De
kinesiske
myndigheder
erklærer Chang’e-3-missionen
for en succes; fremtidig
tidsplan fremskyndes
16. december 2013 – Med Chang’e-3’s perfekte landing, den
succesrige anbringelse af Yutu-robotten og kontrolafprøvningen
af de videnskabelige instrumenter i gang, erklærede talsmænd
for det kinesiske rumprogram på en pressekonference i dag
missionen for en succes. Wu Zhijian, talsmand for Den
statslige Administration for Videnskab, Teknologi og Industri
for det Nationale Forsvar, sagde, at Chang’e-3 har »lagt et
solidt fundament for den fremtidige udforskning af det ydre
rum«. AP rapporterer, at den kinesiske præsident Xi Jinping og
premierminister Li Keqiang var til stede ved Beijing
Rumfartskontrolcenteret til briefingen og kommentarerne fra
direktøren for Kinas Nationale Rumfartsadministration, Ma
Xinguri.
Fuldendelsen af Fase 2 af Kinas måneprogram vil blive
Chang’e-4. På grund af den aktuelle succes vil denne mission
blive tilpasset til at verificere det nye kompleks af
teknologier, som vil være nødvendige for Fase 3, snarere end
blot at repetere den aktuelle mission. Udfordringen for
Chag’e-5 og 6 i den sidste fase vil blive indsamlingen af
prøver af månejord og sten i en kapsel og den sikre
returnering af denne kapsel til Jorden. Wu forklarede, at for
at udføre dette, »må der gøres mange gennembrud med nye
teknologier, såsom opsendelse fra Månens overflade [lancering
af kapslen fra Månen], indkapsling af prøverne [for at
forsegle prøverne hermetisk og beskytte dem], møde og
fortøjning [med et returfartøj] i kredsløb omkring Månen og
indflyvning til Jorden under høj fart, hvilket alt sammen er
nyt for Kina.«

Tidsplanen for de næste trin af Chang’e-programmet er
tilsyneladende blevet fremskyndet, utvivlsomt ligeledes
muliggjort af den aktuelle succes. Wu sagde, at Chang’e-5missionen for returneringen af prøverne vil finde sted i 2017.
Tidligere var 2020 det år, der hyppigt blev nævnt. På det
stadig tilbagevendende spørgsmål om Kinas planer om en
bemandet månelanding svarede Wu indirekte, idet han sagde, at
»fuldendelsen af tredje fase betyder ikke afslutningen af
Kinas
månerobotprogram.
Det
burde
være
et
nyt
begyndelsespunkt.« Han sagde, at planer om en efterfølgelse
stadig undersøges.
På et spørgsmål om internationalt samarbejde i de næste faser
sagde WU, at »i måneprogrammets næste fase vil der blive mere
internationalt samarbejde.«
Tidligere i år fremskyndede Sydkoreas nye præsident sin
nations program for måneudforskning med instruktion om, at
landets første, totalt koreanske månesatellit skulle være klar
til opsendelse i 2020 snarere end 2025. Sydkorea er ikke
engageret i et »månekapløb« med Kina, men går, ligesom Kina,
på en beslutsom måde frem i den rigtige retning.

