aegne. Selleks peaks olema masinaid, mis ehitavad veel suuremaid
masinaid, roboteid, mis roboteid
toodavad; lihaste j6ud kaotab
tdhtsuse, viilja arvatud v6ib-olla
spordis. See viiljavaade niiib olevat
ebameeldiv. Kuid, kes teab, tuhandete aastate miiiidudes, siis,
kui selline arenenud tehnika realiseerub, v6ib inimene leiutada
seni-aimamata viise, kuidas elu
muuta huvitavaks ja ilusaks. Kui
. ta seda ei suuda, siis t6useb endahdvituse tont 6hvardavalt tiidimusest ja elusihi puudumisest
rusutud inimsoo kohale.>>
L6petuseks olgu veel miirgitud:
ruumilendude teokstegemisel on
raja taga osalenud mitmed eesti
piiritoluga teadlased ja insenerid.
Neist iiks ja nimelt Indrek Ott
nr. 21,
ttjiitab USAs. <<Teatajas>>
2.1 I .1985 iitleb ta enda kohf a:
<<Ma olen nn. Project Manager.
satelliitide ehitamise,
Vastutan
kontrollimise ja ruumilennutamise
eest. . . Olin algusest l6puni tegev
kuule saatmise proka <<Apollo>>
jektiga ja siis miilirati mind ruumiststikute alale.>>
Nagu ajaleht nendib, on Indrek
Ott siindinud Eestis 1943. aastal.
1944. a. siirdus ta koos vanemate5a Saksamaale ja sealt 1950
USAsse. L6petas Bronx High
School of Science'i 1961 ja omandas 1968 elektriinseneri kutse
New York City College'is. Jdtkas
6pinguid University of Southern
California, mille l6petas magistri1976. Ruumiehk
kraadiga
kosmoseprojektide alal tijiitavatest
eestlastestnimetab Indrek Ott Jyri
Korki ja Jiiri Leetmaad. <<Siinkohal sobib nimetada ka 1936. a.
USA-s siindinud eestlast Jack R.
Lousmad (Lausmaad)
nundusinseneri ja astronauti, kes
on kahel korral kosmosesviibinud
(1973. a. ligi 60 piieva orbitaaljaamas ja 1982. a. 8 piieva kosmoselennuki <<Columbia>>
komandiirina).>> (<<Noorte HdaI>> nr. 225
( 1 3 5 2 3 ) , 2 9 .9 1 9 8 8 ) .
Nii et ka raja taga on eesti teadlased ja insenerid oma panust
andmas maailmaruumi hSlvamisse.
Mida me v6ime praegu iielda
Ernst Julius Opiku poolt 33 aastat
tagasi kirjutatu kohta?

Kommenteerib
fiiiisika-matemaatikakandidaat TONU VIIK.
K5igepealt muidugi seda, et suur
m6tleja j2iiib suureks ka mitte pZiris
oma erialal, sest viiga palju tema
poolt v?ilja iieldud p6himdtteid on
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Ernst lulius Opit< tS<t. aastal Ivlorsist: <Igatahes ei paista ka see maailm meile
muqauana eqa kdlbaks meile asustamiseks.>>

aja proovi kindlalt vastu pidanud.
Mitmeastmeline rakett, mittevajakonstruktsioonielementide
like
?iraheitmine, atmosfiiiiri kasutamine maandumisel, regeneratsiooni p5him6te, kunstlik raskustung,
meeskonna psiiiihiline sobivus need on praegu kosmonautika
aabitsat6ed. Ullatav on see, et isegi
kuulennuks vajal?iinud rahasumma
on kiillalt t?ipselt niiidatud, sest
on ju teada, et projekt <<Apollo>,
mille eesmdrgiks oli inimese toimetamine Kuule ja sealt j2ille tagasi,
l?iks USAIe maksma umbes 75
miljardit dollarit.
Tehniliste detailide hindamisel
ei ole k6ik siiski tiippi l2iinud.
Niiiteks Kuu juurde j6udmisel
kaalus <<Apollo> vaid 16/ 1000
osa oma algkaalust. Ka pole minu
teada atmosfdbri sisenemiselsiiani
erilisi kiilmutusmasinaid vaja l?iinud, loodetakse vaid heale isolatsioonile ning ablatsioonkatetele.
Ram-jeti pdhim6tet pole kosmoselaeva startimisel veel kasutatud,
kuigi on kuulda, et inglastel
sellesuunaline tiiii kiiib.

Viiike mtiiidalaskmineon ruumilennu toimumise aja prognoosimisel - teatavastioli J. Gagarin
kosmosesjuba 6 aastatja N. Armstrong Kuul 14 aastatpiirast artikli
kirjutamist.
Kuid selle, et hapendajaksraketikiituse p6lemisel on hapnik ise,
on autor id;ra aimanud. Siiani
on kiituse ossa populaarsematena
j?iiinudpetrooleumja vedelvesinik.
Prof. E. Opik riiiigib ka v6imalikust aatomienergia kasutamisest
ruumilennul. Siiani pole see reaalsusekssaanud (kui mitte arvestada
v?iikesiaatomireaktoreidtehiskaaslaste aparatuuri toitmiseks). T6si,
juba 50-ndate aastate l6pul olid
raketiasjanduseajakirjad t2iiskirjeldusi USA teadlasteviiljatiiiitaAsi
tud raketimootorist <<Nerva>>.
pole siiski nihkunud. Ja t6eniioliselt mitte niiv6rd tehnilisekeerukuse t6ttu. Liiga suur on radioaktiivsesaastumiseoht. Arvatavasti
tuleb n6ustudaka tema m6tetega,
et enne kui mujale siirduda,
tuleb kodus k6ik v6imalused lira
kasutada.
Eriti huvitav tundub mulle viiProf. E. Opiku k2isitusest
.v6ib
v?ilja lugeda autori p6lguse nn. mases tsitaadis toodud viimane
ruumnovellide kohta. Ja kiillap lause - on ju prof. E. Opik kirja
neid tol ajal kehvakesioligi, nagu pannud selle m6tte, mille kohta
neid on ka praegu.Siiski ei tohiks viimasel ajal maaviilistetsivilisatseda suhtumist absolutiseerida, sioonide spetsidarvavad, et v6ibsest nagu n?iitavad I. Asimovi, olla ka sellep?irast pole meil
A. Clarke'i, R. Heinleini, C. siiani mingeidkontakteteistetsiviSimaki jt. ideed, saab fantaasia- lisatsioonidega.
vallas t6usta kaugelt k6rgemale
kammitsevastigapiievasest.
Tdraveres,september1988.

