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 : תיאור המצב הקיים כיום

חקר החלל הינו נתבך חשוב מאוד בשאיפות . מאז ומתמיד שואף האדם לחקור את סביבתו

שהיא כיבוש , קיימת מטרה גדולה יותר, על ידי האדם" נכבש"לאחר שהירח כבר , כיום. אלו

". מאדים"כוכב הלכת 

הוא כוכב הלכת הרביעי , שצבעו אדום בשל ריבוי תחמוצות הברזל שעל פניו, מאדים

אך , שמו בעברית הינו מאדים. זהו כוכב הלכת היבשתי המרוחק ביותר מהשמש. מהשמש

פובוס ודימוס , למאדים שני ירחים קטנים. על שמו של אל המלחמה הרומי, בלעז הוא מרס

אלו כנראה אסטרואידים . שניהם קטנים ובעלי צורה משונה, ("פחד"ו" אימה: "ביוונית)

. ניתן למצוא בסקירה הספרותית, עוד. שנלכדו על ידי כוח המשיכה של מאדים

כאשר החללית הראשונה ששוגרה בהצלחה , 20-חקר מאדים החל עוד באמצע המאה ה

מ ממאדים והעבירה תמונות " ק10,000 שהגיעה למרחק של עד 4למאדים הייתה מארינר 

: מאוישות רבות ביניהן-מאז שוגרו חלליות בלתי. הלכת האדום-תקריב ראשונות מכוכב

 ששוגרה 3מרס ,  וניתחה את האטמוספירה והקרקע של מאדים1969-  ששוגרה ב7מארינר 

 שניות של צילום וידאו אך הפסיק לעבוד 20 והנחיתה על שטח מאדים רכב ששלח 1971- ב

ששידר מידע אטמוספרי ,  ושיגרה רכב נחיתה1973-  ששוגרה ב6מרס . מייד לאחר מכן

סרקו את , 1975-  ששוגרו ב2- ו1ויקינג ,  שניות אך כשל לפני הגיעו אל הקרקע224במשך 

 ועדיין מהווה 1997-  ששוגרה בMars Global Surveyor, נחיתה-פני השטח ושיגרו רכבי

 ששוגרה באותה שנה  Pathfinder, לווין צילום וחישה מרחוק שמספק מידע מדעי רב

והנחיתה רכב מחקר קטן שערך מדידות לאטמוספירת מאדים ונשא מכשירים לבדיקת 

 ונכנסה בהצלחה למסלול סביב 2003-מארס אקספרס ששוגרה ב, ההרכב הכימי של סלעים

.  אבדה כאשר חדרה לאטמוספירת מאדים, "2ביגל ", מאדים אך הנחתת שלה

 Mars Exploration-  שוגרו החלליות המוצלחות והחשובות ביותר למאדים 2003בשנת 

Rovers . וב־ ,  החלליות הנחיתו במכתש גוסב את רכב השטח ספיריט2004 בינואר 3ב־

שני הרכבים מצוידים בכלים לשיוף . אופורטיוניטי,  נחת רכב תאום שלו2004 בינואר 25

לרבות מצלמת זום חזקה וספקטרומטר לגילוי ההרכב הכימי , סלעים ובמגוון מכשירי מדידה

א במסיבת עיתונאים כי אופורטיונטי " הודיעה נאס2004 במרץ 2ב־. של הסלעים והאדמה

http://he.wikipedia.org/wiki/3_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/3_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/2004
http://he.wikipedia.org/wiki/2004
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/2004
http://he.wikipedia.org/wiki/2004
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, פירוש הדבר. גילה עדויות חד משמעיות לקיומם של מים בעבר על פני כוכב הלכת

ולפיכך , שהטמפרטורות ולחץ האוויר היו גבוהים בהרבה מאשר אלו השוררים כיום במאדים

ומכשירי החללית גם לא יכולים לגלות , אין עדויות לקיום חיים. היו יכולים להיווצר עליו חיים

לפיכך יש מבין המדענים השותפים בפרויקט כאלו הדורשים שיגור . אם היו חיים בעבר

. חללית למאדים שתחפור ותביא דוגמאות סלעים לכדור הארץ

כדי לחקור אותו . עד כה שוגרו חלליות לא מאויישות כדי לחקור את כוכב הלכת, כאמור

האתגר שבשליחת אנשים למאדים וביישובו לצורך . לעומק ובאופן טוב יותר יש לשלוח אנשים

, על הבעיתיות שבכך ועל הפתרון המוצע. עבודת מחקר הינו הבסיס הרעיוני שבעבודה זו

. ניתן לקרוא בהמשך

  

 : תיאור הבעייתיות במצב הקיים

אך לצורך , בשנים האחרונות החלו להעלות רעיונות שונים להבאת חללית מאוישת למאדים

:  כמו, משימה זו יש לפתור בעיות רבות הכרוכות בכך

המרחק בין , משך הזמן הארוך של המסע  בגלל המסלול האליפטי של מאדים§    

שני כוכבי הלכת מתקרבים אחד לשני באופן המאפשר . א משתנה רבות"מאדים לכדה

לכיוון )מסע בפרק זמן סביר רק כל שנתיים וגם אז פרק הזמן הזה מגיע למספר חודשים 

מסע זה הוא מסע מסוכן ביותר בגלל שהחללית והחלוצים שבתוכה יהיו חשופים . (אחד

הקרינה החלקיקית שנוצרת כתוצאה . זמן רב לקרינה חלקיקית ולקרינה קוסמית

, לעומת זאת. א"י השדה המגנטי של כדוה"נחסמת ע, מהתפרצויות חזקות של השמש

, ובמידה ולא מוגנים כראוי, אסטרונאוטים הנמצאים מחוץ לשדה זה חשופים לקרינה זו

הם יכולים לסבול מהשפעותיה ההרסניות של הקרינה אשר חודרת ישירות דרך גוף 

הקרינה הקוסמית נוצרת מחלקיקים אנרגטיים . DNAהאדם וקורעת לגזרים רצועות של 

 (מהשמש ועד לאזורים הרחוקים ביותר של היקום הנראה)א "שמוצאם מחוץ לכדוה

קטרקט ומחלות אחרות במידה ונחשפים אליה כמה חודשים ולא , ויכולה לגרום לסרטן

א אך מהווה סיכון "י אטמוספרת כדה"קרינה זו גם נחסמת ע– מוגנים כראוי 

סיבה נוספת שבגללה המסע הארוך למאדים הוא בעייתי . לאסטרונאוטים השוהים בחלל

היא בגלל ההשפעות הפיזיולוגיות השונות לחשיפה ארוכה של האסטרונאוטים לחוסר 

, כאבי ראש, מחלת חלל שהסימפטומים שלה הם בחילה: השפעות כגון)משקל 

החלשת מערכת החיסון , האטה במחזור הדם, איבוד סידן, ניוון עצמות' , סחרחורות וכו

 . (ועוד

מים ודלק למסעות המאוישים של אפולו לירח היה צריך לספק , אספקת מזון§  

 יום ומעט דלק לחללית שיספיק לה כדי להמריא 12-לאסטרונאוטים מזון ומים ללא יותר מ

אך למסע למאדים אמצעים . א"ולטוס חזרה לכדה (א"גוף שקטן פי שישה מכדה)מהירח 
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זמן השהייה על כוכב הלכת , כולל הטיסה הלוך)הרי המסע כולו , אלה לא יהיו רלבנטיים

לכן כמות המזון והמים הדרושים למסע כזה הם , עלול להימשך כשנה וחצי (והטיסה חזור

רבים מדי מכדי שיהיה ניתן לאפסן אותם בחללית מרגע השיגור ועד רגע החזרה 

כמות הדלק הדרושה לשיגורה של החללית מאדמת מאדים חזרה , כמו כן. א"לכדה

מאדים הינו כוכב לכת שגדול פי כמה מהירח ולכן זקוקים )א תהיה גדולה ביותר "לכדה

ולכן זוהי בעיה נוספת שיש להתגבר  (להרבה יותר דלק על מנת לשגר ממנו את החללית

. עליה

הרחבה בסקירה )אספקת תנאי מחייה ובידוד על פני מאדים אטמוספירת מאדים §  

מסיבות אלו יש . חמצני וכמעט שאין בה חמצן- פחמן דו95%-מורכבת מכ (הספרותית

הטמפרטורה , בנוסף. צורך בהספקת חמצן לאסטרונאוטים אשר ישהו על אדמת מאדים

 מעלות צלסיוס 0באזור קו המשווה מאדים בעונת הקיץ של מאדים יכולה לנוע בין 

מסיבה זו יש גם צורך במתן בידוד וחימום ראויים . מעלות צלסיוס- 60- בצהריים ועד ל

. לחלוצים אלו

  

 :תיאור פיתרון הבעיה

אך נוכל בעבודתנו , בעבודתנו לא נוכל להתמקד בפתירת כל הבעיות הכרוכות במסע למאדים

. החמצן והבידוד, המים, בעיית המזון: ביניהן, להתמקד בפיתרון רוב הבעיות העיקריות

, הביוספירה תכין את עצמה לחיים בתוכה, הפתרון שלנו הוא הקמת ביוספירה על מאדים

. כ ישלחו לשם אסטרונאוטים בתור חלוצים להתיישבות במאדים"ואח

שימיס את הקרח באזור ויצור , ומקור חום, שייצרו חמצן ומזון, הביוספירה עצמה תכיל צמחים

כך , "אפקט חממה"מעין , הביוספירה תעוצב באופן כזה שחום יישאר כלוא בתוכה. מקור מים

הביוספירה , בנוסף. שהטמפרטורה בתוך הביוספירה תהיה כזו שבני אדם יוכלו לחיות בה

צמחים שניתן לגדל שיתנו . (מים וטמפרטורה נוחה, מזון)תכיל את כל הצרכים של החלוצים 

השכבה החיצונית של הביוספירה . סויה וחיטה, תות, מספיק מזון לחלוצים הם תפוח אדמה

הביוספירה תיוצר על כדור . תהיה מכוסה בקולטי שמש שיקלטו אנרגיה סולרית מהשמש

. ואז היא תקופל לצורת קובייה ותשוגר לחלל, (ללא אויר בתוכה)הארץ 

היא ; spirit-  ו opportunityכשהביוספירה תנחת היא תשתמש באותה טכנולוגיה כמו ב

במהלך הנפילה יתנפחו , (כשהיא מקופלת לצורת קובייה)תיפול מחללית שתשגר אותה 

ובגלל המהירות הרבה , הביוספירה תיפול על פני מאדים, סביבה מספר כריות אוויר

הקובייה תפתח כמה פעמים עד . היא תנתר עליו מספר פעמים עד שתיעצר, שתצבור

השלב הבא הוא לנפח את הביוספירה בעזרת מעט מאוד גז דחוס . שתהיה בצורת עיגול

כל שנשאר הוא לתקוע יתדות . שיכנס לביוספירה (בגלל האטמוספרה הדלילה של מאדים)
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כדי שנוכל להיות בטוחים שהביוספירה נמצאת במקום . לרגלי הביוספירה כדי שלא תעוף

. היא תשדר לחללית ששיגרה אותה את מיקומה ותבצע שינויי מסלול בהתאם, הנכון

  

 : סקירת מוצרים

המועמד בעל . כיום כבר יש תכנונים להקמת מושבות על כוכבי לכת אחרים במערכת השמש

על מנת ליצור סביבת חיים ומושבה . הפוטנציאל הגבוה ביותר להקמת חיים בו הוא מאדים

י "זאת יעשה ע, על מאדים אנו צריכים ליצור סביבה אקולוגית הדומה ברובה לסביבה ארצית

-  א"עד היום נעשו מספר ניסיונות של ביוספרות על כדה. בניית ביוספירה שם

ניסוי זה יצא לפועל באריזונה עם ". 2ביוספירה "הראשון מביניהם והכי מוכר בעולם כיום הוא 

הוא הכיל בתוכו . המבנה מצופה זכוכית ובודד מהעולם החיצון. תמיכתו של המיליונר אד בס

נהרות ואפילו אוקיינוס קטן עם , אזורים מיושבים, כולל יערות, אוסף של מערכות אקולוגיות

הכוונה הייתה שמספר אנשים יחיו במבנה במשך זמן מסוים וראו כי תנאי . שונית אלמוגים

מטרת המחקר הייתה להפעיל במשך שנתיים סביבה מבודדת לפי . המחייה בסביבה טובים

אך לאחר קשיים . או הוצאה של חומרים/ ללא הכנסה ו, כלומר- כללים אקולוגיים חכמים 

. רבים נאלץ הפרויקט להיעצר זמן קצר לאחר תחילתו של השלב הניסויי

מתחם הפרויקט . 1965-שהחל ב" 3- ביו"הפרויקט הגדול השני הוא פרויקט רוסי הנקרא 

מתוך ניסוי זה . נימצא בסיביר והניסוי הראשון שנערך בו הוא מחזור אויר בסביבה סגורה

 80% אחוזי הצלחת מחזור המים וגזים שונים עלתה מ 1968עד . החל גם ניסוי במחזור מים

הבעיות העיקריות בתוכנית זו היו . בהמשך הכניסו את רכיב המזון לתוכנית. 85%ל 

שהמערכת הייתה תלויה בהתערבות האדם כדי לא לקרוס כאשר המטרה היא ליצור סביבה 

בעיה נוספת בה נתקלו החוקרים היא שכמות . שתוכל להתקיים ללא כל התערבות אדם

. הצמחייה שניתן לגדל בתנאים אלה מצומצם וכן גם רכיבי המזון של האנשים שגרים שם

. עד היום הצליחו להשאיר שם אנשים למשך כחצי שנה ללא פגיעה גופנית כלל

א מוציאה מיליונים מדי שנה לחברות שונות המיועדות לעזור לה "עם זאת ניתן למצוא כי נאס

.   מיליון דולר על תוכנית לפיתוח מאדים40- א הוציאה כ" נאס2005- רק ב. ליישוב מאדים

שמפתחת אמצעים לגידול צמחייה בתנאים של " Dynamac"החברה הראשונה היא חברת 

. עד היום הם הצליחו להצמיח סוגים שונים של תותים וכנראה יעברו לצמחייה שונה. מאדים

א פנתה לחברת רקטות קטנה שתתמקד בפיתוח רקטות חזקות וזולות שיגיעו "עם זאת נאס

. למאדים ללא בזמן מקוצר יחסית בלי להשתמש המשאבים רבים

 :חלוקת עבודה

 ,עונות, היסטוריה, גיאולוגיה, מבנה: אחראי על מאגר הידע בנושא מאדים – רן יונה

. אטמוספירה ותנאים סביבתיים

ניסויים , גודל, מה היא ביוספירה: אחראי על מאגר ידע בנושא ביוספירה – מתן רובינפלד
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. תנאי קיום של הביוספירה ותנאי מחייה בביוספירה, הקשורים בביוספירה

 וכן, להגן באופן אוטומטי, לעגן, איך יש לבנות: אחראי על מבנה הביוספירה – דניאל לוי

. מערכות שליטה ובקרה של הביוספירה

 :היבטים במערכת

 :היבט טכנולוגי

, מבחינה טכנולוגית הביוספירה על מאדים היא שילוב של כמה טכנולוגיות קיימות

 spirit-  ו opportunityכשהביוספירה תנחת היא תשתמש באותה טכנולוגיה כמו ב

.  (כשנפתחות כריות האוויר וכשהקובייה נפתחת)

ראה סקר , א"יש ביוספרות למטרות שונות בכדה)הפתיחה והביוספירה עצמה , הנחיתה

. הם שימוש בטכנולוגיות קיימות אבל ישומן על מאדים עדיין לא בוצע (ספרותי

תקיעת היתדות היא טכנולוגיה חדשה אשר סוכנות החלל האירופאית מתעדת להשתמש 

רסימנקו בשנת 'וריומוב ג'בפרוייקט הנחתת החללית רוזטה על פני שטח כוכב השביט צ

בטכנולוגיה זו עדיין לא בוצע .  וקיבועה לצורך ביצוע חפירה מבוקרת על פני שטחו2015

. שימוש מעשי בחלל

 :היבט מדעי

על חקירה מעמיקה של תנאי המחייה , בעבודתנו נתמקד בלימוד לעומק של כוכב הלכת

נלמד מה דרוש לפיתוח . בביוספירה שתשלח לשם ובמכשירים שיימצאו בה לצורכי פעולתה

עם זאת נלמד על פיזיולוגית כוכב הלכת וכיצד . חיים ופיתוח תבנית חיים מצומצמת ומורחבת

נלמד ממה עשוי מאדים וכיצד נוכל לנצל . ניתן להתגבר על הקשיים שמצויים על פני שיטחו

מבחינה . או לצורכי מחייה שם או לצרכים ארציים אחרים, את המשאבים המצויים עליו

פיזיקאלית נאלץ להתחשב בכוח המשיכה של הכוכב ועל השפעותיו על הביוספירה ועל 

. תכולתה

 :היבט חברתי

כשמדברים על התרומה של הקמת ביוספירה על מאדים לחברה בפרט מדברים למעשה על 

חקר החלל למעשה בא לספק את יצר , ככלל. התרומה של חקר החלל ככלל לאנושות

האם אנחנו :  לענות על שאלות קיומיות ושאלות בסיסיות כמו-הסקרנות הטבעי של האנושות 

, מאז ומתמיד. 'וכו? האם יש יצורים חיים בגרמי שמיים אחרים? איך היקום נוצר? לבד ביקום

א וציביליזציות שונות אף השקיעו משאבים "האנושות חקרה מקומות חדשים על פני כדה

כשהמשלחת המפורסמת והבולטת ביותר הייתה זאת של קולומבוס אשר , רבים לשם כך

גילה את אמריקה וסלל למעשה את הדרך להתיישבות רחבת היקף ביבשת זו במאות 

י "א ממופים ונשלטים ע"כשכל שטחי כדה, אין זה אלא טריביאלי שבעידן המודרני. שלאחריו

האנושות תחקור מקומות חדשים שאף רגל אדם לא דרכה בו ולמעשה , מדינות שונות

בנוסף . את הדרך להתיישבות במקומות אלו בדורות הבאים, כפי שקולומבוס עשה, תסלול
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מקומות תעסוקה : ביניהן, חקר החלל מספק תרומות ניכרות לחברה מסוגים שונים, לכך

ניצול אפשרי של משאבים אשר ', הטילים וכו, בתעשיית המנועים, רבים בסוכנויות החלל

פיתוחים , חלל-אפשרות לפיתוח עתידי של תיירות, (למשל אסטרואידים)מקורם בחלל 

א ותרמו "יושמו בסופו של דבר גם על פני כדה- טכנולוגיים שונים שיועדו לשם חקר החלל 

 הבנה טובה -א מהחלל "חקר כדה, תרומה ניכרת לתחומים שונים כמו הרפואה והתעשייה

תמונות לווין התורמות , האוויר-א המאפשרת חיזוי מדויק של מזג"יותר של אקלים כדה

-לוויני תקשורת כמו ה, תכנון ערים או מודיעין צבאי, תרומות רבות לתחומים שונים כמו מיפוי

GPSאשר למעשה יצרו מהפיכה בפני עצמה בכל מה שקשור לניווט וכו ' .

 :ראשוני סקר ספרותי

 :מהי ביוספירה

עליה יש תנאים המתאימים , הלכת-הביוספירה היא השכבה הכי חיצונית מכל שכבות כוכב

פיזיקאלית הביוספירה היא המערכת -מנקודת מבט גיאו. יבשה ומים, כולל אוויר– לגידול חיים

הביוספירה כוללת בתוכה את הִליתֹוְסֶפָרה . האקולוגית הגלובלית הכוללת חיים ויחסים בינם

. (אוויר)ואת האטמוספירה  (מים)ההידרוספירה , (אדמה)

רוב המדענים העוסקים בארץ או בחיים מתייחסים למושג ביוספירה בהגדרה יותר מצומצמת 

בישיבת מתמחים הוחלט להגדיר ביוספריקס כמדע וטכנולוגיה . המתאימה להתמחות שלהם

ביוספירה מלאכותית הדומה לביוספרת . א"של אנלוגיות ומודלים של הביוספירה של כדה

כמו למשל , א"אחרים מכלילים את היצירה של ביוספרות מלאכותיות שלא על כדה. א"כדה

.   ביוספרות שעתידות לקום על מאדים כחלק מתחום הביוספריקס

  

 :הלכת מאדים-כוכב

  

 

הוא , כוכב הלכת הרביעי מהשמש, מאדים

אחד מכוכבי הלכת הקטנים ביותר במערכת 

 על שמו של Marsשמו בלעז הוא . השמש

. אל המלחמה במיתולוגיה הרומית

קטנים , פובוס ודימוס, למאדים שני ירחים

אלו כנראה . וחסרי צורה מיוחדת

אסטרואידים שנלכדו על ידי כוח המשיכה של 

. מאדים

מ והוא משלים " ק6,721קוטרו של מאדים 
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 37- שעות ו24סיבוב אחד סביב צירו אחת ל־

תכונה הדומה מאוד את תנועת , דקות

 . א"כדה

 ימים ארציים במהירות ממוצעת של 686.98מאדים משלים הקפה אחת סביב השמש כל 

למאדים רק רבע מפני השטח של . ק" גרם לסמ3.95צפיפותו הממוצעת . שנייה/מ" ק24.13

פני המאדים מלאים במכתשים . כדור הארץ ומסתו היא רק עשירית ממסתו של כדור הארץ

השינוי בגודלן ובצורתן של . חמצני ומים קפואים-ומרבית הקרח בקטבים הוא פחמן דו

ציר . המדבריות על פני המאדים נעוץ ברוחות העזות המזיזות ענני חול גדולים ממקום למקום

.  מעלות ביחס למישור ההקפה שלו סביב השמש25הסיבוב של מאדים נטוי בזווית של 

- 63הממוצעת היא ' הטמפ) מעלות צלסיוס 20- ל- 140הטמפרטורה במאדים יכולה לנוע בין 

 .(מעלות צלסיוס

אלא שעקב מחסור , כמות אדי המים באטמוספרה הייתה גדולה יותר, בזמנים קדומים 
נקלטו אדי המים והחמצן בקרקע , באוקיינוסים וצורות חיים שיקלטו את אדי המים והחמצן

 .הברזל התחמצן ומכאן צבעו האדום של כוכב הלכת, העשירה בברזל, של מאדים

 בלבד 5%-כ,  מיליבאר20לחץ האוויר בפני השטח הוא רק : האטמוספרה של מאדים דקה

האטמוספרה . מ" ק11- גובהה של האטמוספרה הוא כ. א"פני כדוה-מהלחץ הממוצע שעל

- ב.  ארגון ומעט חמצן ומים1.6%,  חנקן3%,  פחמן דו חמצני95%-של מאדים מורכבת מ

.  נמצא גם מתאן באטמוספרה2003

הדבר . נוכחותו של גז המתאן באטמוספרה של מאדים מסקרנת מאוד היות שגז זה אינו יציב

מקור לגז זה  (או שהיה צריך להיות במאות השנים האחרונות)מצביע על כך שצריך להיות 

וקיום חיים בצורת מיקרואורגניזמים , התנגשויות שביטים, פעילות וולקנית. על כוכב הלכת

גידול חסרי חמצן והמפיקים גז -חיידקים מקבוצת הארכבקטריה שחיים בבתי)כגון מתנוגנים 

. אך אלו עדיין לא נמצאו, עשויים להיות המקור לכך (מתאן כתוצר לוואי מטבולי

תגליות חדשות מראות כי בקוטב הצפוני יש . הקוטב הצפוני של מאדים מכוסה במים קפואים

לפחות אותה כמות מים כמו זו שהתגלתה בקוטב הדרומי והדבר מגביר את התקוות לאיתור 

מדענים מעריכים שהקרח נמצא ממש מתחת לפני . עקבות של חיים מיקרוסקופיים בעבר

והדרך , זאת משום שחלליות מחקר זיהו כמויות גדולות של מימן. השטח של כוכב הלכת

מעריכים שכמות . היחידה בה יכולה להיות כמות כה גדולה של מימן היא במולקולות מים

ושהקרח מפוזר באופן אחיד בכל אזור הקוטב ,  ממסת הסלע80-90%- המים מגיעה עד ל

 סנטימטרים מתחת 30המים הקפואים נמצאים בעומק של לא יותר מ־, ככל הנראה. הצפוני

במידה ומאדים היה חם יותר , כמות זו של מים מעלה את האפשרות שבעבר. לפני הקרקע

ולצורך , הממצאים פורסמו בכתב העת סיינס. יתכן והתקיימו עליו חיים מיקרוסקופיים, בעברו

– המחקר נעשה שימוש בתצלומים שצילמו החלליות מארס גלובל סרוויר ומארס אודיסי 

מארס אודיסי גילתה לראשונה עדויות על מים בקוטב . שתיהן מקיפות עדיין את מאדים

http://he.wikipedia.org/wiki/2003
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
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המדענים מצאו כשליש יותר מים באזור הקוטב הצפוני לעומת . 2002-הדרומי של מאדים ב

. הכמות שהתגלתה עד כה בקוטב הדרומי

- כך ש, פני השטח נהיים כה קרים, כשהקטבים נמצאים באפלה ממושכת, בחודשי החורף

כשהקטבים . חמצני קפוא- מכל האטמוספרה מתעבה לחלקים גדולים של פחמן דו25-30%

מה שיוצר רוחות עזות במיוחד , חמצני הקפוא נמס-הפחמן הדו, שוב נחשפים לאור שמש

אירועים עונתיים אלו מעבירים כמויות גדולות של . ש" קמ400המגיעות עד למהירות של 

. אבק ואדי מים המייצרות כפור ועננים רחבים

אך ישנן השארות כי חלק מאדמת מאדים היא יותר , רוב אדמת מאדים עשויה מבזלת

סלע יסוד געשי )ככל הנראה דומה לאבני אנדסיט , סיליקה מאשר בזלת סטנדרטית-עשירת

הדומה לבזלת אך פחות כהה ממנו הנוצר באזורי הפחתה של השוליים הפעילים של 

רוב השטח . (המקיפה את האוקינוס השקט" טבעת האש"א למשל ב"האוקיינוסים של כדה

ישנה הוכחה בלתי ניתנת לערעור . כמו אבקת טלק, מכוסה באבק העשוי מברזל מחומצן

גילויים מסעירים של ספיריט ואופרטיוניטי . שבעבר הרחוק היו על פני מאדים מים נוזליים

מינרל של )מלפני כשנה הובילו למסקנה זו כולל הגילוי של מינרלים שונים כדוגמת המטיט 

כ נוצרים "שבדר (FeOOHתחמוצת של ברזל שנוסחתה )וגואטיט  (Fe2O3ברזל שנוסחתו 

-הלכת מיחסים לו ליבה שרדיוסה מגיע ל-מודלים נוכחיים של פנים כוכב. רק בנוכחות מים

ליבה זו היא בחלקה . גם מגופרית (15-17%)מ אשר עשויה ברובה מברזל וחלקה " ק1480

. א"עם פי שניים יותר ריכוזים של יסודות קלים מאשר אלו המצויים בליבה של כדה, נוזלית

הליבה מוקפת במעטפת של סיליקה אשר גורמת לרוב מאפייניה הטקטוניים והוולקנים של 

העובי הממוצע של הקרום של מאדים הוא בסביבות . (פעילים-אך כעת הם בלתי)הלכת -כוכב

  .מ" ק125-אך הוא לא עובר את ה, מ" ק50-ה

מנוגדים לחלוטין לשטחים  המישורים הצפוניים של מאדים אשר מכוסים בזרמי לבה

. י פגיעות עתיקות של אסטרואידים"הדרומיים של מאדים אשר מכוסים ברמות אשר נוצרו ע

אלבדו )א מחולקים לשני אזורים בעלי אלבדו "כפי שהם נראים מכדה, פני השטח של מאדים

המישורים החיוורים יותר . שונה (היא מידת ההחזריות של קרינה המוחזרת מגוף או משטח

: שקרויות בשמות כמו" יבשות"מכוסים באבק וחול שעשירים בברזל מחומצן היו פעם מאין 

Arabia Terraו  -Amazonis Planitia . האזורים הכהים יותר היו פעם ימות ולכן קיבלו

האזור הכהה הגדול . Aurorae Sinus- ו Mare Erythraeum, Mare  Sirenum: שמות כמו

. Syrtis Majorא הוא "ביותר שניתן לראותו מכדה

מ והוא למעשה ההר הגבוה ביותר במערכת " ק26הר הגעש אולימפוס מתנשא לגובה של 

(, Tharsis) כבוי שנמצא באחד מהאזורים הגבוהים יותר של מאדים  זהו הר געש. השמש

גובהו של אולימפוס עולה פי שלושה מגובהו של . שכוללים כמה הרי געש גבוהים נוספים

. ( מטר8848שגובהו )האוורסט 
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הגדול . י פגיעתם של אסטרואידים על אדמתו"מאדים מכוסה בכמה מכתשים שנוצרו ע

על מאדים יש מספר קטן בהרבה של . אשר מכוסה בחול אדום קל, Hellasמביניהם הוא 

למרות היותו קרוב לחגורת , מכתשים בהשוואה למספר המכתשים שעל הירח

. זאת הודות לאטמוספרה של מאדים אשר מהווה הגנה מפני מטאורים קטנים, האסטרואידים

לכמה מהמכתשים יש מורפולוגיה כזו אשר מצביעה על כך שהאדמה שם הייתה רטובה בזמן 

. פגיעתו של האסטרואיד

 7- מ ועומקו מגיע עד ל" ק4000- אורכו כ, Velles Marinerisהידוע בשם , הקניון הגדול

, (ב"אף יותר גדול מארה)אורכו של קניון זה שקול לאורכה של יבשת אירופה - מ "ק

. מ" ק2- מ ועומקו לא מגיע ליותר מ" ק446א אורכו רק "הגראנד קניון שבכדה, להשוואה

.  שגרמה לקרום שבאזור הקניון להתמוטט Tharisקניון זה נוצר בעקבות נפיחותה של אזור 

קיימת אפשרות שקניון זה . מ" ק700 שאורכו  Ma'adim Vallisקניון גדול נוסף במאדים הוא 

. היה מוצף בעבר במים נוזליים
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 :Mars Rover Mission– כפי שנעשה ב– הנחתה על אדמת מאדים 

  

לפני החדירה לאטמוספרה החללית מסתובבת ומפנה - 1שלב 

.  את מגן החום שלה כלפי האטמוספרה של מאדים

 .הנחתת נפרדת מהחללית שנושאת אותה – 2שלב 

 

, הנחתת חודרת לאטמוספרה במהירות אדירה אשר –  3שלב 

יחד עם האטמוספרה יוצרת חיכוך גבוה במיוחד שגורם לכך 

שעל ' שערכה דומה לטמפ' שעל שטח מגן החום תיווצר טמפ

הנחתת תהיה , אף על פי כן. ( מעלות צלסיוס1500)פני השמש 

שקרובה ' י מגן החום כך שבתוך הנחתת תשרור טמפ"מוגנת ע

מגן החום בצורה . ( מעלות צלסיוס25)החדר ' לטמפ

ומאט אותה בכמה , לנחתת" בולם"אווירודינאמית משמש גם כ

 .אלפי קילומטרים לשעה

 

לאחר שהמהירות של הנחתת , כמה דקות לאחר מכן – 4שלב 

 מהמהירות ההתחלתית של 12קטנה כבר בשיעור של כפי 

נפתח , מ מאדמת מאדים" ק10- החדירה והגיעה לגובה של כ

. קולי-המצנח העל

מגן  החום סיים את , לאחר כמה עשרות שניות – 5שלב 

 .תפקידו והוא מופרד מהנחתת
 

במקרה שלנו )הגוף המונחת , כמה שניות לאחר מכן – 6שלב 

ראה תמונה מצד )מופרד מהגוף המנחית  (הביוספירה עצמה

כדי להשאיר רווח שיימנע ממנוע הסילון של הגוף  (שמאל

סיבה . המנחית מלפגוע בגוף המונחת בעת הפעלת המנוע

  .נוספת היא שרווח זה משפר את היציבות של הנחתת כולה
 

מ מערכת הרדאר של הנחתת מודדת את הגובה ואת " ק2-3- בגובה של כ – 7שלב 

מדידות אלו יעזרו למערכת . התאוצה של הנחתת בציר האנכי כלפי פני השטח של מאדים

הנחיתה לקבוע את משך הזמן שבו מנוע הסילון יופעל שתפקידו לדאוג לכך שהנחתת תגיע 

. 0-למהירות שקרובה ל

 תמונות רצופות של פני הקרקע שמאפשרות לה 3באותו זמן המערכת מצלמת  – 8שלב 

פעולה זו מסייעת למערכת לקבוע . (בציר האופקי)לקבוע את עוצמת התנודה של הנחתת 

.יש להפעיל (שתפקידם לייצב את הנחתת)אלו מנועים אלכסוניים   
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כריות אוויר מנופחות על מנת להגן על הנחתת וליצור  – 9שלב 

כריות האוויר . נחיתה רכה על השטח רווי האבנים של מאדים

חייבות להיות חזקות על מנת לרכך את הנחיתה של הנחתת 

במידה והיא נוחתת על שטח סלעי או קשה ולאפשר לה לנתר 

                    .על אדמת מאדים במהירות לאחר נחיתתה

 

 מטר 100– בגובה של כ , בנקודה זו של הנחיתה -  10שלב 

מופעלים מנועי הסילון שמביאים את הנחתת , מעל פני הקרקע

.  מטר מעל פני הקרקע10-20-  בגובה של כ0לתאוצה של 

 4בגובה של בניין בעל ,  שניות לפני הנחיתה3 – 11שלב 

קומות הרסן שמחבר את המצנח לגוף המונחת נחתך והגוף 

העטוף בכריות אוויר ממשיך ליפול אל פני הקרקע בנפילה 

. חופשית

הנחתת המוקפת בכריות אוויר מתחילה לנתר  – 12שלב 

לגובה של בניין של כמה קומות )מספר פעמים על פני מאדים 

עד שהיא מגיעה לעצירה  (ולמרחק של יותר מקילומטר

  .מוחלטת

 

  

 : לוחות סולאריים

התא הפוטו . (חשמל– וולטרי , אור– פוטו )וולטריים -הלוחות הסולאריים עשויים מתאים פוטו

הדבר . וולטאי הוא התקן להפקת אנרגיה חשמלית על ידי קליטת קרינה אלקטרומגנטית

.  מתאפשר על פי האפקט הפוטואלקטרי

האפקט הפוטו אלקטרי אומר כי ניתן לערער אלקטרון מחוגו סביב גרעין האטום כאשר 

כאשר פוגע גל אלקטרומגנטי באורך ובתדירות המתאימים . מעניקים לו אנרגיה מסוימת

את האלקטרון ' לשחרר'האנרגיה מספיקה בכדי . האנרגיה שלו מתגלגלת אל האלקטרון

על גילוי הסבר זה . או להוציאו מן האטום, ממסלולו סביב הגרעין ולהעלותו רמה אלקטרונית

. זכה אלברט איינשטיין בפרס נובל לפיזיקה

מתכת -התא הפוטו וולטאי הנפוץ ביותר בנוי משתי שכבות צורן שבכל אחת עקבות של אל

לצורך הדוגמה בשכבה העליונה העקבות הן של . שתי השכבות מחוברות בתיל מוליך. אחרת

לאטום צורן ארבעה אלקטרונים ברמה החיצונית . היסוד ארסן ובתחתונה הן של היסוד בורון

לארסן חמישה אלקטרונים ברמה . והוא יוצר קשרים קוולנטיים עם ארבעה אטומי צורן אחרים

. אשר לא משתתף במבנה של הצורן, בשכבה העליונה" מיותר"לכן ישנו אלקטרון , החיצונית

לכן , לבורון שלושה אלקטרונים ברמה החיצונית. לכן ניתן לומר ששכבה זו שלילית למחצה



 

 12 

. לכן ניתן לומר ששכבה זו חיובית למחצה. במבנה הצורן ברמה החיצונית" חורים"נוצרים 

' חורי'כאשר אלקטרון הארסן שואף להגיע אל , משום כך ישנה משיכה כימית בין השכבות

. הבורון

שבה ' מיותרים'האלקטרונים ה, כאשר גלים באורך המתאים נקלטים בשכבה העליונה

המשיכה הרבה של השכבה התחתונה . משתחררים ממשיכת הגרעין והופכים חופשיים

. גורמת לאלקטרונים החופשיים לנוע מהשכבה העליונה דרך המוליך אל השכבה התחתונה

של  (אניונים)ויונים שליליים , של ארסן בשכבה העליונה (קטיונים)הדבר יוצר יונים חיוביים 

עובדה זו גורמת למשיכה בין היונים ובעקבות כך למסירת . בורון בשכבה התחתונה

. מעגל זה ימשך כל עוד מקור האור זמין. אלקטרונים מהשכבה התחתונה אל העליונה

. ניתן להשתמש בתהליך זה כאשר מחברים למוליך מכשיר חשמלי כלשהו

. למכשירי חשמל מבודדים ועוד, למבנים, אספקת חשמל לתחנות חלל וללוויינים
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