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Touchdown! Kita telah mendaratkan wahana antariksa di permukaan komet. Untuk pertama
kalinya dalam sejarah umat manusia!

Setelah menempuh perjalanan selama 10 tahun, Rosetta dan Philae akhirnya tiba di tujuan
mereka di komet 67P/Churyumov-Gerasimenko pada bulan Agustus lalu. Sejak saat itu
Rosetta terus mendekati si komet untuk menyiapkan tantangan berikutnya dari misi yang
diemban: menjatuhkan Philae ke permukaan komet.

Semakin Rosetta mendekati dunia asing ini, si komet makin tampak keren. Kita jadi tahu
komet itu penuh dengan kawah, tebing yang tinggi menjulang, dan bongkahan sebesar
rumah. Di sana bahkan ada semburan gas dan debu yang muncul dari permukaan si komet.

Setelah berminggu-minggu menyelidiki permukaan komet, para peneliti akhirnya memilih 
lokasi terbaik untuk pendaratan Philae. Usai mengambil keputusan ini, tugas berikutnya
adalah memilih lintasan terbaik supaya Philae bisa mendarat di tempat tepat.

http://unawe.org/kids/unawe1437/id


Akhirnya tibalah saatnya Philae berpisah dengan Rosetta dan bersiap-siap menghadapi
tantangan terbesar yang pernah ada. Tanggal 12 November lalu Philae mulai meluncur
menuju komet 67P. Selama 7 jam yang menegangkan kita menunggu dengan gelisah saat
Philae melayang-layang di ruang angkasa. Kita tidak bisa mengendalikannya seandainya ia
keluar dari jalur.

Akhirnya, dengan helaan napas yang dalam dan tepuk tangan yang riuh rendah, kita
menerima pesan dari Philae bahwa ia telah mendarat dengan selamat dan pencapaian luar
biasa ini berhasil diraih!

Philae sudah mulai mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai miniatur dunia
yang mengagumkan ini.  Bersama-sama dengan Rosetta, yang mengorbit dekat dengan
komet, Philae akan membantu kita memahami salah satu objek tertua di Tata Surya.
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Komet Churyumov-Gerasimenko/67P saat ini menuju ke arah
Matahari dengan kecepatan 60.000 km/jam. Lebih dari dua kali lipat
kecepatan pesawat ulang-alik!
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