
Израелска свемирска летелица "Берешит" није успела да слети на Месец
четвртак, 11 април 2019 19:00

Израелска свемирска летелица без посаде није успела вечерас да слети на Месец, како
је било планирано.

  

  

Када се лунарни модул приближавао Месецу неколико пута је изгубљен контакт са
командним центром у Јехуду у Израелу.

  

Научници нису губили наду, јер је веза успостављана неколико пута поново, али само
пар минута пре него што је свемирска летелица требало да се спусти контакт је поново
изгубљен и летелица се разбила о површину Месеца, јављају израелски медији.

  

Премијер Израела Бењамин Нетањаху, који је посматрао спуштање, најавио је да ће
Израел наставити да покушава да спусти свемирски брод на Месец. Потом је преко
микрофона поновио обећање "Израел ће се спустити на Месец". "Ако први пут не
успете, покушајте поново", рекао је Нетањаху.
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Претходно се у командном центру чуло како "можда има проблема са главним мотором"
и да ситуација не изгледа добро.

  

Брод назван "Берешит" по првој речи у Тори која значи "у почетку" на хебрејском језику
је изградила непрофитна група Спејс ИЛ (Space IL) у сарадњи са Израелском
аеронаутичком индустријом.

  

Брод је лансиран 22. фебруара из Кејп Канаверала на Флориди на ракети Фалкон 9
компаније Спејс Икс (Space X) Илона Маска.

  

Израелски свемирски брод је био величине машине за прање веша, најмањи и
најјефтинији који је икада полетео ка Месецу и Израел се надао да ће се сврстати међу
супер силе, САД, Русију и Кину, које су успешно извеле сличне мисије, наводе израелски
медији.

  

Брод је требало да се спусти после 6,5 милиона пређених километара. Слетање је
вечерас било најављено на израелском међународном аеродрому Бен - Гурион крај Тел
Авива, а Израелци су организовали забаве да заједно посматрају тај догађај.

  

(Бета)
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