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КОЛОНІЗАЦІЯ МАРСА 
  

В даній статті проведено аналіз польоту на Марс. Розглянуті проекти щодо польоту на Марс, переваги і недоліки 

колонізації червоної планети. 
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Постановка проблеми: В наш час 

колонізація Марса є однією з найважливіших 
питань людства.      

 Більшість людей вважає, що колонізація 
вирішить проблеми перенаселення Землі, 
можливої майбутньої катастрофи, глобального 
потепління Землі та інші проблеми. Людство 
прагне пересилитися на Марс, але чи є там 
умови для життя?  Проблема колонізації Марса 
полягає в тому, що люди, які полетять на 
червону планету, можуть забруднити її земними 
хворобами.  Разом з ними на планету висадяться 
трильйони земних бактерій. Існує реальний 
ризик того, що вчені не зможуть відокремити 
місцеві мікроорганізми від тих, які привезли з 
собою люди.  Це може вплинути на марсіанську 
екосистему.  Також не можна передбачити, як 
організм людини відреагує на марсіанський 
клімат.  Космонавт отримує на Марсі набагато 
більше радіації, ніж на Землі, а це веде до 
пагубних наслідків. На цій планеті не існує води 
в рідкому стані, вона не має свого магнітного   
поля, на ній розріджена атмосфера, сильні 
коливання температури та сильні піщані бурі. 
Все це викликає сильну загрозу існуванню 
людини. Також слід зазначити високу 
складність посадки корабля на поверхню, що 
включає в себе як мінімум три обов'язкові стадії: 

1. Гальмування двигунів до входу в атмосферу. 
2. Гальмування безпосередньо в атмосфері. 
3. Посадка на велетенські спеціальні 

подушки безпеки, або за допомогою 
спеціального крана. 

Але незважаючи на це, люди плекають 
надію в найбижчий час висадитись і освоїти 
нову для себе планету. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій.   
 2 грудня 2014 року NASA оголосила свій 

намір відправити людей на Марс в 30-х роках 
цього століття.    8 жовтня 2015 р. NASA оголо-

сила план польоту «NASA’s Journey to Mars: 
Pioneering Next Steps in Space Exploration». На 
Марс планують летіти   через ретроградну 
орбіту Місяця, де на корабель буде чекати запас 
топлива. 

Було розроблено багато пропозицій щодо 
польоту на Марс. 

  Так проект SpaceX, з керівником Ілоном 
Маском, включав в себе запуск у 2018 р. Безпі-
лотного корабля на Марсі, і в 2024 р. запуск лю-
дини на планету.  Але із-за технічних та фінан-
сових причин запуск безпілотного корабля на 
Марс покищо відкладено. Сьогодні головними 
зірками для приватної космічної компанії 
SpaceX є її ракети-носії Falcon 9 і Falcon Heavy. 
Вони використовуються компанією для виве-
дення супутників, а також доставки вантажів до 
Міжнародної космічної станції. Однак SpaceX 
не збирається обмежуватися цими ракетами і 
веде розробку абсолютно нової пускової систе-
ми. За її допомогою компанія збирається здійс-
нювати набагато більші проекти.  Зараз компа-
нія проводить випробування прототипу цього 
космічного апарату. Перші два завершилися 
невдачею. Прототип загорівся. Однак в ході 
останнього тесту, SpaceX все ж вдалося відірва-
ти прототип від землі. Випробування прототи-
пу корабля Starship - макета з нержавіючої сталі 
під назвою Starhopper проводилися на тестово-
му полігоні SpaceX в Бока-Чіка (штат Техас) 
пізно увечері в четвер. Буквально через день 
після останньої невдалої спроби. В ході тесту 
двигун апарату пропрацював не більше 20 
секунд, але цього вистачило, щоб Starhopper 
піднявся на заплановані 20 метрів.  

  Проект «Mars One» у 2022 р. планував 
провести пробну місію, щоб у 2024 встановити 
на Марсі супутник зв'язку та марсохід. На 2031 
р. було заплановано запуск першого екіпажу, 
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який складався б з чотирьох людей. Але в 2019 
р. компанія оголошена банкрутом. 

 Проект «столітній космічний корабель» 
планує запускати людей на Марс безповторно з 
метою колонізації планети. Проект розробляє з 
2010 року дослідницький центр імені Еймса - 
одна з основних наукових лабораторій NASA. 
Безповторний політ призведе до значного ско-
рочення вартості польоту, з'явиться можливість 
взяти більше вантажу і людей. Перших людей 
планується відправити на червону планету вже 
в 2030 році. Група вчених або астронавти, дос-
тавлені на Марс разом з високотехнологічною 
апаратурою і невеликим ядерним реактором, 
зможуть виробляти кисень, воду і їжу. Кожні 
два роки, коли Марс буде в найкращих умовах 
на орбіті, NASA зможе поповнювати запаси 
поселенців і доставляти нових астронавтів. 

Подібні експерименти по виробленню 
спеціальною апаратурою води, кисня і їжі були 
проведено на Землі, в США. Добровольці жили 
в купольній будівлі загальною площею 111,5 
кв.м, що знаходиться на висоті 2,6 км над 
рівнем моря на схилі сплячого вулкана. 

Вони виходили назовні, щоб взяти зразки 
грунту і провести геологічні дослідження  тільки 
в космічних скафандрах. Фізичних контактів з 
людьми за межами комплексу у них не було. 
Харчувалися вони тільки  замороженою, сублі-
мованою і консервованою їжею. Радіозв'язок між 
учасниками експерименту та науковими керівни-
ками проекту здійснювалася з 20-хвилинною зат-
римкою. Саме стільки часу потрібно на проход-
ження сигналу між Землею і Марсом.За відгу-
ками фахівців, вся команда впоралася із завдан-
ням просто чудово. Незважаючи на складні 
завдання і одноманітні умови життя, незважаючи 
на тісний контакт в умовах ізоляції, ніяких 
конфліктів і проблем не було. 

Мета статті. Важливо визначити, як і коли 
буде проведена колонізація Марса. На сьогодні 
до кінця не визначено, якою траекторією 
полетить рокета-носій, які етапи колонізації 
будуть проведені на Марсі, які поселення будуть 
на цій планеті. 

  Існують три головні цілі колонізації: 
   1.Створення наукової бази на планеті і на 

супутниках планети. 
   2.Видобування корисних копалин. (Через 

відсутність вільного кисню на планеті можливо 
існує багато металів таких як мідь, алюміній, 
залізо, золото, уран). 

    3. Створення на Марсі міст для 
переселення людства з Землі, у випадку 
катастрофи на Землі. 

Основні результати дослідження. На чер-
воній планеті планується з часом зробити при-
датні умови життя для людини. Для цього пот-
рібно змінити високий тиск атмосфери для існу-
вання води в рідкому стані. Потрібно створити на 
планеті озоновий шар для захисту від ультро-
фіолетових променів, біосферу та магнітне поле.   
Існує багато розв'язків цих проблем. Наприклад, 
можно скинути ледяну комету з поясу астероїдів 
Юпітера для розігріву планети, вироблення води 
і газів. Або розтопити полярні шапки Марса.  По-
трібно збільшити поглинання сонячної енергії. 
Для цьго можно висадити на планету штучні су-
путники, які будуть напрявлять своїми дзер-
калами сонячні промені на полярні шапки. Також 
існує варіант підірвати полярні шапки ядерними 
бомбами, але це загрожує забрудненням радіа-
цією планети.  Для створення магнітного поля на 
планеті можна прокласти навколо Марса кільце з 
напівпровідника, підключеного до джерела енер-
гії. Або можно створити магнітний щит, який 
закриє планету від сонячного вітру і тоді планета 
відновить свою атмосферу.  Це можно зробити, 
якщо прикрити від Сонця Марс в точці Лагранжа 
1, яка знаходиться між Марсом і Сонцем.  Також 
існує варіант доставляти метан та інші вуглеводи 
з зовнішньої системи. Їх багато на Титані. Є ідеї 
по створенню закритих біодомов, де будуть вико-
ристовувати кисень ціанобактерії і водорості, 
посаджені в марсіанський грунт. Такі конструкції 
здатні створити певні кисневі запаси. У 2014 році 
проводили перші випробування і зараз вчені 
продовжують працювати над розвиватком цих 
ідей.  

Як добратися до Марса?  Висувається план 
польоту на Марс Росією та США. 

Росія. В СРСР перші варіанти космічних 
кораблів для польоту на Марс вперше розгляда-
лися в 1959 р.  під керівництвом Михайла Ти-
хонравого. Спочатку були розроблені ескізи 
проекта марсіанского пілотованого комплексу 
з початковою масою 1630 тонн. Корабель пред-
бачалося зібрати на околоземній орбіті. Тривалість 
експедиції планувалось провести у 2,5 роки.  

 Потім пішла розробка важкого міжпланетного 
корабля (ВМК). Проектом займалися дві групи 
інженерів: однією керував Гліб Максимов, а 
другою - Костянтин Феоктистов. 

 ВМК Максимова був тримісний космічний 
корабель, який можна було вивести на навколо-
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земну орбіту за один пуск Н-1 з коригуванням 
траєкторії польоту до Марса за допомогою роз-
гінного блоку на паливної пари гас-кисень.  
Після коригування траєкторії польоту на Марс 
розкривалися сонячні концентратори для оран-
жереї, сонячні батареї для живлення корабля, 
антени для зв'язку з Землею. Проект Максимо-
ва не передбачав висадки екіпажу на поверхню 
Марса. 

  ВМК Феоктистова пропонував збірку 
корабля на орбіті та розгін корабля до планети 
Марс. Двигуни передбачалися електрореактивні, 
за допомогою яких можно було зменшити 
стартову масу. Для надійності хотіли поставити 
три реактора. В 1988 р. реактори замінили на 
сонячні батареї. 

  Ці проекти були закриті через те, що почався 
етап «місячної гонки» польоту на Місяць. 

У 2001 році, стали з'являтися нові проекти, 
щодо польоту на Марс. Зокрема, в 2002 році 
про міжнародний проект польоту людини на 
Марс заявив академік Російської Академії наук, 
директор Центрального науково-дослідного 
інституту машинобудування Микола Анфімов. 

У 2007 -2010рр. проводився експеримент 
Марс-500, який імітував політ на Марс. У 2010 р. 
генеральний конструктор корпорації «Енергія» 
Віталій Лопота заявив про розробку нової 
ядерної енергодвигунної установки. Ці двигуни 
дозволяли б скоротити політ на Марс до 1-1.5 
місяців. 

20 серпня 2012 р. ракетно-космічна корпора-
ція «Енергія» вирішила наступні 5-7 років ство-
рити надважку ракету-носій для польотів на 
Місяць і Марс. Але у 2015 р. у зв'язку з скоро-
ченням фінансуванням Роскосмоса прийнято 
відмовитися від надважкої ракети і обмежитися 
лише її ключовими елементами. У 2018 році 
президент Росії Володимир Путін підписав 
указ, згідно з яким корпорація «Енергія» 
визначена головним розробником космічного 
ракетного комплексу ракети-носія надважкого 
класу (КРК СТК).  Проведення льотних 
випробувань ракети планується з 2028 року. 

 США.  Перший план польота на Марс був 
запропонований конструктором Вернером фон 
Брауном в 1948 р. У 1962 р. в рамках проета 
NASA «EMPIRE» було проведено розгляд 
можливого польоту на Марс.  

Американський президент Джордж Г. В. Буш 
в 1992 році представив плани пілотованого 
польоту на Марс і доручив NASA обчислити 
витрати на місію. З урахуванням проектних 

витрат від 400 мільярдів доларів США проект був 
відкинутий. 

 Нова програма «Сузір’я» поставила ціль у 
2010 р. створити новий корабель «Оріон», на яко-
му космонавти полетять спочатку на Місяць, а по-
тім на Марс. За планом NASA з 2024 р. Місяць мав 
стати базою відправки кораблів на Марс. За підра-
хунками NASA, у 2037 р. можливо відбудеться 
перший політ на Марс. Але у 2010 р. через 
скорочення бюджету місячну місію відмінили. 

 20 лютого 2013 р. організація Inspiration Mars 
Foundation вирішила відправити. пілотовану 
експедицію на Марс, яка тривала б 501 день. 
2 грудня    2014 р. NASA проголосила про намір 
відправити людей на Марс у 30-х роках. Для 
польоту на Марс у 2012 р. NASA висунула план 
польту Asteroid Redirect Mission вартістю в 2.6 млд 
доларів. Цей проект включав в себе захоплення 
астероїда, вивід його на орбіту Місяця і висадку 
астронавтів на цей астероїд до 2025 р. 

В серпні 2015 р. NASA успішно провела шос-
тий експеримент двигуна RS-25 сверхтяжкої ро-
кети для польоту у космос і в тому числі на Марс. 
Саме на цій ракеті США планує в 2030-х роках 
запускати в космос багаторазовий космічний 
корабель «Оріон», з астронавтами на Марс.  

"Оріон" принципово нічим не відрізняється 
від кораблів серії "Аполлон", проте 
побудований з використанням куди більш 
досконалих технологій, а тому повинен бути 
сильнішим, ефективнішим і економнішим. 

  Безпілотну версію "Оріона" вперше було 
відправлено в космос ще 5 грудня 2014 року. 
Збірка пілотованої версії почалася в січні 2018 
року. На 2019 заплановано перший політ 
"Оріона" навколо Місяця (без екіпажу), а у 2022 
році перший пілотований політ (також навколо 
Місяця). Старт до Марса запланований на 2033 
рік, через 7 років після того, як туди намірив 
потрапити Ілон Маск. Передбачається, що за 
цей час на орбіті Місяця будуть створені запаси 
палива і всього необхідного для марсіанської 
місії - місячна орбіта стане, таким чином, свого 
роду "аеродромом підскоку". 

Однак в планах проекту SLS- "Оріон" посад-
ки на червону планету не передбачається. Це 
можливо буде зробити ще через кілька років і 
декілька місій, в ході яких на орбіті Марса буде 
створена орбітальна станція - свого роду 
"космічна АЗС", яка забезпечить достатню 
кількість палива для посадки "Оріона" на Марс 
і зльоту з нього. 
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  Плани пілотованого польоту на Марс в 
SpaceX пов'язують з т. зв. міжпланетною 
транспортною системою, Interplanet Transpot 
System, або ITC. 

 У вересні 2017 року Ілон Маск представив 
оновлений проект реалізації такої системи, в 
основі якої лежить космічний корабель BFR - 
Big Falcon Rocket. 

Big Falcon Rocket повинен складатися з двох 
ступенів. Перший ступінь - прискорювач, доз-
волить вивести корабель на орбіту Землі, а 
другий ступінь буде відповідати за політ на 
Марс. Обидва ступені передбачається зробити 
багаторазовими. BFR (в складі двох ступенів) 
матиме такі ж розміри, як і Saturn-5, і зможе 
піднімати на орбіту 150 тонн вантажу, тобто ли-
ше трохи більше, ніж стара ракета. Перевагою 
BFR буде істотно нижча вартість запуску. 

У SpaceX припускають, що після виведення 
на навколоземну орбіту прискорювач BFR 
повернеться на землю, а другий ступінь 
проведе на орбіті якийсь час. Тим часом інші 
аналогічні кораблі, обладнані під роботу в 
якості танкерів, заправлять його доставленим з 
Землі паливом. Цього палива, за підрахунками, 
має вистачити для того, щоб долетіти і 
приземлитися на Марсі. 

Однак на зліт і зворотний політ цього палива 
BFR вже не вистачить. Тому в SpaceX пропо-
нують попередньо відправити на Марс кілька 
кораблів без екіпажу і пасажирів. Вони поле-
тять в один кінець і доставлять на Марс частини 
автоматичної установки по виробництву мета-

ну і рідкого кисню з місцевої атмосфери, тобто 
ракетного палива. Ним зможе заправитися 
пілотований космічний корабель, який через 
кілька років прибуде на Марс. Таким чином, 
космонавти зможуть повернутися на Землю. 

 Надіслати на Марс безпілотні кораблі Ілон 
Маск планує вже в 2022 році. А на 2024 рік 
заплановано старт до Марса пілотованого корабля. 

 Висновки.  Отже, політ людини на Марс дає 
великий внесок у розвиток науки.Марс є 
найзручніша планета для переселення людства і 
створення наукових баз. Марс - вигідний варіант. 
Це планета земного типу, розташована в межах зо-
ни населеності. Ровери і зонди підтвердили наяв-
ність води, а також її різноманітність в минулому. 
Колонізація червоної планети вирішує багато 
проблем на Землі, таких як глобальна катастофа, 
яка може виникнути в майбутньому.  Політ на 
Марс надасть великий науково-технічний пош-
товх, розширить межі існування людини в соняч-
ній системі. В майбутньому Марс може стати 
пунктом відправки астронавтів на віддалені 
планети. З планети Марс будуть вестися 
спостереження, що буде важливо для науковців 
Землі. Можливо, після Марса колонізують 
астероїди та інші планети. 

Таким чином, пілотована експедиція 
дозволяє отримати великий обсяг нових 
наукових знань за відносно короткий проміжок 
часу і, можливо, вирішити найбільш цікаві та 
важливі питання, що стосуються марсіанської 
сучасної і стародавньої геології, метеорології і 
питання можливого існування життя на Марсі. 
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 КОЛОНИЗАЦИЯ МАРСА 
В данной статье проведен анализ полеты на Марс. Рассмотрены проекты  полета на Марс, преимущества и недостатки 
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COLONIZATION OF MARS 

In this article, an analysis of the benefits of Mars was carried out. They will take a look at the future benefits of Mars, the transfer and 

sublimation of the colonization of the red planet. 
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