemzdsgnek fogesaival. Ahogy a tdrk6polvasdst, irgy nyilvdnval6an az
irfelvetelek olvasesAt is az iskoldbgn kell meglarulnunk. Mivel tj ,,Nddiunr6l" van sz6, a m6dszenan neg
kialatulallan. Az els6 segitsdg az az okatdcsorlag leh€l, amelyet a MaCJar Urkutatdsi lroda pilyizaiil elnyerve
keszrreftek el az alkotok. Az ,,Urfelvetelek a kdzipiskolai fdldrajzoklatdsbarl' elnevezesr.i oktat6csonug a
fijldrajzranlokat vezeti be az ffrfelvdtElek kCszlt46[ek, tipusahsk alkalmazlutdsdgiru-k alapvet6 ismereteibe. leh€t6vd
teve. hogy a Fttlddn kiviil keszillt fot6kat felhasau{lhnssak a tenniszeti 6s gazdas4gi jelensdgek na8}arLzlrLn^. vagy a
ldma inint melyebben €rdekl6d6 didkok kutat6munlAjAnak segil€sdre. Az ol(lrlt'cso]x, got z Faldmeftsi is Tbfttrlkela'
si Inftzet krtar61atdAj^ ̂litoto 6ssze. Csdtd tvd t6navezet6 ldjdkozlatasa szerturt a s€g6danyagot tiz. a Foldrajzhnerok
Egyl€le ahal ajinlon kdzepiskolai tan .r tesztelte, dszreveieleik bekeriiltek a vdgleges valtozatba. Ez a veni6 hunl
fornriban CD-n es intemeten mindelki ettal szabadon hozzdfCrhet6 oktatisi segddeszkdzzd vilik. tu\')1 lf ilag hu)

A? Aero Magazin szeptemberi szameb6l: Az tftepilag'Wrogam folytatddik ' Sikeresen visszat'ft a
Discovery (Horvath Andras) sok, ap1616kos r6szletess6gfi k6ppel kieg6s2itve elemzi tiibbek kdziitt az
drrepiil6g6p staftjenel bek6vetkezett s6rtjl6seket, lllewe azok javiteset; Az ii ame kai Mars-szonda -

A Mars Feldetit6 (Kereszturl Akos); valamint Atszimu6cl6 - A hosszi 6vi iftepUl6sek el'kdsz letei
(Alm6r kan). E sz6mban ezuttal nem voltak r6vid 16legzeto besz6mol6k

A Meteor szeptemberi sz6maban t6bb apr6bb terjedelmI hiranyag olvashat6, ezek kdzrjl kett6t mi is
kijzliink. K0ldnlegesen sz6p, szihes k6panyaggal szolgSl az Ustdkdn az dstdkdsu cimfi tartalmas €s
r6szletes, b6s6ges informSci6\€l szolgAl6 'vez6rclkk'(Kereszturi Akos - sarneczt{y Kriszti6n) - igazi
csemege a Deep Impact szonda kutatisl eredm6nyeir6l 6s az aKu6lis c6lpontr6l, a lehpel- l '
dstdkds16l.

(w\9.hsa.h1t B.E.)
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