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Рано тази сутрин трима астронавти в космически апарат “Союз”,
се откачиха от Международната космическа станция и се
отправиха към Земята. Тяхното стремително спускане
продължи 3 часа, докато се приземиха без проблеми в
тревистите равнини на Централна Азия, завършвайки 6-
месечната си мисия в космоса. 

Може би мислиш, че най-трудната част от мисията е излитането,
но приземяването също е предизвикателство. Апаратът “Союз”



се втурва към Земята със скорост почти 30 000 километра в час.
(Това е 100 пъти повече от най-бързия влак!) За да се приземят
благополучно, тази скорост трябва да се намали преди да
достигнат земята. 

Връщането до Земята е като влакче в увеселителен парк и
става по-страшно, когато достигнат земната атмосфера. Тогава
всички части от космическия апарат, които не са необходими, се
изхвърлят и изгарят в атмосферата преди да стигнат до
земята. 

15 минути преди приземяване се отварят парашути, които
значително намаляват скоростта до скоростта на пешеходец. И
точно секунда преди апаратът да докосне земята, 6 ракети се
задействат, за да осигурят безопасно приземяване. 

Когато се приземят успешно, полетът им е приключил, но
мисията им все още не е. Тялото на всеки астронавт се
адаптира за живота в космоса и при връщане се усеща силна
умора и загуба на мускулна сила. Някои астронавти дори не
успяват да ходят в права линия и да завиват до няколко
седмици след завръщането си. 

Свикването отново да живеят с гравитация отнема време и в
продължение на седмици астронавтите ще бъдат наблюдавани
от лекари, докато се адаптират за живота на Земята.
Астронавтът от ЕКА (Европейската космическа агенция)
Александър Герст отива директно към базата на всички
астронавти от ЕКА - Европейския център за астронавти в Кьолн,
Германия. Екип от ЕКА ще наблюдава как той се адаптира към
гравитацията след като е прекарал над 5 месеца в
безтегловност!



 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESA. 
ESA 

      
This website was produced by funding from the European Community's Horizon 2020
Programme under grant agreement n° 638653

Поне по един апарат “Союз” е закачен за
космическата станция по всяко време. При
спешен случай, екипажът винаги може да се
прибере с него на Земята.

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Blue_dot/ESA_astronaut_Alexander_Gerst_returns_to_Earth
http://www.esa.int/esaCP/
http://www.esa.int/esaCP/

