
Życie na Marsie…(Aktualizacja 13.02.2021) 

 

Jak na razie wszystkie trzy misje przebiegają bez zakłóceń. Pierwszy na orbitę marsjańską 

przybył arabski orbiter Hope (9 lutego 2021), dzień później pojawił się chiński Tianwen-1.  

Hope będzie teraz krążył wokół równika Czerwonej Planety, wykonując ciągłe zdjęcia Marsa w 

cyklu 9-dniowym. Będzie też prowadził badania marsjańskiej atmosfery, badając jak różne jej 

warstwy oddziałują na siebie i jaki to ma wpływ na klimat, zależnie od pory dnia i roku. Jednym 

z priorytetów będzie ustalenie mechanizmów ucieczki atomów wodoru i tlenu w przestrzeń 

kosmiczną, co w przeszłości doprowadziło do znacznego zubożenia atmosfery Marsa. 

Ambicje Emiratów nie ograniczają się do Marsa. W roku 2024 ZEA planuje lądować na Księżycu 

i z pomocą łazika Rashid (Raszyd ) eksplorować niezbadane jeszcze obszary naszego naturalnego 

satelity. Pierwsze wyniki pomiarów i zdjęcia Marsa misji Hope mają spływać począwszy od 

września tego roku i być publicznie dostępne dla społeczności naukowej całego świata.  

Dubaj przybrał odświętny wygląd, a fetowanie sukcesu kosmicznego odbywa się w całym kraju. 

Najwyższy budynek świata – Burdż Chalifa – jest odświętnie podświetlony, w całym mieście 

widać dekoracje nawiązujące do misji Hope. „Dziś zaczynamy nowy rozdział w arabskiej historii 

(…) wiary w nasze możliwości i zdolność rywalizacji z innymi krajami i narodami”, powiedział 

szejk Muhammad bin Raszid Al Maktum, emir Dubaju, premier i wiceprezydent Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich. Warto zauważyć, że jednym z celów misji Hope było uświetnienie 

przypadającej w tym roku 50 rocznicy uzyskania niepodległości od Wlk. Brytanii i powstania ZEA, 

grupującej siedem niezależnych wcześniej emiratów.  

Tianwen-1 („Niebiańskie sprawy”) od 10 lutego krąży już po marsjańskiej silnie wydłużonej, 

eliptycznej orbicie (400 x 180 000 km) i przygotowuje się do wysłania lądownika, który ma osiąść 

w maju lub czerwcu na terenie Utopia Planitia, w pobliżu miejsca lądowania amerykańskiego 

statku Viking 2 w roku 1976. Dokładne miejsce nie jest jeszcze znane i ma być wybrane po 

analizie dokonywanych przez orbiter, a potem sam lądownik zdjęć i pomiarów. W ostatnim 

etapie z lądownika opuszczony zostanie łazik, który – wedle planów – ma wykonywać swoje 

zadania przez ok. 90 dni. Zważywszy, że orbiter znajduje się obecnie w odległości ponad 192 

milionów km od Ziemi, a światło biegnie tam przez 10 minut i 40 sekund, cała operacja 

lądowania będzie przebiegać automatycznie, bez bezpośredniej kontroli ze strony 

organizatorów misji. Jednym z najważniejszych celów misji Tianwen-1 będzie poszukiwanie 

obszarów występowania zbiorników wody lub wody z lodem, zarówno na powierzchni jak i pod 

powierzchnią Czerwonej Planety. Ma to stanowić ważny krok przy wyborze przyszłych lokalizacji 

stałych baz ludzkich na Marsie. Badania te wykonywane będą przy użyciu radarów, gdyż 

bezpośrednie wiercenia marsjańskich skał nie są przewidziane.  

Orbiter Tianwen-1 ma przewidziany okres funkcjonowania wynoszący jeden rok marsjański, 

czyli 687 dni ziemskich. Jak pokazuje jednak los amerykańskiego łazika Curiosity te wielkości 

mogą bardzo odbiegać od rzeczywistości. Chiny przygotowują się już do wysłania w latach 2028-

30 misji powrotnej, która ma przywieźć na Ziemię próbki skał marsjańskich.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Emir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dubaj_(emirat)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie


Perseverance jest już na orbicie marsjańskiej przygotowując się do lądowania  na powierzchni 

planety, co ma nastąpić 18 lutego.  

 

 

Tak ma wyglądać lądowanie łazika Perseverance na powierzchni Marsa, 18.02.2021 (NASA/JPL-Caltech) 

 

Będzie to najbardziej niebezpieczny etap misji. Przy prędkości wynoszącej 20 tys. km./godz. 

zacznie się wchodzenie w kolejne warstwy marsjańskiej atmosfery. Po siedmiu minutach 

Perseverance ma osiąść na powierzchni planety, jeśli cały proces przebiegnie zgodnie z 

przewidywaniami. Zważywszy na 10-minutowe opóźnienie sygnału docierającego do Ziemi, gdy 

zespół NASA zobaczy wejście statku do atmosfery Perseverance będzie już po lądowaniu.  

Niezwykle realistyczny film animowany przedstawiający cały proces lądowania łazika 

obejrzeć można tutaj, a całą operację na żywo tutaj. Początek 18 lutego 2021 o godz. 20.15 

czasu środkowoeuropejskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=rzmd7RouGrM&list=PLTiv_XWHnOZqCrMU2ppcLjRn1zlDkNx3q&index=3
https://www.youtube.com/nasa


 

Tak będzie wyglądał łazik Perseverance na powierzchni Marsa (NASA/JPL-Caltech) 

 

 

Planowana trasa Perseverance na powierzchni krateru Jezero. Trasa zaczyna się u podnóża klifu, 

ograniczającego osady deltowe, następnie przemierzy samą deltę i skieruje się ku wzgórzom 

otaczającym krater (do 600 m wysokości), potem będzie eksplorował otaczającą krater równinę. 

Przedstawioną trasę, do podnóży pierścienia wzgórz Perseverance ma pokonać w ciągu jednego roku 

marsjańskiego, czyli dwóch lat ziemskich. Widoczny na środku zdjęcia krater ma ok. kilometra 

średnicy (NASA/JPL-Caltech). 
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