
PÁLYÁZAT

Témakör: Expedíciók a Naprendszerben

Élet a Marson? Hamarosan lesz!

Készítette:

Polák Péter

6b osztályos tanuló
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

Fényi Gyula Csillagvizsgáló
Miskolc

Támogató tanár: Somosvári Béla Márton

2008. február

1



1. ábra. A Mariner-4 egyik felvétele

 1.Bevezetés

Ha  azt  mondom  Mars,  akkor  háromfelé  futnak  gondolataink.  Néhányan  a  háború  római 
istenére gondolnak, másoknak a csoki jut eszükbe, de a legtöbb ember ilyenkor a bolygóra 
gondol. Hogy miért van ez? Valószínűleg azért, mert 
a  jelen  időszakban  az  űrkutatás  ezzel  a  bolygóval 
foglalkozik a legtöbbet.

A bolygó azért  ezt  a nevet  kapta,  mert  magas 
vas-oxid tartalma miatt vérvörös a színe.

1962.  nov.  1-jén  a  szovjetek  a  Marsz-1 
űrszondát  elindították  a  bolygó  felé,  de  sajnos  a 
Földtől 106 millió km-re megszakadt a kapcsolat.

Azonban  1964.  július  15-én  az  amerikaiak  is 
űrszondát  indítottak  a  bolygó  felé.  A  Mariner-4-et, 
ami  9200  kilométerrel  repült  el  a  Marstól  és 
elkészítette  az  első  21  közelképet  a  bolygó 
felszínéről.  Kiderült,  hogy  kráterekkel  szabdalt, 
nincsenek  rajta  Mars-csatornák,  légköre  főleg  CO2-
ből áll és a felszínén a légnyomás csak a századrésze 
a földinek.

1969. júl. 31-én és aug. 5-én a Mariner sorozat 5-ös és 6-os űrszondája indult útnak a 
Vörös Bolygó felé. Az űrszondák 3430-3450 km-re megközelítették a bolygót és több, mint 
100 képet készítettek a két holdjáról, a Phobos-ról és a Deimos-ról. Kiderült, hogy a kísérők 
szabálytalan alakúak.

2. ábra. Felvétel a Phobos-ról

            

3. ábra. Felvétel a Deimos-ról

A  nagy  áttörés  a  Mariner-9-es  volt  1971  novemberében.  Ennek  az  űrszondának  a 
felvételein  már  számos  érdekes,  eddig  ismeretlen  felszíni  alakzat  tűnt  fel:  hatalmas 
völgyrendszerek, óriási vulkánok. A mérések alapján pedig kiderült, hogy az északi féltekén a 
kéreg vastagsága csak 10%-a a délinek.
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5. ábra. A Spirit marsjáró 6. ábra. Fantáziarajz az Opportunity  
marsjáróról.

A monumentális méretű völgyrendszert az űrszondáról  Valles Marineris-nek nevezték 
el. A völgyrendszer átlagosan 2-3 km mély és 4000 km hosszú. A Syria-sivatagba bevágódó 
Valles  Marineris  3-4  milliárd  évvel  ezelőtt  olyan  lehetett,  mint  ma  a  Vörös-tenger. 
Hamarosan az is kiderült, hogy itt található Naprendszerünk legnagyobb vulkánja, a 25 km 
magas  Olympos  Mons.  Azonban  a  legmeghökkentőbb  az  volt,  hogy  a  Mariner-9 képein 
néhány kiszáradt folyómederhez hasonlító alakzatot  is felfedezni  véltek.  Valamint egyedül 
csak a Marson találhatók olyan kráterek, amelyek körül látni lehet a víz eróziójának nyomait.

A szovjetek 1971-ben indított Marsz-2 és Marsz-3 űrszondái megpróbáltak simán landolni 
a bolygó felszínén. A Marsz 2-es becsapódott és tönkrement. A Marsz-3-as leszállóegysége 
sikeresen landolt  a  bolygón és adatokat  is  továbbított  a  Földre,  de az első mérési  adatok 
megérkezése előtt váratlanul megszakadt a kapcsolat az űrszondával. Rá 1 évvel a Marsz-5-ös 
sikeresen pályára állt a bolygó körül és felfedezte annak belső eredetű mágneses terét.

A szovjetek ezután még két alkalommal próbáltak leszállni  a Marsra, de mind a kettő 
sikertelenül végződött.

Az amerikai  Viking űrszondapáros 1976 nyarán állt bolygó körüli pályára. Méréseikből 
kiderült,  hogy a  poláris  sapkákban a  szén-dioxid  mellett  igen  nagy mennyiségű  vízjég is 
található. A szondák keringőegységeinek képein egykori folyószakaszok is megfigyelhetők.

A Viking szondák leszállóegységei sokáig tanulmányozták a felszíni viszonyokat, ám sem 
szerves anyagokat, sem életnyomokat nem sikerült kimutatniuk. A Viking űrszondák sikerét 
sok sikertelenség követte. A  Fobosz, a  Mars Observer, a  Mars Climate Orbiter és a  Mars 
Polar Lander - Deep Space-2 mind eredménytelen volt.

A világot később, 1996-ban egy más, Marssal kapcsolatos hír rázta fel:
Az Antarktiszon talált,  és minden bizonnyal marsi  eredetű meteorit  belsejében primitív 

baktériumok  maradványait  véltek  felfedezni,  melynek  korát  körülbelül  3,5  milliárd  évre 
becsülik. Azonban a következtetéseket máig 
vitatják.

1996-ban  az  amerikai  fejlesztésű  Mars 
Pathfinder indult  útnak  a  bolygó  felé  és 
1997-ben sikeresen landolt  a leszállóegység 
is, a  Sojourner (Jövevény). Feladata az volt, 
hogy  részletesen  vizsgálja  az  ott  talált 
kőzeteket,  azonban  3  hónap  múlva 
megszakadt vele a kapcsolat.
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4. ábra. A Sojourner marsautó



2003.-ban  két  újabb,  sokkal  fejlettebb  „rovert”  küldött  a  NASA a  Marshoz,  a  Mars 
Exploration Rover-1-et és 2-őt. (Spirit és Opportunity). A roverek tömege 174 kg, a hosszuk 
pedig 1,6 méter volt.

Az  űrszondák  feladata  az  volt,  hogy  keressenek  bizonyítékot  a  múltbéli  marsi  víz 
létezésére.  A  Spirit a  Gusev-kráterben,  az  Opportunity pedig  a  bolygó  másik  oldalán  a 
Meridiani Planum nevű síkságon landolt. Küldetésüket már három hónap után teljesítették, de 
mivel kifogástalanul működtek, többször is meghosszabbították. 1 évvel leszállásuk után még 
mindig  működtek,  csak egyszer  szakadt  meg  a  kapcsolat  a  Spirittel,  de  azt  pár  nap  alatt 
kijavították. Tervezett üzemelési idejüket többszörösen túlteljesítették, mert még mind a mai 
napig is működnek az ötödik éve útnak indított szondák.

Az első európai űrszonda, ami a bolygó felé indult, a Mars-Express volt. A Beagle-2 nevű 
leszállóegységével megszakadt a kapcsolat, de a keringő egység sikerrel Mars körüli pályára 
állt és lenyűgöző képeket továbbított a marsbéli tájakról.
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6. ábra. HUSAR-rover a 
"Marson"!

 2.Célok a XXI. Században

A bevezető részben áttekintést  kaptunk a Mars-kutatás kezdetétől  napjainkig lezajló Mars-
programokról. Azonban a bolygó felé irányuló kutatások itt még nem merülnek ki, ugyanis 
korunkban  egyre  jobban  foglalkoztatja  a  kutatókat  a  Marsra  való  emberes  űrrepülés 
gondolata, vagyis ezt már nem gondolatnak kéne nevezni, mert néhány terv és kísérlet már 
lezajlott, vagy éppen most zajlik.

Először is a Marsi-analógiai bázisokról szólnék pár szót. Ennek a fogalomnak a hallatán 
néhány  azt  gondolják,  hogy  ezek  Marson  lévő  bázisok,  pedig  ez  nem  így  van.  A  földi 
éghajlatok közül némelyik hasonlít a Marsi éghajlatokra. Ezeken a 
helyeken  „Mars-bázisokat”  építenek  és  egy  általában  6  fős 
legénységet  kiküldenek  oda  olyan  felszerelésekkel,  mintha  a 
Marsra  mennének  körülbelül  2  hétig.  Itt  aztán  mindent  tudnak 
szimulálni, csak az alacsony gravitációt és nyomást nem.

A  legénység  ebben  a  két  hétben  folyamatos  „kutatásokat” 
végez  és  azokat  rádión  keresztül  jelentik  a  „földi  irányító 
központnak”.  A  kutatásaik  során  segítik  őket  műszereik  és  az 
„űrszondák”.  Az  utóbbi  dolognak  magyar  vonatkozása  is  van, 
ugyanis  2006.  márciusában  Hargitai  Henrik  részt  vett  az  egyik 
Mars-analógia  programban,  a magyar  fejlesztésű  HUSAR 2b-vel 
(Hungarian  University  Surface  Analyser  Rover),  amit  a  Pécsi 
Tudományegyetem fejlesztett ki. 

Azonban a  XXI.  századi  próbálkozásoknak  ez  még  csak  az 
eleje!  Az  ESA 2001-ben  állt  elő  az  Aurora-program terveivel. 
Sokakat  meghökkentett,  mikor  azt  olvasták,  hogy  2030.  és  2033.  között  megkísérlik 
megvalósítani az emberes űrrepülést a Marsra.

Az  emberes  űrrepülést  azonban  még  kísérleteknek  kell  megelőznie.  A  legközelebbi 
kísérlet, amit az Európai Űrügynökség célként tűzött ki, az a 2009-es ExoMars program. Az 
ExoMars egy űrszonda nevét takarja, ami megkísérelne kőzetmintát visszahozni a bolygóról. 
Azt ötlötték ki a kutatók, hogy egy speciális kabinban küldené vissza az űrszonda a Földre a 
kőzetmintát.

Az  ExoMars program  űreszköze  a  tervek  szerint  eléggé  sokáig  maradna  a  „Vörös 
Bolygón”,  de  amint  visszatérne  az  űrszonda,  egyből  hozzá  látnának  az  Aurora-program 
következő fázisához, azaz a Holdra való emberes űrrepüléshez. Ez talán arra lesz jó, hogy 
próbatétel  elé állítsa a kor tudósait.  Vajon most is tudnak-e egy olyan hibátlan űrjárművet 
építeni,  amivel  sikeresen  lehet  landolni  és  felszállni  is  egy  égitestről?  Ennek  egyetlen 
alkalmas kipróbálási helye csakis a Hold lehet.

Ha ez is sikeresen zajlik, akkor már csak pár lépésre állnának az ebben a programban 
dolgozó szakemberek, hogy embert juttassanak bolygószomszédunkra. Azonban ez az utolsó 
dolog egy újabb kérdést állít elénk: „Mi lesz ezután?”
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 3.„Ha kijutunk, hogyan tovább?”

 3.1.Az első emberes Mars-utazás

Első látásra ez a cím furcsának tűnik a többi fejezethez képest. Eddig pályázatomban csak 
tudományos  tényeket  és  az  azokhoz  fűződő  véleményeimet  írtam le.  Azonban  ez  a  rész 
teljesen eltér az előzőktől. Itt az általam lehetségesnek gondolt terveket írom le. Most egy kis 
ideig  rugaszkodjunk  el  a  valóságtól  és  fogadják  örömmel  a  saját  fantáziámban  létrejött 
történetet,  és  kérem,  bocsássák  meg,  ha  néhol  naiv,  esetleg  már  felvázolt  ötleteket  vetek 
papírra, tudják be ezt fiatal koromnak!

Tételezzük  fel,  hogy  2032-ben  járunk  és  sikeresen  Mars  körüli  pályára  állt  a  6  fős 
legénységgel rendelkező űrhajó. Az űrhajóba beleépítettek egy egészen új keletű rendszert, 
melynek segítségével egy számítógép önállóan, legénység nélkül képes könnyebb dolgokat 
végrehajtani az űrhajóval kapcsolatban. Az űrhajóhoz van csatolva egy, a holdkomp mintájára 
épített,  ám  már  akár  6  személy  befogadására  is  képes  egység.  Elképzelésem  szerint  a 
szkafanderek már nem fognak hasonlítani a mostaniakra. Nem lesznek túl vastagok, de mégis 
tökéletesen melegen fogják tartani az űrhajósokat, mert olyanfajta mini „fűtőberendezés” lesz 
benne, ami a Mars légkörének anyagát reakcióban hővé alakítja és bejuttatja a szkafander 
belsejébe. A kívánt hőfok szabályozható. A „mars-ruha” biztosítja a légzést és a megfelelő 
nyomást is.

A legénység parancsnoka bekapcsolja a Mars-kompot, majd az 5 ember mellé beszáll a 
hatodiknak. Maga mögött bezárja a félautomata ajtót, bekapcsolja a biztonsági zárakat, majd 
rádióján keresztül  hangparancsot  ad a  bekapcsolt  gépezetnek és elindul  a bolygó felé a 6 
ember.

Tizenöt  percig  alkalmas  terepet  keresnek  a  leszállásra  az  előzőleg  már  feltérképezett 
helyen,  majd végül meg is találják.  A leszállás szinte zökkenőmentes.  A hiba csak annyi, 
hogy a leszállóegység egyik rámpája megsérült egy picit. Azonban ez nem baj, hiszen arra 
már úgysem lesz szükség a felszálláskor. A földi irányító központ utasítására 3 darab 2 fős 
csapatra oszlanak. Mindenkinek be kell járni az általuk bejelölt területet, és ott, a holdkomp 
segítségével, magukkal hozott műszerekkel meg kell vizsgálniuk a talajt és egyéb dolgokat, 
valamint kőzetmintákat hozni és 5 óra múlva a holdkompnál kell találkozniuk.

A terep különböző részein megmérik a légkör kémiai összetevőit, vizsgálták a talajt, és 
egy speciális kamerával fotókat is készítenek a tájról és természetesen magukról. Az egyik 
csapatnak egy nem túl mély kráter is útjába esik, melyet szintén részletesen elemeznek.

A  jelölt  órában  már  mindegyik  csapat  a  „Marskompnál”  tartózkodik.  A  műszereket 
gondosan elpakolják az arra kijelölt helyekre, majd ők is beszállnak az űreszközbe. Nem kell 
sok  idő,  és  már  ismét  rácsatlakoznak  az  űrhajóra.  A  mérési  adatokat  elküldik  a  földi 
központba, ahol a tudósok majd megvizsgálják.

 3.2.Újabb expedíciók, Mars-bázis

Fent  bemutattam  az  általam  elképzelt  jövőbeli  emberes  űrrepülést,  és  az  azokat  segítő 
fejlesztéseket,  találmányokat.  A  következő  részben  a  még  távolabbi  jövőt,  a  Mars-bázis 
megépítését vázolnám.

3 év telt el az első emberes Marsra való űrutazástól. Azóta több űrszondás kísérlet történt 
a bolygón, kisebb-nagyobb sikerekkel. A legnagyobb siker talán az volt, hogy 5 űrszonda-
robot párosnak sikerült közösen egy 3x3x3 méteres kockát építeni egyfajta speciális anyagból 
és az építmény 3 hónapig rendületlenül állt. Kibírt egy kisebb porvihart, sőt nem csak kibírta, 
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ha nem tökéletesen ellen is állt annak. Azonban a kisebb porvihart egy sokkal nagyobb, egy 
hatalmas követte, ahol nem csak ez a kocka, hanem az űrszondák is nyomtalanul elvesztek.

A tudósok a robot-missziókkal párhuzamosan belekezdtek 12 ember kiképzésébe. (Azért, 
nem hat, hogy az esetleges megbetegedéseket tudják pótolni.) Az emberek kiképzése 3 év 
múlva befejeződött és a kiválasztott hat ember már az űrhajón ülve kémleli a Marsot.

Űrhajójukon annyi a változtatás az előző prototípushoz képest, hogy jóval kisebb helyet 
kapott  a  vezérlőközpont,  ugyanis  a  hajón  3,  immáron  8  személyes  „Mars-komp”  volt 
beszerelve.  Mindegyik  űreszközben  két-két  ember  foglalt  helyet.  A  többi  teret  speciális 
anyagból készült négyzetlapok és a lakómodul építéséhez szükséges felszerelések foglalják el. 

Az eszközök fontos kelléke egy speciális ragasztó-folyadék, melyet nem is olyan rég a 
Nemzetközi Űrállomáson fejlesztettek ki. Ez a folyadék lehetővé teszi a bázist majdan alkotó 
négyzetlapok egymáshoz való rögzítését, ugyanis mikor a külön ennek az anyagnak készített 
tartályból kinyomjuk a folyadékot, akkor az reakciók útján hatalmas hőmérsékletre hevül és 
egymásba olvasztja a vele érintkező tárgyakat.

A lakómodul felépítéséhez tulajdonképpen csak ez kell, de még van egy-két dolog ami 
nélkül nem biztos, hogy életben maradnának. Ilyen például az antenna és a rádiójuk, melynek 
segítségével  üzeneteket  fogadnak  és  küldenek.  Az  üzenetek  azonban  nem egyből  a  földi 
irányító központnak megy, hanem először a Vörös Bolygó körül keringő űrhajóra, majd az 
onnan továbbítja a megfelelő helyre.

Már csak egy érdekes dolog van, amit még magukkal vittek az élelmükön kívül: Az ágy. 
Vagyis  nem  ágy  ez,  hanem  matrac,  ami  eltér  a  régi,  felfújható  matracoktól.  Ugyanis 
leengedett  állapotban  egy  1x1x1cm-es  kockába  lehet  összehajtani.  Felfújása  teljesen 
automatikusan történik, csak a megfelelő helyre kell tenni, ahol az ágyat  szeretnénk, hogy 
legyen. Veszélytelen kémiai reakció segítségével a kis kocka kényelmes ággyá fúvódik fel. A 
matrac sajátossága még az, hogy hátoldala nem puha anyag, hanem kemény, tömör gumihoz 
hasonlít, ami a kiszúrás ellen véd.

Láthatjuk, hogy a fő cél már nem a bolygó tanulmányozása, hanem egy lakómodul építése 
és annak tanulmányozása, hogy valójában „milyen az élet a Marson”.

Nos személyem így képzeli el az emberes Mars-expedíciók jövőjét.
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 4.Irodalomjegyzék

Internet:

www.urvilag.hu
http://hirek.csillagaszat.hu
www.marssociety.com
www.wikipedia.hu

Könyvek és folyóiratok:

• Almár Iván-Galántai Zoltán: Ha jövő, akkor világűr
• Mészáros István-Gazdag László: A világűr meghódításának első 50 éve
• Horváth András-Szabó Attila: Űrkorszak
• Űrtan (SH Atlasz 18)
• Űrhajózási Lexikon
• Csillagászati Évkönyv számai
• Kis atlasz a Naprendszerről sorozat 1-6-ig (bolygófelszínek, -légkörök, űrszondás 

vizsgálatok)
• 50 éves a Magyar Űrkutatás, illetve a Magyar Űrkutatás 
• Természet Világa 2001. novemberi, Világűr c. különszáma 
• Meteor című folyóirat 
• Aero Magazin
• Élet és Tudomány
• Természet Világa
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