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Vedci i laici na celom svete po tieto dni upie-
rajú oči na kozmickú sondu Rosetta, vzdiale-
nú 500 miliónov kilometrov, ktorá sa úspešne 
priblížila ku kométe 67P/Čurjumov-Gerasi-
menko. Medzi najdychtivejších divákov patrí 
nepochybne Ing. Ján Baláž, PhD., samostat-
ný vedecký pracovník Ústavu experimentál-
nej fyziky (ÚEF) SAV v Košiciach. Podieľal sa 
totiž na konštrukcii jedného z kľúčových sys-
témov sondy v rámci medzinárodnej spolu-
práce s partnerským Laboratóriom kozmic-
kých technológií STIL v Írsku. 

Vesmírna sonda Rosetta putovala vesmí-
rom vyše desať rokov, kým dorazila k svoj-
mu cieľu. Jej robotický modul Philae ako 
prvý objekt vytvorený človekom pristál na 
jadre kométy. Košickí vedci z oddelenia 
kozmickej fyziky ÚEF SAV so zatajeným dy-
chom v stredu 12. novembra popoludní sle-
dovali misiu spoločne s ďalšími expertmi 
v priestoroch Leteckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach. Na druhý deň Ján 
Baláž už prednášal pre návštevníkov ústav-
ného Týždňa vedy v košickom Steelparku. 
Jedným okom však popritom sledoval mo-
bil a čakal správu o vývoji situácie s uchyte-
ním Philae na povrchu kométy...

„Výskumný arzenál Rosetty sa skladá 
z 21 vedeckých aparatúr, z nich 11 je inšta-

lovaných na hlavnej sonde, ktorá kométu 
sleduje z blízkej orbity, ďalších desať je na 
pristávacom module Philae,“ povedal. „Po-
dieľali sme sa na konštrukcii elektronického 
servisného systému (ESS), ktorý je interfej-
som medzi orbitálnym komplexom a pristá-
vacím modulom Philae. ESS je kritická časť 
sondy, keďže cez neho prebieha celá komu-
nikácia medzi modulom Philae a orbite-
rom. Na jeho kvalite si Európska vesmírna 
agentúra (ESA) dala veľmi záležať, na kon-
štrukciu sme museli použiť len komponenty 

s najlepšími kozmickými certifikátmi. Kva-
lifikáciu som si musel zlepšiť aj ja a získať 
nevyhnutné certifikáty v školiacom stredis-
ku ESA. Certifikovať sa museli aj superčisté 
priestory laboratória STIL, kde sa finalizo-
val systém pod dozorom inšpektorov ESA. 
Navyše je systém ESS stopercentne záloho-
vaný, ide o dva identické prístroje v jednom 
boxe,“ objasnil Ján Baláž, ktorý počas rokov 
2000 a 2001 striedavo pracoval na realizá-
cii ESS v írskych aj košických laboratóriách.
Katarína Čižmáriková

Ste členom tímu, ktorý spolupracoval na 
vývoji sondy Rosetta. Na akej konkrétnej 
funkcii sondy ste sa podieľali? 

Mal som na starosti konštrukciu elektrické-
ho servisného systému ESS, ktorý v súčin-
nosti s mechanickým servisným systémom 
MSS zabezpečoval oddelenie landera Philae 
od orbitera. Zabezpečoval som aj datovú ko-
munikáciu medzi nimi tak počas spoločného 
letu, ako aj po ich oddelení. Systém fungoval 
úplne bezchybne, komunikácia s landerom 
prebiehala až do vybitia jeho batérií. Systém 
stále zohráva kľúčovú rolu pri pokusoch nad-
viazať spojenie s landerom, keď sa jeho baté-
rie dobijú po priblížení kométy k Slnku. 

Ako sa vám a vášmu tímu podarilo získať 
možnosť spolupráce na takomto významnom 
projekte?

Korene spolupráce s írskym Laboratóriom koz-
mických technológií STIL siahajú do dávnejšej 

minulosti, keď sme v rokoch 1989 – 1996 pri-
pravovali spoločnú vedeckú aparatúru SLED-2 
pre misiu na planétu Mars, neskôr aj detektor 
neutrálnych energetických atómov NUADU. 
Tým sa veľmi upevnili odborné aj osobné väz-
by, na základe ktorých nás potom pozývali spo-
lupracovať aj na ďalších projektoch.

Vo vývoji ste spolupracovali teda s kolegami 
z Írska... Ako prebiehala spolupráca?

Írsko je riadnym členom Európskej kozmic-
kej agentúry – ESA, preto sa írske pracovis-
ká kozmického výskumu môžu legitímne 
uchádzať o zákazky pri realizácii vesmír-
nych misií ESA. V prípade Rosetty labora-
tórium STIL získalo zákazku na vývoj spo-
mínaného systému ESS. Keďže však išlo 
o veľmi náročnú, kritickú časť sondy, STIL 
potreboval rozšíriť realizačný tím o odbor-
níkov s bohatými skúsenosťami v kozmic-
kých technológiách. Je pre nás skutočne 
cťou, že si vybrali naše pracovisko. 

Prebiehajú, alebo sú plánované aj ďalšie 
zahraničné spolupráce? 

Áno, s tým istým Laboratóriom kozmic-
kých technológií STIL, Švédskym ústavom 
kozmickej fyziky IRF a Čínskym národným 
centrom kozmických vied NSSC sme rea-
lizovali snímkovací detektor neutrálnych 
energetických atómov NUADU, ktorý päť 
rokov pracoval na čínskom satelite Double 
Star TC-2. S ruským Ústavom kozmických 
výskumov IKI v Moskve a Demokritovou 
univerzitou v gréckom Xanthi sme reali-
zovali spektrometer energetických častíc 
MEP-2, ktorý v súčasnosti meria energetic-
ké častice na palube satelitu Radioastron, 
ďalej sme so STIL-om a rakúskym Ústa-
vom kozmických výskumov IWF prispe-
li k realizácii aparatúry PICAM pre misiu 
BepiColombo na planétu Merkúr. So švéd-
skym IRF sa rozbieha spolupráca na vývoji 
plazmovej aparatúry pre misiu ESA JUICE 
k planéte Jupiter.

Na jednom z kľúčových systémov sondy sa podieľal aj ÚEF SAV v Košiciach

R O S E T T A  P R E P I S U J E  D E J I N Y  V E S M Í R U

hovoríme s Ing. Jánom Balážom, PhD., z Ústavu experimentálne fyziky SAV

S O N D A  a j  s o  s l o v e n s k ý m  r u k o p i s o m

ZOBRAZENIE ODDELENIA 

PRISTáVAcIEhO mODULU 

PhILAE NA cESTE OD 

VESmíRNEJ SONDy ROSETTA 

KU KOméTE 67P/ČURJUmOV-

GERASImENKO (ZDROJ: 

EURóPSKA VESmíRNA 

AGENTÚRA).
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Slovensko nie je momentálne členom Európ-
skej kozmickej agentúry, aj tak však spolu-
pracuje s krajinami, ktoré členmi sú. Nespô-
sobuje to nijaké problémy? Budeme niekedy 
právoplatným členom tejto agentúry?

Z hľadiska vedeckých kritérií problémy 
nie sú, skôr naopak – vďaka týmto spolu-
prácam nám pribúdajú vedecké publiká-
cie v renomovaných časopisoch. Horšie 
je to, že takéto spolupráce nemajú prak-
ticky žiaden efekt v zmysle reprezentácie 
našej krajiny v zahraničí; sme iba subdo-
dávateľmi pre riadnych členov Európskej 
kozmickej agentúry. Týmto svojím „nie-
-členstvom“ v ESA tiež zbytočne pripravu-
jeme o lukratívne zákazky technologicky 
vyspelé slovenské firmy, ktoré by sa mohli 
v kozmickom priemysle dobre uplatniť. Zo-
pár „lastovičiek“ zo slovenského priemyslu 
sme do našich kozmických aktivít s ESA ta-
kýmto „sub-subdodávateľským“ spôsobom 
zapojili a bola s nimi výsostná spokojnosť. 
Týka sa to dokonca aj sondy ROSETTA. 

Sú aj iné úspešné projekty, na ktorých 
spolupracoval Ústav experimentálnej 
fyziky SAV?

Okrem už spomenutých bolo veľa ďalších – 
záujemcov možno odkázať na náš vesmírny 
program na stránke http://space.saske.sk

Ako dlho sa pripravoval projekt pristátia 
na kométe a ako dlho na ňom pracujete vy 
osobne?

– Misia Rosetta sa pripravoval najmenej de-
sať rokov pred jej štartom v marci 2004. 
Ja som na realizácii systému ESS strieda-
vo pracoval v Košiciach aj v Írsku v rokoch 
2000 a 2001.

Prišli správy, že časť sondy, určenej na 
prieskum priamo na kométe (Lander), 
postihli pri pristátí aj isté komplikácie. 
O aké problémy konkrétne išlo a v čom 
spočívala ich príčina?

Vzhľadom na nepatrnú gravitáciu na po-
vrchu sa mal lander v okamihu dotyku s po-
vrchom kométy ukotviť pomocou dvojice 
harpún vypálených kolmo dole z podvozku 
a pomocou troch snežných skrutiek v pod-
vozkových nohách. Počas tejto operácie ho 
mal navyše asi 15 sekúnd k povrchu pritlá-
čať reaktívny plynový motorček. Zlyhal aj 
reaktívny prítlak aj obidve harpúny, skrut-
ky sa do hrubej vrstvy prachu nezaskrutko-
vali. Lander sa odrazil, znovu dosadol asi po 
hodine, potom sa ešte raz nakrátko vzniesol, 
až konečne dosadol. Bohužiaľ, lander pri-
stal na mieste, ktoré trpí nedostatkom slneč-
ného svitu, potrebného práve na dobíjanie 
jeho batérií. Údajne sa ešte neotvorila kryt-
ka prístroja APXS. Príčiny sa stále analyzujú 
aj s pomocou referenčných modelov sondy 
Rosetta a Philae tu na Zemi. Asi sú to násled-
ky desaťapolročného kozmického letu v stu-
denej oblasti Slnečnej sústavy a dvaapol-
ročnej hibernácie skoro všetkých systémov. 
Tieto dlhodobé faktory sa dali len ťažko dô-
kladne otestovať pri vývoji sondy. 

Zberom akých dát sa zaoberá sonda Lander 
na kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko?

V súčasnosti je už hibernovaná pre nedo-
statok energie a čaká sa, či sa ešte prebu-
dí. Až sa kométa dostane bližšie k Slnku 
a batérie sa azda dobijú. Ešte pred tým však 
stihla vykonať väčšinu plánovaných expe-
rimentov, teda analýzu plynov a prachu, 
údajne už aj z prvého dotyku, keď zachyti-
la rozvírený prach. Chromatografy a hmot-
nostné spektrometre prístrojov COSAC 
a PTOLEMY ho pravdepodobne analyzo-
vali už počas vznášania sa po prvom odra-
ze. Po dosadnutí stihol vraj pre tieto analy-
zátory dodať ďalšie vzorky aj vŕtací systém 
SD2. Celý čas pracoval aj magnetometer 
ROMAP. Po dosadnutí sa uskutočnili expe-
rimenty mnohoúčelovou sondou MUPUS, 
ktorej sa však nepodarilo preniknúť hlb-
šie do tvrdého (pravdepodobne ľadového) 
materiálu pod prachovou vrstvou. Ďalšie 
experimenty realizoval systém SESAME, 
predovšetkým pomocou seizmických aktu-
átorov a senzorov v podvozkových nohách. 
Kamery CIVA a ROLIS poskytli viaceré za-
ujímavé obrázky, systém CONSERT sa po-
kúsil prežiariť jadro rádiovými vlnami, kto-
ré registrovala druhá časť tohto systému na 
orbiteri. Výsledky tejto tomografie by mali 
zobraziť aj vnútornú štruktúru jadra. Sys-
tém CONSERT však bol predčasne deakti-
vovaný pre nedostatok energie. Všetky zís-
kané údaje sa ďalej analyzujú...

Ako prebieha komunikácia medzi 
modulom, ktorý sa nachádza na kométe, 
a sondou, ako aj medzi sondou a Zemou? 
Nenastali aj tu nejaké komplikácie?

Komunikáciu medzi orbiterom a landerom 
zabezpečuje systém ESS pomocou rádio-
vých transceiverov s vysokofrekvenčným 
výkonom 1 watt. Než došlo k vybitiu batérií 
landera, systém fungoval úplne bezchybne, 
len čo bol orbiter nad lokálnym horizon-
tom. Orbiter zasa komunikuje so Zemou 
pomocou rádiového systému RSI, ktorý 
okrem prenosu informácie zabezpečuje aj 
viaceré vedecké úlohy, napr. dopplerovské 
merania zmien pohybového stavu sondy 
gravitačnými účinkami telies (napr. „odvá-
ženie“ kométy) a disperzné analýzy – napr. 
pri prechode rádiových vĺn ionizovaným 
prostredím (plazmou) komy a chvosta ko-
méty. Najrýchlejší dátový prenos zabezpe-

čuje parabolická anténa s vysokým ziskom 
s priemerom 2,2 m a s vysielacím výkonom 
28 W v pásme X (7,1 GHz). Väčšinu komu-
nikácie na Zemi zabezpečuje parabolická 
anténa s priemerom 35 m v Austrálii (New 
Norcia), počas súčasných rušných operácií 
sa pridali aj podobné antény v Španielsku, 
Kalifornii a Argentíne. Komplikácie v tých-
to komunikáciách sa nevyskytli. 

Pristátie na kométe je rozhodne veľká 
udalosť. Aké sú ďalšie míľniky, ktoré 
plánuje v najbližších rokoch ľudstvo 
dosiahnuť v kozmickom výskume? 

Údajne sa chystá pokus „odchytiť“ menší 
asteroid robotickou sondou a dopraviť ho 
do blízkosti Zeme tak, aby ho mohla navští-
viť aj ľudská posádka. Veľkou métou je však 
ľudská výprava na planétu Mars, zatiaľ 
jej však bráni veľká technická obťažnosť. 
Pre takúto misiu, ale najmä pre funkčný 
ochranný systém našej Zeme pred zráž-
kami s asteroidmi a kométami bude nevy-
hnutné vyvinúť oveľa účinnejší propulzný 
systém, ten chemický totiž už dosiahol hra-
nice svojich možností. 

Aké sú vaše plány, prípadne plány Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV v kozmickom 
výskume v najbližšej, respektíve aj vo 
vzdialenejšej budúcnosti? 

Plánovať v podstate ani netreba, už teraz 
máme toho rozbehnuté až priveľa. Podob-
ne ako na Rosette formou medzinárodných 
zahraničných spoluprác prispievame k už 
spomenutým misiám ESA-BepiColombo 
na planétu Merkúr (plánovaný štart v roku 
2016), ESA-JUICE k  mesiacom planéty Ju-
piter (štart v roku 2022), k čínskej magne-
tosférickej misii MIT, ruskej magnetosfé-
rickej misii RESONANCE a mesačnej misii 
LUNA-GLOB. Pripravujeme aj vedecký ná-
klad pre prvú slovenskú družicu skCUBE. 
Popri tom ešte stále zlepšujeme pozemné 
merania kozmického žiarenia na Lomnic-
kom štíte vo Vysokých Tatrách a kolegovia 
fyzici intenzívne pracujú v oblasti teoretic-
kej podpory vesmírnej misie JEM-EUSO, 
ktorá je zameraná na detekciu kozmických 
častíc ultravysokých energií z paluby orbi-
tálneho komplexu ISS.

Rozhovor pripravil: 
Filip Krpelan | Foto: archív

ING. JáN BALáž, PhD. 

V SUPERČISTých 

PRIESTOROch LABORATóRIA 

STIL V íRSKU PRI PRácAch NA 

ELEKTRONIcKOm SERVISNOm 

SySTémE




