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A szonda várhatóan szep-
tember közepe és október 
közepe között fogy ki a hid-

razinból, az egyik kulcsfontosságú 
üzemanyagból. A Földön lévő kuta-
tók ekkortól nem fognak tudni kom-
munikálni az eszközzel, ám az még 
évtizedeken át a Ceres törpebolygó 
körüli jelenlegi pályáján marad. 
„Még ha szomorú is lesz búcsút ven-
ni a Dawntól, nagyon büszkék va-
gyunk mindarra, amit elért” – idézte 
az Origó hírportál Lori Glaze-t, a NA-
SA menedzserét. A 2007 szeptembe-

rében a fl oridai Cape Canaveralból 
útnak indított szonda misszióját ere-
detileg csak kilenc évre tervezték, de 
többször is meghosszabbították.

A Dawn 2015-ben a világon első-
ként érte el egy törpebolygó röppá-
lyáját, azóta keringett a Ceres körül. 
Korábban a szonda összesen 470 
millió dolláros (132 milliárd forintos) 
missziója keretében már meglátogat-
ta a Vesta aszteroidát. Ezzel a telje-
sítményével ez az eddigi egyetlen 
szonda, amely két Földön kívüli ob-
jektum körül is keringett. „Olyan is-
meretlen világokat mutatott nekünk 
a Dawn, amelyek két évszázadon át 
csak fénypontok voltak a csillagok 
között. És nagyon részletes, intim 

képet mutatott be, miközben egzo-
tikus, titokzatos és összehasonlítha-
tatlan tájakat fedezett fel” – mondta 
Marc Rayman, a NASA kutatója.

A Dawn űrszonda a NASA Dis-
covery-programjának kilencedik 
űrszondája. 2007. szeptember 27-én 
indult a Földről, hogy közelről vizs-
gálja a Vesta kisbolygót és a Ceres 
törpebolygót. 2011 júliusában állt 
pályára a Vesta körül, és csaknem 
ötmilliárd kilométer megtétele és 7,5 

évnyi utazás után 2015 márciusában 
érkezett a Cereshez. Akkor azt ter-
vezték, hogy mintegy 16 hónapon át 
vizsgálja azt, ám a missziót többször 
meghosszabbították.

2015 októberében a Dawn felvé-
telei segítségével a kutatók a tör-
pebolygó legrészletesebb térképét 
készíthették el. A Ceres csaknem 
ezer kilométeres átmérőjével a Mars 
és a Jupiter közötti kisbolygóöv leg-
nagyobb égiteste. 1801-ben fedezték 
fel, és a földművelés római istennő-
jéről nevezték el. 
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A Dawn 2015-ben a vilá-
gon elsőként érte el egy 
törpebolygó röppályáját, 
azóta keringett a Ceres 
körül.

Üzemanyag nélkül marad az űrszonda
Nem fognak tudni kommunikálni a még évtizedekig jelenlegi pályáján maradó eszközzel

• Várhatóan heteken belül elfogy a NASA Dawn 
űrszondájának üzemanyaga az amerikai űrhiva-
tal számításai szerint.

▴  FOTÓ: NASA/JPL

Jól kommunikálsz? Szívesen foglalkoznál médiával,
reklámokkal? Szeretnéd, ha a sok munkáért

végre jól keresnél? Akkor itt a helyed.

Mi a feladat?
• lapcsaládunk reklámfelületeinek értékesítése
• kapcsolattartás az ügyfelekkel, új kliensek felkutatása

Téged várunk, ha:

Amit nyújtunk:

• céges telefon és autó
• juttatások

Ha magadra ismertél, akkor küldd el az önéletrajzodat
a hr@szh.ro címre.  

JELENTKEZZ MOST 
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Kilyukasztott 
űrhajó
Augusztus végén felfedeztek 
egy apró lyukat a Nemzetkö-
zi Űrállomáshoz csatlakozó 
Szojuz űrhajó falán. Ez a 
lyuk akár végzetes levegő-
vesztést is okozhatott volna, 
ha nem tudják befoltozni. 
A legutóbbi hírek szerint 
a lyukat nem mikromete-
orit ütötte, hanem szinte 
biztosan emberi kéz okozta 
a sérülést – számolt be az 
Origó hírportál. Dmitrij Ro-
gozin, a Roszkoszmosz orosz 
űrkutatási hivatal vezérigaz-
gatója nemrég közölte, hogy 
az addigi feltételezésekkel 
szemben nem mikrometeo-
rit, hanem fúrófejjel okozott 
belső sérülés miatt keletke-
zett a hajszálrepedés, majd 
lépett fel levegőszivárgás 
a Szojuz MSZ-09 űrhajón. 
A részletek ismertetésekor 
Rogozin egyebek között azt 
mondta: ez egyszerűen egy 
szakember által elkövetett 
műszaki hiba, a felületen 
egy megcsúszott fúrófej nyo-
ma látható, és nem zárta ki a 
szándékos károkozást sem.




