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02 Szabo_Muhold_Alapegysegek_2010_09_10
• Mi a különbség az Űrtechnika és Űrtechnológia kifejezések között?
A technológia a mérnöki tudomány eredményeire támaszkodó, azt megtestesítő ismeret vagy
szaktudás.
• Melyek voltak a rakéta technika fejlődésének fontosabb állomásai?
• i. e. 3000 babiloni csillagászat
• i.e. Püthagorasz gömb alakú égitesteket feltételez
• 800 kínai feketelőpor
• 1000 kínai rakéta
• 1379 velencei háborús gyújtórakéták
• 1680 I. Péter rakéta intézete
• 1903 Ciolkovszkij sugárhajtómű
• 1929 több lépcsős rakéta
• 1936 Wernher v.Braun V2
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• 1957. október 4. első szputnyik
• 1961. április 12. Gagarin
• 1966. február 3. Luna 9
• 1969. július 21. Apolló 11
• 1980. május 26. Farkas Bertalan
• 1981. április 12. Columbia.
Saturn 5 és Apolló; Apolló program; KSC I. majd II.; Pleszeck, (MIRNIJ) I. majd II.; AKTIV, IK-24,
Montázsnij Insztitut.
• Melyek a fontosabb műholdfedélzeti alrendszerek?
Műhold platform fő elemei: Fedélzeti számítógép; Fedélzeti adó/vevő; Pálya és helyzet orientáció;
Termál rendszer; Energiaellátó rendszer; Mechanikus struktúra; Hajtómű;
• Milyen fontosabb kategóriákba soroljuk a műholdak missziós céljait?
Kezdeti célok: technológiák, stb.
Folyamatosan bővülő célok, célrendszerek: Tudományos célok; Föld megfigyelés, távérzékelés;
Kommunikáció, űrhírközlés; Helymeghatározás, navigáció; Technológiai; Emberes űrmissziók;
Rakéták

03-04 Csurgai_Digit_2010_09_15
Milyen fajta speciális környezeti igénybevétel típusokat kell figyelembe venni egy digitális áramkör
űrbeli alkalmazása esetén?
Hőmérséklet (üzemi és üzemen kívüli), Vákuum, Sugárzásállóság, Energiafogyasztás, Mechanikai
igénybevétel
Mondjon legalább 2-2 példát űrben alkalmazható ill. nem alkalmazható áramkör típusra!
Bipoláris eszközök, RadHard eszközök
EPROM nem használható, EEPROM/Flash memória korlátozottan, CMOS csak megfelelő külön
védelemmel
A radioaktív sugárzás milyen típusú hibákat okozhat digitális áramkörökben? Adjon megoldási
javaslatot ezek kiküszöbölésére!
single event effects (SEE), egyetlen részecske okozza:
SEL latch-up: soft / hard hiba
SEU upset: soft hiba pl. memóriáknál
Védekezés a sugárzás hatásai ellen: Rad-hard alkatrészek alkalmazása; bipoláris félvezetők
felhasználása; árnyékolás (alumínium); elektronikus latch-up védelem; védelem soros ellenállással
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Sorolja fel egy űreszköz fedélzeti számítógépének legfontosabb feladatait!
Központi vezérlőegység, Külső kommunikáció, Fedélzeti berendezések vezérlése, Telemetria
struktúra létrehozása, Adattárolás, Autonóm működés irányítása, (Mérés-adatgyűjtés)
Mire szolgál a telekommand rendszer?
Vezérlés parancsokkal –végrehajtása késleltetett; Direkt parancsok – azonnali végrehajtás
Tipikus parancsok: Energiaellátással összefüggő, Telemetria/telekommand-rendszer vezérlése,
Kommunikációval kapcsolatos, Az űreszköz pozicionálása, Kísérletek (payload-ok) vezérlése
Parancsok végrehajtása: azonnali, késleltetett, adaptív üzemmód
Mit neveznek telemetriának egy űreszköz esetében? Rajzoljon fel egy egyszerű telemetria
formátumot!
A műhold egészére vonatkozó információk: Nyomás, Hőmérséklet, Vibráció, Pozíció, Gyorsulás,
Tápfeszültség
Az egyes alrendszerek jellemző adatai, a kísérletek adatai

Hogyan/milyen eszközben tárolják egy űreszköz fedélzeti számítógépének működtető programját,
és milyen elveket célszerű követni a software megírása során?
Tárolni ROM-ban érdemes, a sugárzásból eredő hibák kiküszöbölésére. Gyorsabb működés elérésére
induláskor esetleg ROM-ból át lehet tölteni egy gyors, hibára érzékenyebb memóriába, de ilyenkor
gondoskodni kell a frissítésről.
Hibatűrő megoldások szükségesek a software megírásakor: Kód checksum ellenőrzés; PZ pattern
(memória mintázat figyelése); Watchdog alkalmazása; Parancsok ellenőrzése, hibajavítása;
Multitasking/scheduler; Telemetriában redundancia, hibajavítás; On-board memória, adattárolás
Milyen feladatai vannak a központi mérés-adatgyűjtő rendszernek?
Analóg csatornák mintavételezése: Multiplexelés, Bemeneti szint, mód, erősítés szabályozás,
Külső/belső órajelek, Egyszeri/folyamatos/burst mintavételezés (FIFO!), Pre/post trigger
Digitális csatornák mintavételezése
Timer/counter funkciók
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Triggerjelek előállítása
Analóg output (PWM, D/A)
D/A FIFO ciklikus jelek előállítására
Fejlett interrupt logika (több forrás, prioritások, szint ...)
Rajzolja le, hogyan lehet egy melegtartalékolt rendszerben összegezni a Main és Redundant
digitális egységek egy ki- illetve bemenetét!

05 Rozsa_FPGAinSpace_2010_09_22; 06_1
Rozsa_FPGAinSpSum_2010_09_24; 06_2 Rozsa_MentorFlow_2010_09_24
Kérdések hiányában vázlat:
FPGA = Field Programmable Gate Array, egy univerzális, a felhasználó által tervezhető és újra/programozható logikai áramkör
Előnyei:
• skálázható, integrált megoldás a “glue logic”-tól a SoC (= System on Chip) rendszerekig
• hozzáférhető RadTolerant, RadHard kivitelben is
• jellegénél fogva alkalmas az űrtechnológiában szükséges redundáns rendszerek megvalósítására
Programozható logikai áramkörök fejlődése
• PLD = Programmable Logical Devices » gyűjtőneve az alábbi áramkör családoknak
• PAL = Programmable Array Logic » kombinációs vagy regiszterelt OR blokk a kimeneteken
» huzalozott AND mátrix a bemenetek és a visszacsatolt jelek részére » PROM technológia
• GAL = Generic Array Logic » PAL architektúra EEPROM technológiával
• CPLD = Complex PLD » több PAL/GAL blokk integrálása » blokk összekötő mátrix hozzáadása
» EEPROM technológia
Logikai erőforrások
• Logikai cellák: fine vs. coarse granularity; fine: optimalizált C és R modulok; coarse: teljes logikai
függvényt megvalósító, egy v. több regisztert és egyéb logikai elemeket is tartalmazó makrocellák
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• Memória blokkok: konfigurálható méret; konfigurálható működés: RAM, DPRAM, FIFO;
Inicializálhatóság: LUT, PROM
• DSP blokkok: nem DSP processzor!; tipikusan a sum(ai*xi) jellegű műveletek támogatása;
• Hard Processzor IP (= Intellectual Property): PowerPC
• Hard Periféria Ipk: PCIe; MAC controller, etc.
• C-cell (tisztán logikai cella) és R-cell (sorrendi, pl. D ff)
Nem logikai erőforrások
• Huzalozás: (routing, routing matrix, interconnection resources, local, regional, global)
• Órajel elosztó hálózatok: (clock distribution system, low skew, regional, global)
• Órajel kezelő áramkörök: (PLL = Phase Locked Loop, CCC = Clock Conditioning Circuit, DCM = Digital
Clock Manager, etc)
• Analóg blokkok
I/O erőforrások
• Single ended ki-/bemenetek
• Differenciális ki-/bemenetek
• Gigabites ki-/bemenetek
• Órajel (Se/Diff) bemenetek
• DDR interface blokkok
• Rendszer interface ki-/bemenetek: programozás, JTAG; teszt ki-/bemenetek
Rendszerkonfigurálás
• AntiFuse technológia: egyszer programozható, bekapcsolás után azonnal működik
• Flash technológia: N-szer programozható, bekapcsolás után azonnal működik
• SRAM technológia: végtelenszer programozható, csak a boot szekvencia után működik, szükséges
egy boot memória vagy egyéb boot megoldás!
SEU = Single Event Upset
• Elektronikus eszközök (CPU, mem., regiszterek...) ionizáló vagy elektromágneses sugárzás hatására
bekövetkező állapotváltozása.
• Az űrben a kozmikus háttérsugárzás vagy a Van Allen övezet tartalmaz nagyenergiájú ionizáló
részecskéket
• Ez egy “soft error”, nem károsítja tartósan az eszközt mint a SEL, SEGR vagy SEB = single event
latchup, gate rupture vagy burnout, DE
• érintheti mind a logikai erőforrásokat, mind pedig a konfigurációt
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• Védekezés (SEU mitigation) módjai:
– technológiai : AntiFuse, Flash
– tervezési : redundancia és/vagy periodikus újraprogramozás
AntiFuse technológia az űrben
• A fém-antifuse-fém konfigurációs technológiájú FPGA a legjobb RadTolerant, ill. RadHard eszköz.
• Felépítésénél fogva immunis a sugárzásra (SEL, SEDR)
• A teljes dózis terhelhetősége több mint 100 krad is lehet
• Actel RTAX család: az eddig elvégzett, összesen kb. 1,8 millió órányi tesztelés során nem lépett még
fel AntiFuse hiba
Flash technológia az űrben
• A flash cellák gyakorlatilag szintén immunisnak tekinthetők a sugárzás által okozott véletlenszerű,
alkalmi SEU problémákra, mert a tárolt töltésük relatíve jóval nagyobb, mint a sugárzás által indukált
töltésváltozás
• A teljes dózis terhelhetősége az 50 krad-ot is elérheti
• Hosszú távon viszont felléphet tartós töltésváltozás is, amit “scrubbing”-gal, azaz a periodikus
újraprogramozás módszerével lehet kiküszöbölni, és ebben az esetben chipszintű redundancia is
szükséges lehet a folyamatos működés biztosítására
• Actel RT ProASIC3 család
SRAM technológia az űrben
• Az SRAM cellák a legérzékenyebbek a sugárzásra
• Védekezés gyakori “scrubbing”-gal, azaz a periodikus újraprogramozás módszerével
• Chipszintű redundancia is szükséges a folyamatos működés biztosítására
• Xilinx RadTolerant FPGA-k
Redundancia
• Inherens: RTAX család: R-cellák
• Tervezési: manuálisan kialakított, automatikusan szintetizált
• TMR = Triple Modular/Mode Redundancy
– lokális: csak a regiszterek
– elosztott: regiszterek, szavazó és komb.logikák (+ I/O)
– globális: a teljes logika + órajel elosztó rendszer (+ I/O)
• Memória: ECC = Error Correction Code/ing
7

• Chip szintű: tartalékolt rendszerek, TMR
FPGA tervezés folyamata

Mentor Graphics megoldásai:

07 Rieger_Kocsis_Muholdpalyak_2010_10_21
- Mik az SSO pálya legfontosabb tulajdonságai? Milyen előnye van a nem poláris LEO-val szemben?
SSO – sun synchronous orbit: inklináció 90 fokhoz közeli (Föld felszín jelentős részének lefedettsége),
, pályasík és a Nap felé mutató vektor szöge közel állandó (helyi idő szerint ugyanakkor halad át egy
adott pont felett), beállítás: magasság+inklináció, pályasík precessziója kb. 1 fok/nap CW
Nagyobb területet fed le(?).
- Mik azok a Van-Allen övek?
A Van Allen sugárzási övezet (röviden: Van Allen-öv) a Föld feletti, elektromosan töltött részecskéket
tartalmazó dupla réteg, mely tóruszokra hasonlít. A két vastag gyűrű, amik körülveszik a Földet,
elektromosan töltött részecskéket tartalmaznak, amiket a napszél hatása hoz létre.
A belső öv a Föld felett 2000 km-től 5000 km-ig terjed és 10-50 MeV (=megaelektronvolt) energiájú
protonokból áll, melyet a kozmikus sugárzás hoz létre.

8

A külső öv nagyjából 6000-10 000 km vastag, legsűrűbb része 15 000-20 000 km magasságban van. A
külső öv főleg elektronokból áll. A külső övet 1959-ben a Pioneer–1 űrszonda fedezte fel. A két zóna
nem válik el élesen egymástól.
- Milyen pályatípusoknál kell figyelembe venni a Van-Allen övek hatását?
Amelyek keresztülhaladnak rajta: MEO felettiek
- Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Van-Allen öveken áthaladó műholdak tervezésénél?
Nagyobb terhelésnek vannak kitéve, így gondoskodni kell olyan eszközökről, amik jobban tűrik a
sugárzást; ill. olyan hardvert kell tervezni, ami érzéketlenebb a hibákra (tartalékolás, szoftveres
védelem stb.)
- Mi a műhold orientációjának szerepe energetikai és kommunikációs szempontból?
Meghatározza, hogy a műhold jeleit honnan lehet venni, ill. hogy a napelemeket milyen mértékben
éri napfény. Egy műholdat adott pályára terveznek, az orientációját ennek megfelelően kell beállítani,
hogy a kommunikáció a szükséges időpontokban lehetséges legyen, ill. a napelemeket is elég napfény
érje.
- Mik a Lagrange-pontok? Milyen missziókra használhatók az instabil Lagrange pontok? Hogy lehet
minimális energiafelhasználással űreszközt működtetni ezeken a helyeken?
Lagrange-pontok: az eredő gravitációs mező által kijelölt pontok, melyekben a 3. test (műhold)
helyzete állandó a két égitesthez viszonyítva
Stabil Lagrange-pontok: nem kell meghajtás!
Instabil Lagrange-pont körüli keringés -> stabil pálya
- Mi a geostacionárius pályájú műholdak felbocsájtásának módszere?
Transzfer pálya segítségével.

- Miért van szükség rendszeres pályakorrekcióra a legtöbb műhold esetében?
A különböző zavaró (perturbáció) hatások miatt (Föld lapítottsága stb.).
- Milyen magasságban találhatók a globális navigációs műholdrendszerek? Mi a pályaválasztás
oka?
9

MEO (Medium Earth Orbit) pályán (kb. 20000km)
Ok: jó lefedettség érhető el viszonylag kevés műholddal
- Hasonlítsa össze a HEO pályák két legfontosabb típusát!
Molniya:
jellemzők: perigeum: ~500km; apogeum: ~40000km; inklináció: 63.4°; keringési idő: 12 óra
- inklináció választás oka: perigeumnak a Föld lapítottsága miatti perturbációja -> nem kell
folyamatos korrekció
- apogeum mindig az adott földrajzi koordináták felett
- alkalmazás: poláris régiók feletti láthatóság (praktikusabb, mint GEO és SSO)
- 3 műholddal konstans lefedés: 12 órás periódus, a napi 2 pályából 1 jó, ~8 órás láthatóság
- szovjet és amerikai kémműholdak is kerültek erre a pályára
- keresztezi a Van-Allen öveket -> emberes misszióra nem alkalmas
Tundra:
jellemzők: perigeum: ~24500km; apogeum: ~47000km; inklináció: 63.4°; keringési idő: 24 óra
- tulajdonképpen geoszinkron pálya (Molniya: szemi-szinkron)
- alkalmazás: u.az, mint a Molniya pályáknak
- előnyei: - 24 órás lefedettséghez (min.) 2 műhold elegendő
- sugárzási övek elkerülhetők (pályaelemek megfelelő megválasztásával)
- Melyek a fontosabb műholdpályák?
LEO (Low Earth Orbit); MEO (Medium Earth Orbit); HEO (Highly Elliptical Orbit); GEO
(Geosynchronous / Clarke Orbit); Egyéb pályák (transzfer, pszeudó, temető)
- Mi az előnye a poláris LEO pályának?
Földfelszín jelentős lefedettsége, alkalmazás: távérzékelés, földmegfigyelés
- Mi az előnye a geostacionárius pályának?
A Föld bármely pontjáról (ahonnan látható) mindig azonos helyen, látszólag mozdulatlannak látszik az
itt keringő műhold.

- Soroljon fel néhány alkalmazást (műholdrendszert) amely Geostacionárius pályát használ!
Alkalmazás: meteorológia, műsorszórás
Pl. Meteosat
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- Mi az előnye a Molnyija pályának?
Apogeum közelében sokáig látszik (akár 12 óráig) és mindig az adott földrajzi koordináták felett
látszik.
- Mit nevezünk transzfer pályának?
Egy átmeneti pályát a felbocsátás, és a végleges (pl. gestacionárius) pálya elérése között.

08 Rieger_Foldi_vevoallomasi_2010_10_21
Milyen célú műholdas rendszereket ismer?
Meteorológia (NOAA, METEOSAT, GOES); Távérzékelés (SPOT, LANDSAT, IKONOS); Navigáció (GPS,
GLONAS, GALILLEO); Űrtávközlés (EUTELSAT); Kísérleti, katonai; Amatőr (AMSAT-OSCAR)
Melyek egy műholdvevő állomás főbb egységei?
Antenna, forgató egység; Kis zajú előerősít: (LNA); Vevő; Demodulátor; Kijelző egység; Tároló eszköz;
Képfeldolgozó szoftver; Előrejelző szoftver; Antennavezérlő egység
Rajzolja le egy szuperheterodin vevő blokkvázlatát!

Rajzolja le egy geostacionárius pályán lévő meteorológiai műhold HRPT adatainak vételére szolgáló
vevő állomás blokkvázlatát!

Rajzolja le egy napszinkron pályán lévő meteorológiai műhold HRPT adatainak vételére szolgáló
vevő állomás blokkvázlatát!
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Ismertesse egy műholdvevő főbb jellemzőit!
Érzékenység, zajtényező; Szelektivitás; Vételi frekvencia állítása; Doppler követés biztosítása; KF
sávszélesség; Demodulátor
Ismertesse egy antennarendszer főbb jellemzőit! (?)
Nyereség/ Iránykarakterisztika
Polarizáció
LNA, LNC követelmények: Zajtényező, Erősítés, Intermodulációs jellemzők
A vevő jellemzői: Érzékenység, zajtényező; Szelektivitás; Vételi frekvencia állítása; Doppler követés
biztosítása; KF sávszélesség; Demodulátor
Műhold előrejelzés/követés: Műhold pályaelemek; Step Tracking; Zárt hurkos követés
Telepítés szempontjai: Zajmentes környezet
Hogyan határozzuk meg egy vevőállomás bemeneti zajhőmérsékletét (TSys)?
A rendszer zajhőmérséklete TSys [K] a rendszer elemeinek és a vételt befolyásoló tényezők
zajhozzájárulása az antenna bemenetére vonatkoztatva azaz:

Hogyan határozzuk meg egy vevőállomás G/T paraméterét?
A G/T a vevő rendszer jósági tényezője. Mennél nagyobb egy vevő rendszer G/T-je annál
érzékenyebb a rendszer, annál kisebb jelek vételére alkalmas.
Ha a vevőantenna nyeresége G [dB], akkor G/T = G - 10logTs [dB/K]
Ha egy vevő állomás egységei az alábbi paraméterekkel rendelkeznek:
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TAnt= 30 K, GAnt= 30,7 dB; FLNA= 1 dB, GLNA= 20 dB; TRec= 200 K és az eső okozta zajnövekmény
10 K (Train) mennyi a vevőállomás G/T-je?

Fentiek alapján +

09 Hetenyi_Adatatvitel_adattarolas_2010_10_08
• Mit állított Moore törvénye?
Gordon Moore , 1965: a komponenssűrűség 2 évente megduplázódik.
Valóság: 18 hónap.
• Melyek a fontosabb A/D konverter algoritmusok?
Szukcesszív approximációs, Integráló, Flash
• Melyek az amplitúdó kvantálás hibahatásai?
Lépcsős átviteli függvény.
Kvantálási hiba (6n+1.8dB szinusz jelre), Amplitúdó bizonytalanság, Apertúra idő és bizonytalanság
(mintavevő tartóval csökkenthető)
• Milyen az ideális mintavett jel spektruma?
Sávhatárolt
• Milyen eszközzel állítható vissza az eredeti jel a mintavett jelből?
Ideális alul-áteresztő szűrővel
• Mit állít Nyquist tétel?
• Nyquist: Ha a mintavételi frekvenciát a jel maximális frekvenciájának kétszeresénél nagyobbra
választjuk, a mintavett jelből az eredeti jel pontosan visszaállítható.
• Gyakorlatban 3-5szörös faktor követendő.
• A rendszer bemenetén anti aliasing szűrő szükséges annak érdekében, hogy olyan parazita jelek (pl.
zajok) ne kerülhessenek a rendszerbe melyek frekvenciája nagyobb a jel maximális frekvenciájának
kétszeresénél.
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• Miért szüksége a rendszer bemenetén az alul-áteresztő szűrő?
Azért, hogy a vett jel spektruma sávkorlátozott legyen, különben a spektrumban átlapolódás jöhet
létre, ami rontja a jel visszaállításának lehetőségét.
• Milyen hibát okoz az alul-mintavételezés?
A spektrumok átlapolódnak -> a jel nem állítható vissza rendesen az átlapolódás mértékétől függően.
• Mi a valós idejű (real-time) rendszer definíciója?
Eseményekre és bemenőjelekre adott időhatárokon belül kell reagálnia. (Nem csak helyes eredményt
kell produkálnia, hanem azokat adott időn belül kell előállítania)

10_Szabo_energiaellatas_2010_10_13
• Milyen fontosabb tényezők határozzák meg az energia ellátó rendszer architektúráját?
Missziós célok, Missziós célokhoz illeszkedő pályák, Missziós célokhoz illeszkedő műhold orientáció,
Missziós célberendezések követelményei
• Melyik a műholdfedélzeti forrásenergia áramlás szabályozásának két alapvető elektronikus
módszere napelemes rendszerben?
Párhuzamos szabályozás (DET) és Soros szabályozás (PPT)
• Milyen főbb blokkokból épül fel a teljesen szabályozott energia busz napelemes rendszerben?

• Milyen főbb blokkokból épül fel a napfény szabályozott energia busz napelemes rendszerben?
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• Melyek a fontosabb üzemmódok napelemes műholdfedélzeti rendszer maximális
teljesítményének soros szabályozása esetén?
Szabályozott és szabályozatlan
• Melyek a műholdfedélzeti energiabusz fontosabb paraméterei?
Buszfeszültség (amplitúdó, frekvencia); Szabályozott (feszültség állandó, ingadozás kicsi +/-2%);
Szabályozatlan (buszfeszültség = akkumulátor feszültség), Hibrid (napfényes pályaszakaszon
szabályozott, árnyékban szabályozatlan)
• Melyek a műholdfedélzeti terhelések fontosabb statikus és dinamikus paraméterei?
Alapparaméterek (DC fogyasztás, időprofil), Bemenő impedancia (statikus, dinamikus),
Megbízhatóság (tartalékolás)
• Melyek a műholdfedélzeti terhelések osztályozásának szempontjai?
• Funkció: Alrendszer (system, S/S), Célberendezés (Payload, P/L)
• Tartalékolás: Tartalékolt egység, Tartalék nélküli egység
• Bemenő impedancia: Ohmos, Induktív, Kapacitív
• Energia szint: Standard energia osztályok, pl. ESEO kism4hold: max. 300W
• Melyek az energia szétosztás és védelem fontosabb eszközei?
Kapcsolók, Passzív/Aktív Védelemi eszközök
• Milyen kapcsoló eszközöket használnak műholdfedélzeti energia-elosztó egységekben?
Relék, Félvezetős kapcsolók, részletesen:
Hermetikus tokozású relék:
• Érintkező alaptípusok: SPST, SPDT, DPST, DPDT
• Monostabil: bekapcsolva állandó fogyasztás
• Bistabil: dinamikus átkapcsolás
15

• Reed: kis áram, galvanikus szeparáció
Elektronikus kapcsolók:
• Tirisztor (nehézkes vezérlés)
• Tranzisztor (szaturációs feszültség, hatásfok, sugárállóság)
• Power FET (RDS ON)
• Milyen passzív és aktív túláram védő eszközöket használnak műholdfedélzeten?
Passzív: Olvadó biztosítók, PTC-k (Poliswitch), NTC-k
Aktív: Áramlimiterek, Áramkorlátozott feszültség szabályozó

11_Ijjas_Space_telemetry_2010_10_15
1.Mi az űrtelemetria ?
Telemetria(távmérés): szenzorok mérési adatainak, ill. üzemi adatok továbbítása a Földre
2.Milyen a poláris műholdpálya, mi az előnye -hátránya?
Olyan műholdpálya, amely a Föld (vagy más égitest) egyenlítőjére merőleges, vagyis az egyenlítővel
alkotott inklinációja 90°.
Számos műhold kering poláris pályán a Föld körül. Az ilyen pálya előnye, hogy a Föld bármely
pontjáról látható valamikor. Vagyis megfordítva a dolgot egy ilyen poláris pályán keringő erőforrás
kutató műhold a Föld teljes felszínét megfigyelheti.
3.Milyen a napszinkron pálya?
A napszinkron pálya különlegessége, hogy a pálya síkja és a Nap iránya által bezárt szög állandó. Ezért
a napszinkron műholdak adott felszíni részlet felett helyi időben mérve mindig azonos időpontban
haladnak át, tehát együtt járnak a Nappal. Így állandó megvilágítási feltételek és árnyékhatás mellett
vizsgálhatók a felszín formái és jelenségei, ami főként a Föld-megfigyelő, illetve erőforrás-kutató
műholdak esetében különösen fontos. Ezek a műhold-felvételek gyakran különleges képi
megjelenítéssel ábrázolják bolygónk egyes területeit. (forrás: sulinet)
4.Milyen a geoszinkronpálya, mi az előnye-hátránya?
geostacionárius pálya (geoszinkron pálya): A Föld egyenlítője fölötti műholdpálya, amelyen a
keringési idő egy földi nappal azonos, és ezért a földrajzi hosszúsághoz viszonyítva a műhold állni
látszik rajta. Magassága 36 000 km.
Ideális hely a távközlési műholdak számára, mivel állandó kapcsolattartást tesz lehetővé bizonyos
földi állomásokkal; valamint a meteorológiai műholdak számára is, mivel erről a pályáról a földfelszín
és a légkör nagy területei tarthatók megfigyelés alatt.
5.Űrtelemetria alkalmazási példák?
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•Meteorológiai műholdak: felvételeket készítenek a Földfelszínről, elsősorban meteorológiai
felhasználásra, pl. METEOSAT, TIROS-N, Meteor …
•Távérzékelési műholdak: felvételeket készítenek a Földfelszínről környezetvédelmi, mezőgazdasági,
katasztrófa elhárítási stb. felhasználásra, pl.: LANDSAT, SPOT…
•Hírközlési műholdak, nagyon elterjedt az alkalmazásuk a Földről sugárzott jelet erősítve relézik
vissza : telefon, TV, Rádió stb. jelek átvitele, pl. INTELSAT, EUTELSAT, IRIDIUM, ORBCOMM, ASTRA,
HOTBIRD…
•Katonai…

12 Szimler_Energiaforrasok_2010_10_20
1. Milyen energiaforrásokat alkalmaznak az űreszközök fedélzetén?
• Fotoelektromos eszközök (napelem)
• Elektromos energiatárolók (kondenzátor)
• Elektrokémiai eszközök (elem, akkumulátor, üzemanyagcella)
• Elektromechanikus eszközök (lendkerék)
• Termoelektromos eszközök (Radioizotópos Termoelektromos Generátor, termikus akkumulátor)
2. Milyen tulajdonságokat kell figyelembe venni a fedélzeti energiaforrások kiválasztása során?
• Feszültség, áram, teljesítmény adatok
• Energiasűrűség
• Teljesítménysűrűség
• Élettartam
• Hatásfok
• Működési és tárolási hőmérséklet
• Öregedési tulajdonságok
• Egyéb (sugárzás-, rázkódás-, vákuumállóság, ár …)
3. Hogy néz ki egy általános napelem cella U/I és az U/P karakterisztikája?
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4. Milyen főbb eltérések mutatkoznak a monokristályos Si és a háromrétegű napelem cellák
jellemzőiben?
Szélesebb spektrum tartományban üzemel a többrétegű, azaz több fényenergiát tud hasznosítani.
5. Milyen főbb jellemzői vannak az üzemanyagcelláknak és hol használják őket?
• Emberes programokban ~10 napig
• Tulajdonságai: Nagy teljesítmény (kW); Víztermelés: ~0,5l/kWh; Cellafeszültség: ~0,8V; Üzemi
hőmérséklet: 80-175°C; Jó hatásfok; Különféle típusok (PEM, alkáli, …)
6. Mi az RTG működési elve és főbb jellemzői?
Elv: A hőt valamilyen bomló sugárzó anyag biztosítja.

Előnyök: Rövid távon közel állandó kimenő teljesítmény; Jól tűri a hideg környezetet és a sugárzást;
Hosszabb az élettartama a napelemekétől; Nagy teljesítménysűrűség a kW-os tartományban; Nincs
benne mozgó alkatrész illetve folyadék; Gondozásmentes; Nagy mechanikai stabilitás
Hátrányok: A nukleáris folyamat nem kapcsolható ki és be; Folyamatos hűtést és árnyékolást igényel
(neutron, gamma); Az átalakítási hatásfok alacsony ~5%; A radioizotóp ritka és nagyon drága

13 Banfalvi_Konstrukcio_2010
1. Milyen hőközlési módokat ismer?
Hővezetés, Hőszállítás, Hősugárzás
2. Mi a különbség az egyes hőközlési módok között?
Hővezetés : Termikus Ohm-törvény
Hőszállítás: Két határoló felület között áramló közeg
Hősugárzás: Elektromágneses sugárzás. Nincs közvetítő közeg. Minden test sugároz.
3. Mutassa be a „termikus ohm törvényt”!
Ohm törvény egy kiterjesztése, a hőellenállás definiálása:
4. Mi a ferritek hőmérséklet-tűrésének a határa?
A tiszta vasban a ferrit 910 °C alatt stabil.
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5. A vibrációs igénybevételek milyen meghibásodást okozhatnak?
Idő előtti elöregedés (élettartam csökkenés), törés
6. Mit jelent egy kártya saját frekvenciája? A szerelt kártya saját frekvenciája az üreshez képest
hogyan változik?
A monoton rázkódásnak kitett kártyán a sérüléseket az ismételt kihajlások okozzák, és nem a
gyorsulásból eredő erő.
A kihajlás mértéke függ: kártya össz. tömegétől, kártya befogási módjától, kártya anyagától és
alakjától

7. A műanyagok alkalmazásának melyek az alapvető kritériumai?
hőfoktűrés, kopásállóság, UV állóság

14 Szimler_Sugarzas_hatasa_2010_10_27
1. Milyen a Van Allen övek elhelyezkedése, alakja és milyen töltött részecskék találhatók bennük?

2. A sugárzásnak milyen öregítő hatásai vannak az elektromos alkatrészekre?
• Hatásuk az idővel egyre nő:
– Total ionizáló dózis (TID) [rad (anyag)]
• Elektronok, protonok elektron/lyuk párokat generálnak és ezek felhalmozódnak
• 1krad= 6,24x104MeV/g
• Sugárzási ráta rad/s
• MOS tranzisztorok bekapcsolási küszöbfeszültsége eltolódik, késleltetések megnőnek
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– Kilökéses rongálódás
• protonok, neutronok, 150keV feletti elektronok hibákat generálnak a rácsszerkezetben
• Bipoláris tranzisztorok szivárgása nő, áramerősítése csökken
3. Milyen tranziens hatásokat hozhat létre a sugárzás az elektromos alkatrészekben?

4. Mi az a latch-up jelenség és mit lehet tenni ellene?

5. Milyen módon lehet a sugárzás elektromos alkatrészekre gyakorolt hatását csökkenteni egy
műhold fedélzetén?
• A Van Allen öv és a Dél Atlanti területek elkerülése, áthaladás alatti dózis minimalizálása, érzékeny
eszközök kikapcsolása
• Árnyékolás
• Sugárzásra kevésbé érzékeny alkatrészek használata
• Kapcsolástechnikai megoldások
6. Hogyan befolyásolják az űreszközök sugárterhelését a pályaadatok?
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15 Szimler_Alkatreszek_kivalasztasa_2010_11_03
1. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az űrelektronikai alkatrészek választása során?
Megbízhatóság; Különleges környezeti körülmények: Sugárzás, Vákuum, Rázkódás, Hőmérséklet;
Beszerezhetőség; Ár
2. Hogy néz ki az elektromos alkatrészek megbízhatóságára jellemző hibaarány/idő diagram
általános menete, és milyen jellemző szakaszai vannak?

3. Hogy számítható ki egy diszkrét alkatrész meghibásodási aránya általánosan a MIL-HDBK-217F
szabvány alapján. Milyen konkrét korrekciós tényezőket ismer?
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4. Milyen lehetőségek vannak egy alkatrész megbízhatóságának növelésére a MIL-HDBK-217F
tükrében?
Teljesítményszint változtatása, hőmérséklet befolyásolása, felhasználás, minősített alkatrész
beszerelése stb. (ld. 3. kérdés táblázat)
5. A sugárzáson kívül milyen környezeti hatásokat kell figyelembe venni, és milyen módon lehet
kiküszöbölni illetve csökkenteni ezek hatását az űreszközök alkatrészeinek megfelelő
választásával?
• Vákuum
– Termikus következmények (nincs konvekció, Pdmax csökken)
– Szivárgó alkatrészek
– Tiszta Sn, ΔT, T és ciklusok számától függően wishker képződés (30μm-9 mm/év Ø0,00610μm), fémplazma
• Mechanikai igénybevétel (start, hőciklusok)
– Tokozás lehetőleg kerámia vagy fém
– Au, AuSn törékeny, forrasztása InPb, vagy ”de-golding”
– Ólommentes forraszanyagok és alkatrészek kerülése
• Forrasztásnál a hőterhelés nagyobb
• Átkristályosodás és ón-wishker képződés veszélye
• Sugárzás
6. Milyen elveket és módszereket lehet alkalmazni egy műhold elektromos alkatrészeinek
választása során, ha a költségvetés nem teszi lehetővé űrminősített eszközök vásárlását?
• Nem használ aránytalanul drága alkatrészeket
• Nagy szériában gyártott, ismert, ha lehet QM (Qualified Maker) gyártótól származó, ipari, autóipari
alkatrészek használata
• Korábban már használt, bevált, maradék eszközök, vagy azonos sorozat alkalmazása
• Beszerzési szabályok
• Házilag végzett minősítés
• Szigorúbb házi szabályok az igénybevételre
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16 Banfalvi_Megbizhatosag_2010_10_11
1. A meghibásodási ráta definíciója?

2. Mi a kádgörbe?

3. Mi a konfidencia-intervallum lényege?
Vsz. intervallum. Ha egy vizsgálati minta alapján kívánjuk megadni a meghibásodási rátát, akkor csak
azt állíthatjuk biztosan, hogy az alapsokaság lambda-faktora két határ között van. Ez a konfidencia
intervallum. Szokásos értéke 95%.
4. Milyen módszerei lehetnek a megbízhatóság növelésének?
• Az alkatrészek számának csökkentése
• A lambda-faktor csökkentése, de azonos lambdával bíró alkatrészekkel építünk egy „egységet”.
• Redundancia alkalmazása
• Előöregítés
• Helyzetelemzés, „worst-case”-re tervezés
• Hiba analízis, alkatrész „boncolás”
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• Derating faktor figyelembe vétele
• Működési ciklusok számának csökkentése
• Túlterhelés elleni védelem, autonómia
• Kockázatok kerülése - az űripar konzervatív szemlélete: kipróbált alkatrészek, kipróbált megoldások
• Megelőző karbantartás
5. Milyen tartalékolási módszerek vannak?
Melegtartalékolás (2-szeres, 3-szoros…), hidegtartalékolás (átkapcsoló)
6. Sorolja fel a minőségbiztosítás fogalmait!
MINŐSÉG: Az egység (termék v. szolgáltatás) azon jellemzőinek összessége, melyek alapján
meghatározott és elvárt igényeket elégít ki.
Egyszerűbben: a termék vagy valami azt nyújtja a vevőnek, amit az akart, amikor akarja, és megfelelő
áron.
IGÉNY: Egyrészt írásban rögzített, kötelező – jogilag, szerződésileg, szabványban előírva – Másrészt
szakmailag vagy egyénileg megfogalmazva – divat vagy a korra jellemző fejlettségi fok által behatárolt
valami.
Termék: Tevékenységek és folyamatok eredménye.
Szolgáltatás:

- a szállító és a vevő közötti érintkezési területen végzett tevékenység.
- egy belső tevékenység által létrehozott termék.

Minőségi követelmények: mennyiségi halmaz.
Társadalmi követelmények: leírások és előírások.
Vevő: Külső vevő, Belső vevő.
Megbízhatóság: A használhatóság és az azt befolyásoló tényezők (hibamentesség, karbantarthatóság,
szerviz periódusok stb.) gyűjteménye.
7. Mi a halszálka diagram? /Ishikawa diagram/
OK – OKOZATI diagram
A diagram jobb oldalán van az OKOZAT, A bal oldalon az OK-k - ajánlott kategóriák: Ember, Gép,
Módszer, Anyag
A diagram szerkesztése: - brain storming (!), munkacsoport elemzés
Cél: egy probléma okainak, az őt meghatározó tényezők feltárása, majd ez alapján a probléma
felszámolása
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8. Mi a Pareto elv lényege, és mire használható?
Az iparban az elvet a problémák fő okainak elemzésére használják. A feltételezés az, hogy az okok kis
száma, mintegy 20%-a felelős a problémák 80%-ának keletkezéséért.
A diagram nagyság szerinti sorrendbe rendezett oszlopdiagram. Segít a leglényegesebb néhány ok
kiválasztásában. Egy adott időszakban egyszerre sokféle probléma befolyásolja a folyamatot. Nem
célszerű egyszerre az összes probléma megoldásának nekilátni. Először a nagyobb problémákra
célszerű összpontosítani. A diagramból ránézésre adódik, hogy mivel kell foglalkozni azért, hogy
megtaláljuk a problémák fő okait, és hogy utána megszüntessük ezeket a fő okokat.
9. Mi a Kaizen lényege?
A folyamatos javítási tevékenység elmélete – KAIZEN
Az életforma részévé vált.
- Innováció –drasztikus lépések,
- Kaisen – „minden nap”,
- Maintenance – fenntartás, a technológia üzemeltetése, szabványos

17 Kocsis_Projektszervezes_2010_11_19
• Milyen fázisokra osztható egy űrprojekt? Mik az egyes fázisok legfontosabb tevékenységei?

• Mik a rendszermérnök legfontosabb feladatai?
-felelősség a teljes tervezési folyamatért
-alapvető ismeretek az űreszköz összes alrendszereiről
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-átfogó ismeretek az alrendszerek közti kapcsolatról (összekapcsolásuk, egymásra hatásuk)
-döntés az egyes megvalósítási lehetőségek között
-alapvető jellemzők (tömeg, teljesítmény, adatforgalom, költségek, ütemterv, stb) meghatározása és
ellenőrzése a projekt folyamán
• Mi az egyidejű tervezés koncepciója? Milyen előnyei vannak a hagyományos tervezéssel
szemben?
Egyidejű tervezés:
- Bizonyos feladatok egyidejű elvégzése
- Probléma megelőzés
- Magasabb rendű szempontok figyelembe vétele a tervezési fázisok közben
- Változtatások rugalmasan kezelhetők
- Szükséges emberi erőforrás nem feltétlenül kevesebb, de a tervezési idő jelentősen lecsökken
- Résztvevők: a projekt minden egyes területének szakértői által alkotott tervezői csoport
Előnyök (egy tipikus „A fázis”-beli tanulmány esetén)
-Tanulmány elkészítésének ideje: 3-6 hét(vö. hagyományos esetben 6-9 hónap!)→ tervezési idő
negyedére csökken
-Felhasználói költségek felére csökkennek
• Miért kiemelt fontosságú a kockázatkezelés az űrprojektekben?
Űr-projektek sajátosságaiból adódik, hogy különösen megbízható eszközökre van szükség, amik
eleget tesznek az űrmisszió követelményeinek. Ezek nagyon drágák, ráadásul az esetek döntő
többségében a felbocsátott eszköz nem javítható.

18 Bencze_Nap_Fold_fizika_1-2-3.pdf
Sajnos a diák itt nem az igaziak, az előadáson pedig nem jegyzeteltem… Így a kérdésekre adott
válaszokat más forrásból szedtem össze, ezek: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap,
Aki rendelkezik egy jegyzettel az segíthetne pontosítani!
1. Milyen főbb zónákból áll a Nap és milyen folyamatok zajlanak ezekben?
Belső felépítése:
- mag: magfúzió
- sugárzási zóna: ebben a rétegben az anyag még elég sűrű és forró ahhoz, hogy a magban
keletkezett energia sugárzás, nem pedig hőáramlás formájában haladjon át rajta (ezt az ionizált
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formában jelenlévő hidrogén teszi lehetővé). A hőmérséklet a magtól kifelé haladva folyamatosan
csökken, de még így is rendkívül magas, az alsó „zónahatáron” 7 000 000 K, míg a felsőn 2 000 000 K.
- Tachoklína: helioszeizmológia legfrissebb felfedezése, egy vékony átmeneti réteg a sugárzási és a
konvektív zóna között. Ez a réteg jelenti az átmenetet a merev testként forgó belső régiók és a
differenciális rotáció jellemezte külső tartományok között.
- Konvekciós zóna: Ez a réteg már nem elég sűrű és forró ahhoz, hogy az energia sugárzás formájában
haladjon át rajta, mivel az alsóbb rétegektől eltérően itt már nem elég magas a hőmérséklet az anyag
ionozáltan tartásához, a gázok csak részlegesen ionizáltak, amelyek így elnyelik a sugárzás egy részét.
Az energia hővezérelt anyagáramlások, konvekciók formájában terjed tovább a napfelszín felé.
2. Milyen főbb zónákból áll a Nap légköre, mit jelent a megállapodás szerinti Nap felszín?
Atmoszféra:
- Fotoszféra: Lényegében a csillagunkban termelődött energia ebben a rétegben sugárzódik szét fény
formájában. Ez a réteg egy rendkívül vékony, mindössze néhány száz kilométer vastag réteg
- Kromoszféra: Nap légkörének a fotoszféra fölötti rétege. Vörös fényét a hidrogénnek köszönheti a
normál megfigyelési körülmények között átlátszó réteg. A kromoszférában uralkodó hőmérsékleten a
hidrogén egy foton kibocsátása közben tér vissza az első gerjesztett állapotából, így a sugárzás
túlnyomó része a hidrogén 656,3 nm hullámhosszúságú élénkvörös, ún. Hα-vonalban történik.
- Átmeneti réteg: A naplégkörnek a még „hideg” kromoszféra és a rendkívül forró napkorona között
elhelyezkedő részét átmeneti rétegnek nevezzük. Ez a tartomány rendkívül vékony, mindössze
néhány száz kilométer széles és itt játszódik le a hőmérséklet 20 000 K-ről a millió kelvines
tartományokba történő ugrásszerű növekedése.
- Korona: A napkorona a Nap légkörének ritka és kiterjedt legkülső része, ahol a hőmérséklet
meghaladja a félmillió kelvint. A hőmérséklet tipikus értéke 1–2 millió K. A korona sokkal
kiterjedtebb, mint a Nap maga; 17 millió kilométeres távolságig mutatható ki a jelenléte. Éles külső
határa nincsen. Magas hőmérséklete miatt a koronában a részecskék hőmozgásból adódó sebessége
könnyen eléri a szökési sebességet, ezért a napkorona anyaga folytonosan szökik (miközben alulról
pótlódik), ebben a folyamatban keletkezik a Napból kiinduló plazmaáramlás a napszél.
A napfelszín és a légkör határának létezik egy fizikailag jól definiálható meghatározása, értelmezése:
a Nap „felszínének” egyezményesen azt a felületet tekintjük, ahonnan egy 500 nm hullámhosszú (ez
kb. a látható színtartomány közepének felel meg) foton függőlegesen felfelé mozogva 1/e (kb. 0,37)
valószínűséggel még elnyelés nélkül kijut a Nap anyagából
3. Milyen periodikus időciklusok figyelhetők meg a naptevékenységben?
A naptevékenység a Nap sugárzásában mutatkozó nagyobb léptékű, átmeneti jellegű, helyi zavarok
gyűjtőneve.
Az egyes naptevékenységi jelenségek élettartama legfeljebb néhány hónap, méretük néhány
megamétertől mintegy 100 Mm-ig (a napátmérő közel egytizedéig) terjed. A szóban forgó időszakban
és területen a Nap sugárzási intenzitásának a normális értéktől vett eltérése - legalább bizonyos
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hullámhossztartományban - a normális értékkel összemérhető nagyságú. (Vagyis az intenzitás
legalább kb. 30%-kal nő vagy csökken, de gyakran sokkal nagyobb mértékben.)
4. Egy napkitörés mennyi idő alatt játszódik le és mely kapcsolódó sugárzás éri el elsőként a
Földet?
Röntgen sugárzás ér ide először.
kb. 10-11 év.
5. Milyen paraméterekkel jellemzik a felső légkört és hogyan változnak ezek a paraméterek a
magassággal?
Tipp: hőmérséklet, sűrűség (magtól kifele csökken az értékük), áramló részecskék sebessége
6. Milyen ionoszféra vizsgálati módszereket ismer?
Itt az elektromágnesehullámok beérkezése ill. visszavert hullámok alapján következtetnek az
ionoszférára – ez még előadásról maradt meg

Wikipedia:
Ionograms, Incoherent scatter radars, Solar flux and
Scientific research on ionospheric propagation
Scientists also are exploring the structure of the ionosphere by a wide variety of methods, including
passive observations of optical and radio emissions generated in the ionosphere, bouncing radio
waves of different frequencies from it, incoherent scatter radars such as the EISCAT, Sondre
Stromfjord, Millstone Hill, Arecibo, and Jicamarca radars, coherent scatter radars such as the Super
Dual Auroral Radar Network (SuperDARN) radars, and using special receivers to detect how the
reflected waves have changed from the transmitted waves.
Scientists are also examining the ionosphere by the changes to radio waves from satellites and stars
passing through it.

19_régi Kertesz_Tranzit_2010_0505
1. Milyen pályán keringtek a Transit muholdak?
pályamagasság: ~1100 km; keringési ido: ~108 perc
2. Miért kell két frekvenciát használni?
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két frekvencia a légköri hatások csökkentésére
3. Miért célszeru körpolarizált antennákat használni?
Egyrészt nagy az antenna látószöge a félgömb karakterisztikája miatt és ezért nincs szükség
antennaforgató egységre, sokkal egyszerűbb a használata.
4. Miért ajánlott szimmetrikus adatszimbólumot használni?
Hibadetektálás, ill. a bitregenerátorban történő kétszeres integrálás 3dB javulást eredményez a zajos
jelen. Ez azért fontos mert az adatsebesség kicsi (~50bit/s) és 2 perces csomagokban érkezhet az
adat.
5. Miért csak egy muholdat szabad egyszerre venni?
Azért, mert mindegyik műhold a 400MHz és 150MHz-es frekvencián sugároz és "összkeverednének"
az üzenetek ha egyszerre ketten kommunikálnának. Ill. A vevőben lévő nagy pontosságú óra,
egyszerre csak egy műholdhoz tudja kiszámítani a távolságkülönbséget az alatt a rövid idő alatt, amíg
látszik.
6. Miért célszeru az 1rad-os fázismoduláció használata?
Előnye, hogy a vétel helyén a demodulációhoz szükséges vivővisszaállítás egyszerű, a moduláció
tartalom mellett megmaradó vivő miatt (pilot), ill. a demodulált jelnek nincs DC tartalma.
Hibavédelem

20 Ronto_Fotobiologia_asztrobiologia_2010_12_08
• Az elektromágneses sugárzás optikai tartományának részei, fontosabb biológiai hatások
• Infravörös: 800 nm-- ~ mm
• Látható: (380) 400—780 (800) nm
• Ultraibolya (UV): UV-A: 315—380 (400) nm, UV-B: 280– 315 nm, UV-C: 200—280 nm, VUV
(vákuum-UV): 100—200 nm
EREDETE: természetes (Nap), mesterséges (UV lámpák)

• Hol található a „jó”és a „rossz” ózon, és milyen körülmények között keletkeznek?
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KELETKEZÉS:

O2+ UVC -> O+O
O + O2+ M -> O3+M

ELBOMLÁS:

O3+ UV -> O + O2

• Mi az asztrobiológia vizsgálódási területe?
Asztrobiológia (Kozmo-kémia) (Égitestek keletkezése)
Földi élet feltételei mint referenciák: Ősi élet, az élet határai, életterek és életnyomok a Földön kívül,
a naprendszerben, a naprendszeren kívül -> fény, UV-fény szerepe
• Milyen környezeti feltételek mellett lehet életjelenségeket feltételezni?
• Az élő anyaghoz szükséges elemek (C,N, O, S, H stb.) jelenléte
• Víz (folyékony halmazállapot)
• Alkalmas hőmérséklet
• Energia az életfolyamatokhoz
• Stabil környezet (Sugárvédelem: ionizáló/részecske, foton)

21_1 régi Kocsis_ESEO_EPS_LMP_2010_0507
»Milyen előnyei vannak a napszinkron pályának? Mi lehet az oka, hogy az ESEO ilyen pályára
kerül?
Nem olyan magas pálya, többször látható (naponta lehet vele kapcsolatba lépni egy adott helyen,
megfelelő ideig)
»Milyen feladatokat lát el az ESEO energiaellátó rendszerének többfunkciós
napelemillesztőegysége (SolarPanel PowerRegulator)? Rajzolja fel az SPPR egyszerűsített
blokkvázlatát!
maximális munkapont követés, kimeneti feszültség stabilizálás, kimeneti áram szabályozás
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»Milyen tervezési megoldások szolgálnak a megbízhatóság növelésére az ESEO energiaellátó
rendszerének teljesítményelosztóegységében (PPDU)?
terhelések típusa szerint: redundáns/nem redundáns, rezisztív/nem rezisztív; áramkorlátozó funkció;
autonóm működés

»Mi az ESEO Langmuirszondás kísérletének célja, milyen mérések elvégzésére szolgál?
Vizsgált jelenségek: naptevékenység hatásai, plazma anomáliák
Mért és számított jellemzők: elektron és ion áram, elektron és ion hőmérséklet
»Mire szolgál a Langmuirszonda távtartó rúdja?
Védi a műholdat a feltöltődéstől

21_2 régi Hirn_ESEO_TriTel_2010_0507
-Mik az aktív és passzív dózismérők fontosabb jellemzői? Adjon 1-1 példát aktív és passzív
dózismérőkre. A TriTelháromtengelyű szilícium detektoros teleszkóp melyik csoportba tartozik?
Aktív dózismérők: •Üzemeltetésükhöz áram kell •Azonnal, a mérés helyszínén szolgáltatnak
eredményt •A kiértékelésük általában egyszerű
Példák: Geiger-Müller számláló, ionizációs kamra, proporcionális számláló, félvezető detektor,
szcintillációs detektor
31

Passzív dózismérők: •A méréshez nem kell áram •A mérés után kiértékelést igényelnek
•Kiértékelésükhöz labor és képzett személyzet kell
Példák: TL (termolumineszcens) dózismérő, filmdoziméter, szilárdtest nyomdetektor
TriTelháromtengelyű szilícium detektoros teleszkóp: aktív
-Mi a kozmikus sugárzás két fő komponense? A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén a dózis a föld
felszínén mértnél közel hány nagyságrenddel nagyobb?
elsőrendű vagy primer komponensek azok a részecskék, amik a világűrből érkeznek a Földre. Ezek
nagyrészt (90%) protonok, de vannak hélium atommagok is (9%). A maradék nagyenergiájú
elektronokból és más atommagokból áll. Az elsőrendű kozmikus sugárzásnak csak kis hányada ér le a
tenger szintjére, mert kölcsönhatásba lép az atmoszférát alkotó atomokkal és molekulákkal.
másodrendű vagy szekunder komponensek azok a részecskék, amik a primer komponensek és az
atmoszférát vagy a csillagközi ködöket alkotó atomok kölcsönhatása során keletkeznek. Ide főleg a
kisebb atommagok, pionok, kaonok és a gamma-sugárzás tartozik. A szekunder komponensek közül a
tenger szintjén a müonok dominálnak.
kb. 100x
-Melyik magyar gyártmányú dózismérő teljesít ma is szolgálatot a Nemzetközi Űrállomás
fedélzetén?
Pille
-Mi a félvezető detektoros mérésnek az elve? Milyen folyamat játszódik le a félvezető
detektorokban? A kimeneten kapott jel milyen fizikai mennyiséggel arányos?
-A)adetektoron átmenő részecske energiája;
-B) a detektorban a részecske által leadott energia
-C) a részecske spinje;
-D) a részecske tömege.
~dióda, leggyakoribb félvezető detektor típusok: Si, Ge
a sugárzás elnyelődése lyuk-elektron párokat hoz létre
a detektor kapcsain megjelenő töltésmennyiség ~ a részecske által leadott energia széles
energiatartományban mér, stabil
több detektorból irányérzékeny félvezető teleszkóp építhető -> TriTel
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