Zadetek v polno

* – 2. 3. 2004
Rosetta poleti z Zemlje
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Prvi let mimo Zemlje
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Mars

10. 7. 2010
Let mimo
asteroida Lutetia
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25. 2. 2007
Let mimo Marsa
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5. 9. 2008
Let mimo asteroida Steins

F

8. 6. 2011
Rosetta gre v hibernacijo
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G – 20. 1. 2014
Rosetta se prebudi
iz hibernacije

Lokacija kometa
ob izstrelitvi
Rosette
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H – maj 2014
Rosetta prične manevre
za srečanje s kometom

H

12. 11. 2014
Modul Philae
pristane
na kometu

avgust 2014
Srečanje s kometom,
mesec kasneje
začne orbitirati
okoli kometa
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R O S E T TA
tirnica Jupitra

KOMET

Sonce obkroži vsakih 6,44 leta

Vesoljska sonda Rosetta
znanstveni
instrumenti

3

Merkur

5

pišejo in rišejo Ajda Bevc, Aljaž Vesel, Aljaž Vindiš

12. novembra 2014 so znanstveniki
Evropske vesoljske agencije (ESA) v
Darmstadtu v Nemčiji zadrževali dih,
saj je vesoljska sonda Rosetta po dobrih
deset let dolgem potovanju spustila svoj
pristajalni modul Philae na površino
kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.
Gre za prvi pristanek človeškega plovila
na kometu, ki naj bi astronomom
omogočil pogled 4,6 milijarde let v
preteklost, ko v našem osončju planetov
še ni bilo. Vendar ni šlo vse po načrtih.

C

Venera

C – 13. 11. 2007
Drugi let mimo Zemlje,
točno dve leti kasneje
Rosetta obleti Zemljo
še tretjič

ločitev rosette in philae

razpon solarnih celic 32 m

grelci ohišja

L – Rosetta prekine kroženje in se z
ostrim zavojem približa kometu

Manever
za umik

solarne celice
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dimenzije in teža (brez solarnih celic):
2 m × 2 m × 3 m višine in 2900 kg

L

Vrnitev Rosette
v orbito
okoli kometa

Vstop v trajektorij
za dostavo Philae

M – Philae se odklopi od Rosette in
začne 7-urni spust na površnje kometa

PHILAE

pristajalni modul Philae,
shranjen v notranjosti

KOMET
Sondo Rosetta je ESA po
natančnem načrtovanju
desetletne poti do kometa
67P/C-G izstrelila marca
2004 z izstrelišča Kourou v
Francoski Gvajani. Gre za
šesti obisk kometov z
vesoljskimi sondami, vendar
pa je Rosetta prva, ki se je
okoli kometa utirila in nanj
spustila pristajalni modul,
opremljen z instrumenti za
raziskave kometovega jedra.

Kometi naj bi vsebovali
kompleksne organske
molekule, bogate z elementi,
ki sestavljajo nukleinske in
aminokisline, osnovne
gradnike nam poznanega
življenja. Glavni cilj misije je
karakterizacija kometovega
jedra, natančnejša določitev
njegove kemijske sestave in
opazovanje kometove
aktivnosti ob segrevanju
zaradi približevanja Soncu.

Pristajalni modul Philae
Instrumenti:
povečevalna
kamera,
spektrometer
za določanje
kemičnih
elementov in
orodje za
zbiranje
vzorcev tal

pristanek philae na kometu

dimenzija in teža:
1 m × 1 m × 1 m višine in 100 kg

S – Gravitacijsko polje kometa Philae
uro in petdeset minut kasneje spet
pritegne na površje, približno kilometer
stran od predvidenega mesta za pristanek

Philae se s hitrostjo 38 cm/s
odbije od površja kometa

heksagonalno ogrodje
iz karbonskih vlaken

R

PHILAE

plošče s
solarnimi celicami

S

T
U

vrtalne glave za
sidriranje po pristanku

Philae je pristajalni modul v
velikosti pralnega stroja.
Poleg heksagonalnega
ogrodja, na katerega so
priklopljeni raziskovalni
instrumenti, so pomemben
del modula tudi vzmetene
noge, ki naj bi zmehčale
pristanek modula, da se ne
bi odbil nazaj v vesolje.
Komet 67P/G-C ima namreč
zaradi majhnosti tako nizko
maso, da je njegova

harpuna

gravitacijska sila več
stotisočkrat šibkejša od
Zemljine. Na nogah so zato
nameščene tudi vrtalne
glave, ki naj bi ob stiku s
kometom zavrtale v tla. Na
telo je pritjena tudi harpuna,
ki naj bi Philae dodatno
pritrdila, vendar pa se ob
pristanku ni sprožila, zaradi
česar se je modul od kometa
dvakrat odbil, preden se je
stabiliziral na površini.
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Ključne besede za iskanje:
Rosetta mission, Philae lander, comet 67P/C-G

P – Philae pristane na
predvidenem mestu,
a ob stiku s površjem
odpove harpuna, ki bi ga
morala zadržati na njem

P

glava (2,6 × 2,3 × 1,8 km)

T – Philae se ob stiku ponovno odbije
od površja, tokrat s hitrostjo 3 cm/s,
krajši skok traja le sedem minut
U – Philae končno pristane na površju,
več kot kilometer stran od predvidenega
mesta. Na tej lokaciji ne prejema dovolj
sončne svetlobe in po 55 urah se mu
izpraznijo baterije (komet se trenutno
približuje Soncu, zato znanstveniki
upajo, da bo ujel dovolj svetlobe, da
bo lahko spet napolnil svoje baterije)

vrat
telo (4,1 × 3,3 × 1,8 km)

os rotacije

