
 

MAGYAR ŰRKUTATÁSI FÓRUM 2017 
 

Az előadások összefoglalói 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopron, 2017. április 5-7. 
 
 
 
 

  



 
2 

ISBN: 978-963-7367-14-4 

 
Szerkesztette: 

Bacsárdi László, Szűcs Eszter, Wesztergom Viktor 
 
Programbizottság: 

Almár Iván 
Bacsárdi László 
Csurgai-Horváth László 
Erdős Géza 
Földváry Lóránt 
Lichtenberger János 
Kálmán Béla 
Rózsa Szabolcs 
Wesztergom Viktor 
A Programbizottság titkára: Szűcs Eszter 
 
Helyi szervezőbizottság: 

Bán Dóra 
Berényi Kitti (koordinátor) 
Czanik Csenge 
Czirok Lili 
Koronczay Dávid 
Kuslits Lukács 
Süle Bálint 
Taligás Tímea 
További közreműködők: Bór József, Molnár Csaba, Novák Attila, Szabó Henriett 
 
Kiadja: 

a Magyar Asztronautikai Társaság 
1044 Budapest, Ipari park u. 10. 
www.mant.hu 
Budapest, 2017 
 
Felelős kiadó: Bacsárdi László főtitkár 
 
Minden jog fenntartva. 
A kiadvány még részleteiben sem sokszorosítható, semmilyen módon nem tehető 
közzé elektronikus, mechanikai, fotómásolati terjesztéssel a kiadó előzetes írásos 
engedélye nélkül.  

http://www.mant.hu/


 
3 

KÖSZÖNTŐ 
 

 

 

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) és a Geodéziai és Geofizikai Intézet 

(GGI) közös kezdeményezésére a legrégibb hagyományokkal rendelkező hazai 

űrkutatási szakmai-tudományos rendezvény a 2015-ös megújulását követően ismét 

Sopronba látogat. Az Ionoszféra- és Magnetoszféra-fizikai Szemináriumok 1972-ben 

éppen Sopronban kezdődött sorozatában ez már a 30. alkalom. Az előző, 2015-ös 

konferencia óta a rendezvény új neve Magyar Űrkutatási Fórum. A név és a tartalom 

megújításának célja, hogy minél szélesebb körű bemutatkozási lehetőséget teremtsünk 

a magyar űrkutatás és az űripar szereplői számára, továbbá az egyetemisták, 

doktoranduszok kutatómunkába való bevonása. Magyarország 2015 óta az Európai 

Űrügynökség (ESA) teljes jogú tagja, mostanra összegyűltek az első tapasztalatok a 

tagságunkkal kapcsolatban. A fórum elősegíti a véleménycserét, a meglevő szakmai 

kapcsolatok erősítését, új együttműködések kialakítását a hazai űrkutató közösségen 

belül.  

A rendezvényen meghívott előadást tart Tari Fruzsina, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumban működő Magyar Űrkutatási Iroda vezetője, valamint Kiss László 

akadémikus, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgató-

helyettese. A 22 plenáris előadás és 20 poszter előadás többek közt az űrfizika, 

űridőjárás, napfizika, geofizika, légkörfizika, űrcsillagászat, planetológia, adatelemzés 

témáit érinti. Alkalom nyílik az űrkutatáshoz, űrtevékenységhez kapcsolódó más 

tudományterületeken, műszaki fejlesztésekben elért hazai eredmények bemutatására, 

megvitatására is.  

A rendezvényen nagy hangsúlyt kap a poszterszekció, bízunk ugyanis abban, hogy a 

poszter előadásokkal is biztosítani tudjuk új témák és új szereplők megjelenését. A 

poszterek a konferencia teljes időtartama alatt megtekinthetők, két időblokkban pedig 

a poszter rövid tartalmi összefoglalójának szóbeli bemutatására, vagy egy-egy érdekes 
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eredmény, izgalmas kérdés figyelemfelkeltő felvetésére biztosítunk lehetőséget. 

Emellett a poszterszekció ideje alatt borkóstoló, illetve kávézás támogatja a közvetlen, 

személyes diszkussziót. 

A szervezést a konferencia a programbizottsága (Almár Iván, Csurgai–Horváth László, 

Erdős Géza, Földváry Lóránt, Lichtenberger János, Kálmán Béla tagok, Rózsa 

Szabolcs és Szűcs Eszter tudományos titkár), másrészt a GGI doktoranduszaiból álló 

helyi szervezőbizottság segítette. Fáradhatatlan munkájukat ezúton is köszönjük! 

 

 

Sopron, 2017. április 5. 

 

 

Bacsárdi László Wesztergom Viktor 

főtitkár 

Magyar Asztronautikai Társaság 

igazgató 

MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai 
Intézet 
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A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 

2017. április 5. (szerda), helyszín: MTA CSFK GGI 1. emeleti előadó 

 

12:30 13:30 Regisztráció 
13:30 13:50 Megnyitó 

Szarka László, az MTA CSFK főigazgatója 
Bacsárdi László, a MANT főtitkára 

13:50 14:05 Megemlékezés Bencze Pálról (Almár Iván, Wesztergom Viktor) 
14:05 14:30 Keynote lecture - Tari Fruzsina (MŰI) 
14:30 14:50 kávészünet 
 Plenáris előadások (szekcióvezető: Lichtenberger János) 
14:50 15:15 Németh Z., Timár A., Szegő K.: A 67P/Csurjumov-Geraszimenko 

üstökös diamágneses ürege – Rosetta eredmények 
15:15 15:40 Bacsárdi L., Bencsik G., Pödör Z.: Adatelemzési technikák az 

űrtevékenység során keletkező Big Data adatok feldolgozására 
15:40 16:05 Nagy JZ., Horváth I., Szalai S., Balajthy K., Sódor B.: Részvétel az 

Obsztanovka kísérletben 
16:05 16:30 Bozóki T., Sátori G.,  Bór J., Barta V.: Szt. Patrik mágneses vihar 

hatása a Schumann-rezonancia intenzitásra 2015. márciusában 
16:30 16:40 kávészünet 
 Plenáris előadások (szekcióvezető: Bacsárdi László) 
16:40 17:05 Vörös Z.: Turbulens rekonnekció kozmikus plazmákban 
17:05 17:30 Bebesi Zs.: Űridőjárás a Szaturnusznál 
17:30 17:55 1 perces szóbeli poszter bemutatók 
  Bór J., Zelkó Z., Hegedüs T., Jäger Z., J. Mlynarczyk, M. Popek, H-

D. Betz: Táncoló vörös lidércek és szülő zivatar 
villámkisüléseinek kölcsönhatása 

  Csontos A. : A geomágneses AE, ap és Dst indexek között 
korábban feltárt kapcsolatok vizsgálata a 24. napfoltciklus 
kiválasztott időszakaira 

  Dósa M., Opitz A.: Ballisztikus napszél propagáció új módszere: 
mágneses lasszó 

  Farkas P.: A Copernicus földmegfigyelési program 
  Herrmann D., Opitz A.,  Dezső Zs.: A hőmérséklet értelmezése a 

különböző magasságokban 
  Koppány Zs., Kanics T., Bacsárdi L., Szűcs E.: Informatikai 

keretrendszer Copernicus földmegfigyelő műholdrendszer által 
készített felvételek feldolgozásának támogatására 

  Kovács DD., Sipos A., Vizi PG.: Magyarok a Marson, tucatnyi 
űrtechnológiai verseny 



 
9 

  Balázs A., Baksa A., Pálos Z., Sódor B., Spányi P., Sulyán J., Szalai 
S., Tróznai G., Várhalmi L.: Rosetta Philae leszállóegység 
központi számítógépe 

  Vadász G., Heilig B., Kovács P., Csontos A.: A Tihanyi Pc3-as 
pulzációk és a DEMETER műhold részecske adatainak statisztikai 
vizsgálata 

  Kiss A., Bacsárdi L.: Műholdas kvantum kulcsszétosztó hálózat 
hatékonyságának vizsgálata 

17:55 19:00 Poszter bemutató (borkóstolóval egybekötve) a földszinti előadó 
teremben 

19:30  vacsora a Deák étteremben 
 

 

2017. április 6. (csütörtök), helyszín: MTA CSFK GGI 1. emeleti előadó 

9:20 9:55 Keynote lecture – Kiss László (MTA CSFK CSI) 
 Plenáris előadások (szekcióvezető: Csurgai-Horváth László) 

9:55 10:20 
Opitz A., Erdős G., Szalai S.: A belső helioszféra szerkezetének 
űrszondás vizsgálata 

10:20 10:45 
Horváth D., Bába P., Tóth-Szeles E., Tóth Á.: Kemohidrodinamikai 
instabilitás vizsgálata a MASER 13 rakéta fedélzetén 

10:45 11:10 

Apáthy I., Hirn A., Csőke A., Deme S., Pázmándi T., Szántó P., 
Nikolaev IV., Shurshakov VA., Bondarenko V. A., Mitrikas VG., 
Tsetlin VV.: Legújabb fejlemények és érdekességek a Pille-MKSz 
rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatban 

11:10 11:25 kávészünet 
 Plenáris előadások (szekcióvezető: Kálmán Béla) 

11:25 11:50 
Csurgai-Horváth L., Szekeres D.: Troposzférikus szcintilláció a 
műhold-Föld rádiócsatornán 

11:50 12:15 Frey S.: Kvazárok a legnagyobb felbontással: új fizika vagy sem? 

12:15 12:40 

Berényi KA., Barta V., Kis Á.: A Si és a Gs típusú geomágneses 
viharok F2-rétegre gyakorolt hatásának összehasonlítása a 
geomágneses indexek függvényében 

12:40 14:30 Ebéd a Deák étteremben 
 Plenáris előadások (szekcióvezető: Wesztergom Viktor) 

14:30 14:55 Kálmán B.: A napkutatás újabb eredményeiből 

14:55 15:20 
Barta V., Sátori G., Williams E.: Intenzív napkitörések hatása az 
alsó ionoszférára 

15:20 15:45 
Steinbach P., Ferencz O., Lichtenberger J.: Töredékwhistlerek a 
földi plazmakörnyezet monitorozásában 

15:45 16:10 1 perces szóbeli poszter bemutatók 
  Bacsárdi L., Frey S.: 15 év az űrkutatás népszerűsítéséért 

  

Bozsó I., Szűcs E., Bányai L., Wesztergom V.: Felszíni deformációk 
meghatározása a Csomád vulkán térségében archív ENVISAT 
felvételek alapján 



 
10 

  
Domján Á., Hegymegi L., Hegymegi Cs., Szöllősy J.: A FluxSet 
vektor magnetométer kalibrációja 

  

Erdős G., Lemperger I., Nagy J., Németh Z., Veres M., 
Wesztergom V.: Zéró mágneses tér laboratórium építése 
Nagycenken 

  
Hegymegi L., Szöllősy J., Domján Á.,  Hegymegi Cs.: Digitális 
teodolit a földmágneses tér abszolút mérésére 

  
Kalmár J., bányai L.: A mesterséges radar sarokreflektorok 
geometriailag optimális kialakítása 

  
Koronczay D., Lichtenberger J., Ferencz Cs.: Földi mérésű 
whistlerek forrásterületei 

  
Kovács P., Vadász G.: SWARM műholdak által észlelt nemlineáris 
események a felső ionoszférában 

  
Bondár I., Szűcs E., Wesztegom V.: EPOS-European Research 
Infrastructure on Solid Earth 

  Vizi PG.: Áramló nano űrszondák - misszió koncepció 

16:10 17:30 
Poszter bemutató (borkóstolóval egybekötve) a földszinti előadó 

teremben 
18:00  Fogadás 

 

 

2017. április 7. (péntek), helyszín: MTA CSFK GGI 1. emeleti előadó 

 Plenáris előadások (szekcióvezető: Erdős Géza) 

9:30 9:55 

Lichtenberger J., Koronczay D., Ferencz Cs., Steinbach P., M. 
Clilverd, C. Rodger, D. Sannikov, N. Cherneva: Új whistler-
inverziós eljárás 

9:55 10:20 Nagy L.: Mesterséges céltárgyak elektromágneses analízise 

10:20 10:45 

Kiss Cs., Marton G., Szakáts R., Takácsné FA., Varga-Verebélyi E.: 
"Small Bodies: Near and Far" − kis égitestek karakterizálása 
földi, űr- és helyszíni adatok alapján 

10:45 11:05 kávészünet 
 Plenáris előadások (szekcióvezető: Földváry Lóránt) 

11:05 11:30 Farkas M., Rózsa Sz., Vanek B.: Multi GNSS-es orientációbecslés 

11:30 11:55 
Strádi A., Szabó J.: Űrdozimetriai kutatások a Nemzetközi 
Űrállomáson passzív dózismérőkkel 

11:55 12:20 Kecskeméty K.: A BepiColombo űrmisszió és a Merkúr bolygó 

12:20 12:45 
Zábori B., Hirn A., Pázmándi T. , Apáthy I.: Űridőjárási kutatások 
és fejlesztések az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban 

12:45 13:00 Zárszó – Almár Iván 
13:00 14:00 Splinter-meeting (MTA Wigner FK és MTA CSFK) 
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A KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK 
ÖSSZEFOGLALÓJA  
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Legújabb fejlemények és érdekességek a 
Pille-MKSz rendszer működtetésével és 

fejlesztésével kapcsolatban 
 
 

Apáthy I.1, Hirn A.2, Csőke A.2, Deme S.2, Pázmándi T.2, 
Szántó P.2, Nikolaev I. V.3, Shurshakov V. A.4, 

Bondarenko V. A.4, Mitrikas V. G.4, Tsetlin V. V.4 
 

1  REMRED Kft. 
apathy.istvan@energia.mta.hu / info@remred.hu 

2 SVL Űrdozimetriai Kutatócsoport, MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
3 S. P. Koroljov RSC Enyergia, Oroszország 

4 Orosz Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Problémák Intézete, Oroszország 
 
 
A Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén 2003 óta folyamatosan üzemel a 
termolumineszcencia elvén működő Pille-MKSz dózismérő rendszer. A Pille-
MKSz már a Pille negyedik generációs változata; egyúttal az ISS orosz 
szegmensében a szolgálati dózismérő rendszer része. A Pille detektorait az 
űrállomás moduljainak dózistérképezése mellett űrséták, valamint erősebb 
naptevékenység esetén az űrhajósok személyi dózismérésére és különféle 
dozimetriai célú kísérletekben is használják.  Előadásunkban röviden bemutatjuk a 
rendszer felépítését, valamint összefoglaljuk az elmúlt néhány év eredményeit, 
érdekességeit és főbb tanulságait. Ahhoz, hogy a Pille-MKSz rendszer zavartalan 
működését az ISS élettartamának végéig, – a tervek szerint legalább 2024-ig – 
garantálni tudjuk, 2017-ben a Pille kiolvasó berendezésének újabb repülő példánya 
kerül fel az űrállomásra. Ezzel egy időben a rendszer újabb detektorokkal bővül, 
amelyeket a következő években továbbfejlesztett – kisebb méretű és önárnyékolású 
– változatok követnek majd. 
A Pille-MKSz rendszer második kiolvasó berendezése és a hozzá tartozó 
detektorok gyártása, valamint tesztelése a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
támogatásával (IKF/375/2015-NFM_SZERZ), a moszkvai Orvosbiológiai 
Problémák Intézetével és az RSC Energia céggel együttműködésben valósult meg. 
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Intenzív napkitörések hatása az alsó 
ionoszférára  

 
 

Barta V.1, Sátori  G.1, Williams E. 2  
 

1  MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet 
Barta.Veronika@csfk.mta.hu 

2 Massachusetts Institute of Technology 
 
 
A napkitöréseket követően, a hirtelen megnövekedett röntgen és EUV sugárzásnak 
köszönhetően, megnő az elektronsűrűség az ionoszféra D és E tartományában. Ezen 
felül a fler eseményeket gyakran követő nagy energiájú részecskék (elektronok és 
protonok) további ionizációt okozhatnak magas szélességeken. Sátori és társai 
(2016) a 23. napciklus két legnagyobb napkitörésének (Bastille Day esemény (2000 
07. 04.), Halloween esemény (2003 október-november)) az alsó ionoszférára (< 100 
km) gyakorolt hatását vizsgálták több Schumann rezonancia állomás adatainak 
elemzésével. Jelen kutatás célja e vizsgálat kiterjesztése az alsó-ionoszféra felső 
részébe (90-150 km) ionoszonda adatok felhasználásával. 
Két ionoszférikus paraméter, a minimum frekvencia (fmin) és az E réteg kritikus 
frekvenciájának (foE) változását vizsgáltuk. Több európai, meridionálisan 
elhelyezkedő ionoszféra állomás fmin és foE paramétereinek idősorát elemeztük a 
két napvihar során, hogy következtetni tudjunk az egy időben, különböző 
szélességeken bekövetkező változásokra. Az fmin paraméter nagymértékű 
megnövekedését (2-7 MHz) észleltük mindkét esemény legnagyobb fler kitörését 
követően (2007 07 14-én, valamint 2013 10 28-án). Az fmin paraméter változása nőtt 
az ionoszféra állomás szélességével. Azonban a kisebb mértékű röntgen fler 
kitöréseket követően, amelyek nem jártak együtt proton eseményekkel az fmin 
paraméter válaszának szélességfüggése kisebb mértékű volt. Az fmin paraméter 
megnövekedésének időszakaiban az foE paraméter hiányát észleltük mindkét 
esetben. A vizsgálat két legfontosabb konklúziója: 
• A röntgen sugárzás megnövekedése következtében kialakuló ionizációt meg 
tudjuk különböztetni a nagyenergiájú részecskék hatására bekövetkező 
változásoktól az alkalmazott módszer segítségével 
• A töltött részecskék által okozott hatás nem korlátozódik csupán a sarki 
régióra (> 60°), hanem kimutatható közepes szélességeken (pl. Chilton, Juliusruh) 
is. 
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Adatelemzési technikák az űrtevékenység 
során keletkező Big Data adatok 

feldolgozására 
 
 

Bacsárdi L., Bencsik G., Pödör Z. * 
  

Informatikai és Gazdasági Intézet, Soproni Egyetem 
*podor.zoltan@uni-sopron.hu 

 

Napjainkban az egyre gyorsabban növekvő adathalmazok világában élünk. A Big 
Data és a Dolgok Internetéhez (Internet of Things) kapcsolódó kutatási 
irányvonalak egyre meghatározóbbak a tudomány minden területén. Már az 
adatoknak a szenzoroktól az adatbázisig történő eljuttatása, tárolása sem triviális 
feladat, a feldolgozás pedig sokszor kifejezetten nehézkes és speciális 
megközelítéseket igényel. Különösen igaz ez az űrben végzett mérésekre, ahol a 
keletkező adatok a Big Data-t jellemző mind a 4 V-t (volume, velocity, variety, 
veracity) teljesítik. A tudásmenedzsment alkalmazása az űrtevékenység keletkezett 
adatok esetén az egyik oldalról a klasszikus módon értelmezhető: a kutatók 
naprakészek az aktuális problémák tekintetében, amikhez kapcsolódóan az 
adatgyűjtés történik. Ugyanakkor a megoldáshoz vezető út gyakran informatikai és 
technológiai kihívásokba ütközik. Kutatásunkban azon kurrens megoldásokat 
tekintjük át, amelyekkel az űrből származó nagy mennyiségű, változatos adatok 
kezelése és elemzése lehetségessé válik.  

Ezzel megalapozzuk egy olyan adatelemző infrastruktúra és módszertani könyvtár 
kialakítását, amely alkalmas a tárolt adatok elemzésre alkalmas állapotba történő 
transzformálására és a szakterület kutatói számára értékes eredmények előállítására 
és megjelenítésére.  

mailto:podor.zoltan@uni-sopron.hu
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Műholdas kvantum kulcsszétosztó hálózat 
hatékonyságának vizsgálata 
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Az elmúlt években többszörösen bizonyítottá vált a műhold alapú 
kvantumkommunikáció megvalósíthatósága, és napjainkban a műhold alapú 
kvantum kulcsszétosztás (QKD) egyre közelebb kerül a mindennapi használathoz. 
Az űrtávközlésbeli kvantum adatátvitel általános esetében alapvetően egy 
műholdból és egy földi állomásból felépülő (opcionálisan további műholdból) 
hálózatról beszélünk. A fogadó egy detektor segítségével hajtja végre a beérkező 
jel érzékelését és mérését. Minden kommunikációs protokoll, beleértve a BB84, 
B92, S09, Gisin protokollokat, figyelembe veszi a detektor kvantumhatékonyságát 
a kvantum bithiba arány meghatározásához. Ez azt jelenti, hogy a kvantum alapú 
műholdas hálózatban a kvantumhatékonyság az egyik legjelentősebb 
teljesítményjellemző. Ebben a cikkben az elsődleges célunk a detektor 
kvantumhatékonyság hatásainak vizsgálata és elemzése. 
Korábban már foglalkoztunk a Quantum Satellite Communication Simulator 
szoftver fejlesztésével, amelynek közvetlen célja a különböző, műhold alapú 
kvantumkommunikációban értelmezhető szcenáriók szimulációja. Ezáltal a 
következő szcenáriók szerinti használatra van lehetőségünk: számítás konstans 
paraméterekkel, érzékenységvizsgálat, idővezérelt kommunikáció, optimalizáció, 
csatorna szimuláció. A legújabb fejlesztési fázisban a detektor tulajdonságainak 
részletes vizsgálatának lehetőségeire koncentráltunk, hiszen a detektor 
kvantumhatásfoka olyan jelentőségű tényező, mint a kommunikációs csatorna 
transzmittanciája vagy a lézerimpulzusonkénti átlagos fotonszám. Eredményként 
több szimulációs vizsgálatot is végeztünk a detektor hatásfokának vizsgálata 
céljából. 
 
A kutatás az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok - OTKA PD-112529 
támogatásával valósult meg. 
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Rosetta Philae leszállóegység központi 
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A Halley üstökössel találkozó VEGA után a Wigner RMI második alkalommal vesz 
részt üstökös kutató misszióban. A Philae leszállóegység a misszió szempontjából 
kritikus központi vezérlő számítógépét az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és 
az SGF Kft. fejlesztette. A Rosetta űrszonda és a Philae leszállóegység párosa 2004-
ben indult és 2014-ben ért a 67/P cél üstökös közelébe. A hosszú átrepülés alatt a 
kutatók sok új ismeretet szereztek a cél üstökösről és a Philae alrendszereinek és 
tudományos műszereinek működtetéséről, így a magyar szoftverfejlesztőknek 
pontosítani kellett a leszállóegység szoftverét a leszállás előtt. Az űrszondákra 
jellemző hagyományos (fedélzeti központi vezérlő számítógép, energiaellátó, 
hőmérséklet szabályozó) és a leszállóegységre szabott speciális (talajfogást 
érzékelő, lehorgonyzó) alrendszereken felül a Philae, mint egy tudományos mini-
laboratórium, kilenc tudományos műszert hordozott fedélzetén. A leszállóhely 
kiválasztása után a Philae 2014. november 12-én hét órás ballisztikus leszállást 
követően egy váratlan hiba következtében nem tudta a talajhoz rögzíteni magát, 
azonban ép és működőképes maradt, rádiókapcsolatot létesített az üstökös körüli 
pályán repülő Rosetta anyaszondával. Bár a tudományos célok egy részét így nem 
lehetett elérni, a legtöbb műszer így is képes volt tudományos programját 
túlnyomórészt teljesíteni. A Naptól mintegy 3 CSE távolságban a leszállóegység 
elsődleges energiaforrásai közel 60 órás tudományos adatgyűjtést tettek lehetővé. 
Ezt követően a Philae hibernált állapotba került. Az üstökös Naphoz közelebbi 
pályaszakaszán, a kedvezőbb hőmérsékleti és megvilágítási viszonyokkal, a Naptól 
1,8 CSE távolságban 6 hónapos hibernált állapotot követően újra működőképessé 
vált, önállóan felvéve a kapcsolatot a Rosetta anyaűrhajóval. A magyar fejlesztésű 
hibatoleráns számítógép tízéves bolygóközi manőverek sorozatát követően, 
autonóm módon, hibátlanul vezérelte a Philae leszállóegység minden műszerét és 
alrendszerét. A mintegy húsz évet átfogó misszió számos tanulsággal szolgál az 
elkövetkező missziók számára. 
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Űridőjárás a Szaturnusznál 
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A Szaturnusz gyűrű- és holdrendszerével, valamint kiterjed magnetoszférájával 
Naprendszerünk egyik legkomplexebb, legváltozatosabb égitestje. Az elmúlt több, 
mint egy évtized során a Cassini-Huygens űrmissziónak köszönhetően nagy 
mennyiségű, jó felbontású adatot gyűjthettünk a bolygó környezetében.  
A Szaturnusz magnetoszférikus folyamatait elsősorban a bolygó gyors forgása 
határozza meg, de nem elhanyagolható az interplanetáris térből érkező hatások és a 
magnetoszféra kölcsönhatása sem. Ez sokrétűen érinti a magnetoszféra folyamatait, 
például az aurórajelenség, és a sugárzási övek változásai egyértelműen kapcsolatba 
hozhatók vele. A sugárzási övek esetében például a ko-rotáló kölcsönhatási 
tartományok beérkezése és az elektronok intenzitásváltozása között kimutatható 
összefüggés van. 
A Titán és a jeges holdak esetében döntő szerepet játszik a Nap EUV sugárzása is. 
A nap teljes energiakibocsájtása a napciklus időtartama alatt folyamatosan változik, 
ezen belül az EUV sugárzás mértéke a szoláris maximum idején a legnagyobb. Ez 
nagymértékben befolyásolhatja a Szaturnusz és a Titán felső atmoszférájának 
szerkezetét, és kémiáját, valamint a jeges holdak felszíni eróziója során kiáramló 
anyag mennyiségét és összetételét. A holdak felületi eróziójához az EUV fotonok, 
valamint a magnetoszférában ko-rotáló, belső plazmaforrásokból származó töltött 
részecskék egyaránt hozzájárulnak, így a folyamatok egymásra hatása komplex 
rendszert eredményez. A Titán hold esetében szintén számottevő tényező a 
magnetopauza közelsége, ezért magasabb szoláris aktivitás idején, a magnetoszféra 
kompressziójának hatására a Titán átmenetileg kikerülhet a magnetoszféra burokba, 
vagy akár az interplanetáris térbe is.  
Az előadás ezeket a folyamatokat foglalja össze, és mutatja be, a legújabb 
eredmények tükrében. 
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A naptevékenység következményeként esetenként előforduló geomágneses viharok 
a földi ionoszférában ún. ionoszférikus vihart idéznek elő. Az ionoszférában ekkor 
megjelenő változások mértéke az F2-rétegben a legnagyobb, mivel ez a legnagyobb 
elektronsűrűségű tartomány, így a kutatások főként erre a rétegre koncentrálnak. 
Jelen tanulmányban az F2-réteg elektronsűrűségének változását vizsgáltuk három 
geomágneses index függvényében: Kp-, Dst-, és az AE-index. Ezek a geomágneses 
viharok erősségének kifejezésére szolgáló globális indexek. Az ionoszférikus vihar 
hatások számos tényezőtől függenek, tehát mi a közepes szélességű F2-réteget 
analizáltuk télen és nyáron, figyelembe véve a napszak szerinti változásokat, tehát 
délben (11-15:00 LT) és hajnalban (03-07:00 LT) is külön-külön. Továbbá a 
geomágneses viharnak két típusa létezik: a Si (Sudden impulse), azaz a hirtelen 
impulzus háborgás, mely főként koronakidobódásokhoz (CME) köthető; illetve a 
Gs (Gradual storm), az ún. fokozatosan változó háborgás, ami pedig nagy sebességű 
napszél nyalábokhoz (HSS) kapcsolódik. Vizsgálataink fő célja ezen két vihartípus 
hatásának elkülönítése volt, és annak meghatározása, hogy milyen függvényt ír le 
a geomágneses vihar magnitúdójával. Az eredmények azt mutatják, hogy a két vihar 
típus a geomágneses vihar főfázisában ellentétes hatást okoz az F2-rétegben nyáron, 
a déli órákban. A Si háborgások csökkentik az elektronsűrűséget (negatív 
ionoszféra vihar) a vihar magnitúdójának erősödésével, míg a Gs háborgások 
növelik (pozitív ionoszféra vihar). A hajnali órákban egyik csoportosítás alapján se 
látható szignifikáns változás. Szignifikáns szezonális változás sem figyelhető meg, 
csupán a téli anomália miatti elektronsűrűség növekedés látható az adatokon. A 
geomágneses indexeket tekintve pedig az mondható el, hogy a Dst-index mutatja 
legmarkánsabban az összefüggéseket. 
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A European Plate Observing System (EPOS) egy kontinentális léptékű 
földmegfigyelési rendszer kiépítésére irányuló páneurópai kezdeményezés.  Az 
EPOS integrálja a szilárd földkéreg kutatásával összefüggő egyes nemzeti 
infrastruktúrákat, mint a különböző geodéziai-geodinamikai hálózatok, geofizikai 
obszervatóriumok, szeizmológiai hálózatok és földrengésekre, vulkánokra 
rendelkezésre álló információk, a földfelszín dinamikájára és tektonikájára 
vonatkozó adatok, hogy elősegítse a litoszféra lemez kutatásával foglalkozó 
tudományos közösségek egységesítését, egymáshoz történő közelítését Európa-
szerte, valamint az egyes európai országokban.  
Az EPOS gondolata 2007 novemberében született meg a Kutatási Infrastruktúra 
Európai Stratégiai Fórumának (ESFRI) frissítése érdekében, amelyet 2008 
decemberében a tényleges megvalósítás követett: az EPOS-t 2008 decemberében 
az ESFRI kutatási térképébe foglalták. AZ EPOS – mint az ESFRI három 
legfontosabb projektjének egyike – előkészületi szakasza 2010-2014. között zajlott, 
melyhez Magyarország alapítói minősége hiányában, valamint legjobb 
erőfeszítései ellenére nem tudott csatlakozni. A kezdeményezés 2015-ben lépett a 
megvalósítási fázisba és 2018-ban az EPOS ERIC (European Research 
Infrastructure Consortium) egy integrált európai kutatási infrastruktúrává válik. 
2015-ben az MTA CSFK vezetésével megalakult az EPOS Hungary konzorcium. 
Magyarország részéről az MTA CSFK vesz részt az EPOS Tudományos 
Tanácsának munkájában. 2017-ben elkezdődik Magyarország aktív részvétele az 
EPOS megvalósításában, elsősorban az EPOS RoadMap kidolgozásában. Az 
magyarországi program középpontjában az tektonikai folyamatok űrgeodéziai 
eszközökkel történő megfigyelése és az szeizmológiai hálózat integrálása áll. 
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A Föld–ionoszféra üregrezonátorban kialakuló Schumann-rezonancia (SR) a 
globális villámaktivitás által gerjesztett jelenség, így intenzitása nagyrészt a 
globális zivatar intenzitást és eloszlást tükrözi. Azonban az üregrezonátor felső 
határfelületét érő naptevékenységhez köthető hatások is befolyásolhatják a 
rezonancia spektrális paramétereit. Így a globális zivatareloszlást előállító 
Schumann-rezonancia inverzióhoz, amely az SR kutatás egyik 
legperspektivikusabb felhasználási területe, feltétlen szükséges ezen hatások pontos 
ismerete. A megnövekedett röntgen és a nagyenergiás proton fluxus SR-re 
gyakorolt hatása frekvenciában kimutatott, míg intenzitásban nem egyértelmű. 
Kiszóródó elektronok SR-re gyakorolt hatásának vizsgálatára korábban még nem 
került sor. 
 
2015. március 17-én a Szent Patrik mágneses vihar nagy mennyiségű elektront 
„pumpált” a Föld körüli térségbe, melyhez nem társult megnövekedett proton vagy 
röntgen fluxus.  A Hornsund (É 77,0; K 15,6), Hylaty (É 49,2; K 22,5), Mitzpe 
Ramon (É 30,6; K 34,8) és Maitri (D 70,77, K 11,72) állomásokból álló kvázi-
meridionális mérőállomás lánc SR intenzitás adatai az alsó ionoszféra 
szélességfüggő változásaira engednek következtetni. Az állomások órás 
időfelbontásban számított spektrumai, megfelelő normalizálást követően, lehetővé 
teszik a részecskekiszóródási események térbeli és időbeli azonosítását.  
 
A mágneses vihar főfázisát követő körülbelül tíz napos időszakban a zivatarok 
maximum 50 %-os intenzitásváltozásához képest akár 200-250 %-os 
intenzitásváltozás is megfigyelhető poláris és magasabb szélességű állomásokon. 
2015. március 10-én nem mágneses viharhoz köthető kiszóródás is kimutatható az 
adatsorokban. Mindez új módszert jelenthet az ionoszférikus D rétegben 
bekövetkező változások vizsgálatára. 
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Az európai litoszféra lemez tektonikai szempontból egyik legérdekesebb része a 
Kárpát-kanyar, ahol a lemezen belüli (intraplate) szubdukció egy jól meghatározott 
zónában olyan közepes mélységű (sub-crustal) földrengéseket okoz, amelyek 
jelentős szeizmikus energia felszabadulásával járnak. A szubdukcióhoz 
kapcsolódóan itt található a Kárpát-Pannon térség legfiatalabb vulkánja, a Csomád. 
Egymástól függetlenül szeizmikus tomográfiai, petrofizikai valamint 
magnetotellurikus módszerek kimutatták, hogy a vulkán egy potenciálisan aktív 
magmakamrával rendelkezik. A terület felszíni deformációinak meghatározása 
segítenek megérteni a Vrancea szeizmikus zóna alatt elhelyezkedő sekély és mély 
szerkezeti egységek folyamatait, így a litoszféra jelenkori dinamikáját. 
A nagyon kis elmozdulással járó tektonikus folyamatok megbízható megfigyelése 
kihívás a tudomány számára, amelyben a legmodernebb űrgeodéziai technikák 
hozhatnak áttörést. Korábban több, nemzetközi együttműködés keretében történtek 
kísérletek, döntően GNSS észlelésekre alapozva, melyek egymással nem 
konzisztens deformációs tereket adtak. Kis elmozdulások nagy megbízhatósággal 
az interferencia elvén mérhetőek. A műholdradar interferometria egy aktív, 
mikrohullámú tartományú távérzékelési eljárás, a SAR (szintetizált apertúrájú 
radar) felvételek interferometrikus feldolgozása a felszíni deformációk műhold 
irányú (LOS) meghatározását teszik lehetővé.  
Kutatásaink során ESA CAT-1 pályázat keretében beszerzett, achív SAR felvételek 
(Envisat műhold, 2002-2010) alapján vizsgáltuk a Csomád vulkán tágabb területén 
esetlegesen bekövetkezett deformációkat. Az előadás bemutatja az adatfeldogozás 
lépéseit, az interferogramok idősor elemzésének különböző módszereit, a 
meghatározott deformációs sebességeket. A módszer 1D-s elmozdulás értékeket 
tud meghatározni. Eljárást dolgoztunk ki a leszálló és felszálló irányú 
műholdpályák felvételeinek kombinálására, így a bekövetkezett deformációk 2D-s 
meghatározására. Előadásunkban rámutatunk a módszer korlátjaira valamint a 
jövőbeni, az ESA Copernicus földmegfigyelő programjának Senitnel-1 misszió 
észlelésein alapuló fejlesztési lehetőségeire.   
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A vörös lidércek (VL) intenzív elektromos aktivitású zivatarok fölött 50-90 km-es 
magasságtartományban kialakuló, természetes elektromos kisüléseket kísérő, 
általában néhány századmásodpercig megfigyelhető fényjelenségek. A táncoló VL-
ek a jelenségcsoport olyan eseményei, amelyekben több, sokszor hasonló alakú VL 
legfeljebb néhány tizedmásodperces késleltetéssel egymást követően valamilyen 
irány mentén villan fel egyfajta mozgás benyomását keltve. 

2013. augusztus 6-án egy mezo-skálájú konvektív zivatarrendszer haladt át 
Közép-Európán dél-keletről észak-nyugat felé Németország, Ausztria, a Cseh 
Köztársaság és Lengyelország területén át. A zivatarrendszer több cellából állt, 
amelyek fölött Sopronból (16.6°K, 47.7°É) és Nydekből (Cseh Köztársaság, 
18.8°K, 49.7°É) több mint 100 vörös lidérc eseményt, közöttük számos táncoló VL 
csoportot is megfigyeltünk. A vizsgált táncoló VL csoportok elemeinek a 
koordinátáit a két megfigyelési helyen egyidejűleg rögzített videó felvételek alapján 
geometriai háromszögeléssel határoztuk meg. 

A VL események túlnyomó részben intenzív (nagy töltésmomentumú), 
pozitív polaritású és viszonylag erős kisülési áramú villámok után figyelhetők meg, 
mivel az ilyen villámkisülések után alakul ki a mezoszférában a természetes 
elektromos kisülés bekövetkezéséhez szükséges kritikus értéket meghaladó 
erősségű kvázi-stacionárius elektromos tér. A zivatarrendszerben előforduló 
villámkisülések helyét, időpontját, típusát (felhő-föld (CG) vagy felhővillám), 
polaritását és a kisülési áram legnagyobb értékét a LINET villámfigyelő hálózat 
adatbázisa tartalmazza. A vizsgált VL eseményekhez köthető villámokat a fenti 
jellegzetességükön túlmenően az optikai észlelésekhez közeli helyük és időpontjuk 
alapján azonosítottuk. 

A megjelenő VL-ek és az azonosított villámok helyének és időpontjainak 
összevetése arra utal, hogy a VL-ek elősegíthetik egy újabb, VL-ek kiváltására 
alkalmas +CG villám bekövetkeztét, ami magyarázhatja a táncoló VL események 
kialakulását.   
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2008. január 4.-én kezdetét vette a 24. napfoltciklus, amely több tekintetben is 
jelentősen eltér a korábban már megfigyeltektől. A 2008-as esztendőben alig 
növekedett a minimális aktivitás idején megfigyelt napfoltok száma. Ez az extrém 
nyugodt időszak 2009 végéig elhúzódott. A ciklus még nem fejeződött be, de az 
eddigi adatok alapján a legkisebb aktivitású napfoltciklus lehet a megfigyelések 
kezdete, 1750, óta.   
A földi mágneses tér megfigyelése során nyert adatok is tükrözik az anomális 
viselkedés jegyeit. Főleg azok a mennyiségek válhatnak érdekessé számunkra, 
amelyek interplanetáris tér viselkedésével szoros kapcsolatban vannak. A 
vizsgálatunk tárgyául választott AE, ap és Dst geomágneses indexek viselkedését 
és viszonyukat már korábban többen is vizsgálták. Kimutatták a naptevékenységgel 
szoros kapcsolataikat, évszakos változásaikat és korrelációt számítottak az egyes 
mennyiségek között.  
A mágnesesen különösen nyugodt és hosszú periódusok valamint a viszonylag 
alacsony napfoltszámot eredményező napfolt maximum lehetőséget teremtenek, 
hogy a korábbi számítások eredményeit olyan természetű időszakokra is 
ellenőrizhessük, amelyre eddig nem nyílt lehetőség. 
A poszterünkben a korábban közzétett eredményeket szembesítjük a 24. 
napfoltciklus időszakára számított értékekkel és az eltérések lehetséges 
magyarázatait is közöljük. 
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A műhold-Föld rádiócsatornán továbbított jelek terjedését a Föld légkörén való 
áthaladás során számos tényező befolyásolja. Ezek a hatások jelcsillapítást 
okoznak, amelyek a jel frekvenciájától és a polarizációjától függően különféle 
mértékűek lehetnek. A jelterjedést a légköri gázok miatt fellépő abszorpció, szórás 
és depolarizáció, a csapadék okozta csillapítás illetve a légköri turbulencia miatt 
kialakuló troposzférikus szcintilláció terheli. Ezen hatások jellemzően valamilyen 
sztochasztikus folyamattal jellemezhetők, melyek közül itt a szcintilláció 
jelenségével, mérésével és modellezésével foglalkozunk a 20 illetve 40GHz körüli 
frekvenciákon.  
Az Európai Űrügynökség Aldo Paraboni tudományos kísérletét a 2013-ban 
felbocsátott Alphasat műholdon helyezték el. A geoszinkron pályán mozgó műhold 
koherens, modulálatlan színuszos vivőt sugároz Ka illetve Q sávban 19.701 és 
39.402 GHz-en Európa irányába. A kísérletben részt vevő intézmények a 
jelterjedést vizsgálják a műhold jeleinek vételére szolgáló vevőállomások 
segítségével. A kísérlet célja a jelenleg még kevésbé használt, magasabb 
frekvenciasávok vizsgálata, a meglévő terjedési modellek pontosítása, a 
depolarizáció jelenségének tanulmányozása és újabb hullámterjedési modellek 
kidolgozása.  
A BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéke is részt vesz a 
kísérletben, melynek keretében mindkét sáv vételére alkalmas vevőállomást épített. 
A 2014 óta üzemelő állomás egy másodperces mintavételi sebességgel rögzíti a 
vételi jelszint adatokat, amely a légköri jelenségek hatásainak elemzéséhez, 
eloszlások számításához és modellalkotáshoz egyaránt alkalmas. Meteorológiai 
adatok párhuzamos gyűjtése is segíti a pontosabb vizsgálatokat.  
A vételi jelszint idősorok lehetővé teszik a szcintilláció jelenségének megfigyelését 
is. Cikkünkben megvizsgáljuk a Ka és Q sávú szcintilláció hatásait és az egyéb 
fizikai paraméterektől (antennaméret, műhold pozíció, időjárás) való függését, 
továbbá összehasonlítjuk a méréseinket és az ITU-R hivatalos modelljei által 
számítható csillapítás statisztikákat. 
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 Az előadásunkban a mágneses teret mérő eszköz hitelesítési menetéről és 
hitelesítési paraméterek meghatározásnak módjáról lesz szó. Célunk egy olyan 
kalibrációs eljárás kifejlesztése, amely a magnetométert alkalmassá teszi nullteret 
előállító tekercsrendszerek, berendezések mágneses terének szerkezeti vizsgálatára, 
és monitorozására. 
 A FluxSet vektor magnetométer két egységből áll. Az egyik az elektronikát 
tartalmazó modul, a másik a földi tér 3 összetevőjét mérő egymásra kölcsönösen 
merőleges elrendezésű, jobb-sodrású, mágneses szenzorokat magába foglaló kocka. 
A magnetométer mérési tartománya ±65000 nT, a felbon¬tó-képessége 0.1 nT. 
 A kalibrálásokhoz szükséges referencia adatokat két forrásból szerezzük be. 
Egyrészt a nagycenki obszervatórium 1 perces átlagú, véglegesített variométer 
méréseiből válogatjuk ki a megfelelő időben mérődötteket, másrészt pedig az 
INTERMAGNET obszervatóriumaiban használt abszolút mérés módszerével: egy 
skalár magnetométer és egy D/I teodolit segítségével saját kezűleg határozzunk 
meg a földi mágneses tér  nagyságát és irányát. 
 A FluxSet vektor magnetométer kalibrálásakor kompenzáljuk a szenzorok 
bias ofszetét, skála faktorát, nem merőlegességi hibáit, az elektronikai modul 
mágnesezettségét, illetve ezeknek a hőmérséklet függőségeit. 
 A kalibrálás eredményessége miatt létfontosságú olyan mérési adatok 
gyűjtése, ahol a FluxSet vektor magnetométer egy helyben minden irányban körbe 
forog, miközben mér. Ehhez szükséges egy nem mágneses, automatizált, 
mikrokontrollerrel vezérelt forgató berendezés, aminek az elkészítése folyamatban 
van. 
 A hőmérsékleti korrekciók meghatározására hőkamrás kísérleteket 
végzünk. 
 A vektor magnetométert, az egy helyben történő forgatásával, a ±48000 nT 
tartományban lehet hitelesíteni, mind a három szenzor vonatkozásában. A 
hitelesítési paramétereket ellipszoid illesztéssel becsüljük, figyelembe véve a 
referencia adat időbeli változását is. 
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Számos modell létezik, amelyekkel a Föld közelében mért napszél paramétereket 
más pályákra propagálhatjuk, megbecsülve ezzel az adott objektum környezetében 
uralkodó űridőjárási viszonyokat. A fizikailag pontosabb, valóságot hűebben leíró 
magneto-hidrodinamikai (MHD) modellekkel szemben a ballisztikus modellek 
előnye, hogy egyszerűbbek, gyorsabbak és nincs szükség kezdeti feltételekre a 
számításokhoz. A Naphoz közel, ahol a terjedési út rövidebb és a MHD hatások 
kisebb szerepet játszanak, a ballisztikus modellek különösen jó szolgálatot tesznek. 
Az itt bemutatott mágneses lasszó módszer lényege, hogy első lépcsőben a 
célobjektum ismeretében határozza meg azokat a tartományokat időben és térben, 
amelyekről a propagációt érdemes elvégezni. Maga a propagáció a második lépés, 
melynek során megkeressük azt a mágneses erővonalat, amely a legnagyobb 
valószínűség szerint összeköti a célobjektumot a forrásfelülettel. A kiválasztott 
erővonal mentén propagáljuk a paramétereket a tágulás figyelembevételével, de az 
egyéb folyamatok elhanyagolásával. A modell bemeneti adatként a Föld-közeli 
ACE űrszonda méréseit használja, így azt is feltételezi, hogy a Nap aktivitása az 
adott hosszúságokon fél napcikluson keresztül állandó. Ez természetesen nem 
mindig valósul meg. Az eredményekben jelentős javulás érhető el, ha más szondák 
méréseit is felhasználjuk bemeneti adatként. Ezáltal csökken a tényleges mérés és 
a propagáció ideje közti időkülönbség, azaz enyhül a Nap-aktivitás állandóságára 
tett kényszerű feltétel is.  
A módszert összehasonlítottuk más ballisztikus és MHD propagációs 
eredményekkel, illetve sikeresen teszteltük a Rosetta-misszió során, ahol energikus 
részecske adatokat tudtunk a segítségével értelmezni. Továbbá egy kéthetes 
előrejelzéssel is tudtuk segíteni a misszió tervezőit a keringési pályák 
meghatározásában. 
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Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet és az MTA Wigner FK közösen a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz benyújtott GINOP-2.3.3-
15-2016-00016 regisztrációs számú pályázatával jelentős összegű támogatást nyert 
egy elektromágnesesen csendes laboratóriumi helyiség létrehozására. A 
Magyarországon elsőként megvalósuló mágnesesen árnyékolt szobával a 
nagycenki Széchényi István Geofizikai Obszervatóriumban olyan infrastruktúrát 
fogunk megvalósítani, amellyel a földi mágneses tér aktív kompenzálása és a 
maradék tér hatékony csillapítása révén az interplanetáris térre jellemző mágneses 
környezetet tudunk létrehozni. Ezzel a kísérleti és kalibrációs célokat szolgáló 
berendezéssel lehetővé válik a világűrbe küldendő eszközök kis mágneses térben 
történő fejlesztése, kalibrálása és az eszközök saját mágneses terének 
meghatározása. A laboratórium elsődleges céljai között szerepel egy új generációs 
magnetométer (SERF, Spin Exchange Relaxation Free) telepítése és későbbi 
továbbfejlesztése. Ezzel a műszerrel hasonló pontosság érhető el, mint a 
szupravezető magnetométerekkel, azzal az előnnyel, hogy nincs szükség folyékony 
héliumos hűtésre, ami lehetővé teszi a SERF magnetométerek világűrbe telepítését. 
A SERF magnetométerek hátránya viszont, hogy csak rendkívül kicsi mágneses 
térben működnek megfelelően, ezért fejlesztésük csak olyan kis mágneses terű 
környezetben lehetséges, mint amilyen a megvalósítandó laboratórium. Az 
előadásban bemutatjuk a két éves futamidővel felépítendő infrastruktúra jellemzőit, 
az aktív és passzív mágneses árnyékolás tervezett megvalósítását és a 
hatékonyságukra vonatkozó modellszámítások elsődleges eredményét, valamint a 
későbbiekben elvégezhető további „finomhangolásokra” vonatkozó 
elképzeléseinket is. Részletesen ismertetjük a laboratórium használatának 
széleskörű lehetőségeit, amelyek között új típusú magnetométerek fejlesztése, 
„search coil” típusú magnetométerek bemérése, űreszközök saját mágneses terének 
meghatározása, kőzetek mágneses domén szerkezetének feltárása, vagy akár 
különleges mágneses ötvözetek hőkezelése, bioáramok kimutatása, 
orvosdiagnosztikai eljárások fejlesztése is szerepelhet.  
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A geodéziában már évtizedek óta alkalmazzák fázismérésen alapuló differenciális 
helymeghatározás (RTK) elvét. Ezzel a módszerrel akár a milliméteres pontosság 
is elérhető megfelelő minőségű antennákkal és műholdvevőkkel. A differenciális 
helymeghatározás mindig egy ismert pozíciójú referenciaponthoz viszonyítva 
kapjuk meg. Azonban ha ez az ismertnek vett pont egy közös platformon rögzített 
távolságban helyezkedik el egy másik mérési ponttal a helymeghatározást elvét 
helyzetmeghatározás becslésére alkalmazható. 
Egyfrekvenciás méréseknél, ahogy a pozicionálásnál is, ebben az esetben is 
kulcskérdés a ciklustöbbértelműségek gyors és megfelelő feloldása, hiszen csak így 
kaphatjuk meg a megfelelő pontosságú orientációbecslést. 
Az eredeti ciklustöbbértelműség feloldási problémához hozzávehetünk egy 
kényszert, melyet figyelembe véve a feloldás sikere sokkal magasabb lehet. Ez a 
kényszer a két mérési pont közötti távolság, amit ismertnek és rögzítettnek 
vesszünk.  A LAMBDA eljárást ezzel a feltétellel kibővítve megkaphatóak a két 
vevő közötti ciklustöbbértelműségek. 
Az így kapott bázistávolsággal kényszerezett koordináta-összetevőket felhasználva 
megkapjuk a platform adott időpontbeli bólintó és legyező szögeit. Ez az 
orientációbecslési eljárás alkalmazható légi és földi járművek 
helyzetmeghatározásához. Ez a megoldás az inerciális szenzorok megoldásával 
ellentétben integrált hiba mentes, tehát időben nem változik a számítás pontossága. 
A számítási algoritmus valós, multi GNSS-es méréseken lett tesztelve. A becslés 
validálását földi környezetben hagyományos geodéziai mérésekkel végeztük. 
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A környezetünkről szerzett minden adat kulcsfontosságú, mivel ezek segítségével 
tudjuk megérteni bolygónk működésének - részben az emberi tevékenység által 
okozott - változásait, melyek mindennapi életünkre is jelentős hatással vannak. 
A Copernicus európai földmegfigyelési program ebben vállal vezető szerepet. A 
programot az Európai Bizottság irányítja, az űrbéli komponenst az Európai 
Űrügynökség, a szárazföldi és óceáni komponenst a tagállamok és az Európai 
Környzetvédelmi Ügynökség fejleszti és hozza létre. A földmegfigyelő műholdak 
és az in situ szenzorok által gyűjtött adatok feldolgozásával a Copernicus 
megbízható és naprakész információkat biztosít szolgáltatásain keresztül. Ezek a 
szolgáltatások hat tematikus területet fednek le: szárazföldek, tengerek, légkör, 
klímaváltozás, vészhelyzetek kezelése és biztonság. 
A fő felhasználók azok a döntéshozók és hatóságok, akiknek minden elérhető 
információra szükségük van a környezetvédelmi jogszabályok és irányelvek 
kidolgozásához, vészhelyzetek esetén kritikus döntések meghozásához. Azonban a 
Copernicus program számára készülő Sentinel műholdak és más műholdas 
küldetések adataira alapozva ezen felül is számos hozzáadott értékkel rendelkező 
szolgáltatás hozható létre mind közszolgálati, mind piaci célokra, melyek 
bizonyítottan gazdasági növekedést generálnak, munkahelyeket teremtenek. Az így 
létrejött eredményeknek pedig egyre jelentősebb szerepe lehet a hazai 
döntéshozatalban, tudományos kutatásokban és fejlesztésekben is. 
Ezért fontos, hogy a Copernicus program és a kapcsolódó tudás a lehető legtöbb 
emberhez eljusson, ezáltal csökkentve a távolságot az egyes területek szakértői és 
a folyamatosan növekvő adatmennyiség között, hogy a Copernicus adatokat minél 
több szektorban széleskörűen hasznosíthassák. 
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Az orosz RadioAstron (Szpektr-R) mesterséges hold 2011-ben állt pályára. A 
fedélzetén elhelyezett 10 m-es átmérőjű antennájával a Földi rádiótávcső-
hálózatokkal együttműködve interferométeres megfigyeléseket végez. Egyik fő 
kutatási területe fényes, kompakt aktív galaxismagok vizsgálata, minden eddiginél 
finomabb felbontással. A technika neve űr-VLBI, a különösen nagy felbontást 
pedig a kiválasztott égi célpontot együtt észlelő földi és űrbeli antennák közötti 
nagy távolság (hosszú bázisvonal) segítségével érik el. A RadioAstron a jelenleg 
aktív műholdak közül a legmesszebbre, a Földtől akár 350 ezer km-re jut el elnyúlt 
pályáján. A műhold megfigyelési programjának egy részét rádiósugárzó aktív 
galaxismagok (kvazárok) egy nagyobb mintájának felmérésére szánták. A program 
keretében eddig több mint 160 célpontot sikerült detektálni, némelyiket olyan 
hosszú bázisvonalon, amelynek a nagysága meghaladja a Föld átmérőjének 27-
szeresét! A mérések alapján meghatározható a rádióforrások ún. fényességi 
hőmérséklete. Ez a mennyiség jellemző a rádióforrás erősségére és a térrész 
kiterjedésére, ahonnan a sugárzás ered. Fizikai megfontolásokból a fényességi 
hőmérséklet nem haladhat meg egy bizonyos határt. Ha ennél mégis nagyobb 
értékeket mérünk, akkor két eset lehetséges. Vagy az aktív galaxismagok 
működését leíró fizikai modelljeinkkel van baj, vagy valamilyen folyamat révén 
látszólag megnövekszik a fényességi hőmérséklet. Ilyen lehet a relativisztikus 
nyalábolás, amikor a kvazárban levő, az energiakibocsátásért felelős szupernagy 
tömegű fekete lyuk környezetéből kiinduló, a fényéhez közeli sebességre 
felgyorsuló plazmanyaláb majdnem pontosan a látóirányunkba mutat. Azonban a 
relativisztikus nyalábolás hatása sem lehet tetszőlegesen nagy. Furcsa véletlen, 
hogy a Földön elhelyezett rádiótávcsövek hálózatával épp akkora felbontást lehet 
csak elérni, amivel az elméletileg elképzelhető határnál magasabb fényességi 
hőmérsékletek – ha vannak is ilyenek – még nem lennének megmérhetők. Ezért van 
szükség az űr-VLBI-nek a Föld átmérőjénél is hosszabb bázisvonalaira. Az 
előadásban a RadioAstron égboltfelmérés előzetes eredményei alapján 
megmutatom, hogy akár 1014 K-t is elérő fényességi hőmérsékleteket sikerült 
meghatározni egyes kvazároknál. Ez még éppen megmagyarázható jelenlegi fizikai 
ismereteink alapján, de ha a folytatódó megfigyelések során nagyobb értékek is 
felbukkannának, komolyan el kellene gondolkodni arról, hogyan is lehetséges ez. 
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Idén lesz 60 éves az űrkorszak, és az utolsó negyedét végigkísérte az Űrvilág 
(www.urvilag.hu) magyar nyelvű internetes asztronautikai hírportál. 2002-ben 
Szentpéteri László és szerkesztőtársai azért hozták létre, hogy legyen 
Magyarországon egy széles nagyközönséghez szóló, rövid és közérthető cikkeket 
közlő, megbízható és szakmailag hiteles hírforrás, amely az űrkutatással, 
űrtevékenységgel foglalkozik. A cél nem csak az aktuális űrhírek, világesemények 
közzététele volt. A kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektettünk az űrtevékenység 
gazdasági-társadalmi hasznának, az űrkutatási eredmények alkalmazásainak minél 
szélesebb körű bemutatására. Emellett fórumot biztosítunk a hazai űrkutató 
közösségnek, hogy új eredményeikről tájékoztathassák az olvasókat. Az Űrvilág 
következetesen kiállt Magyarországnak az Európai Űrügynökséghez (ESA) való 
csatlakozása mellett. A hírportált önkéntes munkatársak – elsősorban különböző, 
az űrkutatáshoz kapcsolódó szakmák képviselői, egyetemi hallgatók – készítik és 
szerkesztik. Az ismeretterjesztés iránti elkötelezettségből a portálon megjelenő 
anyagok szabadon hozzáférhetők az olvasók és más sajtótermékek számára is. 
Írásaink így alkalmanként sokkal nagyobb körhöz is eljutnak, mint az Űrvilág saját 
közvetlen olvasótábora. Az Űrvilág hiánypótló munkáját az olvasók mellett 
szakmai szervezetek is elismerik. A 2002-es indulás óta eltelt csaknem másfél 
évtizedben megjelent több mint 7000 cikkünk mindegyike hozzáférhető 
archívumunkban, időrendi és tematikus csoportosításban és szöveges keresési 
lehetőséggel. Bemutatkozásunk alkalmával ezek közül is felidézünk néhány 
emlékezetes írást. 
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A földmágneses tér időbeli változásának folyamatos regisztrálására használt 
műszerek nullvonala szintén változik az időben így azok abszolút értékét 
rendszeresen meg kell határozni. Erre a célra már hosszabb ideje, mindenütt a 
világon a D/I teodolitokat használnak, melyek olyan nem mágneses klasszikus 
teodolitok, ahol a távcsőre egy magnetométer van erősítve és megfelelő mérési 
eljárással alkalmasak a deklináció és inklináció szög abszolút értelmű 
meghatározására. Az eljárás hátránya azonban, hogy sok kézi munkát, nagy 
gyakorlatot igényel és sok a hibalehetőség. 
 
Az előadásban bemutatni kívánt műszer fejlesztésében résztvevő csapatnak először 
(és mostanáig egyedüliként) sikerült olyan mágneses szennyezést nem tartalmazó 
teodolitot készíteni, amely kimenetén nemcsak a magnetométer adatait hanem a 
deklináció és inklináció szögeket is szolgáltatja digitális formában. Ezzel nemcsak 
gyorsítja a mérést, hanem jelentősen csökkenti a hibázás valószínűségét és 
lehetőséget ad a kézi munka elkerülésére az eredmény kiszámításánál. Reményt ad 
továbbá egy reális áron előállítható teljesen automatikus mérőberendezés 
elkészítésére. 
 
A műszer következő egységekből áll. A nem mágneses digitális teodolit, melynek 
teleszkópjára van erősítve a magnetométer és egy adatkommunikációt biztosító 
rádió. A központi elektronikai egység, amely szintén rádióval van ellátva és 
tartalmaz egy miniszámítógépet továbbá egy GPS vevőt. Az egység access point-
ként szolgál a hozzá wifi-vel csatlakozó tablethez, laptophoz vagy Pc-hez. Ez 
utóbbi biztosítja egyben a megjelenítési funkciót és végzi el az eredmény 
kiszámítását is, továbbá lehetővé teszi a mérési paraméterek beállítását. Tartozik a 
berendezéshez még egy kisméretű távirányító, amellyel a kezelő kezdeményezheti 
a mérési adat eltárolását.  
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Folyadékfázisban lejátszódó reakciók esetén a kiindulási anyag és a végtermék 
fizikai tulajdonságai, mint a hőmérséklet, a sűrűség és a felületi feszültség között 
különbségek alakulnak ki. A hőmérséklet- és a kémiai összetétel változás okozta 
sűrűségkülönbség földi körülmények között természetes konvekciót indukálhat, 
míg nyitott folyadékfelszín esetén a felületi feszültség különbség is konvektív 
áramlást generálhat. A kettő kölcsönhatása pedig komplex viselkedést eredményez. 
A tisztán felületi feszültség változás által vezérelt Marangoni instabilitás hatásának 
mennyiségi jellemzéséhez tehát gravitációmentes körülményekre van szükség. 
 
Csoportunk a jodát-arzénessav autokatalitikus frontreakciót használta fel a jelenség 
szemléltetésére. A reakció során kialakuló vékony reakciózóna, azaz kémiai front 
két oldalán a sűrűségkülönbség időben állandó. Ugyanakkor a felületaktív termék 
nyitott folyadékfelszín esetén képes a rendszer viselkedését befolyásolni és így a 
kemohidrodinamikai instabilitás hosszú időn keresztül vizsgálható megfelelően 
megválasztott kísérleti körülmények között. 2012-ben az Európai Űrügynökség 56. 
parabolarepülési kampányában a jelenséget periodikusan modulált gravitációs 
térben tanulmányoztuk. A Kirunában levő Esrange-űrbázisról 2015. december 1-
jén felbocsátott MASER 13 rakéta fedélzetén közel 6 percig tudtuk a reakció 
lejátszódását gravitácómentes körülmények között a CDIC-3 modulban vizsgálni. 
Újdonsült teljes jogú ESA tagságot szerző magyar csoportként elsőként 
végezhettünk kísérleteket egy 260 km-es magasságot elérő MASER rakéta 
fedélzetén. Az előadásban a kísérleti és a számolási eredményeket ismertetjük 
röviden. 
 
A kutatás az Európai Űrügynökség (ESTEC 400010225/11/NL/KML) 
támogatásával valósult meg. 
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Egy ESA PECS támogatásnak köszönhetően a hazai INSAR kutatások központja 
Sopron lett, itt folyik a Sentinel radar műholdképek geodinamikai 
alkalmazhatóságának vizsgálata. A különböző időpontokban, de azonos 
pozíciókból készített felvételek alapján van lehetőség a földfelszín jól tükröző 
pontjainak mozgásvizsgálatára. A természetes felszínborítású területeken sajnos 
kevés stabil radarreflektor található, ezért mesterséges reflektorok telepítésére van 
szükség. Ezek optimális formája a három, egymásra merőleges síkból képzett 
sarokreflektor, mely kialakításánál fogva garantálja, hogy a beeső sugarak a hármas 
tükrözés után pontosan a beesési iránnyal ellentétesen lépjenek ki. Kutatásunkban 
azt vizsgáltuk, hogy a sarokreflektorok különböző geometriájú oldallapjai mekkora 
hasznos tükröző felületet nyújtanak, anyagtakarékosság szempontjából az oldalak 
milyen kialakítása az optimális. Programot készítettünk a reflektorba érkező 
fénysugarak útjának leírására, hogy megállapíthassuk, vannak-e az egyes 
reflektoroknak ’vakfoltjai’, azaz olyan területek, ahová beérkező fénysugár idő előtt 
– háromnál kevesebb tükröződés mellett – lép ki a reflektorból. Modellezési 
eredményeink azt mutatják, hogy egyes reflektortípusok oldalainak ötöde/harmada 
lehet vakfolt, ezek elhagyása nem csökkenti a hasznos tükröző felületet, vagyis a 
ma használt radarreflektorok anyagköltsége (és súlya) a hatékonyság fenntartása 
mellett jelentősen csökkenthető. 
A modellezés melléktermékeként ellenőriztük azt a sejtést is, miszerint a 
sarokreflektoroknak egy jól meghatározott bázispontja van, vagyis a fénysugár 
beesési pontjától függetlenül pontosan akkora utat tesz meg, mintha a reflektor 
hármas sarokpontjából verődne vissza. 
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Lassan befejeződik az elég alacsonynak bizonyuló 24. napciklus, ismertetem a 
naptevékenységi ciklus jelenlegi állását, változását az előző Fórum óta, bemutatom 
az érdekesebb és jelentősebb eseményeket. – A rokon tudományokban széleskörűen 
használt mérőszám a naptevékenység intenzitásának jellemzésére a napfolt-
relatívszám. A legutóbbi évtizedben ennek homogenitása kérdésessé vált, és 
intenzív vizsgálatok történtek a skála kiegyenlítésére a teljes időintervallumra. 
Ennek eredményeként homogenizálták és visszamenőlegesen módosították a 
belgiumi nemzetközi archívumot, ezt is ismertetem. A változtatás legfontosabb 
eredménye, hogy a naptevékenység nagyjából állandó szintű, az évszázadok alatt 
nincs benne lényeges emelkedés, mint korábban gondoltuk. - A mostanában 
sarkvidéki jégrétegekben felfedezett anomáliák alapján, valamint űrszondák 
mérései következtében ismét előkerült a Nap-szuperflérek előfordulásának 
gyakorisága, valószínűségük, annak lehetősége, hogy a felszabaduló energia 
mennyisége meghaladhatja-e a Carrington által 1859 szept. 1-jén megfigyelt, eddig 
legnagyobbnak tartott fler energiáját, és hogy mindez mit okozna civilizációnknak. 
Erről több becslés is napvilágot látott a legutóbbi időben. - A korábbi 
szemináriumokon beszéltem a napfoltok mágneses terének fokozatos 
csökkenéséről, esetleges jövőbeli eltűnésükről. Már két évvel ezelőtt kétségek 
merültek fel a változás irányáról és nagyságáról, mostanra a rendszeres mérések 
alapján felrajzolt grafikonok már nem mutatnak változást, a probléma megoldódni 
látszik, mint kiválasztási effektus. - Más az eset a napciklus egyik lehetséges 
elméleti magyarázatával, amely a konvektív zóna és a sugárzási zóna határán 
kialakuló nyírási rétegbe, a tachoklínába helyezi a mágneses tereket produkáló 
dinamót. Sok, Naphoz hasonló aktivitást mutató csillag nemrég publikált 
statisztikai vizsgálata után ez a feltevés nehézségekbe ütközik, a mágneses tér 
gerjesztéséhez nem látszik szükségesnek a tachoklína jelenléte. 
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Az ESA és a japán JAXA űrügynökség közös űrprogramjában két űrszondát, a 
Mercury Planetary Orbitert (MPO) és a Mercury Magnetospheric Orbitert (MMO) 
indítják a Merkúr bolygó átfogó vizsgálatára. A fő cél a bolygó mágneses terének, 
magnetoszférájának, valamint belső struktúrájának és felszínének a feltérképezése. 
A fellövés jelenleg tervezett időpontja 2018 októbere, az érkezésé pedig 2025 
decembere. A Wigner Fizikai Kutatóközpont az MPO SERENA plazmadetektor 
együttese alacsony energiájú ion tömegspektrométerének, a Planetary Ion Camera-
nak (PICAM) a kifejlesztésében vett részt a földi teszteléseket támogató 
ellenőrzőrendszer elkészítésével. A műszer segítségével folyamatosan 
meghatározható a bolygó exoszférájában levő ionok mennyisége, ezek kémiai-, 
elemi- és izotópösszetétele. A mért sebességeloszlások és azok időbeli változásai 
információt adnak a magnetoszférában lejátszódó iongyorsítási mechanizmusokra, 
az exoszférikus semleges részecskék forrására és a részecskék elszökésének 
mértékére. Követhető a planetáris eredetű ionok cirkulációja és ennek változása a 
napszélparaméterek függvényében. 
Az előadás a program és az egyes műszerek ismertetése mellett röviden 
összefoglalja a bolygó plazmakörnyezetére vonatkozó jelenlegi ismereteinket, 
különös tekintettel a bolygó és a napszélplazma kölcsönhatására a MESSENGER 
űrszonda 4 éves mérési eredményei alapján. 
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A "Small Bodies Near and Far" (SBNAF) program négy kutatóinézet 
egyműködésse, a kutatás vezető intézete a garchingi Max-Planck-Institut für 
extraterrestrische Physik, és részt vesz benne az Instituto de Astrofisica de 
Andalucia (Granada, Spanyolország), az Adam Mickiewicz Egyetem (Poznan, 
Lengyelország), valamint az MTA CSFK Csillagászati Kutatóintézete. Az SBNAF 
program célja közeli és távoli kisbolygók − a földsúroló égitestektől a főövön át a 
Kuiper-övig − fizikai tulajdonságainak (méret, alak, albedo, a felszín termáis 
tulajdonságai, kémiai összetétel) rekonstrukciója elsősorban olyan égitestek 
esetében, ahol elegendő adat áll rendelkezésre különböző földi mérésekből, 
űrtávcsöves megfigyelésekből és űrmissziókból. A kiválaszotott égitestek egy-egy 
adott égitesttípus legjellemzőbb képviselői, ezeken keresztül pontosítani tudjuk 
azokat a módszereket (csillagfedések, radiometriai modellek, radar megfigyelések, 
adaptív optikás mérések), amellyekkel a többi hasonló égitestről is információkat 
tudunk gyűjteni. A program eredményei nélkülözhetetlenek leszek a jelenlegi és 
jövőbeli nagy felmérésekben (GAIA, JWST, stb.) megfigyelt kisbolygók 
tulajdonságainak korrekt értelmezéséhez, az itt megviszgált kisbolygók 
kalibrátorként működnek majd az infravörös és szubmilliméteres tartományban 
(ALMA, APEX, SOFIA, IRAM), és fontos adatokat szolgáltatnak a földsúroló 
kisbolygók mintavevő misszióinak tervezésében is. 
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Az Európai Unió és az Európai Űrkutatási Hivatal a Copernicus program keretében, 
több alapkutatási terület számára kíván adatokat biztosítani, távérzékelési 
műholdak segítségével. A Copernicus programmal a földmegfigyelés új fejezete 
nyílik meg, a teljes földfelszín számos spektrális tartományban végzett 
szisztematikus észlelésével. A műholdrendszer több lépcsőben folyamatosan kerül 
kiépítésre. A program első műholdpárja a Sentinel-1 misszió (felbocsájtás: 
Sentinel-1A − 2014 április, Sentinel-1B − 2016 április), amely a mikrohullámú 
tartományban végzett távérzékeléssel teszi lehetővé a felszíni deformációk nagy 
pontosságú térképezését.  
Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet új, stratégiai kutatási területe a 
Sentinel-1 felvételek felhasználása a hosszú időállandójú tektonikus folyamatok 
megfigyelésében, a kutatásokat ESA pályázat támogatja. Az intézet a Copernicus 
programhoz kapcsolódóan a jövőben egy folyamatosan bővülő és visszakereshető 
Sentinel-1 adattár, valamint az ehhez kapcsolódó informatikai rendszer kialakítását 
tűzte ki célul. A tervezett informatikai rendszer a műholdak által generált adatokat 
összegyűjti, és a hozzájuk kapcsolódó meta adatokkal együtt adatbázist épít belőle.  
Ennek a munkának a kapcsán megterveztük az adatok letöltési eljárásainak a 
metodikáját, szétválasztásra kerültek az adatlekérés, a letöltés és az adatintegritás 
ellenőrzésének folyamatai. Tesztelésre kerültek a rendszer erőforrás igényes MD5 
algoritmusának futtatási metodikái. Kialakítottuk a lekérdezési eljárások során 
keletkezett meta-adatok feldolgozásának logikáját, valamint megalkottuk az adatok 
feltöltéséhez szükséges adatbázis kapcsolatot. A továbbiakban a megtervezett 
eljárások automatizálása, az eljárások aktív, autonóm működésének a megteremtése 
a feladat, valamint az így kialakított háttér rendszerünk által biztosított adatokra 
épülő frontend rendszer létrehozása.  
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Az AWDANet egy globális földi mérőhálózat, mely automatizáltan detektálja és 
elemzi az elektromágneses whistler jeleket. Ezek olyan VLF frekvenciasávú jelek, 
melyek villámcsapás keltette ún. sferikszekként (szélessávú impulzus) indulnak, az 
ionoszférán keresztül kijutnak a magnetoszférába, ott az erővonalak mentén 
vezetett módon terjednek, majd az ellenkező félgömbön visszajutnak a Föld 
felszínére. Ha a kilépés, a vezetett terjedés vagy a visszalépés feltételei hiányoznak, 
akkor nem lesz földön detektálható whistler jel. A teljes mechanizmus pontos 
megértéséhez fontos lépés meghatározni, pontosan melyik földrajzi terület a jelek 
forrása, illetve milyen azok napi és éves eloszlása, és végül hogyan befolyásolja ezt 
az ionoszféra és a geomágneses aktivitás. Ebben a tanulmányban a földi 
forrásterületek pontos meghatározására teszünk kísérletet. Ehhez feldolgoztunk 
nagy mennyiségű nyers mérést, mely az AWDANet hálózatban 2014-2016 között 
került rögzítésre. Az adatmennyiség növelése, a jel-zaj viszony javítása, valamint a 
földrajzi pontok számának növelése érdekében feldolgoztuk továbbá a hálózat 
elődjét jelentő állomásokon –  beleértve az azóta deaktivált állomásokat – 2006 és 
2014 között mért archív adatokat is. Ezzel létrejött egy több tíz millió whistler 
nyomot tartalmazó, 16 földrajzi helyszínt felölelő adatbázis. Az egyes whistlereket 
keltő villámok azonosításához a WWLLN villámadatbázist használtuk,  mely 
globális lefedettséget biztosít és nagyjából mindenhol azonos az érzékenysége (ez 
a hálózat 2005-től kezdődő, évről évre történő bővülésével fokozottan igaz). 
Megvizsgáljuk továbbá a villámok whistlerré alakulásának földrazi és időbeli 
függéssét, bevezetve egy erre alkalmas mennyiséget. Eredményeink összhangban 
vannak a whistlerterjedés elméletével, és megmagyarázzák az ennek ellentmondani 
látszó korábbi méréseket. Ezek az eredmények azt is lehetővé teszik, hogy meg 
tudjuk becsülni, egy-egy új földrajzi helyszínen telepítendő állomás várhatóan hány 
whistlert fog tudni detektálni. 
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A mérnöki tudományok, űrtechnológia, a matematikán, fizikán, villamos, gépész, 
mechatronika, informatika területeken alapul. Konkrét megoldások az adatgyűjtés, 
továbbítás és feldolgozás területein keletkeznek, mint alakfelismerés, 
térinformatika, irányítástechnika stb. 
Az Alkalmazott Mérnöki Tudományok Versenye - magyarokamarson.hu -, 2006 
óta évenként kerül megrendezésre az űrtechnológiai utánpótlás seregszemléjeként. 
A verseny alapítója Sipos Attila mérnök. A versenyt évenként nemzetközi angol 
nyelvű közleményekben publikáljuk, mint például LPSC és H-SPACE. 
Bemutatunk a versenyek kiírásaiból, a feladatok átgondolásából, kipróbálásából 
HW/SW valóságosan és virtuálisan; és a versenyzők dokumentált műveiből. 
A feladatok középiskolától kezdve is elkezdhetőek. Az egyetemeken tanultak és a 
szakmai gyakorlat győztes megoldásokat szülhet. Vagy fordítva, a verseny serkenti 
a fiatalokat a szakmai fejlődésre, a megoldáskeresésre, az együttműködési 
képességek kifejlődésére, a frissen tanultak felhasználására és az új technológiák 
ügyes, trükkös alkalmazására. Ez utóbbi a verseny egyik fő célja, kutatási tárgya, 
hogy az új technológia, a diák és tanár; nagyszerű, vadonatúj trükkök kitalálása és 
netán ősi módszerek bevetésének ötvözése hogyan áll össze győztes megoldásokká. 
Bemutatunk matematikai modelleket, szimulációs módszereket és környezeteket, 
megvalósított és működő megoldásokkal. 
A versenyt felhasználhatjuk ígéretes űrkutatási és űrtechnológiai módszerek 
tekintetében. A mérnöki háttér-tudományok teljes spektruma megjelent az évek 
során. Az alapvetően villamosmérnök és informatikus szoftver-hardver 
alapérdeklődésű fiatalok szükséges társtudományi ismeretei gyarapodtak vagy a 
csapatok kiegészültek gépészekkel és mechanikusokkal együttműködő mérnöki 
csoportokká. 
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A három műholdból álló SWARM missziót 2013. november 22-én bocsájtották 
alacsony keringésű földkörüli pályára. Az ESA Calibration and Science 
Opportunity felhívására 2012-ben benyújtott pályázatunk („The study of MHD 
waves, turbulence and the plasmasphere based on SWARM observations”) 
hozzáférést biztosít a holdak nagy időbeli felbontású (1 Hz, 50 Hz) VFM (Vector 
Field Magnetometer) mágneses, valamint 2 Hz-es felbontású EFI plazma adataihoz. 
A mágneses totáltér adatok csúszóablakos valószínűség-sűrűség függvény analízise 
alapján szisztematikusan előforduló nemlineáris/intermittens jelenségek 
mutathatók ki a SWARM műholdak pályája mentén, elsősorban az egyenlítőtől 
északra és délre, a ±10-20°-os szélességek mentén, illetve a sarki fény 
tartományban. Az intermittens események okaira a mágneses komponensekkel 
végzett analízisek alapján következtethetünk. A sarki fény tartományban az 
erővonalakra merőleges mágneses komponensek fluktuációi mutatnak erős 
intermittens viselkedést, ami az erővonalmenti áramok hatásának köszönhető. Ezt 
támasztja alá az is, hogy az erővonalra merőleges komponensek fluktuációinak 
intermittencia maximumához tartozó szélességi tartomány a geomágneses aktivitás 
erősödésével az egyenlítő felé mozdul, ahogy az áramok esetén is várjuk. Az 
egyenlítőtől ±10-20°-os sávban csak az erővonalmenti komponenssel végzett 
analízis utal erősen nemlineáris jelenségekre. A nemlineáris események itt, a helyi 
idő szerinti napnyugta után, illetve éjszaka fordulnak elő. A két megfigyelés, azaz 
az előfordulások tipikus szélessége és helyi idő szerinti függése, együttesen arra 
utalnak, hogy az egyenlítői nemlineáris fluktuációk egyik fontos eredete az ún. 
plazmabuborékok, más néven egyenlítői spread F jelenségek lehetnek. Nem zárható 
ki azonban az irreguláris, ún. Pi2 pulzációk hatása sem. 
Az előadásban térképeken mutatjuk be a nemlineáris események leggyakoribb 
előfordulásainak helyeit, illetve hisztogramokon szemléltetjük az előfordulási 
gyakoriságok helyi idő és geomágneses aktivitás szerinti függéseit. 
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A PLASMON FP7-Space projektben (http://plasmon.elte.hu, Lichtenberger et al., 
2013, SWSC] alkalmazott whistlerinverziós eljárás [Lichtenberger, 2009, JGR] a 
Virtuális Whistlernyom Transformációt [Lichtenberger et al., 2010, JGR] 
használja. Ezt a transzformációt az Automatikus Whistlerlemező Eljárásban (VTT) 
a tisztított súlyozott spektrogrammra alkalmazzuk, ezért a transzformáció és így az 
egész eljárás hatékonysága (a nyert elektronsűrűségek hibája) erősen függ a tisztítás 
hatékonyságától, hasonlóan viselkedik a származtatott elektronsűrűségek hibája is.  
A radartechnikából átvett „de-chirping” eljárást először műholdakon észlelt töredék 
whistlerekre alkalmazták [Jacobson et al., 2011, AnnGeo].  Az módszer lényege, 
hogy a terjedési út menti jel fázisváltozását visszakompenzáljuk, azaz a diszperz 
jelet a keltő szferikre redukáljuk. A terjedési út menti fázisváltozás 
frekvenciafüggő. Ahhoz, hogy ezt az elv alkalmazhassuk a földön észlelt 
whistlerekre, szükség van a whistler-inverziós modellre, mert az írja le a terjedési 
út menti fázisváltozást.  
A módszer az idő- és nem a frekvenciatartományban dolgozik, így a 
visszatranszformált whistlernyomot (impulzus) el lehet távolítani a jelből. Ez a 
módszer egyik fő előnye, így a többutas terjedésű whistlercsoportok egyes nyomait 
külön-külön lehet kezelni, egyenként visszatranszformálni és eltávolítani úgy, hogy 
a jelben lévő többi információ nem sérül. 
A módszer alkalmazásának gyakorlati nehézsége – a VTT-n alapuló inverzióhoz 
hasonlóan – a közel valós idejű inverzió megvalósítása.  Erre a klasszikus 
minimumkereső módszerek nem alkalmazhatóak, mert a célfüggvény sok, nagyon 
éles minimummal rendelkezik. Ez utóbbi az akadálya a genetikus és Monte Carlo 
algoritmus típusú minimumkereső eljárások alkalmazásának is. Ezért több 
lépcsőben, egyre finomabb felbontású szabályos hálón végezzük a 
minimumkeresést.  
A kapott eredmények megbízhatóbbak, kisebb hibával rendelkeznek, mint a VTT-
vel kapott plazmaszférabeli elektronsűrűségek.  
  

http://plasmon.elte.hu/
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Az „Obsztanovka” (angol nevén Plasma Wave Complex – PWC) 
mérőrendszer a Nemzetközi Űrállomás orosz moduljára kerül. Célja, hogy 
részletesen vizsgálja a magnetoszférában és az ionoszférában végbemenő 
elektromágneses jelenségeket és az extrém nagy űrjárműveknek az ionoszférával 
történő kölcsönhatását. Az MTA kutatói egy adatgyűjtő és vezérlő számítógép 
rendszer létrehozásával vesznek részt a kísérletben. A valós idejű beágyazott 
operációs rendszer méretre szabása volt a feladat egyik kritikus fázisa. Az SGF Kft. 
a földi ellenőrző berendezéseket készítette. A LabWindows rendszer alatt 
párhuzamos szálakat végrehajtó megjelenítő programot kellett létrehozni.  

A fedélzeti számítógép feladatai röviden felsorolva: az űrhajó külső falán 
elhelyezett tizenegy szenzor vezérlése, a mért jelek fogadása, tárolása, az adatok 
elő feldolgozása, a szenzorok üzemmódjainak váltása, pld. gyorsabb mintavételre 
átkapcsolás, a fedélzeti telemetria csatornákon Földről érkező utasítások fogadása 
végrehajtása, a szenzorok energia ellátásának vezérlése, a mért adatok lejuttatása a 
Földre.  

Az Obsztanovka berendezést 2013 februárjában Szojuz Progressz űrhajó 
vitte fel az űrállomásra, ahol 2013 áprilisában hatórás űrséta keretében szerelte fel 
az ISS külső falára. Az Obsztanovka berendezés ettől kezdve folyamatosan 
működött két éven át, a két mérőágban elhelyezett tizenegy műszertől az 
adatgyűjtés folyt. Két év után az egyik mérőág meghibásodott de jelenleg is részben 
működőképes a rendszer.  
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A műholdas radar-interferometria gyakorlati alkalmazása az utóbbi években 
rohamos fejlődésnek indult. Az ESA 2014-ben pályára állította a legújabb globális 
radar-interferometria rendszerének Sentinel-1A műholdját és a radarfelvételeket a 
teljesen szabad és ingyenes adatok kategóriájába sorolta, ami lehetővé teszi a 
technológia széleskörű kutatását és alkalmazását. A radarfelvételek kiértékelése, 
összehasonlítása során azonban szükséges a különböző műholdpozíciókban 
készített észlelések transzformálására, amit a műhold aktuális pozíciójának 
ismerete hiányában, mesterséges radar backscatter objektumok kihelyezésével és 
ezek referenciapontként történő alkalmazásával tudunk megoldani. 
Mesterséges objektumként elsősorban passzív retroreflektorokat használhatunk a 
radartechnikában, ezek közül leggyakrabban a trihedrális sarokreflektorok 
változatait alkalmazzuk. 
A cikkben megvizsgáljuk a trihedrális teljes ill. csonkolt sarokreflektor szórási 
jellemzőit (RCS-Radar Cross Section) és a sarokreflektor perforálásának hatását. 
Geometriai optikai vizsgálatokkal először megállapítjuk az ideális sarokreflektor és 
annak csonkolt változatának szórási jellemzőit, majd ezt a modellt finomítjuk az 
élekről történő diffrakció figyelembe vételével. A fizikai optikai modell 
eredményeit CST elektromágneses modellező eredményeivel, továbbá skálázott 
kisméretű modellek antenna mérőszobai méréseinek eredményeivel vetjük össze. 
A perforált oldalfalú sarokreflektorok alkalmazásának fő előnyei a súlycsökkentés 
és a szélterhelés csökkentés, azonban a perforálás lyukméretének és 
lyuktávolságának megállapításához további szimulációs vizsgálatok szükségesek, 
melyek eredményeit a cikk második részében mutatunk be. 
Cikkünk összefoglalásaként megadjuk a Sentinel-1A műhold radar interferometria 
felvételeinek kiértékelésekor használható mesterséges backscatter objektumok 
tervezett geometriai méreteit. 
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A diamágneses üreg az üstökösök plazmakörnyezetének azon része, ahonnan az 
üstökösmagból kifelé áramló gáz és plazma kiszorítja a mágneses teret. A Rosetta 
küldetés előtt ezt a jelenséget csupán egyszer észlelték; amikor a Giotto űrszonda 
nagy sebességgel elrepült az 1P/Halley üstökös közelében, és rövid ideig (~ 2 
percig) a mágneses tértől mentes tartományban haladt. 
A nemrég befejeződött Rosetta küldetés egyedülálló lehetőséget biztosított a 67P 
üstökös plazmakörnyezetének kutatására, mivel a mag aktivitásának kezdetétől 
egészen az aktivitás végéig közelről figyelte az ott zajló jelenségeket. A szonda 
2015 nyarán többször is a diamágneses üregen belül tartózkodott. Kidolgoztunk egy 
módszert, amelynek segítségével könnyebben megtalálhatók az üreg-áthaladások. 
Az alapos elemzés több száz olyan eseményt mutatott ki, amikor a Rosetta pályája 
rövidebb-hosszabb ideig az üreg belsejében haladt. Az így összegyűjtött esemény- 
halmaz alapján meghatároztuk a plazmajellemzőket az üreg belsejében és határán, 
továbbá a töltött részecske populációkban az üreg-áthaladások során bekövetkező 
változásokat. Vizsgálni tudtuk az események térbeli eloszlását is, ami alapján 
sikerült meghatároznunk a diamágneses üreg alakját és méretét, valamint az ezt 
befolyásoló legfontosabb tényezőket. Megmutattuk, hogy a magból kiáramló anyag 
súrlódás jellegű hatásának, valamint a napszél nyomás változásainak összjátéka egy 
rendkívül dinamikus „szuszogó” határfelületet hoz létre, így az üreg perces skálán 
képes jelentősen felfúvódni és összehúzódni. Modellünk nagyon jól leírja a 
megfigyeléseket, a globális tulajdonságoktól egészen az áthaladások során 
megfigyelt lokális jelenségekig. 
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Számos űrmisszió vizsgálja a napszél tulajdonságait és eseményeit a belső 
helioszférában. Közülük a SOHO, ACE, Wind, Venus Express, Mars Express, 
STEREO A és B küldetések mágneses és plazmaméréseit elemezzük, hogy 
megismerjük a napszél időbeli fejlődését és térbeli változásait. A pontos fizikai 
tárgyalás érdekében, külön kezeljük a napszél radiális terjedését, a Nap forgásából 
adódó hatásokat és a heliocentrikus szélesség szerepét. Tanulmányozzuk a tipikus 
bolygóközi mágneses tér szerkezetét és meghatározzuk az átlagos napszél 
paramétereket a Naptól vett különböző távolságokra, valamint követjük a napszél 
struktúrák alakulását a terjedésük során. Ezen felül extrém eseményeket keresünk, 
ami lehet például egy rendkívül alacsony sűrűségű napszél megfigyelés, vagy egy 
szokatlanul erős mágneses tér detektálása. Ezek hatása a különböző bolygókra igen 
változatos lehet, függ magától az eseménytől, valamint a bolygó tulajdonságaitól, 
például hogy rendelkezik-e az égitest mágneses térrel és ionoszférával. 
A napszél és a bolygók közötti kölcsönhatás vizsgálatához szükséges szimultán 
mérés ritkán lehetséges, így a bolygóhoz érkező napszelet más távolabbi szondák 
méréseiből próbáljuk extrapolálni. Előrejelzéseinket összevetjük MHD modellek 
eredményeivel is, valamint validáljuk a célbolygó körül keringő szonda esetleges 
napszél plazma megfigyeléseivel. 
Eredményeinknek egy további alkalmazása a jövő űrszondás méréseinek 
támogatása. A Solar Orbiter misszió előkészületeihez az adatfeldolgozó szoftverek 
tesztelését az előző küldetések során megfigyelt helioszférikus viszonyok 
ismeretében végezzük. Fontos, hogy az új űrszonda első mérési adatainak 
érkezésekor már készen álljunk a fogadásukra. Az általunk fejlesztett földi 
ellenőrző berendezés nem csak az ún. szolgálati információkat fogja a megfelelő 
fizikai mennyiségekké konvertálni (hőmérséklet, fogyasztás, üzemmód), hanem a 
földi kalibrációs adatok felhasználásával a tényleges tudományos mérési 
eredményeket is grafikusan megjeleníti majd. 
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A légköri villámok keltette rövid impulzusok az anizotróp, ionizált felsőlégkörbe  
kilépve töredékwhistlerkén jelennek meg alacsony pályás (LEO) műholdas 
felvételeken. A kisülés ELF-VLF komponense gyakran jelentős távoságra eljut a 
felszín mentén terjedve plazmába lépés előtt, így információt hordoz a 
hullámvezetőben és a plazmában terjedés közegéről egyaránt. Fedélzeti 
töredékwhislerek nagypontosságú elemzésével nemcsak e jelek előfordulása 
detektálható statisztikai adatként, de modellszámítással és finomszerkezeti 
elemzéssel a keltő villám jelalakjára, az ionoszféra alatti terjedés távolságára, a 
Föld-ionoszéra hullámvezető terjedés mentén érvényes geometriájára, az 
ionoszférában terjedés topológiájára, aktuális közegjellemzőkre is tudunk 
köveztetni, akár egyetlen whistlerből is. A felső ionoszférában rögzített adatoknak 
a pl. plazmaszférában terjedő jelekkel szemben kitüntetett szerepet az ad, hogy a 
rövid (csak kb. 4-800 km) plazmában terjedés miatt a jelszerkezet még hordoz olyan 
részleteket, amit a hosszabb terjedés után, a veszteséges és inhomogén közeg hatása 
miatt általában már nem tudunk vizsgálni. A műholdas e.m. hullámkísérletek 
gyarapodó számával együtt ez a komplex mérési és értelmezési technika mára 
hatékony eszközzé vált a korábban kevésbé vizsgált földi plazmakörnyezet alsó 
tartományának monitorozására. Az előadásban ezekre, a nagyobbrészt saját 
inverziós eljárásokra, és új eredményekre adunk példákat az elmúlt évek műholdas 
mérései alapján. 
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A hosszú távú emberes űrutazások tervezése során felmerülő egyik legnagyobb 
kihívás a kozmikus sugárzás elleni védekezés. Lévén az asztronautákat körülvevő 
sugárzási tér igen összetett, emellett térben és időben is változó, ezért monitorozása 
egyértelműen fontos feladat. A Nemzetközi Űrállomás egyedülálló kísérleti 
környezetet nyújt a hosszú távú dózistérképezéshez, ezáltal az árnyékolás 
hatékonyságának vizsgálatához. Az MTA EK Űrdozimetriai Kutatócsoportja a 
kezdetektől jelen van azon kutatásokban, amelyekben többek között energiaellátást 
nem igénylő, passzív dózismérők alkalmazásával vizsgálják a sugárzási teret az 
Űrállomás különböző moduljaiban. E detektorok kis méretüknek és súlyuknak, 
valamint egyszerű, de robosztus kialakításuknak köszönhetően olcsó és megbízható 
mérést tesznek lehetővé, végeredményként az expozíció teljes idejére integrált 
dózist adva meg. A kutatócsoport által is használt kombinált dózismérő egység 
segítségével lehetőség van az összetett űrbéli sugárzás komponenseinek széleskörű 
vizsgálata. 
Kutatásaink során az európai Columbusban és három orosz szegmensben (Zvezda: 
szerviz modul, Pirs: dokkoló modul, Poisk: kutató modul, más néven MRM2) 
mértük fel a dozimetriai viszonyokat. A bemutatásra kerülő anyagban az ESA 
Dosis-3D elnevezésű kísérletsorozatában, valamint az orosz PHOENIX projekt 
első fázisában mért eredményeket tekintjük át. 
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A változó dinamikájú Napszél hatására a magnetoszférában létrejövő alacsony 
frekvenciás rezgések rezonáns módon kölcsönhatnak a földi mágneses tér 
erővonalain befogott mozgást végző töltött részecskékkel, amelyek lehetnek 
elektronok, vagy pozitív töltésű ionok. Az így létrejövő hullám-részecske 
kölcsönhatás megváltoztatja a részecskék mozgásállapotát, azok energiáját növeli. 
A nagyobb energiára szert tett részecskék egy része ütközik az alsó ionoszféra 
semleges összetevőivel és kiszóródik befogott állapotából. A plazmaszféra alsó 
határán keringő műholdak regisztrálni tudják a Föld felszíne felé érkező töltött 
részecskéket. Ezen folyamatok részét képezik földi környezetünk űridőjárásának. 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Tihanyi Geofizikai Obszervatóriumában 
regisztráltjuk a geomágneses tér időbeli változásait, köztük a földmágneses tér 
másodperces-perces periódusú pulzációkat. Vizsgáltuk a 10 s - 45 s közötti 
periódusidejű, Pc3-as pulzációk aktivitása és a 700 km magas, napszinkron pályán 
keringő DEMETER (Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from 
Earthquake Regions) műhold által regisztrált, 1 MeV-nál nagyobb energiájú 
elektronok fluxusa közötti statisztikai összefüggéseket. Különös tekintettel az 
alacsony (Kp<2) illetve a magas (5<Kp) planetáris Kp indexszel jellemezhető, 
geomágnesesen nyugodtnak illetve aktívnak tekinthető időszakokat. 
Az aktivitás növekedésével nőt a DEMETER műholdon regisztrált elektronok 
fluxusa. Mind a nyugodt, mind az aktív időszakokra vonatkozóan sikerült olyan 
eloszlást találnunk, amely jól közelíti a tapasztalati eredményeket. A természetben 
leggyakrabban előforduló normál eloszlás kizárása után a legjobb egyezést a 
kétparaméteres Weibull-eloszlás esetére kaptunk. Mind a Pc3-as pulzációk, mind a 
műholdon regisztrált részecskék száma ezt az eloszlást közelítette meg a legjobban. 
Az eloszlások paramétereit meghatároztuk mind a nyugodt, mind az aktív 
geomágneses időszakokra, a mágneses tér pulzációira és a műhold által regisztrált 
elektron fluxusokra vonatkozóan is. 
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Az alábbiakban bemutatom a nemzetközi publikációkban, konferenciákon a 
„mission” és „instruments and payload” koncepció szekciókban bevezetett „gyors 
áramló-raj nano űrszondák” elképzelést. A koncepciót 2012-től a NASA IPM, 
2013-tól az USRA LPSC és 2016-tól a H-SPACE konferenciákon fogadták be. 
2017-től a fentiekben az áramló raj koncepciót is sikerrel vezethettük be. 
Napjainkban már alkalmazzák a mikro és nano műholdakat literes és köbcentis 
nagyságrendben, számos sikeres felbocsájtás és működés bizonyítja (ESA Vega, 
Indiai ISRO 104 ).  
Fénysebesség töredékére gyorsítható űreszközök megvalósításába fogtak neves 
kutatók is Stephen Hawking nevével fémjelzetten és befektetők, élükön Mark 
Zuckerberg. Számos komoly kihívás áll még a megvalósítás előtt, de így már 
érdemes elgondolkozni ezeken. Néhány ígéretes koncepciót igyekszik bemutatni a 
szerző a szakirodalomból és saját régebbi és újabb kutatásaiból.  
Komoly problémát jelent a felgyorsítás, a lassítás, a sugárzási kitettség és a 
relativisztikus hatások mind a megfigyelések, mind a kommunikáció során. 
Felgyorsíthatók-e ezek a hangsúlyozottan kis eszközök a fénysebesség töredékével 
összemérhető sebességre? A Föld közelében ez még elképzelhető, ahogyan számos 
publikáció taglalja a lézeres gyorsítások témakörében. 
Lelassíthatóak-e a célterületen? Jelenleg úgy tűnik, hogy nem, vagy csak irreális 
áron. A lassítás nélküli áramló-raj nano űrszondák egy javaslat erre. 
Tekintsük megvalósíthatónak a felgyorsítást. Osszuk fel a cél közeli űrt 
szektorokra, a cél lehet bolygó, hold, üstökös, netán csillag. Egy klasszikus 
űreszköz keringés során végez méréseket. Egy nagysebességű áramló-raj nem tud 
keringést végezni. Viszont nagyobb mennyiségű áramló raj tag esetén úgy 
vezérelhetjük a raj speciális tagjait, hogy különböző térrészekben meghatározott 
feladatokat hajtsanak végre. A raj egyes tagjait pozíciófüggő tevékenységre 
készíthetünk elő, programozhatunk fel, például megközelítési előmérésre, előzetes 
mérésiadat feldolgozásra, közeli pontosított mérésre, utófeldolgozásra, tömörítésre 
és adat lesugározásra - reléző lemaradó rajtagokra majd - a Földre.  
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Az ütközésmentes kozmikus plazmafizika alapvető kérdése a plazmák felfűtése.  A 
napkorona magas hőmérséklete vagy a napszél nem adiabatikus hőmérséklet 
csökkenése a megoldatlan kulcsproblémák közé tartozik. A fűtési mechanizmusok 
és fizikai folyamatok leírására többfajta elmélet létezik. Mi a turbulencia és 
rekonekció fűtésben és részecskegyorsításban betöltött szerepét vizsgáljuk a 
Cluster és MMS műholdak adatai alapján. Folyadékokban a turbulencia olyan 
széles tér- és időskálákon lejátszódó folyamat, amely örvények sokaságát 
létrehozva lehetővé teszi a kinetikus energia átadását a nagyléptékű áramlás és a 
megnövekedett viszkozitású kisebb skálák között, ahol a kinetikus energia hővé 
alakul. Ütközésmentes plazmákban a turbulencia képes ugyan a tipikus részecske 
skálákig eljuttatni az áramlás energiáját, de az elhanyagolható viszkozitás miatt az 
energia disszipációja sokkal bonyolultabb, egyelőre nem teljesen tisztázott, 
folyamatok láncolata lehet. Bizonyosan lényeges szerepet játszanak a hullám-
részecske kölcsönhatások, ion és elektron hőmérséklet anizotrópiával összefüggő 
instabilitások, vagy elektron skálájú diszperziós hullámok. Numerikus szimulációk 
alapján felmerült annak a lehetősége, hogy a skálák közötti turbulens energiátadás 
olyan önszerveződő koherens mágneses struktúrákat hozhat létre, amelyek helyi 
erővonal átkötődéshez, azaz rekonekcióhoz vezethetnek. Márpedig a rekonekció 
egy olyan fizikai folyamat, amely a mágneses tér energiáját alakítja át kinetikus és 
hőenergiává. A rekonekció műholdas megfigyelése turbulens plazmákban nagy 
kihívás. A Cluster és MMS adatok alapján azt mutatjuk be, hogy a földi lökéshullám 
mögötti turbulens plazma ténylegesen létrehozza azokat a koherens mágneses és 
áram struktúrákat, amelyek instabilitása rekonekcióhoz és energia disszipációhoz 
vezet.  
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Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Űrdozimetriai Kutatócsoportja hosszú 
múltra tekinthet vissza a kozmikus sugárzás általános és dozimetriai célú vizsgálata 
terén, amely az űrkutatás egyik kiemelt fontosságú területe. Az elmúlt években a 
kutatócsoport tevékenysége egyre inkább kiszélesedett és eltolódott az űridőjárás 
kutatása irányába. Az első ilyen célú kísérleteket a BEXUS és REXUS programok 
keretében sikerült megvalósítani, amelyek számos érdekes eredményt szolgáltattak 
a kozmikus sugárzási térre vonatkozólag bolygónk sztratoszférájában. 2016-ban 
vette kezdetét az intézetben a RadMag elnevezésű, komplex űridőjárási 
mérőműszer fejlesztése a magyar RADCUBE mikroműhold küldetés számára, 
amely a kozmikus sugárzást és a mágneses teret egyszerre fogja monitorozni. A 
küldetés hosszú távú célja az űridőjárási szolgáltatások demonstrálása tudományos 
és ipari felhasználások számára egyaránt. Mindeközben koncepció szinten 
kidolgozás alatt áll az AEROTEL mérőműszer együttes leírása az elmúlt évek 
sztratoszférikus kozmikus sugárzási kísérleteinek eredményeire alapozva, amely 
bolygónk légkörében vizsgálhatná az űridőjárási hatásmechanizmusokat és 
következményeket. 
Mindezen projektek és a jövőbeli kutatások hátterének biztosítása érdekében a 
kutatóközpont jelentős infrastrukturális beruházásokba kezdett, amelyek keretében 
egy teljesen új űrkutatási laboratórium kerül átadásra 2017 nyarán. A fejlesztések 
során új laboratórium részleg és helyiségek kerülnek kialakításra, felszerelünk egy 
ISO7-es tisztateret anyagátadóval és zsiliptérrel, klímaszekrényt szerzünk be, 
felújítjuk a régi termo-vákuum kamránkat, megújítjuk az elektronikai 
műszerparkunkat és egy minimum 20 kN-os rázógépet is beszerzünk. A labor 
kialakításakor igyekszünk az ESA ECSS előírásait maximálisan szem előtt tartani 
a várható és tervezett hazai ESA projektek támogatásához.  
Jelen közlemény igyekszik összefoglalni a fentebb bemutatott űridőjárási célú 
kutatásokat és a folyamatban lévő infrastrukturális fejlesztéseket. 
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Megemlékezés Dr. Bencze Pálról 

 

Több oka is van annak, hogy alig egy évvel halála után itt Sopronban 
megemlékezzünk Dr. Bencze Pál geofizikus űrkutatóról, a GGKI egykori 
osztályvezetőjéről, a MANT tiszteleti tagjáról, a magyar űrkutatás megteremtőinek 
egyikéről. Igazi soproni polgár volt, itt született 1929-ben, itt kapta meg geofizikus-
mérnöki diplomáját 1953-ban, (három évig dolgozott is az egyetemen) majd 1956-tól 
egészen élete végéig az MTA (különféle neveken működő) soproni geofizikai 
intézetének kutatója volt. Első nagy feladata a nagycenki geofizikai obszervatórium 
létrehozása, amelyet mindig élete egyik főművének tekintett. Itt akkor elsősorban 
geomágneses méréseket végeztek.  Az 1957-58-as Nemzetközi Geofizikai Év az ő 
számára is megnyitotta a Föld körüli térség vizsgálatának lehetőségét geofizikai 
szempontból, hiszen mai kifejezéssel élve megkezdődött az űridőjárás vizsgálata 
közvetett és közvetlen megfigyelésekkel. Innen már csak egy kis lépés volt Bencze Pál 
számára bekapcsolódása más, magyar űrkutató csoportok munkájába. Először Ferencz 
Csaba akkor a Budapesti Műegyetemen dolgozó csapatának segített. Bencze Pált 
ekkoriban kutatóként főleg az izgatta, hogy a Föld körüli térségben lejátszódó 
különböző jelenségek hogyan függnek össze egymással, tehát például a geomágnesség, 
a földi áramok és a légköri elektromosság. Így került kapcsolatba a Meteorológiai 
Szolgálat békéscsabai obszervatóriumával, s az ott folyó ionoszféra-szondázás révén 
későbbi kedvenc kutatási területével, az ionoszférával.  

A hatvanas-hetvenes években a KFKI Apáthy István vezette kutatócsoportja 
révén már űrkísérletek értékelésével is foglalkozott. Vertyikál magaslégköri rakéták és 



 
55 

Kozmosz műholdak szovjet-magyar műszereinek méréseit értékelte az Interkozmosz 
programon belül. Ugyancsak az 1970-es évek közepén kezdődött hosszú ideig tartó 
együttműködése egy harmadik űrkutató csoporttal, amely az MTA Csillagászati 
Kutatóintézetében a semleges felsőlégkör sűrűségváltozásainak meghatározásával 
foglalkozott részben a műholdak optikai megfigyeléseiből levezetett fékeződési adatok, 
részben in situ mérések segítségével (Illés, Almár, Horváth). A csillagászok feldolgozták 
a megfigyelési és mérési adatokat, Bencze Pál pedig segített a geofizikai 
értelmezésükben. Ebből a legalább 30 évig tartó együttműködésből igen sok 
nemzetközi publikáció és előadás született. 

Ő maga Elek Lászlónak adott interjújában így foglalta össze kutatói „krédóját” 
e korszakban: „Engem a naptevékenység és a felsőlégkör állapota közötti 
összefüggések izgattak, illetőleg az ionoszférán belül lejátszódó fizikai folyamatok. 
Hogy amiket észlelünk – akár mesterséges holdak segítségével, akár felszíni 
módszerekkel, például ionoszondázás révén – azok mögött milyen fizikai folyamatok 
vannak. Nekem mindig az volt a felfogásom, hogy ne határolódjak el egy szűk területre, 
hanem szélesebb rálátásom legyen, szélesebb szemléletmódom.” (Tudomány születik, 
MANT 2014, 64.o) 

A kutatás mellett még legalább kétféle fontos tevékenységet végzett egész 
életében: oktatást és szervezést. Három egyetemen is tanított: eleinte Sopronban, majd 
Budapesten, ahol az ELTE meteorológusait és geofizikusait oktatta, végül pedig a 
BME Űrtechnológiai Laboratóriumában segítette az űrkutató hallgatói csoport 
tevékenységét, mint tudományos tanácsadó. ”A fiatalság, a következő nemzedék 
oktatását mindig örömmel végeztem.” – mondta. Élete utolsó éveiben is hetente feljárt 
Budapestre tanítani. 

Szervezési tevékenységet a soproni intézetben és két MTESZ tagegyesületben 
végzett. Intézetében megszervezte és vezette az Aeronómiai Osztályt. A Magyar 
Geofizikusok Egyesülete soproni csoportjának titkára, majd elnöke volt. Már 1972-től 
vezette a MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztályának soproni csoportját (ez 
volt az első vidéki csoportunk). Legnagyobb érdemének az idén már 30. alkalommal 
megrendezett Ionoszféra Magnetoszféra Fizikai Szemináriumok folyamatos, lelkes 
szervezését tartom. Nélküle ez a rendezvénysorozat nem tölthette volna be fontos 
szerepét a magyar űrkutatásban. 

Bencze Pál a magyar geofizika és űrkutatás pótolhatatlan egyénisége volt. 
Emlékét megőrizzük! 
 
 Almár Iván 
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Megemlékezés Dr. Märcz Ferencről 

 

 Dr. Märcz Ferenc 2016. december 29-én hunyt el és 2017. január 13-án vettünk 
végső búcsút Tőle. Bár tudtunk gyenge egészségi állapotáról, halála mégis oly váratlan 
volt és megrendülten vettük tudomásul, hogy ismét egy kedves kolléga, barát távozott 
közülünk.  

 Märcz Ferenc 1957-ben szerzett geofizikus-mérnöki diplomát a Soproni Műszaki 
Egyetemen. Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Laboratóriumában, majd annak 
jogutódjában a Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Aeronómiai Osztályán kezdte 
meg munkásságát s egészen 1999-ben történt nyugdíjazásáig ott dolgozott, sőt azon túl 
is, amíg egészsége engedte, a szakmaszeretet továbbra is kutatómunkára ösztönözte. 
Szakterülete az alsó ionoszféra jelenségeinek kutatása, valamint a légköri elektromos 
elemek összefüggéseinek feltárása volt. Tudományos eredményeit kandidátusi 
értekezésében foglalta össze, a Műszaki Tudományok kandidátusa tudományos 
fokozatot 1981-ben nyerte el. Közel száz tudományos közleménye fémjelzi 
munkásságát, ezek közül számos munka rangos nemzetközi folyóiratban (Journal of 
Geophysical Research, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Annales 
Geophysicae, stb.) jelent meg, melyekre sok hivatkozás történt. Tagja volt a Magyar 
Geofizikusok Egyesületének, a Magyar Asztronautikai Társaságnak, a Geofizikai 
Tudományos Bizottságnak (GTB), valamint a Veszprémi Akadémiai Bizottságnak 
(VEAB). 2009-ben magas állami kitüntetésben részesült. Sólyom László köztársasági 
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elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozata kitüntetést 
adományozta dr. Märcz Ferencnek a légköri elektromos paraméterek és a 
rádióhullámok ionoszférikus abszorpciója mérésének kidolgozásáért, a légköri 
elektromos potenciálgradiens időbeli változásainak elemzéséért, a légköri elektromos 
és extraterresztrikus paraméterek kapcsolatának vizsgálatáért és a geomágneses 
utóhatás nap-földfizikai összefüggéseinek tanulmányozásáért.  

 Szerény, csendes személyiségét, s a kollégáinak írt kedves, alkalmi versikéket 
megőrizzük szívünkben és emlékeinkben. 

 

 Sátori Gabriella 
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A RENDEZVÉNY SZERVEZŐI 
 

 

MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG 
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) jogelődje 1956-ban alakult. Küldetése azóta is 
változatlan, legfontosabb célkitűzései az alábbiak: terjeszteni az űrhajózási-űrkutatási ismereteket; 
egységes magyar szaknyelv kialakítása az asztronautikában; foglalkozni az ifjúsággal, és erősíteni 
azt az elvet, hogy az űrtan nem csak az űrhajózást jelenti, hanem jelen van mindennapi életünkben: 
a katasztrófa-előrejelzéstől kezdve a termésbecslésen és a műholdas helymeghatározáson át az 
orvos- és jogtudományig egyaránt. A MANT az űrkutatás iránt érdeklődő és az űrtevékenységgel 
aktívan foglalkozó hazai szakembereket tömöríti. A társaság szakmai programok (konferenciák, 
szemináriumok, találkozók) szervezése mellett minél szélesebb közönséghez szeretne szólni, a 
fiataloktól az idősekig egyaránt. Az általános és középiskolás fiatalok számára pályázatokat, 
programokat, űrtáborokat, a felsőoktatásban tanulók számára ifjúsági szakmai fórumot, 
űrakadémiát, világűrklubot szervez, rendszeres kiadványokat jelentet meg. 

További információ a Társaságról: www.mant.hu  

 

 

MTA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT 

GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET 
Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet három nagy 
múltú intézet összevonásával létrehozott kutatóintézet. A Geodéziai és a Geofizikai 
Kutatólaboratóriumok az egykori Selmecbányai Akadémia utódintézményei, a Földrengésjelző 
Intézetet 1905-ben alapították Budapesten. Nemzetközi és hazai kutatási feladata a bolygóközi 
tértől a Föld magjáig terjedő óriási térrész, a Föld-rendszer fizikai állapotának, folyamatainak 
megfigyelése, modellezése és elemzése. A felfedező kutatások mellett közfeladatként ellátja a 
Nemzeti Szeizmológiai Szolgálat és a Föld körüli térség diagnosztizálásának feladatait is. Az intézet 
űrkutatási tevékenysége a műholdas gravimetriai kutatások, tektonikai folyamatok űrgeodéziai 
módszerekkel való megfigyelése, valamint a Nap–Föld fizikai kölcsönhatások, a Föld 
plazmakörnyezete és a geomágneses tér modellezése terén jelentős.  

További információ: www.ggki.hu 

 

http://www.mant.hu/
http://www.ggki.hu/
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SOPRONI EGYETEM SIMONYI KÁROLY MŰSZAKI, 
FAANYAGTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR INFORMATIKAI ÉS 

GAZDASÁGI INTÉZETE 
A Soproni Egyetemen (SOE) 2002-ben indult el a gazdaságinformatikus (GAIN) képzés. Az ötéves 
képzési formában gondozott képzést 2005-től BSc-képzésként hirdettük meg, amelyhez 
kapcsolódóan 2009-től MSc-képzés, 2014-től pedig felsőoktatási szakképzés is folyik, valamint 
PhD-programot is kínálunk. A SOE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 
(SKK) Informatikai és Gazdasági Intézete felelős a gazdaságinformatikus alapképzésért és 
mesterképzésért, valamint az Informatika a faiparban doktori programban résztvevő 
doktoranduszokért. 

További információ: www.inf.nyme.hu 

  

http://www.inf.nyme.hu/
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