6. 5. 2015

Dneska by to možná šlo
Půjde to téměř jistě v pátek 8. května 2015, ale ze střední Evropy si neužijeme.

Evropa se nebeského ohňostroje s vysokou pravděpodobností nedočká

Progress skončí v pátek
Řada novinových článků, které se objevily krátce po nevydařeném startu zásobovací kosmické lodě
Progress M-27M na konci dubna letošního roku, varovala před následky jeho neřízeného návratu na zem.
Tyto informace byly samozřejmě značně nadsazené. Za šedesát let kosmických letů nebyla dosud žádná
osoba zasažena jakýmkoli kusem části vracejícího se satelitu nebo jiným předmětem vyslaným do vesmíru
lidmi. Je nutné si uvědomit, že každodenně podstupujeme nepoměrně větší riziko tím, že využíváme auta,
létáme letadly či vůbec vyjdeme ve městě na ulici do běžného dopravního provozu.
Špičkoví specialisté na základě svých zkušeností tvrdí, že nejpravděpodobněji loď Progress beze stopy zanikne
někdy na konci tohoto týdne nad Tichým oceánem. To způsobí nepatrnou trhlinu v ruské národní hrdosti a o něco
větší problém u pojišťovny Roskosmos. Ale fyzicky zánik kosmické lodě s velice vysokou pravděpodobností
nikomu neublíží.
Pohybu lodě Progress po oběžné dráze, vedoucí neodvratně k jejímu zániku v hustých vrstvách naší atmosféry
je pochopitelně i přesto věnována mimořádná pozornost. První prognózy hovořily s velkým rozptylem nejistoty o
období dopadu mezi 7. až 11. květnem někde mezi 51,6° severní a jižní zeměpisné šířky (odpovídající sklonu
oběžné dráhy). Od té doby se předpovědi výrazně zpřesnily.
Již 3. května vydal NORAD (Severoamerické velitelství protivzdušné obrany - North American Defense
Command), specializující se mimo jiné i na sledování objektů na oběžné dráze Země, informaci, že Progress
ukončí svůj let 9. května v 17:33 UT v oblasti centrálního Atlantiku přibližně 1600 km východně od Kuby.
Další vývoj dráhy lodi, na níž má vliv mimo řady dalších faktorů i obtížně odhadnutelná aktuální hustota vysoké
zemské atmosféry nebo intenzita slunečního větru, NORAD upravila již o den později tak, že ke střetu se zemí

dojde již 8. května ve 13:13 UT při 167 oběhu. Případné zbytky by v takovém případě dopadly do Tichého oceánu
u západního pobřeží USA.
Další upřesnění které pochází z 5. května posouvá čas zániku Progressu přibližně o hodinu dopředu na
12:17 UT (oběh č. 166). Informace z dnešního dne pak hovoří o dalším posunu času. Ubylo přibližně 20 minut a
jsme na 11:56 UT. Do zániku tedy zbývají přibližně za dva dny a 15 hodin. I tento čas je ovšem stále zatížen
vysokou nejistotou udávanou až ±14 hodin. Pokud by však platil, skončila by pouť zásobovací kosmické lodě nad
východní Kanadou či severovýchodním pobřežím USA.
Aktuální situaci lze průběžně sledovat na stránkách NORAD :
http://www.satflare.com/track.asp?q=40619#TOP

Na připojeném obrázku je graficky znázorněno jak se v průběhu posledních dnů upřesňoval čas dopadu lodi.
Osy x udává datum upřesnění a na ose y je okamžik střetu (modrý bod) a nejistota předpovědi (modrá úsečka).
Byť tedy máme velice nízkou pravděpodobnost, že by se zánik lodi Progress odehrál nad střední Evropou,
naděje umírá poslední a štěstí, jak známo, přeje pouze připraveným. Sledujte další informace!
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