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Europejska sonda Rosetta dotarła do komety

Wyobraźmy sobie podjęcie dziesięcioletniej pogoni
wokół Układu Słonecznego.Takie właśnie zadanie, postawione przez Europejską Agencję
Kosmiczną (ESA), wykonywała przez ostatnią dekadę sonda Rosetta, która ostatecznie
dogoniła swój cel: kometę...
Rosetta jest pierwszą sondą kosmiczną, która spotkała się z kometą, dzięki czemu – zdaniem
kierującego nią zespołu z ramienia ESA – otworzyła nowy rozdział w eksploracji Układu Słonecznego.
Teraz kometa 67P/Czuriumow-Gierasimienko i Rosetta znajdują się 405 mln kilometrów od Ziemi,
mniej więcej w połowie drogi między orbitami Jowisza i Marsa, pędząc w kierunku wnętrza Układu
Słonecznego z prędkością niemal 55 000 kilometrów na godzinę.

Długo poszukiwany cel – kometa 67P/Czuriumow-Gierasimienko – obiega w 6,5 roku eliptyczną
orbitę, która prowadzi ją od najdalszego punktu znajdującego się za Jowiszem do najbliższego punktu
od Słońca, między orbitami Marsa i Ziemi. ESA twierdzi, że Rosetta będzie teraz jej stałą
towarzyszką przez ponad rok, kiedy wykręcą dookoła Słońca, by zawrócić ponownie w kierunku
Jowisza.
Jednak nie od razu rozpoczęły się bezpośrednie poszukiwania.Od wystrzelenia w 2004 r. sonda
trzykrotnie zbliżyła się do Ziemi i raz do Marsa – ich „asysta grawitacyjna” pomogła wprowadzić ją
na trajektorię wiodącą na spotkanie z kometą.Dzięki tej złożonej trajektorii Rosetta przeleciała
w pobliżu planetoid Steins i Lutetia, pozyskując bezprecedensowe obrazy i dane naukowe na temat
tych dwóch obiektów.
Jak można się było spodziewać, zespół ESA jest rozentuzjazmowany osiągnięciem celu tej
dziesięcioletniej odysei.„Po dziesięciu latach, pięciu miesiącach i czterech dniach podróży
w kierunku celu, pięciu pętlach wokół Słońca i przebyciu 6,4 mld kilometrów, z radością
informujemy, że dotarliśmy na miejsce” – powiedział Jean-Jacques Dordain, Dyrektor Generalny
ESA.„Europejska sonda Rosetta, jako pierwsza w historii dotarła do komety, co wyznacza punkt
kulminacyjny w badaniach naszych początków. Czas odkryć właśnie nadszedł”.
Alvaro Giménez, Dyrektor ds. Nauki i Eksploracji Bezzałogowej ESA, dodaje: „Przeszliśmy niezwykle
długą drogę od pierwszych dyskusji nad koncepcją misji pod koniec lat 70. XX w. – zatwierdzoną
w 1993 r. – i teraz jesteśmy gotowi na otwarcie skarbca odkryć naukowych, które z pewnością
doprowadzą do przeredagowania podręczników poświęconych kometom na kolejne nadchodzące
dekady”.
Rosetta znajduje się teraz zaledwie 100 km od powierzchni komety i będzie nadal stopniowo się do
niej zbliżać. W czasie najbliższych sześciu tygodni przemierzy dwie trójkątne trajektorie przed
kometą, w odległości odpowiednio 100 km i 50 km.
Nie zadowalając się jednym historycznym wyczynem, zespół ESA rozpocznie w ciągu najbliższych

miesięcy końcowe przygotowania do kolejnego wyczynu:lądowania na komecie.
Matt Taylor, kierownik naukowy projektu Rosetta z ramienia ESA, podsumowuje: „Po wylądowaniu,
Rosetta nadal będzie towarzyszyć komecie, aż do momentu, w którym zajdzie się najbliżej Słońca
w sierpniu 2015 r. i jeszcze dłużej, przyglądając się jej zachowaniu z bliska, aby zapewnić nam
unikatowy wgląd i obserwację w czasie rzeczywistym, w to co dzieje się z kometą, kiedy mknie wokół
Słońca”.
Wydaje się, że podróży Rosetty jeszcze daleko do zakończenia!

Źródło: www.cordis.europa.eu
http://laboratoria.net/aktualnosci/22008.html

30-11-2021

Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.
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Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
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Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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