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Wild-2 üstökös kómáján. 2014-ben aztán a 
Rosetta-küldetéssel Európa és az egész embe-
riség újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az 
üstökösök tanulmányozásának területén.

A Rosettaküldetés

Az Európai Űrügynökség Rosetta nevű űr-
szondáját 2004. március 2-án bocsátották fel 
azzal a céllal, hogy aktivizálódásának kezde-
tétől – a Naptól több mint 3 csillagászati 
egy ség távolságtól – az égitest napköze li pont-
jáig legalább egy éven át helyben tanul má-
nyozza a 67P/Churyumov–Gerasimenko-
üstököst. Az űrszonda emellett egy közel 100 
kg tömegű leszálló egységet (Philae) is magá-
val vitt, hogy annak műszereivel közvetlenül 
az üstökösmag felszínén végezze nek tudomá-
nyos méréseket (Glassmeier et al., 2007).

Ahhoz, hogy tíz évvel később az űrszonda 
sikeresen elérje célját, gravitációs hintamanő-
verek sorozatára volt szükség. Háromszor 
(2005-ben, 2007-ben, valamint 2009-ben) a 
Föld és egyszer (2007 februárjában) a Mars 
mellett elhaladva szerzett akkora lendületet, 
amellyel lehetővé vált az üstökös megközelí-
tése, majd az égitest körüli pályára állás. Útja 
során a Rosetta űrszonda elhaladt a Lutetia 
és a Steins kisbolygók mellett, ahol értékes 

tudományos vizsgálatokat is végzett. A hosz-
szú út során az űrszonda irányítói rendszeresen 
tartottak tesztkampányokat, amikor a fedél-
zeti szolgálati berendezések, valamint a tudo-
mányos műszerek működését ellenőrizték. 
2011 júniusára az űrszonda olyan távol került 
a Naptól, hogy napelemtáblái – egyéb ener-
giaforrások hiányában – nem lettek volna 
képesek az üzemeltetéshez szükséges energiát 
biztosítani. Ezért előre tervezett módon az 
űrszondát hosszú időre kikapcsolták; ezt mély 
hibernációnak nevezték el. A mély hiberná-
ciós szakasz 2014 januárjában ért véget, ami-
kor a Rosetta – előre beprogramozott parancs-
ra – sikeresen életre kelt. Pár hónappal később 
a Philae műszereinek mély hibernáció utáni 
működőképességét is ellenőrizték. 2014. 
augusztus 6-án végül a Rosetta elérte célját, 
az átlagosan mindössze 4 km átmérőjű 67P/
Churyumov–Gerasimenko-üstököst. A pá-
lyára állást, valamint a feltérképezést követő-
en kijelölték a leszállás tervezett helyszínét.

2014. november 12-én reggel 8:35-kor 
(min den időpont GMT-ben), az üstökös 
felszíne felett 20,5 km-es magasságban a le-
szálló egység levált az anyaszondáról. A Philae 
15:34:04-kor érte el az üstökös felszínét, de 
sem a talajhoz nyomást biztosító gázfúvóka, 
sem az ott-tartást biztosító horgonyok kilövő-
szerkezete nem lépett működésbe. A leszálló-
egység ezért „visszapattant” (ami az igen kis 
gravitáció miatt igen lassú mozgást jelent), és 
többszöri talajérintés után 17:31:17-kor érte el 
végső pozícióját – a tervezett leszálló- (és első 
talajérintési) helytől több, mint egy km távol-
ságban, valószínűleg egy hasadékban (Biele 
et al., 2015).

A Philae műszerei

A leszálló egység műszerei által végzett tudo-
mányos vizsgálatok célja az üstökösmag 
összetételének és felépítésének helyben törté-
nő vizsgálata volt, különös tekintettel az üs-
tökös felszíni és felszín alatti anyagának elemi, 

Az üstökösök kutatásának célja

Az üstökösök nem csupán vízből, valamint 
szilárd anyagból, szerves és szervetlen illékony 
gázokból álló és a Nap közelében – kómájuk-
nak köszönhetően – látványos égi jelenségként 
mutatkozó apró égitestek, hanem egy óriási 
kirakósjáték darabjai. Az üstökösök főként a 
Naprendszer távoli tartományában, az Oort-
felhőben tartózkodnak, de külső perturbáció 
hatására egyikük-másikuk pályá ja jelentősen 
módosulhat, és elnyúlt pá lyáju kon a Naprend-
szer belsejébe kerülhetnek. Anyaguk a korai 
Naprendszer anyagát őrzi, így tanulmányozá-
sukkal bolygónk és az egész Naprendszer 
kialakulására is következtethe tünk. Vizsgála-
tukkal olyan kérdésekre keres sük a választ, 
mint hogy mikor és hogyan ke rülhetett a 
földi óceánok hatalmas vízmennyi sége a 
Földre, valamint hogy az élet kialakulásához 
szükséges szerves molekulák származhattak-e 
az üstökösökről. Az üstökösök vizsgálata egé-
szen a 80-as évekig csak távcsövekkel volt 
lehetséges; ekkor kezdődtek meg az űrszondás 
vizsgálatok az üstökösök melletti elrepülések-
kel. Az első mintavételre – egyelőre a kóma 
anyagából – a 2000-es évek közepén került 
sor, amikor a Stardust űrszonda áthaladt a 

1. kép • A Rosetta űrszonda Philae elnevezésű leszállóegysége és annak tudományos műszerei. 
A magyar részvétellel készült műszerek nevét kerettel kiemeltük. (ESA/ATG medialab)



1031

Magyar Tudomány • 2015/9

1030

Hirn Attila • Tudományos mérések…

TUDOMÁNYOS MÉRÉSEK 
A 67P/CHURYUMOV–GERASIMENKO-

ÜSTÖKÖS FELSZÍNÉN
Hirn Attila

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
hirn.attila@energia.mta.hu

Wild-2 üstökös kómáján. 2014-ben aztán a 
Rosetta-küldetéssel Európa és az egész embe-
riség újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az 
üstökösök tanulmányozásának területén.

A Rosettaküldetés

Az Európai Űrügynökség Rosetta nevű űr-
szondáját 2004. március 2-án bocsátották fel 
azzal a céllal, hogy aktivizálódásának kezde-
tétől – a Naptól több mint 3 csillagászati 
egy ség távolságtól – az égitest napköze li pont-
jáig legalább egy éven át helyben tanul má-
nyozza a 67P/Churyumov–Gerasimenko-
üstököst. Az űrszonda emellett egy közel 100 
kg tömegű leszálló egységet (Philae) is magá-
val vitt, hogy annak műszereivel közvetlenül 
az üstökösmag felszínén végezze nek tudomá-
nyos méréseket (Glassmeier et al., 2007).

Ahhoz, hogy tíz évvel később az űrszonda 
sikeresen elérje célját, gravitációs hintamanő-
verek sorozatára volt szükség. Háromszor 
(2005-ben, 2007-ben, valamint 2009-ben) a 
Föld és egyszer (2007 februárjában) a Mars 
mellett elhaladva szerzett akkora lendületet, 
amellyel lehetővé vált az üstökös megközelí-
tése, majd az égitest körüli pályára állás. Útja 
során a Rosetta űrszonda elhaladt a Lutetia 
és a Steins kisbolygók mellett, ahol értékes 

tudományos vizsgálatokat is végzett. A hosz-
szú út során az űrszonda irányítói rendszeresen 
tartottak tesztkampányokat, amikor a fedél-
zeti szolgálati berendezések, valamint a tudo-
mányos műszerek működését ellenőrizték. 
2011 júniusára az űrszonda olyan távol került 
a Naptól, hogy napelemtáblái – egyéb ener-
giaforrások hiányában – nem lettek volna 
képesek az üzemeltetéshez szükséges energiát 
biztosítani. Ezért előre tervezett módon az 
űrszondát hosszú időre kikapcsolták; ezt mély 
hibernációnak nevezték el. A mély hiberná-
ciós szakasz 2014 januárjában ért véget, ami-
kor a Rosetta – előre beprogramozott parancs-
ra – sikeresen életre kelt. Pár hónappal később 
a Philae műszereinek mély hibernáció utáni 
működőképességét is ellenőrizték. 2014. 
augusztus 6-án végül a Rosetta elérte célját, 
az átlagosan mindössze 4 km átmérőjű 67P/
Churyumov–Gerasimenko-üstököst. A pá-
lyára állást, valamint a feltérképezést követő-
en kijelölték a leszállás tervezett helyszínét.

2014. november 12-én reggel 8:35-kor 
(min den időpont GMT-ben), az üstökös 
felszíne felett 20,5 km-es magasságban a le-
szálló egység levált az anyaszondáról. A Philae 
15:34:04-kor érte el az üstökös felszínét, de 
sem a talajhoz nyomást biztosító gázfúvóka, 
sem az ott-tartást biztosító horgonyok kilövő-
szerkezete nem lépett működésbe. A leszálló-
egység ezért „visszapattant” (ami az igen kis 
gravitáció miatt igen lassú mozgást jelent), és 
többszöri talajérintés után 17:31:17-kor érte el 
végső pozícióját – a tervezett leszálló- (és első 
talajérintési) helytől több, mint egy km távol-
ságban, valószínűleg egy hasadékban (Biele 
et al., 2015).

A Philae műszerei

A leszálló egység műszerei által végzett tudo-
mányos vizsgálatok célja az üstökösmag 
összetételének és felépítésének helyben törté-
nő vizsgálata volt, különös tekintettel az üs-
tökös felszíni és felszín alatti anyagának elemi, 

Az üstökösök kutatásának célja

Az üstökösök nem csupán vízből, valamint 
szilárd anyagból, szerves és szervetlen illékony 
gázokból álló és a Nap közelében – kómájuk-
nak köszönhetően – látványos égi jelenségként 
mutatkozó apró égitestek, hanem egy óriási 
kirakósjáték darabjai. Az üstökösök főként a 
Naprendszer távoli tartományában, az Oort-
felhőben tartózkodnak, de külső perturbáció 
hatására egyikük-másikuk pályá ja jelentősen 
módosulhat, és elnyúlt pá lyáju kon a Naprend-
szer belsejébe kerülhetnek. Anyaguk a korai 
Naprendszer anyagát őrzi, így tanulmányozá-
sukkal bolygónk és az egész Naprendszer 
kialakulására is következtethe tünk. Vizsgála-
tukkal olyan kérdésekre keres sük a választ, 
mint hogy mikor és hogyan ke rülhetett a 
földi óceánok hatalmas vízmennyi sége a 
Földre, valamint hogy az élet kialakulásához 
szükséges szerves molekulák származhattak-e 
az üstökösökről. Az üstökösök vizsgálata egé-
szen a 80-as évekig csak távcsövekkel volt 
lehetséges; ekkor kezdődtek meg az űrszondás 
vizsgálatok az üstökösök melletti elrepülések-
kel. Az első mintavételre – egyelőre a kóma 
anyagából – a 2000-es évek közepén került 
sor, amikor a Stardust űrszonda áthaladt a 

1. kép • A Rosetta űrszonda Philae elnevezésű leszállóegysége és annak tudományos műszerei. 
A magyar részvétellel készült műszerek nevét kerettel kiemeltük. (ESA/ATG medialab)



1033

Magyar Tudomány • 2015/9

1032

molekuláris, ásványtani és izotóp-összetételére. 
A Philae-n összesen tíz tudományos műszert, 
illetve műszeregyüttest helyeztek el; ezek tö-
mege hozzávetőleg 21 kg. Helyzetüket a le-
szállóegységen az 1. kép mutatja. A műszerek 
között szerepel egy hat kamerából álló, pano-
ráma- és mikroszkopikus képek készítésére is 
alkalmas képfelvevő rendszer (CIVA), amely-
lyel a kutatók az infravörös és a látható hul-
lámhosszú tartományban tudtak felvételeket 
készíteni, valamint a ROLIS-rendszer, amely-
lyel az első felszínközeli felvételek készültek a 
leszállóhelyről. Az SD2 fúró, mintavevő és 
elosztó segítségével az üstökös felszínét alko-
tó anyag közvetlen vizsgálatára is lehetőség 
nyílt. A műszer a begyűjtött mintákat analí-
zis céljából a spektrométerekhez (COSAC, 
PTOLEMY), valamint mikroszkópos vizsgá-
latokhoz (CIVA) továbbította. Az APXS-mű-
szer a Mars Pathfinderen már használt alfa-
proton-röntgen spektrométer egy továbbfej-
lesztett változata, mellyel a leszállóegység 
alatti felület vegyi elemzésére nyílt lehetőség. 
A MUPUS többcélú tudományos műszer az 
üstökösfelszín sűrűségének, hőtani és mecha-
nikai sajátosságainak vizsgálatára szolgált. A 
MUPUS legfontosabb része a 40 cm hosszú 
kihajtható rúd végén helyet foglaló kalapáló- 
és mérőberendezés. Az üstökösmag rádióhul-
lám-terjedési kísérletben (CONSERT) rádio-
tomográfos módszerrel vizsgálták az üstökös 
belső szerkezetét. Ez az egyetlen olyan kísérlet 
a Rosetta-küldetés tudományos programjá-
ban, amelynek műszereit részben az anyaszon-
dára, részben pedig a leszállóegységre telepí-
tették. A ROMAP (ROsetta MAgneto meter 
and Plasma monitor) műszeregyüttes két 
kísérletet, a MAG-ot és az SPM-et integrálja. 
Feladata, hogy adatokat szolgáltasson az üstö-
kösmag mágneses tulajdonságairól, az üstö-
kös/napszél kölcsönhatásról és az üstökös 

aktivitásáról a naptól való távolság függvényé-
ben. A SESAME nevű felszíni elektro mos, 
hang- és akusztikus monitorozó kí sérlet há-
rom műszert foglal magában: a CASSE akusz-
tikus kísérletet, melynek segítségével az üstö-
kös legfelső rétegének jellemzői vizsgálhatók, 
a PP-permittivitásmérőt és a DIM-por detek-
tort. A DIM- (2. kép) és az SPM-de tektorok 
(3. kép) fejlesztésében, megépítésében és a 
mérési adatok kiértékelésében az MTA Ener-
giatudományi Kutatóközpont mér nökei és 
ku tatói vettek, illetve vesznek részt.

A magyar részvétel kapcsán fontos meg-
említeni, hogy a Philae hibatoleráns központi 
vezérlő és adatgyűjtő számítógépét az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpont és az SGF Kft. 
mérnökei fejlesztették, míg a leszállóegység 
tápellátó rendszere a BME Szélessávú Hírköz-
lés és Villamosságtan Tanszék Űrkutató Cso-
portjának jelentős közreműködésével készült.

A leszállóegység tudományos programja

A Philae működését három alapvető szakaszra 
osztották:

 Az első, ún. SDL- (Separation, Descent, 
Landing) fázisban történt meg az anyaszon-
dáról való leválás, az üstökös magjához repü-

lés és a felszínre szállás. Ennek időtartama kb. 
7 óra volt. A repülés kezdetén nyitották ki a 
Philae lábait, a CONSERT antennáját és a 
ROMAP detektorának tartórúdját. A leszál-
lás alatt folyamatosan üzemelt a ROMAP 
magnetométere, mellyel párhuzamosan össze-
hasonlító méréseket végeztek az anyaszonda 
magnetométerével, valamint a CONSERT; 
szakaszosan működött a CIVA ROLIS és a 
SESAME DIM pordetektora.

A leszállás utáni második, ún. FSS- (First 
Science Sequence) fázisban került sor az első 
felszíni tudományos mérésekre, melyek során 

– szakaszosan – valamennyi tudományos mű-
szert bekapcsolták. Az SDL- és FSS-fázisok-
ban a Philae fedélzeti tápellátását az addig 

„érintetlen” lítium-elemek (Primary Battery) 
biztosították; az FSS végső szakaszában a Phi-
lae napelemei által tölthető akkumulátorok 
(Secondary Battery) „besegítését” is tervbe 
vették.

A harmadik, ún. LTS- (Long Term Scien
ce) fázist több hónapra tervezték, melynek 
során – a Philae hőmérsékletének és az akku-
mulátorok töltöttségi állapotának figyelembe 
vételével – az egyes műszerek szakaszosan 
mérnek.

Mérési eredmények az üstökös felszínéről

A ROLIS leszállás közben készült felvételein, 
valamint a CIVA által készített panorámafel-
vételen a vártnál sokkal durvább és változa-
tosabb üstökösfelszín rajzolódik ki. A porral 
és törmelékekkel borított felszínen a kövek, 
sziklaszerű képződmények mérete több 
nagyságrenden belül változik (4. ábra). Ezen 
kívül a 67P/Churyumov–Gerasimenko szá-
mos egyéb meglepetéssel is szolgált a kutatók 
számára; az alábbiakban az érdekesebb tudo-
mányos eredményekből szemezgetünk.

Mágneses tér mérések • Az elméletek szerint 
az üstökösök és a Naprendszer nagyobb égi-
testjei anyagának összeállása során a véletlen-
szerű ütközések és a szemcsék összetapadása, 
valamint a gravitációs kölcsönhatás mellett a 
mágneses erőnek is szerepe lehetett. Mivel a 
mágneses di pólustól származó térerősség a 
távolság harmadik hatványával csökken, ah-
hoz, hogy egy ilyen kisméretű égitest esetleges 
globális mágneses terét ki lehessen mutatni, 
közeli elrepülésekre, illetve felszíni mérésekre 
van szükség. A Rosetta űr szonda keringőegy-
ségén elhelyezett Rosetta Plasma Consortium 
flux gate magnetométer (RPC-MAG) és a 
Philae fedélzetén levő RO MAP magnetomé-
tere segítségével a mágneses indukcióra vonat-
kozó párhuzamos méré sekre nyílt lehetőség. 
A ROMAP magnetométerét a leszállóegység 
műszerei közül elsőként, már a leválás előtt 
két órával bekapcsolták. A mágneses mérések 
szempontjából sze rencsés módon a Philae – 
az üstökösmagra történő leszállása közben – a 
felszínt több ponton is érintette. Az eredmé-
nyek alapján az azonos időben végzett mág-
neses mérések között nincs számottevő kü-
lönbség, és az üstökösmag globális mágneses 
tere nem mu tatható ki. Amennyiben a 67P/
Churyumov–Gerasimenko tulajdonságai a 

2. kép • A Philae tetejére szerelt DIM-
pordetektor (forrás: MTA EK, MPS)

3. kép • A ROMAP kombinált mérőfeje
for rás: Technische Universität Braunschweig)

Hirn Attila • Tudományos mérések…
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nyílt. A műszer a begyűjtött mintákat analí-
zis céljából a spektrométerekhez (COSAC, 
PTOLEMY), valamint mikroszkópos vizsgá-
latokhoz (CIVA) továbbította. Az APXS-mű-
szer a Mars Pathfinderen már használt alfa-
proton-röntgen spektrométer egy továbbfej-
lesztett változata, mellyel a leszállóegység 
alatti felület vegyi elemzésére nyílt lehetőség. 
A MUPUS többcélú tudományos műszer az 
üstökösfelszín sűrűségének, hőtani és mecha-
nikai sajátosságainak vizsgálatára szolgált. A 
MUPUS legfontosabb része a 40 cm hosszú 
kihajtható rúd végén helyet foglaló kalapáló- 
és mérőberendezés. Az üstökösmag rádióhul-
lám-terjedési kísérletben (CONSERT) rádio-
tomográfos módszerrel vizsgálták az üstökös 
belső szerkezetét. Ez az egyetlen olyan kísérlet 
a Rosetta-küldetés tudományos programjá-
ban, amelynek műszereit részben az anyaszon-
dára, részben pedig a leszállóegységre telepí-
tették. A ROMAP (ROsetta MAgneto meter 
and Plasma monitor) műszeregyüttes két 
kísérletet, a MAG-ot és az SPM-et integrálja. 
Feladata, hogy adatokat szolgáltasson az üstö-
kösmag mágneses tulajdonságairól, az üstö-
kös/napszél kölcsönhatásról és az üstökös 

aktivitásáról a naptól való távolság függvényé-
ben. A SESAME nevű felszíni elektro mos, 
hang- és akusztikus monitorozó kí sérlet há-
rom műszert foglal magában: a CASSE akusz-
tikus kísérletet, melynek segítségével az üstö-
kös legfelső rétegének jellemzői vizsgálhatók, 
a PP-permittivitásmérőt és a DIM-por detek-
tort. A DIM- (2. kép) és az SPM-de tektorok 
(3. kép) fejlesztésében, megépítésében és a 
mérési adatok kiértékelésében az MTA Ener-
giatudományi Kutatóközpont mér nökei és 
ku tatói vettek, illetve vesznek részt.

A magyar részvétel kapcsán fontos meg-
említeni, hogy a Philae hibatoleráns központi 
vezérlő és adatgyűjtő számítógépét az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpont és az SGF Kft. 
mérnökei fejlesztették, míg a leszállóegység 
tápellátó rendszere a BME Szélessávú Hírköz-
lés és Villamosságtan Tanszék Űrkutató Cso-
portjának jelentős közreműködésével készült.

A leszállóegység tudományos programja

A Philae működését három alapvető szakaszra 
osztották:

 Az első, ún. SDL- (Separation, Descent, 
Landing) fázisban történt meg az anyaszon-
dáról való leválás, az üstökös magjához repü-

lés és a felszínre szállás. Ennek időtartama kb. 
7 óra volt. A repülés kezdetén nyitották ki a 
Philae lábait, a CONSERT antennáját és a 
ROMAP detektorának tartórúdját. A leszál-
lás alatt folyamatosan üzemelt a ROMAP 
magnetométere, mellyel párhuzamosan össze-
hasonlító méréseket végeztek az anyaszonda 
magnetométerével, valamint a CONSERT; 
szakaszosan működött a CIVA ROLIS és a 
SESAME DIM pordetektora.

A leszállás utáni második, ún. FSS- (First 
Science Sequence) fázisban került sor az első 
felszíni tudományos mérésekre, melyek során 

– szakaszosan – valamennyi tudományos mű-
szert bekapcsolták. Az SDL- és FSS-fázisok-
ban a Philae fedélzeti tápellátását az addig 

„érintetlen” lítium-elemek (Primary Battery) 
biztosították; az FSS végső szakaszában a Phi-
lae napelemei által tölthető akkumulátorok 
(Secondary Battery) „besegítését” is tervbe 
vették.

A harmadik, ún. LTS- (Long Term Scien
ce) fázist több hónapra tervezték, melynek 
során – a Philae hőmérsékletének és az akku-
mulátorok töltöttségi állapotának figyelembe 
vételével – az egyes műszerek szakaszosan 
mérnek.

Mérési eredmények az üstökös felszínéről

A ROLIS leszállás közben készült felvételein, 
valamint a CIVA által készített panorámafel-
vételen a vártnál sokkal durvább és változa-
tosabb üstökösfelszín rajzolódik ki. A porral 
és törmelékekkel borított felszínen a kövek, 
sziklaszerű képződmények mérete több 
nagyságrenden belül változik (4. ábra). Ezen 
kívül a 67P/Churyumov–Gerasimenko szá-
mos egyéb meglepetéssel is szolgált a kutatók 
számára; az alábbiakban az érdekesebb tudo-
mányos eredményekből szemezgetünk.

Mágneses tér mérések • Az elméletek szerint 
az üstökösök és a Naprendszer nagyobb égi-
testjei anyagának összeállása során a véletlen-
szerű ütközések és a szemcsék összetapadása, 
valamint a gravitációs kölcsönhatás mellett a 
mágneses erőnek is szerepe lehetett. Mivel a 
mágneses di pólustól származó térerősség a 
távolság harmadik hatványával csökken, ah-
hoz, hogy egy ilyen kisméretű égitest esetleges 
globális mágneses terét ki lehessen mutatni, 
közeli elrepülésekre, illetve felszíni mérésekre 
van szükség. A Rosetta űr szonda keringőegy-
ségén elhelyezett Rosetta Plasma Consortium 
flux gate magnetométer (RPC-MAG) és a 
Philae fedélzetén levő RO MAP magnetomé-
tere segítségével a mágneses indukcióra vonat-
kozó párhuzamos méré sekre nyílt lehetőség. 
A ROMAP magnetométerét a leszállóegység 
műszerei közül elsőként, már a leválás előtt 
két órával bekapcsolták. A mágneses mérések 
szempontjából sze rencsés módon a Philae – 
az üstökösmagra történő leszállása közben – a 
felszínt több ponton is érintette. Az eredmé-
nyek alapján az azonos időben végzett mág-
neses mérések között nincs számottevő kü-
lönbség, és az üstökösmag globális mágneses 
tere nem mu tatható ki. Amennyiben a 67P/
Churyumov–Gerasimenko tulajdonságai a 

2. kép • A Philae tetejére szerelt DIM-
pordetektor (forrás: MTA EK, MPS)

3. kép • A ROMAP kombinált mérőfeje
for rás: Technische Universität Braunschweig)

Hirn Attila • Tudományos mérések…
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többi üstökösre is jellemzőek, ak kor ezen égi-
testek kialakulásakor a méternél nagyobb 
építőelemekre valószínűleg nem voltak hatás-
sal a mágneses erők. A tudo mányos eredmé-
nyek mellett az RPC-MAG és a ROMAP 
magnetométer adatainak összevetéséből a 
kutatók pontosan rekonstru álni tudták a 
Philae orientációját és forgási paramétereit; a 
kinyúló rúdon lévő detektor rezdüléseiből 
másodperc pontossággal meg tudták határoz-
ni az egyes talajérintések időpontját (Auster 
et al., 2015).

Az üstökös felszínének mechanikai tulajdon
ságai • További meglepő eredményekre jutott 
a leszállóegység MUPUS nevű műszercsomag-
ja is. Ugyan a végül ki nem eresztett rögzítő-
szigo nyokban található érzékelőkkel nem 
lehetett méréseket végezni, a Philae testén 
el helyezett, a hőmérséklet mérését végző mű-
szer végig, már az ereszkedés és mindhárom 
talajt érés során működött. A leszállás helyén, 
még ki nem nyitott állapotban 120 K-t mér-
tek, ami fél óra alatt közel 10 fokot süllyedt. 
A nappalok és éjszakák váltakozása során a 
hőmérséklet 90 K és 130 K között változott. 
Miután a berendezés belemélyedt a felszín 
anyagába –, a közvetlenül a felszín alatt levő 
üstökösanyag vizsgálatának céljából – kalapá-
ló mozgásba kezdett. Az eredményekből a 
kutatók arra következtettek, hogy a felszínt 
borító porózus réteg alatt a tömör jég hez ha-
sonló keménységű anyag található. A beren-
dezéssel ugyanis annak legnagyobb teljesítmé-
nye mellett sem sikerült néhány milliméternél 
mélyebbre ütni. Figyelembe véve, hogy az 
üstökös átlagsűrűsége csupán 0,4 g/cm3, a 
jégnek a mélyebb rétegekben többé-kevésbé 
porózusnak kellene lennie (Spohn et al., 2015).

A CASSE-műszer eredményei a fentiek-
kel összhangban arra utalnak, hogy az üstö-
kösmag felszínét finom porból álló néhány 

centiméteres réteg fedi, ami alatt egy kemény, 
jeges réteg húzódik. A CASSE többek között 
az első felszínt érés által kiváltott, közel 2 
másodpercen át tartó hangfrekvenciás mecha-
nikai rezgéseket rögzítette, és a kutatók ebből 
következtettek a felszín alatti anyag mecha-
nikai tulajdonságaira (Gibney, 2014). 

Az üstökös összetétele • Az SD2 fúró, min-
tavevő és -elosztó rendszert csak a mérési 
program végén kapcsolták be, koc káztatva, 
hogy a rögzítetlen leszállóegység pozíciója, 
illetve orientációja a mechanikai műveletek 
hatására esetleg megváltozik. Az SD2 a fúrófe-
jét a terveknek megfelelően leeresztette 46,9 
cm-rel a Philae bal konja alá, majd visszahúz-
ta a kiinduló pozícióba. A fej lesztők szerint a 
mintaátadó művelet is lezajlott és a kemencék 
is rendben működtek, ám sem a COSAC-, 
sem a PTO LEMY-mű szernek nem sikerült 
mintára utaló jelet kap nia. A kutatók gyanít-
ják, hogy a fúrófej ahe lyett, hogy az alatta levő 
kemény felszínbe behatolt volna, rögzítés 
hiányában csak a le szállóegységet emelte meg 
egy kissé. Mivel a mintavételhez a CIVA-
MV/MI-től fénykép felvétel nem állt rendelke-
zésre, így egy előre nem lehet teljes bizonyos-
sággal el dönteni, hogy megtörtént-e a min-
ta vétel, vagy csak a mintából nem keletkezett 
elegendő mennyi ségű gáz a kemencében. 
Mindezek ellenére a COSAC-műszerrel az 
első talajt érintést követő „szaglászás” során 
az üstökösmagból eltávozó gázban sikerült 
szerves anyagok nyo mára bukkanni. A 
PTOLEMY-kísérlet szak emberei is arról 
számoltak be, hogy víz és szerves molekulák 
nyomait sikerült kimutatniuk (Gibney, 2014).

Mérések a DIMpor 
és az SPMtöltöttrészecskedetektorral

A DIM-pordetektorral a leválás előtt egy órá-
val és a leválást követően még összesen három 

alkalommal – az üstökös magjától különbö-
ző távolságokban – végeztek méréseket. A 
DIM egyik szenzora ekkor, az üstökös felszí-
ne felett 2,4 km magasságban detektált egy 
minden bizonnyal üstökös eredetű részecskét. 
A kapott jel alapján nagy valószínűséggel egy 
1–2 mm átmérőjű, a Philae-hez viszonyítva 
0,1–0,7 m/s sebességgel haladó, laza szerke-
zetű részecskéről van szó. A mérési geometria 
alapján a kutatók arra következtettek, hogy 
a részecske valószínűleg kötött pályán kerin-
gett az üstökös körül. Az első talajérintés után 
a plazmamérések is elkezdődtek, melyek 
azután több mint hat órán át folytak. A vég-
ső talaj térést követően az SPM irányérzékeny 
plazmadetektorával – még a hasadékba esés 
előtt – sikerült megmérni a napszél pillanat-
nyi irányát és így a Philae felszíni pozícióját. 
A mérés azt is megmutatta, hogy a hasadékba 
„esés” az igen kis gravitáció miatt legalább ne-
gyed óra hosszat tartott. Ezt követően öt al-
kalommal, közel egy-egy órára a DIM-mű-

Hirn Attila • Tudományos mérések…

4. kép • A CIVA-P kamerarendszer által készített első panorámafelvétel 
egy üstökös felszínéről. (ESA/Rosetta/Philae/CIVA) (URL1) 

szert is bekapcsolták. Úgy a DIM, mint az 
SPM mérési adatai arra engednek következtet-
ni, hogy a Philae végső leszállóhelyén az 
üstökös aktivitása a leszállás idején még 
meglehetősen kicsi volt (Krüger et al., 2015).

Kitekintés

Az eredetileg tervezett hosszú távú tudomá-
nyos mérésekre a Philae nem megfelelő po-
zíciója miatt hosszú ideig nem került sor. A 
Nap a leszállóegységet – az üstökös 12,4 órás 
tengely körüli körbefordulása alatt – mind-
össze másfél óra hosszan és meglehetősen kis 
szögben világította csak meg, így annak hő-
mérséklete sokáig igen alacsony volt (ami az 
akkumulátorok töltését lehetetlenné tette), és 
a napelemtáblák megvilágítása sem volt meg-
felelő mértékű. A Rosetta-programban dol-
gozó mérnökök és kutatók ugyanakkor re-
ménykedtek benne, hogy az üstököspálya 
napközeli pontjának közelében a körülmé-
nyek kedvező irányban változnak, a Philae 
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többi üstökösre is jellemzőek, ak kor ezen égi-
testek kialakulásakor a méternél nagyobb 
építőelemekre valószínűleg nem voltak hatás-
sal a mágneses erők. A tudo mányos eredmé-
nyek mellett az RPC-MAG és a ROMAP 
magnetométer adatainak összevetéséből a 
kutatók pontosan rekonstru álni tudták a 
Philae orientációját és forgási paramétereit; a 
kinyúló rúdon lévő detektor rezdüléseiből 
másodperc pontossággal meg tudták határoz-
ni az egyes talajérintések időpontját (Auster 
et al., 2015).

Az üstökös felszínének mechanikai tulajdon
ságai • További meglepő eredményekre jutott 
a leszállóegység MUPUS nevű műszercsomag-
ja is. Ugyan a végül ki nem eresztett rögzítő-
szigo nyokban található érzékelőkkel nem 
lehetett méréseket végezni, a Philae testén 
el helyezett, a hőmérséklet mérését végző mű-
szer végig, már az ereszkedés és mindhárom 
talajt érés során működött. A leszállás helyén, 
még ki nem nyitott állapotban 120 K-t mér-
tek, ami fél óra alatt közel 10 fokot süllyedt. 
A nappalok és éjszakák váltakozása során a 
hőmérséklet 90 K és 130 K között változott. 
Miután a berendezés belemélyedt a felszín 
anyagába –, a közvetlenül a felszín alatt levő 
üstökösanyag vizsgálatának céljából – kalapá-
ló mozgásba kezdett. Az eredményekből a 
kutatók arra következtettek, hogy a felszínt 
borító porózus réteg alatt a tömör jég hez ha-
sonló keménységű anyag található. A beren-
dezéssel ugyanis annak legnagyobb teljesítmé-
nye mellett sem sikerült néhány milliméternél 
mélyebbre ütni. Figyelembe véve, hogy az 
üstökös átlagsűrűsége csupán 0,4 g/cm3, a 
jégnek a mélyebb rétegekben többé-kevésbé 
porózusnak kellene lennie (Spohn et al., 2015).

A CASSE-műszer eredményei a fentiek-
kel összhangban arra utalnak, hogy az üstö-
kösmag felszínét finom porból álló néhány 

centiméteres réteg fedi, ami alatt egy kemény, 
jeges réteg húzódik. A CASSE többek között 
az első felszínt érés által kiváltott, közel 2 
másodpercen át tartó hangfrekvenciás mecha-
nikai rezgéseket rögzítette, és a kutatók ebből 
következtettek a felszín alatti anyag mecha-
nikai tulajdonságaira (Gibney, 2014). 

Az üstökös összetétele • Az SD2 fúró, min-
tavevő és -elosztó rendszert csak a mérési 
program végén kapcsolták be, koc káztatva, 
hogy a rögzítetlen leszállóegység pozíciója, 
illetve orientációja a mechanikai műveletek 
hatására esetleg megváltozik. Az SD2 a fúrófe-
jét a terveknek megfelelően leeresztette 46,9 
cm-rel a Philae bal konja alá, majd visszahúz-
ta a kiinduló pozícióba. A fej lesztők szerint a 
mintaátadó művelet is lezajlott és a kemencék 
is rendben működtek, ám sem a COSAC-, 
sem a PTO LEMY-mű szernek nem sikerült 
mintára utaló jelet kap nia. A kutatók gyanít-
ják, hogy a fúrófej ahe lyett, hogy az alatta levő 
kemény felszínbe behatolt volna, rögzítés 
hiányában csak a le szállóegységet emelte meg 
egy kissé. Mivel a mintavételhez a CIVA-
MV/MI-től fénykép felvétel nem állt rendelke-
zésre, így egy előre nem lehet teljes bizonyos-
sággal el dönteni, hogy megtörtént-e a min-
ta vétel, vagy csak a mintából nem keletkezett 
elegendő mennyi ségű gáz a kemencében. 
Mindezek ellenére a COSAC-műszerrel az 
első talajt érintést követő „szaglászás” során 
az üstökösmagból eltávozó gázban sikerült 
szerves anyagok nyo mára bukkanni. A 
PTOLEMY-kísérlet szak emberei is arról 
számoltak be, hogy víz és szerves molekulák 
nyomait sikerült kimutatniuk (Gibney, 2014).

Mérések a DIMpor 
és az SPMtöltöttrészecskedetektorral

A DIM-pordetektorral a leválás előtt egy órá-
val és a leválást követően még összesen három 

alkalommal – az üstökös magjától különbö-
ző távolságokban – végeztek méréseket. A 
DIM egyik szenzora ekkor, az üstökös felszí-
ne felett 2,4 km magasságban detektált egy 
minden bizonnyal üstökös eredetű részecskét. 
A kapott jel alapján nagy valószínűséggel egy 
1–2 mm átmérőjű, a Philae-hez viszonyítva 
0,1–0,7 m/s sebességgel haladó, laza szerke-
zetű részecskéről van szó. A mérési geometria 
alapján a kutatók arra következtettek, hogy 
a részecske valószínűleg kötött pályán kerin-
gett az üstökös körül. Az első talajérintés után 
a plazmamérések is elkezdődtek, melyek 
azután több mint hat órán át folytak. A vég-
ső talaj térést követően az SPM irányérzékeny 
plazmadetektorával – még a hasadékba esés 
előtt – sikerült megmérni a napszél pillanat-
nyi irányát és így a Philae felszíni pozícióját. 
A mérés azt is megmutatta, hogy a hasadékba 
„esés” az igen kis gravitáció miatt legalább ne-
gyed óra hosszat tartott. Ezt követően öt al-
kalommal, közel egy-egy órára a DIM-mű-
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4. kép • A CIVA-P kamerarendszer által készített első panorámafelvétel 
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szert is bekapcsolták. Úgy a DIM, mint az 
SPM mérési adatai arra engednek következtet-
ni, hogy a Philae végső leszállóhelyén az 
üstökös aktivitása a leszállás idején még 
meglehetősen kicsi volt (Krüger et al., 2015).

Kitekintés

Az eredetileg tervezett hosszú távú tudomá-
nyos mérésekre a Philae nem megfelelő po-
zíciója miatt hosszú ideig nem került sor. A 
Nap a leszállóegységet – az üstökös 12,4 órás 
tengely körüli körbefordulása alatt – mind-
össze másfél óra hosszan és meglehetősen kis 
szögben világította csak meg, így annak hő-
mérséklete sokáig igen alacsony volt (ami az 
akkumulátorok töltését lehetetlenné tette), és 
a napelemtáblák megvilágítása sem volt meg-
felelő mértékű. A Rosetta-programban dol-
gozó mérnökök és kutatók ugyanakkor re-
ménykedtek benne, hogy az üstököspálya 
napközeli pontjának közelében a körülmé-
nyek kedvező irányban változnak, a Philae 
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hibernált állapotából „felébred”, rádión ke-
resztül az anyaszondánál bejelentkezik és a 
mérések a felszínen újra megkezdődhetnek. 

A 2015 első harmadában megkezdett, kap-
csolatfelvételre irányuló kampányok június 
13-án eredménnyel jártak, az anyaszonda 
rádiókapcsolatot teremtett a leszállóegységgel. 
Annak műszaki állapota a paraméterek alap-
ján igen jónak tűnik, de a rádióössze köt teté-
sek időtartama nagyon rövid, minőségük 
nem kielégítő, így ha történt is az elmúlt 
időszakban üstökösfelszíni mérés, azok ered-
ményét eddig nem sikerült a Rosettára, majd 
a Földre továbbítani. A rossz rádiókapcsolat-
nak több oka is lehet: a Philae gázkitö réstől 
megváltozott helyzete, az antennáját beborí-
tó porréteg vagy az anyaszonda üstö köstől 

való nagyobb távolsága. A stabil össze kötte-
tésre irányuló próbálkozások tovább folynak.

 Az anyaszonda távmérő érzékelői viszont 
folytatják sok hónaposra tervezett mérési 
programjukat. Az egységet a növekvő üstö-
kösaktivitás és annak hatásai miatt ugyan a 
tervezettnél nagyobb sugarú pályára kellett 
állítani, de így is lehetőség nyílik a Naprend-
szer ősi anyaga tulajdonságainak és az üstö-
kösök kialakulásának jobb megértésére.

A DIM- és SPM-műszerekhez való hazai 
hoz zájárulás a PRODEX- és PECS-szerződé-
sek keretében valósult meg.

Kulcsszavak: üstökös, Rosetta, leszállás, insitu 
vizsgálatok
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pályán (LEO) keringő űrhajókat, űrállomá-
sokat is védik. A védőpajzs másik eleme a 
légkör, amely a maradék kozmikus sugárzás 
nagy részét is elnyeli. A légkör védő hatása 
űr hajók, űrállomások esetében teljesen hiány-
zik, ezen felül a kozmikus sugárzás felső 
légkörrel, illetve az űrhajó szerkezeti eleme-
ivel való kölcsönhatása másodlagos sugárzást 
(például fékezési röntgen-, neutronsugárzást) 
hoz létre, így azok fedélzetén a dózisterhelés 
a földinek ötven–százszorosa is lehet. Az 
űrállomások belső terében a sugárzási kép 
igen bonyolult, időben és térben nagyon 
változó. Napkitörések idején a sugárzási szint 
jelentősen megnőhet, és az asztronauták 
űrséta alatt is fokozott sugárterhelésnek van-
nak kitéve. 

Az igen nagy költséggel kiképzett űrhajó-
sok aktív pályafutásának mindinkább csak 
dózisterhelésük korlátja szab határt. Ezért 
alapvető fontosságú az űrállomások különbö-
ző pontjain történő folyamatos dózismérés 
(dózistérképezés), illetve az űrhajósok dózis-
terhelésének állandó nyomon követése (sze-
mélyi dozimetria). 

Az űrdozimetria célja és jelentősége

A földfelszínen bennünket folyamatosan érő 
természetes ionizáló sugárzás (háttérsugárzás) 
részben földi, részben égi eredetű. Az égi ere-
detű összetevő az ún. kozmikus sugárzás, ami 
egyrészt a csillagközi térből (galaktikus koz-
mikus sugárzás), másrészt a Napból (szoláris 
kozmikus sugárzás) származik. 

A sugárvédelemben az ionizáló sugárzás 
mennyiségét a dózissal jellemzik. A fizikai 
vagy más néven elnyelt dózis a sugárzás ener-
giájának az a hányada, melyet az anyag egy-
ségnyi tömege elnyel. A sugárzás egészségkáro-
sító hatásánál figyelembe kell venni az egy-
ségnyi úthosszon leadott energia nagyságát 
(ezt nevezik lineáris energiaátadási tényező-
nek – LET), valamint az egyes szervek sugár-
érzékenységét is; az eredmény az effektív 
dózisegyenérték. 

A földfelszínen kettős „védőpajzs” alatt 
élünk. A Föld mágneses tere a kozmikus su-
gárzás töltött részecskéit eltéríti, mintegy be-
fogja, létrehozva a Föld körüli sugárzási 
övezeteket; ezek az alacsony Föld körüli 
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