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Strona główna › Nowe technologie

Sonda Curiosity wylądowała na Marsie

Na powierzchni Marsa wylądowała automatyczna sonda amerykańska
Curiosity - podała w poniedziałek agencja kosmiczna NASA. Łazik ma badać planetę w ramach misji
Mars Science Laboratory, jako największy w historii pojazd poruszający się po powierzchni Marsa.
Sonda ma detektory wyprodukowane dla NASA przez polską firmę z Ożarowa Mazowieckiego.

Po trwającym 36 tygodni locie z Ziemi na Marsa i pokonaniu 567 milionów kilometrów sonda weszła
w marsjańską atmosferę z prędkością 21 tysięcy km/h. Starannie zaplanowana procedura
hamowania sprawiła, że pojazd wytracił prędkość i bezpiecznie znalazł się powierzchni planety.
Operację lądowania wspierały sondy znajdujące się już od kilku lat na orbicie wokół Marsa – dwie
amerykańskie: Mars Odyssey i Mars Reconnaissance Orbiter oraz jedna europejska: Mars Express.
Główną ich rolą w trakcie operacji lądowania było rejestrowanie sygnałów od lądownika
i przekazanie ich na Ziemię.
Sygnały potwierdzające udane lądowanie dotarły do centrum kontroli lotu o 7:31 polskiego czasu.
Łazik Curiosity (ang. ciekawość) będzie eksplorował powierzchnię Czerwonej Planety przez 98
tygodni. Potrafi pokonywać przeszkody o wysokości do 65 cm i podróżować do 200 metrów dziennie.
Koszt misji wyniósł 2,5 miliarda dolarów.
Curiosity będzie badać geologię Marsa, promieniowanie docierające do powierzchni planety (np.
promieniowanie kosmiczne), monitorować klimat, a także sprawdzi czy na Czerwonej Planecie
występowały kiedyś warunki sprzyjające życiu.
W spektrometrach sondy zamontowane są detektory podczerwieni wyprodukowane dla NASA przez
polską firmę VIGO System S.A. z Ożarowa Mazowieckiego.
„Uzyskaliśmy status oficjalnego dostawcy podzespołów dla NASA. Czujemy wielką satysfakcję, że
mogliśmy w niewielkim zakresie przyczynić się do realizacji tej ambitnej misji” - powiedział PAP
Mirosław Grudzień, prezes VIGO System S.A.
„Na pokładzie Curiosity zainstalowano różne instrumenty naukowe, w tym czułe spektrofotometry
przeznaczone do badania oparów materiałów, które powstaną w wyniku oświetlania określonych
miejsc na powierzchni gruntu silnymi impulsami laserowymi. Analiza składu wymaga zastosowania
czułych detektorów podczerwieni, pozwalających zbadać widmo absorpcyjne badanych par, co
pozwala ustalić jakie związki chemiczne występują w mieszaninie gazów” - tłumaczył Grudzień.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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