
БЕЗ СКА ФАНД РА 
НІ ЯК

Марс — чац вёр тая па ад да ле-

нас ці ад Сон ца і сё мая па па ме-

рах пла не та Со неч най сіс тэ мы. 

Яе ма са скла дае кры ху больш 

чым 10 пра цэн таў ад ма сы Зям лі. 

Чыр во ная пла не та на зва на ў го нар 

Мар са — ста ра жыт на рым ска га 

бо га вай ны. Па пу ляр ная ідэя, што 

яна на се ле на ра зум ны мі мар сі я-

на мі, шы ро ка рас паў сю дзі ла ся ў 

кан цы XІX ста год дзя. Шмат лі кія 

на зі ран ні і за явы вя до мых асоб 

спа ра дзі лі ва кол гэ тай тэ мы са-

праўд ную мар сі ян скую лі ха ман ку. 

На прык лад, у 1899 го дзе пад час 

вы ву чэн ня ат мас фер ных ра дыё пе-

ра шкод з вы ка ры стан нем пры ём-

ні каў у ка ла рад скай аб сер ва то рыі 

вы на ход нік Ні ко ла Тэс ла на зі раў 

сіг нал, які паў та раў ся. Ён вы ка заў 

зда гад ку, што гэ та мо жа быць па-

ве дам лен не з ін шых пла нет, на-

прык лад, з Мар са.

Яго ат мас фе ра мае ў 100 ра-

зоў мен шую шчыль насць, чым 

на Зямлі. З гэ тай пры чы ны Чыр-

во ная пла не та не мо жа ўтрым лі-

ваць цяп ло. І та му тэм пе ра ту ра 

тут не па ды хо дзіць для ча ла ве ка. 

У ся рэд нім яна скла дае ка ля мі нус 

60 °C. Для па раў на ння: ся рэд няя 

тэм пе ра ту ра ат мас фе ры Зям лі — 

16 °C. Узім ку тэм пе ра ту ра ў ра ё не 

мар сі ян скіх па лю соў мо жа рэз ка 

зні зіц ца — да -125 °C. Гэ та на шмат 

ха лад ней, чым са мыя ніз кія па каз-

чы кі, якія фік са ва лі ся на Зям лі.

Ат мас фе ра Мар са не па ды хо-

дзіць для ча ла ве ча га ар га ніз ма. 

Адзі ны спо саб зра біць яе пры дат-

най для ды хан ня — тэ ра фар мі ра-

ваць Чыр во ную пла не ту (пе ра тва-

рыць яе ў бла кіт ную з да па мо гай 

геа ін жы не рыі, якая зро біць яе ат-

мас фе ру больш шчыль най, а на ва-

коль нае ася род дзе і клі мат больш 

пры дат ны мі для лю дзей). Та кі ва-

ры янт па куль толь кі тэ а рэ тыч ны. 

Яго прос та не маг чы ма рэа лі за ваць, 

па коль кі ў нас ня ма не аб ход ных 

тэх на ло гій. Та му ча ла ве ку прый-

дзец ца вы ка рыс тоў ваць ска фандр. 

Ва ўсякім разе, па куль.

ШЛЯ ХА МІ 
ТЫ СЯ ЧА ГОД ДЗЯЎ

Да сле да ваць Марс па ча лі вель-

мі даў но — пры клад на 3,5 ты ся чы 

га доў та му ў Ста ра жыт ным Егіпце. 

Пер шыя пад ра бяз ныя спра ва зда-

чы аб Чыр во най пла не це бы лі 

скла дзе ны аст ра но ма мі з Ва ві ло-

на, для гэ та га быў рас пра ца ва ны 

шэ раг ма тэ ма тыч ных ме та даў. 

Ін фар ма цыя, што за ста ла ся ад 

егіп цян і ва ві ла нян, да па маг ла ста-

ра жыт ным грэ кам рас пра ца ваць 

пад ра бяз ную геа цэнт рыч ную ма-

дэль для тлу ма чэн ня ру ху пла нет.

Праз не каль кі ста год дзяў ін-

дый скія і іс лам скія аст ра но мы 

аца ні лі па мер Мар са і ад лег ласць 

да яго ад Зям лі. Пер шыя тэ ле ска-

піч ныя на зі ран ні пра ве дзе ны Га лі-

леа Га лі ле ем у 1610-м. Кар та Чыр-

во най пла не ты бы ла апубліка ва на 

ў 1840 го дзе, а больш дак лад-

нае кар та гра фа ван не па ча лося 

з 1877-га.

У 1920-я га ды быў вы ме ра ны 

дыя па зон тэм пе ра тур па верх ні 

Мар са. Уда ло ся ўста на віць, што 

пла не та зна хо дзіц ца ў эк стрэ маль-

ных умо вах, па доб ных да зям ной 

арк тыч най пус ты ні. У 1947 го дзе 

Джэ рард Кой пер вы зна чыў, што 

раз рэ джа ная ат мас фе ра змя шчае 

вя лі кі аб' ём двух во кі су вуг ля ро ду.

Пер шы спіс на зваў і ка ар ды на-

таў 128 асноў ных дэ та ляў па верх-

ні (дэ та ляў аль бе да) Мар са, якія 

ад роз ні ва юц ца па яр кас ці ад на-

ва коль ных аб лас цей, быў пры ня-

ты ў 1958 го дзе на X ге не раль най 

асамб леі Між на род на га аст ра на-

міч на га са ю за. З 1960-га па ча лі ся 

за пус кі аў та ма тыч ных між пла нет-

ных стан цый для яго вы ву чэн ня.

ЗА 55 МІЛЬ Ё НАЎ 
КІ ЛА МЕТ РАЎ

Пер шым апа ра там, які тра піў на 

Чыр во ную пла не ту, ста ла са вец-

кая стан цыя «Марс-2». Яна бы ла 

за пу шча на з кас ма дро ма Бай ка-

нур 19 мая 1971 го да. На жаль, 

ву гал ува хо ду ў ат мас фе ру апы-

нуў ся вы шэй шым, чым раз лі ко вы, 

і па ра шут не па спеў за тар ма зіць 

да мо ман ту па сад кі. Апа рат раз-

біў ся. У тым жа 1971-м ад бы ла ся 

пер шая ў све це і адзі ная ў са вец-

кай кас ма на ўты цы мяк кая па сад ка 

спус каль на га апа ра та на Чыр во-

ную пла не ту. Гэ та быў «Марс-3». 

Ён па чаў пе ра да ваць да ныя ўжо 

праз 1,5 хві лі ны пас ля пры мар сі-

янь ван ня, але су вязь спы ні ла ся 

праз 14,5 се кун ды. Пы ла вая бу-

ра — апа рат тра піў на ўпрост у 

мар сі ян скі ўра ган. Па вод ле ацэ нак 

экс пер таў, у гіс то рыі мар сі ян скіх 

да сле да ван няў шмат за пла на ва-

ных мі сій скон чы лі ся пра ва лам. 

Ня ўда чы не аб мі ну лі ні Ра сію, 

ні ЗША, ні Еў ро пу. За ўвесь час да 

Мар са бы ло ад праў ле на 44 мі сіі. 

З іх 16 — па спя хо вых, 7 — част ко-

ва па спя хо вых, 21 — ня ўда лая.

За раз на ар бі це Мар са пра-

цу юць аме ры кан скія зон ды Mars 

Odyssey, Mars Reconnaіssance 

Orbіter і NAVEN, а на яго паверхні — 

марсаход Curіosіty і ста цы я нар ны 

апа рат Іnsіght. Так са ма ва кол пла-

не ты кру жаць еў ра пей скія зон ды 

Mars Express і Trace Gas Orbіter. 

Яшчэ адзін апа рат на ар бі це Мар-

са — ін дый ская між пла нет ная 

стан цыя «Ман галь ян».

Пры клад на раз у 780 су так на 

пэў ны час Зям ля і Марс аказ ва юц-

ца ў най больш зруч ным ста но ві-

шчы для за пус ку кас міч ных апа ра-

таў на Чыр во ную пла не ту. У гэ тым 

най блі жэй шым пунк це ад лег ласць 

да яе скла дае 55—60 міль ё наў кі-

ла мет раў (мак сі маль ная ад да ле-

насць — звыш 400 млн км). Та кім 

чы нам, пра цяг ласць па лё ту (і, ад-

па вед на, не аб ход ная коль касць 

па лі ва) з Зям лі на Марс знач на 

ска ра ча ец ца. Сё ле та «акно» ад-

кры та з 15 лі пе ня да 13 жніў ня. 

У гэ ты зруч ны час па він ны бы лі 

ля цець ча ты ры між пла нет ныя экс-

пе ды цыі, ад нак на кі ра ва лі ся тры. 

Ра сій ска-еў ра пей скую мі сію «Эк-

за марс-2020» «Рас кос мас» і Еў-

ра пей скае кас міч нае агенц тва пе-

ра нес лі на 2022 год — умя ша ла ся 

пан дэ мія COVІD-19, і ар га ні за цыі 

не змаг лі за бяс пе чыць су мес нае 

ад да ле нае кі ра ван не між пла нет-

ным пра ек там.

НА ДЗЕЯ ЭМІ РА ТАЎ
Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты 

ста лі пер шай араб скай дзяр жа вай, 

якая ад пра ві ла кас міч ны зонд да 

Мар са. Ар бі таль ны апа рат пад 

наз вай «Аль-Амал» («На дзея») 

на кі ра ваў ся да Чыр во най пла не ты 

20 лі пе ня з япон ска га кас ма дро ма 

Та нэ га сі ма з да па мо гай япон скай 

ра ке ты. Ён быў рас пра ца ва ны ў 

кас міч ным цэнт ры імя Му ха ме да 

бін Ра шы да ў Ду баі ў парт нёр стве 

з ла ба ра то ры яй ат мас фер най і 

кас міч най фі зі кі ўні вер сі тэ та Ка ла-

ра да. Мяр ку ец ца, што зонд да сяг-

не Мар са ў лю тым 2021-га пас ля 

ся мі ме ся цаў па лё ту.

У ад роз нен не ад аме ры кан скай 

і кі тай скай кас міч ных пра грам па 

за сва ен ні Мар са, мэ та мі сіі ААЭ 

больш сціп лая: «На дзея» бу дзе на-

зі раць за ат мас фе рай Чыр во най 

пла не ты з ар бі ты, каб ства рыць 

пер шую поў ную кар ці ну мар сі-

ян ска га клі ма ту ва ўсіх рэ гі ё нах 

на пра ця гу го да. Кас міч ны зонд 

пра вя дзе вы ву чэн не ніж ніх сла ёў 

ат мас фе ры, дзе фар мі ру ец ца мар-

сі ян скае на двор'е, у тым лі ку пы ла-

выя бу ры. Ка ра бель аб ста ля ва ны 

тры ма ка ме ра мі, якія да зва ля юць 

вес ці на зі ран не за ат мас фе рай 

Мар са ў бач ным, інф ра чыр во ным 

і ультра фі я ле та вым дыя па зо нах. 

Для ААЭ над звы чай важ на да сяг-

нуць ар бі ты Чыр во най пла не ты да 

50-год дзя з дня за сна ван ня кра і-

ны, якое бу дзе ад зна чац ца 2 снеж-

ня 2021-га.

ПЫ ТАН НІ 
АД ПАД НЯ БЕС НАЙ

Кі тай ская экс пе ды цыя но сіць 

імя Tіanwen-1 («Пы тан ні да ня бё-

саў»). Так на зы ва ец ца паэ ма Цюй 

Юа ня, які жыў пры клад на ў 340—

278 га дах да н.э. і лі чыц ца ад ным з 

най вя лік шых паэ таў ста ра жыт на га 

Кі тая. Кон курс па вы ба ры наз вы 

па чаў ся ў кан цы жніў ня 2016 го-

да, пе ра мож ца быў вы зна ча ны з 

амаль 36 ты сяч за явак спе цы яль-

ным жу ры і з да па мо гай ан лайн-га-

ла са ван ня і аб ве шча ны 24 кра са ві-

ка 2020 го да — у гэ ты дзень у Кі таі 

ад зна ча ец ца Дзень кас ма на ўты кі. 

Кі тай скае на цы я наль нае кас міч-

нае ўпраў лен не (CNSA) за яві ла, 

што ўсе бу ду чыя мі сіі па да сле да-

ван ні ін шых пла нет так са ма бу дуць 

на зы вац ца Tіanwen.

Цяж кая ра ке та-нось біт «Чанч-

жэн-5» («Вя лі кі па ход — 5») стар та-

ва ла 23 лі пе ня з кас ма дро ма Вэнь-

чан на вост ра ве Хай нань на поўд ні 

Кі тая. Мес цам па сад кі па пя рэд не 

абра ны ра ён мар сі ян скай раў ні ны 

Уто пія, між пла нет ны зонд па ві нен 

да сяг нуць яго на ле та ў лю тым. За-

да ча — по шук сля доў жыц ця на 

Мар се і «раз вед ка» ат мас фе ры. 

Марсаход, які бу дзе ка тац ца па 

пла не це, ва жыць ка ля 200 кі ла гра-

маў. Ён аб ста ля ва ны на ві га цый най 

і та па гра фіч ны мі ка ме ра мі, а так-

са ма ра дыё ла ка цый най стан цы-

яй. Ад мет на, што мі сія да ста віць 

да Мар са не толь кі вышэйзгаданы 

апарат, але і ар бі таль ны апа рат, які 

бу дзе да сле да ваць пла не ту, ру ха-

ю чы ся ва кол яе па ар бі це.

НА СТОЙ ЛІ ВЫЯ 
ШТА ТЫ

Апош нім з сё лет ня га між пла-

нет на га «ка ра ва на» стар та ва ла 

ра ке та з мар са хо дам мі сіі NASA 

Perseverance («На стой лі васць»). 

Наз ва бы ла абра на з 28 ты сяч 

за явак, да сла ных аме ры кан скі мі 

школь ні ка мі. Пе ра мог ся мі клас-

нік Аляк сандр Ма зер, які атры маў 

пра ва ра зам са сва ёй сям' ёй на зі-

раць за за пус кам апа ра та.

На Чыр во ную пла не ту марсаход 

Perseverance па ві нен сес ці ў па чат-

ку лю та га. Мес цам па сад кі абра-

ны кра тар Джэ зе ра на поў нач ад 

мар сі ян ска га эк ва та ра. Асноў ная 

за да ча экс пе ды цыі — вы свет ліць, 

ці ёсць жыц цё на Мар се, і зра зу-

мець, ці мо жа ат мас фе ра на пла-

не це ў бу ду чы ні змя ніц ца так, што 

яна ста не пры дат най для жыц ця 

лю дзей.

Ка жу чы пра мэ ты бу ду чай мі-

сіі, у NASA ад зна чы лі, што мар-

са ход Perseverance бу дзе «іс ці па 

ва ду». Гэ тым тлу ма чыц ца і вы бар 

мес ца па сад кі — мяр ку ец ца, што 

ў раёне кра та ра Джэ зе ра зна хо-

дзіц ца вы сах лая рач ная дэль та і 

дно во зе ра.

Аб ста ля ва ны су час ны мі тэх-

ніч ны мі пры бо ра мі, у тым лі ку 

23 ка ме ра мі, марсаход ва гой у 

1043 кі ла гра мы бу дзе збі раць 

узо ры гор ных па род і гле бы, якія 

маг лі ўтва рыц ца ў той час, ка-

лі на Мар се бы ла ва да, і ўтрым-

лі ваць пры кме ты ста ра жыт на га 

жыц ця. На мар са хо дзе — ска нер 

SHERLOC, а так са ма ўні каль ны 

вер та лёт Іngenuіty.

КАС МІЧ НЫ 
ПРЫ ТУ ЛАК

Мі сія Perseverance — част ка 

больш буй ной кас міч най пра гра-

мы NASA «Ар тэ мі да», у якую ўва-

хо дзяць мі сіі на Ме сяц у якас ці 

пад рых тоў кі да ка ла ні за цыі Мар-

са. Спе цы я ліс ты лі чаць, што гэ та 

рэ аль нае ра шэн не праб ле мы пе-

ра на ся лен ня Зям лі. За па сы ка рыс-

ных вы кап няў на на шай пла не це 

па сту по ва змян ша юц ца, пры гэ-

тым рас це ўзро вень за бру джа нас-

ці ат мас фе ры і Су свет на га акі я на. 

Не да хоп жыц цё ва важ ных рэ сур-

саў мо жа пры вес ці як да ла каль-

ных вой наў, так і да гла баль ных 

кан флік таў.

Так са ма заў сё ды іс нуе па гро за 

су тык нен ня Зям лі з ін шым ня бес-

ным це лам, гэ та мо жа пры вес ці да 

ма са ва га вы мі ра ння жы вых іс тот, 

як і ад бы ло ся 65 міль ё наў га доў та-

му — у эпо ху ды на заў раў. І Марс, 

як лі чаць мно гія, са мая перс пек-

тыў ная кан ды да ту ра на ро лю за-

па сной пла не ты для ча ла вец тва. 

Ад нак кас міч ная ра ды я цыя па куль 

з'яў ля ец ца га лоў най пе ра шко дай 

на шля ху пі ла ту е мых па лё таў, пе-

ра ка на ныя спе цы я лісты.

Но вае да сле да ван не аст ра фі-

зі ка Дзі міт ра Атры з Цэнт ра кас-

міч най на ву кі Нью-Ёрк ска га ўні-

вер сі тэ та па ка за ла, што ўмо вы 

пад па верх няй Мар са пры дат ныя 

для жыц ця. Да гэ туль ад па вед ная 

пра сто ра ні ко лі не да сле да ва ла ся 

на ву коў ца мі. Так што на пе ра дзе 

шмат ці ка ва га.

За хар БУ РАК.
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МАР СІ ЯН СКІЯ 
ХРО НІ КІ

Ад куль та кі ажы я таж ва кол Чыр во най пла не ты?

М
і ну лы ме сяц на са мрэч увай шоў у гіс то рыю за сва ен ня 

кас міч най пра сто ры. На пры кан цы лі пе ня — з 20-га 

да 30-га — да Мар са на кі ра ва лі ся мі сіі ад ра зу не каль кіх 

кра ін. Аме ры кан ская ра ке та-нось біт Atlas-V з мар са хо дам 

на бор це, якая стар та ва ла з мы са Ка на ве рал у Фла ры дзе, 

ста ла трэ цяй між пла нет най эск пе ды цы яй да Мар са, 

ад праў ле най на пра ця гу па пя рэд ніх дзе ся ці дзён. 

Да гэ та га да Чыр во най пла не ты на кі ра ва лі ся мі сіі Кі тая 

і Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў. Ад куль та кі ажы я таж?
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