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Előzmények: 
-

 
Nehéz Imre Nulldiffúziós (ND) technológiája 

-
 

Az űrkutatás kapcsán ennek alkalmazására 
2006 óta több  publikáció

 
született 

--
 

37. LPSC 2006, Houston 37. LPSC 2006, Houston ––
 

Az ND technolAz ND technolóógia gia 
elmelmééleti leti éés gyakorlati alkalmazs gyakorlati alkalmazáásai marsi sai marsi 
ballon szondballon szondáák lk léétrehoztrehozáássáárara
--

 
38. LPSC 2007, Houston 38. LPSC 2007, Houston ––

 
Marsi gMarsi gááztztáárolroláás s 

az ND technolaz ND technolóógia felhaszngia felhasznáálláássáával val 
--

 
7th Marsi konferencia 2007, 7th Marsi konferencia 2007, PasadenaPasadena, , CaCa

Lebegtetett tetLebegtetett tetőőszerkezetek Marsi alkalmazszerkezetek Marsi alkalmazáásrasra
-

 
39. LPSC 2008, Houston 39. LPSC 2008, Houston ––

 
HosszHosszúú

 
éélettartamlettartamúú

 llééghajghajóó
 

szonda a Titszonda a Titáán ln léégkgköörréében valben valóó
 alkalmazalkalmazáásrasra



A problA problééma lma léényege:nyege:

Nemcsak a belsNemcsak a belsőő
 

ttéérbrbőől tl töörtrtéénik gnik gáázvesztzvesztéés, s, 
hanem a parcihanem a parciáális difflis diffúúzizióó

 
hathatáássáára a kra a küülslsőő

 atmoszfatmoszfééra gra gáázai iszai is
 

behatolnak a belsbehatolnak a belsőő
 

ttéérbe. rbe. 

Ezzel a ballonra hatEzzel a ballonra hatóó
 

felhajtfelhajtóóererőő
 

cscsöökken, kken, 
-- a ballon elneheza ballon elnehezüül, l, 
--

 
belsejbelsejéében esetleg robbanben esetleg robbanáásveszsveszéélyes lyes 

ggáázelegy is kzelegy is kéépzpzőődik. dik. 

--
 

Ez a hatEz a hatáás az s az űűrkutatrkutatáásban a planetsban a planetááris ris 
atmoszfatmoszféérikus alkalmazrikus alkalmazáásoknsoknáál kl küüllöönnöösen sen 
hháátrtráányos, mert a ballon szondnyos, mert a ballon szondáák gyorsan, k gyorsan, 
esetleg nesetleg nééhháány nap alatt elvesztik repny nap alatt elvesztik repüülléési si 
kkéépesspessééggüüket, ket, íígy azokkal hosszabb tgy azokkal hosszabb táávvúú

 megfigyelmegfigyeléések nem tervezhetsek nem tervezhetőők.k.

A planetA planetááris megfigyelris megfigyelééseknseknéél szl száámos esetben mos esetben 
lenne szlenne szüükskséég a felszg a felszíín felett kis vagy kn felett kis vagy köözepes zepes 
magassmagassáágokban elhelyezett szondgokban elhelyezett szondáákra, kra, 

Ezeket a megfigyelEzeket a megfigyelééseket, seket, plpl, meteorol, meteorolóógiai jellemzgiai jellemzőők, por, hk, por, hőőmméérsrsééklet, lklet, léégkgkööri ri 
ááramlramláások, stb., hatsok, stb., hatéékonyan sem a felszkonyan sem a felszíínrnrőől (l (roverrover), sem k), sem küülslsőő

 
keringkeringőő

 
egysegyséégrgrőől l 

((orbiterorbiter) elv) elvéégezni nem lehet.gezni nem lehet.



A megoldA megoldáás:s:

--
 

A nulldiffA nulldiffúúzizióós technols technolóógia, gia, 
amely megakadamely megakadáályozza a lyozza a 
ggáázvesztzvesztéést, illetve a kst, illetve a küülslsőő

 
ggáázok zok 

behatolbehatoláássáát a belst a belsőő
 

felhajtfelhajtóóttéérbe. rbe. 

Ennek segEnnek segíítstsééggéével a ballonok vel a ballonok 
hosszhosszúú

 
ididőőre megre megőőrzik az rzik az 

emelemelőőkkéépesspessééggüüket, ket, 
felhajtfelhajtóóerejerejüüket.  ket.  

A nulldiffA nulldiffúúzizióós (ND) technols (ND) technolóógia lgia léényege, hogy a knyege, hogy a küülslsőő
 

éés belss belsőő
 

ggááztztéér kr köözzöött ttt tööbb bb 
elvelváálasztlasztóó

 
rrééteget alkalmazunk, teget alkalmazunk, éés ezek ks ezek köözzöött egy vagy ttt egy vagy tööbb gbb gáázgyzgyűűjtjtőő

 
teret teret 

hozunk lhozunk léétre. tre. 
A gyA gyűűjtjtőőttéérbrbőől az oda bediffundl az oda bediffundáált glt gáázokat eltzokat eltáávolvolíítjuk, sztjuk, széétvtváálasztjuk, lasztjuk, éés s 
forrforráástereikbe visszajuttatjuk. stereikbe visszajuttatjuk. ÍÍgy hosszgy hosszúú

 
ttáávon megakadvon megakadáályozhatlyozhatóó

 
a ballon vagy a ballon vagy 

mmáás emels emelőőszerkezet gszerkezet gáázvesztzvesztéése, se, éés biztoss biztosííthatthatóó
 

hosszhosszúú
 

éélettartama. lettartama. 

Ez lehetEz lehetőővvéé
 

teszi a felszteszi a felszíín feletti, felszn feletti, felszíín kn köözeli atmoszfzeli atmoszféérikus megfigyelrikus megfigyeléések sek 
megvalmegvalóóssííttáássáát, pl., meteorolt, pl., meteorolóógiai jellemzgiai jellemzőők, por, hk, por, hőőmméérsrsééklet, lklet, léégkgkööri ri ááramlramláások, sok, 
stbstb, hat, hatéékony kony éés hosszs hosszúú

 
ttáávvúú

 
megfigyelmegfigyeléésséét.t.



HUNBALLON HUNBALLON 
A HUVEYOR A HUVEYOR ––

 
HUSAR rendszer HUSAR rendszer 

kiegkiegéészszííttéése ballonos megfigyelse ballonos megfigyelőő
 egysegysééggelggel

--
 

AerostatAerostat
 

––
 

a felsza felszííni egysni egysééghez  ghez  
csatlakoztathatcsatlakoztathatóó

 
egy kikegy kikööttöött, tt, úún. n. aerostataerostat

 ballon, amelyen kballon, amelyen küüllöönbnböözzőő
 

mméérrőőeszkeszköözzöök, k, 
mműűszerek vannak elhelyezve.szerek vannak elhelyezve.

A ballonon elhelyezett egysA ballonon elhelyezett egyséégek, mgek, műűszerek szerek 
vezetvezetéékes vagy vezetkes vagy vezetéék nk néélklküüli li áátvitellel tvitellel 
bekapcsolhatbekapcsolhatóók a k a HunveyorHunveyor

 
--

 
HusarHusar

 egysegyséégek mgek máár meglevr meglevőő
 

kommunikkommunikáácicióós s 
rendszerrendszeréébe, ezbe, ezááltal annak szerves ltal annak szerves 
kiegkiegéészszííttőőjjéévvéé

 
tehettehetőők.k.

A Hunballon rendszer mA Hunballon rendszer máár modell szinten is r modell szinten is 
egyszeregyszerűűen megen megééppííthetthetőő. . 
A ballonos szondA ballonos szondáával a meglevval a meglevőő

 
HunveyorHunveyor

 egysegyséégek is egyszergek is egyszerűűen kiegen kiegéészszííthetthetőők.k.

Ennek megEnnek megééppííttéése se éés modell szinten s modell szinten 
ttöörtrtéénnőő

 
alkalmazalkalmazáása hasznos kiegsa hasznos kiegéészszííttőője je 

lehet a tovlehet a továábbi fejlesztbbi fejlesztééseknek. seknek. 



Köszönöm a figyelmet!
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