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„Sul tasuks väljuda oma mugavustsoonist, sest sinust 

võib saada palju rohkemat, kui oskaksid unistada … 

Arvan, et kui Iowa talupidaja tütrest võis saada 

astronaut, siis võib sinustki saada see, kelleks sa saada 

tahad.“

PEGGY WHITSON

Peggy Whitson on veetnud kosmoses kokku 
665 päeva, hoides USA kosmoses veedetud aja 
rekordit. Oma karjääri jooksul NASA astronaudina 
väljus ta kümme korda avakosmosesse ning 
oli rahvusvahelise kosmosejaama esimene 
naiskomandör.
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KATSED ALGAVAD

1. KATSE 

Astronaudikandidaat, sa tegid hädamaandumise Kuule.
Teie kolmeliikmeline meeskond pidi esialgse plaani koha-

selt maanduma kuujaamas. Ent mehaaniliste probleemide tõt-
tu oli teie kosmosesõiduk sunnitud maanduma 50 km sellest 
eemal. Maandumise käigus said kannatada nii kosmosesõiduk 
kui suur osa pardal olnud varustusest. Kuna teie ellujäämine 
sõltub kuujaama jõudmisest, tuleb nüüd välja valida retkeks 
olulisimad esemed. Heaks uudiseks on see, et Kuu pinnagravi-
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tatsioonis on teie liikumiskiiruseks 5 km/h. Halvaks uudiseks 
on aga see, et teie skafandri varudest piisab vaid kaheksaks 
tunniks.

All on loetletud 15 eset, mis jäid maandumise järel terveks. 
Sinu ülesandeks on reastada need tähtsuse järjekorras mees-
konna kuujaama jõudmise seisukohalt. Number 1 peaks ole-
ma tähtsaim, number 2 tähtsuselt teine ja nii edasi, seega 
number 15 on kõige vähem tähtis.

Sul on kaks minutit. Palju edu!

 ● tikutoos
 ● käeshoitav GPS-vastuvõtja
 ● 15 meetrit nailonköit
 ● kolm skafandri varuakut
 ● langevarjusiid
 ● kolm skafandri varukanistrit süsihappegaasi 

eemaldamiseks
 ● üks kast veetustatud toitu
 ● kolm skafandri varukanistrit hapnikuga
 ● tähistaeva kaart
 ● isetäituv päästeparv
 ● magnetkompass
 ● 20 liitrit vett, mida saab juua skafandri erilise ava kaudu.
 ● kaks käsipeeglit
 ● Esmaabikarp, mis sisaldab meditsiinilist kleeplinti, kääre 

jms.
 ● päikesepatareidega FM-raadiosaatja-vastuvõtja
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2. KATSE

Tänu oskuslikule tähtsuse järjestamisele jõudis teie astronau-
tide rühm tervelt kuujaama. Järgmise päeva ülesandeks on 
juhtida kuupinna uurimissõiduk geoloogiliselt huvipakkuvasse 
piirkonda, et koguda sealt väärtuslikke kivimiproove. Tavali-
selt võtaks sihtmärgini jõudmine üheksa tundi, kui keskmiseks 
kiiruseks on 72 km/h. Kuna päevavalguse tunnid on piiratud, 
pead jõudma sinna varem. Kui kaua kuluks sinna sõitmiseks 
aega siis, kui reisite 8 km/h kiiremini?

Õige vastuse väljaarvutamiseks on sul üks minut. Kalku-
laatorit ei tohi kasutada. Su rühma neli liiget on teinud oma 
pakkumised, mis on esitatud all vastustes a–d. Milline vastus 
on õige?

a) 8 tundi ja 48 minutit
b) 7 tundi ja 50 minutit
c) 8 tundi ja 6 minutit
d) 8 tundi ja 53 minutit
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3. KATSE

Tubli töö – su rühm jõudis õigeaegselt geoloogilisse uurimis-
piirkonda. Kahjuks on uurimissõiduki tagaosas olev kraana 
katki ja sellega ei saa kive tõsta, seega tuleb su ehitada tõs-
tevahend.

 1. Kumb konstruktsioon on kasulikum 400 kg tõstmiseks?

a) 1
b) 2
c) Vahet pole.

 2. Juhtimiskeskus käib kraana parandamiseks välja varian-
di, mis eeldab üleskeeratava mootori ehitamist. Nad on 
sulle saatnud süsteemi diagrammi (all). Ratastel 1 ja 2 
on sama raadius. Kui kiiresti pöörleb ratas 2, kui keerata 
ratast 1?

a) Sama kiiresti kui ratas 1.
b) Kiiremini kui ratas 1.
c) Aeglasemalt kui ratas 1.
d) Ratas 2 ei pöörle.


