
rációt vizsgált meg. „Ezek a számítások 2-3 évvel ez-
elôtt nem lettek volna lehetségesek, a Jaguár szuper-
számítógép egyedülálló lehetôséget realizált az elmél-
eti magfizika számára.” – mondta Nazarewicz.

A kutatásokat, a Jaguár szuperszámítógép haszná-
latát az Energiaügyi Minisztérium (DOE) Tudományos
Hivatala (Office of Science), valamint a Finn Tudomá-
nyos Akadémia támogatta, hogy jobban sikerüljön
megérteni az Univerzum fejlôdését és kiaknázni az
esetleges gyakorlati alkalmazásokat.

A különleges atommagok között említhetô a vas-45,
a 26 protont és 19 neutront tartalmazó izotóp, amely

segíthet megérteni a protonok szupravezetését.
Ugyanitt találjuk a körte alakú rádium-225 izotópot 88
protonnal és 137 neutronnal, amely azt segítheti meg-
érteni, miért van az Univerzumban több anyag mint
antianyag, valamint a terbium-149, amely 65 protont
és 84 neutront tartalmaz, és képes arra, hogy antites-
tekhez kapcsolódjon, és így besugározhatja a rákos
sejteket anélkül, hogy az egészséges sejtekre hatással
lenne. Egereken és mostanra már embereken is vé-
geztek sikeres kísérleteket, és ez a kezelési mód az
„alfa-kés” (alpha knife) nevet kapta.

http://www.ornl.gov

Nagy tiltakozást váltott ki a japán atomreaktor újraindítása
Az atomenergia újból zöld utat kapott Japánban, bár et-
tôl nem mindenki boldog. Mintegy 650 tiltakozó gyûlt
össze Ōi nukleáris létesítményénél Japán nyugati ré-
szén a Fukui prefektúrában. Ahogy azonban a 3. számú
reaktor kritikussá vált, a tiltakozók lassan elmentek.

Az a körülmény, hogy a Fukusima reaktorkataszt-
rófa után ilyen hamar újraindultak az atomenergia
alkalmazásával, a becslések szerint 180 000 tiltakozó
aggodalmát váltotta ki, akik összegyûltek Tokióban
Yoshihiko Noda miniszterelnök irodája elôtt. Noda
június 16-án bejelentette, hogy az Ōi atomerômû 3. és
4. számú blokkját újra fogják indítani.

Ez a reaktor az elsô, amelyet újraindítanak a Fuku-
sima Daiichi erômû tavalyi év március 11-i cunamit
és földrengést követô leolvadása után. Az esemény

hatására az ország 54 atomreaktorát biztonsági vizs-
gálatok céljából leállította. Az utolsó reaktort május-
ban állították le.

Az állandó energiahiány miatt azonban Noda hajlít-
hatatlan abban, hogy Japánnak szüksége van atomener-
giára, amely a földrengés elôtt a teljes energiaszükséglet
egyharmadát fedezte. Az Ōi erômû, amelyet a Kansai
Electric Power Company (KEPCO) üzemeltet, segíthet
abban, hogy elkerüljék a megjósolt 15 százalékos ener-
giahiányt. A társaság szerint az 1180 megawattos reak-
tornak július 3-án kell elkezdeni az energiatermelést, és
a teljes teljesítményt július 8-án kell elérnie. A létesít-
mény 4. számú, ugyancsak 1180 megawattos reaktorát a
KEPCO a tervek szerint július 17-én indítja be.

http://www.newscientist.com

HÍREK AZ UNIVERZUMBÓL

Magántulajdonú ûrszonda fogja a veszélyes aszteroidákat felkutatni
Egy amerikai nonprofit szervezet bejelentette, hogy
ûrmissziót fog indítani, amelynek célja a Naprendszer
belsejének feltérképezése, és hogy olyan aszteroidák
létezésére találjon bizonyítékot, amelyek a Földdel
ütközhetnek. Az öt és fél éves program, amely a szer-
vezet szerint az elsô magántôkével finanszírozott tá-
voli ûrbeli misszió (deep-space mission), a tervek
szerint 2016-ban vagy 2017-ben fog elindulni.

A rendkívül ambiciózus tervet a B612 alapítvány
szervezi, amelyet Antoine de Saint-Exupéry Kis herce-
gének aszteroidájáról neveztek el, és célja „kibôvíteni
a világûr kutatásának határait és megvédeni az embe-
riséget a Földön”.

Ez a védelem legalább tízezer olyan Föld-közeli
aszteroida pályáját kívánja feltérképezni, amelyek
átmérôje legalább 140 km és a Földdel 100 megaton-
na TNT hatásánál nagyobb erôvel képesek ütközni.
Ez 3,5-szerese azon objektum átmérôjének, amely
1908-ban a szibériai Tunguzkában becsapódott, és

több mint 80 millió fát csavart ki, valamint több száz
kilométeres körzetben minden ablakot betört.

A B612 alapítvány szerint az ilyen aszteroidáknak
több mint 98%-a teljesen ismeretlen a csillagászok
elôtt. Az ûrmisszió célja ezeknek legalább 90%-át
megtalálni és nyomon követni. „A céljaink elsôsorban
emberbarátiak, kivesszük a részünket a bolygó meg-
mentésébôl, vagy annak egy részében esetleg bekö-
vetkezô, valószínûtlen, de óriási katasztrófa elhárítá-
sából.” – mondta Clark Chapman, a Southwest Re-
search Institute, Boulder, Colorado bolygókutató csil-
lagásza, az alapítvány titkára.

Chapman hozzátette, hogy az alapítvány az ûr-
missziónak egyéb hasznát is el tudja képzelni. „Ter-
mészetesen vannak más járulékos tudományos célja-
ink is. Ezen aszteroidák feltérképezése szükséges
elôfeltétele olyan objektumok azonosításának, ame-
lyek a jövôben különbözô anyagok kibányászására
alkalmasak – vagy az asztronauták meglátogathatják
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azokat olyan ûreszközök és rendszerek tesztelése
céljából, amelyek segítségével embereket küldhetünk
a Marsra” – mondta.

A Sentinel elnevezésû ûrszondát a floridai Kennedy
Ûrközpontból fogják egy Falcon 9 rakéta fedélzetén
fellôni. A Vénusz melletti gravitációsparittya-manôver
segítségével fogják Nap körüli pályára állítani a Vé-
nusz pályája közelében.

Az ûrszondán lesz infravörös teleszkóp, hogy meg-
határozza a Föld pályáját átszelô aszteroidák helyzetét
és pályáját. „Ezek nagyon sötét objektumok” – ma-
gyarázza Scott Hubbard, aki az aeronautika és asztro-
nautika professzora a Stanford Egyetemen és a B612
program tervezôje. „A távoli infravörösben kell nézni,
hogy észrevegyük ôket.”

A coloradói Ball Aerospace – amely a Spitzer- és a
Kepler-ûrteleszkópokat is kifejlesztette – tervezte a
Sentinel távcsövét és a szerzôdés szerint meg is fogja
építeni. A mûszerben lesz egy 50 cm átmérôjû alumí-
nium tükör, amely nagy látószögben fogja összegyûj-
teni az infravörös jeleket. A felvételeket egy −133 °C-ra
lehûtött, 24 millió pixeles elrendezés rögzíti majd.

A szonda az összegyûjtött adatokat – amelyet a
Sentinel is használni fog nyomkövetési és navigációs

célokra – a NASA világûr-hálózatán keresztül fogja
továbbítani Boulderba, a Sentinel Operational Center-
be. Ez a központ a Cambridge, Massachussetts telep-
helyû NASA Minor Planet Centerbe továbbítja az ada-
tokat, hogy azok elérhetôek legyenek oktatási és ku-
tatási intézmények számára. Pasadenában a NASA’s
Jet Propulsion Laboratory a szerzett információt az-
után kiterjedt kockázatanalízisnek fogja alávetni, hogy
az egyes aszteroidák pályáját meghatározza és felmér-
je, milyen fenyegetést jelentenek a Föld számára.

A teleszkóp minden 26 órában végigpásztázza az
éjszakai égboltot. Az egyes aszteroidák ismételt meg-
figyelése lehetôvé teszi pályájuk kiszámítását és hely-
zetük meghatározását legalább egy évszázadra elôre.

A misszió természete megváltozott 10 évvel ezelôtti
megtervezése óta. „Az eredeti elképzelés a bolygók
feletti gondnokság volt – a fenyegetés csillapítása…
De nem tudunk csillapítani semmit amíg meg sem
találtuk.” – mondja Hubbard.

A misszió teljes költségét még ki kell számolni, de
Chapman szerint hamarosan lesz egy megbízható
becslés az év hátralévô részében. Eközben az alapít-
vány további támogatókat keres.

http://www.newscientist.com

A Vénusz-átvonulás legszebb képei
A régóta várt jelenség, a Vénusz 2012. június 6-i átvo-
nulása jelentôs érdeklôdés mellett zajlott, aminek fon-
tos oka lehetett, hogy ez volt életünk utolsó ilyen
eseménye. Hazánkból legközelebb 2125-ben lesz lát-
ható Vénusz-átvonulás.

A rendkívül kedvezôtlen keddi idôjárás után szerda
hajnalra mintegy varázsütésre kiderült az ég, és az or-
szág jó részérôl sikeresen lehetett megfigyelni az át-
vonulást. A korai idôpont ellenére óriási érdeklôdés
kísérte az óbudai Polaris Csillagvizsgáló bemutatóját,

mintegy 600-an keresték fel az intézményt. 15-20
amatôr csillagász távcsôvel, míg mások a kupolában
található nagy refraktorral láthatták a jelenséget. So-
kan panaszkodtak, hogy nem tudtak napfogyatkozás-
nézô szemüveget vásárolni, így a csillagvizsgáló teljes
szemüveg-készlete elfogyott. Az beszámolók alapján
ez volt a Magyar Csillagászati Egyesület legnépesebb
nyilvános bemutatója.

A következő oldalon amatőr csillagászok legszebb
képei közül válogattunk néhányat.
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