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Вступ

С

онячна система складається з центральної зірки – Сонця і
оточуючих її великих (класичних), карликових і малих
планет та їх супутників, комет, метеороїдів і незліченної
кількості дрібних метеоритних частинок і порошин (рис. 1.)
Сумарна маса великих планет в 743 рази менша за масу Сонця, а
решти об’єктів – у 100 тис. разів.

Рис. 1. Найбільші тіла у Сонячній системі
Вісім класичних планет поділяють на планети земного типу (Меркурій,
Венера, Земля, Марс) і планети-гіганти (Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун).
Характерною особливістю перших є наявність твердого ядра і відносно
малопотужної атмосфери (за винятком Меркурія) та велика середня густина (45,5) г/см3, других – надзвичайно потужна атмосфера і дуже низька середня
густина (0,7-1,6) г/см3. Якщо основними складовими атмосфер планет земного
типу є азот і вуглекислий газ, то планет-гігантів – водень і гелій. За новим
(рис. 2) визначенням
планетою вважається тіло, яке задовольняє двом
умовам: воно знаходиться на орбіті навколо зірки (але не є її
компаньйонкою) і має таку велику масу, що під час
формування набуває форму сфери.
Цим умовам відповідають тіла масою більше 51020 кг і діаметром більше
≈800 км. Навколо великих планет (за винятком Меркурія і Венери) обертається
близько 200 супутників. В площині екватора планет-гігантів є кільця різної
потужності, а зараз не виключена їх наявність і навколо Землі та Марса.
Карликові планети включають ще донедавна велику планету Плутон,
донедавна астероїд Цереру, найбільші тіла поясу Койпера (рис. 3) та,
ймовірно, хмари Оорта; частина карликових планет має кратну структуру.
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Рис. 2. Члени комісії МАС по номенклатурі: Andre Brahіc, Іwan Wіllіams,
Junіchі Watanabe, Rіchard Bіnzel, Catherіne Cesarsky, Dava Sobel, Owen
Gіngerіch. Вони вирішують долю нових планет Сонячної системи.
Щоб визначитись зі структурою таких систем Міжнародний
астрономічний союз (МАС) запропонував розрізняти поняття «подвійна
планета» (напр., Плутон – Харон) і «планета-супутник» (напр., Земля – Місяць)
за відмінністю місця розташування загального центра мас (так званого
барицентра); у подвійної планети він має бути у відкритому космосі, в системі
«планета – супутник» – всередині планети.

Рис. 3. Нові транснептунові об'єкти
порівнянні із Землею.

більших розмірів показані в
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Малі планети або астероїди є найчисленнішим класом небесних тіл,
навіть з відомими орбітами їх кількість перевищує 500 тисяч.
Метеоритна речовина найчастіше проявляється в земній атмосфері так
званими «падаючими зорями» і метеорними явищами, її наймасивніші
представники (боліди) досягають поверхні Землі.
Спочатку дослідження різноманіття під загальною назвою «тіла
Сонячної системи» носило суто пізнавальний (фундаментальний) характер,
але з часом акценти стали зміщуватись у практичне (господарське) русло.
Разом з такими гіпотетичними проблемами, як занесення з космосу на Землю
життя і хвороб, зараз на порядок денний виходить проблема освоєння планет,
що вимагає найґрунтовнішого вивчення їх небесно-механічних і фізикохімічних характеристик. Зараз активно йде пошук планет в інших зоряних
системах (екзопланет), кількість яких станом на 15 лютого 2013 р. становила
679, екзопланет – 864.
Завдяки комплексним наземним і позаатмосферним (у тому числі й
космічним) дослідженням накопичено великий обсяг даних за якими вивчені
відповідні характеристики цих тіл. Оскільки ця інформація приведена в
багатьох статтях, монографіях, в матеріалах Міжнародних конференцій і
семінарів, то подібно до опублікованих монографій О.В. Мороженка «Методи і
результати дистанційного зондування планетних атмосфер» (2004 р.) та А.П.
Відьмаченка і О.В. Мороженка «Дослідження поверхні супутників і кілець
планет-гігантів» (2012 р.), ми підсумуємо основні дані про фізичні
характеристики поверхні планет, їхніх супутників та їх космогонію. При цьому
ми свідомо або зовсім не висвітлювали певні проблеми, або подавали їх
схематично, особливо питання аналізу даних спостережень. Оскільки з кожним
роком потік таких даних зростає суттєво, то ми переважно зупинимося на
роботах, де той чи інший ефект згадується вперше, і значно менше уваги
приділяємо останнім «віянням моди» щодо вивчення конкретного класу
об’єктів.
Ми висловлюємо щиру подяку шановним рецензентам – академіку НАН
України, доктору фізико-математичних наук В.М. Шульзі, доктору фізикоматематичних наук В.А. Захожаю, доктору біологічних наук Ю.І. Посудіну, а
також доктору фізико-математичних наук В.П. Тишковцю, які взяли на себе
труд ознайомитися з рукописом книги чи окремих її розділів і запропонували
ряд корисних зауважень, що були враховані при написанні кінцевого варіанту
книги.
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Розділ 1. Історія дослідження і космогонія тіл Сонячної
системи
1.1. Походження назви планет земного типу

С

лово планета походить від грецького «πλανήτης» – той,
що блукає. Греки і римляни називали планети іменами
богів. З часів античності були відомі назви Гермес –
Меркурій, Арес – Марс, Зевс – Юпітер, Кронос – Сатурн,
Афродіта – Венера, а також Місяць і Сонце.
За традицією відкриті у XVIII-XX ст. планети також дістали міфологічні
назви: Уран, Нептун (у грецькій міфології Посейдон) і Плутон. Центральним
тілом Сонячної системи є Сонце (гр. «έλιος») назване на честь бога Сонця,
сина титана Гіперіона і Теї. У класичну епоху Геліос був богом сонячного
світла і зцілителем сліпих, за часів Евріпіда його почали ототожнювати з
Аполлоном і тоді з’явилося ще одне ім’я бога Сонця – Феб.
Найближчу до Сонця планету назвали Меркурій, який у римлян вважався
богом торгівлі, у греків тотожним йому був Гермес – вісник богів, покровитель
дотепності, гімнастики, мандрівників, доріг, торгівлі та провідник душ
померлих. Син Зевса і Майї, він народився на аркадській горі Кіллена. Відразу
після народження Гермес покинув печеру матері та викрав зі стада Аполлона
50 корів. Із нутрощів жертовної худоби він зробив струни для виготовленої з
панцира черепахи ліри, яку він, щоб улестити, подарував розгніваному
викраденням корів Аполлону. Спочатку Гермес був староаркадським
божеством, уособлюючи могутні сили природи. Пізніше, завдяки своїй
спритності та хитромудрості, він здобув високе становище в сонмі
олімпійських богів, став гінцем і виконавцем волі Зевса. Гермес зробив собі на
ногах маленькі крильця, щоб устигати виконувати всі доручення. Зображення
Гермеса-Меркурія в наш час зустрічаються на емблемі банків, торгівельних
фірм і пароплавств.
Далі йде Венера, яка в давньоримській міфології була богинею садів,
весни, зростання і розквіту. Венеру ототожнювали з грецькою богинею
Афродітою (гр. Αφροδίτη) дочкою Зевса й океаніди Діони, вона є однією з 12
верховних богів Олімпу, богинею вроди й кохання, мамою Ероса, царицею
німф і грацій. Згідно Гесіоду, Афродіта народилася з морської піни (aphros –
піна), вона є втіленням краси і чарівної жіночності, золотоволоса, з блискучим
поглядом та солодкою посмішкою на вустах. З часом додаються інші риси й
Афродіта стає богинею кохання та шлюбів і покровителькою мореплавства.
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Третя від Сонця Земля названа іменем грецької богині Геї, яка
народилася слідом за Хаосом. Пізніше від Геї народились Уран (небо), гори,
Понт (море), а вже від Урана Гея народила титанів і циклопів. Вона вважається
матір’ю людей і оселею мертвих, похованих у її лоні. У Греції Гею
вшановували як годувальницю всього живого і її культ посідав велике місце у
вшануванні предків. Вона вважалася покровителькою дітей і богинею врожаю.
Четвертою та останньою серед планет земного типу є Марс, названий
іменем бога, який у древніх римлян вважався богом родючості, рослинності і
дикої природи. Спочатку його шанували як бога-опікуна пір року, особливо
весни (Martius – березень). У грецькій міфології тотожним йому є Арес (гр.
Άρης) – син Зевса і Гери, він вважався богом бур і гроз, пізніше богом війни,
який виїздив на бойовій колісниці із золотим озброєнням. Його
супроводжували сестра Еріда («сварка»), сини Деймос («жах»), Фобос
(«страх») і духи смерті. Сварливий та агресивний бог війни не користувався
прихильністю ні людей, ані богів. У Греції культ Ареса був поширений
набагато менше, ніж культ інших богів. Його зображували молодим гарним
чоловіком зі щитом і списом, або з мечем. У переносному значенні Арес і Марс
є синонімами слова «війна», а марсіанський – означає «військовий»,
«войовничий».
1.2. Космогонія Сонячної системи
Всі класичні планети, переважна більшість астероїдів і комет
обертаються навколо Сонця в одному напрямку (проти ходу годинникової
стрілки, якщо дивитися з північного полюса світу) та з різною швидкістю.
Найбільша серед планет швидкість у Меркурія, найменша – у Нептуна. Орбіти
великих планет практично колові, їхні площини злегка нахилені до площини
орбіти Землі, лише одна планета – Меркурій – має орбіту з більшим нахилом
до екліптики. Орбіти ж комет або дуже витягнуті і мають великий
ексцентриситет, або параболічні. Більшість об’єктів Сонячної системи
обертаються навколо своєї осі також в одному напрямку, який називається
прямим, хоча Венера обертається у зворотному напрямку, а Уран, так би
мовити, «лежачи на боці». Найтриваліша доба у Венери (243 земних діб),
найкоротша у Юпітера (≈ 9,92 год.) Майже всі великі супутники обертаються
навколо планети в тому ж напрямку, що й планети навколо Сонця.
Виключення становлять супутники Юпітера, назви яких закінчуються на «е»
(Карме, Синопе, Ананке, Пасіфе) і супутник Нептуна Тритон, які, як
вважається, утворилися не разом зі своїми планетами, а були захоплені ними
пізніше.
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1.2.1. Історія космогонії Сонячної системи
Мабуть перша ж людина, яка поглянула на небо, запитала себе: «Що це
таке?», хоча в історії збереглися лише значно пізніші роздуми давньогрецького
ученого Клавдія Птоломея (87-165 рр. н. е.) Саме він у трактаті «Альмагест»
описав систему світу, істинність якої не піддавалась сумніву упродовж майже
1500 років: небесні тіла є вічними, залишаються в незмінному стані та всі
обертаються навколо Землі (геоцентрична модель). Приведені ним таблиці, у
розрахунках яких використовувались комбінації колових рухів (так звані
епіцикли й диференти), дозволяли визначати положення небесних тіл з
похибкою ~ 1°. Польський астроном Микола Коперник (1473-1543) піддав
сумніву цю модель світу і запропонував нову геліоцентричну, центром якої є
Сонце, навколо якого обертаються всі планети, у тому числі й Земля.
Статичне уявлення про Всесвіт порушив італійський філософ Джордано
Бруно (1548-1600), висловивши припущення можливості існування планет
навколо інших зірок, які постійно народжуються і вмирають. Можливо саме
під його впливом французький філософ Рене Декарт (1596-1650 рр.) в 1644 р.
висунув гіпотезу еволюційного походження небесних тіл шляхом утворення
локальних вихорів у початково холодному газовому середовищі, яку
вдосконалювали Емануїл Кант (1755) і П’єр Симон Лаплас (1795). Вже в
1796 р. Лаплас розвинув нову гіпотезу і описав утворення як Сонця, так і
Сонячної системи вцілому з розжареної газової туманності, що повільно
обертається (рис. 1.1а). Під дією гравітації її центральна частина стискувалася,
внаслідок чого швидкість обертання зростала, а форма сплющувалась.

Рис. 1.1.а. Місцева міжзоряна хмара.
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Під дією зростаючої при стискуванні відцентрової сили від протосонця
відокремлювалися і охолоджувалися окремі згустки, які стали матеріалом для
утворення планет (спочатку в гарячому і розплавленому стані). Оскільки Кант і
Лаплас розглядали можливість утворення планет з розсіяної речовини, то часто
говорять про єдину гіпотезу Канта-Лапласа.
Наприкінці ХІХ ст. з’явилася гіпотеза американських вчених Ф.
Мультона і Т. Чемберлена про утворення планет з дрібних твердих частинок
(див. у [141]), названих ними планетезималями, хоча помилково вважали, що
планетезималі, які обертаються навколо Сонця, могли виникнути шляхом
охолодження речовини, викинутої Сонцем у вигляді величезних протуберанців
(таке утворення планетезималей суперечить закону збереження моменту
кількості руху). У той же час у планетезимальній гіпотезі було правильно
(згідно із сьогоднішнім розумінням процесів утворення планет) змальовано
численні характеристики. В 1745 р. французький учений Дж. Бюффон
запропонував «катастрофічну» гіпотезу [142], згідно з якою тіла Сонячної
системи утворилися з уламків, які виникли при зіткненні Сонця з іншим
космічним тілом, та яку пізніше розробляв англійський астроном і фізик Дж.
Джинс (1877-1946) (див. у [13]). Дещо інший підхід в 1943 р. запропонував
радянський астроном О.Ю. Шмідт, який удосконалив гіпотезу Канта-Лапласа
припущенням, що, обертаючись навколо центра Галактики, Сонце захопило
хмару з холодних тіл і частинок пилу, з якого сформувалися холодні щільні
допланетні тіла – планетезималі. Пізніше радянські науковці (напр., [141, 142,
220]) з’ясували основні риси еволюції протопланетної хмари і процесу
формування планет, а сам процес умовно розділили на два етапи. На першому
з пилової складової хмари утворилося безліч проміжних тіл розміром у сотні
кілометрів. В газопиловій хмарі, що обертається, це могло відбуватися таким
чином: 1) пилинки під дією гравітації опускалися до центру та утворювали
пиловий субдиск, який при досягненні критичної густини внаслідок
гравітаційної нестійкості розпадався на безліч пилових згущень; 2) зіткнення
окремих згущень викликало об’єднання і подальше стискування більшості з
них, зумовлюючи утворення компактних тіл з розміром астероїдів. На другому
етапі з рою проміжних тіл та їх уламків утворювалися планети. Спершу тіла
рухалися коловими орбітами у площині початкового пилового шару. З часом
вони росли, зливаючись один з одним, і вичерпували навколишню розсіяну
речовину, тобто залишки первинного пилу і уламки, що утворилися під час
зіткнення проміжних тіл, які рухалися з великою відносною швидкістю.
Гравітаційна взаємодія проміжних тіл, що підсилювалася в міру їхнього росту,
поступово змінювала їх орбіти, збільшуючи ексцентриситет і нахил до
площини диска. Тіла, котрі росли найшвидше, ставали зародками майбутніх
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планет. Після об’єднання багатьох тіл у планети індивідуальні рухи окремих
тіл усереднювалися і орбіти планет стали майже коловими і компланарними.
Найбільші планети (Юпітер і Сатурн) на основній стадії акумуляції
вбирали в себе не лише тверді тіла, але й гази. Аналіз процесу акумуляції
планет з рою твердих тіл дозволив Шмідту і його послідовникам вказати шлях
до пояснення прямого обертання планет і закону планетних відстаней. Одним
із головних експериментальних свідчень на користь утворення планет земної
групи не з газових або газопилових згустків, а шляхом акумуляції твердої
речовини, є великий дефіцит на Землі, Венері та Марсі важких інертних газів
Ne, Ar (за винятком радіогенного ізотопу 40Ar), Kr і Xe порівняно з їх вмістом
на Сонці і в космосі. Вивчення процесу акумуляції планет земної групи
показало, що практично вся тверда речовина із зони формування цих планет
увійшла до їхнього складу і лише дуже мала частка була викинута
гравітаційними збуреннями зростаючих за розміром і масою планет. Кількість
твердої речовини, викинутої із зони планет-гігантів, зазвичай була більшою,
але все ж не перевищувала масу самих планет. Це стало вагомим доказом того,
що загальна маса протопланетної хмари становила лише кілька відсотків від
маси Сонця.
Особливою проблемою, що була каменем спотикання для багатьох
космогонічних гіпотез, залишався розподіл моменту кількості руху в Сонячній
системі. Річ у тім, що хоча маса планет становить менше 1% маси Сонця, але в
їхньому орбітальному русі знаходиться більше 98% загального моменту
кількості руху всієї Сонячної системи. У 1960-х роках з’явилися перші
результати наближеного чисельного моделювання процесів спільного
утворення Сонця і протопланетної хмари (напр. [268, 406, 407, 667]), де в тій
або іншій формі розглядалося відділення речовини від протосонця на стадії
стискування, через настання в ньому ротаційної нестійкості при вирівнюванні
на екваторі відцентрової сили і сили тяжіння. Так, Хойл і Шацман прагнули
показати, що протопланетна хмара мала мінімально припустиму масу. Для
пояснення розподілу моменту кількості руху між Сонцем і планетами Хойл
використав цікаву ідею шведського астрофізика Х. Альвена про можливість
магнітного зчеплення Сонця, що оберталося, та іонізованої речовини
протопланетної хмари, завдяки чому Сонце може дистанційно передавати
момент прилеглим частинам хмари. На більшій відстані, де магнітне поле
слабкіше, перенос речовини і моменту здійснювався, на його думку, за
допомогою турбулентності.
Вважається, що повільне обертання порівняно холодних зірок також
можна пояснити наявністю планетних систем навколо них. Це означає, що
зірки і планетні системи утворюються в єдиному процесі внаслідок
стискування хмари міжзоряної газопилової матерії, як це і передбачалося в
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гіпотезах Канта і Лапласа. Але як пояснити велике розходження кутового
моменту планет і Сонця? Який механізм може при стискуванні протозорі
передати значну частину моменту кількості руху на її периферію, де й
утворилися планети? Можна показати, що така передача моменту кількості
руху може здійснитися через магнітне поле. Найбільш докладно цей процес
розглянув Ф. Хойл [667], який говорить про передачу моменту кількості руху
від обертової протозорі до навколишнього середовища. Коли щільність
протозорі досягає певного досить великого значення, обмін припиняється і далі
момент кількості руху змінюється мало. Подальше стиснення протозорі
викликає збільшення кутової швидкості, що спричиняє ротаційну нестійкість.
У разі протосонця ротаційна нестійкість мала виникнути тоді, коли його радіус
приблизно дорівнював радіусу орбіти Меркурія. У цей момент з екватора
протосонця почалося витікання речовини, яка утворила протопланетну хмару у
формі диска. Припустимо, що з протозорею зв’язане дипольне магнітне поле.
Речовина протопланетної хмари буде частково іонізованою і тому,
перетинаючи силові лінії не може вільно рухатися, а захоплюватиме їх із
собою. В результаті при утворенні протопланетної хмари дипольне поле
деформується. Оскільки кутова швидкість диска менша кутової швидкості
протозорі, то силові лінії почнуть закручуватися по спіралі. При цьому вони
гальмуватимуть обертання протозорі та прискорюватимуть обертання диска.
Коли протозоря загальмується сильніше, ротаційна нестійкість зникне,
витікання речовини припиниться і протопланетний диск відокремиться від
протозорі.
Розрахунки показують, що цей процес відбувається по-різному в
холодних і гарячих зірках: холодні мають підфотосферну конвективну зону, а
гарячі її не мають. Якщо атмосфера протозорі охоплена потужними
конвективними рухами, то магнітні силові лінії можуть проникати в неї на
більшу глибину і спіральні витки магнітного поля розташовуватимуться в
основному всередині протозорі. Якщо ж конвекції немає, то витки магнітних
силових ліній розташовуватимуться у зовнішній частині системи – в диску,
який розкручуватиметься надто швидко, а тому зруйнується, навіть не
отримавши від протозорі скільки-небудь помітної маси. Тобто,
протопланетний диск не встигне сформуватися і не зможе прийняти на себе
істотної частки моменту кількості руху; планетна система не утвориться і зірка
залишиться швидко обертовою. Оскільки зараз планетні системи біля зірок
ранніх спектральних класів практично не спостерігаються, то все ще не відомо,
чи дійсно повільне обертання холодних зірок зв’язане з наявністю в них
планетних систем. Тому вищенаведена картина є гіпотезою, нехай
обґрунтованою і досить ймовірною, але все-таки недоведеною.
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Проблема утворення протопланетної хмари і передачі їй моменту
кількості руху є першою частиною планетної космогонії. Далі розглянемо
питання конденсації планет із протопланетної хмари. Тривалий час вважали,
що планети утворилися з гарячого газу, який поступово охолоджувався;
пізніше речовина перейшла в рідку фазу і далі утворила тверду оболонку.
Спочатку протопланети містили значну кількість водню і гелію, які не
збереглися в планетах земної групи через їх дисипацію. Проте докладний
аналіз наявного стану показує, що в гіпотезі утворення планет з гарячого газу є
кілька спірних моментів. Так, гіпотеза припускає, що протопланетна хмара
повинна з якихось причин розпастися на окремі протопланети; вважається, що
протопланетна хмара не є однорідною і в місцях найбільшої щільності
починається гравітаційна конденсація, яка і приводить до утворення
протопланет. В той же час чисельне моделювання показало, що передбачувана
маса протопланетної хмари (приблизно 0,1 маси Сонця) є мала для виникнення
в ній гравітаційної нестійкості, дисипація атмосфери за таких умов
відбувається надто повільно і тому протоземля не встигла б перетворитися в
Землю за історично наявний термін. Тим не менше, думки Хойла
використовуються і в сучасних моделях утворення Сонячної системи.
Повільність обертання сучасного Сонця Е. Шацман (див. у [220])
пояснював втратою певної частини речовини з його поверхні через те, що
іонізована речовина, яка вилітає із Сонця, навіть на великій відстані взаємодіє з
його магнітним полем і через обертання останнього набуває значного моменту
кількості руху, котрий зумовлює винос речовини. Це пояснення і зараз
вважається найімовірнішим.
А. Камерон [406] припускав, що Сонячна система виникла внаслідок
швидкого стискування (колапсу) міжзоряної хмари масою  2 мас Сонця і
розвивав теорію еволюції такої хмари. Проте масивна протопланетна хмара,
що відокремилася від протосонця, мала б ще більше розігрітися через
виділення гравітаційної енергії при її стискуванні в напрямку екваторіальної
площини, а вся речовина хмари мусила б перейти в газову фазу. З наступним
охолодженням протопланетної хмари мали б конденсуватися спочатку
найменш леткі, а отже і найбільш тугоплавкі речовини, а потім уже легші. Далі
автор розглядав протопланетну хмару помірної маси, початкова температура
якої в зоні формування планет земної групи і метеоритів мала б бути лише
кілька сотень кельвінів; а температура хмари з малою масою повинна бути ще
нижчою. Достовірність цього була перевірена шляхом лабораторного аналізу
речовини метеоритів, який показав, що майже всі вони протягом всього часу
від утворення до сьогодення ніколи не піддавалися сильному нагріванню; на це
вказувала присутність в них речовини, яка нагадує міжзоряний пил. Згідно з
[451], майже увесь пил первинної протопланетної хмари мав якраз міжзоряне
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походження. Визначення ізотопного складу земних, місячних і метеоритних
зразків показали їх значну подібність (за винятком слідів фракціонування
ізотопів при утворенні лише окремих зразків). Це безперечно вказує на сильне
перемішування основної маси протопланетної речовини, але ряд виявлених
ізотопних аномалій у деяких метеоритах свідчить про те, що в протопланетній
хмарі присутня речовина, яка не перемішана з її основною масою. Очевидно, у
протопланетній хмарі не сталося повного випаровування міжзоряного пилу,
коли б розходження ізотопного складу повністю зникли.
Дослідження ізотопного складу Xe метеоритів в 1960 р. виявили у них
дочірній продукт розпаду – короткоживучий радіоактивний ізотоп 129I, а в 1965
р. – продукти розпаду плутонію 244Pu (відповідні періоди піврозпаду 1,6107 і
8,3107 років). Наявність газоподібних хімічних інертних продуктів розпаду
показує, що через певний час після нуклеосинтезу цих ізотопів утворилася
тверда фаза, де відбувся розпад збереженої частки цих ізотопів. Одним з
найважливіших процесів нуклеосинтезу і єдиним процесом синтезу плутонію є
вибухи наднових зірок, тому виникло природне припущення, що незадовго до
початку процесу стискування міжзоряної газопилової хмари, який спричинив
утворення протосонця з протопланетним диском, неподалік відбувся вибух
наднової, який і міг інжектувати в хмару свіжі продукти нуклеосинтезу.
Присутність у метеоритах продуктів розпаду ізотопів 129I та 244Pu вважали
вказівкою на те, що між вибухом наднової і утворенням твердої метеоритної
речовини було лише кілька періодів напіврозпаду, тобто час ~ 107-108 років.
Цей проміжок часу (інтервал формування) був скорочений до 10 6-107 років
після того, як в деяких метеоритах виявили продукти розпаду ще більш
короткоживучих ізотопів – алюмінію 26Al і палладію 107Pd (з періодами
напіврозпаду 7,3105 і 6,5106 років). Якщо ж виходити з ідеї збереження
міжзоряного пилу, то поняття «інтервал формування» взагалі втрачає сенс.
Конденсація твердої речовини і утворення пилинок починається ще на стадії
розльоту продуктів вибуху наднової. Тоді кількість продуктів розпаду
короткоживучих ізотопів, що присутні в метеоритній речовині, залежатиме від
частки свіжого пилу, який потрапив у міжзоряну хмару або перед самим
початком його стискування (колапсом), або вже у сформовану допланетну
хмару (рис. 1.1б). Тому Камерон і Труран [407] запропонували, що вибух
близько розташованої наднової не лише інжектував свіжу речовину в
протосонячну туманність, але і сприяв процесу її стискування.
Досягнення астрофізики і супутникової планетології в 1970-х роках, до
яких належать перші розрахунки процесів колапсу протозірок з урахуванням
обертання, дослідження областей зореутворення в Нашій Галактиці, численні
знімки поверхні планет Сонячної системи та їхніх супутників, що рясніють
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ударними кратерами, – все це наочно свідчить про правильність загальних
підходів сучасної теорії утворення планет.

Рис. 1.1б. Сонячні системи утворюються й зараз
Разом із дослідженнями, які визначають основну лінію розвитку
планетної космогонії, існують уявлення, які не здобули широкого визнання.
Так, Альвен з 1940-х років розробляв гіпотезу, згідно з якою утворення
планетної системи на всіх етапах визначалося в основному електромагнітними
силами [13]. Але в такому разі у молодого Сонця повинно було б бути дуже
сильне магнітне поле, яке в тисячі разів перевищувало б його сучасне
значення. Гази міжзоряної хмари, спрямовані до Сонця силою тяжіння,
поступово іонізувались і в міру прискорення свого падіння під дією його
магнітного поля мали б переходити від падіння до обертання навколо Сонця.
Першими (ще на значній відстані від центрального світила) повинні були
іонізуватися метали та інші речовини з низьким потенціалом іонізації, а
останнім (найближче до Сонця) – водень. Насправді, хімічний склад планет
Сонячної системи дає абсолютно іншу картину розподілу елементів, що, з
урахуванням певної штучності ряду припущень, зумовило те, що зараз гіпотеза
Альвена майже не має прихильників.
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Англійський учений М. Вульфсон [1182] розвивав гіпотезу, за якою
Сонце отримувало протопланетну речовину за рахунок своєї припливної дії та
захоплювало згустки речовини, яку виривало сонячним тяжінням із
пролітаючої повз нього дуже розрідженої протозірки. Проте, як і гіпотеза
Джинса, ця схема має багато слабких місць і не користується популярністю.
Розв’язання питання про походження Землі і Сонячної системи в цілому
значною мірою ускладнюється тим, що інших подібних систем з достатньою
просторовою роздільною здатністю ми поки що не спостерігаємо, а тому нашу
Сонячну систему поки що немає з чим порівняти, хоча подібні системи досить
поширені і їхнє виникнення повинно бути не випадковим, а закономірним
явищем.
Зараз гіпотези перевіряються переважно за хімічним складом і віком
порід Землі та інших тіл Сонячної системи. Нагадаємо, що найточніше вік
порід визначається за відношенням кількості радіоактивного урану до
кількості свинцю у породі. Свинець є кінцевим продуктом саморозпаду урану,
швидкість якого відома точно і є незмінною. Що менше урану залишилось і що
більше свинцю з’явилося в породі, тим вона старіша. Вік найдавніших гірських
порід земної кори складає кілька мільярдів років. Зрозуміло, що Земля як така
виникла раніше земної кори. Вивчення скам’янілих решток тварин і рослин
показує, що за останні сотні мільйонів років випромінювання Сонця істотно не
змінилося, а вік Сонця становить ~ 5 млрд. років, тобто, воно ненабагато
старіше Землі.
1.2.2. Сучасний стан планетної космогонії
Накопичені астрофізикою дані свідчать, що зірки, у т.ч. і сонячного типу,
утворюються в газопилових комплексах масою ≥ 105 мас Сонця і прикладом є
туманність Оріона, де зірки утворюються і зараз. Очевидно, що і Сонце
утворилося разом з певною групою зірок у ході складного процесу
стискування і фрагментації подібної масивної туманності. Почавши
стискуватися, така велика хмара також бере участь у загальному обертанні
Галактики і тому не може стиснутися до великої густини через великий момент
обертання і прагне до розпаду на окремі фрагменти. Частина моменту
обертання при цьому переходить у момент відносного руху фрагментів. Такий
процес
послідовної
ступінчастої
фрагментації,
супроводжуваний
турбулентними рухами, ударними хвилями, перехрещенням магнітних полів,
припливною взаємодією окремих фрагментів тощо є складний і до кінця не
зрозумілий. Проте еволюція окремого фрагменту з масою в 1 масу Сонця і не
надто великим початковим моментом обертання K' ( 1053 гсм2/с), вже можна
простежити шляхом комп’ютерного моделювання. Розрахунки показують, що
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при великому моменті обертання замість протозірки може виникнути нестійке
кільце, яке з часом починає розбиватися на окремі фрагменти. Таким чином
можуть формуватися кратні зірки. При значно меншому K' імовірнішим є
утворення одиночної зірки.
У 1980-х роках з’явилися детальні розрахунки утворення сплющеного
газопилового диску біля стискуваної протозірки (напр. Сонця). В
екваторіальній області стискуваної протозірки повинна бути область
інтенсивного перерозподілу моменту обертання. За ефективної турбулентності,
викликаної акрецією газу будуть виноситися назовні все нові і нові порції
речовини з надлишковим моментом, утворюючи газопиловий диск, який
обертається з певною швидкістю. Частина речовини зі стискуваної оболонки
акреціює безпосередньо на диск, а поширеність таких дисків у Всесвіті
пояснює закон збереження моменту імпульсу. Момент імпульсу пропорційний
швидкості обертання об’єкта і його віддаленню від осі обертання. В
небулярній гіпотезі хмара з газу і пилу гравітаційно колапсує і починає
обертатись значно швидше згідно із законом збереження кутового моменту
обертання. В міру стискування хмари колова швидкість руху збільшується, а
завдяки врівноваженню сил гравітації і обертання газ в екваторіальній площині
хмари переміщується повільніше. Через якийсь час вся речовина хмари
збирається в екваторіальній площині, де і знаходиться завдяки обертанню;
тобто, відцентрова сила врівноважується гравітацією. Обертові об’єкти мають
момент імпульсу пропорційний швидкості обертання об’єкта і розподілу його
маси навколо осі: що далі від осі сконцентрована маса, то більший (при тій же
швидкості) момент імпульсу, який для розуміння динаміки обертових систем
не менш важливий, ніж енергія, оскільки для обох цих величин повинні
виконуватися закони збереження.
Є прямі спостережні вказівки на те, що зірки утворюються в областях з
особливо великою кількістю міжзоряного пилу (глобули і «слонові хоботи»,
пилові туманності, пов’язані із зірками типу Т Тільця). Природно очікувати,
що протопланетний диск разом із газом містить і пил. Було показано, що
внаслідок зіткнення тверді частинки в протопланетній хмарі обмінюються
моментом кількості руху та енергією і при цьому встановлюється розподіл
частинок у просторі і за швидкостями з найменшою ймовірністю зіткнення, що
відповідає руху в площині колової орбіти. Розрахунок показує, що пил
збирається в диск товщиною 10-3-10-4 від його радіуса, який буде непрозорий
для сонячних променів і тому вони не досягнуть периферії диска. Газова
складова протопланетної хмари поблизу Сонця прогріватиметься сонячним
випромінюванням і через термічну дисипацію поступово розсіюватиметься в
міжзоряному просторі. У самому пиловому диску температура буде низькою і
тому дисипація там уповільнюватиметься. Саме цим і можна пояснити різний
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хімічний склад планет типу Юпітера і типу Землі: на периферії дисипація йшла
повільніше і легкі гази збереглися, а у внутрішніх частинах диска дисипація
проходила швидше і легкі гази вилетіли. Орбіти частинок не могли стати точно
коловими через взаємні збурення. Внаслідок малих розходжень в
ексцентриситетах і нахилах орбіт частинки зіштовхувалися, а більші частинки
притягували до себе менші. Зрозуміло, що більші частинки ростуть швидше за
малі, що призводить до утворення порівняно малої кількості великих тіл, які
власне і є планетами. Це пояснює, чому орбіти планет близькі до колових і
розташовані в одній площині та чому планети типу Юпітера відрізняються від
планет типу Землі. Статистичний розгляд процесу росту зародків планет при
певних припущеннях щодо розподілу моменту кількості руху в диску
приводить до спостережного закону планетних відстаней. Вважається, що саме
так утворюються протопланетні диски навколо молодих зірок і приблизно так
формуються газові диски навколо чорних дір у центрах галактик.
Акреційні диски формуються і біля подвійних зоряних систем, коли одна
із зірок (напр., маленький і щільний білий карлик) своїм тяжінням відтягує газ
у сусіда (зазвичай у великої і не такої щільної зірки), зі значним моментом
імпульсу, отриманим від орбітального руху двох зірок навколо їхнього
загального центра мас. Тому газ не може впасти безпосередньо на білий
карлик, а спочатку формує довкола нього диск.
Орбітальні періоди різних планет Сонячної системи, які знаходяться на
різній відстані від центрального світила відрізняються, тому шари речовини на
різній відстані від центру обертання ковзають один щодо іншого, спричиняючи
появу зсувних деформацій. Якщо на речовину діє тертя у будь-якій формі, то
воно швидко сповільнюватиме обертання внутрішніх частин диска і
прискорюватиме його зовнішні області, які рухаються повільніше. Оскільки
момент імпульсу переноситиметься від внутрішніх областей до зовнішніх, то
речовина внутрішніх областей не може протистояти гравітації та почне
рухатися вниз по спіралі до центральної зірки. У міру опускання речовини до
внутрішнього краю акреційного диску гравітаційна потенційна енергія
віддається, одна частина якої іде на збільшення орбітальної швидкості
речовини (що нижча орбіта, то вища швидкість), а інша (за рахунок тертя) –
перетворюється в тепло. Тому речовина в диску може нагрітися і
перетворитися на джерело видимого, ультрафіолетового і рентгенівського
випромінювання.
Чи відома природа тертя всередині акреційних дисків, яке спричинює
виділення гігантської енергії? Можливо, частинки речовини в диску
зіштовхуються і обмінюються енергією і моментом імпульсу. Такий механізм,
наприклад, працює в кільцях Сатурна: піщинки, камені, валуни та їхні складові
стикаються один з одним, енергія переходить у тепло, а момент імпульсу

20
виходить назовні. Кільця Сатурна можна певним чином вважати в’язкою
рідиною, у якій «молекулами», що зіштовхуються, є камені. Через зіткнення
кільця розтягуються по радіусу, але супутники Сатурна діють як своєрідні
резервуари моменту імпульсу та обмежують таке розтягнення.
На жаль, подібним чином не можна пояснити дію інших типів
акреційних дисків. У подвійних системах, або в центрах галактик приплив
маси до центра через зіткнення частинок був би такий малий, що це не могло б
пояснити гігантську світність таких дисків. Можливо, потік речовини в них
підсилюється великомасштабними хвилями, схожими на спіральні рукави
галактик. Так само, як звукові хвилі переносять енергію у повітрі, спіральні
хвилі можуть переносити в диску енергію і момент імпульсу назовні,
полегшуючи акрецію речовини. Зараз є докази існування спіральних хвиль в
акреційних дисках навколо певних подвійних систем, які, на жаль, не такі
сильні, щоб забезпечити приплив речовини, необхідний для виникнення
спостережуваного випромінювання.
В 1991 р. стався певний прорив у розв’язанні проблеми турбулентності в
акреційних дисках. С. Балбюс і Дж. Холей [305] припустили, що коли речовина
в акреційному диску має високу електропровідність і пронизана хоча б
слабким магнітним полем, то в диску появляється нестійкість, яка збурює
турбулентність потоку. Ефект назвали магніто-ротаційною нестійкістю, яка
підсилює перенос моменту імпульсу і виділення гравітаційної енергії.
Вважають, що саме це грає основну роль у динаміці більшості акреційних
дисків. Проте протопланетні диски складаються переважно з нейтрального газу
й пилу і не містять електропровідної плазми, тому відповісти на питання про
можливість впливу магнітного поля на потоки такої речовини, поки що не
можна. Важливу роль у ранній еволюції дисків грає активність центральної
молодої зірки – її випромінювання в рентгенівському і УФ діапазонах, загальна
світність та інтенсивність зоряного вітру, які для зірок сонячної маси можуть
на порядки перевищувати інтенсивність короткохвильового випромінювання
сучасного Сонця.
Розв’язанням рівняння гідродинаміки були побудовані моделі
навколосонячного газопилового диска, що обертається навколо такого
активного Сонця. Згідно з цими моделями, температура в центральній площині
диска падає з відстанню від Сонця за залежністю r-1-r-1/2, складаючи 300-400 К
на відстані r = 1 а. о. (1 а. о.  149,6 млн. км) і лише десятки кельвінів на r ~ 1020 а. о. Зовнішні розріджені частини диска могли нагріватися
короткохвильовим випромінюванням Сонця до дуже високих температур, що
приводило до втрати газу шляхом його розсіювання в міжзоряний простір.
Структуру внутрішніх областей диска добре відображає модель,
покладена в основу досліджень Шмідта [275] і його співробітників. Хімічні та
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фізичні розрахунки показують, що при зниженні температури в довільній
частині туманності хоча б до 1600 K, там починають з’являтися перші металеві
елементи типу алюмінію і титану, які можуть утворювати оксиди металів у
формі мікроскопічних пилинок. Із подальшим зниженням температури
зовнішніх ділянок протопланетної туманності до 1400 K з’являється ще один
важливий елемент – залізо. Після цього починають утворюватися
мікрocкопічні частинки залізонікелевого сплаву у вигляді окремих пилинок.
При температурі 1300 K з’являються тверді частинки силікатів, мінерали
магнію (напр., силікат магнію, енстатит (MgSiO3) тощо) утворюються при
температурі близько 1200 K. Ці силікати є матеріалом для формування
базальтових порід, а складніші суміші магнію, кальцію і заліза утворюються в
залежності від температури, тиску і складу газу в різних областях
протосонячної туманності. Оскільки місцеві умови визначаються відстанню від
нещодавно сформованого Сонця, то в певних областях при температурі  300
K починають утворюватись молекули води. Поза головним поясом астероїдів,
при температурі ~ 100-200 K, у найвіддаленішій частині протосонячної
туманності утворилися аміак, метан та їхній лід. У зовнішній частині Сонячної
системи ці льоди збереглися і зараз у кометах і в крижаних супутниках планетгігантів, що пояснює існування великих запасів льоду саме в зовнішній частині
Сонячної системи.
1.2.3. Процес утворення планет і їхніх супутників
При моделюванні окремих стадій еволюції протопланетної хмари і
утворення планет велику увагу зазвичай приділяють початковій стадії –
опусканню пилинок у центральній площині диска і їх злипанню в умовах
допланетної хмари, тривалість якої значною мірою залежить від швидкості
росту пилинок. Подальший розпад пилового диска, утворення пилових
згущень і перетворення на рій компактних тіл астероїдних розмірів з
космогонічної точки зору був досить швидким (< 10 6 років), але акумуляція
планет з рою проміжних тіл та їхніх уламків триває значно довше.
Комп’ютерне моделювання наочно продемонструвало залежність кінцевого
числа планет від маси речовини в допланетній хмарі. Так, С. Доул [78]
знайшов, що при масі хмари > 0,15М тіла зливаються в єдиний зіркоподібний
супутник Сонця, що є ще одним підтвердженням правильності моделі
маломасивної допланетної хмари. Хоча чисельне моделювання дозволяє
одночасно визначати розподіл маси і швидкості допланетних тіл, але
складнощі із врахуванням гравітаційної взаємодії багатьох тіл довго не
дозволяла одержувати надійні результати. І лише останніми роками вдалося
виконати досить трудомісткі розрахунки динаміки рою тіл в зоні утворення
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планет земної групи, котрі підтвердили як характер розподілу швидкості на
заключному етапі росту планет, так і час акумуляції Землі (~ 10 8 років), які
раніше оцінювалися лише аналітичними методами. Процес утворення планет
земної групи простежений зараз досить детально, а розраховані відстані між
планетами, їхні маси, період обертання навколо Сонця, нахил осей задовільно
погоджуються зі спостережними даними.
Процес утворення планет-гігантів був значно складнішим і багато його
деталей поки що не з’ясовані. Є дві гіпотези щодо способу утворення Юпітера
і Сатурна, які містять багато водню і гелію (за своїм складом вони ближчі до
Сонця, ніж інші планети). Перша гіпотеза, контракції, пояснює «сонячний»
склад планет-гігантів тим, що в протопланетному диску великої маси
утворилися масивні газопилові згущення – протопланети, котрі пізніше у
процесі гравітаційного стискування перетворилися в планети-гіганти. Проте ця
гіпотеза не пояснює видалення із Сонячної системи значних надлишків
речовини, яка не увійшла до планет, а також причини відмінності складу
Юпітера і Сатурна від складу Сонця (у Сатурні міститься більше важких
хімічних елементів, ніж у Юпітері, де, у свою чергу, їх міститься дещо більше,
ніж у Сонці).
Згідно з другою гіпотезою, акреції, утворення Юпітера і Сатурна
проходило в два етапи. На першому етапі тривалістю близько 3107 років в
області Юпітера та 2108 років в області Сатурна, відбувалася акумуляція
твердих тіл у такий самий спосіб, як і в області планет земної групи, а коли
маса найбільших тіл досягла критичного значення (близько двох мас Землі),
почався другий етап – акреція газу на ці, вже досить масивні тіла, який тривав
не менше 105-106 років. На першому етапі з області Юпітера дисипувала
частина газу, його склад почав відрізнятися від сонячного і це ще більше
проявилося в області формування Сатурна. На стадії акреції найвища
температура зовнішніх шарів Юпітера сягала 5000 К, а Сатурна – близько 2000
К. Значно сильніше прогрівання Юпітером своїх околиць визначило
силікатний склад його близьких супутників. Проте, згідно гіпотези контракції,
температура планет-гігантів на ранній стадії також була високою, але динаміка
процесів у рамках гіпотези акреції виявилася більш обґрунтованою. Утворення
Урана і Нептуна, де міститься менше водню і гелію, також краще пояснюється
другою гіпотезою тому що більша частина газу вже залишила межі Сонячної
системи за час досягнення критичної маси (~10 8 років).
Астероїди і комети є залишками рою проміжних тіл. Астероїди – це
кам’янисті тіла внутрішньої навколосонячної зони, а комети – кам’янистокрижані тіла зони планет-гігантів.
Маси планет-гігантів ще до завершення їхнього росту стали такими
великими, що своїм притяганням вони дуже сильно змінювали орбіти малих
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тіл, які пролітали повз них. Орбіти сильно витягувались, інколи так сильно, що
простягались за межі планетної системи. Тіла, які віддалялися далі ніж на 2030 тис. а. о. від Сонця зазнавали відчутної гравітаційної дії ближніх зірок і
через це малі тіла могли не повертатись в область планетних орбіт. У
результаті система планет виявилася оточеною роєм кам’янисто-крижаних тіл,
який простягається до 105 а. о. (~ 1 пк) і є джерелом спостережуваних нині
комет. Існування кометної хмари запропонував нідерландський астроном Я.
Оорт. Вплив найближчих зірок іноді може так сильно збурити орбіту
кам’янисто-крижаного тіла, що воно або покине Сонячну систему, або
наблизиться до Сонця. З наближенням до центрального світила під дією його
променів крижані тіла починають випаровуватися і виникає явище комети.
Астероїди збереглися до нашого часу завдяки тому, що переважна їх
більшість рухається в широкому проміжку між орбітами Марса і Юпітера.
Подібні кам’янисті тіла, що колись існували у всій зоні планет земної групи,
давно приєдналися до цих планет, або зруйнувалися при взаємних зіткненнях,
або ж були викинуті за межі цієї зони завдяки гравітаційній дії планет.
Найбільші із сучасних астероїдів – 100 км і більше в діаметрі – утворилися ще
в епоху формування планетної системи; середні й дрібні здебільшого є
уламками великих астероїдів, що розбилися при зіткненнях. Саме через
зіткнення астероїдних тіл безперервно поповнюється запас пилової речовини в
міжпланетному просторі. Іншим джерелом дрібних твердих частинок є розпад
комет при прольоті поблизу Сонця.
Надра первинних великих астероїдів, очевидно, розігрівалися майже до
1000 К, що позначилося на складі та структурі їхньої речовини. Ми знаємо про
це завдяки падінню на поверхню Землі невеликих уламків астероїдів –
метеоритів. Деякі метеорити є найкращими з наявних зразків первинної
планетної речовини. Порівняно із земними гірськими породами вони зазнали
значно менших змін у подальших фізико-хімічних процесах. Вік метеоритів,
визначений за вмістом радіоактивних елементів і продуктів їхнього розпаду, є
також і віком всієї Сонячної системи (близько 4,6 млрд. років). Отже,
тривалість процесу формування планет є незначною порівняно з часом їхнього
існування.
Походження систем так званих регулярних супутників планет, що
рухаються в напрямку обертання планет майже коловими орбітами у площині
їх екваторів, автори космогонічних гіпотез зазвичай пояснюють повторенням у
малому масштабі процесу, запропонованого для пояснення утворення планет
Сонячної системи. Системи регулярних супутників є в Юпітера, Сатурна і
Урана, де також є кільця з дрібних твердих частинок. У Нептуна немає
регулярної системи великих супутників, але є кільця. Сучасна планетна
космогонія пояснює утворення регулярних супутників еволюцією
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протосупутникового дископодібного poю частинок, що виникли в результаті
непружних зіткнень планетезималей, що рухалися по навколосонячних орбітах
поблизу даної планети. Система регулярних супутників Юпітера також
поділяється на дві підгрупи: силікатну і водно-силікатну. Розходження в
хімічному складі супутників показує, що молодий Юпітер був гарячим і
нагрівання могло бути зумовлене виділенням гравітаційної енергії при акреції
газу. У системі супутників Сатурна, які складаються в основному з льоду,
розподілу на групи практично немає. Це можна пояснити нижчою
температурою навколо Сатурна, при якій змогла конденсуватися вода.
Походження іррегулярних супутників Юпітера, Сатурна і Нептуна, тобто
супутників, що рухаються у зворотному напрямку, а також невеликого
зовнішнього супутника Нептуна, який хоч і рухається прямо, але по дуже
витягнутій орбіті, – пояснюють гравітаційним захопленням.
У планет Меркурія і Венери, які повільно обертаються навколо своїх
осей, супутників немає, але якщо й були, то через припливне гальмування з
боку планет впали на їх поверхню.
Дія припливного тертя виявилася також у системах Земля-Місяць і
Плутон-Харон, де супутники, практично утворюючи з планетою подвійну
систему, завжди обернені до планети тією самою півкулею. Пояснення
походження Місяця потребувало детального дослідження навколоземного рою
частинок, який існував протягом усього часу акумуляції Землі завдяки
непружним зіткненнями частинок у її околицях. Динаміка рою дозволяє
підійти до пояснення розходжень у хімічному складі Місяця і Землі, які
черпали речовину з однієї і тієї ж зони. Переважаюче попадання в рій дрібних
частинок могло одночасно привести до збагачення рою силікатною речовиною,
тому що саме кам’янисті тіла при зіткненні утворюють дрібний пил (на відміну
від металевих тіл). На стадії малодисперсної речовини могли частково
зникнути леткі речовини, нестачу яких було виявлено у місячних породах. Із
супутникового рою могла утворитися система з кількох великих супутників,
орбіти яких з різною швидкістю еволюціонували під дією припливного тертя і
котрі зрештою об’єдналися в одне тіло – Місяць.
Аналіз складу і визначення віку доставлених у 1970-х роках на Землю
місячних порід показав, що Місяць під час свого утворення (або незабаром
після нього) розігрівся і в ньому пройшла магматична диференціація,
внаслідок чого утворилася місячна кора. Значна кількість великих ударних
кратерів на материковій частині поверхні Місяця показує, що кора встигла
затвердіти ще до того, як зменшилося інтенсивне бомбардування Місяця
тілами, з яких він утворився. Злиття Місяця з кількох великих тіл
(протомісяців) також дає швидке нагрівання до 1000 К поверхневого шару в
сотні км завтовшки, що краще узгоджується з ранньою диференціацією
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речовини Місяця. За повільної акумуляції Місяця із дрібних частинок,
виділеної гравітаційної енергії для такого нагрівання явно буде недостатньо,
тоді як за альтернативними гіпотезами нагрівання Місяця (напр., розпад
короткоживучих радіоактивних ізотопів, дія електричного струму та
інтенсивного сонячного вітру) Місяць утворився неприйнятно швидкого на
самому ранньому етапі формування Сонячної системи. Отже, найімовірнішим
є утворення Місяця на навколоземній орбіті, хоча триває обговорення
малоймовірних гіпотез захоплення Землею вже готового Місяця або відділення
Місяця від Землі.
Найкраще розроблені три гіпотези [212, 1027]. В 1879 р., англійський
астроном і математик Дж. Дарвін, син Ч. Дарвіна, висунув гіпотезу (див. в
[142]), за якою Місяць і Земля спочатку були єдиною розплавленою масою,
швидкість обертання якої зростала в міру її вистигання і стискування, а згодом
ця маса розділилася на дві частини: велику – Землю і меншу – Місяць. Ця
гіпотеза пояснює малу щільність Місяця, утвореного із зовнішніх шарів
первісної маси. Проте вона стикається із серйозними проблемами щодо
механізму такого процесу. Крім того, у складі порід земної кори і Місяця є
істотні геохімічні розходження. Було показано, що гіпотеза відокремлення
Місяця від Землі є неспроможною, оскільки сумарний обертальний момент
Землі та Місяця є недостатнім для виникнення навіть в рідкій Землі ротаційної
нестійкості (втрата речовини під дією відцентрової сили). Гіпотеза захоплення,
свого часу розроблена німецьким вченим К. Вейцзеккером і шведським Х.
Альвеном наштовхнула в 1962 р. американського вченого Г. Юрі [1132] на
припущення, що спочатку Місяць був малою планетою, яка проходячи поблизу
Землі під дією тяжіння перетворилася на супутник Землі. Ймовірність цього
дуже мала; крім того, розходження хімічного складу земних і місячних порід
було б значнішим. За третьою гіпотезою, яку розробляли радянські вчені O.
Шмідт [275] і його послідовники у середині ХХ ст., Місяць і Земля утворилися
одночасно шляхом об’єднання і ущільнення великого рою спочатку дрібних, а
потім все більших частинок. Але густина Місяця є меншою, ніж Землі, тому
речовина протопланетної хмари мала розділитися з концентрацією важчих
елементів у Землі. У зв’язку з цим висловили припущення, що першою
сформувалася Земля, оточена потужною атмосферою, збагаченою досить
леткими силікатами; при охолодженні речовина цієї атмосфери
сконденсувалася в кільце планетезималей, з яких і утворився Місяць.
В 1975 р. американські вчені В. Хартман і Д. Девіс [646] запропонували
гіпотезу утворення Місяця внаслідок катастрофічного зіткнення з Землею
великого космічного тіла, розміром з Марс. В результаті величезна маса земної
матерії і частково матеріалу небесного тіла, що зіткнулося з Землею,
розплавилася і була викинута на навколоземну орбіту. Цей матеріал швидко

26
акумулювався в компактне тіло, яке стало Місяцем. Не зважаючи на
екзотичність, ця гіпотеза упродовж певного часу була загальноприйнятою,
оскільки запропонувала просте рішення цілого ряду проблем: такий сценарій
цілком здійсненний, він також пояснює підвищене значення кутового моменту
системи Земля-Місяць, існуючого нахилу осі Землі та менший вміст заліза в
місячному ґрунті. Питання дефіциту заліза на Місяці тривалий час грало
вирішальну роль при обговоренні походження Місяця, тоді як на іншу
фундаментальну проблему – значне збіднення природного супутника Землі
леткими хімічними елементами (табл. 1.1) – практично не звертали увагу.
Таблиця 1.1. Збідненість Місяця й Землі леткими елементами у
порівнянні з вуглистими хондритами (ВХ)
Елемент
Li
Na
K
Rb
Cs
Bi
Tl
Земля/ВХ
0,72 0,50 0,43
0,27
0,086 0,007
0,022
Місяць/ВХ 0,24 0,09 0,066 0,038 0,02
0,0005 0,0024
Так виявилося, що в Місяці міститься у багато разів менше K, Na та
інших летких елементів порівняно з вуглистими хондритами, склад яких
розглядається як найближчий до первинної космічної речовини, з якої
формувалися всі тіла Сонячної системи. До летких елементів належать сполуки
вуглецю, азоту, сірки і вода, які легко випаровуються при нагріванні до
температури +100÷200 °С. При температурах +300÷500С леткості набувають і
деякі інші наведені в таблиці елементи, присутні у складі твердих речовин. В
Землі мало летких елементів, але на Місяці їх набагато менше навіть у
порівнянні з Землею.
1.3. Особливості внутрішньої будови планет земного типу й Місяця
Внутрішню будову планет земного типу тривалий час пояснювала
гіпотеза гомогенної акреції О. Шмідта [275], згідно з якою ядра повинні були
утворюватися не в момент зародження самої планети, а дещо пізніше в процесі
диференціації речовини, зумовленої нагріванням надр планет, де джерелами
тепла були акреція, радіоактивний розпад, гравітаційне стискування тощо.
Прибічники гіпотези гомогенної акреції пояснювали утворення ядра осіданням
у розплавленій масі важчих матеріалів ближче до центра планети, але
детальний теоретичний аналіз цього питання в кінці ХХ-го ст. викликав
сумніви щодо фізичної можливості розплавлення таких великих залізних ядер,
як у Меркурія, Венери і Землі.
Пізніше A. Виноградов з колегами [50-53] розробили модель
гетерогенної акреції, згідно з якою планета утворювалась в міру конденсації
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окремих хімічних елементів та їхніх сполук. У такому разі залізне ядро мало б
утворитися на самому початку утворення планетезималі в результаті акреції
сконденсованих крапель залізонікелю, на яке пізніше осаджувалась силікатна
мантія, яка захищала ядро від можливих реакцій з H 2S і водою. Це могло
спричинити утворення сульфідів та оксидів, а вже в мантії могли
конденсуватися решта металів, а потім і сульфіди, тому цілком вірогідно, що у
найглибшій частині мантії вміст металічних частинок більший, ніж у її верхній
частині. Потім починали осідати органічні сполуки, а за ними – гідратовані
силікати та інертні гази і лише на заключній стадії в результаті гравітаційного
захоплення почали б осаджуватися гази, які містилися ще у Первинній
небулярній туманності (H2O, CO2, CO, NH3 тощо). На користь гетерогенної
акреції свідчить і те, що досить добре досліджена глибинна стратифікація
Землі збігається саме з таким порядком конденсації елементів та їхніх сполук.
Крім того, такий підхід пояснює деякі явища, які мали місце на ранньому етапі
формування тіл Сонячної системи: 1) у моделях негомогенної акреції ядро
могло бути розплавленим або від самого початку, або могло розплавитись на
пізнішій стадії за появи додаткових джерел енергії; 2) гіпотеза негомогенної
акреції добре пояснює також, що ближче планета до Сонця, то більш
високотемпературна акреція мала місце і, відповідно, більшу частину радіусу
планети займає тугоплавка залізо-нікелева частина ядра. Саме це може бути
поясненням малої густини Місяця, галілеєвих супутників Юпітера (Іо, Європа,
Ганімед і Калісто), супутника Сатурна Титана та деякі інші явища.
Можливо, що кора планети утворилася на пізнішому етапі завдяки
диференціації речовини мантії. Хоча не виключено, що кора, а точніше,
протокора, могла утворитись наприкінці періоду акреції. Ступінь планетарної
диференціації визначали фундаментальні характеристики планети (розмір,
який визначає величину гравітаційного стискування та швидкість втрати
тепла; хімічний склад, особливо вода та інші леткі елементи; коротко- і
довгоживучі радіоактивні елементи, які визначають швидкість виділення
тепла), а також початковий тепловий стан, який визначається переважно
тривалістю акреції. Ймовірно, що упродовж першого мільярду років
нагрівання було максимальним, причому температура була найвищою у
центральній частині планети, а найнижчою – біля поверхні, тому на глибинах,
де температура перевищувала точку плавлення найбільш легкоплавких
компонентів, вони переходили в рідку фазу. В залежності від початкових умов
на планетезималях, які різняться за розмірами, хімічним складом,
температурою тощо, зрештою виникли певні відмінності у внутрішній будові
планет і в першу чергу – у розмірі та хімічному складі ядра, мантії та кори.
Фігури рівноваги небесних тіл. Всі тіла Сонячної системи, маса яких
перевищує певне значення, знаходяться у стані близькому до гідростатичної
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рівноваги. Через пластичність речовини вони мали б набути практично
сферичної форми, а їхня рівнева поверхня була би поверхнею планети. Проте
насправді цього немає, що свідчить про відхилення дійсних умов від стану
гідростатичної рівноваги. Для позначення рівневої поверхні введено спеціальні
терміни: еквіпотенціальна поверхня Землі за пропозицією Лістінга [777]
називається геоїдом, Місяця – селеноїдом, Марса – ареоїдом тощо.
В літературі з питань структури Сонячної системи можна зустріти такі
поняття, як межа Роша, що відображає найближчу відстань супутника від
планети, на якій він не буде розірваний на шматки; порожнина Роша –
простір, який оточує кожне ґравітуюче тіло, що рухається коловими орбітами
навколо спільного центру мас; модель Роша (планета Роша) – фігура
рівноваги, де вся гравітаційна маса зосереджена в центрі маси, а вектор сили
ваги утворюється векторною сумою сили тяжіння і відцентрової сили.
Рівняння поверхні такої планети має вигляд:

(1.1а)
Розглянемо, як виглядає рівнева поверхня поблизу початку координат. У
такому разі величину
можна вважати малою, а
,
навпаки, великою. Нехтуючи другим доданком у лівій частині формули (1.1а)
приходимо до рівняння
(1.1б)

,

яке є рівнянням замкнутої поверхні, яка в міру наближення до початку
координат стає все більше схожою на сферу і тому називається псевдосферою.
З віддаленням від початку координат у площині z = 0 досягають таких точок,
де сили тяжіння і відцентрова стають рівними, але протилежно спрямованими.
Тоді рівняння (1.1а) перетворюється на
(1.1в)

.

Звідси отримуємо рівняння кола з радіусом r =
, у всіх точках якого
сила ваги дорівнює нулю. За подальшого руху від початку координат прийдемо
до великих значень суми

та малих величини

. Тоді можна
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знехтувати першим членом у формулі (1.1а) отримаємо рівняння поверхні,
близької до колового циліндра:
.

(1.1г),

Це є рівняння розімкнутої рівневої поверхні, за якої планети вже не можуть
існувати. Таким чином, гідростатично рівноважна планета може існувати лише
всередині порожнини Роша, де сила ваги скрізь є відмінною від нуля й
спрямована по нормалі всередину цієї поверхні, а сама поверхня має
сплюснуту з полюсів овальну форму.
Швидкість обертання масивних тіл також є важливою первинною
властивістю планетного об’єкта, яка впливає на його форму, силу ваги на
поверхні і навіть на придатність для життя. Форма ізольованого у просторі
тіла, що обертається, залежить від швидкості обертання, його середньої
густини і розподілу маси всередині тіла. Якщо є причини, що змушують це
тіло обертатися усе швидше і швидше, то його екваторіальні розміри
збільшуватимуться і тіло стане сфероїдальним, або псевдосферичним.
Методами математичного аналізу для деяких простих моделей було
знайдено співвідношення між ступенем сплюснутості на полюсах і
параметрами, які характеризують розподіл густини. Наприклад, обертальні тіла
з однорідною густиною (нестискувана рідина) з однією віссю симетрії, що
проходить через полюси, відомі під назвою сфероїдів Маклорена; обертові
тіла зі сконцентрованою в одній точці (у центрі тіла) масою є розглянутими
вище варіантами моделі Роша. Форми всіх існуючих планетних тіл
укладаються між цими двома варіантами. Для опису фігури планет
використовують поняття сплюснутості е

е = (а - b)/а,

(1.2)

де a, b – екваторіальний і полярний радіуси. Для сфероїдів Маклорена осьова
симетрія втрачається, коли
> 0,18712; для моделей Роша втрата
маси на екваторі починається, коли
> 0,36075.
Бланко і Мак Каскі [350] встановили, що динамічна оцінка Урана дає
значення e = l / 20, тоді як із прямих спостережень е = 1 / 14. Сплюснутість
Землі (1 / 297) була виміряна шляхом безпосередньої геодезичної зйомки і
незалежно за спостереженнями штучних супутників Землі. Оскільки
сплюснутість Марса надто мала для реєстрації прояву прецесії, то її обчислено
за даними про зміну елементів орбіти його двох супутників – Фобоса і
Деймоса.
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Сила тяжіння на поверхні реальних тіл може бути проміжною між її
значеннями для моделей Маклорена і Роша при тій самій величині
. Для більшості планет Сонячної системи співвідношення маси та
швидкості обертання, яке наводить на думку про взаємозалежність цих
характеристик і порушується для Місяця і Меркурія (там воно помітно менше),
що відносять на рахунок уповільнення їх обертання, відповідно, Землею та
Сонцем. Отже, в першому наближенні приймають, що енергія обертання на
одиницю маси планети прямо пропорційна цій масі М:

(1.3)
де kr – безрозмірна величина, що характеризує ступінь концентрації маси до
центра тіла і дорівнює 0,4 для однорідного тіла (сфероїд Маклорена) та 0 для
моделі Роша. Виявилось, що за даними для Марса, Урана, Нептуна, Сатурна і
Юпітера величина const складає близько 1,46·10-19 cм2/(с2·р).
Безрозмірний момент інерції тіл Сонячної системи. Ретельні
вимірювання поля гравітації при русі штучних супутників навколо планет та їх
природних супутників дозволяють визначити такий дуже важливий параметр,
як безрозмірний момент інерції I для даного небесного тіла, який є сумою
моментів інерції всіх дискретних елементів тіла:
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(1.4)

Якщо густина певного сферичного тіла незмінна і однакова в кожній
його частині, то повний безрозмірний момент інерції дорівнюватиме
I = 0,4.

(1.5)

Для пустотілої сфери
I > 0,4.

(1.6)

Якщо в середині сфери є важче ядро з більшою густиною (напр.
металеве), то
I < 0,4.

(1.7)
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Нижче розглянемо, яким варіантам внутрішньої будови відповідають
моменти інерції для планет земного типу і Місяця.
Земля. Аналіз даних спостережень руху штучних супутників Землі
показав, що I = 0,3309 і відповідає розрахункам для сферичного тіла структури
показаної на рис. 1.1, а саме центрального ядра з густиною в центрі  = 10,5
г/см3, середнього ядра з густиною 6,5-7 г/см3 та рідкої мантії і кори з густиною
близько 2,5-3 г/см3.

Рис. 1.1. Схема внутрішньої будови і фізичні параметри Землі: 1 літосфера (кора), 2 - верхня мантія, 3 - середня мантія, 4 - нижня мантія, 5зовнішнє ядро, 6 – внутрішнє ядра, 7- мантійний плюм [230]
Місяць. Для нього I = 0,391, тобто близьке до 0,4, що узгоджується з
моделлю досить однорідної вертикальної структури густини речовини Місяця
із середнім значенням, близьким до 3,33 г/см3. Оскільки густина доставлених
на Землю зразків місячного ґрунту знаходиться в межах від 3,0 до 3,3 г/см 3, то
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це є свідченням того, що якщо Місяць і має ядро, то воно є дуже малого
розміру. Припускають, що в ранні періоди своєї історії Місяць обертався
навколо осі швидше, отже, повертався до Землі різними частинами своєї
поверхні, але через близькість масивної Землі у твердому тілі Місяця виникали
значні припливні сили. Процес гальмування Місяця тривав доти, доки він не
став постійно поверненим до Землі лише одним боком.
Геометрична форма Місяця близька до кулі із середнім радіусом 1738 км,
що майже в 3,68 разів менше радіуса Землі. Детальніше визначення фігури
Місяця утруднене тим, що на Місяці, напр., через відсутність океанів немає
явно вираженої рівневої поверхні, відносно якої можна було б визначати
висоту і глибину. Крім того, оскільки Місяць завжди повернений до Землі
одним боком, вимірювати із Землі висоту окремих точок на поверхні видимої
півкулі Місяця (крім точок біля лімбової частини місячного диска) є можливим
лише за дуже малого стереоскопічного ефекту, зумовленого лібрацією. Саме
вивчення лібрації дозволило в докосмічну еру оцінити різницю головних
півосей еліпсоїда Місяця. Полярна вісь виявилася приблизно на 700 м меншою
від екваторіальної осі, спрямованої до Землі, і на 400 м меншою від
екваторіальної осі, перпендикулярної напрямку до Землі. Таким чином, під
впливом припливних сил, Місяць трохи витягнутий в бік Землі.
Наш природний супутник виявився ще й геологічно несиметричним,
оскільки майже всі зареєстровані сейсмометрами за 8 років спостережень
місяцетрясіння відбувалися на видимому боці Місяця: на зворотному боці
відомо всього п’ять епіцентрів місяцетрусів, тоді як на видимому – кілька
десятків. Також вважають, що місячний материк старіший за моря, утворений
майже 4,4 млрд. років тому. А 3 млрд. років тому вулканічна і сейсмічна
активність Місяця досягла піку; саме тоді відбувалися великі виливи лави, які
створили темні базальтові рівнини місячних морів. В [749] проаналізовано всі
дані роботи пасивних сейсмометрів протягом 5,5 років, встановлених
космічним кораблем (КК) «Аполлон» в 5 точках місячної поверхні.
Протягом року на Місяці відбулося від 600 до 3000 глибинних і
приблизно 4 приповерхневі сейсмічні події. Було виявлено чотири типи
місяцетрясінь – припливні, тектонічні, метеоритні і термальні. Перші є
періодичними (півмісячні, місячні, 206-денні та приблизно шестирічні) та
пов’язаними зі зміною припливних деформацій через оптичну лібрацію по
широті (період 27,21 доби) та довготі (27,25 доби), а також внаслідок зміни
відстані Місяця від Землі (27,55 діб). Центри більшості з цих місяцетрусів
знаходяться у трьох вузьких смугах на видимому боці Місяця, які являють
собою глобальну систему розломів, що перетинаються в Океані Бур.
Припливні струси Місяця трапляються двічі на місяць, коли Місяць
розташовується на одній прямій із Землею і Сонцем: під час повного місяця і
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молодика. У ці періоди посилюється дія на Місяць припливних сил як 3емлі,
так і Сонця. При розташуванні цих трьох небесних тіл на одній прямій сили їх
взаємної дії додаються, що спричиняє виникнення на Місяці місяцетрусів на
глибинах ~ 800-1000 км. Приповерхневі місяцетруси зазвичай відбуваються на
глибині від 0 до 200 км в момент найбільшої лібрації і відстані Місяця від
Землі.
Оскільки припливні напруження в місячній літосфері оцінюються в 0,1-1
бар, то вони нездатні викликати місяцетруси в суцільній породі, тому було
висловлено думку [749], що припливи є лише спусковими механізмами.
Тектонічні місяцетруси відбуваються при переміщеннях у неглибоких шарах
Місяця (100-300 км). Вони трапляються значно рідше, ніж припливні і їх
потужність набагато менша. Джерело метеоритних місяцетрусів – вибухи, що
виникають під час падіння на поверхню Місяця метеоритних тіл. Більшість
таких місяцетрусів спостерігаються тоді, коли орбіту Місяця перетинає
метеорний потік, але, звичайно, це може бути й падіння поодиноких
метеоритів. Термальні місяцетруси найслабкіші. Вони починаються зі сходом
Сонця, після довгої ночі, яка триває на Місяці понад 14 земних діб, коли
холодна поверхня починає різко нагріватися. У цей час на крутих схилах часто
стається переміщення ґрунту, обвали, обсипання та інші зсуви верхнього шару
Місяця, що й спричиняє незначне тремтіння поверхні.
Аналіз найперших результатів, одержаних екіпажем КК «Аполлон-12» зі
сейсмометрами показав, що середня енергія місяцетрусів у мільярди разів
менша ніж землетрусів [749]. Значна частина цієї енергії виділяється на
глибинах ~ 600-800 км, біля основи твердої оболонки Місяця – літосфери.
Глибше цього шару речовина знаходиться у частково розплавленому стані (так
звана астеносфера), а в самому центрі Місяця може бути повністю розплавлене
невелике ядро із сульфіду заліза.
Основною причиною сейсмічної активності Місяця є припливна дія
3емлі та падіння великих метеороїдів. Метеоритні місяцетрясіння спричиняють
обвали на схилах місячних кратерів, поки ті не стають досить пологими. На
Місяці дуже малі втрати енергії пружних коливань, тому місяцетрясіння
відчуваються на дуже великій відстані від епіцентру сейсмічної події, причому
амплітуда коливань на Місяці набагато менша, ніж на Землі.
Для дослідження надр Місяця викликали також і штучні місяцетруси.
Перший місяцетрус був створений падінням уже використаного місячного
модуля, на якому астронавти висаджувались на поверхню Місяця. Удар 2,5тонного апарата «Аполлон-12» на першій місячній космічній швидкості (~ 1,7
км/с) був еквівалентний вибуху 800 кг тротилу. З поверхні Місяця здійнялася
багатотонна хмара пилу. Через 23,5 секунди запрацював маятник сейсмометра,
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а коливання ґрунту тривало майже годину. Це був один із головних
неочікуваних сюрпризів Місяця.
Висадки на поверхню Місяця в експедиції «Аполлона-13» не було, але її
учасники влаштували помітний місяцетрус. Третя ступінь ракети «Сатурн»
вагою 15 тон, пролітаючи на другій місячній космічній швидкості (2,5 км/с),
врізалася в поверхню Місяця на відстані 135 км від сейсмометрів. Удар був
еквівалентний вибуху 10 т тротилу. Коливання сейсмометрів не затухали цілих
4 години. Таким чином, удари об поверхню Місяця викликали її довго не
загасаючі коливання. Селенофізики назвали це явище сейсмодзвоном. Досвід
тринадцятої експедиції було використано і в наступних експедиціях.
Для прикладу, на Землі записи коливань від вибухів і землетрусів на
відстані в сотні кілометрів від епіцентру тривають не більше 1 хвилини в
скельних ґрунтах і не більше 10 хвилин на осадових. На відміну від земних –
місячні сейсмограми не мають чіткого початку. Там сигнал досягає
максимальної амплітуди, поступово розгойдуючи маятник протягом 5-10
хвилин, а пізніше коливання дуже повільно загасають. Навколо цього явища на
землі виникла тривала дискусія. Для пояснення сейсмодзвону було
запропоновано кілька гіпотез. Найбільш правдоподібною є дифузійна теорія,
яка добре узгоджується як з експериментальними дослідженнями, так і з
результатами комп’ютерного моделювання. Результати такого моделювання
порівнювалися з фактичними спостережними даними. З’ясувалося, що хвилі
розсіюються переважно у приповерхневому шарі. Ступінь розсіювання в
горизонтальному напрямку є на порядок вищим, ніж у вертикальному.
Відсутність чіткого початку сейсмічних коливань пояснюють тим, що хвилі
розбиваються об численні тріщини, кратери і борозни. Такий специфічний
параметр як сейсмічна добротність для Місяця дорівнює приблизно 5000, що
на два порядки більше, ніж на Землі. Одним із пояснень такої відмінності може
бути те, що породи на Місяці сухі через відсутність води і повітря.
Американські
астронавти
виконували
також
спеціальні
сейсморозвідувальні роботи для вивчення будови верхніх шарів Місяця. Для
цього вони, наприклад, особливим чином постукували по місячному ґрунту
через кожні 4-5 м по прямих лініях довжиною у кілька десятків метрів. Крім
того, на таких же лініях установлювалося обладнання для підриву гранат, які
пізніше включалися з Землі. У сейсморозвідувальних роботах на Місяці
застосовувалися переважно вертикальні сейсмометри і тому вивчалася лише
швидкість поздовжніх хвиль. Поперечні хвилі вивчалися тільки по записах
довгоперіодних сейсмометрів основної сейсмічної мережі посадкових модулів
«Аполлон».
Польоти апаратів «Аполлон» дозволили досить детально дослідити
структуру місячного ґрунту до глибини в кілька десятків метрів, але відповідь
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на питання про будову кори Місяця – можна було одержати лише після дуже
потужного удару об місячну поверхню. Це сталося 13 травня 1972 р., коли за
142 км від сейсмостанції «Аполлон-14» упав метеорит розміром ~ 2 м зі
швидкістю 20 км/с. Удар був такий сильний, що утворився кратер діаметром ~
100 м. Прилади на сейсмостанціях «Аполлон-12» і «Аполлон-14» зашкалили, а
на станціях «Аполлон-15» і «Аполлон-16» (розташованих, відповідно, на
відстані 967 і 1026 км) одержали записи, які вдалося розшифрувати. Після
їхньої обробки дійшли висновку, що кора на Місяці є і має шарувату будову.
Вона складається переважно з кальцієво-алюмінієвих порід, для яких
характерний високий градієнт швидкості.
Основними результатами сейсмічних досліджень на Місяці були такі:
1) встановлено явище, яке в земних умовах не спостерігається – сейсмодзвін;
2) поверхню Місяця вкриває реголіт товщиною від 2 до 12 м зі швидкістю
поширення в ньому сейсмічних хвиль ~ 100 м/с. Це унікальне утворення є
продуктом метеоритної переробки поверхневого матеріалу і його «обдування»
сонячним вітром в умовах глибокого вакууму. Він відрізняється від земних
порід надзвичайно низькою електропровідністю і високою сейсмічною
добротністю; 3) під реголітом залягають так звані брекчії 18-38 м завтовшки з
швидкістю поширення сейсмохвиль ~ 300 м/с. Ці породи схожі на уламки
поблизу вулканічних кратерів; 4) Місяць має шарувату внутрішню структуру.
Під реголітом і брекчіями швидкість росте, іноді стрибкоподібно. До глибини
~ 200 м швидкість розповсюдження сейсмохвиль досягає ~ 500 м/с, ще глибше
– до півтора кілометрів – швидкість сягає 1 км/с, під місячною корою
швидкість має величину 4-5 км/с. Для Місяця, так само, як і для Землі,
застосовують поняття літосфери (кам’яної сфери) і астеносфери. У понятті
літосфера поєднуються кора, верхня і середня мантія; а під астеносферою
розуміють нижню мантію. Припускають, що Місяць має і ядро розміром
приблизно 0,2 його радіусу. Це ядро, очевидно, є розплавленим і складається із
сульфіду заліза. Швидкість поздовжніх хвиль там різко падає. Потужна
літосфера товщиною близько 1000 км практично виключає її розломи і вихід
лави на видиму поверхню в наш час. Але раніше, мільярди років тому, таке
траплялося досить часто.
Структуру надр Місяця також можна визначити з урахуванням
обмежень, накладених на теоретичні моделі внутрішньої будови, на дані про
фігуру небесного тіла і, особливо, про характер поширення поздовжніх і
поперечних хвиль. Реальна фігура Місяця виявилася близькою до сферично
рівноважної. З аналізу гравітаційного потенціалу дійшли висновку, що
щільність місячного матеріалу трохи змінюється з глибиною, тобто, на відміну
від Землі, на Місяці немає значної концентрації маси у центрі. Самий верхній
шар представлений корою, товщина якої точно визначена лише в районах
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морів і складає там близько 60 км. Дуже ймовірно, що на великих материкових
площах зворотного боку Місяця кора може бути приблизно в 1,5 рази
потужнішою.
Кора складена давно виверженими кристалічними гірськими породами –
базальтами, але за мінералогічним складом базальти материкових і морських
районів помітно відрізняються. Найдревніші материкові райони Місяця
утворені переважно світлою гірською породою – анортозитами, які майже
цілком складаються з плагіоклазу з невеликими домішками піроксену, олівіну,
магнетиту, титаномагнетиту тощо. Кристалічні породи місячних морів,
подібно до земних базальтів, складені в основному з плагіоклазу і моноклінних
піроксенів (авгітів). Вони могли утворитися при охолодженні магматичного
розплаву на самій поверхні, або ж на невеликій глибині. Оскільки місячні
базальти окиснені менше за земні, це означає, що вони кристалізувалися з
меншим відношенням кисню до металу. До того ж вміст певних летких
елементів тут менший і ці породи збагачені багатьма тугоплавкими
елементами, порівняно із земними. За рахунок домішок олівінів і особливо
ільменіту райони морів виглядають темнішими, а щільність порід, що їх
складають, вища, ніж на материках.
Часткове розплавлення базальтів у мантії Місяця свого часу дало
початок їх виверженню на місячну поверхню. Аналізи цих базальтів
показують, що мантія складається в основному з таких мінералів як олівін,
ортопіроксен і клінопіроксен. Місячна мантія містить відносно більше заліза,
ніж земна; деякі місячні базальти мають високий вміст титану (присутнього в
мінералі ільменіт), що свідчить про те, що склад мантії в різних місцях є дуже
різнорідним.
Певні відомості показують, що мале ядро Місяця (радіусом близько 350
км) може бути залізосульфідним або залізним. В останньому випадку воно має
бути ще меншим, оскільки краще узгоджується з оцінкою розподілу густини
по глибині. Склад місячного ядра поки що вивчений недостатньо, але воно
найімовірніше складається з металічного заліза з незначними домішками сірки
й нікелю. Аналіз змін у періоді обертання Місяця вказує на те, що ядро ще й
зараз розплавлене щонайменше частково. На границі з нижньою мантією його
температура наближається до температури плавлення речовини і саме через це
там сильно поглинаються сейсмічні хвилі. Ця область і є так званою місячною
астеносферою. Температура ядра залежить від його складу і складає 1300-1900
К. Меншій величині відповідає припущення про збагаченість важкої фракції
місячної проторечовини сіркою (переважно у вигляді сульфідів) і тоді ядро
утвориться із заліза з температурою плавлення, яка мало залежатиме від тиску
(близько 1300 К). З верхньою межею температури краще узгоджується
припущення про збагаченість проторечовини Місяця легкими металами (Mg,
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Са, Na, Аl), які, разом з кремнієм і киснем, входять до складу найважливіших
мінералів, що утворюють основні породи – піроксенів та олівінів, про що
свідчить і знижений вміст у речовині Місяця заліза й нікелю.
Меркурій. Для цієї планети I = 0,324, що опосередковано вказує на
наявність масивного залізного ядра розміром більше 74% його радіуса (18001900 км), яке складає ~ 65% маси планети (табл. 1.2), оточеного силікатною
оболонкою 500-600 км завтовшки. Такий розподіл маси між ядром і мантією
свідчить про те, що його відносний розмір майже вдвічі більший, ніж у Землі.
Середня густина речовини Меркурія складає 5,43 г/см 3, що ненабагато менше
земної (5,5 г/см3).
Таблиця 1.2. Внутрішня будова Меркурія
Шар
Товщина, км Склад
Кора
100-200
Кремнієві породи
Мантія
600
Кремнієві породи
Ядро (радіус) 1800
Залізо й нікель
Є три основні теорії такої внутрішньої будови, які базуються на різному
мінералогічному складі його поверхні. Одна з гіпотез випливає із сучасної
теорії утворення планет, згідно з якою в допланетній пиловій хмарі
температура прилеглої до Сонця області була вищою, ніж в її окраїнних
частинах, тому легші (так звані леткі) хімічні елементи виносилися у віддалені
та холодніші її області, що зумовлювало накопичення в навколосонячній
області (там, де зараз розташований Меркурій) надлишку важчих елементів,
найпоширенішим з яких є залізо. Інші пояснення пов’язують високу щільність
Меркурія з хімічним відновленням оксидів легких елементів до їх важчої
(металевої) форми під дією потужної сонячної радіації та з поступовим
випаровуванням і виносом у космос зовнішнього шару первісної кори планети
під впливом сонячного нагрівання; вважають також, що значна частина
«кам’яної» оболонки Меркурія була втрачена в результаті вибухів і викидів
речовини в космічний простір при зіткненнях з небесними тілами менших
розмірів, напр. астероїдами.
Стосовно структури поверхневого шару також існують різні гіпотези.
Одна з них виходить з того, що на ранній стадії розвитку Меркурія
охолодження зумовлювало зменшення його об’єму, а тому кам’яна оболонка,
яка охолола і затверділа раніше, стискувалася і розтріскувалася, а краї тріщин
наповзали один на одного та утворювали своєрідну луску. Сліди таких рухів на
поверхні Меркурія мають вигляд уступів висотою в кілька кілометрів,
звивистої форми і довжиною в сотні кілометрів, а верхній шар нагадує
застиглу кам’яну хвилю. Така структуризація кори супроводжувалася
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сильними струсами її надр і поверхні, а умови на планеті, яка сильно
нагрівалась сонячними променями, були зовсім не спокійними.
Інша гіпотеза пов’язана з тим, що невдовзі після утворення внаслідок
потужного бомбардування планетезималями, Меркурій був практично
позбавлений первинної кори і навіть верхньої мантії. Ця ідея передбачає, що
сучасна поверхня має складатися з порід, в яких міститься дуже мало
елементів, раніше сконцентрованих в первинній корі (кремнію, алюмінію і
кисню). Оскільки сейсмічні експерименти на Меркурії не проводились, то
потужність його кори не відома, але непрямі дані свідчать про її відмінність від
земної.
Відповідно до найрозповсюдженішої моделі, побудованої за даними
визначення маси, середньої густини, безрозмірного моменту інерції, а також
лабораторних досліджень стану речовини при високому тиску і температурі,
Меркурій є двошаровим і складається з гарячого залізонікелевого ядра, яке
поступово охолоджується, та силікатної оболонки (літосфери), температура на
розділі яких може сягати 1000 К. Магнітне поле планети свідчить про рідке
розплавлене ядро, у породах якого міститься близько 6% заліза, алюміній і
кальцій.
З аналізу фотографій Меркурія було запропоновано схему еволюції,
згідно з якою поверхневий шар, який після завершення процесу акумуляції та
формування планети був доволі гладким, інтенсивно бомбардували залишки
планетного рою з утворенням басейнів (типу Долини Спеки) та кратерів (типу
Коперника на Місяці). Наступний період еволюції характеризувався
інтенсивним вулканізмом і виходом лави, що заповнювала великі басейни, та
який завершився близько 3 млрд. років тому (нагадаємо, що вік планет
Сонячної системи – 4,6 млрд. років).
Венера, як і Земля, має оболонкову будову (табл. 1.3): кора близько 30
км завтовшки, мантія і ядро. Моделі її будови припускають наявність частково
розплавлених порід на глибинах від 250 до 500 км і досить твердої нижньої
мантії. Через дуже повільне осьове обертання є вказівки на можливу
відсутність у цієї планети подібного до земного зовнішнього ядра з
властивостями рідини. Первинна кора Венери відповідає базальтовому типу,
хоча місцями її склад може бути різноманітнішим (аж до гранітоїдів).
Таблиця 1.3. Внутрішня будова Венери
Шар
Товщина, км
Склад
Кора
16-50
Кремнієві породи
Мантія
3000 - 3300
Тверді породи
Ядро (радіус)
3000
Напіврозплавлені залізо й нікель
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Вважають, що більше 500 млн. років тому Венера зазнала інтенсивної
деформації з утворенням так званих тессер, які проявляються окремими
плямами. За наявними спостережними даними запропоновано кілька моделей
внутрішньої будови Венери. Найпоширенішою є тришарова: ядро, нижня і
верхня мантії та силікатна кора понад 16 км завтовшки. Мантія є оболонкою з
твердих порід, що простягається на глибину ~ 3300 км до границі з залізним
ядром. На саме ядро припадає приблизно 12% маси планети (нагадаємо, що
для Землі ~ 16%), яке ймовірно складається з розплавленого заліза і нікелю.
Із суто теоретичних міркувань визначили безрозмірний момент інерції
планети І = 0,333. Це свідчить, що ядро Венери може бути не набагато меншим
за земне, а внутрішня будова планети також дуже подібною до земної. Не
виключено, що кора Венери (літосфера) в 2-3 рази товстіша за земну, оскільки
вона витримує досить високі та великі за площею гори.
Марс. Його хімічний склад є типовим для планет земної групи, хоча
існують специфічні відмінності. Під впливом гравітації тут також відбувався
перерозподіл речовини. На це, зокрема, вказують сліди магматичної діяльності.
Очевидно, що ядро багате на залізо та сірку, які при характерній температурі в
1300-1500 К перебувають в рідкому стані та є електропровідними. Радіус ядра
становить 800-1000 км, а маса – близько 9-10% маси планети. Відповідно до
сучасних уявлень, ядро формувалося близько мільярда років і це співпало з
раннім вулканізмом. Майже стільки ж тривав і період часткового плавлення
силікатів у мантії, який супроводжувався інтенсивними вулканізмом і
тектонікою і завершився близько 3 млрд. років тому. Принаймні протягом
мільярда років на Марсі тривали глобальні тектонічні процеси, внаслідок яких
виникли величезні вулкани.
Мантія Марса збагачена сульфатом заліза, значну кількість якого
виявлено в досліджених поверхневих породах. Але його вміст все ж помітно
менший, ніж на інших планетах земної групи. Товщина літосфери Марса сягає
кількох сотень кілометрів. Кора багата на олівін і оксид заліза, які і надають
планеті «іржавого кольору». Високий вміст гідроксидів заліза в ґрунті є
важливим свідченням опускання важких елементів і порід до ядра планети,
тобто відбувалася гравітаційна диференціація Марса, яка сильно затягнулася в
часі й була виражена набагато слабкіше, ніж на Землі. Саме з процесом
диференціації речовини пов’язана більша чи менша концентрація маси планети
до центра, яку відображає такий параметр, як безрозмірний момент інерції І =
0,366 ± 0,002, вперше визначений за даними космічної місії «Марс
Пасфайндер» [554] та який незалежно підтверджує невеликий розмір
металічного ядра. Ще одним цікавим фактом є наявність на Марсі дуже товстої
кори – літосфери, яка витримує навантаження найважчої в Сонячній системі
гори Олімп (висота близько 27 км та діаметр основи до 1000 км). Глобальну
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модель Марса було отримано шляхом поєднання моделей кори, силікатної
мантії та ядра [14, 334]. Зараз основним питання є ступінь відповідності
космогонічної моделі з масовим відношенням Fe/Sі = 1,71 сучасним моделям
внутрішньої будови планети (рис. 1.2), поштовхом до чого може бути
визначення в великою точністю радіуса ядра та спостережне підтвердження
його рідкого стану. Холодний зовнішній шар Марса можна розглядати як
непряму вказівку на те, що спочатку Марс пройшов стадію «океан магми»,
коли сталося помітне збідніння вмісту мантії радіоактивними джерелами тепла
через їх винос у кору.
Будова зовнішніх шарів кори Марса не є горизонтально однорідною, а
локальна структура, виявлена у місцях посадки модулів, була використана для
створення глобальної моделі кріолітосфери планети у вигляді реперних точок.
З аналізу результатів місії «Марс Пасфайндер» [599] було зроблено висновок
про подібність раннього Марсу до Землі. Деякі матеріали кори Марсу за
вмістом кремнезему можуть бути подібними до континентальної кори Землі.
Причиною пониженого рівня північної півкулі може бути гальмування
локалізованого там раннього процесу тектоніки плит через нестачу енергії в
надрах планети та її охолодження [1052]; оскільки таке припущення було
піддано критиці в роботі [969], проблема залишається відкритою.

Рис. 1.2. Модель внутрішньої будови Марса [86]
Висновки. Як видно, планети земного типу складаються зі щільного та
багатого на залізо ядра, оточеного мантією з магнію і силікатів (скельних
порід), а верхні шари кори сформувалися або з остиглих матеріалів при
диференціації всього об’єму на ранній стадії історії планет, або при пізнішому
підйомі з надр розплавлених складових мантії. Отже, густина кожної планети
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відображає баланс збагаченого залізом основного ядра і збагачених силікатами
мантії і кори. Відзначимо, що завдяки аналізу мікроприскорень космічного
апарату під час руху навколо небесного тіла, стає можливим зареєструвати
наявність на ньому важкого металічного ядра, а також певні гравітаційні
аномалії («маскони», які являють собою великі згустки кори чи мантії планети
та відрізняються від оточення значенням густини на 10-30%), а також дані про
те, як і на скільки зростає до центра густина планети.
Планети земної групи майже цілком складаються з мінералів (головним
чином з оксидів кремнію, алюмінію, заліза, кальцію, магнію, натрію і калію),
які зустрічаються у вигляді кристалів, сумішей і складних форм. Якщо маса
планети земної групи менше певного критичного діапазону мас, то планета
майже цілком складається з нелетких складових. Якщо у період формування
критичний діапазон мас буде перевищений, то планета почне захоплювати
водень і гелій разом з нелеткими оксидами металів, силікатами тощо. Таке
захоплення відбуватиметься якщо параболічна швидкість найлегшого
хімічного елементу (водню) на поверхні тіла досягне чотирикратної середньої
теплової швидкості при Т=1500 К (саме така температура передбачається на
рівні дисипації).

Рис. 1.3. Середня густина (, г/см3) класичних планет Сонячної системи;
зліва - направо: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і
Нептун, http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/solarsys/planet_density.gif
В характеристиках планет земної групи є багато спільного: невеликі
розміри й маса та середня густина в кілька разів більша за густину води (рис.
1.3); повільне обертання навколо своїх осей; мала кількість супутників; тверді
тіла, майже вся речовина яких зосереджена у літосфері. Їхні маси складають
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від 1,510-7 до 310-6 маси Сонця, радіуси - від 3,510-3 до 910-3 радіуса Сонця, а
середня густина – від 4 (Марс) до 5,4-5,5 г/см3 (інші три планети). Очевидно,
що в їхніх надрах існує хімічна диференціація: важкі елементи (зокрема, Fe)
концентруються біля центра; легші і водночас більш легкоплавкі – у зовнішніх
оболонках; кора і мантія складаються із силікатних порід та не виключено, що
всі вони мають рідке ядро. На Венері, Землі і Марсі є вулкани, а у поверхневих
шарах усіх чотирьох планет більшою або меншою мірою збереглися сліди
тектонічної діяльності (процесів горотворення) та інтенсивного метеоритного
бомбардування як одного з основних факторів формування поверхні Марса і
Меркурія. На Землі метеоритні кратери майже цілком стерті тектонічними та
ерозійними процесами, тоді як на Венері вони могли зберегтися набагато
краще.
1.4. Магнітне поле планет земної групи, супутників і астероїдів
Одним із факторів утворення магнітного поля планет є форма планети
(або її окремих оболонок). Якщо планета (чи її окремі оболонки) має форму
сплюснутого еліпсоїда обертання (еліпс обертається навколо малої осі), то
такий еліпсоїд має не два точкових фокуси, а фокальне кільце. Воно є
своєрідним проводящим контуром, швидкість руху частинок усередині якого
визначається швидкістю обертання планети. Розбіжність магнітних полюсів з
віссю обертання можна пояснити відхиленням форми планети від
«правильного» сплюснутого еліпсоїда обертання, а також неспіввісністю
фокальних кілець окремих еліптичних оболонок планети і, отже, її обертанням
за принципом «дзиґи Томсона».
Відомо, що магнітні поля планет уловлюють заряджені частинки, які
летять від Сонця: іони, протони, електрони тощо, тобто є для частинок
пастками, що утворюють навколо планет із сильним магнітним полем (напр.,
Землі) так звані радіаційні пояси. Отже, Землю можна розглядати як великий
магніт, південний полюс якого розташовується поблизу північного
географічного полюса, а північний – поблизу південного. Силові лінії
магнітного поля Землі (так звані геомагнітні лінії) виходять із області
північного магнітного полюса Землі, охоплюють нашу планету та входять у неї
в області південного. Форма магнітних силових ліній не є симетричною
відносно Землі, що зумовлено так званим сонячним вітром – потоком
високоенергійних електронів і протонів, які постійно випромінюються Сонцем;
його інтенсивність різко зростає під час спалахів на Сонці. Взаємодіючи з
магнітною оболонкою Землі, потоки заряджених частинок зумовлюють
стискування магнітних силових ліній з боку Сонця і їх розтягування в
протилежному напрямку, утворюючи магнітний хвіст.
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Напруженість магнітного поля наводиться в теслах (Тл) або в гаусах
(Гс), інколи в ерстедах; співвідношення тесла/гаус складає 10 -4. Оскільки
напруженість магнітного поля чисельно дорівнює індукції поля у вакуумі, а
поле планет є слабко-магнітними утвореннями, то напруженість магнітного
поля можна вказувати і в Гс.
Зі збільшенням відстані магнітне поле планет поступово зменшується, а
взаємодія сонячної плазми з магнітосферою починається на відстані, де тиск
магнітного поля планети врівноважується газодинамічним тиском сонячної
плазми; там створюється шар, по якому проходить електричний струм.
Оскільки обидві ці величини з часом змінюються, це зумовлює і зміну
розташування цього шару. Між Сонцем і планетою плазма утворює ударну
хвилю, на границі якої плазма сильно нагрівається. Напр., для Землі ударна
хвиля з боку Сонця (залежно від циклу його активності) утворюється на
відстані приблизно 70 000  10 000 км.
Земля. Походження магнітного поля Землі і донині залишається
загадкою, хоча є багато гіпотез пояснення цього феномена. Вважається, що
магнітне поле біля земної поверхні є сумарним полем, утвореним за рахунок
кількох джерел: 1) струмів, що перетинають поверхню Землі, так званого
вихрового поля; 2) зовнішніх космічних джерел; 3) джерел, зумовлених
динамікою в надрах Землі, які є домінуючими. Формування магнітного поля
Землі пояснюється на моделі магнітного гідродинамо, спрощено зображеного
на рис. 1.4, ліворуч.

Рис. 1.4. Моделі однодискового (ліворуч) і дводискового (праворуч)
динамо [79]
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У первинному слабкому магнітному полі (лінії зі стрілками),
спрямованому приблизно уздовж осі АА', обертається провідний диск. Між
«щіткою» В і віссю обертання АА', відповідно до закону індукції Фарадея,
утвориться різниця потенціалів, яка викликає електричний струм у колі DA'.
Генероване магнітне поле (замкнуті вихрові лінії) буде його підсилювати і тим
більше, чим швидшим буде обертання. Реальні процеси, які відбуваються в
земному ядрі, зазвичай набагато складніші і описуються законами
магнітогідродинаміки щодо магнітних та електричних властивостей провідної
рідини. Хоча гіпотеза однодискового магнітного гідродинамо не пояснює зміну
знаку полярності магнітного поля Землі, що грає важливу роль у
палеомагнітології, та вона є найкраще розробленою і загальновизнаною.
Оскільки магнітне поле Землі апроксимується центральним диполем з коловою
симетрією відносно осі цього диполя, це дозволяє за виміряними у будь-якій
точці поверхні земної кулі параметрами магнітного поля визначити географічні
координати – широту і довготу положення геомагнітного полюса.
Магнітні властивості гірських порід визначаються вмістом і орієнтацією
в них мінеральних зерен з різними магнітними характеристиками. Всі
речовини поділяються на діамагнітні, парамагнітні та феромагнітні. Перші
характеризуються відсутністю в їхніх атомах постійних магнітних моментів, а
загальний магнітний момент атома діамагнетика дорівнює нулю. Атоми
парамагнетиків мають власні магнітні моменти, а феромагнетики
характеризуються впорядкованим розташуванням магнітних моментів в
атомах. Для феромагнетиків існує температура, так звана точка Кюрі, вище
якої впорядкування магнітних моментів не зберігається, тому намагніченість
лави вулканів виявляють тільки після її охолодження нижче точки Кюрі.
Феромагнетики, до яких належать і феримагнетики, атоми яких мають різні за
своїм значенням магнітні моменти, є головними носіями магнітних
властивостей гірських порід. З огляду на те, що зерна феро- і феримагнітних
мінералів складають у гірських породах незначний відсоток, можна
припустити, що загальна намагніченість останніх є дуже слабкою.
Гірська порода, осадова чи магматична, в момент утворення набувала
намагніченості з напрямком та величиною магнітного поля, яке існувало в цей
конкретний проміжок часу. Якщо це осадова порода, то магнітні частинки,
осідаючи на дно озера, моря або океану, орієнтуватимуться за напрямком
силових ліній геомагнітного поля, яке існує в цей час і в цьому місці.
Магматичні гірські породи, лавові потоки, інтрузивні масиви, що застигають
на поверхні Землі або в земній корі на кілометрових глибинах, стають
намагніченими після досягнення точки Кюрі, яка буде різною для різних за
складом магматичних порід. Напрямок набутої намагніченості збігатиметься з
напрямком вектора напруженості магнітного поля в цей час і в цій точці. Для
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осадових порід набута намагніченість називається орієнтаційною, для
вивержених – термозалишковою. Саме природна залишкова намагніченість
гірських порід є провідною в палеомагнітології, оскільки будучи один раз
набутою конкретною породою, за сприятливих умов зберігається тривалий час.
При дослідженні орієнтованого у просторі зразку гірської породи можна
виміряти залишкову намагніченість цієї гірської породи, тобто визначити
напрямок силових магнітних ліній епохи, коли гірська порода сформувалася, і
обчислити положення геомагнітного полюса, виходячи з припущення, що
геомагнітне поле є полем центрального осьового диполя. При вимірюванні
слідів геомагнітного поля геологічного минулого в масовому порядку в
гірських породах різного віку і різних континентів стає можливим з’ясувати
еволюцію геомагнітного поля Землі та вивчити його історію, що і є суттю
палеомагнітології.
Інверсія магнітного поля – це зміна знака осесиметричного диполя. В
1906 році Б. Брюн (див. в [197]), вимірюючи магнітні властивості порівняно
молодих лав у центральній Франції, виявив, що напрямок їхньої
намагніченості є протилежним сучасному геомагнітному полю, тобто
північний і південний магнітні полюси ніби помінялися місцями, що могло
трактуватися як результат інверсії магнітного поля Землі. Зміна полярності
геомагнітного поля – найважливіше відкриття палеомагнітології, яке
дозволило створити нову науку магнітостратиграфію. Оскільки зміну знаку
геомагнітного поля не можна було пояснити в межах теорії однодискового
динамо, в 1960-х роках відомий японський геофізик Рікітакі [211] припустив,
що кожну конвективну чарунку (або вихор) у рідкому зовнішньому ядрі можна
вважати одним з дисків динамо. Модель найпростішого дводискового динамо
(рис. 1.4, праворуч) показала, що струм І1 від диска 1 перетікає в диск 2,
генеруючи магнітне поле (струм І2), яке, в свою чергу, підсилює магнітне поле
біля диска 1. Зміна струму, а отже і змінна магнітного поля, спочатку
коливаються близько певного стаціонарного стану, а пізніше, збільшуючи
амплітуду, раптово починають коливатися вже навколо іншого стаціонарного
стану. Таким чином моделюється можливість інверсії магнітного поля. У
справжньому магнітному полі Землі час, упродовж якого відбувається зміна
знаку полярності, може бути як коротким (до тисячі років), так і розтягуватися
на мільйони років.
Поле Землі є переважно дипольним з напруженістю на екваторі
31 000 нТл (0,31 Гс), біля північного полюса 58 000 нТл (0,58 Гс), біля
південного полюса 68 000 нТл (0,68 Гс). Окрім дипольної складової, є складові
вищих порядків – квадрупольна та октупольна, відношення яких до дипольної
біля поверхні Землі оцінюються в 0,14 і 0,09. Магнітній дипольний момент
Землі направлений приблизно протилежно до механічного. У першому
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наближенні магнітне поле Землі подібне до поля намагніченого диполя,
зміщеного щодо центру Землі до Тихого океану і нахиленого до земної осі.
Зараз цей зсув складає 451 км. Сила і форма геомагнітного поля поступово
змінюється, причому масштаб часу цих змін складає роки (рис. 1.5).
Напрям поля в будь-якій точці земної поверхні можна описати двома
кутами: 1) нахилом, тобто кутом між горизонтальною площиною і вектором
поля (кут вважається позитивним, коли поле направлене вниз); 2) азимутом –
кутом, який вимірюється від напряму на північ в бік сходу на горизонтальній
площині. Зараз диполь нахилений на кут ~11,5 0 до осі обертання планети. Вісь
диполя прецесує з періодом близько 9000 років.

Рис. 1.5. Зміна місцезнаходження північного (ліворуч) і південного
(праворуч) магнітних полюсів з 1900 по 2005 рр. [79]
Палеомагнітними вимірюваннями [44, 200, 203] встановлено, що
полярність диполя нерегулярно змінюється на протилежну. За останні 70 млн.
років це відбувалося в середньому 3 рази за 1 млн. років, що вказує на
нестабільність тих процесів, які збуджують магнітне поле Землі. Тим не
менше, напруженість магнітного поля і нахил диполя до вісі в період між
інверсіями залишаються практично незмінними, принаймні, більше 2,0-2,7
млрд. років. Час, за який змінюється полярність, порівняно короткий (менше
1000 років), тоді як стабільний період продовжувався від 100 тис. до 1 млн.
років. Окрім зазначених вище вікових змін магнітного поля, існують
короткочасні (місяці, можливо, роки) зміни напруженості магнітного поля з
амплітудою приблизно 100 нТл, зумовлені певними явищами в іоносфері і
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магнітосфері планети, збуреннями міжпланетного магнітного поля та місячносонячною періодичністю припливів в іоносфері Землі.
Магнітне поле Землі нагадує поле однорідної намагніченої сфери,
південний магнітний полюс якої не збігається з північним географічним
полюсом, а знаходиться в місці з координатами приблизно 76° пн. ш. і 101° зх.
д. Північний магнітний полюс Землі розташований в Антарктиді.
В 1905 р. відкрили зміну магнітного поля, що привело до висновку про
зароджування поля в рідкому зовнішньому ядрі планети та що порівняно
швидкі рухи проходять там без катастрофічних наслідків. Різкі зміни
магнітного поля Землі називаються магнітними бурями, які часто починаються
за одну - дві доби після хромосферних спалахів на Сонці, спричинені потоками
частинок, що рухаються від Сонця з великими швидкостями. Заряджені
частинки, ковзаючи уздовж силових магнітних ліній Землі, можуть проникати
в атмосферу, а зіштовхуючись з атомами атмосфери вони викликають світіння,
назване полярним сяйвом.
Меркурій. Під час трьох наближень КА «Марінер-10» (29.03.1974,
21.09.1974 та 17.03.1975) виміряно напруженість магнітного поля Меркурія
(300-700 нТл) із середнім значенням 350 нТл на екваторі та 700 нТл біля
полюсів, що відповідає приблизно 0,7% напруженості магнітного поля Землі.
Нахил осі диполя до осі обертання Меркурія становить 12, а напрямок співпав
із земним. При першому та третьому зближеннях дані напруженості
магнітного поля різнилися в три рази, що свідчило про складну структуру
магнітного поля, ретельне вивчення якого допускає наявність окрім
дипольного (двохполюсного) поля ще і полів з чотирма і вісьмома полюсами,
або ж указувало на короткострокову нестабільність дипольного магнітного
поля планети.
З боку Сонця магнітосфера Меркурія сильно стиснута під дією
сонячного вітру, тоді як з іншого боку (через короткостроковість пролітних
траєкторій КА «Марінер-10») не виключена наявність різного за напруженістю
«вмороженого» магнітного поля в різних кластерах поверхні Меркурія. Якщо
вважати, що його магнітне поле утворилося, подібно до Землі, за рахунок
своєрідної динамо-машини, то слід припустити обертання розплавленого заліза
в ядрі планети. Розрахунки в межах деяких моделей показують, що через
втрати тепла у перші 300-600 млн. років від утворення планети рідке ядро мало
б затвердіти, тому магнітне поле ніяк не змогло б згенеруватися. Аби усунути
протиріччя У. Хрістесен припустив [445], що металічне ядро містить значну
кількість легуючих домішок, основною з яких є сірка. Саме завдяки їй значно
знижується температура затвердіння ядра, тому воно ще може довго бути в
рідкому стані. Проте це знімає не всі протиріччя, одними з яких є організація
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конвекції в ядрі та збудження магнітного динамо в умовах дуже повільного
обертання планети.
В 1996 р. запропонували ще одну гіпотезу, яка може пояснити як саме
існування, так і нестабільність магнітного поля Меркурія. Вона спирається на
великий ексцентриситет його орбіти і на інтенсивний розігрів кори планети за
рахунок припливів у ній. Вважається, що основна частина ядра – тверда, але
його зовнішня частина і мантія постійно знаходяться в умовах фазового
переходу, тобто, вони періодично плавляться на певних ділянках орбіти, що
мало б зумовити періодичні річні коливання напруженості магнітного поля.
В 1998 р. Л. Ксанфомаліті [742] висунув гіпотезу для пояснення
нестабільності магнітного поля Меркурія через індукцію, яка утворюється в
певних місцях всередині планети окремими залишковими магнітними полями,
що збереглися в корі планети з часу поступового ослаблення та затухання
магнітного поля ядра. На планеті має бути кілька окремих, залишково
намагнічених районів з незалежними залишковими магнітними полями різної
орієнтації. В іншому разі дуже важко пояснити, яким саме чином лише один
диполь може привести до утворення магнітного поля Меркурія не з двома, а
шістьма, а можливо й вісьмома полюсами магнітного поля на планеті. Таке
пояснення не потребує гіпотетичної нестабільності власного поля планети, та
дії дуже потужних короткотермінових процесів в магнітосфері планети. В
межах запропонованої гіпотези вирішується також проблема втрати рідкого
стану ядра планети та присутності магнітного поля планети без магнітного
динамо. Таке магнітне поле Меркурія цілком може бути мультидипольним.
18 березня 2011 р. КА «Мессенджер» вийшов на високоеліптичну
полярну орбіту навколо Меркурія при найменшій висоті над поверхнею
близько 200 км. Для того, щоб зробити вибір між існуючими на сьогодні
гіпотезами магнітне поле Меркурія з магнітометром цього КА детально
вимірювалось з орбіти протягом кількох меркуріанських років, визначалось
його точне значення і зміна з положенням на планеті та висотою. Так, передані
на Землю у 2011 р. дані показали, що в північній півкулі поле сильніше, ніж у
південній, а магнітний екватор планети знаходиться на 480 км (на 0,2 радіуса)
ближче до північного полюсу від географічного. Тобто, південний полюс
Меркурія менше захищений від бомбардування зарядженими частинками
сонячного вітру і тому його поверхня більше піддається «космічному
вивітрюванню».
Венера. У середині 1980-их років після польотів КА серій «Венера» та
«Марінер» було встановлено практичну відсутність значного магнітного поля
на Венері, що пов’язують з її внутрішньою структурою, а також з практичною
відсутністю прецесії полярної осі та малою кутовою швидкістю обертання.
Нагадаємо, що сидеричний період обертання становить 243 земні доби, а
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напрямок обертання – зворотній. В той же час в іоносфері є магнітне поле,
хоча й досить слабке, сформоване внаслідок взаємодії міжпланетного
магнітного поля напруженістю близько 10 нТл з іоносферою планети, яка
рухається в ньому. В іоносфері, яка є провідником, з’являються електричні
струми, які збуджують локальні хаотично орієнтовані магнітні поля
напруженістю ~ 15-20 нТл. Взаємодія цих полів з плазмою сонячного вітру
сильно ускладнює картину.
Марс. Вважається, що в Марса є слабке магнітне поле з силою менше 2%
земного та протилежною земній полярності. Досить швидке обертання планети
навколо осі (період – 24 год. 39,5 хв.) наводило на думку про можливість
існування власного магнітного поля Марса, але в 1965 р. при прольоті КА
«Марінер-4» на відстані 13 200 км від його центра (при радіусі 3394 км) його
не виявили. Приблизно такі ж дані отримали в 1972-1974 рр. в експериментах
на КА «Марс-3» та «Марс-5», згідно з якими напруженість магнітного поля на
екваторі не може перевищувати 45 нТл, а магнітний момент має бути в межах
2,5-3,11018 Тл/см3, тобто він значно менший від земного (81021 Тл/см3) [75].
Таке невелике значення напруженості магнітного поля Марса пояснювалось
стисненням міжпланетного магнітного поля при обтіканні немагнітної планети.
У середині 1980-х років запропонували іншу гіпотезу: магнітне поле мале
тому, що сучасні дослідження співпали з моментом інверсії, тобто зараз на
Марсі відбувається зміна полюсів магнітного поля.
Найдетальніше магнітне поле було досліджене КА «Марс Глобал
Сервейєр», виведеним майже на колову орбіту досить близьку до поверхні
планети. Магнітні вимірювання [282, 460] підтвердили, що власне магнітне
поле в Марса все ж таки є, але воно має не глобальну, а локальну структуру;
найбільші з так званих магнітних масконів (з напруженістю до 150 нТл)
розташовані у південній півкулі. Це своєрідні магнітні смуги, які
простягаються зі сходу на захід, причому сусідні смуги часто намагнічені в
протилежних напрямках. Всього виявлено 5-6 таких пар і вважається, що це
великі ділянки кори, які затверділи мільйони (а то і мільярди) років тому, а
спостережне магнітне поле є залишками («рудиментами») древнього
магнітного поля, згенерованого у тоді ще великому рідкому металічному ядрі.
Різну орієнтацію фрагментів магнітного поля пояснюють утворенням при
різній полюсності (орієнтації) колишнього магнітного поля планети.
Місяць. Магнітне поле Місяця вперше досліджувалось при підльоті КА
«Луна-2» та було встановлено його існування в глобальних масштабах з
дипольним моментом на чотири порядки менше від земного [76], Надалі такі
дослідження велися за допомогою магнітометрів, встановлених на
посадочному модулі «Луноход-2» і на пілотованих кораблях «Аполлон-12, 14,
15 і 16», а також з субсупутників, які запускали з борта КК «Аполлон-15» і
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Аполлон-16». За одержаними даними побудували крупномасштабні карти
місячного магнітного поля та визначили верхню межу дипольного магнітного
моменту Місяця в 1,1∙1019 Гс∙см3, нахиленого під кутом 34о до осі обертання
Місяця і спрямованого на південь.
Водночас виявили ділянки з досить великими значеннями намагніченості
(магнітні аномалії). Найбільше магнітне поле було в материкових районах,
найменше – в морських районах [998]. Експерименти на КА «Луноход-2»
підтвердили наявність магнітних аномалій, характерний розмір яких становив
200-300 м [491], а питання про походження такої структури магнітного поля
залишається невирішеним. Таким чином, Місяць не має ані потужного
магнітного поля, ані значної магнітосфери, здатної протистояти сонячному
вітру.
Ганімед є найбільшим природним супутником планет у всій Сонячній
системі (RГ=2631 км). Він має однакові періоди обертання навколо власної осі
та навколо Юпітера (7,155 земних діб), тобто обертається синхронно і завжди
повернутий до планети одним і тим же боком. Середня густина – 1,93 г/см3.
Власне магнітне поле зареєстроване в 1995 р. КА «Галілео» – першого
штучного супутника Юпітера. Виявилося, що напруженість магнітного поля
біля його поверхні дорівнює 750 нТл, що більше, ніж у Меркурія; вісь
магнітного диполя нахилена до осі обертання під кутом близько 10 о.
За результатами спостережень одержали дуже мале значення
безрозмірного моменту інерції цього супутника (І = 0,3105), що свідчить про
дуже високий ступінь концентрації важких елементів у його ядрі з радіусом
близько 0,2Rг. Модельні розрахунки показали, що ядро найімовірніше
складається з легованого сіркою заліза, яке сприяє тривалому існуванню
залізного ядра в рідкому стані [351, 721].
Іо. Оцінку власного магнітного поля найближчого до Юпітера
галілеєвого супутника Іо сильно утруднювали електромагнітні явища в
оточуючому потужному плазмовому торі, який закриває його власне магнітне
поле [1170]. Про можливість існування власного магнітного поля на Іо
свідчить досить велике значення безрозмірного моменту інерції 0,378 (який
виявився близьким до місячного: І = 0,391) при радіусі 1815 км та густині 3,55
г/см3, тому цілком імовірною може бути наявність невеликого рідкого
металічного ядра.
Європа. Безрозмірний момент інерції третього галілеєвого супутника,
Європи І = 0,332 (при радіусі 1569 км і густині 1,83 г/см 3), близький до
земного. КА зареєстрував власне магнітне поле на рівні 20-50 нТл [1023].
Каллісто. У четвертого галілеєвого супутника магнітне поле поки що не
знайдено [718-723]. Його безрозмірний момент інерції виявився досить
великим І = 0,40 ± 10% (при радіусі 2400 км та густині 1,83 г/см 3).
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Астероїди 951 Гаспра та 243 Іда. Ці астероїди також досліджувалися
під час зближення з ними КА «Галілео» і встановили практично повну
відсутність власного магнітного поля у астероїда Іда і його наявність у
астероїда Гаспра на рівні 2-5 нТл [717]. Обидва астероїди є тілами
неправильної форми: 951 Гаспра – 19×12×11 км; 243 Іда – 56×24×21 км.
Можливими кандидатами на наявність власного магнітного поля за
такими критеріями, як розмір та маса тіл можуть бути [1133] супутники:
Сатурна – Титан масою 1,3451026 г (нагадаємо, що маса Ганімеда 1,48231026
г), радіусом R=2575 км, синхронним періодом обертання в 15,95 земної доби
та Нептуна – Тритон радіусом 1353 км, масою 2,141025 г, синхронним
періодом обертання в 5,88 земних діб (зворотний напрямок).
Отже, разом із класичними власними магнітними полями у переважної
більшості планет Сонячної системи були також знайдені магнітні поля на
деяких супутниках планет і навіть на деяких астероїдах. Останній факт змушує
повністю переглянути уявлення про походження небесних тіл цього класу,
оскільки очевидно, що магнітне поле могло виникнути лише у доволі
масивному планетному тілі.
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Розділ 2. Загальні питання формування дифузно
відбитого шершавими поверхнями випромінювання

З

а сучасними уявленнями, тіла Сонячної системи утворилися
внаслідок
стиснення
окремих
фрагментів
єдиного
газопилового шару протягом мільярдів років еволюціонували
до сучасного стану. Зокрема, поверхневі шари безатмосферних
планет та планет з малопотужними атмосферами (Земля, Марс,
супутник Сатурна Титан) змінювалися в часі внаслідок
вулканічних та тектонічних процесів, бомбардування меншими
космічними
тілами,
під
дією
жорсткого
сонячного
випромінювання тощо.
Це призвело до утворення складного рельєфу (макрорельєфу), в тому
числі кратерів різних розмірів, та мікронерівностей (мікрорельєфу) на деталях
рельєфу. Поверхневі шари, яким притаманний мікрорельєф, називають
шершавими (пористими, шпаристими). Крім того, під дією жорсткого
сонячного випромінювання також змінюються оптичні властивості
поверхневого шару, що підтверджується численними лабораторними
дослідженнями (напр. [490, 500]). Так, в першій із цих робіт встановили, що
при бомбардуванні  - променями дозою приблизно 4∙106 рентген затверділого
у вакуумі SiO2 його відбивна здатність зменшилась. У другій роботі наведено
результати дослідження бомбардування порошку енстатитового ахондриту
пучком протонів з енергією 60 кеВ при густині струму 2∙10 -6 А/см2. Виявилося,
що після восьмигодинного бомбардування, що відповідає опроміненню
сонячними протонами упродовж 105 років фотометричні і поляризаційні
властивості змінилися. Максимальне значення ступеня поляризації P max не
лише збільшилось, але змінилась його спектральна залежність. Якщо для
неопроміненого зразка значення Pmax не залежало від довжини хвилі, то для
опроміненого воно зростало зі зменшенням довжини хвилі. Відбивна здатність
зменшилась майже вдвічі.
Ступінь шершавості поверхневих шарів у першому наближені
характеризується двома безрозмірними параметрами Мі:

z1 = 2πr/λ,

(2.1а)

z2 = 2πl/λ,

(2.1б)

де r – розмір нерівностей (частинок), l – середня відстань між ними, λ –
довжина хвилі. Очевидно, що завжди виконується така нерівність
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z1 < z2.

(2.2)

Нерівності, які відповідають умові z1 ≈ 1, характеризують так званий
мікрорельєф, який відіграє домінуючу роль у формуванні поля дифузновідбитого випромінювання при довільних умовах освітлення і спостереження.
За умовами формування цього поля на мікрорельєфі розрізняють два граничні
випадки. При z2 ≈ 1 електромагнітні поля розсіяного різними частинками
випромінювання перекриваються, тому за наявності різниці фаз між
променями з’являється явище інтерференції. З цієї причини у строгій теорії
взаємодії світла з таким середовищем слід враховувати фазові співвідношення
між хвилями, розсіяними окремими частинками. При z 2 >> 1 поля не
перекриваються, тому навіть якщо розсіяні цими нерівностями хвилі мають
різні фази, інтерференція світла не відбувається, що дає змогу оперувати лише
інтенсивністю.
Нерівності, які відповідають умові z1 >> 1, належать до так званого
макрорельєфу (або мезорельєфу), окремі елементи якого також
характеризуються власним мікрорельєфом. Для таких нерівностей оптичні
властивості дифузно відбитого випромінювання мають дві складові: 1) фізичні
процеси взаємодії електромагнітного поля з мікрорельєфом, який є
домінуючим для всіх умов освітлення; 2) ефект зміни умов освітлення (як
правило, тіньові ефекти) для макрорельєфу, прояв якого посилюється з
наближенням до країв диска (особливо при великих значеннях фазового кута).
З виразів (2.1а, б), які містять відношення r/λ та l/λ, випливає, що
віднесення елемента рельєфу до мікро- або макрорельєфу також є відносним.
Якщо якийсь елемент рельєфу у видимому (тим більше в далекому
ультрафіолетовому) діапазоні хвиль відповідає нерівності z 1 >> 1, то в
радіодіапазоні може мати місце нерівність z1 << 1, що слід мати на увазі не
лише при аналізі спостережних даних в різній довжині хвиль, але й при
порівнянні оцінок, наприклад міри пористості поверхневого шару.
Розсіюючі властивості частинок мікрорельєфу описуються відповідними
матрицями розсіяння, елементи яких залежать від суто геометричних (розміри,
форма, орієнтація тощо) характеристик та спектральних значень комплексного
показника заломлення

m(λ) = nr(λ) – ini(λ),

(2.3)

де nr(λ) – дійсна частина показника, ni(λ) – уявна частина показника
заломлення.
Очевидно, що при формуванні дифузно відбитого випромінювання
шершавими поверхнями, окрім розсіяння і поглинання випромінювання мають
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місце явища інтерференції та дифракції світла, а також багаторазового
розсіяння. Через це фотометричні та поляриметричні властивості дифузновідбитого випромінювання є не такими, як для ідеально гладких (дзеркальних)
поверхонь. Перш ніж перейти до виявлення цих розбіжностей, нагадаємо
властивості дзеркально відбитого (розсіяного) випромінювання.
Як відомо, світло являє собою електромагнітні хвилі, де коливання
електричного та магнітного векторів відбуваються в перпендикулярних
площинах, і які, в свою чергу, перпендикулярні площині поширення світла.
Загалом, така хвиля описується рівнянням кривої

 El

 al

2

2

  Er 
EE
2
     2 l r cos   sin Δ,
al a r
  ar 

(2.4)

яке є рівнянням конічного перетину та має форму еліпса, вписаного в
прямокутник (рис. 2.1). Тут  = 1 - 2, а 1 і 2 – початкові фази паралельної і
перпендикулярної складових вектора; а l , а r – складові його амплітуди
(індекси l та r позначають паралельну та перпендикулярну площини).
Світлову хвилю (2.4) називають еліптично поляризованою. Якщо

  m

(m  0, 1, 2…),

(2.5)

то еліпс вироджується в пряму лінію, а світловий промінь стає лінійно
поляризованим (лінійна поляризація)

Еl / Er  (-1)mal / ar,

(2.6)

а якщо

  m/2

(m   1,  2…)

(2.7)

при аr  al – вироджується в коло, а світловий промінь стає поляризованим по
колу (колова або циркулярна поляризація)

El2  Er2  a 2 .

(2.8)

Якщо 0    , хвилям приписують праву (додатну) колову
поляризацію, а якщо     2 – ліву (від’ємну) колову поляризацію.
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Рис. 2.1. Еліпс поляризації хвилі
У загальному випадку осі еліпса не паралельні осям ох та оу, а між
параметрами еліпса а, b та амплітудами світлової хвилі аl, ar існують
співвідношення

a 2  b2  al2  ar2 ,

(2.9)

tg2  2al ar cos  /( al2  ar2 ) ,

(2.10)

sin 2   2al ar sin  /( al2  ar2 ) ,

(2.11)

де – (/4) <  < (/4) – допоміжний кут, який визначає форму та орієнтацію
еліпса, а саме:

tg   b / a .

(2.12)

Як видно, еліпс поляризації характеризується трьома незалежними
величинами: амплітудами al, ar та різницею фаз , або величинами малої та
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великої півосей a, b і кута орієнтації еліпса . У 1852 р. К. Стокс запропонував
описувати еліпс поляризації чотирма параметрами:

I = al2 + ar2 = Il + Ir,
Q = al2 - ar2 = Il - Ir,
U = 2al∙ar∙cos,
V = 2al∙ar∙sin,

(2.13а)
(2.13б)
(2.13в)
(2.13г)

I = El El* + Er Er*,
Q = El El* - Er Er*,
U = El Er* + Er El*,
V = i(El Er* - Er El* ),

(2.14а)
(2.14б)
(2.14в)
(2.14г)

або

які носять його ім’я (параметри Стокса I, Q, U та V). Параметр I характеризує
інтенсивність світлового потоку, Q та U – лінійну поляризацію, а V – колову.
При цьому

I2 = Q2 + U2 + V2

(2.15)

Кожна з індивідуальних світлових хвиль, інтенсивність яких описується
виразом (2.14), є повністю поляризованою, але світловий пучок з повною
хаотичною орієнтацією окремих складових буде мати нульові значення
параметрів Стокса Q, U, V, тому він стає не поляризованим (натуральним). Для
проміжного випадку неповної хаотичної орієнтації окремих складових вираз
для інтенсивності матиме вигляд

I  I0  (Q2  U2  V2)1/2,

(2.16)

де I0 – частка неполяризованого світла. Подібна ситуація буде і в
макромасштабах, прикладом чого може бути Сонце. Незважаючи на те, що
випромінювання його лімбових точок є лінійно поляризованим, але завдяки
тому, що положення площини поляризації прив’язані до радіус-векторів, то
при практично сферичній формі (різниця екваторіального та полярного
кутових радіусів 0,05″ при середньому його значенні 961,2″) та досить
високому ступені оптичної однорідності диска – світло інтегрального диска
Сонця є практично неполяризованим.
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За значної несферичності небесного тіла або оптичної неоднорідності
диска, яка виникає, наприклад, через явище затемнення в системах «зорязоря», або «зоря-планета», – оптична симетрія порушується. Через це
випромінювання інтегрального диска зорі (системи) стане частково лінійно
поляризованим; прикладом цього є затемнювано змінні зорі (рис. 2.2). В
залежності від геометрії затемнення матиме місце не лише залежність ступеня
поляризації від фази затемнення, але й від орієнтації площини поляризації.
Цей ефект використовують для пошуку і дослідження планет навколо зір.

Рис. 2.2. Спостережувані (точки) і розраховані (лінія) зміни положення
площини поляризації () і ступеня поляризації (Р) подвійної зорі Вольфа-Райє
EZ Canis Major в залежності від фази затемнення (Т/Т o). Вертикальними
барами показані похибки вимірювання [509]
На практиці зазвичай користуються не параметрами Стокса, а величинами
лінійної поляризації Р та колової V  , а також положенням площини лінійної
поляризації , які з параметрами Стокса зв’язані такими співвідношеннями:
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для лінійної поляризації

P  (Q 2  U 2)1/2/I

(2.17)

(якщо це відношення помножити на 100, одержимо ступінь поляризації у
відсотках, а якщо на 1000 – у промілях).
Для положення площини лінійної поляризації

tg 2  U/Q;

(2.18)

для колової поляризації

V   sin 2  V/I.

(2.19)

З наведеного випливає, що лінійна поляризація не залежить від орієнтації
системи координат, а зміну останньої відслідковує положення площини
поляризації . Нормовані на інтенсивність параметри Q, U та параметри Р, ψ
зв’язані між собою виразами

Q = P cos2ψ,
U = P sin2ψ.

(2.20a)
(2.20б)

В роботах з дослідження поляризаційних властивостей тіл Сонячної
системи зазвичай використовуються поняття додатної та від’ємної лінійної
поляризації. Додатна поляризація стосується променя для якого ψ = 90
(Q = Pcos2 = -P), а від’ємна – ψ = 0о або 180о (Q = Pcos2 = P);
тобто, цими термінами можна користуватися лише тоді,
коли параметр U ≡ 0.
В усіх інших випадках слід користуватися параметрами Стокса Q, U або
P, ψ. Будь-який акт взаємодії світла з речовиною зумовлює зміну параметрів
Стокса. Найпростішою є взаємодія випромінювання з ідеально гладкими
поверхнями, коли інтенсивності відбитого та заломленого променів
описуються формулами Френеля.
Якщо на межу двох середовищ, які характеризуються дійсними
частинами показника заломлення nr1 та nr2, падає світловий промінь під кутом i,
то він частково відіб’ється під кутом ε, а частково, заломившись, проникне в
середовище під кутом i′, величину якого визначає закон заломлення Снеліуса
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sin i/sin i  nr2/nr1  n  v2/v1,

(2.21)

де v1 та v2 – швидкість поширення світла в цих середовищах. При n > 1 для
кожного кута падіння існуватиме дійсний кут заломлення, тоді як при n < 1
такі кути існуватимуть лише за умови sin i < n. Для інших значень кута і матиме
місце явище повного внутрішнього відбиття. Розподіл енергії в ортогональних
складових описується формулами Френеля:
для відбитих променів
2

 cos i  (n 2  sin 2 i )1 / 2 
 ,
Rr  
2
2 1/ 2 
 cos i  (n  sin i ) 

(2.22а)

2

 n 2 cos i  (n 2  sin 2 i )1 / 2 
 ;
Rl   2
2
2 1/ 2 
 n cos i  (n  sin i ) 

(2.22б)

для заломлених променів

Tr  1 –Rr та Tl  1 –Rl.

(2.23)

Звідси видно, що лише для і  0 Rr = Rl, тоді як для і > 0 ортогональні
амплітуди відбитого випромінювання різні; тобто у разі падіння навіть
неполяризованого променя відбитий та заломлений промені будуть лінійно
поляризованими. Легко переконатися, що за всіх значень кута падіння
виконуються умови: Rr > Rl, та Tr < Tl. Максимум поляризації припадає на
кут падіння променя, який визначається з умови
(2.24)
та називається кутом Брюстера.

і  arctg n,

Стан поляризації залежить від властивостей падаючого проміння та
природи середовища. Якщо падаючий промінь є неполяризованим, то відбитий
і заломлений, незалежно від природи речовини, завжди будуть лінійно
поляризованими. Площина поляризації завжди збігатиметься з площиною
падіння для заломленого променя та буде перпендикулярною для відбитого.
Якщо падає лінійно поляризоване світло, для діелектриків обидва промені
залишаються лінійно поляризованими, але положення площини поляризації
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визначатиметься ще й положенням площини поляризації падаючого променя.
Для 0 <  < 90 положення площини поляризації зміниться на величину :

tg  Rr / Rl

(2.25a)

для відбитого і

tg  Tr / Tl

(2.25б)

для заломленого.
Для металічної поверхні відбите та пропущене проміння стає еліптично
поляризованим. За повного внутрішнього відбиття стан поляризації не
змінюється, але між ортогональними складовими з’являється різниця фаз

tg

 sin i (cos 2 i  n 2 )1 / 2 ,

2
cos 2 i

(2.26)

тобто, лінійно поляризоване проміння перетворюється на еліптично
поляризоване.
Відзначимо, що
процес поляризації
пропущеного проміння
відображають
спостережні
дані
про
поляризованість
теплового
випромінювання деталей дисків безатмосферних небесних тіл, особливо
лімбових ділянок, про що детальніше мова піде пізніше.
Звичайно,
реальні
поверхневі
шари
небесних
тіл
не
є
плоскопаралельними та дзеркальними, тому дифузно відбите випромінювання
формується внаслідок складних процесів взаємодії світлового променя з
поверхневим шаром, які залежать від фізичних характеристик та структури
останнього, а також від умов освітлення.
2.1. Умови освітлення
Умови освітлення довільної точки на диску планети вважають повністю
заданими, якщо крім фазового кута , відомі кути падіння та відбиття світла
(рис. 2.3). Тут М – спостережна точка на диску планети; , o –
планетоцентрична широта відповідно спостережної точки та Сонця (в системі
координат, прив’язаній до видимого екватора планети); L, Lo –
планетоцентрична довгота спостережної точки та Сонця; A – кут нахилу
екватора інтенсивності до видимого екватора планети. Відзначимо, що під
екватором інтенсивності розуміють великий круг, де лежать проведені з
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центра планети напрямки на Сонце та спостерігача. Косинуси кутів падіння
cosi  0 та відбиття cos   для конкретної деталі диска обраховуються за
виразами

0  sin0 sin  cos0 coscos(L  L0),
  coscosL.

(2.27a)
(2.27б)

Рис. 2.3. Визначення кутів падіння і відбивання
Якщо екватор інтенсивності збігається з видимим екватором (А  0), то
вираз (2.27а) набуває вигляду

0  coscos(  L).

(2.27в)

Тут α – кут фази (фазовий кут) планети (чи деталі на диску планети), який є
кутом у центрі планети між напрямками на центр Сонця і на спостерігача. У
деяких випадках, зокрема в працях із розв’язання задач переносу
випромінювання, зазвичай використовують поняття кута розсіяння θ = π – α.
При α = 0о симетрично освітлюється увесь диск планети, а ці моменти
називають опозицією. Для наземного спостерігача така ситуація ніколи не
реалізується, а досяжними є певні мінімальні значення фазового кута, що
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залежать від відстані планети до Сонця та Землі, і він ніколи не буває меншим
за кутовий радіус Сонця.
При α = 180о диск планети повністю неосвітлений, що спостерігається
для Меркурія, Венери та Місяця під час їх проходження перед диском Сонця.
Для проміжних значень фазового кута видима частина диска з одного
боку обмежена проекцією істинного краю планети – лімбом, а з іншого –
проекцією межі між освітленою і неосвітленою частинами (термінатором).
Точку на екваторі інтенсивності, через яку проходить напрямок на Сонце
(і  0), називають підсонячною точкою. Якщо падаючий та відбитий промені
розташовані на екваторі інтенсивності з різних боків напрямку на спостерігача,
то між кутом фази та кутами падіння та відбиття світла є такий зв’язок

  і  ,

(2.28а)

а якщо з одного боку

  |і  |.

(2.28б)

Якщо система координат прив’язана до екватора інтенсивності, між
кутами фази, падіння та відбиття світла має місце співвідношення

cos   0  [(1   20 ) (1  2)]1/2 cos (  0),

(2.29)

де 0,  – азимути падаючого та відбитого променів. Очевидно, що в опозицію
для всіх точок диска планети різниця азимутів складає 180.
2.2. Параметри поля відбитого випромінювання
Інтенсивність відбитого випромінювання I визначають таким чином.
Якщо на розташовану перпендикулярно до напрямку променя елементарну
площадку ds падає сонячне проміння в інтервалі частот dν у тілесному куті dω
за час dt (рис. 2.4), то його кількість dE дорівнює

dE = Idsdνdωdt.

(2.30)

Коефіцієнт пропорційності I, або інтенсивність відбитого проміння,
визначає кількість променевої енергії, яка падає в одиничному інтервалі частот
за одиницю часу в одиничному тілесному куті на одиничну площадку,
розташовану перпендикулярно до напрямку випромінювання. Якщо
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інтенсивність випромінювання
характеристики.

відома,

можна

визначити

й

інші

Рис. 2.4. Схема падіння і відбивання світла
Однією з них є густина випромінювання , яка визначає кількість
променевої енергії в одиниці об’єму:

  I/c,

(2.31)

де с – швидкість світла.
У загальному випадку, якщо на заданий об’єм проміння падає з усіх
боків, то

 

1
I d .
с

(2.32)

За умови ізотропного випромінювання

  4I/с.

(2.33)
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Важливою величиною є потік випромінювання Н – кількість променевої
енергії, яка проходить через одиничну площадку за одиницю часу в одиничному
інтервалі частот у заданому напрямку. Цю величину описує вираз


2

0

0

H   d  I cos  sin  d

,

(2.34)

де  – азимут вибраного напрямку.
Визначення потоку також можна сформулювати як різницю освітленості
площадки з протилежних боків, а саме

H  E  E .

(2.35)

Інтенсивність відбитого сонячного випромінювання у заданих умовах
освітлення має вигляд

I(μo, μ, α) = πE o r(μo, μ, α) μo ,

(2.36)

де E o – сонячна стала, r(μo, μ, α) – коефіцієнт відбиття (яскравості).
Величину

ρ(μo, μ, α) = r(μo, μ, α)μo

(2.37)

називають по-різному: яскравісний фактор, альбедо деталі, відбивна
здатність, видиме чи плоске альбедо деталі. Надалі використовуватимемо
термін «відбивна здатність».
Відбивну здатність усієї планети при фазовому куті  називають
видимим (плоским) альбедо А() диска планети, значення якого
розраховується за формулою

A ( ) 

 /2


 

 /2

cos (  L) cos LdL

 /2

r

0

( 0 ,  ,  ) cos 3 d , (2.38)

0

за α = 0° – геометричним альбедо (Аg  A(0)), а (2.38) набуває вигляду
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1

Ag  2 r ( 0 , 0 , 0) 02 d0 .

(2.39)

0

Легко переконатися, що для ламбертівського розподілу яскравості по
диску

Ag 

2
r (1, 1, 0) .
3

(2.40)

Фазову залежність відношення

F()  A()/Ag

(2.41)

називають фазовою функцією,
а її інтеграл q – фазовим інтегралом:


q  2  F ( ) sin  d .

(2.42)

0

Відзначимо, що в спостережних роботах використовується термін «фазова
залежність блиску» m(α), який описує зміну зоряної величини з кутом фази.
Інтегральна відбивна здатність планети в межах усієї сфери отримала назву
сферичного альбедо (альбедо Бонда) Аs, пов’язаного з геометричним альбедо
як

As  qAg.

(2.43)

Відбивна
здатність планети в усьому спектральному інтервалі
описується поняттям інтегрального, ілюстративного або болометричного
сферичного альбедо


 A ( ) E ( )d
s

Ai 

0

0

.



 E ( )d
0

0

(2.44)
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2.3. Фотометричні властивості безатмосферних тіл
Найперші ж дані про розподіл яскравості по диску безатмосферних
небесних тіл показали, що вони не мають нічого спільного із дзеркальним, а
тому для його опису використовують різні закони. Найпростішими, які можна
назвати суто формальними, є закони Ламберта

 (0 , μ)  ρ (1,μ) 0

(2.45)

та Ломеля-Зеєлігера

 (0, )  ρ (1, μ) 0/(0  ),

(2.46)

Для закону Ламберта (ортотропної поверхні) вираз для фазової функції
(2.41) має вигляд

F ()  [sin   (  ) cos ]/,
аq

(2.47)

 2/3. Для такої поверхні m(α) практично лінійно змінюється з кутом фази.

Оскільки насправді форма розподілу яскравості по диску змінюється з
довжиною хвилі, аби врахувати його Н. Ситинська ускладнила вираз (2.45),
записавши у вигляді

ρ(μо , μ) = ρ(1, μ) (μо)q′,

(2.48)

де q′ – так званий фактор гладкості, значення якого залежить від довжини
хвилі (відбивної здатності поверхневого шару) та кута фази і змінюється у
межах 0 ≤ q′ ≤ 1.
Іншу форму закону запропонував М. Міннарт [163]

 ( 0 ,  )  r (1, 1, 0) 0k  k 1 ,

(2.49)

де k – параметр Міннарта. Неважко переконатися, що в опозицію (  0) q 
2k - 1.
Ці суто формальні закони задовільно описували спостережний розподіл
яскравості по диску небесних тіл з малими кутовими розмірами та при малих
значеннях фазових кутів, але для Місяця вони виявились цілком непридатними і
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постала проблема розробки законів, які б враховували фізичні характеристики та
структуру поверхневих шарів.
Цьому сприяло ще й відкриття так званого ефекту опозиції в блиску
безатмосферних небесних тіл, який проявляється в тому, що на малих значеннях
фазового кута зоряна величина міняється з кутом фази не лінійно. Незважаючи
на те, що на цей ефект фотометричні спостереження галілеєвих супутників
Юпітера вказали ще в 1926 і 1927 рр. [1072, 1073], але активне обговорення
розпочалося лише після того, як Т. Герелс з колегами [575] виявив його у
деталей місячної поверхні (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Ефект опозиції яскравості деталей поверхні Місяця для
візуальних променів у зоряних величинах: кружки – спостереження [575],
суцільна лінія – розрахунки в модифікованій моделі Хапке [182]
Дещо пізніше Ф. Оеткінг [904], досліджуючи в лабораторних умовах
залежність відбивної здатності різноманітних земних зразків (оксиди магнію та
алюмінію, базальт, пемза, вулканічні шлаки тощо) при кутах падіння менше 5о
також зареєстрував подібний ефект, хоча й менше виражений. Пізніше його
виявили практично в усіх безатмосферних небесних тілах, а його характерною
особливістю є те, що для більшості з них ефект опозиції стає менш вираженим
при зростанні довжини хвилі, тобто зі збільшенням альбедо.
Для максимально коректного опису розподілу яскравості по диску Місяця
багато дослідників розробили власні закони. Одним з них є закон Л. Акімова [7,
10, 11]. Для поверхневого шару з такою шершавістю, якщо великомасштабний
мезорельєф вже не може змінити відносний розподіл яскравості по диску, для
закону розподілу яскравості по диску було отримано суто математичний вираз
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Ψ(L,ψ,α) = cos(α2)(cosψ)α/(π-α) secL cos{[π/(π – α)][L – α/2]}, (2.50)
та емпіричний

Ψ(L,ψ,α) = cos(α2)[1 - (sinα/2)q+1]-1×
×(cosψ)qsecL[cosq+1(L–α/2)–sinq+1α/2],

(2.51)

який стає законом Ламберта при q = 1.
Недоліком цих законів є неврахування фізичних процесів при взаємодії
світла з поверхневим шаром. Одним із перших законів, в якому принаймні
елементарно враховані такі процеси, є закон Б. Хапке [627], в основу якого
покладено так званий тіньовий механізм. Тут використані такі припущення.
1. Поверхневий шар складається з хаотично розташованих дрібних, але
більших за довжину хвилі, елементів (частинок), упакованих так, що світловий
промінь з будь-якого напрямку може проникнути всередину поверхневого
шару на глибину, більшу за подвійний розмір частинок. Оскільки частинки
вважались хаотично орієнтованими, то
приймалось, що індикатриса
розсіяння (фазова функція, функція розсіяння) χ(α) залежить лише від
фазового кута.
2. Відбивна здатність поверхневого шару, яка характеризується альбедо
одноразового розсіяння ω, така мала, що багаторазовим розсіянням світла
можна знехтувати. Нагадаємо, що термін «альбедо одноразового розсіяння»
(альбедо частинок, ймовірність виживання кванта) означає відношення

ω = σs /(σs + σκ),

(2.52)

де σs і σκ – об’ємні коефіцієнти розсіяння і поглинання.
Дія тіньового механізму полягає в тому, що лише при α = 0 о спостережна
ділянка поверхні освітлена повністю, тоді як при інших значеннях кута фази
через затінення – лише частково (рис. 2.6).
При малих значеннях альбедо частинок домінуючим є одноразове
розсіяння. Із цих допущень одержали форму виразу для відбивної здатності

ρ(μо, μ, α) = [ω L(μо, μ, α)] χ(α) h(α, g),

(2.53)

та для видимого альбедо диска

A(α) ~ I(α) χ(α) h(α, g) ,

(2.54)
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де для форми індикатриси розсіяння було прийнято вираз

χ(α) = [F(α) + 0,1(1 - cosα)2],

(2.55)

I(α) = 0,5[1 - sin(α/2)tg(α/2)lnctg(α/4)].

(2.56)

а

Рис. 2.6. Тіньовий механізм ефекту опозиції (V – перекриття падаючого і
відбитого променів)
F(α) – фазова функція окремої частинки, яка відповідає
ламбертівському закону розподілу яскравості по диску та описується виразом
(2.45), а другий член – емпірична поправка; L(μо, μ, α) – закон ЛомеляЗеєлігера (2.46), а

h(α,g) = 2-[(tgα)/2g](1- exp{-gctgα})(3 - exp{-gctgα}),
при α ≤ π/2

(2.57a)

h(α,g) = 1,

(2.57б)

при α ≥ π/2

Параметр g характеризує густину упаковки частинок структури, який в
моделі сферичних частинок обчислюється як

g = 2r2 (4πN/3)2/3,

(2.58а)

де N – число частинок в одиниці об’єму, r – їхній радіус. Безрозмірний
параметр g лежить в межах 0 < g ≤ 2 та характеризує відносну густину
речовини в шарі та пов’язана з його шершавістю виразом
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р = 1 – 0,354 g3/2 .

(2.58б)

Спроба описати спостережні дані для Місяця виразами (2.53) показала,
що при фазових кутах α > 0 яскравість поблизу лімба надзвичайно велика, і
для погодження зі спостережними даними про фазову залежність яскравості
вимагає різних значень параметра g для малих і великих значень фазового
кута, що, виходячи з його фізичного змісту, є неприпустимим. Тому Б. Хапке
[628] ускладнив вираз для L(μо, μ, α), ввівши в нього ряд напівемпіричних
поправок, значення яких, в залежності від довготи та фазового кута, лежить в
межах 0-1, а також врахував вплив макрорельєфу (у вигляді кратерів).
Для спрощення математичних виразів макрорельєф замінили
сферичними заглибинами між перпендикулярними площині розсіяння
циліндрами, внутрішні границі яких розташовані на віддалі f, а величина
заглибин характеризується кутом γ, утвореним напрямками з центру сфери до
середину заглибини та внутрішньої границі циліндра. Кінцева функція L(μ о, μ,
α) набула вигляду

L(μо, μ,α) = K1(1 - f)/[1 + cosL (cos(L+α)-1] + K2 f ×
(2cosα cosL sinγ)-1{cos(L + jα)sin(γ + kα) - 0,5sin2α/2ln×
{[cos(L + jα) + sin(γ + kα)][cos(L + jα) - sin(γ + kα)]-1}} (2.59)
Стосовно параметрів K1, K2, j та k насправді вони є функціями фазового
кута та планетоцентричних координат, значення яких добираються зі
спостережних даних. Для цього площину з координатами αL на поверхні
Місяця розділили на 5 ділянок, де параметрам K 1 та K2 приписувалось
значення 0 або 1, j, k – 0, 0,5, 1. Крім того, сумнівним є використання закону
Ламберта, в тому числі для індикатриси розсіяння, при отримані виразу (2.53).
Строге рішення проблеми в моделі одноразового розсіяння та повністю
непрозорих частинок знайшов Ірвін [677], яке пізніше Е. Яновицький [182,
183] узагальнив для напівпрозорих частинок. Оскільки, як буде видно далі, в
межах цього закону задовільно описуються не лише розподіл яскравості по
диску, але й зміни показника кольору з кутом фази та величини
фотометричного контрасту по диску, нижче детально зупинимось саме на
цьому законі.
Якщо на геометричній глибині h (яка для непрозорих частинок
відповідає оптичній глибині τ) в середині поверхневого шару візьмемо
горизонтальну площадку радіуса r (рис. 2.6) і на ній побудуємо циліндри, осі
яких паралельні падаючому та відбитому промінню, то оптичний шлях NV 1
падаючого на площадку променя становитиме
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NV1 = Nr2h/μo = τ/μo.

(2.60a)

Якби в середовищі не було б тіні, то оптичний шлях променя, який
вийшов би з цього середовища, становив

N(V1 +V2 ) = τ[(1/μo ) +(1/μ)] .

(2.60б)

Таким був би шлях і тоді, якщо об’єми V1 та V2 не перекриваються. За
наявності такого ефекту, вираз (2.60б) набуває вигляду

N(V1 +V2 - V) = τ[(1/μo ) + (1/μ)] – NV,

(2.61а)

де V – об’єм перекриття. У разі напівпрозорих частинок, які характеризуються
поперечником ослаблення æ (æ = 1 для повністю непрозорих частинок), вираз
(2.61а) зводиться до

Næ(V1 +V2 -æV) = τ'[(1/μo ) +(1/μ)] – Næ2V,

(2.61б)

де τ' = τæ. Відзначимо, що, на відміну від параметра Хапке g, величина якого
за визначенням не залежить від величини геометричного альбедо, параметр æ
буде близьким до 1 для низькоальбедних тіл та меншим одиниці для
високоальбедних. Пропускаючи проміжні викладки, запишемо кінцевий вираз
для відбивної здатності при одноразовому розсіянні

ρ (μо ,μ, α) = ωχ(α)μо (μо + μ)-1 J(y, æ) ×
×exp[(1/)(g/2)3/2 æ2 ctg(α/2)]/4,

(2.62)

де
1

J(y,æ) =

y  exp[  ys ( x, æ ) ] dx  exp(  y ),

(2.63)

0

s(x, æ) = x(1 - 0,5æ + [æ arcsinx]/) +
+ [æ(2 + x2)(1 - x2)1/2)]/3,

(2.64a)

x = [(3/4)(g/2)3/2(1 + 0 csc2(/2))1/2],

(2.64б)

y = y(μo, μ, α) = æ(3/4)(g/2)3/2 ×
×[(1 / μ) + (1 /μo )][1 + μμocsc2(α / 2)]1/2 .

(2.65)
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Вираз (2.62) стосується відбивної здатності при одноразовому розсіяні.
Багаторазове розсіяння В. Ірвін [677] запропонував враховувати наближено за
допомогою члена ∆ρ(μ, μo, α, ωs), при розрахунку якого не враховуються
тіньові ефекти. У такому разі вираз для дифузно відбитого випромінювання
набуває вигляду

ρ (, 0, ) = ρ (, 0, ) + ρ (, 0, , s),

(2.66)

яка розраховується через точні значення функцій Амбарцумяна у вигляді

де

∆ρ(μо, μ, α,ωs) = ωμo [4(μo+μ)]-1 {φoo (μo )φoo (μ) –
- x1 φ1o (μo )φ1o (μ) + x1 (μo μ – cosα)φ11 (μo )φ11 (μ) +
+ x1 cosα-1},
(2.67)


3
x i    ( ) cos  sin  d
20

(2.68)

перший коефіцієнт в розкладанні індикатриси розсіяння χ(α) в ряд за
поліномами Лежандра. Індикатриса розсіяння
прийнята у вигляді
найпростішої двочленної функції

χ(α) = 1 + х1cosα,

(2.69)

нормованої згідно з виразом


0,5  ( ) sin d  1

(2.70)

o

Доцільно відзначити, що з урахуванням тіньового ефекту, інтенсивність
відбитого випромінювання в опозицію ρ(,0,0) =  (0)(2 – æ) / 4, а не
(0)/8 – без урахування тіньового ефекту.
Очевидно, що багаторазове розсіяння має робити ефект опозиції
менш вираженим, тому амплітуда ефекту опозиції для безатмосферного
небесного тіла має зменшуватись зі збільшенням геометричного альбедо.
Цей закон містить 4 невідомі (χ(α), ω, g і æ), для визначення яких у роботах
[182, 183] запропонували методику, яка базується лише на даних про фазову
залежність альбедо диска (2.38). Описати її можна так.
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1. Прийнявши в першому наближені, що індикатриса розсіяння для
фазових кутів менших за 5 є сталою величиною, шляхом порівняння
спостережного ефекту опозиції на довжинах хвиль із малим значенням
геометричного альбедо з розрахунками функції (2.63) при æ = 1 та різних
значеннях g, знаходимо приблизне значення цього параметра.
2. Значення параметрів ω та х1 знаходять із системи рівнянь




o

o

2 [ A( ) / A' ( )] sin d    2 [A' ( ) / A' ( )] sin d (2.71a)




o

o

2 [ A( ) / A' ( )] sin  cos   (x1 / 3)  2 (A' ( ) / A' ( ) sin  cos  . (2.71б)
3. Індикатрису розсіяння знаходять за виразом

χ(α) = ω[A(α) - ∆A′(α)]/4A′(α).

(2.72)

Тут A′(α) і ∆A′(α) є інтегралами типу (2.38), відповідно для ρ(μо , μ, α) (2.62)
і ∆ρ(μо, μ, α,ωs) (2.67).
Через обмеженість інтервалу α, в яких відома фазова функція F(α), в [183]
було запропоновано її обраховувати за допомогою інтерполяційного поліному

F(α) = aα3 + bα2 + cα +d,

(2.72а)

коефіцієнти якого визначаються з додаткових умов

F(αо) = aαо3+ bαо2+ cαо+d,

(2.72б)

dF(α)/dα׀α = αo = 3aαo2+2bαo+c,

(2.72в)

F(π) = a π3 + bπ2 + cπ +d = 0,

(2.72г)

dF(α)/dα׀α = π = 3aπ2 + 2bπ + c =0,

(2.72е)

К. Люме і Е. Бовел [780] узагальнили модифікований Ірвіном закон
Хапке для ефектів зумовлених макрорельєфом. Для індикатриси розсіяння
вони взяли одночленну індикатрису Хеньї-Грінстейна, а поправки за
багаторазове розсіяння розраховували для моделі ізотропно розсіюючого
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розсіяння (х1 = 0). Пізніше, в роботі [359] модифіковані закони Хапке і ЛюмеБовела були об’єднані в один

ρ(μо,μ,α) = (1/4)[ωL(μо,μ,α)]{1 + χ(α)h(α,h′,S(0),g) +
+ H(μoe)H(μe) - 1}S(I,ε,φ,γ)
(2.73)
Тут H(μoe) та H(μe) – функції, які враховують багаторазове розсіяння, μ oe, μe –
величини, відповідним чином пов’язані з кутами падіння та відбиття світла,
χ(α) – одночленна індикатриса Хеньї-Грінстейна, h(α, h′, S(0), g) –
модифікована функція (2.57), S(0) – амплітуда опозиційного піку, h – ширина
опозиційного піку.
Окрім багатопараметричності цього виразу, відмітимо ще один його
суттєвий недолік, пов’язаний із параметрами h та S(0), які фактично є
взаємозалежними. Так, однозначність визначення ширини опозиційного піку
пов’язана з вірогідністю даних про яскравість небесного тіла в опозицію
(амплітуди опозиційного піку), яку в принципі неможливо отримати зі
спостережень. Це зумовлено тим, що мінімальне значення фазового кута через
конечні розміри Сонця завжди більше нуля, тому реальне значення S(0) можна
лише підігнати (вгадати). Через це тут не наводяться вирази для розрахунку
складових функцій (2.73), а охочих знайти їх відсилаємо до роботи [359].
Як вже говорилось, для місячної поверхні було визначено g = 0,25 [182],
що відповідає надзвичайно високій пористості p = 0,956, але якщо при
обчисленні врахувати одержану в цій роботі форму індикатриси розсіяння, то
величина g збільшиться приблизно до 0,4, а р – зменшиться до 0,91. Водночас,
за даними аналізу показників датчиків динамічного навантаження на опори
посадочних шасі КА «Сервеєр-1» і «Сервеєр-6» [681, 682], для пористості
місячного ґрунту було одержано значення р = 0,6-0,8 на глибині 5-10 мм та
0,35 на глибині 5-10 см, що значно менше наведених вище даних. В чому
причина? На наш погляд, їх кілька.
1. Дифузно відбите випромінювання формується в шарі, глибина якого
не перевищує 10 довжин хвиль, на яких ведеться спостереження, що для
спостережень у видимих променях відповідає приблизно 0,5 мм, вище якої
дійсно може бути висока пористість.
2. Насправді, ефект опозиції формується не одним (тіньовим), а кількома
механізмами. Дж. Мейд [836] висловила припущення, що суттєвим тут є ефект
розсіяння Мі на частинках з великим значенням комплексного показника
заломлення. Дещо пізніше висновок про можливий вплив цього ефекту,
зумовленого явищем глорій, дійшов Л. Акімов [8], назвавши його оптичною
концентрацією світла, та висловив думку про можливість ефекту «кутового
відбивача», прототипом якого є мікротріщини та кристали відповідної форми.
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Нарешті запропонували механізм когерентного розсіяння (слабкої
локалізації фотонів), ідею якого одними з перших висунули Й. Куга та А.
Ісімару [745]; у межах цього механізму інтерферують складові променів 1 і 2
(рис. 2.7). Оскільки один із них безпосередньо відбився, а інший виходить із
середовища після дворазового розсіяння на нерівностях або більше, то на
виході з поверхневого шару у цих променів утвориться відповідна різниця фаз.
Вже перші розробки [633] показали таке.

Рис. 2.7. Схема механізму когерентного розсіяння шершавою поверхнею
з zl ≈ 1
1. На відміну від тіньового механізму (ТМ), найефективнішого при
одноразовому розсіянні, когерентний механізм (КМ) проявляється лише при
багаторазовому розсіянні. Внаслідок цього амплітуда опозиційного ефекту ТМ
буде найбільшою у низькоальбедних безатмосферних небесних тіл, а КМ – у
високоальбедних, тому в цих механізмах слід очікувати протилежної
спектральної залежності амплітуди ефекту опозиції.
2. Кутова ширина піку опозиційного ефекту для ТМ залежить лише від
середньої відстані між розсіювачами та їх розподілу за розміром, але не
залежить від довжини хвилі, тоді як для КМ вона залежить від довжини хвилі
згідно з виразом Δλ = 0,72λ / 2πD та, як видно з рис. 2.8, є доволі малою. Тут D
≈ (LSLA / 3)1/2, LS – середня відстань пробігу фотона між розсіяннями, L A ~ (1 ω)-1 – середня відстань пробігу фотона в середовищі до його поглинання і ця
величина також досить мала. Якщо середовище має кінцеву товщину l <
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(LSLA/3)1/2, то D = l. Амплітуда КМ опозиційного ефекту зростає зі
збільшенням D.
3. Якщо падаюче проміння лінійно поляризоване, то одноразово відбите
зберігає площину поляризації, тоді як багаторазово відбиті промені – хаотично
орієнтовані. Таким чином, якщо площина поляризації падаючого проміння
збігається з площиною відбитого, то пік опозиційного ефекту ТМ для
інтенсивності збільшується, збільшується і ступінь лінійної поляризації.

Рис. 2.8. Опозиційний ефект когерентного розсіяння в колоїдному
розчині (розмір частинок 100-200 нм) при λ = 633 нм [533]
Якщо падаючі і відбиті промені знаходяться в ортогональних площинах,
то ступінь поляризації відбитих променів зменшується і навіть може змінитися
його орієнтація. Водночас, згідно розрахунків [1074], для КМ у випадку
релеївських розсіювачів ступінь поляризації відбитого проміння збільшиться в
1,88 разів для однакових площин поляризації і лише в 1,17 разів – для
ортогональних.
Для реальних поверхневих шарів, складених з агрегатних частинок,
тобто, якщо великі частинки вкриті дрібнішими, можуть одночасно діяти
обидва механізми
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I(α, λ) = IТ(α, λ) + Ik(α, λ).

(2.74)

Тут індекси відповідають тіньовому (Т) та когерентному (k) механізмам.
Як наслідок, зросте не лише амплітуда ефекту опозиції, але зміниться її
спектральна залежність (у граничному випадку від її збільшення зі
зменшенням довжини хвилі в тіньовому механізмі, до зменшення – в
когерентному). На практиці, через відсутність спостережених даних при   0,
дуже важко однозначно розділити їхню дію.
Відомо [59], що спектральна залежність відбивної здатності твердих тіл
також має смуги поглинання, які, подібно до газового середовища, зумовлені
електронними, обертовими і коливальними переходами. На відміну від
газового середовища, в цих смугах немає обертової структури. Наскільки нам
відомо, зараз при дослідженні безатмосферних небесних тіл дані про
інтенсивність цих смуг використовуються лише для суто якісного трактування
наявності певних мінералів у поверхневому шарі, або, щонайбільше, для
отримання висновку про те більше чи менше того чи іншого мінералу
міститься у відповідних небесних тілах, тому тут ми не будемо акцентувати
увагу на теорії утворення спектрів поглинання твердих тіл. Така ситуація
зумовлена не лише складністю цієї проблеми, а й відсутністю хоча б
наближено строгої теорії утворення спектрів у шершавих середовищах з
урахуваннях багаторазового розсіяння.
2.4. Поляризаційні властивості дифузно відбитого шершавими
поверхнями випромінювання
Характерною ознакою поляризаційних властивостей світла, відбитого
шершавими поверхнями, в тому числі й безатмосферними небесними тілами, є
те, що навіть на куті Брюстера (і = /2) максимальний ступінь поляризації Рmax
менше 100% і залежить, як було встановлено ще в 1811 р. французьким ученим
Д. Араго, від відбивної здатності поверхні, а саме: темні деталі (моря) поверхні
Місяця мали більші значення ступеня поляризації, ніж світлі (материки).
Дійсність цього ефекту в 1905-1912 рр. підтверджена М. Умовим при
лабораторних дослідженнях, тому він називається ефектом Умова.
Приклад ефекту Умова показано на рис. 2.9.
Згідно з даними подальших досліджень вважають, що між відбивною
здатністю і ступенем поляризації є емпіричний зв’язок типу
n
 ( 0 ,  ) Рmax
 const ,

(2.75)
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де n – параметр, який залежить від природи речовини поверхневого шару,
фазового кута і він завжди дещо менший за одиницю. Фізичне тлумачення
цього ефекту дав Г. Розенберг [214].

Рис. 2.9. Прояв ефекту Умова для 11 зразків роздрібненої вулканічної
лави з розміром зерен: 160 мкм – заповнені кружки, 83 мкм – ×, 62 мкм – ○,
0,25 мкм – +, взято із [496]
Розглядаючи розсіяння світла в однорідному ізотропному мутному середовищі
з альбедо одноразового розсіяння ω з урахуванням лише одно- та дворазового
розсіяння, він запропонував наближений вираз, який описує зміну ступеня
поляризації зі зміною величини [(1/)  1]:
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P

1  ( P / P0 q) [(0 /  )  1]
,
1  [(0 /  )  1] / q

(2.76)

де Р, Р0 – ступені поляризації при [(1/) - 1]   та певному значенні [(1/0) 
1]  1; q – величина, яка враховує відносний внесок розсіяння вищих
порядків при 1/  1/0 і залежить від умов освітлення. Як видно, збільшення
частки багаторазово розсіяного світла приводить до зменшення ступеня
поляризації, тобто, багаторазове розсіяння відіграє деполяризаційну роль.
Водночас, поки що немає підстав говорити про наявність ефекту Умова у
від’ємній поляризації.
Перші ж роботи з вивчення залежності ступеня поляризації різних
деталей поверхні Місяця і Марса, проведені Б. Ліо [790] в 1920-ті роки,
показали, що на відміну від ідеально гладкої поверхні, для якої в усьому
інтервалі фазових кутів 0    180 поляризація додатна, для цих небесних тіл
при   30 наявна гілка від’ємної поляризації (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Залежність ступеня поляризації від кута фази для дзеркальної
поверхні (1) та однієї з деталей Місяця (2), взято із [179]
Пізніші спостереження показали, що аналогічні залежності притаманні
всім безатмосферним небесним тілам і різноманітним зразкам земних порід.
Фазовий кут з нульовою поляризацією, який на фазовій кривій розділяє гілки
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додатної та від’ємної поляризації, називають кутом (точкою) інверсії і,
значення якого для різних безатмосферних небесних тіл і земних зразків різні.
Однозначного висновку стосовно залежності αі від λ поки що немає [3, 31, 97,
171, 198, 457, 495] (рис.2.11).

Рис. 2.11. Залежність ступеня поляризації від кута фази деталей поверхні
Місяці на довжині хвиль: 327 (точки), 600 (хрестики) нм [495] – ліворуч і 419
(хрестики), 704 (точки) нм [97] – праворуч
Тривалий час вважали, що в точці інверсії ступінь лінійної поляризації
тотожний нулю, а переорієнтація площини поляризації на 90 відбувається
стрибком, але на початку 1960-х рр. це спростували лабораторними
дослідженнями різних мінералів [120, 171]. Виявилося, що насправді має місце
плавний поворот площини поляризації у межах певного інтервалу фазових
кутів , величина якого залежить від природи поверхневого шару [70] (рис.
2.12). Не виключено, що цей ефект притаманний і деталям місячної поверхні
(рис. 2.13) і деяким астероїдам. Отже, в межах  лінійна поляризація
визначається двома значущими параметрами Стокса Q та U. Можливо, що в
точці інверсії лише параметр Q досягає нульового значення, а величина
параметра U може бути досить малою, але все ж не нульовою. Тобто з
підвищенням точності спостережень у точці інверсії, можливо,
спостерігатиметься більший від нуля ступінь поляризації.
Результати практично всіх лабораторних досліджень вказують на те, що
вигляд фазової залежності залежить від розміру зерен поверхневого шару [97,
496, 523], як показано на рис. 2.14. Ще один зв’язок відбивної здатності з
нахилом додатної гілки поляризації h в точці інверсії привернув увагу К. Кнайт
з колегами [707], а саме:
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lgh = lgc – βρ,

(2.77a)

який запропонували використовувати для незалежного визначення альбедо
астероїдів [1141, 1148].

Рис. 2.12. Зміна положення площини поляризації навколо точки інверсії
для граніту (зліва) і сланцю (справа) [70]

Рис. 2.13. Зміна положення площини поляризації з кутом фази для
кратера Кеплер (точки і +), у місці посадки КА «Луна-16» (○) і «Луна-20»
(трикутники) [97]
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За результатами досліджень земних зразків було визначено значення
коефіцієнтів с та β виразу (2.77 а), а сам вираз був переписаний у такому
вигляді:

lgρ + 0,92 lgh = -1,73.

(2.77б)

Цікаву особливість у дифузно відбитому випромінюванні спостерігають
у поверхневих шарах із вкрапленням металічних домішок. У лабораторних
дослідженнях різноманітних зразків земних порід, у які були вкраплені
металічні кульки, B. Дегтярьов та ін. [71] виявили, що дифузно відбите
випромінювання при великих фазових кутах є еліптично поляризованим навіть
тоді, якщо падаюче випромінювання було неполяризованим. Найімовірніше це
є наслідком дії ефекту багаторазового розсіяння [69].
Нарешті зупинимось ще на одній надзвичайно важливій властивості
фазової залежності дифузно відбитого випромінювання, відкритої ще в 1920-ті
роки Б. Ліо [791] в поляризаційних властивостях кільця В Сатурна та земних
зразків: наявність досить вузького максимуму гілки поляризації при α ≤ 1°
(рис. 2.16). Вперше на це звернув увагу М. Міщенко [853, 854] лише на
початку 1990-х років і наближеним моделюванням показав, що при фазових
кутах менше 2°, завдяки інтерференції світлових променів з’являється
надзвичайно вузький пік від’ємної поляризації з напівшириною приблизно
0,56 / (2l) = 0,56 / z2, де l – довжина вільного пробігу фотона в середовищі
(рис. 2.15).
Максимальний ступінь поляризації припадає на α ≈ 0,4°, а для шершавих
поверхневих шарів небесних тіл і лабораторних зразків земних порід припадає
на широку гілку від’ємної поляризації. Саме роботи Міщенка спонукали
спостерігачів не лише приділяти особливу увагу спостереженням на малих
значеннях фазового кута, але й переглянути результати попередніх
спостережень. Після встановлення специфічної залежності ступеня поляризації
світла, відбитого шершавими поверхнями, одразу ж постало питання про
механізм її появи, особливо гілки від’ємної поляризації; тому нижче коротко
подається його опис (правда, не в хронологічному порядку).
Модель заломленого променя. Ця модель базується на взаємодії двох
променів, одним із яких є безпосередньо відбитий поверхневим шаром, а
другий – промінь, який проник у поверхневий шар та після відбиття від його
нижньої границі вийшов у напрямку спостерігача. Оскільки, згідно із
розглянутими вище законами Френеля, ці промені поляризовані в
ортогональних площинах, то це призведе не лише до зменшення ступеня
додатної поляризації, але й до можливої зміни знака поляризації при
відповідних умовах освітлення [832]. Показано, що в цій моделі дійсно
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з’являється гілка від’ємної поляризації, але точки інверсії можуть припадати як
на малі (менше 10°), так і на великі (60-80°) значення фазового кута, що
загалом не збігається зі спостережними даними. Більше того, для дії цього
механізму потрібно, щоб матеріал поверхневого шару був таким прозорим,
щоб заломлений промінь не поглинувся верхнім шаром.

Рис. 2.14. Фазова залежність ступеня поляризації доставленого КА
«Луна-24» зразка місячного ґрунту з різним розміром зерен [97]
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Рис. 2.15. Порівняння спостережного (магнієвий зразок – точки [790] та
розрахованого (суцільна лінія [858]) ефекту опозиції
Модель кратно відбитого променя. Ця модель є найпоширенішою, її
розробкою і вдосконаленням займалися Я. Охман [905], М. Вольф [1176, 1177,
1178], Л. Колоколова [109, 110, 111]. У найпростішому варіанті, якщо
поверхневий шар є набором перпендикулярно розташованих дзеркал,
виявилось,що з урахування лише одно- та дворазово відбитих променів на
фазовій залежності поляризації з’являється гілка від’ємної поляризації [905].
Найґрунтовніше цю модель розробив М. Вольф [1176, 1177, 1178], прийнявши,
що поверхневий шар складається з хаотично нахилених до макрорельєфу
площадок. Крім одно- та дворазового відбиття, врахований був ефект
самозатемнення площадок, а також суто формально введена деполяризуюча
функція DPOL, яка заміняла відому з атмосферної оптики деполяризуючу роль
багаторазового розсіяння [665]. Змінюючи вигляд цієї функції, Вольф досяг
доброго узгодження розрахованої та спостережної залежності ступеня
поляризації від кута фази. Ефект самозатемнення враховували за допомогою
двох функцій – SHAG і SHAD – відповідно для одно- та дворазового відбиття.
Вигляд функції
DPOL оцінювався за даними про фазову функцію
безатмосферного небесного тіла, а SHAG і SHAD – із параметрів ефекту
опозиції в яскравості, а саме – через амплітуду піку цього ефекту та його
напівширину.
Дещо пізніше Л. Колоколова [109, 110, 111] ускладнила цю модель на
випадок статистично нерівної поверхні. Це означає, що величини площадок
та кути їх нахилу не зумовлені якимись врегульованими процесами, а є
випадковими величинами та описуються відповідною функцією їх розподілу.
Тут був прийнятий нормальний розподіл Гауса. Погодженість модельно
розрахованої та спостережної фазової залежності показаний на рис. 2.16.
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Наступною є модель, яка базується на механізмі дифракції світлового
променя на краях нерівностей [204, 205, 660]. Ідея полягає в тому, що
внаслідок дифракції паралельний пучок стає розбіжним, а його складові
утворюють конус, вісь якого збігається з напрямком дзеркального відбиття
променя, тому в поле зору попадуть промені, які відбилися від кількох
площадок з різним нахилом. Оскільки світло від цих площадок має різний
ступінь поляризації то випромінювання буде неполяризованим, а ступінь
деполяризації збільшуватиметься зі збільшенням кута нахилу.

Рис. 2.16. Розрахована фазова залежність ступеня поляризації без
врахування (1) та із врахуванням (2) деполяризації та спостережні дані для
Місяця у візуальних променях (3) [110]
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Дещо осторонь стоїть напівемпірична модель формування гілки
від’ємної поляризації [269] у фазових залежностях поляризації
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 An r (nr  1)
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 nr2  1  ,
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(2.78)

де А – нормальне альбедо поверхневого шару; С1, С2 і С3 – коефіцієнти,
значення яких вважались незалежними від довжини хвилі і визначались зі
значень фазових кутів для положення точки інверсії та максимального
значення від’ємної поляризації на довжині хвилі 1 мкм. У цьому виразі
від’ємна поляризація зумовлена не фізичними процесами в поверхневому шарі,
а різними знаками коефіцієнтів перед  (від’ємний) і 2 (додатний)
розкладання тіньової функції в ряд Тейлора. Зазначимо, що вираз (2.78) є
симбіозом відбиття за законом Френеля при 0 = 1 (множник
(nr  1) 2 /(nr  1) 2 ) та відбиття при куті Брюстера (множник (nr2  1) 2 /(nr2  1) 2 ).
Як буде видно далі, для багатьох безатмосферних небесних тіл ефект
опозиції, а отже і вигляд тіньової функції, змінюється зі зміною довжини хвилі.
З цієї причини коефіцієнти Сі також мають залежати від довжини хвилі. На
фоні цих робіт, в основу яких покладено геометричну оптику, на особливу
увагу заслуговують роботи В. Тишковця з колегами [241, 242, 1111, 1112], які
базуються на моделі поверхневого шару, мікронерівностями якого є
кластерами, тобто упаковки частинок, набагато менших за мікронерівності
(рис. 2.17).

Рис. 2.17. Розрахована залежність ступеня поляризації від кута
розсіювання для кластерів з різною кількістю складових [242]
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Зауважимо, що проблема так званих агрегатних частинок (кластерів), у
тому числі в астрофізиці, обговорюється вже щонайменше 20-30 років,
виконано не лише дослідження розсіюючих властивостей таких частинок в
лабораторних умовах, але й розроблено алгоритми розрахунків і проведене
відповідне математичне моделювання. Охочим хоча б наближено
ознайомитись з цією проблематикою, відсилаємо до збірки доповідей на 5
Міжнародній конференції з розсіяння світла несферичними частинками [1153].
Незважаючи на те, що розробка проблем дифузно відбитого випромінювання
поверхневими шарами, структура яких відповідає цій моделі, далека від
завершення, але попередні модельні розрахунки свідчать про перспективність
такого підходу. Поки що це єдиний механізм, в рамках якого формуються як
традиційні широкі гілки додатної та від’ємної поляризації, так і вузький пік
поляризації на фазових кутах менше 1° (рис. 2.17).
Проведені В. Тишковцем модельні розрахунки когерентного
опозиційного ефекту також показали, що його ширина збільшується при
збільшенні розміру частинок і уявної частини показника заломлення та при
зменшенні дійсної частини показника заломлення. Це означає, що при
зменшенні довжини хвилі ширина піку когерентного опозиційного ефекту має
розширюватися. Стосовно площини поляризації, то згідно з цими
розрахунками, вона може становити як 0° так і 90°, тобто бути або від’ємною,
або додатною.

Рис. 2.18. Контури смуги поглинання мінерала (MgFe) 2Si2O6 в
інтенсивності (ліворуч) та в поляризації (праворуч) з розміром зерен: 1 –
(0,250-0,125), 2 – (0,125-0,063). 3 – < 0,125, 4 – > 0,063 мм, 5 – дуже дрібні,
[952]
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Подібно до коливально-обертово-електронних смуг поглинання молекул
різних газів, тверді матеріали (конденсати газів або мінерали) також мають
відповідні смуги поглинання, хоча й набагато слабші. На відміну від речовини
в газоподібну стані, в смугах поглинання твердих речовин практично повністю
щезає обертова структура, а також F-, Q- та R-гілки. Крім того, основні частоти
смуг поглинання речовин в твердій фазі трохи зменшуються, тобто центри
смуг припадають на хвилі дещо більшої довжини. Виявилося, що контури смуг
поглинання залежать від розміру частинок поверхневого шару (див. напр.
[283]) та контрастніше проявляються при спектрополяриметричних
спостереженнях (рис. 2.18). Для хоча б наближеного нівелювання дії
багаторазового розсіяння в спектрі безатмосферних небесних тіл було
запропоновано
[175]
вести
одночасні
спектрофотометричні
(зі
стандартизацією) і спектрополяриметричні спостереження, що дозволить
аналізувати значення другого параметра Стокса Q = P∙ρ.
2.5. Теплові і радіофізичні спостереження
Тепловий режим тіл Сонячної системи формується за рахунок двох
джерел теплової енергії: внутрішнього і зовнішнього. Для більшості тіл
Сонячної системи з твердою поверхнею впливом внутрішнього джерела можна
нехтувати. Тому визначальною є взаємодія з небесним тілом сонячного
випромінювання, яке частково відбивається, частково поглинається. Доля
поглинутої сонячної енергії (переважно короткохвильової з довжиною хвиль
менше 3 мкм) інтегральним диском небесного тіла визначається за виразом



B1   E0 ( )[1 – As ( )]d  / 4 R 2 ,
0


(2.79)

де E0() – розподіл енергії у спектрі Сонця, As() – спектральні значення
сферичного альбедо планети, R – відстань планети від Сонця.
Поглинута енергія трансформується в теплову і характеризується
ефективною температурою Те. Інколи долю поглинутої сонячної енергії
визначають за виразами
B = Eo(1 - Ai)/4R2
(2.80a)
для інтегрального диска і
B = Eo[1 - ρi(ψ, L, α)]/R2
(2.80б)
для окремої ділянки поверхневого шару; тут Eo – сонячна стала, Ai –
болометричне альбедо диска (2.44), ρi (ψ, L, α) – усереднена за спектром
відбивна здатність деталі диска. У моделі ідеальної поглинальної поверхні
(абсолютно чорного тіла)
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B1 = σ Te4 n2,

(2.81a)

де  – стала Больцмана, n = (εµ)1/2 – показник заломлення середовища, ε –
діелектрична проникність, µ – магнітна проникність. Приклад спектральної
залежності теплової енергії абсолютного чорного тіла з температурою Т
наведено на рис. 2.19.

Рис. 2.19. Спектральна залежність теплової енергії (В, ерг/(ссм2Гцср))
абсолютно чорного тіла з температурою [143]
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Поверхневий шар жодного ТСС не можна вважати абсолютно чорним
тілом. Вивчення спектрів поглинання довгохвильової радіації різними
матеріалами показало, що поверхневі шари небесних тіл можна вважати
«сірими», тому їх випромінювання відрізняється на множник  (який
називається випромінювальною здатністю речовини або мірою сірості) від
випромінювання абсолютно чорного тіла, яке має таке саме значення температури, що й поверхневий шар, тобто

B1 = δσ Te4 n2.

(2.81б)

Трансформована теплова енергія також випромінюється у відкритий
космос, але вже в далекій ІЧ ділянці спектра (так званій тепловій) та в
радіодіапазоні. В моделі абсолютно чорного тіла за умови термодинамічної
рівноваги питома інтенсивність В (Т ) описується законом Планка

B (T ) 

2h 3
n2
.
c 2 exp( h/kT ) – 1

(2.82а)

Інколи користуються наближеннями Віна (при h >> kT)

B (T ) 

2h 3n2
exp(– h/kT )
c2

(2.82б)

і Релея-Джинса (при h << kT), яке, до речі, справедливе для теплового режиму
всіх тіл Сонячної системи

B (T ) 

2 2 n2 kT
,
c2

(2.82в)

де с – швидкість світла, h – стала Планка, k – стала Больцмана, n – показник
заломлення на частоті . Частота m, на якій інтенсивність досягає
максимального значення, визначається законом зміщення Віна

або

m  3kT/h  61010∙T [Гц] ,

(2.83а)

m  0,51∙Т –1 [см].

(2.83б)

Якщо питома інтенсивність обчислюється як функція довжини хвилі, а
не частоти, то

m  0,29∙Т –1 [см].

(2.83в)
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У безатмосферного тіла вся сонячна енергія досягає поверхні, тому
ефективна температура визначається лише відбивною здатністю останньої
та висотою Сонця над горизонтом. Ефективна температура більша для
темніших ділянок диска та зменшується зі збільшенням зенітної відстані
Сонця, тому вдень поверхня швидко нагрівається, а вночі – охолоджується.
Швидкість нагрівання та охолодження визначається властивостями ґрунту,
власне, його теплопровідністю і теплоємністю. Так, для плоскої однорідної
твердої поверхні рівняння теплопровідності має вигляд

(∂T/∂t) = (k/c)(∂2T/∂2z),

(2.84)

де t – час; z – лінійна координата; k – коефіцієнт теплопровідності, кал/(смс);
с – питома теплоємність, кал/г;  – густина ґрунту, г/см3.
Потік тепла F, зумовлений теплопровідністю ґрунту, знаходять за виразом

F = k(∂T/∂z)

(2.85)

При аналізі спостережних даних використовується так званий коефіцієнт
теплової інерції К, пов’язаний з тепловими параметрами поверхневого шару
виразом
К= (kс)-1/2.
(2.86)
Зазначимо, що в сучасній літературі з терміном «коефіцієнт теплової
інерції» використовується не вираз (2.86), а вираз

К= 1/К = (kс)1/2.

(2.86a)

Історично склалося, що спостереження тіл Сонячної системи спочатку в
тепловій ділянці спектру, а пізніше в радіодіапазоні, почалися з Місяця, тому
розробка теоретичних основ аналізу таких спостережень з метою визначення
фізичних характеристик ґрунту розпочалась саме для Місяця. Одними з
перших це зробили А. Веселінк [1167] і Дж. Джагер [680], які запропонували
розв’язувати рівняння теплопровідності (2.84) в моделі плоскої та однорідної
(коли параметри, які характеризують теплові властивості ґрунту, не залежать
від глибини, а отже й від температури) поверхні за граничних умов, які були
різними для місячного затемнення й протягом лунації.
1. Період повного затемнення Місяця

k(∂T / ∂z) = δσ(T4 – To4 f(t)),

0 < t < to ,

(2.87a)
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k(∂T / ∂z) = δσT4 ,

t > to

(2.87б)

при початковій умові Т = То. Тут f(t) – функція, яка визначається за даними про хід
затемнення, tо – час настання повного затемнення, z – глибина, см.
2. Протягом лунації

k(∂T/∂z) = δσT4 – В cosψ cos[(2πt/P) – L], ItI < P/4, (2.88a)
k(∂T / ∂z) = δσT4 ,

P/4 < t < 3P/4, (2.88б)

де Т – температура в точці з координатами ψ, L; Р – період обертання Місяця
навколо Землі (синодичний місяць). Оскільки теплові приймачі не чутливі до
стану поляризації, то випромінювальна здатність

δ = 1 - Ro,

(2.89)

а при нормальному падінні променя інтенсивність відбитого дзеркальною
поверхнею випромінювання визначається за формулами Френеля (2.22) та
складає

Ro =[(n-1)2 / (n+1)2].

(2.90а)

В радіодіапазоні, де радіотелескопи є поляризаційно чутливими
приймачами, при  = 1

Ro =[()1/2 - 1]2 / [()1/2 + 1]2 .

(2.90б)

Якщо середовище має коефіцієнт електропровідності (провідності) , то
у виразі (2.90б) величину  потрібно замінити на

(1 / )[ + i / 2],

(2.90в)

де  – частота електромагнітної хвилі.
Вже після перших радіоспостережень Дж. Підингтон та Х. Мінет [951], а
пізніше В. Троїцький з колегами [243] продовжили розробку методів
розв’язання рівняння теплопровідності (2.84), але вже з урахуванням
специфіки радіоспостережень, в першу чергу ефекту діаграми направленості
радіотелескопа. Враховувалось і те, що радіотелескопи є поляризаційно
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чутливими. Тому тут величина δ визначається відповідними формулами
Френеля для перпендикулярної (1 - Rr) та паралельної (1 - Rl) складових.
Розв’язок рівняння (2.84) для температури поверхні запропонували знаходити
числовими методами й зображувати у вигляді ряду Фур’є

T(ψ,L,t) = To(ψ) + ∑Tn(ψ)cos(2πnt / P – nL – Ln),

(2.91)

де Ln – фазовий зсув для кожної гармоніки. Зміна температури з глибиною, яка
монотонно зменшується та наближується до постійного значення То(ψ),
відповідає формулі

T(z,ψ,L,t) = To(ψ) + ∑Tn(ψ)exp(-zn)cos(2πnt / P – nL – Ln – zn). (2.92)
Кожна гармоніка затухає в е разів на глибині

zn = (nπc / kP)-1,2 = LT,n.

(2.93)

Як видно, кожна наступна гармоніка затухає швидше за попередню та
має меншу амплітуду і величину фазового зсуву, а на глибині z > 3z n уже не
проявляється.
Вираз для визначення яскравісної температури Т я для діелектриків був
записаний у вигляді

де

Тя(ψ,L,t) = δ{To(ψ) + ∑Tn(ψ)(1 + 2δncosi[1 +
+ δncosi])-1/2cos(2πnt / P – nL – Ln – ζn)},

(2.94)

ζn = arctg[δncosi / (1 + cosi),

(2.95)

є запізнюванням фази інтенсивності радіовипромінювання відносно фази
нагрівання,

δn= Le / LT,n =1 / κ = ze / zo;

(2.96а)

відношення

n /  = m

(2.96б)

називається параметром Гріна, для визначення якого використовують або
відношення інтегральної (усередненої по диску) сталої складової
радіояскравісної температури Тя до амплітуди першої гармоніки її зміни Т я1 за
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сонячну добу, або величину запізнення по фазі (2.95) максимуму першої
гармоніки 1;

Le = 1/=λ/[2π(ε)1/2 tg∆

(2.97)

є шлях, на якому електромагнітна хвиля ослаблюється в е раз та визначається
глибиною проникнення електричного поля в середовище, κ – коефіцієнт
поглинання радіохвиль,

tg∆ = 2σeλ / εc

(2.98)

є тангенсом втрат, і – кут падіння променя, який він утворює з нормаллю до
поверхні при виході з середовища, тобто із зовнішньої її сторони поверхневого
шару, σe – коефіцієнт електропровідності (провідності), смм-1. Це означає, що
на глибині х = 3Le змінна складова температури повністю відсутня і
температура є сталою. Нагадаємо, що δ' визначається виразом (2.90 б). Для
центра диска вираз (2.94) набуває вигляду

Тя(0,0,t) = δ{To(0) + ∑Tn(0)(1 + 2δn + 2δn2])-1/2×
×cos(2πnt / P – – n – Ln – ζn )}.

(2.99)

Оскільки вищі гармоніки затухають швидше, то для фазової залежності
радіовипромінювання інтегрального диска у виразі (2.94) В. Троїцький
запропонував обмежуватись лише першою гармонікою, отже рівняння
спростилося до вигляду

Тя()  Тяо + Тя1cos(2t / P-1).

(2.100)

Відзначимо, що момент з t = 0 відповідає повному Місяцю. Спектральну
залежність яскравісної температури запропонували розраховувати згідно із
виразом

Тя() =  -0 T(z) () exp[-z() / cosi](dz / cosi), (2.101)
де T(z) – зміна кінетичної температури ґрунту з глибиною z, () –
спектральний коефіцієнт поглинання радіохвиль у ґрунті.
Порівняння спостережного та розрахованого розподілу температури по
диску при різному куті фази та упродовж періоду затемнення дозволяє
визначити фізичні характеристики ґрунту, але найчастіше таке порівняння
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застосовується для визначення величини коефіцієнта теплової інерції К, а за
ним і густину ґрунту. Саме з цією метою В. Кротиков [122, 123] виміряв
діелектричну проникність і тангенс діелектричних втрат для земних порід в
діапазоні довжини хвиль 0,8-10 см. Виявилося, що величина tg∆ в межах
похибок визначення не залежить від довжини хвилі, а значення tg∆ /  та [()1/2
- 1] /  інваріантні відносно густини . Для силікатних зневоднених порід він
отримав вираз

 = [()1/2 - 1] / а,

(2.102)

який в літературі зустрічається як формула Кротикова. Значення параметра а
лежить у межах 0,45-0,6 при середньому значенні а = 0,5. Дещо пізніше М.
Кемпбел та Дж. Ульріх [411] зробили аналогічні вимірювання різних земних
порід та мінералів у твердому та порошкоподібному стані при довжині хвиль
0,86 та 61 см. Похибка визначення  становила 3%, а tg∆ – ± 510-4. Виявилось,
що для твердих порід спостерігався більший розкид цих значень, ніж для
порошків. Крім незначної залежності значення  від вмісту оксиду кремнію,
помітної залежності  від типу твердої породи виявлено не було. Для
порошкоподібних порід зміни цих властивостей були ще меншими, але суттєво
залежали від густини, що підтвердило правомірність використання виразу
(2.102) при аналізі спостережних даних. В цій роботі також досліджувалися
зміни значень параметрів  та tg від температури і з’ясували, що значення 
мало залежить від температури, тоді як tg∆ дещо більше і ця залежність при
довжині хвилі 61 см більша, ніж при 0,86 см.
Рівняння теплопровідності (2.84) записано для випадку, якщо
коефіцієнти теплопровідності та питомої теплоємності не залежать від
температури. Насправді ж для порошкоподібних ґрунтів є підставити
стверджувати зворотне, тому ще наприкінці 1950-х років Р. Мансі [876],
записуючи подібне рівняння, зробив спробу врахувати залежність цих
коефіцієнтів від температури, та запропонував таку модифікацію виразу (2.84)

(∂(T2) / ∂t) = (k / c)(∂2(T2) / ∂2z) .

(2.103)

Аналіз одних і тих самих спостережних даних про розподіл температури
по диску Місяця [947] показав, що розрахунки для виразу (2.103) дають
приблизно в 3 рази більше значення параметра К, ніж для (2.84). На жаль,
подальшого розвитку цієї моделі не було.
Нарешті відзначимо, що для гладких безатмосферних небесних тіл,
теплове випромінювання після проходження крізь поверхневий шар стає
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поляризованим згідно з формулами Френеля (2.22) та (2.23). Ступінь
поляризації є нульовою в центрі диска і зростає до краю. Для шершавих
поверхонь (в першу чергу через хаотичну орієнтацію нерівностей та кутів їх
нахилів) буде мати місце деполяризація, тому в граничному випадку воно
може стати неполяризованим. Оскільки нерівності найперше проявляються на
коротшій довжині хвилі, то аналіз даних про зміну ступеня деполяризації
інтенсивності теплового випромінювання в широкому інтервалі довжини хвиль
дозволяє наближено визначати розмір цих нерівностей.
Подібно до планет із потужною атмосферою, спостережне
випромінювання інтегрального диска буде неполяризованим лише за умови
сферичної симетрії. Але при порушенні симетрії (наприклад, якщо небесне
тіло не є сферичним, або якщо полярні та екваторіальні райони мають різні
теплові властивості) випромінювання інтегрального диска небесного тіла
також може бути лінійно поляризованим.
2.6. Радіолокаційні спостереження
У другій половині 20-го століття широко застосовувався
радіолокаційний (РЛ) метод спостережень, а пізніше й метод лазерної локації,
які першочергово використовувалися для визначення відстані до
досліджуваного об’єкта. У цьому випадку також маємо справу зі взаємодією
випромінювання із шершавими поверхнями, тому стосовно останніх тут діють
вже згадувані умови (2.01). Подібно до теплового випромінювання, в
радіодіапазоні коефіцієнт відбиття радіохвиль дзеркального вертикально
однорідного поверхневого шару також обчислюється за формулами Френеля
(2.22). Діелектрична проникність може залежати від глибини z, тому
коефіцієнт відбиття, який тут обчислюється за усередненим (ефективним)
значенням діелектричної проникності за глибиною, буде залежати від
характеру залежності '(z).
На це вказує й рис. 2.20, який побудовано для моделі, згідно з якою стала
' лінійно збільшується з глибиною згідно з рис. 2.21. Оскільки глибина в
поверхневому шарі, де реєструється теплове випромінювання, зростає зі
збільшенням довжини хвилі, то навіть в ідеалізованому випадку, коли
'() = Const, завдяки лише залежності '(z) коефіцієнт френелівського відбиття
буде залежати від довжини хвилі.
Значення діелектричної проникності різних мінералів наведено на
рис. 2.22 за даними лабораторного вимірювання d при довжині хвилі 68 см.
На відміну від пасивних методів дослідження (взаємодія сонячного
випромінювання з тілами Сонячної системи, а також теплове та
радіовипромінювання), РЛ метод є активним, тому що дослідник може
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змінювати умови експерименту (потужність, діаграму направленості, частоту
та поляризаційні властивості сигналу).

Рис. 2.20. Зміна коефіцієнта відбивання R0 зі зміною величини
ефективної діелектричної проникності b/ згідно моделі на рис. 2.21 [277]

Рис. 2.21. Модель лінійної залежності діелектричної проникності () з
глибиною (Z) [277]
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Порівняння дифузно відбитого сигналу з посланим дозволяє визначити
час запізнення, доплерівське зміщення частоти, відбивну здатність, дисперсію
часу запізнення та частоти, а також зміну стану поляризації.

Рис. 2. 22. Діелектрична проникність подрібнених гірських порід з
пористістю 50% при довжині хвилі 68 см: 1 – ріоліт; 2 – андезит, рогова
обманка; 3 – граніт, апліт; 4 – трахіт; 5 – граніт письменний; 6 – граніт
біотітовий з Техасу; 7 – граніт профіритовий біотітовий; 8 – граніт
обманковий; 9 – базальт з центральної Європи; 10 – граніт біотітовий; 11 –
граніт з Арізони; 12 – періодіт слюдяний; 13 – періодіт олівіновий (дуніт); 14 –
серпентин з Мериленда; 15 – фоноліт; 16 – базальт роговообманковий; 17 –
анортозит; 18 – габро бітовнітове; 19 – серпентин з Орігону; 20 – базальт
амігдалоїдний; 21 – перидоніт, який подрібнений до серпентину; 22 – базальт
олівіновий; 23 - сиєніт авгітовий (лавриніт); 24 – базальт, олівіновий
базальтовий порфірит; 25 – базальт, Центральна Європа; 26 – базальт з НьюДжерсі; толеїт базальт [277]

99
Оскільки ми тут не лише не можемо, але й не ставимо за мету детальне
обговорення всіх тонкощів РЛ досліджень, то нижче, базуючись в основному
на оглядових працях [68, 125-127, 277], зупинимось лише на основних
характеристиках цього методу.
В планетній радіолокації для характеристики потужності відбитого
сигналу використовуються терміни «ефективна площина розсіяння (відбиття)»,
або «ефективний переріз розсіяння (відбиття)» е, величина якого пов’язана з
геометричними та фізичними властивостями планети виразом

е = gRor2 = еr2,

(2.104)

де g – коефіцієнт спрямованості (діаграма зворотного розсіяння), величина
якого визначається функцією розсіяння F(i,,) та ступенем шершавості
поверхневого шару; Ro – френелівський коефіцієнт відбиття (2.90б); r – радіус
планети. При радіолокації з земної поверхні завжди маємо справу з частковим
випадком, коли і = , тому з таких експериментів визначити функцію
розсіювання не можливо. На практиці значення параметра g знаходять за
даними теоретичного моделювання або відповідних експериментів з
визначення статистичних властивостей відбивної поверхні.
Оскільки дійсні поверхневі шари є шершавими, то, подібно до
оптичного, в радіодіапазоні мірою відхилення від умови дзеркальності
слугують також вирази (2.01а) та (2.01б). Вважається, що хвильовий фронт
відбитої радіохвилі суттєво не деформується доки розмір нерівностей не
перевищує /8. У разі гладкої поверхні відбиття є дзеркальним, а g = 1.
Шершаву поверхню, яка складається з хаотично орієнтованих дзеркально
відбивних елементів досить великих розмірів (z 1 > 1), називають
квазідзеркальною, а для її опису використовують статистичні підходи. У разі
випадкового відхилення нерівностей приймається, що реальна поверхня
відрізняється від середньої так, що відхилення висоти h від середнього рівня
характеризується нормальним розподілом з середньостатистичними
відхиленням ho та нахилом ср = ho / lo, де lo – середньостатистичний
горизонтальний розмір нерівності. Висотний та горизонтальний масштаби
нерівностей задаються автокореляційними функціями [615, 616]. У разі
розподілу Гауса

(h) = exp[-(h/l)2],

(2.105)

g = 1 + 2(ср)2) .

(2.106)

а
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У разі експоненціального розподілу

а

(h) = exp[-(ho/l)],

(2.107)

g = 1 + 2/С,
C = (kho)(ho / l).

(2.108)
(2.109)

Величини ср та C визначаються зі значень функцій розсіяння

та

F(i)  exp[-0.5(tgi / ср)2 ] / (cosi)4

(2.110)

F(i) = [cos4i + 2Csin2i ]-3/2.

(2.111)

Для поверхні, шершавість якої знаходиться в межах довжини хвилі та з
ламбертівським розсіянням

F(i) = (cosi)2 ,

(2.112)

a g = 8/3. В процесі обробки результатів РЛ експериментів відбитий сигнал
найчастіше зображують як суму квазідзеркальної («кд») та дифузної («д»)
функцій, а вираз для параметра g має вигляд

g = gкд fкд + gд(1 - fзд),

(2.113)

де fзд – відношення площі ділянки диска з квазідзеркальним відбиттям до
загальної площі. Нагадаємо, що квазідзеркальними вважають ділянки з такими
малими проявами шершавості, що для них параметр g = 1, або дуже близький
до одиниці, а дифузними – ділянки, для яких функція відбиття описується
виразом (2.113).
На відміну від радіолокації перпендикулярно розташованого до
радіопроменя плоского предмета, коли відбитий промінь повертається через
час t = R / c (R – відстань від радіолокатора до предмета, с – швидкість світла),
при локації планети сферичної форми час приходу відбитого сигналу буде
залежати від положення деталі на її диску (кута падіння і) та визначатиметься
виразом
tі = [R + 2r(1 - cosi)]/c,
(2.114)
де r – радіус сфери. Це означає, що час повернення сигналу від кільця диска зі
значенням кута падіння і буде на величину
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tі = (2r / c)(1 - cosi)

(2.115)

більшим, ніж від центра диска. Різницю в часі називають часом затримки. Це
означає, що вибираючи проміжки часу можна досліджувати різні кільцеві зони
диска планети. Роздільна здатність такого вибору обмежується тривалістю
радіосигналу , тому через проміжок часу t на планеті буде опромінено
кільцеву зону з кутовою шириною

i = (2R / c)∙sini,

(2.116)

або геометричною шириною, яка не залежить від положення кільця на сфері,

S = Rc .

(2.117)

За даними експерименту можна побудувати спектри Р(ti) та P(i).
Останній характеризує не лише кільця однакової глибини, але й відбиття
одиночного елемента поверхні, тобто, після відповідної нормалізації, є
функцією відбиття F(i). Оскільки небесні тіла рухаються орбітами та
обертаються навколо осей, через ефект Доплера частота відбитого та
посланого сигналів буде різною, а величина зміни частоти визначається як

 = (2 / c) o ,

(2.118)

де o – частота локатора,  – кутова швидкість руху небесного тіла. Якщо
планета обертається навколо своєї осі з кутовою швидкістю s, то зміна
частоти в кільці, яке відповідає часу затримки t, складає [1030]

 = (2o / c)[s + a][ct(4r – ct)]1/2[1 – ( r)2]1/2 , (2.120)
де a – спостережна кутова швидкість, зумовлена рухом РЛ відносно планети;
 – одиничний вектор в напрямку повного обертання s + a; r – одиничний
вектор, направлений від Землі до планети в момент відбиття сигналу. Якщо
відбитий РЛ імпульс зосереджений у вузькому інтервалі частот , де
центральна частота  відрізняється від частоти о посланого імпульсу, це
означає, що прийняте випромінювання відбите вузькою смужкою поверхні з
лінійною шириною
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с / (2s),

(2.121)

розташованою паралельно осі обертання. Сукупні дані про час затримки та
доплерівський зсув частоти виокремлюють на поверхні планети дві ділянки,
рівновіддалені від екватора. Якщо планета є однорідною сферою, значення
поперечного перетину має вигляд

e(t,) / r2 = i(t,)seci / r2 = [c2seci(i) / 2os cosA]×
×[(ct 2r)(2 – – ct / 2r) - (c / 2orscosA)2]-1/2,
(2.122)
де А – кут між віссю обертання та площиною, перпендикулярною променю
зору.
При дослідженні небесних тіл за допомогою КА широко застосовується
бістатична радіолокація. Цьому сприяє проведення експерименту за
допомогою штатної радіотехнічної апаратури КА та наземного пункту
приймання інформації, що зазвичай не потребує встановлення додаткової
апаратури на борт КА. Найпростішим є такий варіант бістатичної радіолокації:
на наземному пункті збору інформації реєструється сигнал, випромінюваний
встановленим на борту КА передавачем та відбитий від поверхні небесного
тіла. Методично такі експерименти, в залежності від способу модуляції
сигналу, діляться на монохроматичну [550], імпульсну [125] та лінійночастотну [278] модуляцію.
Звернімо увагу ще на одну властивість РЛ зондування. Оскільки
випромінювані передавачем радіопромені є, зазвичай, поляризованими по
колу, при їх взаємодії з шершавою поверхнею, особливо якщо кут падіння
радіопроменя більший від нуля, а в деяких випадках і для інтегрального диска,
з’являється випромінювання з ортогональною (відносно площини падаючого
променя) площиною поляризації, а отже реєструється інтенсивність в
ортогональній площині [472, 856, 918]. Для характеристики міри зміни
поляризаційних
параметрів
(міри
деполяризації)
використовуються
відношення
µc = σoc / σsc
(2.123а)
для колової поляризації та

μL = σoL /σsL

(2.123б)

для лінійної, де – індекс «s» (same) означає складову з напрямком поляризації
падаючого радіопроменя, а «о» (opposite) – з протилежним. Очевидно, що ці
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відношення залежать від структурних та оптичних характеристик
поверхневого шару і це може слугувати для їх визначення за даними РЛ
спостережень. При вивчені малих тіл Сонячної системи потрібно визначати їх
розміри, альбедо, напрямок обертання та координати полюса осі обертання,
тому нижче коротко зупинимося на основних методах визначення цих
характеристик.
2.7. Методи визначення характеристик віддалених тіл Сонячної
системи
Прямі методи. Розміри великих тіл Сонячної системи визначають за
кутовими розмірами їх зображення у фокальній площині телескопа. Їх
мінімальні розміри обмежуються кутовою роздільною здатністю телескопа,
яка, згідно із законом Релея, визначається як

Δψ = 1,22(λ/D) радіан,

(2.124)

і турбулентним розмиттям зображення земною атмосферою, для якого
розподіл інтенсивності в першому наближенні можна записати у вигляді
гаусіани


F (r) 

 f (r – x) exp – x

2

/ 2( r ) 2 dx,

(2.125)

–

де D – діаметр дзеркала телескопа, r – півширина турбулентного контуру (рис.
2.23) [179, с.124]. Якщо, наприклад, дифракційна просторова роздільна
здатність 1-м телескопа складає 0,13 то навіть в обсерваторіях з найкращим
астрокліматом півширина гаусіани (2.125) дуже рідко сягає 0,2-0,3.
Правда, останнім часом для мінімізації негативного впливу земної
атмосфери почали використовувати метод адаптивної оптики [54] та спеклінтерферометрії [1183]. Системи адаптивної оптики дозволяють у реальному
часі не лише оперативно досліджувати ступінь викривлення світлової хвилі,
але й відновлювати її початкову форму, досягаючи просторової роздільної
здатності, дуже близької до можливості телескопів (2.124). Спеклінтерферометрія, як би парадоксальним це не звучало, базується на ефекті
турбулентного розмиття зображення, а її використання при спостереженнях
астероїдів було запропоноване в роботі [748]. Якщо зображення точкового
небесного тіла одержані з короткою експозицією (напр. 0,01 с) з
довгофокусним телескопом (100 м та більше), то замість одного зображення
матимемо набір хаотично розкиданих зображень, розміри найменших з яких
відповідатимуть дифракційній роздільній здатності телескопа.
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Рис. 2.23. Фотоелектричні скани зображень Марса (ліворуч) з
діафрагмою 0,3 та зірки (праворуч) зі щілиною 0,2100. Точки –
спостереження, штрихова лінія – апроксимація гаусіаною (2.125) [37]
Досить парадоксально, але цей метод ефективнішим є в астропунктах з
поганим астрокліматом, тому що в місцях з високою якістю зображення спекли
будуть перекриватися. Просторовий розподіл цих зображень називають спеклструктурою, а окремі зображення – «замороженими», або спеклами. Якщо
видимий діаметр небесного тіла має конечні розміри, то розміри окремих
зображень спекл структури будуть мати більші розміри і, в першому
наближенні, визначатимуться виразом (2.125), де r є півшириною дифракційної
роздільної здатності телескопа. Відповідна обробка цих зображень і дозволяє
визначати розміри небесних тіл.
Було б несправедливо не згадати можливості методу традиційної
інтерферометрії, який застосовують таким чином. Якщо перед об’єктивом
телескопа поставити екран з двома рознесеними на певну відстань отворами,
то при спостереженнях точкового об’єкта в фокальній площині буде видно
інтерференційну картину у вигляді світлих та темних смуг, яка для небесних
тіл кінцевих розмірів, в залежності від величини та відстані між отворами,
ставатиме менш чіткою, а то й повністю щезне. Встановлено, що вона щезає
тоді, коли об’єкт, наприклад, з кутовим розміром 0,1 розглядають крізь
отвори, рознесені на відстань 1 м, а об’єкт розміром 0,01 – на 10 м. За А.
Дольфюсом [492], цей метод вперше використав Х. Хамі для визначення
діаметра астероїда Веста в 1899 р. На практиці замість отворів перед
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об’єктивом використовують два або більше телескопів, рознесених на певну
відстань, яка може змінюватися. Зараз цей метод широко використовується в
радіоастрономії для визначення розмірів зірок.
Наступний, досить простий метод визначення не лише розміру, але й
форми астероїда базується на спостереженні явища покриття зірок
астероїдами, який вперше був успішно застосований в 1975 р. для
спостереження покриття астероїдом Ерос зорі  Geminorum [910]. Незважаючи
на уявну простоту метода, слід звернути увагу на таке. При затемненні
астероїд кидає на Землю тінь з поперечником такого ж розміру, як і в нього
самого. Тому, якби спостерігач знаходився на лінії, яка проходить через центр
диска астероїда та зорю і якби це сталося коли астероїд та зоря знаходяться в
зеніті, то за час Δt від початку до кінця затемнення можна визначити розмір
астероїда. Але через відхилення від цієї лінії тінь астероїда деформується, і,
при переміщені зорі та астероїда, тінь вздовж земної поверхні безперервно
міняє свої обриси, проте це легко врахувати при обробці спостережних даних.
При застосуванні цього методу на практиці спостереження веде група
спостерігачів у різних місцях середини обрахованої смуги затемнення (бажано
упоперек неї) і тоді отримуватимуть різні хорди тіні [1163]. За наявності двох
хорд розмір астероїда можна отримати лише припускаючи, що він сферичної
форми, а при трьох та більше - розмір та форму астероїда.
Опосередковані методи. Приблизну величину радіуса R можна
отримати за значенням абсолютної зоряної величини астероїда при відомих
спектральних альбедо A(α,λ):

m(α,λ) = -ln[R2A(α,λ)∙E0(λ)],

(2.126а)

де E0(λ) – спектральне значення сонячної сталої.
Після початку активних спостережень в тепловій ділянці спектра, Д.
Ален [286] запропонував радіаційний (тепловий) метод, який базується на
даних про зоряну величину астероїда у видимих променях та в тепловій
ділянці спектра (найкраще на ефективній довжині хвиль 10 та 20 мкм).
Удосконалення цього методу дозволило одночасно визначати розміри та
болометричне альбедо деяких астероїдів (напр. [869, 870]). Суть методу
полягає в тому, що зоряна величина астероїда в тепловій ділянці спектра
визначається виразом

m(α,λ) = -ln[R2 B(T,λ) δ(λ)],

(2.126б)

де B(T, λ) – функція Планка для чорнотільного випромінювання, вигляд якої
для тіл Сонячної системи відповідає наближенню Релея – Джинса (2.82а); δ(λ)

106
– випромінювальна здатність (міра сірості (2.89)), яка розраховується за
ефективною температурою. Ефективна температура визначається з
прирівнювання виразів (2.80а) та (2.81б):

Eo(1-Ai)/4R2 = δσTe4n2,

(2.127)

де Aі – болометричне альбедо, E0 – сонячна стала. Звідси слідує, що зоряна
величина тіла в тепловій ділянці спектра залежить не прямо від значення
альбедо, а від 1-Аі. Зазвичай, величину болометричного альбедо приймають
рівною розрахованому за виразом (2.43) сферичному альбедо у фільтрах B чи
V системи Джонсона, а значення фазового інтеграла q (2.42) приймають таким,
як у Місяця чи інших безатмосферних небесних тіл. Окрім цього,
використовують припущення про спектральні значення випромінювальної
здатності астероїдів (найчастіше як у силікатів) та інколи враховують розподіл
температури по диску астероїда, наприклад, у вигляді

T(L,ψ) = Tmax (cosLcosψ)0,25.

(2.128)

Детальніше з цими проблемами можна ознайомитися в [873].
Наступним опосередкованим методом є поляриметричний, в основу
якого покладено емпірично одержані співвідношення між відбивною здатністю
та нахилом гілки додатної поляризації до координати фазового кута (2.77б),
або між відбивною здатністю та найбільшим значенням від’ємної поляризації
[1198]

lgAv = -1,31∙lgPmin – 0,9 ± 0,1.

(2.129)

За значенням геометричного альбедо з виразу (2.126) визначають розмір
астероїда.
Але необхідно пам’ятати, що тут можна зіткнутися з надзвичайно
великими похибками. Наприклад, визначене за виразом (2.77б) альбедо диска
Марса приблизно у 2 рази менше реального. Ще гірша ситуація з виразом
(2.129). Наприклад, Рmin (Рmin – максимальне значення Р гілки від’ємної
поляризації) для деталей місячної поверхні практично не залежить від λ,
внаслідок чого і їх відбивна здатність не мала б показувати спектральної
залежності, тоді як у дійсності має місце зміна майже в 4 рази.
Слабким місцем теплового методу є те, що для переходу від Аs до Аg
необхідно знати фазовий інтеграл q значення якого для різних безатмосферних
тіл змінюєтьс у 2-2,5 рази.
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Методи визначення небесно-механічних характеристик віддалених
тіл Сонячної системи. Наведені нижче методи визначення небесномеханічних характеристик базуються на положеннях роботи [149].
Період обертання. Періоди обертання Р астероїдів, подібно до великих
планет, визначають за спостережними даними про зміну їх блиску в часі, які
приписують формі тіла або оптичній неоднорідності диска, хоч
найімовірнішою моделлю є одночасна дія цих двох факторів. Крім суто
графічного підходу, А. Гаріс зі співавторами [641] запропонували
апроксимувати криву блиску рядом Фур’є

m(α,t) = m(α) + ∑[Aisin(2πi / P)(t - t0) + Bicos(2πi / P)(t - t0)], (2.129)
де m(α) – середнє значення зоряної величини при фазовому куті α; t 0 – нульпункт часу, взятого близько середини інтервалу спостережень; A i та Bi –
коефіцієнти Фур’є.
Напрям обертання. Напрям обертання астероїдів визначається за
спостережними даними про епохи одних і тих же екстремумів кривих блиску,
видимих на різній екліптичній довготі за кілька протистоянь при відомому
значенні Р [1136]. Суть методу полягає в тому, що при зміні положення
астероїда відносно Землі під час спостережень, наприклад, в різні
протистояння в інтервалі часу Δt між спостереженнями однієї й тієї ж деталі
кривої блиску буде вкладатися число циклів N, яке відрізнятиметься від цілого
числа приблизно на величину ΔL / 360. Тут ΔL – кут, який характеризує зміну
напрямку променя зору між спостереженнями та який дорівнює зміні довготи
Землі в системі координат астероїда, тобто приблизно рівний різниці
екліптичних довгот астероїда Δλ між двома моментами спостережень, коли
вісь обертання астероїда не сильно відрізняється від перпендикуляра до
площини екліптики. Знак поправки Δλ/360 у виразі

(Δt / Рsid) = N ± (Δλ / 360)

(2.130)

визначає напрямок руху. Знак плюс приписують прямому руху, а мінус –
зворотному. Тут Рsid – сидеричний період обертання астероїда. Після оцінки
величини Δλ / 360 в допущенні прямого та зворотного руху можна знайти два
значення числа циклів між моментами спостережень. Дійсному напрямку
обертання відповідатиме величина N, близька до цілого числа. Оскільки Δt / N
є видимим (синодичним) періодом обертання в інтервалі Δt, то перехід від
сидеричного до синодичного періодів роблять за виразом

Psyn = Psid [1 ± (Δλ / Δt)(Psid / 360],

(2.131)
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де знаки плюс та мінус визначаються напрямками руху. Насправді вісь
обертання може бути довільно орієнтованою, а нахил орбіти до екліптики – не
рівним нулю, тому доцільно аналізувати залежність синодичного періоду від
швидкості кутового руху астероїда по небесній сфері ΔФ/Δt [1090] згідно з

ΔФ = sin(λi – λ1)arccos{sinβi sinβ1 + cosβi cosβ1 cos(λi – λ1)}, (2.132)
де λ1, β1 та λi, βі – початкові та поточні екліптичні координати астероїда.
Напрямок обертання також визначається за даними радіолокаційних
спостережень, обговорюваних детальніше в розділі 3 при розгляді обертання
твердого тіла Венери.
Орієнтація осі обертання. Методи визначення орієнтації осі обертання
астероїдів також базуються на відмінності кривих блиску в різні періоди
спостережень (епохи), прикладом чого може слугувати рис. 2.24, на якому
показано результат обробки спостережних даних за методом епох під час
надзвичайно довгого спостережного «вікна» у 2001 р. для астероїда 5587 SB,
який належить до класу Амура (а = 2,39 а. о., e = 0,55, H = 13,6-13,8). Як видно,
геометрія його розташування суттєво змінювалася, спричиняючи зміну
амплітуди блиску в межах 0,7-1,25m. Середнє значення періоду склало 5,0494 h.
Цей метод почали розробляти ще на початку 1930-х років, а зараз
переважно використовуються два його різновиди: метод «фотометричної
астрометрії», або Е-метод [572, 841, 1088] та метод «амплітуда – зоряна
величина», або АМ-метод [149, 841]. Е-метод дозволяє одночасно визначати
координати полюса, Рsid та напрямок обертання. Його основне рівняння має
вигляд

(Δtc / Psid) – N – q {(ΔLB / 360) + Δn] = 0,

(2.133)

де Δtc – інтервал часу між двома епохами одного й того ж екстремуму кривої
блиску, який виправлено за світовий проміжок; N – ціле число синодичних
циклів обертання на цьому інтервалі; ΔLB – зміна довготи точки під
бісектрисою фазового кута астероїда в планетографічній системі координат; Δn
– корекція числа циклів за повні оберти астероїда навколо Сонця на інтервалі
Δtc та q = +1 та -1 для прямого та зворотного обертання.
Оскільки істинне Psid не має залежати від інтервалу, на якому воно
визначається, при заданому напрямку обертання знаходять такі координати
полюса, де розкид значень Psid в різних Δtc буде мінімальним. Перевага цього
методу в тому, що тут не мають значення форма та оптична неоднорідність
диска.
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Рис. 2.24. Нормовані криві блиску астероїда (5587) 1990 SB по
спостереженнях у 2001 р. (епоха 2 452 100,5, період Р 0 = 5,0494 години) [567]
В основу АМ-метода (удосконалення якого можна знайти, наприклад, в
[968, 1190]) покладено аналіз змін амплітуди кривої блиску А та зоряної
величини астероїда в її максимумі з кутом між віссю обертання та променем
зору ψ (кут аспекту), який визначається за виразом
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cosψ = sinβsinβ0 + cosβcosβ0cos(λ - λ0).

(2.134)

Вважають, що диск є оптично однорідним та має еліпсоїдальну форму.
Так, для тривісного астероїда з півосями a > b > c

A(ψ) = 1,25lg{[(b / c)2cos2ψ + sin2ψ] / [(b / c)2cos2ψ +
+ (b / a)2sin2ψ]} = βAα,
(2.135)
де βA – зміна амплітуди при зміні фазового кута α на 1 о. Амплітуда має
максимальне значення при ψ = 90о (екваторіальний аспект) при відношенні
осей

A(90o) = Amax = -2,5lg(b / a).

(2.136)

Відмінність зоряних величин в аспектах ψ1 та ψ2 складає

V0(ψ1) - V0(ψ2) = 1,25lg{[b2cos2ψ2 + c2sin2ψ2] / [b2cos2ψ1 +
+ c2cos2ψ1]},
(2.137)
тому для екваторіального (ψ = 90) та полярного (ψ = 0) аспектів

V0(90) - V0(0) = -2,5lg (c / b).

(2.138).

На практиці процедура визначення відношення півосей і координат
полюса зводиться до мінімізації відхилень їх обрахованих значень за виразами
(2.136, 2.138).
У цьому розділі було розглянуто суто геометричну проблему, але видиме
(чи геометричне) альбедо також залежить від характеру залежності відбивної
здатності деталей диска від умов освітлення, тому в більшості праць із
моделювання кривих блиску це враховують, використовуючи один із законів,
розглянутих в п. 2.3.
Далі розглянемо питання, які стосуються поверхневих шарів класичних
планет земного типу і їхніх супутників. Проблеми планетних атмосфер
детально висвітлені в [179]. Розпочнемо з природного супутника Землі Місяця.
Інтенсивними наземними та космічними дослідженнями його фізико-хімічні
властивості вивчені так добре, що зараз Місяць може слугувати тілометалоном у вивченні безатмосферних небесних тіл. На початку ХХІ ст.
виявили, що Землю у її русі навколо Сонця супроводжує не тільки Місяць, а
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ще принаймні 4-5 маленьких тіл. Першим з них був астероїд 3753 Круїньє, що
рухається навколо Сонця дуже близькою до земної спіралеподібною орбітою,
площина якої сильно нахилена до земної. Оскільки в момент перетину з
орбітою Землі він перебуває вище або нижче, то зіткненням із Землею не
загрожує. Мінімальна відстань між Круїньє і Землею складає 15 млн. км, що
майже в 40 разів більше за відстань до Місяця. Цей астероїд рухається по
витягнутій орбіті, більшість часу перебуваючи між орбітами Меркурія і Марса.
Але «віссю» його переміщення в космосі слугує орбіта Землі, навколо якої він
робить один виток за один рік і поступово (за десятиліття) проходить шлях у
вигляді спіралі, «намотаної» навколо орбіти Землі.
У подібному динамічному резонансі з Землею перебувають ще 4
астероїди. Зокрема, астероїд 2002 АА29 рухається (рис. 2.25) поруч орбіти
Землі і є першим відомим астероїдом, який здійснює періодичні геоцентричні
переходи по спіралі та тривалий час (кілька десятиліть) залишається дуже
близько (в межах 0,2 а. о.) від нашої планети. Оскільки ці тіла обертаються не
навколо Землі, а навколо земної орбіти, то їх назвали «квазісупутниками»
(тобто, подібними до супутника). Отже зараз обговорюється питання про те,
що Місяць вже не єдиний природний супутник Землі.

Рис. 2.25. Геоцентричні рухи астероїда 2002 AA29 протягом кількох
десятиліть.
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Розділ 3. Місяць

З

важаючи на велику кількість робіт з вивчення Місяця
(рис. 3.1а)
як наукових (напр. [338]), так і науковопопулярних [102, 166, 273], нижче розглянемо праці, де
вперше піднімалося те чи інше питання.
3.1. Загальні характеристики
Навколо Землі супутник обертається дещо витягнутою орбітою. Для
періоду обертання Місяця (табл. 3.1) навколо Землі (тривалість місяця)
використовують 5 понять, які означають проміжок часу між двома
проходженнями супутника через: одне і те ж місце щодо Сонця (для земного
спостерігача) – синодичний; одне і те ж місце серед зірок на небесній сфері –
сидеричний; перигей – аномалістичний; один і той самий вузол орбіти
(висхідний або низхідний) – драконічний і центра диска Місяця через
середню точку весняного рівнодення – тропічний.

Рис. 3.1а. Схід повного Місяця, мис Сауньон, Греція. Автори: Ентоні
Айомамітіс. Повний Місяць сходить поблизу площини екліптики й
знаходиться строго навпроти Сонця. На передньому плані – храм Посейдона.
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Таблиця 3.1. Загальні характеристики Місяця
Середня віддаленість від Землі (км)
Ексцентриситет орбіти
Нахил орбіти до площини екліптики (градуси)
Середня орбітальна швидкість (км/с)
Синодичний період обертання, земна доба
Сидеричний період обертання, земна доба
Тропічний період обертання, земна доба
Аномалістичний період обертання, земна доба
Драконічний період обертання, земна доба
Максимальна зоряна величина
Маса, кг
Екваторіальний радіус, км
Стиснення
Середня густина, г/см3
Прискорення сили тяжіння на екваторі, м/с2
Друга космічна швидкість на екваторі, км/с
Видиме альбедо
Температура на екваторі, К: ніч
підсонячна точка
Температура на полюсі, К: ніч
день
Видимий кутовий діаметр на середній відстані

384 399
0,0549
5° 08' 43''
1,022
29,530588
27,3216616
27,3215821
27,5545509
27,2122204
-12,9
7,3477∙1022
1738,14
0,00125
3,3464
1,623
2,38
0,12
100
400
70
390
31 05''

Обертання Місяця відносно центра мас системи Земля-Місяць
описується трьома емпіричними законами, сформульованими в 1721 р.
Ж. Кассіні (1677-1756).
1. Місяць обертається навколо своєї осі із заходу на схід з постійною
кутовою швидкістю, причому період обертання дорівнює середньому
сидеричному періоду обертання Місяця навколо Землі.
2. Нахил середньої площини місячного екватора до площини екліптики
постійний.
3. Полюси місячного екватора, екліптики і площини місячної орбіти
лежать на одному великому колі, причому саме в зазначеному порядку.
Сидеричний і синодичний періоди обертання Місяця досить близькі,
тому він завжди обернений до Землі одним боком. Насправді видно не 50%, а
майже 60% його поверхні. Це зумовлено так званою лібрацією (лат. libratio –
хитання, коливання), яку розділяють на оптичну (± 7о 54 за довготою та ± 6о
41 – за широтою) і фізичну (2′′). Нагадаємо, що лібрація за довготою
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зумовлена нерівномірним рухом уздовж еліптичної орбіти і рівномірним
осьовим обертанням, за широтою – неперпендикулярністю осі обертання до
площини орбіти. Окрім цих періодичних процесів у русі Місяця орбітою і в
обертанні навколо осі проявляються ще й інші періодичні варіації: нутація –
відносно короткоперіодичні коливання, що накладаються на прецесію осі
обертання тіла під дією обертального моменту через зовнішній гравітаційний
вплив (так, нутація осі Землі дорівнює 15″ з періодом близько 18,6 років),
зумовлений зміною орбіти Місяця; регресія вузлів – поступове переміщення на
захід вузлів, де орбіта Місяця перетинає екліптику, яке зумовлене
гравітаційною дією Сонця (повний цикл складає 18,61 року); евекція –
періодичне збурення руху Місяця, викликане зміною сили тяжіння Сонця під
час руху Місяця орбітою навколо Землі протягом місяця (період збурень ~ 31,8
доби, максимальна величина збурення екліптичної довготи Місяця – 1,27°).
Місяць рухається навколо Землі приблизно еліптичною орбітою, яка
нахилена під кутом 5° 09 до площини орбіти Землі. Напрямок його руху
практично збігається з напрямком руху більшості тіл Сонячної системи, тобто
проти годинникової стрілки, якщо дивитись на орбіту Місяця з боку північного
полюса світу. Видимий шлях руху Місяця на небі перетинається з площиною
екліптики (видимого шляху Сонця серед зір протягом року) у так званих
місячних вузлах. В теорії руху Місяця зараз переважно користуються
розробленою американським математиком Дж. Хіллом теорією, на основі якої
американський астроном Е. Браун в 1919 р. розрахував і склав відповідні
таблиці, що містять широту, довготу і паралакс Місяця, які змінюються з
часом. При русі орбітою навколо Землі змінюються умови освітлення
супутника від практично всього диска (повний Місяць, фазовий кут α
близький до 0) до практично неосвітленого (новий Місяць, α близьке до
180). Проміжні умови (α = ± 90) відповідають першій та останній чверті.
Якщо новий та повний Місяць збігаються з його перебуванням у місячних
вузлах, спостерігаються явища сонячного та місячного затемнення (рис.3.1б).
Затемнення може бути повним та частковим, а сонячне – ще й кільцевими,
коли навколо Місяця залишається лімб Сонця.
3.2. Космічні польоти до Місяця
Місяць найактивніше серед тіл Сонячної системи вивчався за допомогою
КА, багато з яких здійснили посадку на Місяць та провели там відповідні
експерименти, а деякі ще й успішно повернулися на Землю, доставивши сотні
кілограмів місячного ґрунту з різних регіонів. 17 серпня («Піонер-0», США) та
23 вересня («Луна 1958 А», СРСР) 1958 р. до Місяця були запущені перші КА.
З того часу йшло надзвичайно напружене змагання між цими країнами,
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надамбітна мета якого була висадка пілотованого апарата на поверхню Місяця
та його повернення на Землю.

Рис. 3.1б. Затемнений Місяць і зоряне небо.
Тому багато запусків на орбіту не лише Місяця, але й Землі, було
націлено на відпрацювання елементів пілотованого польоту. Нижче, базуючись
переважно на даних підбірки з [273], наведемо лише успішні запуски, коротко
опишемо їхні завдання, пропустивши спрямовані до інших тіл Сонячної
системи, які лише попутно отримували дані про Місяць.
КА «Луна-1» (СРСР) стартував 2 січня 1959 р. Пролетів на відстані
близько 6000 км від Місяця та здійснив експеримент «штучна комета» – на
відстані 11 399 км випустив хмару парів натрію.
КА «Луна-2» (СРСР) стартував 12 вересня 1959 р. і вперше досяг
місячної поверхні.
КА «Луна-3» (СРСР) стартував 4 жовтня 1959 р. Пролетів на відстані
6000 км та вперше передав на Землю зображення майже 2/3 поверхні
зворотного боку Місяця (з відстані 65 200-68 400 км).
КА «Рейнджер-6» (США) стартував 30 січня 1964 р. та досяг поверхні
Місяця.
КА «Рейнджер-7» (США) стартував 31 липня 1964 р. Здійснив посадку
на місце з координатами 10o 36′ пд. ш. та 20o 36′ зх. д. та передав 4308
зображень місячної поверхні з відстані від 2110 км до 439 м.
КА «Рейнджер-8» (США) стартував 17 лютого 1965 р. Здійснив посадку
на місце з координатами 2 o 36′ пні. ш. та 24o 48′ сх. д. та передав 7137
зображень місячної поверхні з відстані від 2510 км до 160 м.
КА «Рейнджер-9» стартував 21 березня 1965 р. Здійснив посадку на
місце з координатами 12o 54′ пд. ш. та 2o 24′ зх. д. та передав 5814 зображень
місячної поверхні з відстані від 2363 км до 600 м.

116
КА «Зонд» (СРСР) стартував 18 липня 1965 р. Пролетів мимо Місяця. З
відстані 11 570 – 9220 км передав 25 зображень зворотного боку Місяця.
КА «Луна-8» (СРСР) стартував 3 грудня 1965 р. та досяг місячної
поверхні з координатами 9o 08′ пн. ш. та 63o 18′ зх. д.
КА «Луна-9» (СРСР) стартував 31 січня 1966 р. Здійснив посадку на
місце з координатами 7o 08′ пн. ш. та 64o 22′ зх. д. та передав 4308 зображень
місячної поверхні з відстані від 2110 км до 439 м. Вперше передано телевізійні
панорами місячної поверхні з роздільною здатністю до 1 мм. Апарат
відпрацював 3 земних доби.
КА «Луна-10» (СРСР) стартував 31 березня 1966 р. Вийшов на місячну
орбіту з мінімальною відстанню 350 км, максимальною – 1017 км та нахилом
у 72о до екватора. Апарат працював 2 місяці. Досліджувалось гравітаційне поле
та вперше визначався склад місячних порід за даними гама-спектроскопії.
Здійснювалась бістатична радіолокація на довжині хвилі 1,7 м.
КА «Сервейєр-1» (США) стартував 30 травня 1966 р. Здійснив посадку в
місце з координатами: 2o 28′ пд. ш. та 43o 14′ зх. д. На поверхні Місяця апарат
працював до 7 січня 1967 р. Передав більше 11000 зображень. Досліджувались
механічні, теплові та електричні властивості місячної поверхні.
КА «Лунар Орбітер-1» (США) стартував 10 серпня 1966 р. та вивів на
орбіту штучний супутник Місяця. Передав 211 зображень з відстані від 1472 до
44 км, за якими попередньо було відібрано 9 місць для посадки пілотованих
космічних кораблів (КК) серії «Аполлон». Здійснювалась бістатична
радіолокація на довжині хвилі 11,1 см.
КА «Луна-11» (СРСР) стартував 24 серпня 1966 р. та став штучним
супутником Місяця. Здійснювались радіоастрономічні дослідження Місяця і
Сонця, а також рентгенівського та гама-випромінювання Місяця.
Здійснювалась бістатична радіолокація на довжині хвилі 1,7 м.
КА «Луна-12» (СРСР) стартував 22 жовтня 1966 р. та став штучним
супутником Місяця. Передав зображення місячної поверхні з висоти 340-100
км. Здійснювалась бістатична радіолокація на довжині хвилі 1,7 м.
КА «Лунар Орбітер-2» (США) стартував 6 листопада 1966 р. та вивів на
орбіту штучний супутник Місяця. Передав 209 зображень із середньою і 210 –
з високою роздільною здатністю з відстані від 1517 до 41 км. Попередньо було
відібрано 13 місць для програми «Аполлон».
КА «Луна-13» (СРСР) стартував 21 грудня 1966 р. Здійснив посадку в
місце з координатами 18o 52′ пн. ш. та 62o 03′ зх. д., передав панорами з місця
посадки. Вимірювались деякі механічні властивості ґрунту.
КА «Лунар Орбітер-3» (США) стартував 4 лютого 1967 р. Вивів на
орбіту штучний супутник та передав 329 зображень з відстані від 1530 до 44
км. Попередньо було відібрано 8 місць для програми «Аполлон».
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КА «Лунар Орбітер-4» (США) стартував 8 травня 1967 р. та вивів на
орбіту штучний супутник. Передано 344 зображення з відстані від 6147 до
2669 км, які перекрили 98% видимого та 96% зворотного боку Місяця.
КА «Експлорер-35» (США) стартував 19 липня 1967 р. та став
супутником Місяця. Вивчав характеристики плазми в навколомісячному
середовищі. Здійснювалась бістатична радіолокація на довжині хвилі 2,2 м.
КА «Лунар Орбітер-5» (США) стартував 1 серпня 1967 р. Вивів на
орбіту штучний супутник Місяця. Передано 213 зображень з відстані від 5755
до 96 км, що дозволило зрештою відібрати місця посадки для програми
«Аполлон». Працював до 1 лютого1968 р.
КА «Сервейєр-5» (США) стартував 8 вересня 1967 р. Здійснив посадку
на місце з координатами 1o 25′ пн. ш. та 23o 12′ сх. д. та передав 19 054
зображень місячної поверхні при різній висоті Сонця. Вивчались механічні,
теплові та електричні властивості місячного ґрунту. Вперше досліджувався
хімічний склад ґрунту. Останній сеанс зв’язку було проведено 17 грудня
1967 р.
КА «Сервейєр-6» (США) стартував 7 листопада 1967 р. Здійснив
посадку на місце з координатами 0o 31′ пн. ш. та 1o 23′ сх. д. та передав 6315
зображень місячної поверхні при різній висоті Сонця, а також продовжив
програму КА «Сервейєр-5». Останній сеанс зв’язку відбувся 14 грудня 1967р.
КА «Сервейєр-7» (США) стартував 7 січня 1968 р. Здійснив посадку в
місце з координатами 40o 53′ пд. ш. та 11o 27′ зх. д. та передав 21 038
зображень місячної поверхні при різній висоті Сонця, а також продовжив
програму КА «Сервейєр-5». Вперше було проведено експеримент з реєстрації
посланого з Землі лазерного сигналу. Останній сеанс зв’язку відбувся 21
лютого 1968 р.
КА «Луна-14» (СРСР) стартував 7 квітня 1968 р. та став супутником
Місяця. Вивчались гравітаційне поле та навколомісячний простір.
Здійснювалась бістатична радіолокація на довжині хвилі 1,7 м.
КА «Зонд-5» (СРСР) стартував 10 листопада 1968 р. Облетів навколо
Місяця (на мінімальній відстані 1950 км) і повернувся на Землю. Здійснив
жорстку посадку (з перевантаженням у 20 сил земного тяжіння) в Індійському
Океані.
КА «Зонд-6» (СРСР) стартував 10 листопада 1968 р. Облетів навколо
Місяця (на мінімальній відстані 2420 км), фотографував його поверхню та
повернувся на Землю з фотоплівками. При посадці кабіна розгерметизувалась.
КК «Аполлон-8» (США) стартував 21 грудня 1968 р. та започаткував
нову еру космонавтики. На його борту було три члени екіпажу (Ф. Борман, Дж.
Ловелл та У. Андерс). 24 грудня корабель наблизився до Місяця приблизно на
100 км, перейшов на місячну орбіту та зробив 10 обертів навколо нього.

118
Загалом на місячній орбіті астронавти пробули 20 годин, за які було проведено
детальне фотографування місячної поверхні, та успішно повернулись на
Землю.
КК «Аполлон-10» (США) з екіпажем в складі Т. Стаффорда, Ю. Сернана
та Дж. Янга стартував 18 травня 1969 р. та вийшов на орбіту Місяця. Від
корабля відділилась місячна кабіна, у якій знаходились Т. Стаффорд та Ю.
Сернан. Вона наблизилася до місячної поверхні на відстань 15 км. На цій
висоті відокремили ступінь, за допомогою якої можна було здійснити м’яку
посадку, а астронавти повернулись на корабель. Корабель успішно повернувся
на Землю.
КА «Луна-15» (СРСР) стартував 13 липня 1969 р., а 20 липня почав
спуск для м’якої посадки, яка виявилась невдалою.
КК «Аполлон-11» (США) реалізував згадувану найамбітнішу програму:
вперше доставив землян на поверхню Місяця. Він стартував 16 липня 1969 р. з
екіпажем з 3 людей на борту (Нейл Армстронг – командир, Едвін Олдрін та
Майкл Коллінз – члени екіпажу). Після чотириденного перебування на
місячній орбіті, 20 липня о 20 год. 17 хв. 43 сек. за Гринвічем місячний модуль
з екіпажем у складі Н. Армстронга та Е. Одрина здійснив посадку в південній
частині Моря Спокою з координатами 0° 41 пн. ш. та 23° 26 сх. д.
Другий з авторів цієї книги був «телевізійним» свідком цієї історичної
миті. Завдяки щасливому випадку в цей час у Тернополі проходила Всесоюзна
конференція Комісії з фізики тіл Сонячної системи Астрономічної ради АН
СРСР, де була можливість приймати телевізійні передачі іноземних
телекомпаній. Завдяки тому, що в роботі НАСА була й зберігається
практика прямої трансляції всіх запусків КА (не військового призначення), ми
були свідками цієї історичної миті. Першим, і не без вагань на місячну
поверхню ступив Н. Армстронг і здійснив «прогулянку» протягом 2 годин 40
хвилин. Разом з Е. Олдріном вони зібрали 22 кг зразків місячного ґрунту,
встановили пасивний сейсмометр, лазерний кутиковий відбивач для
вимірювання місячної лібрації, пастку для частинок сонячного вітру та
успішно повернулися на Землю.
КА «Зонд-7» (СРСР) стартував 7 серпня 1969 р. Облетів Місяць та
доставив на Землю кольорові знімки Місяця та Землі.
КК «Аполлон-12» (США) – другий пілотований корабель, на борту
якого були Чарльз Конрад, Алан Бін та Річард Гордон, який стартував 14
листопада 1969 р. Місячний модуль з екіпажем (Ч. Конрад та А. Бін) здійснив
посадку на місце з координатами 3o 12 пд. ш. та 23o 23 зх. д. – всього за 183 м
від місця посадки КА «Сервейєр-3». Ч. Конрад і А. Бін встановили сейсмометр
(рис. 3.1.в), тривісний магнітометр, іонний датчик з охолоджуваним катодом
для вимірювання атмосферного тиску та спектрометр для вимірювання
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приповерхневої плазми. Вони частково демонтували опори КА «Сервейєр-3»
та в радіусі 500 м від місця посадки КА «Аполлон -12» зібрали 34 кг місячного
ґрунту і все це успішно доставили на Землю.

Рис. 3.1в. Червоні трикутники – сейсмометри "Аполлонів". Зелені
кружки – джерела тектонічних місяцетрусів. Сині кружки – джерела
припливних місяцетрусів.
КК «Аполлон-13» (США) є прикладом драматичності та водночас
надійності цих програм. Він стартував 11 квітня 1970 р. з екіпажем у складі
Дж. Ловелла, Дж. Суіджерта та Ф. Хейса. На третій день перельоту у відсіку
двигунів вибухнув один із кисневих балонів, а пізніше було пошкоджено ще
один. За 3 години відсік основного блоку КК повністю залишився без кисню.
Екіпаж перейшов у місячну кабіну, а корабель, зробивши оберт навколо
Місяця, направився до Землі та успішно її досяг. При обльоті Місяця екіпаж
проводив спостереження місячної поверхні.
КА «Луна-16» (СРСР) стартував 12 вересня 1970 р. Здійснив посадку на
місце з координатами 0° 41 пд. ш. та 56° 18 сх. д.. За командою з Землі було
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проведено буріння на глибину 35 см та успішно повернувся на Землю,
доставивши приблизно 100 г місячного ґрунту.
КА «Зонд-8» (СРСР) стартував 20 жовтня 1970 р. Облетів навколо
Місяця та доставив на Землю зображення Місяця та Землі.
КА «Луна-17» (СРСР) стартував 10 листопада 1970 р. Здійснив посадку
на місце з координатами 38° 17 пн. ш. та 35° 00 зх. д. та вивантажив
самохідний апарат «Луноход-1» масою 840 кг та габаритами: висота – 135 см,
довжина – 179 см, ширина – 160 см. За 10,5 місяців він проїхав 10 540 м та
отримав більше 20 зображень місячної поверхні та більше 200 панорам.
КК «Аполлон-14» (США) з екіпажем у складі А. Шепарда, Е. Мітчела
та С. Руса стартував 31 січня 1971 р. Місячний модуль з першими двома
астронавтами здійснив посадку в місце з координатами 3 40 пд. ш. та 17° 28
зх. д. Вони встановили новий сейсмометр та прилад для визначення
атмосферного тиску, зібрали та доставили на Землю 43 кг місячного ґрунту.
Здійснювалась бістатична радіолокація на довжині хвиль 13,1 та 116 см.
КА «Луна-19» (СРСР) стартував 28 вересня 1971 р. і став супутником
Місяця. Вивчалося гравітаційне поле Місяця та навколомісячний простір.
Здійснювалась бістатична радіолокація на довжині хвилі 32 см.
КК «Аполлон-15» (США) з екіпажем Дж. Скота, Дж. Ірвіна та А.
Уордена стартував 7 серпня 1971 р. Місячний модуль з двома першими
членами екіпажу здійснив посадку в місці з координатами 26° 06 пн. ш. та 3°
39 сх. д. Цього разу Дж. Скот та Дж. Ірвін, вперше використавши «місячний
автомобіль», провели на поверхні Місяця 18 годин та проїхали приблизно 10
км. За допомогою спеціальних бурів проводилось буріння до глибини 2,4 м, а
також вимірювався розподіл температури в ґрунті до глибини 1 м. Були
встановлені сейсмограф, магнітометр, лазерний відбивач, зібрано та
доставлено на Землю 77 кг місячного ґрунту. Була значно розширена програма
досліджень з орбітального модуля, на якому були встановлені прилади для
гама-, рентгено- та магнітометричного картування, а також прилади для
досліджень
варіацій
потоку
альфа-частинок,
мас-спектрометричних
вимірювань, бістатичної радіолокації на довжині хвиль 13 і 116 см.
Здійснювалися запуски субсателітів для досліджень магнітного поля.
КА «Луна-20» (СРСР) стартував 14 лютого 1972 р. Здійснив посадку на
місці з координатами 3° 32′ пн. ш. та 56° 33 ′ сх. д. Доставив на Землю
приблизно 50 г ґрунту.
КК «Аполлон-16» (США) з екіпажем Дж. Янг, Ч. Дюк та Т. Маттінглі
стартував 16 квітня 1972 р. Місячний модуль з першими двома членами
екіпажу здійснив посадку на місце з координатами 8° 59 пд. ш. та 15° 31 сх. д.
На поверхні Місяця вони провели 20 годин та проїхали приблизно 27 км на
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доставленому електромобілі. Наукова програма цього польоту була практично
такою ж, як і попереднього. На Землю було доставлено 95 кг місячного ґрунту.
КК «Аполлон-17» (США) з екіпажем Ю. Сернан, Г. Шмітт та Р. Еванс
стартував 19 грудня 1972 р. Місячний модуль з першими двома членами
екіпажу здійснив посадку в місці з координатами 20° 10 пн. ш. та 30° 46 сх. д.
Саме там вперше використали метод штучного активного сейсмічного
експерименту: астронавти підірвали 8 зарядів різної потужності (від 57 г до 2,7
кг у тротиловому еквіваленті), рознесених на відстані від 100 до 2700 м. З
орбітального
модуля
проводились
експерименти
за
допомогою:
інфрачервоного радіометра (спектральний діапазон від 1,2 до 70 мкм) і з
роздільною здатністю 10 км; радіолокатора бокового огляду та УФ спектрометра в інтервалі довжин хвиль 118-168 нм. На Землю було доставлено
110 кг місячного ґрунту.
КА «Луна-21» (СРСР) стартував 8 січня 1973 р., який доставив на
поверхню Місяця «Луноход-2» на місце з координатами 25° 55 пн. ш. та 30°
40 сх. д.. Упродовж 4 місяців роботи він пройшов 37 км, отримав 86 панорам
та більше 80 000 окремих зображень поверхні.
КА «Експлорер-49» (США) стартував 10 червня 1973 р. та став
штучним супутником Місяця. Оснащений чотирма антенами, довжина
кожного з яких складала 230 м.
КА «Луна-22» (СРСР) стартував 2 червня 1974 р. та став штучним
супутником Місяця, спрямованим на дослідження гравітаційного та магнітного
полів, отримання зображень місячної поверхні з роздільною здатністю 100 м, а
також бістатичної радіолокації на довжині хвилі 32 см.
КА «Луна-24» стартував 9 серпня 1976 р., його місячний модуль
здійснив посадку в місці з координатами 12° 45 пн. ш. та 62° 12 сх. д.
Здійснювалось буріння на глибину до 1,8 м. На Землю було доставлено 170 г
місячного ґрунту. Запуском КА «Луна-24» закінчився етап активних не лише
космічних, але і наземних досліджень Місяця як небесного тіла.
Після майже 20-ти річної перерви розпочався новий виток космічних
досліджень. З одного боку, Місяць став небесним тілом, на якому
стверджували свій космічний статус інші держави, з іншого – розпочались
роботи з забезпечення з його освоєння. Саме в такому плані доцільно
розглядати перераховані нижче не лише здійснені запуски, а також ті, які поки
що проектуються.
КК «Хайтен» (Японія) стартував 24 січня 1990 р. та став першим
японським штучним супутником Місяця під назвою «Мюзес-А». Так Японія
приєдналась до СРСР та США і стала великою космічною державою.
КА «Клементина» (США) з 19 лютого до 3 травня 1994 р. досліджував
Місяць з полярної орбіти. Потім, після корекції орбіти, був спрямований до
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астероїда 1620 Географ, але з ним було втрачено зв’язок. Головним завданням
було одержання зображень поверхні з роздільною здатністю близько 100 м на
довжині хвиль 415, 750, 900, 950 та 1000 нм (останні 4 довжини хвилі
припадають на різні ділянки контуру смуги поглинання піроксену у спектрі
Місяця) та бістатична РЛ.
КА «Лунар Проспектор» (США) стартував 7 січня 1998 р., став
штучним супутником Місяця та працював до 31 липня 1999 р. Метою було
геохімічне картування місячної поверхні. За допомогою гама - та нейтронного
спектрометрів було одержано розподіл по поверхні торію та заліза. Зроблено
спробу знайти водяний лід в полярних зонах.
КА «Назомі» (Планета-Б)» (Японія) стартував 3 липня 1998 р. і був
націлений на дослідження Марса. Під час гравітаційних маневрів навколо
Місяця 24 вересня та 18 грудня були одержані зображення місячної поверхні
високої якості на кількох довжинах хвиль.
КА «Смарт-1» (Європейське космічне агенство) стартував 29 вересня
2003 р. та вийшов на полярну орбіту, чим поповнив число великих космічних
держав. Ця абревіатура розшифровується як Small Mіssіons for Advanced
Research іn Technology (англ.) – «невеликі місії задля перспективних
технологічних досліджень». Серед устаткування слід відзначити іонний
двигун, що працює на електриці, яка вироблялась сонячними панелями зонда, а
паливом був газ ксенон, запасів якого (82 кг) вистачило на проходження
зондом по спіральній траєкторії шляху в 100 млн. км до Місяця. Апарат важив
усього 370 кг.
КА «Селена» (Японія) запущено 14 вересня 2007 р. (SELENE –
SELenologіcal and ENgіneerіng Explorer - англ.) – місячна експедиція на
орбітальному апараті Космічного агентства Японії (JAXA). Інша назва –
Kaguya (Кагуя). Мета – одержання даних щодо мінералогічного складу,
топографії, геології, гравітаційного поля, місячної плазми і сонячно-земної
плазми та розвиток критичних технологій для подальших місій.
«Chandrayaan-1» – станція ISRO (Indian Space Research Organization організація з досліджень космосу Індії) 08 листопада 2008 р. виведена на
місячну орбіту з метою ствердження технологічних можливостей Індії та
одержання наукової інформації щодо місячної поверхні.
«Chang’e 1» – 24 жовтня 2007 р. (Китай). Мета – відпрацювання
технологій подальших космічних експериментів.
КА «Місячний розвідник» (США) 1 жовтня 2008 р. (Lunar
Reconnaissance Orbiter (LRO)). Мета – картування поверхні Місяця, пошук
ресурсів, придатних для життя людей на Місяці, підбір ділянок для посадки.
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Рис. 3.1. Кратер Кабеус за 100 км від Південного полюса Місяця, що був
вибраний
метою
польоту
двох
космічних
апаратів
LCROSS
(http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery)
Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) - супутник
для обстеження кратерів на Місяці було запущено 18 червня 2009 р. 23 червня
2009 р. він вийшов на сильно витягнуту місячну орбіту з метою підготовки
зіткнення з кратером на полюсі. Завдяки удару, 9 жовтня 2009 р. з’явилась
потужна газопилова хмара, через яку чотирма хвилинами пізніше пролетів
інший апарат, а зібрану інформацію передав на Землю, а потім також ударився
об місячну поверхню і створив новий плюмаж.
Ці плюмажі були видимі при наземних спостереженнях. Серед наукового
обладнання було два спектрометри на ближню ІЧ ділянку спектра,
спектрометр на видиме світло, дві інфрачервоні камери, дві камери на ближню
ІЧ та видиму ділянку спектра і радіометр, які захопили кожну фазу ударів об
поверхню: спалах при ударі, утворення плюмажів (6-8 км в діаметрі через 15 с)
і кратери (діаметром близько 28 м).
На рис. 3.1 показано вигляд області поблизу місячного полюса та з
досліджуваним кратером діаметром близько 100 км, який виглядає стислим,
оскільки ми бачимо його збоку, а дно завжди в тіні.
3.3. Поверхня Місяця
Хоча Місяць і вважається небесним безатмосферним тілом, але не
виключена наявність надзвичайно розрідженої газової оболонки, причиною
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появи якої можуть бути сонячний вітер, дегазація внутрішніх шарів Місяця, а
також випаровування при ударах метеоритів [694]. Головним компонентом має
бути неон, концентрація якого вдень може сягати 6∙104 см-3 та 1,5∙106 см-3 –
вночі. Стосовно інших газових складових, то за рахунок сонячного вітру
загальна концентрація атомів і молекул H, H2, He, Ne, O, O2, N, N2, H2О, OH,
NO, N2O, CO, CO2, CH4 може становити 103-105 см-3. Для експериментальної
перевірки на кількох модулях, доставлених на поверхню Місяця, було
встановлено датчики атмосферного тиску і мас-спектрометри. Наприклад,
встановлений на посадочному модулі КК «Аполлон-17» мас-спектрометр
чутливістю 100 молекул/см3 [658] підтвердив присутність гелію, неону, аргону
та, можливо, молекулярного водню з сумарною концентрацією вночі 2∙10 5
молекул в см3.
Якщо надзвичайно розріджена газова атмосфера передбачалася, то
відкриття помітного пилового шару на певній відстані від поверхні було
повною несподіванкою. Ще орбітальні модулі КА «Сервейєр-5» і «Сервейєр-7»
зареєстрували світіння західного лімба місячного горизонту після заходу
Сонця, приписаного розсіянню сонячного випромінювання навколомісячним
пиловим шаром. Це підтвердив і експеримент з борту «Лунохода-2», на якому
було встановлено електрофотометр, що вимірював яскравість в УФ
(еф = 270 нм, напівширина  = 73 нм) та видимій ( = 540,  = 70 нм)
ділянках спектра [90]. Було зафіксовано посилене (порівняно з очікуваним)
світіння денного та нічного неба в УФ і особливо сильне – у видимій ділянці
спектра, яке залежало від зенітної відстані Сонця. Появу розрідженого
пилового шару пов’язали з метеорним бомбардуванням поверхні. Наближені
оцінки показали, що коли характерний розмір шару відповідає відстані від
Місяця до Землі, концентрація частинок буде в 10 разів більшою, ніж
концентрація міжпланетного метеорного пилу на відстані 1 а. о. Середній
радіус частинок в обох цих експериментах було оцінено в 10 мкм.
При спогляданні Місяця навіть неозброєним оком виявляється
різноманіття форм та розмірів оптично неоднорідних деталей. Через
деформуючий вплив земної атмосфери (так зване турбулентне розмиття
зображення [179]) при наземних спостереженнях навіть в астропунктах з
найкращим астрокліматом можна помітити кратери розміром більше 700 м і
тріщини шириною понад 100 м. За багаторічними візуальними і
фотографічними спостереженнями були складені докладні карти Місяця,
першу з яких створив Я. Гавелій в 1647 р., який головним місячним хребтам
по аналогії з земними присвоїв імена: Апенніни, Карпати, Кавказ, Альпи тощо;
в 1651 р. Дж. Річчолі продовжив цю традицію: великим темним деталям були
присвоєні фантастичні імена (Океан Бур, Море Криз, Море Спокою, Море
Дощів тощо); дещо менші темні деталі поряд з морями названі затоками (напр.
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Затока Веселки), а невеликі неправильної форми плями – болотами (напр.,
Гниле Болото); окремим вершинам, переважно кільцеподібним, присвоєні
імена видатних учених (Коперник, Кеплер, Тихо Браге тощо). З ХХ ст.
питанням упорядкування системи найменувань переймається Міжнародний
астрономічний союз у рамках якого створено спеціальну Робочу групу з
номенклатури, в 1962 р. була сформована концепція, яка визначила таке.
1. Протяжні утворення, які можна віднести до одного з понять: океан,
море, озеро та затока, отримують латинізовані назви емоційного характеру.
2. Гірські масиви отримують латинізовані назви, які відповідають
географічним назвам гір на Землі.
3. Кратери та окремі гірські вершини (піки й миси) називають іменами
астрономів та видатних науковців (посмертно), тому на картах зворотного боку
Місяця з’явилися імена К. Ціолковського, С. Корольова, Ю. Гагаріна та інших.
Заборонено давати імена політичних та релігійних діячів, полководців та
філософів ХІХ і ХХ ст.
4. Борознам, долинам і ланцюжкам кратерів дають імена більших
кратерів, розташованих поруч. Виняток зроблено для трьох гігантських
ланцюжків в районі Моря Східного на зворотному боці Місяця, яким присвоєні
ще і власні імена ГДЛ, ГИДР, РНИИ на честь перших радянських
дослідницьких організацій, які започаткували розвиток ракетної та космічної
техніки.
Спостереження при досить великих значеннях фазового кута вказали на
існування тіней, по довжині яких почали визначати перепад висот та будувати
гіпсометричні карти, які характеризують перепад висот досить масштабних
деталей (відома карта більшої частини видимого боку Місяця з масштабом 1:1
000 000). Виявилось, що розміри гірських масивів досить значні, а їх висота
становить, наприклад, для Апеннін 6 км, а Карпат – 2 км. Однак абсолютну
висоту, яка характеризує відстань точки поверхні Місяця від центра мас,
визначали досить непевно, тому відповідні гіпсометричні карти давали лише
загальне уявлення про рельєф поверхневого шару Місяця. Винятком є рельєф
крайової зони Місяця, для якої були складені гіпсометричні карти, які
використовувалися для врахування нерівностей краю Місяця при
спостереженнях з метою визначення координат на його поверхні. Основною
опорною точкою для прив’язки тут служив невеликий за розмірами та
правильної форми кратер Местінг, який добре видно поблизу центру місячного
диска.
На початку 1960-х років стало актуальним питання висадки людини на
поверхню Місяця і постала необхідність побудови гіпсометричних карт
відносно невеликих за розмірами деталей та з незначними перепадами висот.
Для цього був розроблений так званий фотометричний метод, який базується
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на вивченні ступеня відхилення спостережного розподілу відбивної здатності
вздовж деталі з модельно розрахованим відповідно до одного із законів,
розглянутих в розділі 2 [146].
Аналіз переданих КА зображень дозволив детально дослідити велику
кількість кратерів та провести статистичний аналіз їх параметрів, зокрема:
розподіл кількості кратерів N та їх діаметрів D (в метрах); залежності між
діаметром D і глибиною h кратера, а також відношення висоти хребта кратера
відносно довкілля h до його глибини. Так, за даними [462]

N = 1011∙C / D2 ,

(3.1а)

у якому значення С, відповідно до досліджень трьох великих районів (Море
Пізнання, Море Спокою і дно кратера Аристарх) з кількістю кратерів 395, 590 і
648 відповідно, виявились різними: 1,0 – Море Спокою, 1,4 – Море Пізнання
та 2,5 – дно кратера Аристарх. Подібною виявилась залежність для дрібних
кратерів (діаметром від 1 до 100 м) [862]

N ~ C / D2,8.

(3.1б)

Материки та моря мають різну кількість кратерів, про що свідчить,
наприклад [644], де за вивченням трьох типів місячної поверхні (материки, вал
кратера Альфонс і моря) знайдено, що кількість кратерів діаметром від кількох
десятків метрів до найбільших на площі в 1 км2 на валу кратера Альфонс у 3
рази, а на материку – у 30 разів більша, ніж на морі. Відносно залежності між
діаметром D і глибиною h кратера також були одержані дещо різні
співвідношення. Так, аналіз даних [306] для 130 кратерів діаметром від 8 до 42
км на поверхні Місяця та для земних метеоритних кратерів виявив, що в обох
випадках для lgD і lgh виконується однакове співвідношення.

lgD = 0,0256(lgh)2 + lgh + 0,6300

(3.2а)

Крім того, виявилось, що кратери діаметром менше 90 км важко
розділити на «первинні» і «вторинні» кратери. Нагадаємо, що термін
«вторинний» характеризує кратери, контури яких накладаються на контури
інших («первинних») кратерів, як правило, більших за розмірами.
Співвідношення для «первинних» кратерів дещо іншого вигляду наводиться в
[357]

lgD = 0,96lgh + 0,98.

(3.2б)
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Для молодих (вторинних) кратерів [957] також одержані дещо інші
співвідношення:

h = 0,196 D1,010

при D 

10,6 км (171 кратер)

(3.3а)

та

h = 1,044D0,301 при D  10,6 км (33 кратери).

(3.3б)

З аналізу даних для 424 місячних кратерів та окремих земних деталей
(кальдери, метеоритні та вулканічні кратери) були знайдені відношення висоти
хребта кратера відносно рівня довкілля h до глибини кратера [958]:
для місячних кратерів

h/h = 0,2-0,4,

(3.4a)

для земних кальдер

h/h = 1,5-10.

(3.4б)

Дещо інше співвідношення одержане для кратерів заповнених темним
матеріалом. Впровадження методів радіо- та лазерної локації підвищило
точність визначення відносних висот. Нагадаємо, що на більшості КА, які
виводились на орбіти штучних супутників Місяця та здійснювали посадку на
його поверхню, встановлювались РЛ висотоміри для визначення відстані між
орбітальним модулем та місячною поверхнею. У першу чергу ця інформація
використовувалась в системах управління КА для зміни траєкторії польоту та
здійснення м’якої посадки, тоді як оцінка висот (відносно умовної реперної
площини) спочатку була другорядною задачею. Лазерна альтиметрія вперше
була проведена з орбітального модуля КК «Аполлон-15» з роздільною
здатністю по висоті 1 м, коли було виконано 321 вимірювання висоти з
перекриттям по довготі приблизно у 20° [1180]. Крім того, дані локації
використовуються і для уточнення співвідношень типу (3.3) і (3.4). Так,
наприклад, за даними лазерної локації 29 великих кратерів було одержано
наступне співвідношення [1174]

lgh = 0,41 (lgD)0,57.

(3.5)

Найвища точка поверхні Місяця знаходиться у південній частині басейну
Діріхле-Джексона (на північ від кратера Корольова) зворотного боку, а
найглибша – в кратері Антоніаді [1064]; найбільший перепад висот на Місяці
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сягає 19,81 км, а маскони зворотного боку суттєво відрізняються від масконів
видимого. Вивчення великомасштабного рельєфу ще й за даними наземних
спостережень показало, що моря займають близько 40% видимої поверхні
Місяця і є низинними рівнинами, посіченими тріщинами і невисокими
звивистими валами (рис. 3.2), багато з яких оточені концентричними
кільцевими хребтами. Світліша поверхня покрита численними кратерами,
кільцеподібними хребтами, борознами тощо.

Рис. 3.2. Море Спокою (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery)
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На видимому боці Місяця близько 300 000 кратерів мають діаметр
більше 1 км, а найбільші сягають сотень кілометрів. Кратери діаметром менше
15-20 км мають просту чашоподібну форму (рис. 3.3), тоді як більші –
складаються з округлого валу з крутими внутрішніми схилами (на яких інколи
спостерігаються тераси) та відносно плоского дна, заглибленого в навколишню
місцевість.
Довкілля деяких кратерів насичене світлими променями, які
розбігаються в усі боки, а в центрі розташовані гірки (рис. 3.4). Часом
тектонічні розлами розсікають і кратери, і моря, а інколи вони і самі
перекриваються молодшими утвореннями, тому їх дослідження дозволяє
встановити послідовність виникнення різних структур поверхні Місяця. Хоча
абсолютний вік утворень такого типу вважається відомим лише для кількох
деталей (за вивченням доставлених на Землю порід), але опосередковано було
встановлено, що вік наймолодших великих кратерів становить десятки
(можливо сотні) мільйонів років; тоді як основна кількість великих кратерів
відноситься до «довулканічного» періоду та їх вік складає 3-4 млрд. років.
Дослідження мікроструктури поверхневого шару узгоджується із
допущенням нормально-логарифмічного розподілу розміру частинок: середні
розміри лежать в межах 9,6-54 мкм, інтервал розмірів – у межах 0,06-1410 та
1,6-1860 мкм, відповідно до знімків КА «Сервейєр-1» та «Сервейєр-3» [806].

Рис.
3.3.
Кратер
Ван
де
Граафа
шириною
243
км
(http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery)
Рис. 3.4. Відносно молоді кратери Ератосфен діаметром 61 км та
Коперник (на лімбі) (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery)
Форми місячного рельєфу утворилися за дії як внутрішніх, так і
зовнішніх чинників, тому тривалий час ішла боротьба між прихильниками
вулканічного механізму походження кратерів, запропонованого у 1880-х роках
І. Шретером і метеоритного сформульованого у 1824 р. Ф. Груйтуйзеном. На
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думку останнього, від удару метеорита поверхневий шар продавлювався і
утворювався кратер. Строгу теорію взаємодії метеорита з поверхневим шаром
(теорія підриву) К. Станюкович вперше запропонував лише в 1937 р., і яку він
та його послідовники активно розробляли в 1947-1960 рр. Вони показали, що
при падінні метеоритів з космічними швидкостями відбувається вибух, в
результаті якого випаровується не тільки метеорит, але і частина породи у
місці удару, тому метеоритний механізм став домінуючим для тіл Сонячної
системи (за винятком Землі).
Місячний ґрунт. На гравіметричній карті Місяця в межах ± 50 о за
довготою і широтою зареєстровано місця з гравітаційними аномаліями,
природу яких приписують локальній концентрації мас (масконам) [1052] в
межах від 10-6 до 10-5 маси Місяця, а їхнє положення збігається з центрами
морів округлої форми (Моря Дощу, Ясності, Криз, Нектару та Вологості). У
морів неправильної форми (Море Спокою та Океан Бур) жодних ознак
гравітаційних аномалій виявлено не було.
Доставлені на Землю з різних місць поверхні ≈ 400 кг ґрунту є породами
вулканічного походження (лава) і такими, що виникли в процесі дроблення і
плавлення місячної речовини при падінні метеоритів. Під дією сонячного вітру
реголіт просяк нейтральними газами, а серед доставлених уламків були
знайдені і частинки метеоритної речовини. Радіоізотопний аналіз показав, що
деякі уламки знаходилися на одному місці десятки, а то і сотні мільйонів років.
Окремі зразки місячного ґрунту показані на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Зразки місячних порід: ліворуч – 1,5-кілограмовий уламок
базальту з місячних морів. У центрі анортозит, за складом схожий на місячну
кору гірських ділянок. Справа – гірські породи із дна кратера, що утворилися в
результаті падіння метеорита (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery)
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Зразки чітко розділяються на дві великі групи – морську і материкову.
Морські породи є залізистими базальтами, подібними до порід дна океанів на
Землі, а материкові – з матеріалу, збагаченого сполуками алюмінію, кальцію й
магнію, що утворився в процесі ударно-вибухової переробки древньої місячної
кори на самих ранніх етапах розвитку і не має аналогів серед земних порід.
Водночас було виявлено ряд хімічних особливостей, які відрізняють їх як
від земних, так і метеоритних порід. Це насамперед відсутність у місячних
зразках води та інших летких складових (вуглекислоти, лугів), через що на
Місяці в десятки разів менше різновидів мінералів, немає мінералів, що містять
воду та сильно окиснені елементи, оскільки вміст кисню в місячних магмах був
дуже низьким. Жоден камінь, доставлений на Землю, ніколи не піддавався дії
води або атмосфери і не містив органічних залишків. Породи Місяця багаті на
такі хімічні елементи, як кальцій, алюміній, цирконій тощо, які є досить
тугоплавкими і важколеткими. Такі характеристики порід, напевно, типові для
небесних тіл проміжних розмірів (менших від Землі, але більших за невеликі
астероїди), які все ж мали період магматичного розвитку надр, але через
невеликий розмір не змогли довго утримувати леткі компоненти. Кількісний
вміст мінералів також дещо інший у різних зразків. За даними аналізу
приблизно 16 г місячного ґрунту, доставленого екіпажем «Aполлона-11»,
встановлено, що серед найбільших зерен присутні (за об’ємом у відсотках):
ґрунтові брекчії – 52,4, у тому числі негомогенних – 9,9; базальти – 37,4, у
тому числі крупнозернистих (розміром більше 159 мкм) – 13,6,
середньозернистих (50-150 мкм) – 11,5, дрібнозернистих (менше 50 мкм) –
12,6; анортозити – 3,6; скло – 5,1, у тому числі негомогенне – 3,3; інші – 1,5. Їх
хімічний склад (у вагових відсотках) наведено в табл. 3.2 і 3.3.
Таблиця 3.2. Мінералогічний склад зразка місячного ґрунту вагою 16 г.
доставленого КК «Аполлон-11» [1181]
Оксид
Базальт
Брекчія Анортозит Скло
SiO2
41,7-42,7
44,5
45,4-46,0
41,4-44,4
TiO2
8,0-11,1
3,2
11,2
0-0,3
Al2O3
11,0-14,8
20,5
27,3-33,8
9,6-34,9
Cr2O3
0,2-0,5
0,3
0,6
0-0,2
FeO
15,8-16,7
10,6
2,8-6,2
0,1-18,4
MnO
0,3
0,2
0,1
0,2
MgO
6,2-8,9
7,9
1,7-7,9
0,2-7,3
CaO
10,8-12,5
12,8
14,1-17,5
11,6-17,5
Na2O
0,6
0,5
0,3
0,6-1,2
Ka2O
0,3-0,7
0,2
0,1
0
NiO
–
–
–
0
SO2
1,1
0,2
0-0,1
0,4
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Таблиця 3.3. Середній хімічний склад місячного ґрунту в місцях посадок
КА (вага, %) [166]
КА
Крем- Глино- Оксид Закис Палена
Негашене
незем зем
титану заліза магнезія вапно
SiO2
Al2O3
TiO2
FeO
MgO
CaO
Аполлон-11 40,5
10,1
10,4
19,2
7,0
11,5
Аполлон-12 44,9
8,9
3,6
20,5
10,6
9,8
Аполлон-14 48,1
16,7
1,5
9,5
10,2
10,7
Аполлон-15 46,7
10,2
2,0
19,9
8,8
10,6
Аполлон-16 44,9
27,2
0,5
5,0
6,0
14,6
Аполлон-17 39,0
9,0
11,9
18,8
8,5
10,8
Луна-16
44,0
13,8
4,8
18,7
6,4
11,8
Луна-20
45,2
22,8
0,5
7,5
9,7
14,7
Луна-24
46,0
12,2
1,0
21,6
7,4
12,2
Вік місячних порід, визначений за вмістом радіоактивних ізотопів,
підтвердив раніше зроблений висновок, що моря є молодшими. Так, вік
найстаріших порід складає 4,46 млрд. років, тоді як вік більшості морів (Море
Ясності, Море Спокою, Океан Бур) ≈4 млрд. років, а Моря Дощів – 3,87 млрд.
років.
3.4. Фотометричні та спектральні властивості
Весь диск. Оскільки кутовий розмір Місяця складає майже 0,5°, то при
спостереженнях інтегрального диска за допомогою зменшувальної оптичної
системи у першу чергу його розмір зводився майже до точкового. Можливо,
саме через цю трудність визначенню зоряної величини диска Місяця приділяли
увагу дуже мало спостерігачів. Досить детальну інформацію про це можна
почерпнути з оглядових робіт [163, 263]. У роботі Рассела [999] переоброблено
та зведено до однієї системи 7 серій візуальних (  550 нм) спостережень,
виконаних різними авторами, а в роботі Руж’є [993] наведено результати
фотоелектричних спостереження при   445 нм. В цих роботах одержано дані
про зміну зоряної величини Місяця з кутом фази, які вказали на асиметрію
фазової залежності блиску до та після повного Місяця. Вважають, що це
зумовлено нерівномірним розподілом морів та материків по диску. За даними
Руж’є, різниця зоряної величини Місяця в четверть, до та після опозиції сягає
0,08m. Згідно Д. Гаррісу, середня зміна зоряної величини з кутом фази
описується виразом
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m(α) = 3,05(α / 100°) - 1,02(α / 100°)2 + 1,05(α / 100°)3. (3.5)
Щодо спостережень в різних ділянках спектра широкого діапазону
довжин хвиль, то зараз існує лише одна серія таких спостережень [751], в якій
наведено фотоелектричні спостереження (1964-1965 рр.) в 12 довжинах хвиль
у інтервалі спектру 350-1064 нм (9 ділянок вирізано вузькосмуговими
світофільтрами, а 3 – стандартними U, B, V скляними фільтрами) в діапазоні
фазових кутів 6-120°, які виявили зміну фазової залежності блиску від λ; це
було підтверджено у роботі [392] за даними обробки переданих
КА
«Клементина» зображень на довжині хвиль 410, 750 і 1000 нм. Крім того, були
визначені спектральні значення геометричного Ag і сферичного As альбедо, а
також фазового інтеграла q (табл. 3.4). Похибки геометричного альбедо
знаходяться в межах 2-4%, фазового коефіцієнта 5,3-9,5% за спостереженнями
1964 р. та 2,7-4,5% – 1965 р. Болометричне альбедо Ai = 0,123 ± 0,002. Значно
менша відбивна здатність (менше 0,02) має місце для довжин хвиль 100-300 нм
[649, 758, 759].
Таблиця 3.4. Спектральне значення геометричного Ag і сферичного As
альбедо та фазового інтеграла q
, нм
Ag
q
As

359
0,072
0,544
0,039

416
0,085
0,578
0,049

457
0,088
0,551
0,048

501
0,106
0,585
0,062

626
0,162
0,603
0,098

730
0,179
0,633
0,113

860
0,179
0,661
0,118

1064
0,202
0,676
0,136

U
0,077
0,532
0,041

B
0,094
0,587
0,055

V
0,113
0,611
0,069

Уявлення про природу місячної поверхні сформувалися тільки в середині
XX ст., коли в 1950-ті роки було встановлено, що місячний ґрунт дійсно дуже
сильно подрібнений, а така речовина (як показали теоретичні дослідження і
спеціальні експерименти) відбиває більше всього світла саме у зворотному до
падаючого променя напрямку. У 1959 р. Н. Ситинська запропонувала
метеоритно-шлакову теорію формування місячного ґрунту, згідно з якою
тепло, що передається при ударі метеорита зовнішньому покриву (реголіту),
витрачається не лише на його розплавлення і випаровування, але і на
утворення шлаків, які виявляються у зміні кольору поверхні Місяця. Цій теорії
певний час протистояла пилова гіпотеза Т. Голда. Він вважав, що Місяць
вкритий товстим шаром пилу, в якому можуть «потонути» не лише космічні
апарати, а й астронавти. Однак м’яка посадка на Місяць КА «Луна-9» 3 лютого
1966 р. цілковито спростувала цю точку зору.
Дані інтегральної фотометрії диска Місяця однозначно вказують на те,
що для фазових кутів 6°  α  60° зоряна величина практично лінійно
змінюється з кутом фази. Водночас уже перші спроби [199] побудувати
каталоги відбивної здатності різних деталей місячної поверхні, коли
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спостережні дані при близьких до нуля (але різних) значеннях фазового кута
було треба приводити до однакових умов освітлення, вказали на значне
збільшення відбивної здатності при підході до α = 0°. На думку Н. Орлової,
неврахування цього факту могло привести до похибок у 10-20%. Однак
надійне підтвердження дали лише проведені в 1956-1963 рр. фотоелектричні
спостереження 13 деталей [575] в системі фільтрів UBVRІ, дані яких занесені в
табл. 3.5.
Мінімальне значення фазового кута сягало 0,9°, тобто майже граничного
за малістю значення, зумовленого для відстані Місяця від Сонця кутовим
розміром Сонця (0,5о). Далі дослідження ефекту опозиції виконувались як
наземними спостереженнями [846] так і за даними обробки зображень,
одержаних з орбітальних станцій КК «Аполлон-8» [960, 1168] та КА
«Клементина» [392, 652], а їх усереднені результати в системі V добре
узгоджуються з покращеною моделлю Хапке тіньового механізму, що враховує
зворотне когерентне розсіяння [635]. При цьому дані при α = 0° наближено
виправлялись за кутовий розмір Сонця. Зрештою, дійшли висновку, що
амплітуда ефекту опозиції на довжині хвилі 410 нм може бути приблизно на 34% більшою, ніж на 1000 нм.
Таблиця 3.5. Значення параметра пористості g
Район
g, [575]
Центр кратера Тихо
0,04 ± 0,01
Море Спокою
0,06
Море Ясності
0,06
Поблизу кратера Гортензія
0,06
Пляма Вуда
0,07
Коперник
0,07
Східна околиця Моря Ясності
0,08
Море Дощів
0,08
Море Криз
0,09
Поблизу кратера Платон
0,09
Центр Кратера Платона
0,10
Море Вологості
0,10
Східна околиця кратера Клавдій
0,10

g, [33]
0,1
0,3
0,3
0,2-0,3
0,2-0,3
0,1-0,2
0,3
0,35
0,3
0,2-0,3
0,4
0,5
0,1-0,2

Із порівняння спостережних даних для опозиційного ефекту та
розрахунків у моделі Хапке, Т. Герелс та ін. [575] оцінили значення параметра
пористості g для 13 деталей Місяця (табл. 3.5). Значно більші величини
одержані в роботі [33, 182] у модифікованій Ірвіном-Яновицьким моделі Хапке
(вирази (2.62)-(2.70)), які також наведені в цій же таблиці. За усередненими для
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всіх деталей місячної поверхні даними ефекту опозиції (рис. 2.5) та фазової
залежності блиску (в рамках модифікації Ірвіна-Яновицького і за допущення,
що ϰ = (1-ω)0,25) були визначені: значення параметра g = 0,4, індикатриса
розсіяння χ(α) (табл. 3.6), спектральні значення альбедо одноразового
розсіяння частинок поверхневого шару ω (табл. 3.7), а також першого члена в
розкладі індикатриси розсіяння в ряд за поліномами Лежандра х 1 = -0,93 [182].
Крім того, за такого зв’язку між ϰ і ω було досягнуто задовільного погодження
спостережних даних і розрахованих змін показників кольору з кутом фази.
Таблиця 3.6. Індикатриса розсіяння χ(α) частинок поверхневого шару
Місяця
α
χ(α)
α
χ(α)

0
3,054
60
1,371

1
3,011
70
1,208

2
2,969
80
1,069

3
2,896
90
0,905

4
2,858
100
0,761

5
2,841
110
0,616

10
2,643
120
0,485

20
2,334
130
0,417

30
2,019
140
0,381

40
1,740
150
0,341

50
1,534

Таблиця 3.7. Спектральне значення альбедо одноразового розсіяння
440
560
690
820
940
, нм 360
ω
0,136±0,007 0,175±0,010 0,216±0,012 0,295±0,016 0,342±0,018 0,332±0,018

Окремі деталі диска. Спостережуване навіть неозброєним оком
різноманіття відбивної здатності наприкінці XVIII-го ст. оцінювалось Й.
Шрьотером в запропонованій ним шкалі (шкала Шрьотера), один бал якої
відповідав приблизно 0,15m. Підбірку опублікованих до 1960 р. каталогів з
даними від кількох одиниць до 172 деталей [245] наведено в роботі [163] М.
Міннартом. Про різноманіття яскравості деталей свідчать подані в [239] дані
(табл. 3.8), а статистику відбивної здатності показано на рис. 3.6.
Таблиця 3.8. Характерна яскравість деталей поверхні Місяця [239]
Деталь
ρ
Темні рівнини (моря)
0,065
Яскраві рівнини (болота)
0,091
Гірські райони (материки)
0,105
Дно місячних кратерів
0,112
Яскраві промені
0,131
Найяскравіший кратер (Аристарх)
0,176
Найтемніша ділянка (в середині Океану Бур)
0,051
Якщо перші каталоги створювались на основі візуальних [239] (90
деталей) та фотографічних [238] (172 деталі) спостережень в інтегральному
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світлі, то пізніші зазвичай базувалися на фотоелектричних спостереженнях у
кількох ділянках спектра. Найґрунтовнішими серед них є згадувані
спостереження, представлені у роботах [575] (UBV і UGI системи), [1171]
(UBV), [932] (через вузькосмугові світлофільтри при λ = 403,5, 476,5, 553,8,
669,2 та 792,2 нм. Зазначимо, що система UBGVI відповідає ефективним
довжинам хвиль 360, 450, 540, 560 та 940 нм. За даними цих опорних каталогів
та спеціально проведених спостережень було побудовано карти альбедо [11,
81, 960, 1001, 1171] та кольору [83, 299, 932].

Рис. 3.6. Статистичний розподіл відбивної здатності деталей місячної
поверхні [239]
На відміну від візуальних та фотографічних каталогів, фотоелектричні
нараховують лише десятки деталей. За цими даними досліджувалися зміни
яскравості та показника кольору з кутом фази, спектральні значення контрасту
та інше. Так, у [575] за даними майже для 30 деталей виявлено, що показник
кольору для різних деталей має дещо різні значення та різну залежність від
кута фази.Усереднені для всіх деталей залежності показників кольору від кута
фази мають вигляд:

G – I = +0,251m (±0,007) + 0,0028m (±0,0002)IαI
U – G = +0,386m (±0,007) + 0,0036m (±0,0004)IαI
B – V = +0,838m (±0,003) + 0,0017m (±0,0002)IαI
U – B = +0,397m (±0,008) + 0,0015m (±0.0003)IαI

-45 < α < +35
-45 < α < +35
-50 < α < +60°,
-50 < α < +60°.

(3.6а)
(3.6б)
(3.6в)
(3.6г)

Дещо інші дані щодо фазової залежності показника кольору були
одержані в роботі [932] за допомогою триканального фотоелектричного
фотометра у дослідженні зміни яскравості з кутом фази 28 деталей, а також
контраст кольору для більше ніж 200 деталей. В цій роботі встановлено, що
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при фазових кутах 15-95° показники кольору m(476,5) - m(792,2) та m(476,5) m(669,2) змінюються з кутом фази практично однаково (з коефіцієнтом 0,00170,0018); тоді як показники кольору m(792,2) - m(669,2) і m(553,8) - m(403,5) –
практично не міняються. Пізніше це підтвердили дослідження відбивної
здатності 256 ділянок місячної поверхні розміром 6 [32], де показник кольору
С визначався як відношення відбивної здатності деталей у двох довжинах
хвиль (С = ρ(630 нм) / ρ(430 нм)). Пізніше Н. Євсюков [80, 83] виявив
залежність показника кольору C = m(570 нм) – m(670 нм) від кута падіння
світла та С = ρ(620 нм) / ρ(380 нм) від відносної площі деталі S / S, які
займають деталі з показником кольору С = 0,01 (рис. 3.7). Крім того, було
виявлено залежність між відбивною здатністю деталей та їх віком (рис. 3.8).
Слід зазначити, що у більшості цих робіт при визначені відбивної
здатності деталей для калібрування використовувався каталог В. Федорець
[245]. Через спостережне різноманіття форм і яскравості деталей місячного
диску проблема визначення розподілу яскравості вздовж фотометрично
однорідного диска ускладнена не лише необхідністю врахування альбедного
різноманіття деталей, але і врахування ефекту макрорельєфу, що особливо
важливо при великих значеннях фазового кута та на краю диска, тому кількість
подібних робіт дуже мала.

Рис. 3.7. Залежність відносної площі поверхні Місяця, зайнятої деталями
з відповідним показником кольору C (суцільні лінії), і окремо показники морів
(1), низькоальбедних (2) і високоальбедних (3) материків [83]
Рис. 3.8. Залежність віку деталі Т (млрд. років) від її відбивної здатності
0. Штрихова лінія – екстраполяційна частина [263]
Найчастіше використовуваною є робота [19], де розподіл при різних
значеннях фазового кута побудований за даними каталогу. Виявилось, що при
близькому до нуля значені фазового кута (повний Місяць) потемніння краю
практично немає, що приписувалося надзвичайно високій пористості
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поверхневого шару. Проте відповідне моделювання за законом ІрвінаЯновицького (2.62-2.70) показало, що основною причиною цього явища є
надзвичайно висока поглинальна здатність матеріалу поверхневого шару;
тобто практично відсутній внесок багаторазового розсіяння [181].
3.5. Поляризаційні властивості
У 1811 р. французький астроном Ф. Араго відкрив поляризацію
відбитого Місяцем світла, яка для темних деталей була більшою. Вже перші
дані про фазову залежність ступеня поляризації Р світла інтегрального диска
(штрихова лінія на рис. 3.9, що були одержані Б. Ліо [791] на початку 1920-х
рр. за допомогою візуального поляриметра, вказали на наявність гілки
від’ємної поляризації та її відмінність для східної та західної півкуль, і є
відображенням асиметрії у заповненні місячної поверхні темними і світлими
деталями.

Рис. 3.9. Залежність ступеня поляризації від кута фази за даними робіт
[791] – штрихова лінія та [461] – суцільні лінії
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Пізніше такі дані були одержані для п’яти ділянок спектра (з
ефективними довжинами хвиль 336 (N), 367 (U), 383 (S), 449 (B) та 519 нм (G))
[461], які також наведені на рис. 3.9) та які підтвердили ці висновки. Слід
зазначити, що подібна асиметрія має спостерігатися і в фазовій залежності
блиску двох півкуль, а внаслідок цього і коефіцієнти інтерполяційного виразу
(3.5) повинні бути різними.
Що стосується спектральної залежності ступеня поляризації
інтегрального диска в широкому інтервалі довжини хвиль, то вона існує лише
для α = 80,9° (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Залежність ступеня поляризації диска Місяця при фазовому
куті 80,9о: точки – [461], хрестик – [791], квадратик з точкою – [555]
Значно більше уваги приділялось дослідженню окремих деталей, про що
досить розлого йшлося в розділі 2.4, тому тут зупинимось лише на головних
результатах.
1. Фазова залежність ступеня поляризації світлих і темних деталей
сильно різниться (рис. 3.11), що підтверджує справедливість ефекту Умова,
внаслідок якого поляризаційні та фотометричні скани диска знаходяться в
протифазні (рис. 3.12).
2. До обговорюваної в розділі 2.4 проблеми невизначеності залежності
точки інверсії від довжини хвилі додамо, що М. Опанасенко та ін. [198]
стверджують, що така залежність притаманна всім деталям, але для світлих
вона більша.
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Рис. 3.11. Спектральна фазова залежність ступеня поляризації деталей в
океані Процелларум (штрихова лінія) та в районі Шиллера (штрихова лінія з
точкою) [495]
3. Між значеннями lg ρ(1, 1, 1,5°) та lg P max, подібно до земних зразків,
існує лінійна залежність. Це видно з рис. 3.13, побудованого за даними
спостережень 142 місячних деталей на довжині хвилі 600 нм [495].
Середньостатистично ця залежність має вигляд:

lgρ(1, 1, 1,5°) = -0,724lgPmax – 1,808.

(3.7)

Подібний характер залежності притаманний результатам спостережень у
всьому видимому діапазоні спектру [97].
4. Між десятковими логарифмами відбивної здатності та нахилом h гілки
додатної поляризації в точці інверсії також існує практично лінійна залежність
(рис. 3.14).
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Рис. 3.12. Поляризаційні (зверху) та фотометричні (внизу) скани одного з
фрагментів місячної поверхні [555]

Рис. 3.13. Залежність між lg ρ(1, 1, 1,5°) та lg P max [495]
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Рис. 3.14. Залежність lg ρ від lg h деталей місячної поверхні в
інтегральному світлі (400-800 нм) [97]
5. Не виключено, що однозначного зв’язку P min та αinv з відбивною
здатністю різних деталей (рис. 3.15 і 3.16) не існує.

Рис. 3.15. Залежність Pmin від відбивної здатності для двох довжин хвиль:
ліві кінці відрізків належать до довжини хвилі 430 нм, праві – 630 нм [198]
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Рис. 3.16. Залежність αі від відбивної здатності для різних деталей: 1 –
Лемоньє, 2 – Флемстід, 3 – Пляма Вуда, 4 – Гельмет, 5 – Рейнер , 6 – Ньюком,
7 – Стевін А [198]
6. Значення фазового кута, на яке припадає максимальний ступінь
поляризації, залежить од відбивної здатності, отже і від довжини хвилі, яку А.
Дольфюс і Е. Боуел вважають лінійною (рис. 3.17):

α° (Pmax) = 97,0° + 0,0517° ∙Pmax.

(3.8)

Рис. 3.17. Кореляційна діаграма max - Рmax за спостереженнями при
λ = 327, 352 і 379 нм – коло; 600 нм (*) та 840, 950 і 1050 нм – хрестик [496]
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Водночас дані роботи [736] показують (рис. 3.18, 3.19), що побудовані за
спостереженнями при λ = 461 і 669 нм залежності α max від альбедо А та αmax від
Pmax свідчать про їх нелінійність.
Нарешті, методом сканування були побудовані поляризаційні
зображення Місяця. В. Джапіашвілі та А. Король [72] побудували такі карти
для 12 фазових кутів в інтервалі від -124,9° до -35,5° і для 9 – в інтервалі від
+48,0° до +127,2° в інтегральному світлі, a в [555] – поляризаційні зображення
Місяця при α = 80,9° при λ = 1,25, 1,62 та 2,24 мкм.

Рис. 3.18. Залежність α° (Pmax ) від альбедо А [736]

Рис. 3.19. Залежність α°(Pmax ) від Pmax [736]
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3.6. Мінералогічне картування поверхневого шару
За лабораторними дослідженнями зразків місячного ґрунту з 9-ти ділянок
поверхні було встановлено мінералогічний склад (табл. 3.2 та 3.3), який
показує великі розбіжності, тому постала проблема мінералогічного
картування поверхні за спектрофотометричними спостереженнями (рис. 3.20а),
дані котрих для ділянок з відомим мінералогічним складом є реперними.

Рис. 3.20а. На цьому зображенні зростаючого Місяця невеликі контрасти
кольорів були спеціально перебільшені. Море Спокою – це синя область
справа від центра. Білі промені виходять із кратера Тихо внизу зліва. УВ
кратері Коперник – зліва від центра можна побачити багряні відтінки. Різні
кольори, хоча й перебільшені, відповідають реальним розходженням у
хімічному складі місячної поверхні: відтінки синього кольору спостерігаються
в областях, багатих титаном, жовтогарячий і пурпурний кольори вказують на
райони, відносно збіднені титаном і залізом.
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За основу взято виникнення широких смуг поглинання при взаємодії
сонячного випромінювання з твердою речовиною за такими механізмами.
1. Обертово-коливальний спектр (як правило, без вираженої обертової
структури) проявляється для довжини хвиль більше 1 мкм.
2. Електронний спектр зумовлений електронними переходами між
електронними орбітами в іонах (інтервал довжини хвиль 0,5-3,0 мкм).
3. Перенос зарядів виникає внаслідок обміну електронами між сусідніми
іонами в кристалах (Fe, Ti, O тощо) і проявляється зазвичай на довжині хвиль
коротше від 0,8 мкм.
Внаслідок цього зміна мінералогічного складу буде віддзеркалюватись у
зміні нахилу спектральної відбивної здатності, показником чого слугує
показник кольору. Спробу такого дослідження вперше зробили В. Тейфель
[240] та К. Козлова [104], які визначали показники кольору та градієнта «коліряскравість» 1442 деталей поверхневого шару та 14 кратерів. Пізніше подібні
дослідження стали досить популярними [299, 439, 816, 823, 827, 828, 830, 831],
серед яких на особливу увагу заслуговують роботи Т. Мак Корда, в яких
спочатку
використовували
двоканальний
електрофотометр
з
21
вузькосмуговим інтерференційним світлофільтром в інтервалі 400 ≤ λ ≤ 800
нм. Для кожної деталі визначали відносну (до відбивної здатності при λ = 520,
або 564 нм) спектральну відбивну здатність.
Пізніше (можливо, під впливом роботи [396], де було запропоновано
вивчати мінералогічний склад за спектрофотометрією в ІЧ ділянці)
спектральний інтервал було розширено до λ = 2,5 мкм, а для збільшення числа
деталей виготовлено двоканальний панорамний фотометр. Виявилося, що різні
деталі мають не лише різний градієнт нахилу відбивної здатності в інтервалі
Δλ 320-800 нм, але й різні глибини смуги поглинання піроксену в діапазоні Δλ
800-1100 нм [439, 830] (рис. 3.20). За такими даними для 60% поверхні
місячного диску з фотометричною похибкою не більше 1% побудовані карти
розподілу показників кольору 400-564 та 564-948 нм [827]. По цих картах на
поверхні Місяця вдалося [439] виділити кілька кластерів морфологічних
деталей (рис. 3.21) з різним вмістом окислу титану і інших мінералів [778], які
використовують для мінералогічного картування [147].
Оскільки характер залежності визначається не одним мінералом, а їх
сукупністю, то екстраполяція даних для обмеженої кількості ділянок поверхні
на весь диск навряд чи дасть змогу визначити мінералогічний склад, тому й
донині шукаються достовірніші методи його визначення.
Перш за все звернули увагу на аналіз даних інтенсивності відповідних
смуг поглинання в ІЧ ділянці спектра, але й тут виникає ускладнення через дію
багаторазового розсіяння (про що йшлося в попередньому розділі).
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Рис. 3.20. Відносний контур смуги поглинання піроксену в спектрах
різних деталей місячної поверхні поблизу місць посадки КК «Аполлон» [439]
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Тому ще на початку 1980-х рр. для мінералогічного картування
запропонували використовувати спектрополяриметричні спостереження, за
якими можна розрахувати значення другого параметра Стокса [175].

Рис. 3.21. Зв’язок відношення інтенсивності у фільтрах 402/564 нм (вісь
ординат) і 564/948 нм (вісь абсцис) для 60 деталей місячної поверхні. Лініями
виділено окремі кластери деталей: 1 – темні області, 2 – моря, 3 – кратери в
області морів, 4 – припідняті області, 5 – яскраві кратери в припіднятих
областях [439]
Річ у тім, що в приекваторіальному районі, де лежить площина розсіяння,
у формуванні дифузно відбитого випромінювання домінуючою є нульова
гармоніка, тому отримуване значення другого параметра Стокса є досить
близьким до відповідного значення при одноразовому розсіяні [615].
Лабораторні
дослідження
показали,
що
спектральні
відбивальні
характеристики набору сульфатних мінералів з різними складовими і
структурою – мають суттєві відмінності у неперервному спектрі і в смугах
поглинання у діапазоні λ0,3-26 мкм [453]: положення в спектрі смуги
поглинання та їх інтенсивність залежать не лише від хімічного складу, але і від
структури речовини. Так, гідроксильні сполуки із Fe 3+ показують помітні
смуги поглинання на довжині хвиль 0,43, 0,5 і 0,9 мкм, а присутність Fe 2+ –
приводить до утворення смуг поглинання в діапазоні 0,9-1,2 мкм.
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Фундаментальні S–O смуги і коливальні смуги поглинання розташовані в
діапазоні 8-10, 13-18 і 19-24 мкм, а найінтенсивніші комбінації і обертони цих
фундаментальних смуг – в діапазоні спектра 4-5 мкм. Поглинальні особливості
у спектрах сульфатних мінералів, які проявляються в інтервалі 1,7-1,85 мкм,
належать до смуг поглинання H–O–H/O–H та їх коливально-обертальних
комбінацій; тоді як смуги в спектральному діапазоні 2,1-2,7 мкм можуть бути
приписані як сполукам з H2O і гідроксильною групою ОН, так і обертонам
фундаментальних смуг поглинання S–O. Було виявлено, що спектри сульфатів
при λ < 6 мкм досить істотно відрізняються в різних наборах хімічних
елементів та їх структури. Зміни у відношеннях H2O/OH та їх структурних
особливостей також можуть дещо зміщувати по спектру положення смуг S–O.
Виявилося, що відмінності у положенні смуг поглинання в спектрі залежать ще
й від складу сульфатних мінералів. Однак, серед основних особливостей
поглинальних властивостей спектрів сульфатів багато дослідників відмічали
спектральний діапазон 4-5 мкм як найкращий для ідентифікації та розрізнення
сульфатів за наявністю інших складових, які утворюють основну мінеральну
складову.
Принципово новий підхід до проблеми мінералогічного картування
запропоновано в працях [48, 49]: визначати дійсну частину показника
заломлення за значенням фазового кута, на який припадає максимальне
значення ступеня поляризації (кута Брюстера). Для мінімізації ефекту
багаторазового розсіяння, який або зміщує значення цього кута в той чи інший
бік, або «розмазує» у певному діапазоні α запропонували використовувати
спостереження у далекій УФ ділянці спектра, де, завдяки надзвичайно малій
відбивній здатності, ефект багаторазового розсіяння зведений практично до
нуля. Крім того, в цій ділянці спектра однозначніше визначається значення
кута Брюстера, а невизначеність вносить мікроструктура поверхневого шару,
яка є набором не сфер, а частинок різної форми і довільної орієнтації.
3.7. Теплові властивості поверхні
Історично склалося, що дослідження теплових властивостей тіл Сонячної
системи розпочалися саме з Місяця ще в першій половині ХХ ст. спочатку в
тепловій ділянці спектру (рис. 3.22а), а потім і в радіодіапазоні.
Основоположниками досліджень у тепловій ділянці спектра можна вважати Е.
Петі і С. Нікольсона [945, 946], Дж. Піддінктона і Х. Мінне [951] – в
радіодіапазоні (λ = 1,25 см). Методи аналізу спостережних даних в тепловій
ділянці спектру започаткував А. Весселінк [1167], а на радіодіапазон їх
поширив В. Троїцький [243] (детально розглянуто в розділі 2).
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Рис. 3.22а. Затемнений Місяць у вересні 1996 р. в інфрачервоних
променях. Яскраві плями відповідають теплим областям на місячній поверхні,
а темні – холодним. Найяскравіша пляма внизу зліва – кратер Тихо.
Зараз питанню теплових властивостей Місяця присвячено так багато
робіт, що ми не в змозі не лише проаналізувати кожну з них, а і навіть
перерахувати їх, тому нижче, базуючись в основному на оглядових роботах з
цього питання [126, 127, 156, 157, 202, 209], обмежимось їх коротким
викладом. Уже при перших спостереженнях дослідили розподіл інтенсивності
теплового випромінювання та відповідного йому значення температури по
диску повного Місяця [946], а також зміну температури в період місячного
затемнення (рис. 3.22). Спостереження в інтервалі Δλ 1,2-16 мм [95] виявили
зменшення амплітуди зміни температуру під час затемнення зі збільшенням λ,
яка стала практично нульовою при λ = 16 мм. Крім того, під час затемнення в
різних деталей спостерігається різний характер зміни температури (рис. 3.23)
[1127].
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Рис. 3.22. Зміна температури під час затемнення Місяця 14 червня 1927
р. (кола); розрахункова температури за виразом (2.15) при К = 1000 (1);
розподіл інтенсивності теплового випромінювання Місяця (2) та сонячного
освітлення (3) [945]
Рис. 3.23. Зміна яскравісної температури Т (К) при  3,1 мм для 3-х
деталей місячної поверхні (зверху донизу: Highlands, море Serenitatis і кратер
Коперник) під час місячного затемнення 10.02.1971 [1127]
Подібно до моментів місячного затемнення, під час лунацій (повної
зміни фазових кутів від 0 до 360°) температура поверхні також істотно
змінюється (рис. 3.24). Розрахована в моделі абсолютно чорного тіла середня
температура Місяця становить 390 К, а в підсонячній точці – доходить до
407 К. Ці значення досить близькі до спостережних. Водночас, в роботі [946]
відмічалося, що температура індивідуальних деталей на поверхні супутника
може значно відрізнятися від середнього значення, що й було підтверджено
пізніше.
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Рис. 3.24. Зміна температури в кратері Коперник протягом лунації при
λ = 3,09 мм (спостереження – світлі кружки, розрахунок при К = 1000 –
суцільна лінія [1130]
Одним з найґрунтовніших досліджень було одночасне сканування диска
(з роздільною здатністю по поверхні 11) у візуальних ( = 450 нм) і теплових
( = 10-12 мкм) променях при двадцяти значеннях фазового кута до повного
місячного затемнення 19 грудня 1964 р. і в моменти, які відповідали напівтіні
та повній фазі цього затемнення [1001-1003, 1042]. У періоди повного
місячного затемнення було виявлено приблизно 1000 ділянок з підвищеною
температурою (так звані гарячі плями), більшість із яких збігалися з молодими
кратерами та центрами променевих структур. Зокрема, у кратері Тихо під час
повної фази затемнення температура була на 48 К вищою, ніж у його околицях
і сягала 226 К; далі це було підтверджено даними теплового сканування
місячної поверхні з орбітальних модулів космічних апаратів.
Так, за даними КК «Аполлон-17» побудували карту теплового
випромінювання приблизно для 30% місячної поверхні. Близько 2,5∙108 сканів
перекрили весь діапазон температур від 80 до 400 К. Роздільна здатність
становила 1 К, похибка ± 2 К. Просторова роздільна здатність складала
приблизно 2 км. Підтверджено також розповсюдженість нічних теплових
аномалій у західній частині Океану Бур, виявлених раніше наземними
спостереженнями. Більшість «гарячих точок» пов’язана з молодими
утвореннями ударного походження або з кам’янистими полями на поверхні
Місяця. Також були зареєстровані ще й «холодні точки», де нічна температура
менша, ніж в їхніх околицях, та які належать в основному до порівняно
молодих утворень неударного походження [838].
Статистичний аналіз проведених у 1964 р. спостережень [209] виявив
залежність температури від кута фази у вигляді
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Т() = [60,7 sin( - 18) + 99] o + 64,7cos( +3 4) + 262

(3.9a)

для морів та
Т() = [69,4 sin( - 10) + 99] o + 64,7cos( + 50) + 262

(3.9б)

для материків. Розраховані за ними зміни температури з кутом фази для трьох
широт показано на рис. 3.25.

Рис. 3.25. Зміна яскравісної температури різних деталей Місяця з кутом
фази [209]
Згідно із цими даними яскравісна температура на екваторі змінюється від
400 К у підсонячній точці до 94 К в антипідсонячній; на широті 80°
максимальна температура становить 325 К, а мінімальна – 185 К. Крім того,
різниця між спостережною та середньою (вирахуваною) температурами Т
(так званий контраст температурних аномалій) – пов’язані з відбивною
здатністю  деталі та з густиною  її поверхневого шару виразом
Т = 9,774 - 0,159 - 0,371.
(3.10)
Аналіз цих даних дозволив оцінити ряд характеристик матеріалу поверхневого
шару різних типів. Так, для гарячих та холодних деталей, а також материків і
морів були визначені значення теплової інерції К, густини , глибини
проникнення теплової хвилі х (в см) та інше (табл. 3.9). Для середнього
значення теплової інерції отримано величину К = 1250.
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Таблиця 3.9. Значення теплової інерції (К, кал-1/2∙см2∙хв1/2∙град), густини
(, г/см3) та глибини проникнення теплової хвилі (Х, см) [209]
Параметр Гарячі аномалії
Моря
Материки
Холодні
аномалії
1/К
6∙10-4
12∙10-4 46∙10-4
72∙10-4
2,75
1,25
1,05
0,70

Х
0,05
0,16
0,65
1,26
При визначені яскравісної температури за спостереженнями в
радіодіапазоні прийнято розділяти визначену температуру на постійну та
змінну складові (див. розділ 2). Змінна складова визначається кількістю
поглинутої поверхневим шаром сонячної енергії та залежить від довжини
хвилі, положення деталі на диску, її оптичних і фізичних характеристик та кута
фази (рис. 3.26).

Рис. 3.26. Залежність яскравісної температури центральної частини
Місяця від кута фази за даними спостережень 1956 р. – 1, 1957 р. – 2 та
усередненими даними – 3 [126]
Для деяких довжин хвиль λ одержано апроксимаційні вирази, частину з
яких наведено нижче:
λ = 0,8 см [219] (похибка 10% )
Tя () = 197° – 32°cos( - 30°), К;
λ = 1,25 см [951] (похибка 5%)
Tя () = 249° – 52°cos( - 45°);
λ = 1,63 см [91] (похибка 10-15%)
Tя () = 224° – 36°cos( - 40°), К;

(3.11а)
(3.11б)
(3.11в)
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λ = 3,2 см [231]
Tя () = 255° + 16°cos( - 50°), К,

(3.11г)

λ = 9,6 см [123]
Tя () = [218 + 7°cos( -40°) + 14°cos(2 - 22°) К.

(3.11д)

Виявилося, що усереднена по диску місячної поверхні постійна складова
Т дещо збільшується зі зростанням λ [126]. Для змінної складової або перепаду
температури між освітленою і неосвітленою ділянками поверхні:
а) перепад зменшується зі збільшенням довжини хвилі. Під час лунації
він становить 120 К на довжині хвилі 1 мм та 5 К на 10 см;
б) перепади температури протягом місячного затемнення також
зменшуються зі збільшенням довжини хвилі, але оскільки його тривалість
обчислюється годинами, то вони менші, ніж протягом лунації, тривалість якої
дорівнює синодичному місяцю.
Під час дослідження теплової карти в радіодіапазоні також були виявлені
деталі з аномальними значеннями Т, які при λ = 4,3 мм за формою нагадують
моря [454]. Це означає, що моря охолоджуються швидше оточуючих материків
за винятком Моря Дощів, яке завжди холодніше навколишніх материків.
Теплове випромінювання при кутах виходу з середовища більше нуля
градусів (особливо на краю диска) може бути лінійно поляризованим, що було
підтверджено спостереженнями. Наприклад, спостереження при λ = 3,2 см
[228] виявили значення Р ≈ 3%, а в роботі [148] за спостереженнями при λ = 0,8
см з високою роздільною здатністю (діаграма направленості 2) досліджено
зміну ступеня поляризації Р по диску.
Нарешті, базуючись в основному на оглядових роботах [125, 277],
коротко охарактеризуємо дані РЛ спостережень. Вважають, що в 1946 р. їх
започаткувала група інженерів, які працювали в Угорщині й США, та на
прикладі Місяця продемонстрували можливості цього методу. Активна стадія
РЛ експериментів розпочалася наприкінці 1950-х років і була спрямована на
уточнення відстані та руху Місяця та вивчення рельєфу і природи окремих
деталей поверхні. З другої половини 1960-их років до наземних експериментів
долучились спостереження з орбітальних станцій Місяця, в тому числі і за
допомогою так званого методу бістатичної радіолокації.
Доцільно зазначити експеримент з вивчення електричних характеристик
ґрунту Місяця за даними про поширення радіохвиль у його поверхневому шарі
у місці посадки модуля КК «Аполлон-17». На модулі були розміщені
передавачі на частотах 1, 2, 4, 8, 16, та 32 МГц, які випромінювали почергово
двома горизонтальними штировими антенами, покладеними на місячну
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поверхню перпендикулярно одна до одної. Сигнал приймали три рамкові
антени зі взаємно перпендикулярними площинами, розміщені на місячному
електромобілі. За даними цих спостережень було зроблено висновок, що
верхній покрив можна вважати двошаровим з такими значеннями параметрів:
 = 3,8  0,2, tg = 0,008  0,004 для верхнього шару та  = 7,5  0,5, tg =
0,035  0,025 – для нижнього. За цими даними встановлено, що товщина
верхнього шару складає 7  1 м.
Завдяки РЛ експериментам з орбітальних модулів на орбіті Місяця
побудовано карти висот та відбивної здатності, точніше, ефективної площі
розсіяння різних деталей. Карти ефективної площі розсіяння деталей диска
Місяця при різній довжині хвиль можна знайти в роботах [1106, 1205],
відповідно для 2/3 диска (λ = 70 см, роздільна здатність 25-100 км2) та всього
диску (λ = 3,8 см, роздільна здатність ≈ 2 км), на яких було виявлено так звані
РЛ аномалії. Порівняння 52-х теплових і РЛ аномалій показало, що більшість із
них відповідає молодим ударним кратерам: наймолодшим кратерам
відповідають аномалії з найбільшою амплітудою. Існують кратери, навколо
яких спостерігається теплова аномалія, тоді як РЛ аномалія проявляється лише
при λ = 3,8 см [1107].
За даними радіофізичних та радіолокаційних спостережень визначено
діелектричну проникливість, середньостатистичний нахил рельєфу та густину
ґрунту, які можна знайти в огляді [126]. Так, на рис. 3.27 наведено дані про
зміну діелектричної проникності  (відповідної їй густини ) і
середньостатистичного кута нахилу 0 (рис. 3.28). Моделювання залежності
густини  від глибини залягання окремих шарів ґрунту Z показало, що модель
може складатися із трьох шарів: перший завтовшки 2-5 см з малою густиною
(0,6-1,8 гсм-3); другий має середню товщину приблизно 5 м та густину 2,6-3,0
гсм-3, хоча локально товщина може сягати від 0,4 до 40 м; третій шар є
щільною скальною породою з густиною приблизно 2,8 гсм-3 в материкових
районах та 3,2 гсм-3 – в морських. Згідно із радіофізичними спостереженнями
та експериментами з вивчення електричних властивостей ґрунту та сейсміки,
він розташований нижче 6-7 метрів і простягається до глибини проникнення
радіохвиль (майже до 1 км). Значення діелектричної проникності та густини на
таких глибинах дещо занижені. Річ у тім, що вони отримані з моделі
однорідного по глибині шару, а це означає, що для кожної зондуючої довжини
хвилі, а отже і глибини залягання відповідного шару, вони є усередненими за
всією глибиною проникнення вибраної радіохвилі.
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Рис. 3.27. Спектральна зміна діелектричної проникності  та відповідної
їй густини ґрунту місячної поверхні  від довжини хвилі. Кола – наземна
радіоастрономія, квадрати – наземна радіолокація, ромби – моностатична і
бістатична радіолокація з КА [125]
Рис. 3.28. Спектральна залежність середньостатистичного кута нахилу 0
(на основі приблизно у 250∙) [125]
Таким чином, значні добові коливання температури та під час затемнень
(від +120 °С вдень до -120 °С вночі) внаслідок надзвичайно малої
теплопровідності проникають лише на глибину в кілька дециметрів, тому на
глибині близько 1 м температура майже завжди постійна.
3.8. Вода на Місяці
Через відсутність атмосфери на Місяці поверхневий шар стикається
безпосередньо з вакуумом, тому водяний лід швидко випаровується, завдяки
низькій силі тяжіння молекули води швидко вилітають у космос. Вісь
обертання Місяця відхилена на 1,6° від нормалі до екліптики, тому всередині
багатьох кратерів в межах ~ 10° від місячних полюсів можуть існувати
постійно затінені області, які мають бути досить холодними (< 100 K), що
може перешкодити сублімації водного льоду упродовж мільярдів років. Так,
згідно з [298], температура поверхні у холодних пастках може складати 40-90
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K. Такі місця виявив КА «Клементина» у глибоких кратерах біля південного
полюса Місяця. Особливо перспективним є гігантський кратер Aіtken (діаметр
2500 км і 12 км глибина в найнижчій точці за 200 км від південного полюса),
на дні якого є багато дрібних кратерів, де температура ніколи не
підвищувалася більше ~100 K. При такій температурі водяний лід у кратері міг
би існувати мільярди років.
Область біля північного полюса затінена значно менше. На Місяці
наявність своєрідних холодних пасток, які ніколи не освітлюються прямими
сонячними променями, вперше відмічено в роботі [1164]. Виходячи з наявної
на той час інформації про фізичні властивості місячної поверхні, автори
вважали причиною втрати поверхневим шаром летких сполук, в тому числі і
води, сонячну радіацію, сонячний вітер і гравітацію. За час еволюції втрата
води в пастках складає лише кілька грамів з 1 см2. Чотири потенційних
джерела води на Місяці (відновлення заліза в реголіті під дією сонячного вітру;
метеоритні тіла, до складу яких входить вода; падіння комет та найменш
імовірне – дегазація надр) можуть давати 1010-1011 т води, тому саме полярним
районам приділяють найприскіпливішу увагу від самого початку РЛ
спостережень при λ = 12,6 см в обсерваторії Аресібо в Пуерто Ріко [1066]. За
спостереженнями у травні і серпні 1992 р. з просторовою роздільною
здатністю 125 м було побудовано карти поперечника зворотного розсіяння °
(dB) радіосигналу з двома орієнтаціями колової поляризації. Одна відображала
радіосигнал, орієнтація поляризації якого збігалася з орієнтацією
випромінюваного сигналу (SС), а інша – з протилежною (OC), також визначено
ступінь деполяризації μс (вираз 2.123а). За аналізом цих даних дійшли
висновку, що спостережне різноманіття, найімовірніше пояснюється
різноманіттям шершавості, а не покладами льоду.
До протилежного висновку дійшли на підставі аналізу даних подібних
експериментів у 1994 р. з борту КА «Клементина» з просторовою роздільною
здатністю ≈ 100 м, які показали, що деякі частини довкола південного полюса
освітлюються упродовж часу меншого за 10% від теоретично можливого,
необхідного для випаровування льоду. Бістатична радіолокація на трасах
багатьох обльотів виявила, що для однієї з трас величина μ с була статистично
більшою (0,449  0,019), ніж для інших (0,318-0,354). Це стало підставою
припущення про можливу наявність водяного льоду в цьому районі [902].
З урахуванням суперечливості результатів, НАСА розробило спеціальну
програму дослідження складу місячної поверхні, і для її реалізації 7 січня 1998
р. на низькополярну орбіту був виведений КА «Лунар Проспектор». За даними
експерименту з нейтронним спектрометром з 16 січня до 27 червня 1998 р.
були побудовані карти теплових, надтеплових та швидких нейтронів, за
аналізом яких для полярних районів дійшли висновку про можливу наявність
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покладів водяного льоду у так званих «холодних пастках» товщиною до 40 см
та загальною площею 1850 км2 [541]. Дослідження місячного льоду актуальні з
огляду на створення місячної бази не лише для життя космонавтів, але і як
можливого джерела ракетного палива. Докладні дослідження стабільності
летких хімічних сполук у полярних районах Місяця (а також Меркурія) щодо
можливої їх сублімації на поверхні в холодних пастках і тривалого збереження
там показали, що леткі сполуки можуть існувати в деяких резервуарах і під
поверхнею, оскільки тут менш ефективними будуть основні механізми
видалення
летких
хімічних
сполук,
зумовлені
мікрометеоритним
бомбардуванням, космічними променями, сублімацією тощо Якщо прийняти,
що концентрація водяного льоду Cіce не залежить від глибини, а внеском у
значення теплопровідності інших можливих складових реголіту можна
знехтувати, то теплопровідність суміші льоду з реголітом mіx розраховують за
наступною формулою, яку часто використовують при розрахунку
теплопровідності мерзлих ґрунтів на Землі й на Марсі:

 mіx = Cіce ice + (1 - Cіce)∙reg,

(3.12)

де іce – теплопровідність льоду, reg – теплопровідність сухого реголіту.
Розрахунок залежності середньої температури ґрунту в холодній пастці від
глибини показує відчутну залежність ще і від концентрації кристалічного
водяного льоду Cіce при цих двох варіантах середньої температури на поверхні
(рис. 3.29).

Рис. 3.29. Залежність середньої температури ґрунту від глибини в
холодних пастках. Початкові дані: крива 1 – середня температура холодної
пастки T = 40 K, мольна концентрація водяного льоду CH20 0 %; 2 – 40 K, 0,1
%; 3 – 40 K, 1 %; 4 – 90 K, 0 %; 5 – 90 K, 0,1 %; 7 – 90 K; 1%. 6 – залежність
температури ґрунту, необхідної для випаровування льоду з C H2O = 1 %
протягом 109 років, від глибини залягання льоду [298]
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Оскільки теплопровідність поверхневого шару реголіту в екваторіальних
районах в 4∙104 разів менша, ніж у кристалічного водяного льоду, то наявність
навіть 0,1% льоду у приповерхневому шарі ґрунту істотно зменшить різницю
між середніми температурами на поверхні і на глибині 1-2 см. Приймаючи, що
видалення летких сполук відбувається лише за рахунок сублімації льоду,
інтенсивність якої можна оцінити за наведеними в [540] даними часу
випаровування льодів H2O, SO2, CO2 (рис. 3.30); підповерхневий лід, що
складається із цих сполук, на глибині 1-2 м зберігається протягом геологічного
часу при температурі ґрунту менше за 145, 105 і 80 К відповідно.

Рис. 3.30. Зв’язок між часом (t, роки) випаровування підповерхневого
льоду й температурою T ґрунту. Крива 1 – лід CO2, глибина залягання H = 1-2
м; крива 2 – лід SO2, H = 1-2 м; крива 3 – лід H2O, H = 0,01-0,02 м; крива 4 – лід
H2O, H = 1-2 м. У всіх випадках масова концентрація льоду прийнята ~ 1%
[540]
Отже, якщо температура в холодних пастках на глибині 1-2 см є
практично такою ж, як і на поверхні, то до складу полярного льоду повинен
входити лід, утворений H2O, SO2, CO2. Якщо ж у холодних пастках утвориться
теплоізоляційний шар, як в екваторіальних районах, то температура на глибині
1-2 м буде на 50-60 K вище, ніж на поверхні, тому включення до складу
полярних відкладень льоду із SO2 та CO2 є малоймовірним.
Розрахунки середньої температури ґрунту в холодних пастках можна
перевірити спостереженнями теплового випромінювання ґрунту холодних
пасток в області довжин хвиль 0,1 мм - 10 см. Якщо виявиться, що середня
яскравісна температура полярних районів з довжиною хвилі практично не
збільшується, то це можна розглядати як побічний доказ наявності водяного
льоду у підповерхневому шарі ґрунту.
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Постійне бомбардування Місяця мікрометеоритами є причиною того, що
вся його поверхня вкрита 9-12 метровим шаром подрібненої речовини
(реголітом), яка за багато років перетворилась на злежану пористу масу. Саме
цей тонкий шар місячної поверхні і є добрим теплоізоляційним матеріалом.
Вода, яку можуть приносити комети й метеорити, може переміщуватися до
відносно безпечних полярних «холодних пасток», де й зберігатиметься
тривалий час – порівнянний з віком існування Сонячної системи [298].
Воду може утворювати ще й принесений сонячним вітром водень в
результаті хімічних реакцій з місячним реголітом, забезпечуючи, таким чином,
ще одне потенційне джерело полярного льоду. Лід виявляли двома методами:
радарними спостереженнями і нейтронною спектроскопією. Дефіцит теплових
нейтронів може з’явитися за істотної концентрації водню у верхній частині
реголіту товщиною до 1 м [540, 541]. Якщо ж водень є скрізь у полярних
регіонах, то він міг утворитися за допомогою протонів сонячного вітру і
мінералів з вмістом кисню, які, хоч і менш імовірно, але можуть бути поширені
і поза холодними локальними зонами.
Аналіз даних нейтронного спектрометра КА «Місячний розвідник»
дозволив підготувати досить детальну карту поширення водню навколо
місячних полюсів (рис. 3.31), згідно з якою він є лише в холодних приполярних
пастках, виключаючи гіпотезу про рівномірний розподіл його концентрації в
полярних регіонах. В деяких кратерах концентрація водню відповідає 1% в
перерахунку на водяний лід [540, 541].

Рис. 3.31. Картування водню у приполярних областях Місяця. Ліворуч
південна, праворуч північна полярна область; темніші ділянки на карті
відповідають більшій кількості водню [541]
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В моделі, де надлишок водню формується саме у водяному льоді
реголіту до 2 м завтовшки, визначили, що на такій глибині в приполярних
районах упродовж 2 млрд. років було понад 1011 кг водяного льоду,
перемішаного з місячним реголітом з концентрацією 0,3-1%.
У газопиловій хмарі, яка виникла при зіткненні модулів КА «Місячний
розвідник» з поверхневим шаром кратера біля Південного полюса, не було
зареєстровано помітних слідів води і це пояснили так: а) можливо, КА взагалі
не потрапив у передбачене місце або попав у місце, де відсутні навіть сліди
води; б) молекули води могли бути хімічно зв’язаними в камені як
гідратований мінерал, на противагу вільно існуючим крижаним кристалам, а
енергія зіткнення була недостатньою для відокремлення води від гідратованих
мінералів; в) вода і інші матеріали, можливо, не піднялися вище стінок
кратера, або були спрямовані в сторону, протилежну до наземних
спостерігачів.
3.9. Змінні явища на Місяці
Понад 400 років на місячній поверхні спостерігались різноманітні
нестаціонарні явища, переважно підсилення (зменшення) відносної (порівняно
з яскравістю довкілля) яскравості окремих деталей, зміна їхніх обрисів, поява
хмаринок тощо, більшість з яких можна знайти в [247, 251-253, 395], де зібрано
більше 700 повідомлень з листопада 1540 р. про спалахи яскравості, зміну
кольору та інші явища, які аматори реєстрували в основному візуально. З
другої
половини
ХХ
ст.
підключилися
професійні
астрономи,
основоположником цього напрямку можна вважати М. Козирєва [105-107],
який восени 1955 р. на спектрограмах з дисперсією ~ 15 А/мм різних ділянок
видимої поверхні Місяця виявив відмінності в інтенсивності та формі контурів
фраунгоферових ліній Н і К кальцію; у спектрах кратера Аристарх центральні
частини цих ліній значно вужчі, ніж у спектрі Сонця, що було приписано
явищу люмінесценції. Величина цього ефекту виявилась змінною в часі, а
найпотужнішим таке явище було 4 жовтня 1955 р. До повного Місяця
інтенсивність світіння була більшою, ніж після повні і найбільшою – при
повному Місяці. За даними спектральної залежності відбивної здатності
визначили спектральну залежність люмінесцентного світіння, яке проявлялось
у вигляді двох досить широких смуг, максимум яскравості яких припадав на
довжину хвилі 390 нм (інтенсивна смуга) та 430 нм (слабко інтенсивна).
Надзвичайно важливу і зараз унікальну інформацію М. Козирєв отримав
3 листопада 1958 р. при спостереженнях кратера Альфонс між 0 h та 1h
всесвітнього часу (UT), коли в гіді помітив, що центральна гірка кратера стала
тьмяною і червонуватою, а на спектрограмі було зареєстроване сильне
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ослаблення яскравості у синіх і фіолетових променях. Але вже між 3 та 3,5
годинами UT центральна гірка, навпаки, стала надзвичайно яскравою, і на
спектрограмі було зареєстровано високоінтенсивну емісію, що складалася з
кількох смуг, найінтенсивніша з яких була сильніша за інтенсивність відбитого
сонячного випромінювання майже удвічі.
За висновком М. Козирєва, емісійний спектр нагадував типовий
кометний спектр, тому він припустив, що це смуга Свана молекули С 2 на
довжині хвилі 473,7 нм. Механізм спостережуваного явища він приписав
вулканічній діяльності, яка могла розгортатися таким чином. Спочатку стався
викид вулканічного попелу, який ослабив яскравість гірки, а пізніше з’явилась
газова хмарка діаметром близько 4 кутових секунд, люмінесценція якої і
сприяла появі емісійного спектру. Після 3h 30m кратер набув звичайного
вигляду. Більше ніж через 10 років, на одній із серій спектрограм кратера
Аристарх, отриманих увечері 1 квітня 1969 р., на його внутрішньому західному
схилі було виявлено підвищену яскравість у червоних променях. Обробка
показала, що спектр являв собою набір широких емісійних смуг, які
ототожнювались з червоною системою молекули CN. На спектрограмі були
помітні ще і вузькі емісійні утворення, які, можливо, відповідали кантам
першої додатної групи молекул азоту N2.
Пізніше активність Місяця як активно заперечувалась, так і час від часу
підтверджувалась. Так, в 1961-1962 рр. в Манчестерському університеті
методом фотоелектричної спектроскопії реєстрували контури фраунгоферової
лінії Н Са у спектрах деталей місячної поверхні та Сонця [604]. У деяких
деталей було виявлено аномалію контуру лінії, що дозволило оцінити
величину люмінесценції: в Морі Ясності і кратері Коперник – 2,0  0,7%; в
одному з променів кратера Тихо – 10  1%; у деталі поблизу кратера Платон –
8  1,5%; в кратері Аристарх явище було змінним у межах 3%, тоді як для двох
морів поблизу кратера Коперник – в межах похибок.
У 1963-1964 роках були проведені спеціальні спектрофотометричні
дослідження в ділянках спектру, на які припадали лінії Нα (656,28 нм), D
натрію (589,00 та 589,59 нм) та нейтрального заліза (539,7 та 550,7 нм) [1017],
які виявили відмінності їх глибини від спектра Сонця, що були найбільшими у
Аристарха і сягали 13 ± 5% у листопаді-грудні 1963 р. Подібні результати були
одержані в 1966-1968 рр. [346] при визначенні відношення інтенсивності Rs в
центрі лінії D1 калію до інтенсивності RL у неперервному спектрі. В кратерах
Кеплер, Коперник, Тихо, Аристарх та деяких морських ділянках було
виявлено, що RL завжди більше Rs, а відношення (RL - Rs )/(1 - RL) складало від
0 до 26% та залежало від кута фази, а максимальним було поблизу вранішнього
термінатора. Для кожної з ділянок місячної поверхні спостерігались доволі
швидкі флуктуації, а для кратера Аристарх вони були такими великими, що
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нівелювали фазову залежність величини відношення. Свідчення про
люмінесцентне світіння також наведені в роботах [164, 201, 969]. Зокрема, в
перших двох роботах, в спектрах кратера Аристарх, ділянки на захід від
кратера Кеплер та в Морі Ясності були виявлені досить широкі емісійні смуги.
Водночас відмічалися ефекти люмінесценції і в поляризаційних
властивостях. Так, Т. Герелс [571] у проведених за однакових умов освітлення
поляризаційних спостереженнях 3-х деталей у квітні 1959 р. та в листопаді
1963 р. виявив систематичні відмінності ступеня поляризації. В моделі, згідно з
якою люмінесцентне світіння є не поляризованим, виявлені розбіжності були
приписані зміні інтенсивності на 10-20% (яскравішими деталі були в 1959 р.)
Ю. Ліпський та М. Поспергеліс [145] у червні 1964 р. о 21 h 18m UT у кратері
Аристарх виявили аномальну поведінку площини поляризації: за Р = 1,5%, яка
відхилялась на 12 від площини поляризації сусідніх ділянок.
Зараз обговорюється багато механізмів появи перерахованих
спостережних явищ.
Окрім висунутої М. Козирєвим ідеї активного
вулканізму, висловлювались думки про вихід газів з надр Місяця, падіння
метеоритів, вплив сонячної активності та інше. Так, Б. Мідлехарст [845]
порівняла спостереження 103 яскравих спалахів (з 1749 до 1964 рр.) з
середньомісячними числами сонячних плям і не виявила кореляції між ними,
але знайшла збіг у частоті появи цих явищ та положенні Місяця на земній
орбіті не лише для всіх явищ взагалі, але і окремо для кратерів Аристарх,
Платон, а також для неосвітлених ділянок місячної поверхні. Припустили, що
такі явища можуть бути зумовлені припливними ефектами (напр.,
розтріскуванням поблизу перигелію чи найбільшим розслабленням кори
поблизу апогею), які й спричиняють вихід газів.
М. Сідран [1045] для пояснення явищ короткочасного світіння деталей
на поверхні Місяця запропонував термолюмінесценцію. Його думка полягає в
тому, що випромінювання високої енергії збуджує електрони у зоні
провідності, внаслідок чого ці електрони можуть заповнювати пастки
(метастабільні рівні). При нагріванні електрони поглинають енергію Е, яка
характеризує глибину пастки і повертає їх у зону провідності, звідки вони
переходять в основний стан і це інколи зумовлює помітний спалах світла,
найкращим часом для спостереження якого є час після сходу Сонця над
певною місцевістю.
Матеріали з мілкими пастками (меншими значеннями Е) можуть давати
спалахи з різкими піками інтенсивності вже за кілька годин після сходу Сонця,
які тривають до 1 години. Матеріали з глибокими пастками дадуть спалахи
пізніше (часом навіть через дві доби після сходу Сонця), але їхня інтенсивності
буде значно меншою, хоча й спостерігатиметься триваліший час. Розглядався
також механізм збудження люмінесцентного світіння шляхом прямого
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збудження УФ-променями, корпускулярними променями тощо, а також
опосередкованого – через звільнення енергії збуджених електронів шляхом
нагрівання, або ІЧ опроміненням [894], але після всебічного аналізу дійшли
висновку про їх неспроможність. Водночас, лабораторні дослідження силікатів
(300 <  < 680 нм), які опромінювали протонами з енергією 2-12 кЕв при
потоках 1012-1014 протонів∙см-2с-1, виявили у спектрах різні для кожного
мінералу люмінесцентні смуги та лінії водню, який утворювався внаслідок
рекомбінації протонів із вторинними електронами в зоні товщиною приблизно
1 мм [888].
Кристалічні та мінеральні силікати світились у 2-10 разів сильніше від
вивержених порід. При сталому потоці, підвищення енергії від 2 до 12 кЕв
вело до лінійного збільшення інтенсивності світіння, а зростання потоку від
1012 до 1014 протонів∙см-2с-1 люмінесценцію не посилювало. Шорсткі поверхні
світилися вдвічі інтенсивніше за гладкі, а гратки з пилинок розміром менше 37
мкм – у п’ять разів.
Дослідження потужності люмінесценції в інтервалі λ 300-660 нм при
опроміненні атомарним воднем з енергією 3-17 кЕв роздрібненого кремнезему
і базальту з розміром частинок 8-12 мкм (доза опромінення для кремнезему і
базальту складала 1,5∙1017 та 5,5∙1016 атомів∙см-2с-1). З’ясували, що при
опроміненні кремнезему люмінесценція зміщується з червоної ділянки спектра
у синю, а інтенсивність світіння зростає зі збільшенням енергії потоку [1060].
Щодо зміни контурів фраунгоферових ліній в [346] висловили думку, що
вони зумовлені некогерентним розсіянням у поверхневому шарі, внаслідок
чого виникає зміщення λ, а також непружним розсіянням сонячного
випромінювання, яке спричиняє незначний зсув λ та викликане, наприклад,
розсіянням фотон-фотон [968]. Оскільки глибина фраунгоферових ліній у
спектрі всього диска Сонця дещо менша, ніж тільки його центра, то при
порівнянні спектрів деталі місячної поверхні і центра диску виникне ефект
псевдолюмінесценції. Таким чином, за повної незаперечності існування
описаних нестаціонарних явищ, однозначного механізму їх виникнення поки
що немає.
3.10. База на Місяці
Після польотів КК «Аполлон-17» та КА «Луна-24» настала багаторічна
перерва в запусках космічних апаратів до Місяця, а також різко знизився
інтерес астрономів до його спостережень із Землі. Натомість у середині 1980-х
років активізувались роботи з розробки проектів побудови баз на Місяці, і в
1984 та 1988 рр. було проведено перші два Міжнародні симпозіуми з проблем
місячної бази та діяльності в космосі у ХХІ-му ст., матеріали яких
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оприлюднені в [782, 1084]. Свідчення масштабності цих форумів є те, що у
другому Симпозіумі взяли участь більше 500 фахівців та було зроблено майже
300 доповідей. Тематика цих форумів максимально охоплювала проблеми, які
можуть виникнути при створені місячних баз, їх функціонуванні, житті
людини на цих базах, а також під час розв’язання наукових та господарських
задач. Проблеми місячних баз за матеріалами цих зібрань детально викладені в
[102, 266], а тому тут обмежимося переліком астрофізичних та фізичних
досліджень, які вважаються за доцільне проводити на місячних базах.
Оптичні спостереження. При наземних спостереженнях атмосфера
Землі відіграє деструктивну роль. Крім обмеження спектрального діапазону,
вона обмежує можливості досягнення високої точності фотометричних
спостережень та високої просторової роздільної здатності. Якщо перше
зумовлене переважно нестабільністю оптичних властивостей атмосфери, то
друге – турбулентним тремтінням зображення [179], тому на земну орбіту
виводяться оптичні телескопи різних розмірів. У такому разі просторова
роздільна здатність визначається лише дифракційною роздільною здатністю
оптики телескопа, тому місячна база може з успіхом замінити орбітальні
обсерваторії, до того ж є стабільною платформою.
Радіоастрономічні спостереження. При радіофізичних спостереженнях
перевагою місячної бази є не лише відсутність атмосфери, але і значне, а то і
повне (при розміщені радіотелескопа на зворотному боці Місяця) зменшення
радіошумів земного походження. Окрім того радіотелескоп на місячній
поверхні разом з наземними дозволяє реалізувати радіоінтерферометр з
надвеликою базою і надвисокою просторовою роздільною здатністю. Якщо
такий інтерферометр працюватиме на довжині хвилі 20 см, можна реєструвати
диски планет типу Юпітера у зоряних системах в радіусі 30 світлових років.
Народногосподарські
завдання.
Розв’язання
багатьох
народногосподарських завдань потребує достовірних даних про сонячну
активність і напрямки та швидкість переміщення великомасштабних хмарових
систем. Останніми роками до традиційних завдань додались проблеми зміни
потужності озонового шару та кліматичних умов в глобальних масштабах, для
вивчення причин яких необхідні комплексні дослідження Землі як точкового
об’єкта [178]. Саме з місячної бази можна здійснювати і моніторинг сонячної
активності, і комплексно досліджувати Землю як точковий об’єкт для
визначення глобальних змін температурного режиму, газової складової і
стратосферного аерозолю. Для тривалого перебування екіпажу на місячній базі
бажано мати щонайбільше ресурсів життєзабезпечення місцевого походження,
в першу чергу води, вже з середини 1980-х років почалися космічні
експерименти у цьому напрямку.
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3.11. Вплив Місяця на Землю
Сонце має 11 річний цикл активності, але мало хто враховує це в
повсякденному житті та професійній діяльності. Активність Сонця
характеризується цілим комплексом змін, утворенням на ньому плям, які,
можливо, пов’язані з рухом планет одна відносно одної і навколо Сонця. Зі
зміною сонячного потоку на Землі змінюється парціальний тиск кисню,
іонізація повітря, вологість, гравітація і інші показники, що позначається на
функціонуванні організму людини. Місяць, маса якого у 27 мільйонів разів
менша за масу Сонця, та який розташований у 374 рази ближче до Землі, також
сильно впливає на природні явища і життя на Землі. Установлено, що під дією
сили тяжіння Місяця у напрямку до нього тверда поверхня Землі деформується
приблизно на 50 см по вертикалі та на 5 см по горизонталі. Відчутнішою є дія
Місяця на водне середовище Землі, яке виражається в тому, що в берегових
зонах океанів кожні 12 год. 25 хв. відбувається зміна припливної хвилі на
відпливну. Гравітаційна дія кожного місячного дня залежить від кутової
відстані Місяця і Сонця на небосхилі, яка щодня змінюється приблизно на 12°,
тому протягом місячного місяця в різні дні сила припливів і відпливів на морях
і океанах то збільшується, то зменшується. Змінюється й поведінка атмосфери,
що виявляється у багатьох метеорологічних явищах; проходження Місяця
через магнітосферний шлейф Землі також змінює параметри її магнітосфери.
Такі сильні гравітаційні збурення у водному середовищі земної кулі,
природно, позначаються і на живих організмах, у тому числі й людині, яка на
80% складається з води. Через сильну гравітаційну дію Місяця на оболонку
Землі (тверду і рідку) у дні молодиків і повні сильно змінюються фізичні
параметри: вологість, атмосферний тиск, температура, електричне і магнітне
поля. А навіть невеликі зміни цих параметрів істотно впливають на людський
організм і можна з упевненістю говорити про вплив Місяця на настрій та
емоції людини.
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4. Марс

П

роблеми небесно-механічних характеристик, історії
номенклатури
назв
деталей
поверхні,
оптичних
(фотометрія, поляриметрія, спектрофотометрія) і теплових
властивостей, а також хімії газової і фізики аерозольної складових
атмосфери Марса досить детально висвітлені в [179]. Тому тут
нагадаємо лише основні спостережні властивості Марса, а
основну увагу приділимо властивостям його поверхневих шарів.
Нагадаємо загальні характеристики планети (табл. 4.1) та склад її
атмосфери (табл. 4.2).
Таблиця 4.1. Загальні характеристики Марса
Середня відстань планети від Сонця
1,52366231 а. о., або
227936637 км
В перигелії
206 644 545 км
В афелії
249 228 730 км
Ексцентриситет орбіти
0,093341233
Нахил орбіти до площини екліптики
1,85061°
Середня орбітальна швидкість
24,077 км/с
Сидеричний період обертання планети
1,88089 років, або
686,9601 діб
Синодичний період
779,94 діб
Максимальна видима зоряна величина
-2,9
Розмір тривимірного еліпсоїда поверхні: А 3396,67 ± 1,63 км
В 3395,23 ± 1,63 км
С 3377,22 ± 1,63 км
Маса
6,41851023 кг
Стиснення
0,0052
Середня густина
3,934 г/см3
Прискорення сили тяжіння на екваторі
3,69 м/см2
Друга космічна швидкість на екваторі
5,072 км/с
Доба
24,622962 год.
Нахил екватора до орбіти
25,19°
Межі зміни температури на поверхні
133-280 К
Супутники
2 (Фобос, Деймос)
Атмосферний тиск
2,8-10,8 мбар
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Більшість часу атмосфера Марсу настільки прозора, що навіть при
наземних спостереженнях чудово видно оптично неоднорідні деталі диска. Але
інколи ситуація різко міняється: атмосфера стає непрозорою і навіть на
переданих КА зображеннях деталі на поверхні практично невидимі. Перші
періоди називають періодами високої прозорості (чистої) атмосфери, другі –
глобальних пилових бур. Вперше такий стан атмосфери Дж. Скіапареллі
зареєстрував в 1877 р., в подальшому пилові бурі спостерігались у середньому
кожні 16 років. Періодичність було порушено після однієї із найпотужніших
пилових бур 1971 р., коли дещо слабше помутніння атмосфери спостерігалися
ще й в 1973, 1975 і 1977 рр. Підвищена непрозорість атмосфери зберігалася
три, а інколи й більше місяців. У протистояння Землі й Марса в 1956, 1973 і
1977 рр. спостерігалося навіть по дві пилові бурі, розділені проміжками часу
близько 1 місяця. Досить часто реєструються ще й локальні пилові бурі
(рис. 4.1).

Рис. 4.1. Локальна пилова буря утворюється біля краю південної
полярної шапки. Зазвичай бурі починаються в топографічно підвищених
областях з високим тепловим градієнтом (наприклад, біля полярної шапки), де
вітри найсильніші (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Статистика свідчить, що глобального масштабу набувають пилові бурі,
що зароджуються у південній півкулі при аероцентричній довготі Сонця 200310° і спостережні характеристики Марса в ці періоди сильно різняться.
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Таблиця 4.2. Хімічний та ізотопний склад атмосфери
Газ
Концентрація, %
Ізотопи
12 13
CO2
93,32
C/ C
16
N2
2,7
O/18O
14
Ar
1,6
N/15N
40
O2
0,13
Ar/36Ar
129
CO
0,07
Xe/132Xe
H2O
0,03 (змінна)
Ne
2,5 млн. частки
Kr
0,3 млн. частки
Xe
0,08 млн. частки
O3
0,03 млн. частки
Фотометричні властивості. В періоди високої прозорості атмосфери
(рис. 4.2) спостерігаються такі явища.
1. Характер оптичної неоднорідності великих деталей поверхні
(материків і морів) дуже сильно змінюється в залежності від довжини хвилі.
Так, для таких найхарактерніших деталей, як материк Арабіа і море Сиртіс
Майор фотометричний контраст

К = (Ісв – Іт)/Ісв

(4.1)

в опозицію зменшується приблизно від 0,6 при λ > 700 нм практично до нуля
при λ < 450 нм; Ісв та Іт – яскравість світлих і темних деталей.
2. Величина фотометричного контрасту зменшується при переході від
центра диска до краю, але збільшується зі збільшенням фазового кута.
3. Характер розподілу яскравості по диску для світлих і темних деталей
різний і залежить від довжини хвилі. Так, при λ > 700 нм в опозицію
спостерігається значне потемніння краю, яке для материка Арабіа відповідає
величині параметра Міннарта k (вираз (2.49)) приблизно 0,85 та збільшується зі
збільшенням кута фази. Водночас, в ультрафіолетовій ділянці (λ < 450 нм)
потемніння краю практично немає, що відповідає значенню k ~ 0,5.
4. Зоряна величина Марса залежить від кута фази, а сама залежність
спочатку посилюється зі зменшенням довжини хвилі приблизно до 500 нм, а за
подальшого зменшення λ спостерігається зворотна картина.
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Рис. 4.2. На знімку з орбітального КА «Вікінг» показано тонку
марсіанську
атмосферу
над
областю
Аргір
(Argyre)
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
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5. Блиску Марса притаманний довготний ефект, амплітуда та форма
якого залежить від довжини хвилі. Так, при λ = 1064 нм її амплітуда сягає
приблизно 0,27m, при зменшенні довжини хвилі блиск слабне і вже при 416 нм
практично дорівнює нулю. За подальшого зменшення λ знову з’являється цей
ефект, але іншої форми та зі значно меншою амплітудою (близько 0,06 m). Така
спектральна залежність пояснюється тим, що в довгохвильовій ділянці спектра
довготний ефект зумовлений головним чином довготною неоднорідністю
розташування світлих і темних деталей, тоді як в УФ променях – асиметрією
розташування полярних шапок.
В періоди глобальних пилових бур ефекти, зумовлені оптичною
неоднорідністю поверхневих деталей, зникають.
Поляризаційні властивості. Подібно до Місяця, фазова залежність
ступеня поляризації має гілки додатної та від’ємної поляризації, а ступінь
поляризації залежить від довжини хвилі. В періоди високої прозорості
атмосфери спостерігається таке.
1. Значення кута інверсії при довжині хвилі більше 450 нм практично не
залежить від довжини хвилі та в залежності від кута нахилу екватора до орбіти
знаходиться в межах 23-27°. Для меншої довжини хвилі спостерігається різке
зменшення кута інверсії (приблизно до 12° при 350 нм), що відносять на
рахунок дії марсіанської атмосфери.
2. В додатній поляризації інтегрального диска також спостерігається
довготна залежність, яка знаходиться в протифазі довготної залежності блиску,
що узгоджується з ефектом Умова.
В періоди глобальних пилових бур значно зменшується ступінь
поляризації і спектральна залежність кута інверсії, не виключена поява нової
гілки додатної поляризації на фазових кутах менше 5° та зникає довготна
залежність ступеня поляризації Р.
Теплові властивості Марса, подібно до всіх тіл Сонячної системи,
також досліджували в широкому інтервалі довжин хвиль, який перекриває
тепловий (2-100 мкм) та радіодіапазон (від міліметрів до дециметрів). Згідно зі
спостережними даними, температура Марса змінюється протягом доби і по
диску, а також зі зміною аероцентричної довготи Сонця. Подібно до довготної
залежності блиску та ступеня поляризації, теплові властивості також
змінюються у протифазі із залежністю блиску. Крім того, на теплових картах
спостерігається неоднорідність, яка в першому наближенні корелює з
альбедними картами: світлі деталі є холоднішими, темні – теплішими. У період
пилової бурі 1971 р. зареєстрували зниження температури підсонячної точки
на 60-70° та приблизно таке ж її зростання в атмосфері, тобто відкрили
антитепличний ефект.
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4.1. Можливий розвиток подій на Марсі
Багато дослідників вважають, що раніше на Марсі була вода й текли
повноводні ріки, цілком можливою могла бути значна кількість кисню, завдяки
якому (згідно з однією із гіпотез) Марс набув червоного кольору: атмосферний
кисень окислив місцеві породи, тому переважають темні породи (андезити й
базальти з високим вмістом оксиду заліза в складі силікатних мінералів), а
основу поверхневого ґрунту складають продукти вивітрювання з червонобурих оксидів заліза з домішками глини і сульфатів кальцію та магнію. За
деякими припущеннями, атмосфера й вода були втрачені після потужного
одноразового бомбардування великими метеоритами, які могли з’явитися після
гравітаційного розриву третього (поки гіпотетичного) супутника Марса –
Танатоса («Смерть»). Припускають, що таке може повторитися, коли супутник
Марса Фобос впритул наблизиться до межі Роша.
Про можливе бомбардування говорять не лише збережені метеоритні
кратери, а й велика кількість на поверхні магнітного піску (маггеміта), що
утворюється лише при окисненні магнетиту та одночасному сильному
прожарюванні. Подібна речовина зустрічається на Землі лише на території
Якутії, де вважають, що 35 млн. років тому там упали осколки великого (8-10
км) астероїда.
Є думка, що червоного кольору планеті надали метеорити і приводом їх
появи стали результати досліджень КА «Пасфайндер», згідно з якими
марсіанський пил містить значно більше магнію й заліза, ніж скельна порода.
У спеціальну камеру, де створили атмосферу, подібну до Марса, помістили
залізо і опромінювали ультрафіолетовими променями. Через тиждень метал
почав там іржавіти без дії води.
Про активне бомбардування марсіанської поверхні, коли з неї могли
вибиватися уламки речовини, говорять ударні кратери розміром близько 3 км.
Вважають, що астероїд діаметром близько 150 м, врізаючись у поверхню
Марса з швидкістю 10 км/с, при ударі виділяє ~ 60 мегатон енергії у
тротиловому еквіваленті та викидає майже 10 млн. уламків розміром близько 5
см. Якщо їхня швидкість досягне 5 км/с, вони можуть опинитися на
навколомарсіанській орбіті і ~ 7,5% уламків протягом перших 10 млн. років
після удару можуть досягти Землі.
За статистикою, кожного місяця на Землю падає в середньому один
такий метеорит, хоча поки що їх знайдено лише 26. Деякі з них розкололися на
частини і знайшли майже 40 окремих фрагментів. Удари великих астероїдів по
Марсу могли відбуватися один раз на 200 000 років, свідченням чого є рівнина
Хеллас (або Еллада), розташована недалеко від південної полярної області
Марса і є басейном діаметром понад 4000 км, який донизу звужується до 1500
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км та оточений викидами породи, що роблять його схожим на воронку від
вибуху. Його глибина подекуди сягає 9 км.
На поверхні Марса присутні так звані маскони, що свідчить про більшу
щільність породи під ними. На увагу заслуговує ланцюжок з п’яти гігантських
кратерів – Аргір, Еллада, Ісіда, Тавмасія, Утопія (Argyre, Hellas, Isidis,
Thaumasia, Utopia), що лежать на одній дузі великого кола з центром на широті
-30° і довготі 175°. Подібний вік і особливості розташування дозволили
припустити, що всі вони утворилися одночасно в результаті одного катаклізму,
спричиненого розпадом і падінням фрагментів великого астероїда, що рухався
навколо Сонця тією ж орбітою, що й Марс. Аналіз даних показав, що він був
істотно більшим від астероїда, зіткнення з яким викликало загибель динозаврів
на Землі, і міг мати від 800 до 1000 км у діаметрі. Внаслідок такого зіткнення
полюси могли зміститися приблизно на 90° і опинитися поблизу колишнього
екватора, тобто розташування і форма Марса тоді досить швидко і сильно
змінилися. Це продовжувалося й пізніше за рахунок різних внутрішніх
процесів, в тому числі вулканічної активності та зсувів плит літосфери. З тієї ж
причини сталися численні розломи кори. Оскільки Марс є сусідом головного
поясу астероїдів, то можливість його зіткнення значно більша, ніж інших
планет Сонячної системи.
Доволі висока імовірність зіткнення Марса з цілковито залізним
астероїдом, свідченням чого можуть бути його топографічні особливості.
Завдяки теорії, методам розрахунку і програмам, розробленим для задач
із проникнення снарядів, удалося реконструювати вигляд кратера Еллада, і, в
свою чергу, відновити параметри нанесеного астероїдом удару. З’ясували, що
при ударі утворилася потужна ударна хвиля, яка добігла до протилежної
півкулі, та завдяки сферичній формі планети ця хвиля сфокусувалася
симетрично до кратера Еллада і утворила найвищий у Сонячній системі вулкан
Олімп. За знімками КА «Марс Експрес» зробили трьохмірну реконструкцію
вулкану Олімп на поверхні Марса (рис. 4.3), де чітко видно межі виходу
речовини кори, ніби вичавленої своєрідним «поршнем» із середини планети,
яким насправді є напруга за фронтом ударної хвилі. З тієї ж причини сталися
численні розломи кори та утворилися глибокі долини Маринера. Зсуви
поверхні при проходженні ударної хвилі могли викликати марсотруси,
набагато сильніші від земних.
Поза сумнівом, якщо життя на Марсі до катастрофи й було, землетруси
стерли б навіть його сліди. Відносно рівнинні поверхні могли утворитися за
участю води океанів, яка відбила б ударну хвилю, забрала частину сумарного
імпульсу та ослабила руйнування дна. Крім того, на поверхні Марса виявлено
сліди водної ерозії типу русел річок і промитих водою каньйонів, тоді як
рельєф південної півкулі переважно вкритий викидами з кратера Еллада.
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Рис. 4.3. Навколо вулкана Олімп чітко видно межі виходу речовини
кори,
видавленої
своєрідним
«поршнем»
із
середини
Марса
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
На основі даних, зібраних марсоходом та орбітальним модулем КА
«Марс Експрес» реконструювали етапи розвитку планети [438]. В першу
геологічну еру (Філлоціанову, Phyllocian), яка розпочалася 4,5 млрд. років тому
та тривала ~500 млн. років, Марс був дуже вологою планетою, тому що
породи, що належать до неї, зазнали значної ерозії. Вони містять глинисті
мінерали філлосилікати (залізиста руда – шамозит і контроніт), для утворення
яких потрібно багато води, температуру дещо вищу за 273 К і низьку
кислотність. Зараз виявлено тисячі розкиданих по всій планеті ділянок з
такими породами, які зазвичай містяться під молодшою вулканічною породою,
але в багатьох місцях виходять на поверхню.
Після глобальної зміни клімату, імовірно викликаної вулканічною
активністю, почалася нова Теїкіанова (Theiikian) ера, що тривала від 4 до 3,5
млрд. років тому. Через потужні вулканічні викиди в атмосферу поступала
велика кількість сірки, тому навколишнє середовище стало дуже кислим, а
вода, вступаючи в реакцію із сполуками сірки, утворювала сульфати. Планета
почала осушуватися, свідченням чого є присутність гіпсу й сірого гематиту.
Близько 3,5 млрд. років тому почалася третя, так звана Сидеріканова
(Siderikan), ера. Тоді утворилися залізні окисли, які не гідратуються та можуть
надавати планети червоного кольору. І хоча зараз Марс – пустеля, проте ще 4
млрд. років тому тут вивергалися численні вулкани, на полюсах лежали товсті
крижані шапки, планету окутувала щільна газова атмосфера, а вода у вигляді
дощів і снігу живила озера й моря. За різним оцінками це могло тривати від
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500 млн. до 1,5 млрд. років. Умови на планеті були такими ж, як і на тодішній
Землі. Проте пізніше ситуація почала змінюватися, планета поволі
охолоджувалася, знизилась активність вулканів і зменшився викид газів в
атмосферу.
4.2. Космічні апарати досліджують Марс
Починаючи з 1960-х років усе вагомішу інформацію про Марс стали давати
космічні апарати. 01.11.1962 р. до Марса відправили КА «Марс-1», але зв’язок з
ним було втрачено на підльоті до планети. Після того спочатку США та СРСР, а з
2003 р. і Європейське співтовариство провели багато успішних польотів, перелік
яких наведено нижче.
КА «Маринер-4» вперше 15 липня 1965 р. пролетів мимо Марса на
відстані 13 200 км. На борту було встановлено 1) 4 детектори для реєстрації
частинок низьких енергій і деякі з них показали перевищення відліку над фоном,
приписаного потоку сонячних протонів. Припустивши, що фронти ударної хвилі
сонячного вітру та магнітопаузи у Марса і Землі однакові, магнітний диполь
Марса було оцінено приблизно в 510-5 земного [1135]. 2) Телескоп для реєстрації
заряджених частинок з трьома детекторами електронів з енергією більше 40 КеВ
(не було зареєстровано), протонів та -частинок з енергією від 1 до 170
МеВ/нуклон (виявлено збільшену концентрацію протонів) [906]. При заході КА за
лімб
вперше було проведено експеримент з радіозатемнення, де було
зареєстровано ослаблення радіосигналу та зміна його фази, що використали для
визначення атмосферного тиску, радіуса планети та характеристик іоносфери
[732]. Отримано 22 зображення Марса, які перекрили приблизно 1% його поверхні
та вказали на подібність структури поверхневих шарів Марса і Місяця. Знайдено
70 кратерів діаметром від 5 до 120 км та не виявлено каналів.
КА «Маринер-6» та КА «Маринер-7» пролетіли на мінімальній відстані
від планети в першій декаді червня та третій декаді серпня 1969 р. На їх борту була
встановлена ідентична апаратура: 1) дві ТВ камери: ширококутна включилася на
підльоті до Марса та робила знімки через світлофільтри на голубу, зелену та
червону ділянки спектра із середньою роздільною здатністю приблизно в 24 км; на
одному з них на площі в 625 000 км2 було виявлено 156 кратерів різного розміру;
при максимальному зближенні включилась друга камера, яка вела зйомку лише в
жовтих променях з роздільною здатністю приблизно в 270 м; на знімках було
виявлено кратери діаметром близько 300 м. Загалом було передано приблизно 200
ТВ зображень [766]. 2) ІЧ спектрометри на ділянку спектра 1,9-14,3 мкм, за
даними яких про інтенсивність смуги поглинання вуглекислого газу при довжині
хвилі 2 мкм вивчався перепад тиску (висоти) над різними деталями диска
(роздільна здатність 130х8 км, похибка по висоті 1 км). 3) ІЧ радіометри з полем
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зору 7° при  8,2-12,4 мкм та 18-25 мкм, спарені з ТВ камерами. Визначено, що
при перетині границі південної полярної шапки на широті -61° температура там
упала до 153 К [891]. 4) УФ спектрометр на діапазон спектра 110-340 нм. 5)
Апаратура для проведення експериментів по радіозатемненню та бістатичну
радіолокацію.
КА «Маринер-9» досяг Марса 14 листопада 1971 р. і вперше став його
штучним супутником з періодом обертання 12h 34m і нахилом орбіти до екватора
під кутом 64° 24. Це дозволило вести дослідження всієї поверхні Марса за
допомогою такої апаратури: 1) ТВ камера для передачі великомасштабних
зображень; 2) Фур’є-спектрометр на ділянку спектра 5-50 мкм з номінальною
роздільною здатністю 2,4 см-1; 3) УФ спектрометр на ділянку спектра 110-340 нм;
4) апаратура для експериментів з радіозатемнення, результати аналізу яких вказали
на великий перепад висоти окремих деталей, а граничні значення відповідали
атмосферному тиску 2,8 та 10,3 мбар [731]; 5) ІЧ радіометри, зцентровані на
довжину хвиль 10 та 20 мкм, та давали просторову роздільну здатність приблизно
в 20 км.
КА «Марс-2» та «Марс-3» досягли Марса 27 листопада та 2 грудня 1971 р.
та стали його штучними супутниками з періодом обертаннями та нахилом орбіт
17h 56m, 47° 58 та 12d 16h 31m, 62° 11. При підльоті цих апаратів від них
відділилися капсули. Капсула КА «Марс-2» доставила на поверхню вимпел із
зображенням герба СРСР, а капсула КА «Марс-3» вперше здійснила м’яку посадку
в місці з координатами 45° пд. ш. і 158° сх. д. В перші секунди посадки на Землю
були передані кілька рядків ТВ сигналу, а потім зв’язок обірвався. На орбітальних
станціях цих апаратів була така апаратура: ТВ камера; ІЧ радіометр на інтервал
довжини хвиль 8-40 мкм; радіотелескоп на довжину хвилі 3,5 см; чотири
фотометри, які за допомогою світлофільтрів різної ширини отримували
інформацію на довжині хвиль 2 мкм (смуги поглинання вуглекислого газу), 1,38
мкм (водяна пара), 690, 560, 490, 420, 370 і 121,5 нм (лінія водню Лайман-альфа);
магнітометр; іонні пастки та вузьконаправлений електростатичний аналізатор;
радіокомплекс.
КА «Марс-4» 10 лютого 1974 р. пролетів мимо планети на відстані 2200 км
та передавав зображення з прольотної траєкторії. «Марс-5» вийшов на орбіту
Марса 12 лютого 1974 р. та став його штучним супутником з періодом обертання
24h 53m та нахилом орбіти до екватора під кутом 62° 11′. Орбіта була вибрана так,
щоб апарат проходив вдень над районом, куди мали опустити зонди наступні два
КА. Першим досяг Марса КА «Марс-7» 9 березня 1974 р., але пройшов на висоті
1300 км над поверхнею. «Марс-6» досяг Марса 12 березня та опустив зонд в місці
з широтою 24° пд. ш. та довготою 25° сх. д. Він уперше провів такі експерименти
на трасі спуску та безпосередньо на поверхні з визначення: хімічного складу
атмосфери, атмосферного тиску та температури біля поверхні; температурного
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градієнта; висоти тропопаузи. Окрім наукової апаратури на КА «Марс-3», на
«Марс-5» були скануючий ТВ фотометр, фотометр на смугу озону 260 нм, два
фотополяриметри на 9 довжин хвиль, спектрометр на ділянку спектра 300-800 нм
та лічильник космічних променів [189].
КА «Вікінг-1» (В1) та «Вікінг-2» (В2) вийшли на орбіту Марса 19
червня та 7 серпня 1976 р. з періодом обертання 24 h 40m і 27h 20m та нахилом
орбіти до екватора під кутом 37° 38 та 55°. Оскільки основною метою цих
місій була м’яка посадка довго працюючих модулів В1 та В2, то тривалий час,
базуючись вже на інформації, отримуваній безпосередньо з їх орбітальних
станцій, уточнювалось місце посадки. Лише 20 липня та 3 серпня 1976 р. зонди
В1 та В2здійснили посадку в місцях з координатами: широта +22,27°, довгота
47,94° (В1) та +47,67°, 225,71° (В2). Для кожного апарату вибирали основне й
запасне місце посадки за даними наземних РЛ спостережень в протистояння
1975-1976 рр. та ТВ зображень КА «Маринер-9». За даними РЛ спостережень
визначався середньоквадратичний нахил (3-6°) нерівностей поверхні розміром
від 1 до 1000 довжин хвиль з ефективним розміром 25 м. Остаточний вибір
було зроблено вже в липні 1976 р. за даними аналізу ТВ зображень з
орбітальних апаратів «Вікінг-1» та «Вікінг-2» [810]. Орбітальні модулі були
оснащені традиційними приладами, а на посадочних модулях були встановлені
прилади для оптичних досліджень довкілля навколо модулів, спостереження
Сонця та супутників Марса, дослідження сейсмічної активності, намагніченої
активності ґрунту, хімічного аналізу атмосфери та ґрунту, температури [713],
тиску, швидкості та напрямку вітру тощо. Упродовж всієї місії сейсмометр
працював приблизно 2100 годин, але сейсмічної активності не виявив [289,
584].
КА «Фобос-1», «Фобос-2» були запущені 7 та 12 липня 1988 р. Їх основною
задачею була м’яка посадка на супутник Марса Фобос, але при корекції траєкторії
КА «Фобос-1» 28 серпня було подано помилкову команду, внаслідок чого
відключилася система орієнтації і зв’язок з ним було втрачено. Водночас КА
«Фобос-2» успішно досяг Марса 29 січня 1989 р. і став його супутником. Після
корекції 18 лютого 1989 р. орбіта КА стала практично коловою та близькою до
орбіти Фобоса. Після кількох корекцій 21 березня КА був переведений на орбіту,
синхронну до орбіти Фобоса, але практично на кінцевому етапі (вже після
проведених зйомок Фобоса) 27 березня зв’язок з цим КА також був утрачений, а
тому м’яка посадка не відбулася. КА були оснащені приладами для дослідження
навколишнього середовища і безпосередньо Марса та Фобоса: три ІЧ прилади
(радіоспектрометр КРФМ в складі спектрометра зі спектральною роздільною
здатністю 50 нм при λ 300-900 нм та радіометри на 5-67 мкм; спектрометр ІСМ на
0,8-3,5 мкм з роздільною здатністю 20 нм; скануючий радіометр ТЕРМОСКАН на
спектральний діапазон 8,5-12 мкм та 600-950 нм); відеоспектрометричний
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комплекс (ТВ камера на 400-.600, 800-1100 та 400-1100 нм та спектрометр з 36
спектральними каналами в діапазоні довжини хвиль 500-1000 нм); спектрометром
оптичного випромінювання ІСО на λ 0,255, 0,760, 0,950 та 3,7 мкм; УФ
спектрометр СУФР на λ 0,3-2,5, 0,3-12, 121,6 та 130 нм; сцинтиляційний гамаспектрометр; мас-аналізатор вторинних іонів ДИОН; магнітометри МАГМА,
ФГММ та інші [217]. Дублювання спектральних інтервалів в різних спостережних
комплексах зумовлений тим, що в їх розробці брали участь різні країни.
КА «Пасфайндер», який у пам’ять К. Сагана було названо «Sagan Memorial
Station», 4 липня 1997 р. здійснив посадку на Марс в місці з координатами: широта
+19,33°, довгота 33,553° та випустив малий марсохід, названий «Sojourner». З його
допомогою проводились експерименти з передачі зображень довкілля за
допомогою камери (IMP), вивчення хімічного складу поверхневого шару із
застосуванням спектрометрії -протонів та рентгенівських променів; атмосфернометеорологічні спостереження та технологічні експерименти.
КА «Марс Глобал Сервейєр» досяг Марса 11 вересня 1997 р. та став його
супутником. КА був оснащений широко- та вузько кутовими камерами, тепловим
спектрометром, лазерним дальноміром, радіоапаратурою, двома магнітометрами,
електронним відбивачем.
КА «Марс Одіссей» досяг Марса 24 жовтня 2001 р., став його супутником
та опустив зонд у північний полярний район.
Японська міжпланетна станція «Nozomi» («Надія») у 2003 р.
наблизилася до Марса, але вийти на його орбіту не змогла, пролетівши на
відстані 1000 км від поверхні планети.
КА «Марс Експрес» Європейського космічного агентства досяг Марса
19 грудня 2003 р., став його супутником та опустив британський модуль
«Beagle 2» в приекваторіальний район Icіdias Planitia. На жаль, зв’язок з ним
був втрачений.
Два КА - близнюки «Mars Exploration Rover» («Ровер для
дослідження Марса») з марсоходами «Спіріт» («Дух») і «Оппорт’юніті»
(«Можливість») на борту, які 3 та 23 січня 2004 р. опустились на протилежні
боки планети. В середині спеціального кокона була металева платформа зі
складною конструкцією з шістьма колесами – по три з кожного боку. Так
почалася марсіанська одіссея двох роботів-всюдиходів, метою яких був пошук
відповіді на запитання: «Чи є вода на Марсі?».
«Mars Reconnaissance Orbiter» («Орбітальний розвідник Марса»)
досяг Марса у березні 2006 р. і ще кілька місяців гальмувався у верхніх шарах
марсіанської атмосфери для переходу на потрібну орбіту. На ньому було
обладнання для детального дослідження поверхні планети у видимих та ІЧ
променях для пошуку районів можливої посадки майбутніх експедицій і
забезпечення радіозв’язку майбутніх спускних апаратів із Землею, а також
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пошук районів водної або геотермальної активності та проведення
атмосферних і кліматичних досліджень. Цікавий проект зондування за
допомогою радіолокатора SSR (Subsurfase Sounding Radar) ґрунту на глибину
до 1 км для виявлення рідкої води або шарів льоду.
У 2007 р. НАСА запустило автоматичну станцію «Phoenix» («Фенікс»),
яка здійснила посадку на північну полярну шапку Марса з метою вивчення
геологічної історії води як ключа до розуміння минулих кліматичних змін, а
також пошуку зон, сприятливих для розвитку життя у так званому «біологічно
придатному ґрунті» – тобто, в частині поверхневого шару, низ якого прилягає
до крижаного покрову полярної шапки.
У 2009 р. НАСА відправило на Марс великий марсохід і супутник для
забезпечення його радіозв’язку з Землею «Mars Science Laboratory»
(«Марсіанська наукова лабораторія»), який досяг планети в 2010 р.
4.3. Координати на Марсі та назви деталей поверхні
На Землі при визначенні географічних координат за початок відліку
прийнято вважати довготу, на якій знаходиться Королівська обсерваторія в
Гринвічі (Великобританія). Що стосується Марса, то в 1830-1832 рр. В. Бір (W.
Beer) і Дж. Мадлер (J.H. Madler) при визначенні періоду його обертання
навколо осі в якості реперної точки використали невеликий кратер, який зараз
носить ім’я директора Гринвіцької обсерваторії Дж. Ейрі (1801-1891) – кратер
Ейрі діаметром 56 км. Починаючи від Дж. Скіапареллі [1022] ця точка
використовується в якості репера при складанні карт Марса, у тому числі й на
основі зображень отриманих КА. Ці карти мають просторову роздільну
здатність від 1 до 3 км, хоча для ~2% поверхні були отримані зображення з
роздільною здатністю 100-300 м [808]. Враховуючи високу просторову
роздільну здатність, в якості репера зараз використовується маленький кратер
діаметром близько 0,5 км, який знаходиться на дні кратера Ейрі та який
спочатку одержав назву «Ейрі-0», а пізніше – ім’я німецького астронома
Мадлера, який і запропонував вести відлік довгот від цієї деталі.
Для стандартизації процедури присвоєння назв МАС спочатку у 1958 р.,
а потім у 1973 р. затвердив номенклатуру найменувань деталей на карті Марса
на основі системи Дж. Скіапареллі (детальніше див. [159, 179, 190, 480]. Тому
на сучасних картах Марса разом із новими найменуваннями присутні й
стародавні географічні та міфологічні назви. Так, велика піднесена область
близько 6000 км у поперечнику і висотою до 9 км одержала назву Фарсіда (так
на древніх картах називався Іран), а величезне кільцеве пониження на півдні
діаметром близько 4000 км назване Еллада. Сильно кратеровані ділянки
поверхні одержали назви земель (наприклад, Земля Прометей, Ной тощо).
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Долинам дають назви планети Марс різними мовами світу. Наприклад, Долина
Храт – означає Марс вірменською мовою, Долина Маадім – на івриті. Виняток
із правила зробили лише для гігантських Долин Маринера, названих на честь
успішного фотографування всієї поверхні Марса з КА «Маринер-9». Великі
кратери названі на честь учених, а малі носять назви населених пунктів
Землі. Долини меншої протяжності називають іменами земних річок.
Арсія – назва класичного альбедного утворення; Япігія – стародавня
назва італійської провінції Апулії; Аерія – грецька назва «Далекої країни за
туманами»; Ацидалійське море – по аналогії з Ацидалійським джерелом, де
Афродіта купалася разом із граціями; Залив Перлиновий – носить ім’я
півострова Індостан, де добувають перли. Продовжуючи традиції і зараз великі
кратери називають на честь учених (посмертно): астрономів (Х. Гюйгенс, Дж.
Кассіні, Дж. Скіапареллі, Е. Антоніаді, Н. Барабашов, Є. Перепьолкін, В.
Фесенков, В. Шаронов тощо), фізиків (М. Ломоносов, А. Беккерель, П. Кюрі і
М. Склодовська-Кюрі), головного конструктора космічних ракет С. Корольова.
При побудові сучасних карт дотримуються такої схеми.
1. Вся поверхня Марса розділена на 30 обмежених паралелями та
меридіанами районів (по 8 приекваторіальних, 5 помірних і 1 полярному у
кожній півкулі), і кожному з них присвоєно назву класичної альбедної деталі,
що знаходиться в цьому районі, а також скорочений шифр із трьох літер (з
яких починаються назви всіх кратерів цього району). Для кожного такого
району приводиться окрема карта з масштабом 1:5 000 000 [313].
2. Всі кратери району діаметром понад 20 км (всього таких на поверхні
Марса близько 6000) позначені двома літерами – від Аа до Zz. Першу літеру
поставлено за порядком збільшення довготи зі сходу на захід, другу – за
порядком збільшення широти з півдня на північ. Для районів з максимально
високою щільністю кратерів використано трилітерні позначення.
3. Великі кратери, діаметр яких перевищує 100 км, названо іменами
покійних науковців, які зробили вагомий внесок у вивчення Марса чи
Сонячної системи. Таких кратерів близько 180.
4. Інші топографічні деталі об’єднано у 13 класів. Для 12 з них
використані назви розташованих поряд класичних альбедних деталей.
Безпосередньо за назвою вказано клас деталі (наприклад, Olympus Mons – гора
Олімп). Винятком є хвилясті канави, назви яких є назвами планети Марс
різними неіндоєвропейськими мовами.
Нижче наведено визначення окремих класів об’єктів: Catena – ланцюжок
кратерів; Chasma – каньйон; Dorsum (Dorsa) – хребет (хребти); Fossa (Fossae) –
вузькі депресії великої протяжності, які, зазвичай, трапляються групами;
Labyrintus – група долин, які перетинаються; Мensa (Mensae) – плоскогір’я з
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крутими схилами; Mons (Montes) – гора; Patera – кратер неправильної форми
або група таких кратерів; Planitia – понижена рівнина.
Повний список назв на поверхні Марса можна знайти в Інтернеті за
адресою: http://planetarynames.wr.usgs.gov
4.4. Макрорельєф поверхневого шару
Найперші передані космічними апаратами ТВ зображення показали
велику подібність структур поверхневих шарів Марса (рис. 4.4) і Місяця.
Аналіз зображень дозволив: дослідити особливості тих чи інших структурних
утворень; визначити перепади висот; встановити відповідні статистичні
співвідношення, а також визначити деякі характеристики поверхневого шару.

Рис. 4.4. Насиченість марсіанської поверхні великими й малими кратерами й
долинами (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Структура поверхневого шару. Виявилось, що на поверхні південної
півкулі кратерів значно більше, ніж північної. Порівняння положення тривалий
час обговорюваних каналів на ранніх зарисовках із картами з просторовою
роздільною здатністю від 100 до 1000 м виявило, що деякі з них відповідають
рифтовим долинам, системам хребтів, ланцюжкам кратерів та лінійним альбедним
деталям (наприклад, Agathodaemon – Демон Агафон, Долина Маринерів, Cezanius
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– Цезан), але для переважної більшості з них жодної відповідності не було
знайдено, а подекуди вони виявились взагалі нереальними [1003].
Марсіанські кратери подібно до Місяця, поділені на вулканічні та ударні
(метеоритні), а за віком – на старі та молоді. Майже половина поверхні Марса
вкрита старими кратерами, а друга половина – молодими кратерами та
рівнинними відкладеннями. Хоча безпосередньої кореляції між насиченістю
кратерами та альбедо не виявлено, інколи можна говорити про опосередковану
кореляцію. Так, на світлих частинах Рівнини Еллада та Рівнини Аргір,
розташованих в середині гігантських кільцевих структур, щільність
розташування кратерів є мінімальною. Відмічено, що кратери метеоритного
походження та вулканічні дещо різняться формою. Ударні кратери – майже
круглі з кільцевим валом характерної структури (внутрішня і зовнішня тераси)
та, в залежності від розмірів, можуть мати ще й центральну гірку (великі
кратери) та внутрішній вал (дуже великі). Вулканічні кратери часто містяться
на вершині куполоподібних підвищень, мають гладкі краї, вкриті довкола
лавовими потоками й канавами (рис. 4.5).
Найяскравішими представниками таких утворень є кратери на вершинах
чотирьох найвищих гір (Олімп, Arsya - Арсія, Pavonis - Павич і Askraeus Аскрея). Подібно до місячних, великі кратери в переважній більшості вкриті
дрібнішими, але було зовсім мало свіжих великих кратерів з добре розвинутим
полем викинутого матеріалу та променевими системами.
У переважної більшості з них поле викиду було помітно зруйноване, або
ж засипане пізнішими викидами. Характерною рисою молодих кратерів є шари
викидів навколо них та низькі гребені на зовнішньому краї. Молоді кратери
(всього 1558) були розділені на 6 типів [874]. До першого віднесли кратери
діаметром менше 10 км з одним валом; до 2-го – дещо більшого розміру, але з
двома валами; до 3-го – оточені маленькими кратерами; до 4-го – з радіальною
текстурованою структурою зовнішніх валів, розміром 10-30 км. Кратери
діаметром менше 10 км не мають такої структури, а структура кратерів
діаметрами більше 30 км значно складніша і їх відносять до 5-го типу. До 6-го
типу належать так звані «млинцеподібні» кратери діаметром менше 5 км. На
молодих лавових потоках спостерігається втричі більше вторинних кратерів,
ніж на рівнинних чи гірських місцевостях, та в 10 разів більше, ніж на старих
ділянках поверхні.
Кількість кратерів будь-якого типу не залежить від широти. Винятком є
«млинцеподібні» кратери, які спостерігаються переважно на широтах більших
40о в обох півкулях. Аналіз кратерних утворень показав відмінність залежності
«кількість N - розмір D» (рис. 4.6) та «насиченість кратерами S - розмір D»
(рис. 4.7) для різних типів, можливий зв’язок з віком кратера [424, 645] і
схожість розмірів викинутих каменів на Марсі і Місяці [885].
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Рис. 4.5. Вулкан Apollinairs Patera з координатами =8° пд. ш., 186° зх. д.
(http://photojournal. jpl.nasa.gov/)
Телевізійні зображення з КА виявили виразні сліди вулканізму й
тектонічної діяльності: розломи, ущелини з розвиненими каньйонами. Деякі з
них мають сотні кілометрів у довжину, десятки – у ширину й кілька – у
глибину, переважно розташовані на східному й західному кінцях величезної
системи каньйонів – долин Маринера, які могли утворитися внаслідок розлому,
спричиненого насуванням купола Фарсіда (рис. 4.8).
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Рис. 4.6. Залежність кількості кратерів (N) різного типу (див. текст) від їх
діаметра (D) [874]
Рис. 4.7. Розподіл кратерів на Марсі за розмірами (D) на 1 кв. км (S) на
ділянках з високою (1) та низькою (2) щільністю; на Фобосі та Деймосі (3); на
материках (4) та морях (5) Місяця [645]
Вулкани Марса ділять на три типи: великі вулканічні утворення типу
щитових вулканів, куполи й провальні кальдери чи патери, завдяки чому
він помітно відрізняється від Місяця і Меркурія.
Морфологія лавових потоків навколо вулканів області Фарсіда свідчить
про низьке значення в’язкості лави. Розрахункові значення виходу лави з
марсіанських вулканів на прикладі гори Арсія складають 3,5105 м3/с, а
в’язкість лави від 3-5 до 60 пуаз. Ці значення нижчі, ніж показники лави
місячного моря і набагато нижчі, ніж у лави земних вулканів, тому за меншої
сили тяжіння на Марсі лава здатна розтікатися на значно більшу відстань.
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Рис. 4.8. Рельєф Марса (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Отже, дані щільності кратерів на схилах найбільших вулканів Марса
указують на дуже молодий вік цих структур: Олімп – (3 ± 0,7)108, Арсія – (4 ±
0,7)108, Аскрійська – (4 ± 0,4)108 і Павич – (3 ± 0,9)108 років.
Найбільша відмінність між вулканами Марса і Землі полягає у їхньому
розмірі. Вулкани Марса вражають своїми масштабами, а схили щитових
вулканів порізані радіальними системами лавових потоків, каналів і гряд
шириною в кілька і завдовжки в сотні кілометрів. Вони більші від земних на
один-два порядки і їх лавові потоки набагато довші ( рис. 4.5). Причина в тому,
що гарячі вулканічні області під корою сотні мільйонів років зафіксовані в
одному місці поверхні планети, тоді як на Землі рух плит уздовж гарячих
вулканічних областей не дозволяв сформуватися вулканам таких розмірів.
Не виключено, що вулканічна активність на Марсі зберігалась набагато
довше, ніж вважалося донедавна. Нові оцінки, одержані з підрахунку числа
вулканічних кратерів на зображеннях зі стереокамерою КА «Марс Експрес»
свідчать, що вулкани могли діяти всього 1-20 млн. років тому, тоді як раніше
цю тривалість оцінювали в 500-600 млн. років. Найдовше вулкани діяли в
області Фарсіда (знаменитий вулкан Олімп і три інші великі вулкани). Один із
розробників проекту «Марс Експрес» А. Чікарро (http://www.esa.int/esaCP/)
зазначив, що вулканічна активність можлива і в наші дні, але необов’язково
вона виявлятиметься у великих виверженнях, тому слід шукати ознаки
гідротермальної активності планети.
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Окрім гігантських щитових вулканів, на поверхні Марса є скромніші за
розмірами, але численніші вулканічні структури – вулканічні куполи (рис. 4.9),
більша частина яких розташована в області Фарсіда. Їхня висота не перевищує
8 км, а вершини часто ускладнені багатоярусними депресіями типу кальдер.
Найбільший вулканічний купол на Марсі знаходиться в Elysium quadrangle
(область Елізія) – купол Гекати з поперечником близько 200 км. На відміну від
великих щитових вулканів, вони характеризуються більшою щільністю
ударних кратерів на поверхні і більшим значенням відношення діаметру
кальдери до поперечника купола. Можна вважати, що принаймні частина
куполів в області Фарсіда є залишками стародавніх і більших вулканічних
утворень, частково закритих пізнішими виверженнями. Куполи меншого
розміру, ніж щитові вулкани, опукліші з крутішим підйомом. Відмінності між
купольними й щитовими вулканами можуть полягати в тому, що вивержений з
куполів матеріал був в’язкішим, або виверження, які сформували куполи, були
меншого об’єму і тому потоки лави накопичилися ближче до їх джерела.
Наступним типом вулканів є патери (Paterae) різних форм. Нахил їхніх
схилів дуже незначний, на кальдерах зубчасті, складні грані, багато з них
мають радіальні канали на схилах; деякі помітно змінені ерозією, інші доволі
симетричної структури із сильно зруйнованими стінами кальдер. Через сильну
чутливість до ерозії можна вважати, що вулкани-патери складені з легких
матеріалів типу потоків золи. Унікальною серед них є патера Альба (рис.
4.10), яка своїми розмірами (поперечник більше 1600 км) зпівставна з
вулканом Олімп, має центральну кальдеру, але значно поступається йому
висотою, не більше 3 км над навколишніми рівнинами. Вважають, що її
сформували численні потоки лави, які були або набагато потужнішими, або
набагато тривалішими, ніж подібні потоки в інших місцях. Дуже помітна
ерозія деяких патер дозволяє також припустити, що це найстаріші вулкани
Марса. КА «Орбітальний розвідник Марса» вперше зареєстрував схожі на
гідротермальні джерела горби в кратері Vernal (Вернал) в області Arabia Terra
(Земля Арабія), невеликої висоти й еліптичної форми, які вражаюче схожі на
гарячі джерела в Австралії. Якщо показане на рис. 4.11 підвищення може бути
грязевим вулканом Марса, то саме тут варто шукати сліди діяльності
мікроорганізмів. Поверхня цього куполу незвична, схожа на потріскану кригу,
а інфрачервоні зображення свідчать, що такі горби вистигають швидше за
навколишні гірські породи, через те, що вони є висохлою гряззю. Кольори цих
горбів також узгоджуються з припущенням, що вони формувалися в
присутності води. Нарешті, на Марсі були виявлені незвичайні струмені газу,
що містить метан, природа яких поки невідома. Вони можуть бути викидами
грязевих вулканів, якщо лише ця тепла грязь містить мікроорганізми, які
можуть продукувати метан. Зазвичай конуси знаходять поблизу таких великих
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марсіанських вулканів, як Олімп, поряд із якими також є «сухі» русла. На цій
підставі припустили, що конуси утворилися внаслідок нагрівання вулканічним
теплом розташованого під поверхнею льоду: лід випаровувався, а водяна пара
пробивала в ґрунті отвори для виходу на поверхню.

Рис. 4.9. Один з куполів в області Фарсіда (Tharsis Tholus)
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Рис. 4.10. Патера Альба (Alba Patera) (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Перші дослідження марсохода «Опорт’юніті» показали, що він
знаходився на ґрунті піщаної шаруватої структури із вкрапленими сферичними
гранулами (бейдами) вулканічного походження, обробленими струменями
газу, що виходить з мантії планети. Виявлені на поверхні бейд дефекти
напевне є результатом зіткнення зі стінками вулканоїдної свердловини. На
відміну від водних розчинів земних вулканоїдів, текучість грязьової лави на
Марсі можуть визначати такі рідини: сірковуглець (CS2), хлорвуглець (CCl4),
хлористий ангідрид (Cl2O7). Блискучу поверхню гранули можуть створювати ці
речовини, але остаточний склад рідкої складової марсіанських вулканоїдів
можна визначити лише хімічним аналізом.
Порівняльний аналіз зображень 98% марсіанської поверхні отриманих в
1999 р., та повторно в 2006 р. ≈ 30% поверхні виявив 20 нових кратерів
діаметром від 2 до 148 м (рис. 4.12), важливих для визначення віку різних
геологічних утворень поверхні Марса. Сильні вітри спричинили ерозію
поверхневих деталей та появу еолових відкладень та дюн. Аналіз отриманих
КА «Маринер-9» протягом 4-х місяців ТВ зображень південного приполярного
району, за характером ерозії дозволив виділити три основні геологічні
структури: найдревніша кратерована місцевість, вкрита котлоподібними
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западинами, плато віком в 109 років та наймолодші ділянки шаруватої
структури віком кілька мільйонів років; ерозія кратерів цього району не
виділяється на фоні всієї поверхні [542].

Рис. 4.11 Можливий грязевий вулкан діаметром більше 100 м на
північних
рівнинах
Марса
в
районі
Acidalia
Planitia
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Рис.
4.12.
«Свіжий»
кратер
на
поверхні
Марса
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Цікаву загадку принесли отримані камерою THEMIS КА «Марс Одіссей»
зображення вулканічного плато Фарсіда (або Тарсіс – Tharsis), на яких було
виявлено 7 темних провалів (рис. 4.13а) на схилах вулкану Арсія, названих
«Сім сестер» (Дена, Хлоя, Венді, Енні, Еббі, Ніккі та Джин) діаметром від 100
до 252 м. Провали – це глибокі кам’яні колодязі, або входи до глибоких печер
під поверхнею.
На освітлених косими променями зображеннях (рис. 4.13б) добре видно
майже вертикальні деталі на стінках всередині об’єкта. Але глибина провалу
невідома, тому що навіть нижче 80 м дна все ще не видно. Походження цих
колодязів до кінця не з’ясоване, але всі вони розташовані неподалік від
провальних кратерів, або продовжують їхні ланцюжки. Тому вважають, що
вони утворюються потоками розплавленої лави, які випалюють під поверхнею
планети порожнечі, а після землетрусів у ці порожнечі просідають верхні шари
порід. (На Землі такі кратери є на схилах молодих щитових вулканів на
Гавайських островах). На користь цієї гіпотези говорять і теплові зображення
двох плям, температура яких значно нижча за оточуючу та міняється протягом
доби: вдень вони холодніші, вночі – тепліші. Гострі краї провалів говорять про
відносну молодість цих утворень, їх іще не засипав пісок, нанесений вітром.
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а)
б)
Рис. 4.13. Провал Джинна розміром 150157 м освітлюється вертикально
зверху
(а)
і
косим
(б)
сонячним
промінням
08.08.2007
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
За повідомленнями НАСА в листопаді 2010 р. марсіанський орбітальний
супутник за допомогою високоточної камери провів зйомку місцевості в
північно-західній околиці Аскрійської височини в північній півкулі планети і
виявив ще два поруч розташованих великих провали (рис. 4.13в).

Рис. 4.13в. Провали в північно-західній околиці Аскрійської височини
здалеку (ліоруч) і зблизька (посередині й праворуч)
Обидва об'єкти лежать приблизно на одній лінії з розташованими
неподалік старими депресіями. Провали знаходяться в межах контуру
поширення тонкого, темного нальоту, що покриває світлішу поверхню
марсіанського реголіту. Характер і форма темного напилення свідчить про
можливе викидання з надр планети газів і захоплених ними механічних
пилинок, що розсіялися на поверхні під впливом вітру і мікрорельєфу
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місцевості. Пізніші детальні знімки провалів (рис. 4.13в, праворуч) дозволили
оцінити їх метричні характеристики і розглянути деталі внутрішнього
простору і зробити попередні висновки. Більший провал досягає в діаметрі
близько 310 м, менший - близько 180 м. Дно вхідного колодязя першого з них
не проглядається, але за характером затінених стін, їх виступів і западин його
видиму глибину можна оцінити в 200 і більше метрів. Глибину меншого
провалу визначити важче через гіршу контрастність знімка. За характером
осипання можна зробити висновок, що західна стінка колодязя пологіша від
затіненої східної. Це дозволяє припустити загальний похилий характер цього
провалу. Відсутність поверхневого валу навколо вхідних отворів обох
підземних форм свідчить про провідну роль гравітації. Провал має характер
миттєвої події, що підтверджується викидом на поверхню пилу від обрушених
провальних мас.
Характерними деталями марсіанської поверхні є каньйони і руслоподібні
канали, які нагадують русла річок [815]. Виявлено, що верхня кора цих деталей
має пошарову структуру, яка в Долині Маринера простежується до глибини
~10 км і простягається на схід від області Фарсіда більше ніж на 4000 км при
максимальній ширині близько 700 км (рис. 4.8). За протяжністю цю систему
каньйонів можна порівняти із земними рифтовими долинами Східної Африки,
проте каньйони Марса значно ширші й глибші, ніж їхні земні аналоги.
Походження каньйонів ймовірно пов’язане з древньою тектонікою Марса –
рухом плит марсіанської кори кілька мільярдів років тому. Центральна частина
системи каньйонів – це величезний прямолінійний рифт, що утворився
внаслідок розлому кори. У західній частині рифт переходить у широку зону
розгалужених каньйонів (Лабіринт Ночі), а на сході межує з хаотичним
ландшафтом, звідки беруть початок кілька найбільших долин, які йдуть далі на
північ і впадають у басейн Хріса.
Крім того дійшли висновку, що на відміну від Землі, яка еволюціонує в
режимі добре відомої тектоніки плит, розвиток Марса відбувається в режимі
так званої плюмової тектоніки. Один з гігантських мантійних плюмів утворив
припідняту область Фарсіда, а інший, менш потужний, – область Елізія.
Припускають, що тектоніка плит на Землі пов’язана з наявністю води. Хоча на
Марсі, на відміну, наприклад, від Венери, також є вода, але з якоїсь невідомої
причини розвиток планети пішов іншим шляхом – тектоніки плюмів, а не плит.
Однією з можливих причин зниженого рівня всієї північної півкулі може бути
й те, що ранній процес тектоніки плит, локалізований у північній півкулі,
загальмувався через нестачу енергії в надрах планети і її охолодження.
Нарешті, на отриманих КА «Марс Глобал Сервейєр» зображеннях в
Цидонійському районі виявлено форми рельєфу, названі «піраміди» і
«сфінкс». На рис. 4.14 проступають 19 пірамід та інших «будівель»,
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з’являються лінії - «дороги», а посередині – дивний круглий майданчик
діаметром у кілометр. «Дороги» проходять не випадково: дві з них начебто
підходять до пірамід, одразу три сходяться до круга в центрі. Вражають і
розміри: найбільша центральна піраміда майже вдесятеро перевищує
знамениту піраміду Хеопса в Єгипті. Серед численних скельних порід
виявлено моноліт кілометрової ширини, який зовні нагадує обличчя людини з
поглядом, оберненим у космос. На багатьох зображеннях було виявлено
структури осадового походження, за формою схожі на висохлі озера (рис.
4.15), шельфи та острови в дельтах земних річок (рис. 4.16), що не могло не
породити гіпотезу про те, що 3,5 млрд. років тому на Марсі було тепло й
волого, його оповивала щільна атмосфера, текли річки та бушували океани
[963].

Рис. 4.14. Скельні породи в Цидонійському районі Марса (піраміди,
дороги, сфінкс). Показано ділянку поверхні розміром близько 4040 км
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Вона була панівною протягом 1980-1990-их років, але потребувала
відповіді на питання про кліматичну катастрофу, яка перетворила Марс на
холодну, практично безводну й безповітряну пустелю? Відповідь запропонував
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Р. Кан [704], пов’язавши процеси дисипації води та основної складової
атмосфери вуглекислого газу. Оскільки зараз атмосферний тиск близький до
потрійної точки води, припустили, що поки тиск перевищував її, в атмосфері
діяв один із відомих геохімічних циклів – карбонатно-силікатний, досить
активний на Землі.

Рис.
4.15.
Структури
осадового
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Рис.
4.16.
Можлива
дельта
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)

походження
річки

на
на

Марсі
Марсі

Його суть в тому, що вуглекислий газ розчиняється в краплинах хмар, а
потім осідає, переноситься в ґрунт і там бере участь у ланцюжку реакцій, який
закінчується відкладенням карбонатів в осадових породах. У результаті
тектонічних процесів карбонати дрейфують до мантії, де розкладаються при
відносно невисокій температурі (~ 900 К). Вуглекислий газ, що при цьому
вивільнюється, потрапляє назад в атмосферу з вулканічними викидами.
Але гіпотеза Р. Кана має певні недоліки. Зокрема, якщо карбонати
накопичувалися протягом тривалого часу, то вони і тепер мають бути в
марсіанських породах, проте дистанційні спостереження карбонатів на Марсі
поки що не виявили. Зі збільшенням просторової роздільної здатності до 1 м і
менше стало видно цікаві геологічні деталі, такі як тонкі смужки світлого
матеріалу вздовж ліній розломів, що тягнуться на кілька кілометрів [907].
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Вважають, що спочатку це була «труба», по якій текла рідина (вода,
вуглекислий газ) з розчиненими в ній речовинами, які випадали в осад і
накопичувались на стінках «трубопроводу», через сотні мільйонів років
завдяки ерозії з’явились на поверхні та на темному фоні виглядають світлими.
Ці глибинні області могли бути своєрідними оазами для різноманітної
біологічної діяльності, тому вони (разом з ділянками Марса, покритими
глиною) можуть бути ще одним перспективним місцем пошуку слідів життя.
Такі самі смужки уздовж тріщин і розломів поверхні були виявлені й на
знімках інших ділянок планети. Подекуди поверхня планети вкрита
багатошаровими породами, схожими на земні осадові породи, які залишилися
після відступу моря. Серед утворень, виявлених на поверхні Марса, на
особливу увагу заслуговують руслоподібні проточні канави і так звані
меандрові долини, зовнішній вигляд яких і присутність притоків найпростіше
приписати руслам річок (рис. 4.17) тому що жодна інша рідина не змогла б їх
утворити: лава, наприклад, дуже швидко вистигає, а рідка вуглекислота не
може існувати навіть у марсіанських умовах. Не виключено й пояснення, що їх
утворили, подібно до глибоких борозен на Землі, рухомі маси льодовиків. До
того ж, з’ясувалося, що темні області не завжди є западинами, інколи це
піднесені плато зі схилами на всі боки, наприклад, Великий Сирт. Дослідження
виявили, що ці русла йдуть від долини Марінер і могли виникнути під час
раптової повені, а оскільки деякі особливості рельєфу явно нагадують
вигладжені льодовиками ділянки, які не встигли ані зруйнуватися, ані
покритися наступними нашаруваннями, то походження їх відносно недавнє (у
межах останнього мільярда років). Тому є всі підстави вважати, що на Марсі є
великі запаси води у вигляді мерзлоти.
Одна з найбільших систем каналів на Марсі – Долина Казея (Kasei
Valles) має багато доказів льодовикової та річкової активності (рис. 4.18) що
супроводжували велику частину геологічної історії планети. Промоїни на її дні
були зафіксовані приблизно на 29° пн. ш. та 300° сх. д. з висоти 272 км, які,
найімовірніше, виникли під дією льодовикової, а не водної ерозії, а льодовик
живився водою області Echus Chasma (Каньйон Ехо), яку підігрівали знизу
розташовані поруч вулкани. Ця вулканічна активність і викликала появу
великих потоків талої води, з геологічної точки зору, зовсім недавно – близько
20 млн. років тому. Зараз встановлено, що між вулканічною активністю та
потоками води існує зв’язок: внаслідок вулканічної діяльності лід під
поверхнею планети може танути, а вода просочуватися назовні. Наприклад,
зображення Каньйону Ехо свідчать, що в тій частині поверхні Марса рідка вода
була ще мільярд років тому. Пізніше, коли планета остигла, озера замерзли і
утворилися льодовики, які й «порізали» долину і доказом є те, що дно цих
«каналів» розташоване нижче від гіпотетичного рівня марсіанського океану.
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Рис. 4.17. Системи висохлих русел з багатьма притоками, які, мабуть,
впадають у колишнє море. Знімок з орбітального апарату «Вікінг»
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Рис. 4.18. Долина Казея за даними КА «Марс Одіссей»
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Ще більшої ерозії зазнала північна стіна невеликого (діаметром близько
7 км) ударного кратера (рис. 4.19), розташованого в південно-західній частині
кратера Ньютона, який утворився більше 3 млрд. років тому після зіткнення з
астероїдом та має діаметр ~ 287 км.

Рис. 4.19. Яскраві смуги з розгалуженими закінченнями, характерними
для «алювіальних» потоків, в одному з ударних кратерів, що в кратері
Ньютона. Мозаїка трьох зображень, отриманих у січні-травні 2000 р.
(http://photojournal.jpl. nasa.gov/)
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Припускають, що виливи води з ґрунтом відбувалися у верхній частині
кратера на глині близько 100 м під шаром ґрунту, потім під дією гравітації
спрямовувалися донизу, випаровуючись і замерзаючи. Особливий інтерес
являють структури, подібні до земних дренажних систем (рис. 4.17, 4.19) які
могли утворитися під дією води, що витікала з-під ґрунту.
Якщо канали на північ і на схід від система каньйонів у Долинах
Маринера утворила вода, то вона мусила б мати величезну ерозійну силу, коли
при появі перешкод на шляху води швидко утворилися б острови, а на дні
русел з’явилися б шари різнорідних структур, що й показано на рис. 4.20.
Припускають, що такі структури є результатом вивітрювання, або ж це осадові
породи стародавніх водоймищ. На рис. 4.20 можна розрізнити до 100
однорідних окремих пластів ґрунту 10-11 м завтовшки, досить твердих для
утворення крутих уступів. На Землі подібні структури утворюються з осадових
порід, які поступово накопичуються на дні великих водойм. На переданих КА
«Марс Глобал Сервейєр» і «Орбітальний розвідник Марса» зображеннях
виявлено комірчасту структуру дна кратерів (рис. 4.21), що пов’язують зі
стисканням мерзлих гірських порід.

Рис. 4.20. Можливий доказ теплого палеоклімату: стародавні
багатошарові донні відкладення на дні каньйону Кондор у долинах Маринерів.
Фотографія отримана в жовтні 2003 р. КА «Марс Глобал Сервейєр», ділянка
1,52,9 км (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Рис. 4.21. Великі багатокутники на дні одного з кратерів; розмір
центрального 160 м, ширина тріщин 5-10 м (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Аналіз структури внутрішньої поверхні 266 ударних кратерів показав,
що тріщини на їхньому дні багато разів перетинаються і утворють на поверхні
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окремі ділянки максимального розміру до 250 м. При цьому середній розмір
таких областей складає 70-140 м, а ширина тріщин у ґрунті  від 1 до 10 м. Такі
багатокутники оточені тріщинами з усіх боків, які могли виникнути через
поступове випаровування води [524].
Рельєф поверхневого шару. Перепад висоти на поверхні Марса
визначався за даними про зміну інтенсивності молекулярних смуг поглинання
вуглекислого газу [327, 651], інтенсивності в далекому УФ, де практично
відсутнє альбедне різноманіття поверхневих деталей [309], радіозатемнення
при заході КА в тінь Марса [733], радіолокації та лазерної локації. Останні
методи є найточнішими, тому далі основну увагу звернемо саме на їхні
результати.
Радіолокаційні дослідження в 1963 р. започаткували дві незалежні групи
співробітників Інституту радіотехніки та електроніки АН СРСР [118] (λ = 43
см) та Лабораторії реактивного руху Каліфорнійського технологічного
інституту США (λ = 12,5 см) [595] та продовжені наступними роботами [588,
597, 936, 990]. Особливо активно велися спостереження під час протистояння
Марса в 1971-1975 рр., коли вибирали місця для посадки модулів КА «Вікінг1» і «Вікінг-2» [505-507, 944]. Вже в перших експериментах в протистояння
1967 р. одержали висотний профіль рельєфу вздовж широти 22° пн. ш. з
роздільною здатністю 1 км і зареєстрували перепад висоти на поверхні планети
в 12 км. Приблизно такі ж дані отримали і в 1969 р. для підлокаторної широти
3-12° пн. ш., а також визначили нахил схилів нерівностей (2-6°) [944]. Далі
метод бістатичної РЛ з орбітальних модулів КА [551, 1046] уможливив
дослідження значно дрібніших нерівностей поверхневого шару. КА «Вікінг-1»
та «Вікінг-2» виявили, що кут нахилу схилів зменшується при переході від
екватора до північного полюса, що було особливо помітно на широті більше
60°, де кут нахилу складає 2,5-3,5°, а інколи < 1°.
Далі, базуючись на роботах [190, 422-424, 645, 808], опишемо
топографічні, геологічні, альбедні та статистичні характеристики окремих
деталей марсіанської поверхні. На карті Марса (рис. 4.8) виділяється
підвищена ділянка великого розміру з областю Фарсіда. Приблизно вздовж
широти -5° на кілька тисяч кілометрів через підвищення Фарсіда простягається
система гігантських рифтових долин – Долини Маринера, дуже подібних до
земних каньйонів тектонічного походження. Між широтами -30о та -65о
розташовані дві низинні рівнини – більша Еллада та трохи менших розмірів
Аргір. Якщо не брати до уваги 4 найвищі гори (Олімп, висотою h=28 км над
рівнем поверхні з тиском 6,1 мбар та діаметром основи D = 600-900 км, Арсія
(h = 25 км, D = 500 км), Павич (h = 24 км, D = 400 км) і Аскрея (h = 24 км), то
загалом статистика перепаду висот відповідає гістограмі на рис. 4.22 (нульове
значення висоти відповідає тиску 6,1 мб), де видно два максимуми: перший
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визначається деталями, розташованими південніше паралелі +45, а другий –
північніше. З вивчення фотографій, зроблених КА «Вікінг-1» і «Вікінг-2» [447]
знайдені співвідношення між глибиною та діаметром кратерів:
h = 0,157∙D0,936 при D  3,6 км (45 кратерів)

(4.2а)

h = 0,258∙D0,557 при D  3,6 км (127 кратерів),

(4.2б)

та
які виявились подібними до таких же залежностей на Місяці й Меркурії ([447].
Розподіл середньоквадратичних кутів нахилу деталей поверхні  відповідає
показаній на рис. 4.23 гістограмі [507]. Значення цього параметра характеризує
нерівності, розміри яких складають (1-1000) ( – довжина хвилі
радіопроменя) [1125].

Рис. 4.22. Статистика висот на поверхні Марса [645]
Рис.
4.23.
Гістограма
розподілу
значень
(N())
середньоквадратичних кутів нахилу поверхні Марса при довжині хвилі 12,5 см.
Суцільна лінія – за даними всіх спостережень, пунктир – дані з похибкою
менше 0,5, штрих-пунктир – релеївський закон із середнім значенням, яке
дорівнює середньому значенню, позначеному пунктиром [507]
Дещо пізніше стали використовувати лазерну локацію. Її впровадження
зумовлено необхідністю забезпечити м’яку посадки космічних апаратів на
поверхню Марса, що вимагало зменшення похибки визначення висоти до
дециметрів, а вимоги до просторової роздільної здатності зросли до сотень
метрів. Найґрунтовнішу лазерну локацію провів КА «Марс Глобал Сервейєр»,
який виконав близько 30 млн. вимірювань висоти із середньою похибкою 13 м,
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а на рівнинах – до 2 м. За цими даними побудували топографічну карту двох
півкуль (рис. 4.8) з максимальним перепадом висоти близько 32 км. Видно, що
велику частину північної півкулі займають порівняно гладкі рівнини: Велика
Північна Рівнина, що тягнеться від північної полярної області та переходить у
західній півкулі в рівнини Аркадія, Амазонія, Хріса і Ацидалійська, а в
східному – в рівнини Утопія, Елізій та Ісіда, які лежать нижче середнього рівня
поверхні планети. Велика Північна Рівнина, Рівнини Утопія та Ацидалійська
мають глибину 4-5 км, рівнини Аркадія, Амазонія й Хріса розташовані вище на
1 км. Западини на марсіанській кулі подібні до океанічних западин на Землі. Ці
області Марса різні за походженням, віком і зовнішнім виглядом. У процесі їх
формування важливу роль, мабуть, відігравав підповерхневий лід. У південній
півкулі в основному поширені вкриті безліччю кратерів височини від 1 до 3 км,
а рівнин мало і вони не такі великі, як у північній півкулі. Це округлої форми
рівнини Еллада й Аргір, які ймовірно утворилися в результаті падіння на Марс
великих тіл.
Середня висота материкової частини Марса складає 3-4 км. Так, Плато
Сирія розташоване на висоті 5-6 км, Плато Синай – 3-5 км, Плато Сонця – 3-4
км. Біля екватора розташоване плато Фарсіда, середньою висотою близько 8
км, над яким підносяться розташовані на одній лінії три згаслі вулкани:
Аскрійський, Павич і Арсія висотою 14,5-18,2 км. Плато Фарсида оточує
велика система розломів, крутизна схилів яких місцями сягає 20 о. Крім того
виявилось, що західна півкуля у середньому вища за східну, а зайняті
рівнинами площі практично однакові.
4.5. Мікрорельєф і фізико-хімічні властивості поверхневого шару
Параметри мікрорельєфу поверхні Марса оцінювали за даними оптичних
і теплових спостережень. Результати цієї роботи частково представлено в
табл. 4.3.
З аналізу фазової залежності блиску Марса в модифікації ІрвінаЯновицького (вирази 2.62-2.70) за умови æ = (1 - ω)0,25 були визначені: параметр
пористості g   0,6, індикатриса розсіяння () (табл. 4.4), перший
коефіцієнт її розкладення в ряд за поліномами Лежандра x 1 ≈ 0.
За даними про спектральне значення геометричного альбедо (без
врахування ефекту опозиції) [679] були визначені ω, а також розраховані
спектральні значення геометричного альбедо Ag′ і фазового інтеграла q′
(табл. 4.5)
Крім того, за даними про відбивну здатність одного з найтемніших
морів (Сиртіс Майор) і найяскравіших материків (Арабіа) [817] були визначені
спектральні значення ω (табл. 4.6).
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Таблиця 4.3. Розміри мікронерівностей поверхневого шару Марса з
аналізу даних оптичних і теплових спостережень
D,
Метод
Автор
мкм
20-40
Наземні теплові спостереження світлих деталей
[868]
100-300
Наземні теплові спостереження темних деталей
[868]
200-1000 Спостереження КА «Марінер-6 і 7» в інтервалах
[892]
довжин хвиль 8,1-12,5 та 17,9-25,1 мкм
60-5000
Спостереження КА «Марінер-9» на довжинах
[711]
хвиль 10 та 20 мкм
100-500
Спостереження КА «Марс-2» в інтервалі довжини
[189]
хвиль 8-40 мкм
100
Порівняння спектрів Марса та земних аналогів в
[663]
інтервалі довжини хвиль 2-4 мкм
60
Аналіз поляризаційних спостережень КА «Марс-5» [132]
70-100
За значеннями альбедо одноразового розсіяння
[174]
материка Арабіа
Таблиця 4.4. Індикатриса розсіяння частинок поверхневого шару ()
()
()
()
()




0
1,533
10
1,450
60
0,932
110
0,862
1
1,525
20
1,305
70
0,855
120
0,899
2
1,516
30
1,200
80
0,819
130
0,985
3
1,508
40
1,148
90
0,828
140
1,010
5
1,491
50
0,988
100
0,835
150
1,118
Таблиця 4.5. Спектральні значення альбедо одноразового розсіяння ,
спостережного Аg і розрахованого Ag′ геометричного альбедо, фазового
інтеграла (визначеного за виразом Расела (2.42 а)) q і розрахованого q′ для суто
поверхневого шару «середнього» Марса
,
нм
Aa
q

Ag′
q′

315

359

393

416

457

501

626

730

860

1064

U

B

0,061
0,88
0,203
0,072
0,64

0,061
0,90
0,204
0,073
0,64

0,066
0,86
0,218
0,083
0,65

0,076
0,79
0,245
0,093
0,66

0,099
0,87
0, 320
0,121
0,69

0,120
0,90
0,386
0,141
0,71

0,247
1,00
0, 698
0,275
0,88

0,283
1,12
0,771
0,314
0,92

0,280
1,17
0,769
0,313
0,91

0,270
1,20
0,753
0,304
0,91

0,058
0,92
0,195
0,074
0,64

082
0,94
0,273
0,103
0,67

V
0,146
1,01
0,465
0,176
0,75

Таблиця 4.6. Спектральні значення альбедо однократного розсіяння s та
відбивної здатності центра диска в опозицію (1,1,0) материка Арабіа та моря
Сиртіс Майор
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,

Арабіа



(1,1,0)

Сиртіс Майор
(1,1,0)


нм
400
433
467
498
532
564
598
633
665

0,226
0,286
0,355
0,426
0,502
0,638
0,794
0,837
0,863

0,067
0,081
0,103
0,128
0,166
0,221
0,297
0,350
0,383

0,226
0,286
0,309
0,349
0,392
0,467
0,534
0,568
0,577

0,064
0,074
0,088
0,101
0,115
0,144
0,170
0,188
0,194

Арабіа

,



нм
699
730
765
809

0,880
0,895
0,912
0,939

(1,1,0)
0,405
0,444
0,444
0,452

Сиртіс Майор
(1,1,0)

0,597
0,603
0,613
0,587

0,201
0,204
0,209
0,199

В цій моделі добре погодились спостережні та розраховані дані про
розподіл відбивної здатності по диску (рис. 4.24), а також зміни параметра
Міннарта k з кутом фази, а фотометричного контрасту  по диску і з α.

Рис. 4.24. Розподіл відбивної здатності по диску Марса при λ = 626 нм
[499]. Світлі кола – дані спостережень, суцільні лінії – розрахункові [183].
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У місцях посадки зондів КА «Вікінг-1», «Вікінг-2» визначили склад
поверхневого шару ґрунту, наведений в табл. 4.7. На не зазначені тут хімічні
сполуки Н2О, СО2, Na2O та, можливо, NO2 можуть припадати долі відсотків,
яких бракує до 100% [1113].
Таблиця 4.7. Склад ґрунту в місцях
«Вікінг-2» у відсотках (масових)
SiO2
K2O
42,8-44,7 5,3
Al2O3 5,5-5,7  1,7
TiO2
Fe2O3 18,0-20,3  2,9 SO3
MgO 8,3-8,6  4,1
Cl
CaO
5,0-5,6  1,1

посадки модулів КА «Вікінг-1» і
< 0,3
0,9-1,1  0,3
6,5-9,5  1,2
0,6-0,9  0,3

За даними РЛ експериментів визначено величину ефективної
діелектричної проникності , густину ґрунту (рис. 4.25) на різній
ареографічній довготі [126].
Однією з основних наукових задач усіх КА було теплове картування та
визначення величини теплової інерції поверхневого шару [712, 713]. В 19711972 рр. КА «Маринер-9» дослідив майже 35% поверхневого шару з
просторовою роздільною здатністю 15-100 км та похибкою температури ~ 1 К.

Рис. 4.25. Залежність ефективної діелектричної сталої () та густини (,
г/см3) ґрунту від ареоцентричної довготи при довжині хвилі 3,8 см на 14,2° пн.
ш. [126, с.124]
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До кінця лютого 1972 р. ще відчувались наслідки глобальної пилової
бурі, тому поверхневий шар характеризували за пізнішими спостереженнями.
Отримано усереднене значення болометричного альбедо Аі = 0,25  0,05 та
середній коефіцієнт теплової інерції K = 0,007  0,001. Найбільше значення K
(0,011) спостерігається в області Еллада, а найменше (0,005) – на Плато
Фарсіда. За даними серії вимірювань таких класичних деталей, як Сиртіс
Майор і Босфор (Bosporos) сподівалися встановити кореляцію між Аі та K,
якої не знайшли в районах з великою кількістю кратерів, але виявили для
рівнинних деталей поверхні Марса. Не знайшли, також, помітного зв’язку між
діелектричною сталою та тепловою інерцією ґрунту. Окремою задачею був
пошук активного вулканізму на основі теплових спостережень у смузі широт
від 40° пд. ш. до 60° пн. ш. Одержали кілька сотень спостережень, де
температура окремих плям на поверхні відрізнялась від температури довкілля
на 4 К, та 27 спостережень – на 8 К і більше та які цілком пояснювалися
зміною відбивної здатності та теплової інерції, тому відпадала потреба у
припущенні про внутрішні джерела тепла. До того ж, ці дані вказали на
кореляцію між температурою та глобальним нахилом деталей поверхні.
Дослідження на КА «Вікінг-1» і «Вікінг-2» проводилися з роздільною
здатністю від 8 до 170 км в період, коли в північній півкулі було літо, а в
південній – зима. Аналіз даних показав, що в помірних ареоцентричних
широтах (60о) спостережні температури не співпадають з розрахованими для
одношарової моделі [489] для 32% дослідженої поверхні. Розрахунки в
однорідній моделі узгоджуються зі спостережними даними для
низькоальбедних (менше 0,18) деталей, розташованих переважно у південній
півкулі, і лише деякі – у північній. Деталі, в яких спостережна температура
суттєво відрізняється від розрахованої, є високоальбедними (більше 0,28). Тут
розрахунок зі спостереженням може узгоджуватися або при більших значеннях
теплової інерції, або за допущення двошарової моделі ґрунту, де верхній шар
має мале значення теплової інерції К і товщину, еквівалентну глибині
проникнення добової зміни температури на глибину 1-4 см, нижній шар
повинен мати велике значення K. В районах з такими тепловими аномаліями
температура значно швидше підвищується вранці та знижується ввечері.
З аналізу теплових карт у припущенні одношарової моделі ґрунту
визначили зміни величини теплової інерції в широких межах. Виявилось, що
номограми частоти появи деталей з відповідним значенням K (рис. 4.26) та
альбедо (рис. 4.27) мають бімодальний характер. Розподіл теплової інерції K
по всій поверхні планети між 60° пн. ш. та 60° пд. ш. з просторовою
роздільною здатністю 2×2° також показав добре помітне зонування ґрунту на
поверхні за довготою.
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Рис. 4.26. Номограма частоти (N) значення теплової інерції (K) [713]
Рис. 4.27. Номограма частоти (N) значення альбедо (Ag) [713]
З’ясували, що градація з найменшим значенням K (менше 0,004)
притаманна лише трьом районам, пов’язаним з високоальбедними (більше
0,25) деталями. Найменший з них відповідає горам Елізія, а найбільший –
області Амазонія (Amazonis) на Плато Фарсіда. Також встановлено, що всі
ділянки з малими значеннями K (менше 0,0015) відповідають найвищим
деталям у районі вулканічної структури Олімп.
Серед ділянок зі значенням K  0,004 максимальна величина K
збільшується від 0,002 до 0,003 зі зменшенням висоти деталі від 10 км до 0.
Найбільші значення K відповідають западинам.
Не менш цікавими виявились спостереження в нічний час, за якими були
побудовані теплові карти нічної температури в проміжку широт від 10° пд. ш.
до 50° пн. ш. [1204, 1205, 1208]. Спостережні та розраховані температури
переважно збігалися, хоча температура 3-х досить великих деталей була
нижчою, а 4-х – вищою. Границі холодних деталей, а також деяких локальних
температурних аномалій корелюють з виходами низькоальбедних порід та зі
смугами на підвітряних боках кратерів. Теплові аномалії та різні значення
коефіцієнта теплової інерції пояснюються зміною розмірів частинок, які
вкривають поверхневий шар планети [685], або термальною чи вулканічною
активністю [659]. За даними теплової інерції K′ й болометричного альбедо Аі
окремих деталей в роботі [684] змоделювали довготну залежність цих
характеристик, усереднених по диску. Детальні теплові карти (рис. 4.28, 4.29)
були побудовані за даними спостережень КА «Марс Глобал Сервейєр» з 1
червня 2000 р. до 18 квітня 2002 р.
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Разом зі спостереженнями в тепловій ділянці спектра багато уваги
приділялось і спостереженням в радіодіапазоні, які розпочалися в 1956 р. [812]
і детальний огляд яких можна знайти в [126, 157, 190]. Основні результати такі:
висновок про залежність температури від довжини хвилі зробити важко [1162];
спостережна інтенсивність радіовипромінювання узгоджується з очікуваною
для значення температури більшого, ніж на глибині проникнення її добових
варіацій [363]; яскравісна температура в радіодіапазоні залежить від довготи
[293, 684]; амплітуда температурних варіацій зі зміною умов освітлення менша
ніж у тепловій ділянці спектра та зменшується зі збільшенням довжини хвилі
[487]. За цими спостереженнями були знайдені значення коефіцієнта
діелектричної проникності  = 2,2-3,4, густини ґрунту  = 1,0-1,9 г/см3,
коефіцієнта теплової інерції К = 0,005-0,006, глибини
проникнення
радіохвиль х = 1,8-3,0 см та величини tg/ = 0,00003-0,012, де tg – тангенс
кута втрат [126].

Рис. 4.28. Максимальна денна температура о 14 год. за місцевим часом
на різних ділянках поверхні Марса (координати  та Ls), одержана КА «Марс
Глобал Сервеєр» протягом одного марсіанського року з 01 червня 2000 р. по 18
квітня 2002 р. (Т в земних добах) (http://www.jpl.nasa.gov/)

206

Рис. 4.29. Мінімальна нічна температура о 2 год. за місцевим часом
(http://www.jpl.nasa.gov/)
Зазначимо, що в місцях посадки КА «Вікінг-1» і «Вікінг-2» значення
ефективної діелектричної сталої, електропровідності ґрунту ел та значення tg
дорівнювали 3,3  0,7, 10-5-10-3 та 1,1810-3 («Вікінг-1») та 2,8-12,5, 10-5-10-3,
3,810-4 («Вікінг-2») [1046, 1086]. Виявилось, що довготні залежності
поперечника розсіяння радіопроменя , коефіцієнта діелектричної сталої  та
теплової інерції K10-3 подібні між собою [684].
З борту КА «Марс-3» і «Марс-5» проводились вимірювання суми та
різниці ортогонально поляризованих компонент радіовипромінювання при
довжині хвилі 3,5 см з просторовою роздільною здатністю до 150 км загалом
для 12 трас. За цими даними визначались величини коефіцієнта діелектричної
сталої, а за ними густини ґрунту 1-4 г/см3 [22].
4.6. Вода на Марсі
Присутність молекул води в атмосфері встановлено достовірно, але їхня
присутність на поверхневому шарі чи під ним дискутується й зараз. Саме зі
снігом ототожнювали відкриті Дж. Кассіні в 1666 р. полярні шапки та пізніше
картовані Дж. Скіапареллі канали, а в середині ХХ ст. висунуто гіпотезу про
вкритий тонким шаром пилу водяний лід [67, 140], товщина якого може сягати

207
0,5 км у приекваторіальних районах та 2 км – у приполярних. Один із
механізмів утворення криги пов’язують з глобальними пиловими бурями: пил
осідає з атмосфери і далі піднімається при сезонному переміщенні
вуглекислого газу і води та накопичується в шаруватих відкладеннях [881].
Підтвердженням може бути спостережувана регулярність утворення
шаруватості у приполярних районах, яка може свідчити про періодичні зміни в
їх утворенні і є відображенням кліматичних змін, зумовлених ексцентричністю
марсіанської орбіти. Припускають, що кожного наступного марсіанського року
за рахунок літнього випаровування тонкого покриву з вуглекислого газу
відкриваються наявні шари замерзлої води. Думка про її існування ґрунтується
на тому, що в минулому на Марсі був значно більший атмосферний тиск і була
вода в рідкому стані. За даними РЛ спостережень у Голдстоуні в 1971 та 1973
рр. на Марсі було виявлено аномальну за відбивною здатністю деталь (у районі
Solis Lacus), з надзвичайно гладкою поверхнею. Одним із можливих пояснень є
присутність на глибині 50-100 см рідкої води [1204]. Активні пошуки води
розпочалися на початку ХХ ст. за допомогою численних КА, що було
пов’язано з планами висадки людини на цю планету, тому не дивно, що ми
також приділимо цій проблемі багато уваги і почнемо з відомостей про полярні
шапки Марса.
Полярні шапки. За даними візуальних спостережень було встановлено,
що північна полярна шапка взимку простягається на третину, а південна – на
половину відстані до екватора; весною крига частково тане і наслідком цього є
хвиля потемніння, яка поширюється від полюсів до екватора, яку раніше
сприймали як прояв марсіанської рослинності. Максимального розміру полярні
шапки набувають місцевої зими, мінімального (300 км у південній та 900 км у
північній півкулі) влітку (рис. 4.30, 4.31). При цьому розмір північної шапки
зменшується повільніше, ніж південної, тому що в північній півкулі літо
припадає на афелій орбіти Марса. Клімат у південній півкулі сухіший, ніж у
північній, оскільки південний полюс розташований майже на 6,5 км вище за
північний, тому тут зовсім інший тип циркуляції.
Південна полярна шапка складена з тонких шарів льоду й пилу, які
утворилися під час циклічних кліматичних змін. Тобто, вони являють
багатошарові структури, серед яких можна виявити майже двокілометрові
вертикальні кручі, а також темнуватий матеріал у структурах, схожих на земні
кальдери – казаноподібні западини з крутими схилами й рівним дном, що
утворилися внаслідок провалу вершини вулкана, а тоді й прилеглої до нього
місцевості. Нижній, основний шар кілька кілометрів завтовшки утворений
змішаною з пилом водяною кригою, є постійною складовою полярних шапок.
До складу темних областей входить вулканічний пил, а великі області, вкриті
дюнами, ймовірно складаються з вулканічної золи. Поблизу марсіанського
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північного полюса КА «Марс Експрес» виявив цілі поля вулканічних конусів
до 600 м заввишки, що можна вважати свідченням зовсім недавньої
вулканічної діяльності на Марсі.

Рис. 4.30. Південна полярна шапка влітку за даними КА «Марс Глобал
Сервейєр» (http://photojournal.jpl. nasa.gov/)
Сезонні зміни форми полярних шапок (рис. 4.32) відносять на рахунок
змін верхнього шару товщиною менше 1 м, який, можливо, складається, із
твердої вуглекислоти («сухий лід») і взимку північна полярна шапка доходить
до 50-ої паралелі, а інколи й далі, а навесні може повністю зникати і
залишається лише постійна (водяна) складова. Окрім сезонних змін форма
полярних шапок зазнає і щорічних змін (рис. 4.31).
Як видно з рис. 4.33, довготна залежність блиску інтегрального диска
Марса для довгохвильової (λ > 416 нм) та короткохвильової (λ < 416 нм)
ділянок спектра суттєво різняться. В першому випадку залежність зумовлює
асиметрія насиченості диска морями, а в другому – несиметричність положень
північної й південної полярних шапок [180], що й було підтверджено даними з
багатьох КА.
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Рис. 4.31. Зміна форми північної полярної шапки у різні марсіанські
роки. Зверху – березень 1999 р., внизу – січень 2001 р.
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)

210

Рис. 4.32. Змонтоване за фотографіями з телескопа Хаббла сезонне
зменшення північної полярної шапки (світлий колір). Зліва направо – жовтень
1996 р., січень 1997 р., березень 1997 р.

Рис. 4.33. Спектральна довготна залежність блиску Марса [180]
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Справді, геометричний центр південної полярної шапки Марса зміщений
відносно полюса на 150 км. Для пояснення цього факту запропонували дві
гіпотези. За однією, поверхня північної півкулі залягає в середньому на кілька
кілометрів нижче від південної, є світлішою та вкрита переважно осадовими
глинистими породами, які можуть поглинати велику кількість води і такий
нерівномірний розподіл порід регулює кількість водяної пари й спричиняє
спостережувану асиметрію. За іншою причиною є зумовлена ексцентриситетом
(е = 0,09) асиметрія зміни сезонів у півкулях, коли зміна сонячного потоку між
афелієм і перигелієм досягає 40%, тому літо в північній півкулі довше й
холодніше, ніж у південній.
Нижча ніж у перигелії температура спричинює конденсацію водяної
пари в атмосфері на відносно невеликій висоті (нижче 10 км), там, де
домінують направлені до екватора повітряні потоки глобального
конвективного переносу. На Землі такий перенос спостерігається лише в
тропічних широтах і є причиною пасатних вітрів. Вище за рівень конденсації
вода не проникає через швидке гравітаційне осідання мікронних кристалів
конденсату. Цей ефект приводить, зокрема, до утворення в афелії тропічного
поясу хмар, який зберігає випаровувану полярною шапкою воду в північній
півкулі. Водночас у перигелії (у набагато тепліший період часу) хмари слабко
впливають на перенос між півкулями і тому вода, що випаровується з
південної полярної шапки, перемішується більш рівномірно. За геологічно
короткий час такий сезонний «насос» цілком міг би перекачати воду до тієї
півкулі, літо в якій припадає на проходження афелію орбіти.
На фотографіях поверхні виявлені також темні плями розміром ~50 м
(рис. 4.34) у південному і північному приполярних районах Марса, які
з’являються наприкінці зими спочатку по периметру дюн, й дуже рідко на їхніх
гребенях, та зникають влітку.
На думку деяких дослідників саме вони можуть бути ознаками наявності
певних форм життя на планеті. У 2003 р. було запропоновано біологічну
гіпотезу (http://www.esa.int/export/esaCP/ASE4YZ9KOYC_Life_1. html), згідно з
якою плями можуть бути колоніями мікроорганізмів, що впродовж зими
перебувають під поверхнею крижаного покриву. З підйомом Сонця над
горизонтом процеси фотосинтезу поновлюються, а виділене тепло нагріває
найближчі ділянки. Вода, у розрідженій атмосфері планети зберігається в
порожнинах під крижаним покривом. Зі зменшенням його товщини колонії
мікроорганізмів виглядають сірими плямами, а коли лід щезає повністю,
мікроорганізми зневоднюються й плями набувають чорного кольору, що
пояснює наявність у цих утвореннях темного центру, оточеного сірим ореолом.
Розглядаються також фізико-геологічні пояснення. Оскільки ці плями такі ж
холодні, як і крижана кора з вуглекислого газу під ними, висловили
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припущення, що вони є струменями вуглекислого газу з пилом, які
вириваються з кори через тріщини та отвори, що утворюються при нагріванні.
Взимку, коли температура опускається до 143 К, змішаний з пилом
вуглекислий газ переходить у тверду фазу та осідає, а влітку перетворюється
на напівпрозору кригу трохи менше метра завтовшки, через яку проникають
сонячні промені та нагрівають нижні шари замороженої суміші діоксиду
вуглецю, води, пилу й піску.

Рис. 4.34. Приполярні темні «плями» (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Забруднена підкладка під шаром льоду дуже темна і швидко нагрівається
та, проминувши рідку стадію (сублімація льоду), зразу ж переходить в
газоподібний стан і поступово створює своєрідні газові «резервуари», що
тиснуть знизу на крижаний шар. При цьому в деяких місцях лід не витримує
тиску, ламається і через утворені проломи газ виривається із швидкістю
близько 45 м/с, захоплюючи з собою пил і пісок та піднімаючи їх в атмосферу.
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При віддалені від полюсів сублімація вуглекислого газу проходить набагато
швидше й інтенсивніше. Частинки, що вириваються, мають різну масу, тому
важкі піщинки не можуть піднятися високо і падають недалеко від отвору.
Саме так утворюються «плями». Легші відносяться вітром далі від точки
виходу, утворюючи тонкі узори, які називають «віяла», ще легший пил
відноситься на ще більші відстані. За рахунок повітряних потоків одні
частинки відлітають якнайдалі, а інші залишаються поруч з «жерлом» такого
«мінівулкану». Поверхня криги вкривається тонким шаром темного ґрунту,
який також поглинає сонячне світло і нагріває кригу ще й зверху. Поверхня
планети ще довго залишається покритою льодом: доти, доки весь шар діоксиду
вуглецю до кінця «теплого» сезону не перетвориться на газ, залишивши по собі
піщані сліди у вигляді своєрідних «павуків».
Підповерхнева вода. На переданому КА «Марс Експрес»» на початку
лютого 2006 р. зображенні дна кратера діаметром 35 км та глибиною 2 км на
рівнині Vastitas Borealis (Північна Пустеля н широті 70° пн. ш.) було виявлено
доволі чистий круглий крижаний диск (рис. 4.35), а на внутрішній стороні
кратера у верхній правій частині було видно іній.

Рис. 4.35. Поклади
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
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Оскільки температура й тиск у цьому районі такі, що там не може бути
твердого діоксиду вуглецю (так званого сухого льоду), то ці поклади були
віднесені на рахунок водяної криги, яка не випаровується, оскільки вал
кратера висотою 300 м закриває пряме сонячне світло. Товщина шару льоду в
цьому диску сягає 200 м. За даними експериментів зі спектрометром у
видимому та інфрачервоному діапазонах спектру «OMEGA» КА «Марс
Експрес» були виявлені поклади водяного льоду поверх осадових порід, що
свідчить про порівняно недавнє пересування льодовиків. Аналіз отриманих
даних показав, що поклади південної полярної шапки поділяються на три типи:
1) суміш водяного льоду з діоксидом вуглецю CO2; 2) утворення покладів
самого водяного льоду кілька десятків кілометрів; 3) водяний лід, покритий
тонким шаром замерзлих кристалів CO2.
Відкриття покладів першого типу є першим доказом давно висунутої
гіпотези, що холодний CO2 може захоплювати водяний лід. Згідно з деякими
припущеннями, протягом останніх 21 000 років поклади водяного льоду
циклічно розподілялися між північним та південним полюсами Марса. (Цей
проміжок часу розрахований за коливаннями осі обертання планети – прецесії).
Моделювання показало, що протягом цього часу вода на північному полюсі
перебувала в нестабільних умовах і могла легко переміститися на південний
полюс у вигляді пари й знову сконденсуватися там на поверхні. Таким чином,
на південному полюсі за рік накопичувався шар водяного льоду близько 1 мм
завтовшки і за 10 000 років утворився шар водяного льоду товщиною близько 6
м. Приблизно 10 000 років тому цикл прецесії планети змінився і вона почала
повертатися до нинішньої конфігурації. Водяний лід уже тоді на південному
полюсі був у нестабільним і вода почала пересуватися на північ. Враховуючи,
що нахил осі обертання планети міг багато разів змінюватися в циклах
Міланковича з періодом приблизно 105 років, вважають, що описана вище
асиметрія відносно молода і, можливо, ще змінює знак. Непрямою ознакою
зміни півкуль у глобальному водному циклі є концентричні шаруваті поклади
полярних шапок.
Не виключено, що в ході марсіанської історії шапки багато разів
мінялися місцями. Деякі дослідники вважають, що інтенсивний локальний
обмін є необхідною умовою стабілізації глобального циклу, як дисипативний
чинник. Якби марсіанський реголіт не «дихав», то сезонна міграція води до
екватора була б неможливою, оскільки воду вмить би захоплювали «холодні
пастки» на межі полярної шапки. Обледенілі області навколо північного
полюса Марса характерні навіть для середини літа, коли сезонна полярна
шапка з вуглекислоти відкриває водяний лід і ґрунт, що перебувають під нею.
Регулярність розташування окремих шарів також дозволяє припустити їх
зв’язок з періодичними змінами орбіти Марса. Можливо, що зміни орбіти
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Марса впливають на частоту й силу глобальних пилових бур, отже, й на
кількість речовини в осадових шарах планети. Розмаїття аркових форм є
свідченням різнотипних ерозійних процесів у північному полярному регіоні.
Тут, як і в інших місцях навколо північної полярної шапки, є дюноподібні
утворення і часто трапляються темні області з нерівною структурою. Породи,
що утворюють дюни, можуть походити з еродованих ґрунтових шарів, але не
зовсім зрозуміла різна яскравість окремих шарів дюн. Це може бути крига, що
місцями тонким шаром вкриває обрив, або іній на схилах. Зараз єдиним
відомим великим резервуаром водяного льоду є північна полярна шапка, тоді
як південна – в основному замерзла вуглекислота.
На особливу увагу заслуговують дослідження поверхні планети з
марсоходів, вперше зроблених з апарату «Спіріт», який досліджував виступ
гірських порід біля підніжжя Колумбійських гір, названих на честь загиблого у
жовтні 2004 р. космічного корабля. Марсохід «Оппорт’юніті» виявив нові
можливі ознаки слідів води, свідченням чого є характер тріщин на відкритій
незвичній скелі Ешер (Escher, рис. 4.36) і темні зазубрені вертикальні пластин,
розташовані на краю виступу основної породи (рис. 4.37).

Рис. 4.36. Знімок з марсохода «Оппорт’юніті»: тріщини у скелі Ешер
(Escher) (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Рис. 4.37. Знімок з марсохода «Оппорт’юніті»: смуга тонких темних
зазубрених вертикальних пластин на краю виступу основної породи
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
У першому випадку припустили, що породи зазнавали тривалої дії води,
а в другому що виступ утворений шаром породи, який з’явився внаслідок
розтріскування старіших шарів каменю й багата на мінерали вода почала
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просочуватися крізь тріщини, залишаючи мінеральні поклади, з яких
утворилася міцніша за навколишній камінь порода, яка після ерозії довкілля
залишилася у вигляді вертикальних «зубців». На цих фотографіях видно
численні свідчення присутності води в минулому: незвичайні мінерали,
порожнини, що залишилися після розчинення солей, гематитові сферичні
кульки тощо. Спостережні дані показали, що в кратері Ендюренс такі ознаки
трапляються приблизно у п’яти геологічних шарах. Такі знахідки свідчать про
набагато триваліший період присутності води на поверхні планети, тому що
для їх утворення обов’язкова вода. До того ж, аби поклади спресувалися в
тверду речовину, а не кришилися, потрібен тривалий час.
Визначений за даними спектрометрії з марсоходів «Спіріт» і
«Оппорт’юніті» склад різних сполук заліза на поверхні Марса також вказав на
можливу наявність води в минулому [867]. Вперше було виявлено карбонати,
які входять до складу восьмидесяти мінералів землі і складають близько 2% її
маси, та які утворюються лише за наявності води й вуглекислого газу, це також
підкріпило гіпотезу, за якою в далекому минулому на Марсі мали бути великі
запаси рідкої води. Аналіз зразків каменю «Ель Капітан» (El Capitan) виявив
сульфати й мінерали, які могли утворитися лише в присутності води. Пізніше
подібне відкриття зробив марсохід «Спіріт», який просвердлив камінь
«Хемфрі» (Humphrey) і виявив там порожнечі, що могли утворитися лише під
дією води, а в самих порожнечах знайшов поклади мінералів, які також можуть
утворюватися лише в присутності води.
Крім того, за спектрометричними даними приладу OMEGA КА «Марс
Експрес» у видимому і ближньому ІЧ діапазонах виявили ділянки, породи яких
містять філлосилікати і гідратовані сульфати. Філлосилікати утворюються з
магматичних порід при тривалому контакті з водою, а для гідратованих
сульфатів це не є обов’язковим, але вода повинна мати високу кислотність.
Було запропоновано такий можливий сценарій появи цих мінералів. Поклади,
багаті на філлосилікати, утворилися на Марсі в давній геологічний період, що
закінчився приблизно 3,8-3,5 млрд. років тому. Їхній вік визначили
підрахунком кількості метеоритних кратерів та за ступенем їхньої ерозії.
Вважають, що у той час на Марсі було доволі багато води і вона навіть могла
бути присутньою на поверхні в рідкому вигляді. Згодом змінені водою породи
вкрилися лавою, але завдяки ерозії зараз в деяких місцях оголилися стародавні
породи із вмістом філлосилікатів. Ця гіпотеза пояснює, чому ділянки, де
виявлені філлосилікати, не пов’язані із сухими руслами та іншими можливими
слідами води на поверхні Марса. Тобто русла могли утворитися пізніше і вода
в них була присутня відносно недовго і не могла брати участі в утворенні
філлосилікатів, зате коли клімат на Марсі помітно змінився, кількість води
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зменшилася і вона стала кислішою, цілком могли утворитися гідратовані
сульфати.
Про наявність підповерхневого льоду свідчить те, що двигуни
посадкового модуля КА «Фенікс» здули верхній шар пилу й оголили чисту
кригу в районі поблизу північної полярної шапки. На рис. 4.38 зображене
вирите мініекскаватором заглиблення в кілька сантиметрів у ґрунті Марса.
Порівняння зображень 20-го і 24-го днів перебування КА на приполярній
ділянці поверхні планети дозволило прослідкувати ефект випаровування
замерзлих частинок ґрунту. Невеликі світлі шматочки у нижній лівій частині
заглиблення добре помітні на фото 20-го дня (ліворуч) та за 4 дні вони
повністю зникли, що є явною ознакою того, що ці шматочки були льодом, який
розтанув. Це приклад сублімації, коли твердий лід одразу перетворюється на
пару, минаючи рідкий стан. Лід, який знайшов «Фенікс», лежав на глибині 7-8
см під шаром буро-рудого ґрунту, недалеко від межі полярної шапки, що
зменшилася з приходом заполярного літа.

Рис.
4.38.
Крига
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
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Чи є вода в нижчих широтах? Розрахунки показують, що вона має бути і
на широтах ~ 60°, але на глибині більше 20-30 см. Річ у тім, що КА «Вікінг-2»
свого часу прокопав марсіанський ґрунт лише на глибину 15 см, але льоду не
виявив. Зараз ведуть пошук свіжих кратерів, які утворюються після падіння
метеоритів [403]. Його розпочали в серпні 2008 р., коли з орбітального апарату
«Орбітальний розвідник Марса» досліджували зображення темних плям або
інших змін, не видимих на отриманих раніше знімках тієї ж області.
За кілька днів за допомогою компактного панорамного спектрометра
«CRISM» (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) у видимій і
ближній ІЧ ділянках спектра одержали спектральні підтвердження існування
льоду. На рис. 4.39 показано один із свіжих ударних кратерів. Світлі плями
навколо них з часом зменшувалися в розмірах, а їхні ІЧ спектри чітко
вказували на присутність води. Швидкість випаровування речовини
засвідчила, що лід дуже чистий, і щонайменше на 99% складається з води. На
отриманих за допомогою камери HIRISE фото околиць рівнин Аркадія й
Утопія в північній півкулі Марса протягом року було зареєстровано 90 свіжих
кратерів розміром 1-12 м та глибиною 0,4-2,5 м, розташованих в п’яти різних
регіонах Марса які підтвердили присутність там дуже чистого і яскравого
льоду. Через кілька місяців цей лід, як і лід з викопаної «Феніксом» траншеї,
частково випарувався, але на значно більшій площі. Оскільки зазвичай
метеорити при зіткненні з пиловим шаром залишають темні відмітки (рис.
4.12), то визначили що вік ударних кратерів на момент початку спостережень
складав від кількох місяців до 4 років.

Рис. 4.39. Знімки кратерів у середніх широтах (18.10.2008 – ліворуч,
14.01.2009 – праворуч) з ознаками льоду зроблені камерою з високою
просторовою роздільною здатністю HIRISE з КА «Mars Reconnaissance Orbiter»
(http://photojournal. jpl.nasa.gov/)
Розподіл плям усередині і навколо кратерів показує, що верхня межа
крижаного шару у місцях падіння метеороїдів лежить на глибині 10-35 см, а
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його товщина складає від декількох сантиметрів до півметра, а, можливо, й
більше. Отже, отримані камерою HIRISE зображення цих кратерів вперше
дають доказ наявності криги на поверхні Марса на половині відстані між
північним полюсом і екватором. Раніше вважалося, що лід накопичується під
поверхнею між частинками ґрунту, тобто, це суміш грязі й льоду у відношенні
50:50. Ретельні дослідження прямих знімків і аналіз спектральних даних
з’ясували, що насправді суміш складається з 1% грязі і 99% водяного льоду.
Така чистота льоду поки що незрозуміла. За підрахунками, для пояснення
появи льоду на тих широтах, де він спостерігається, вологість марсіанської
атмосфери на момент утворення крижаного шару мала бути в півтора рази
вищою, ніж зараз і тут не йдеться про далеке «вологе минуле» Марса мільярди
років тому. На думку Ш. Барні з колегами [403], лід на Марсі утворився так
само, як і чисті крижані кришталики під поверхнею Землі при промерзанні
ґрунту. Таким чином, лід є не лише на полюсах, але й поблизу екватора.
Нарешті, у 2005 р. радіолокація за допомогою радара «MARSIS» вказала
на можливу присутність великої кількості льоду на глибині у кілька кілометрів,
найбільші скупчення якого зафіксовані в полярних областях і в
підповерхневому засипаному кратері в середніх північних широтах на Рівнині
Хриса. Наявність льоду поблизу екватора пояснюється дуже низькою
теплопровідністю ґрунту, через яку за добу ґрунт прогрівається лише на
невелику глибину. Не виключено, що до таких деталей належить і величезне
крижане озеро (рис. 4.40), вік промоїн на крутих схилах кратерів довкола нього
складає один-два роки.

Рис. 4.40. Можливе замерзле озеро на Марсі поблизу екватора
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
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Досить вагомі докази існування води на Марсі дав аналіз одних і тих
самих ділянок поверхневого шару на зображеннях, отриманих КА «Марс
глобал сервейєр» та «Марс реконнейсенс орбітер» у 1999, 2001 та 2004, 2005
рр. (рис. 4.41), який виявив зміни, що могли бути зумовлені лише рідиною
[796]. Було виявлено промоїни на підсонячних схилах долин і кратерів, де
спостерігалися яскраво забарвлені відкладення, яких не було раніше та які
можливо є гряззю, сіллю або інеєм, залишеним потоками рідини.

Рис. 4.41. Алювіальні потоки на схилах безіменного кратера в області
Землі Сирен (Terra Sirenum), що мали місце у проміжок часу між серпнем 1999
р. (ліворуч) і вереснем 2005 р. (праворуч) (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Це означає, що Марс є геологічно активнішим, ніж раніше вважалося, та
що активність потоків зосереджена в середніх широтах, а знайдені структури
не старші кількох десятків чи навіть одиниць років і нагадують сліди рідини,
що просочується з-під кори вічної мерзлоти. Характерно, що всі сліди водноселевої ерозії були виявлені на північних схилах глибоких каньйонів у
північній півкулі і на південних схилах у південній півкулі, де атмосферний
тиск хоч і ненадовго, але дозволяє зберегти воду від моментального холодного
закипання. Вважають, що вода просочилася з тріщин, які виникли після
падіння метеорита, що пробив один із численних підземних резервуарів.
Кількість води, що встигла пройти сотні метрів, була еквівалентною об’єму
води приблизно у 5-6 стандартних плавальних басейнах.
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Зараз є свідчення, що рідка вода могла відігравати помітну роль у
формуванні деяких зі знайдених на схилах кратерів, плато та інших депресій
утворень, подібних до водотоків. Ці канали утворені стіканням забрудненої
рідини (селю) схилом униз від області просочування (рис. 4.42).

Рис. 4.42. Зверху – отримане КА «Марс глобал сервейєр» зображення
області Noachis Terra; внизу – крупний план врізки з темними V-подібними
ярами, які складаються з багатьох малих, у кілька метрів, рівчаків
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
На Марсі при сходженні селю вода в рідкій формі навряд чи досягає дна
схилу, вона випарується, або ж замерзне. Детальне дослідження таких потоків і
оцінка об’єму покладів у кінці потоків дозволили приблизно оцінити
мінімальну кількість води у кожному з потоків. Із припущення, що склад
ґрунту подібний до ґрунту селевих потоків на Землі, доля води складає 10-30%
за об’ємом, товщина покладів ґрунту біля підніжжя потоків не більше 2 м,
вирахували, що при 10% вмісті води її об’єм у кожному потоці має
перевищувати 2,5 млн. літрів. Марсіанською весною по освітлених сонцем
схилах приполярних каньйонів, заповнених кригою і снігом з діоксиду
вуглецю, при температурі -130оС час від часу також з’являються свіжі потоки
рідини. Оскільки вода за таких температур навряд чи зможе текти, то
найімовірніше це можуть бути селеві потоки на основі діоксиду вуглецю. У
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рідкому стані він не існує і відразу переходить з твердого в газоподібний стан
шляхом сублімації. Вважають [659], що ці приполярні потоки є обвалами або
лавинами киплячого сухого льоду, які несуть із собою пісок, пил і камені
(рис.4.43).

Рис.
4.43.
Знімок
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
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Еродовані утворення на рис. 4.19, 4.42 є прикладом багатьох водотоків на
обриві рівнинного плато. Як видно, в шарі, з якого вони виходять, є виступ
нижче твердішого шару скелі. У місці порівняно більших водотоків
утворилися більші осипання. Нижче можливого водоносного шару помітні
темні вузькі канали, по яких, можливо, і сходили селі, які можуть бути
наслідком просочування води з ґрунту, яка рухалася по схилу донизу зовсім
недавно. На користь останнього свідчить те, що досить помітний контраст між
темними й світлими областями навряд чи міг зберігатися на Марсі тривалий
час, тому що пил досить швидко укрив би темнішу поверхню і це зменшило б
відмінність у яскравості. Такий аналіз дозволяє припустити, що показана на
цьому знімку область лише кілька років тому зазнала водної ерозії через
просочування води. Товщина такого водоносного шару у цій ділянці Марса не
перевищує 200 м.
Те, що ні в дюнах, ні в каналах немає ударних кратерів, свідчить на
користь їхньої геологічної юності (менше кількох мільйонів років, а, можливо,
й кількох тижнів, чи навіть днів). Для пояснення цього були детально
досліджені властивості концентрованих розчинів солей, деякі з яких мають
значно нижчу температуру замерзання, ніж звичайна вода [438]. Особливу
увагу приділили розчину, до складу якого входить сульфат тривалентного
заліза Fe2(SO4)3, виявлений у деяких геологічних формаціях планети.
Виявилось, що температура замерзання цього розчину дорівнює 205 ± 1 K при
концентрації сульфату заліза 48 ± 2% за масою; інтенсивність випаровування
змінюється від 0,42 мм/год. (масова концентрація сульфату – 29,1%) до 0,03
мм/год. (58,2%), що майже у двадцять разів менше від показників звичайної
води. Через таке поєднання властивостей дійшли висновку, що цей розчин
може залишатися в рідкому стані навіть за існуючих зараз на Марсі умов. Для
перевірки розрахунків підготовлено карту, на якій позначено зони можливого
знаходження розчину на поверхні планети і в товщі ґрунту. Окремо
фіксувалися області з температурним режимом, за якого речовина може
переходити в рідкий стан. Порівняння цієї карти зі схемою розташування всіх
знайдених на поверхні Марса водотоків показало, що переважна більшість
відомих слідів рідини на поверхні Марса збігається із територіями
запропонованими для можливого пошуку води.
4.7. Проблема життя на Марсі
Наприкінці 19-го та в першій половині 20-го століть багато дослідників
Марса були переконані в існуванні життя на Марсі. Найактивнішими
прихильниками та популяризаторами такої точки зору були американський
астроном П. Лоуелл та радянський Г. Тихов. Якщо перший вважав замальовані
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Скіапареллі канали гігантськими за розмірами зрошувальними системами, то
другий – всі спостережні сезонні зміни, особливо в кольорі та відбивній
здатності, приписував рослинності. Для дослідження цих явищ Г. Тихов
організував в Алма-Аті (Казахстан) лабораторію астробіології. Надалі ці факти
або не були підтверджені (канали), або знайшли природне пояснення (зміна
умов освітлення, зв’язок з розвитком глобальних пилових бур та з осіданням
пилу). Перш ніж перейти до розгляду можливості життя на Марсі, нагадаємо
основні положення теорії еманації Е. Штебера, згідно з якою джерелом води на
Землі була мантія, а утворення води відбувається в свердловинах вулканоїдів
при таких хімічних реакціях:
CO + H2 = CH4 + H2O – у температурному інтервалі 900-300°С;
nCO + (2n + 1)H2 = CNH(2n + 2) + nH2O – у інтервалі 300-250°С.
У першому випадку окрім води утворюється метан – основа природного
газу. У другому – вуглеводні з великою молекулярною масою – основа бітумів
(нафта). Деякі вуглеводні частково розчинні у воді. Водний розчин вуглеводнів
і гумусу (Штебер виявив у складі вулканоїдних вод солі гумінових кислот –
гумус), винесений на поверхню разом із грязевою лавою і є тим «коктейлем», в
якому зароджуються перші білкові молекули. За Штебером, гумус є також
основою покладів кам’яного вугілля на Землі. Таким чином, білкове життя на
планеті пов’язане не лише з водою, але й корисними копалинами
вуглеводневого і вуглецевого характеру. В зв’язку з цим при подальших
дослідженнях слід звернути увагу не лише на сліди води, але й на сліди
бітумів, гумусу, вугільних сланців тощо.
Перші експерименти з виявлення життя на Марсі були проведені
модулями КА «Вікінг-1» та «Вікінг-2», які здійснили посадки на планету 20
липня (область Кріса) та 3 вересня 1976 р. (рівнина Утопія за 7400 км від
«Вікінга-1» і на 1400 км ближче до Північного полюса). Один із експериментів
полягав у пошуку органічних складових методом хромато-мас-спектрометрії
[335] двох зразків марсіанського ґрунту з рівнини Хріса. Їх нагрівали до 500 К і
досліджували гази, які при цьому виділялися. Оскільки були знайдені лише
молекули води та вуглекислого газу то дійшли висновку, що якщо молекули
органіки й існують, то їх концентрація менше однієї масової частки на 10 9.
Друга серія експериментів проводилась приладами, які входили до
біологічного комплексу, за методом мічених атомів. Міткою слугував ізотоп
С14, що знаходився в суміші СО2 та СО, або в живильній рідині. Невдовзі, 31
липня, після двох годин інкубації аналізатор газообміну модуля «Вікінг-1»
показав 15-кратне збільшення вмісту кисню порівняно з нормою. Через 24
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години концентрація кисню зросла ще на 30%, але потім стала знижуватися й
через тиждень упала до нуля. Крім того, частина проби завантажувалася в
резервуар із живильним бульйоном, у якому були радіоактивні атоми.
Аналізатор зареєстрував виділення газу і виявив збільшення вмісту діоксиду
вуглецю, причому майже таке, як і при аналізі біологічно активних зразків
земного ґрунту. Та незабаром і в цьому приладі рівень виділення газу упав
майже до нуля. Третій експеримент проводився для реєстрації поглинання
ізотопу вуглецю 14С органічними сполуками, які могли бути присутніми в
марсіанському ґрунті. При цьому в марсіанському діоксиду вуглецю ізотоп 12С
замінили на радіоактивний 14С, а ґрунт освітили променями, подібними до
сонячних. Такий експеримент проводили тому, що в земних умовах
мікроорганізми дуже добре засвоюють вуглекислий газ. Пробу марсіанського
ґрунту нагрівали, щоб виявити засвоєний радіоактивний вуглець 14С. Цей
експеримент дав неоднозначний результат: вуглець то засвоювався, то ні. На
«Вікінгу-2» виділення кисню зі зразків проходило набагато повільніше, ніж на
«Вікінгу-1». Остаточним був висновок, що ці результати не можна пояснити
лише хімічними реакціями та що кількість мікроорганізмів у місцях посадки
«Вікінгів» мізерно мала, або їх там немає взагалі [726]. Незважаючи на це, всі
КА, які планують опускати зонди на поверхню Марса, підлягають спеціальній
стерилізації, щоб не занести на планету земні форми життя.
Оскільки життя виявлено не було, то перед марсоходами «Спіріт» та
«Опорт’юніті» було поставлене завдання пошукати сліди рідкої води, що
залишилися в геологічних формаціях. Так, «Спіріт» здійснив посадку в кратері
Гусєв, розташованому на 15° пд. ш. і 185° зх. д. Діаметр цього кратера близько
180 км, з розміром подібний до Аральського моря, в кратер впадає русло
древньої ріки, де зараз немає води. Вивчення знімків із супутників показало,
що раніше кратер Гусєв міг бути озером. Марсохід «Оппорт’юніті» опустився
на плато Меридіана у кратері Eagle (Орел, так називався місячний модуль
корабля «Аполлон-11», першої експедиції людей на Місяць в 1969 р.) Це місце
розташоване майже на екваторі на протилежній від кратера Гусєв стороні
Марса, де була виявлена підвищена концентрація гематиту – залізовмісного
мінералу, який на Землі утворюється лише у водному середовищі.
Незважаючи на те, що період бурхливої вулканічної активності Марса
вже в далекому минулому, з геологічного погляду планета все ще жива. Деякі
знахідки дозволяють припустити, що на Марсі й тепер є місця вулканічної
активності. Мова йде про поклади найрізноманітніших мінералів, починаючи
від вкраплень олівіну в базальтових породах і закінчуючи насиченими
кремнієм гранітами. Із термодинамічних розрахунків слідує, що для утворення
глинистих відкладень вуглекислого газу в атмосфері планети могло бути
недостатньо для повноцінної дії парникового ефекту, а тому, попри численні
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ознаки наявності в минулому, можливо й зараз, рідкої води на поверхні, досі
незрозуміло, що саме спричинило підвищення температури й танення криги. В
основу розрахунків було покладено склад глинистих мінералів, виявлених у
найдавніших пластах (~ 4-4,5 млрд. років), для утворення яких (за прикладом
Землі) потрібна рідка вода. В результаті перспективними для пошуку слідів
життя було вибрано райони Terra Meridiani, Arabia Terra, Marwith Vallis, Syrtis
Major і Nili Fossae (Земля Південна, Земля Аравія, Долина Марвія, Сиртіс
Майор, Канал Ніл), тому що саме в них можуть розташовуватися глинисті
породи, в яких можуть зберігатися відбитки минулого життя.
Аргументи проти існування життя на Марсі такі. При високій активності
Сонця жорстка радіація, яку на Землі блокує атмосфера озоновим шаром,
утруднює існування земних форм життя навіть на рівні мікроорганізмів.
Істотну частку цієї радіації складають потоки заряджених частинок, які на
Землі не пропускає до поверхні магнітне поле, якого на Марсі практично
немає. Але й зараз є думка, що в минулому життя на Марсі не лише могло бути
протягом короткого проміжку часу, але й могло розвинутись до
фотосинтезуючих форм, тобто досить далеко з огляду на можливість
виникнення цивілізації земного типу. Обґрунтування цього припущення
подано в [206], де виходили з того, що поверхня Марса має червоний колір і
вона є продуктом вивітрювання глибинних порід, утворених за участю оксидів
тривалентного заліза. Водночас є кілька опосередкованих свідчень про
можливе існування примітивних форм життя на Марсі: вода і відкриття
метану в його атмосфері. Метан є досить нестабільною хімічною сполукою і
можна дійти висновку що джерело цього газу знаходиться на самій планеті.
Відомо лише 2 джерела безперервного виділення метану в атмосфері:
вулканічна активність і діяльність бактерій, що виробляють його з кисню і
діоксиду вуглецю, але жодного діючого вулкана на поверхні Марса не
виявлено, тому залишається інша можливість: визнати біологічне походження
метану, отже, присутність простих форм життя.
В роботі [765] стверджується, що на Марсі є три області, з яких
виділяється переважна кількість метану (до 19 000 тонн) та де є сліди великої
кількості підповерхневого льоду і проточної води. За даними теоретичних і
експериментальних досліджень дійшли висновку, що окиснені хімічні сполуки
можуть також утворюватися під дією статичної електрики [483], що
з’являється в циркулюючих хмарах пилу, які по кілька місяців закривають
поверхню Марса. Якби такі сполуки (пероксиди) регулярно утворювалися
протягом 3,5 млрд. років (вважають, що саме протягом такого часу поверхня
Марса була сухою і запорошеною), то зараз рівень їх накопичення (~ 0,5 м) в
поверхневому ґрунті виявився би смертельно небезпечним для будь-яких форм
життя. Отже, якщо біологічні форми й існують, то вони заховані глибоко в корі
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(не досяжні для токсинів), або ж мають іншу основу, якій не страшний такий
рівень забруднення. Ці висновки він підкріпив п’ятирічними спостереженнями
пилових смерчів в Арізоні, вивчаючи статичну електрику, яка виробляється в
таких штормах так само, як і на Марсі.
Під час наземних досліджень виявлено механізм утворення такого
«забруднювача» атмосфери, як перекис водню. У пиловій бурі окремі атоми
водню і кисню, що з’являються від розкладання водяної пари, спочатку
утворюють проміжну сполуку HO2, яке при послідуючому об’єднанні дає вже
H2O2. У роботі [302] обчислено, що кількості перекису водню, отриманого в
цій реакції, буде достатньою для утворення «снігу», насиченого цією сполукою
і який зараз укриває поверхню Марса. Водень, кисень і вода протягом певного
часу могли відігравати ключову роль у виробництві перекису водню і в
марсіанській атмосфері. Природно, що цей процес протікав у верхніх шарах
атмосфери Марса під розкладаючою дією сонячних ультрафіолетових
променів. Ця теорія утворення забруднювача може пояснити і суперечності в
згаданих даних з КА «Вікінг-1 і 2», які зареєстрували виділення газу, але не
виявили органічних сполук.
Якщо теорія вірна, то саме значна кількість перекису водню у верхньому
шарі ґрунту Марса і ввела в оману аналізатори «Вікінгів», тому що при
інтенсивному УФ опромінюванні, низькій температурі, наявності окисників у
ґрунті будь-який мікроорганізм, що міг би з’явитися на Марсі, був би убитий
цими окисниками. Це може становити серйозну проблему і для майбутніх
дослідників Марса: корозія і умови для проходження хімічних реакцій. Хоча є
організми, які живуть в охолоджувальних частинах ядерних реакторів чи в
геотермальних джерелах на дні океанів. Усе це разом збільшує шанси на
існування життя під поверхнею Марса. У 2009 р. на Марсі висадився марсохід
«Марсіанська наукова лабораторія», оснащений датчиками для визначення
слідів життя і направили на одну з перспективних ділянок, отже пошук життя
на Марсі триває.
4.8. Супутники Марса Фобос і Деймос
Супутники Марса відкрив А. Холл під час великого протистояння в 1877
р. Їх назвали Фобос (у перекладі з грецької Страх) і Деймос (Жах), оскільки в
античних міфах бога війни завжди супроводжували його діти: страх і жах.
Зоряна величина V цих супутників в опозицію складає 11,6 m та 12,8m, а
показник кольору B-V для обох супутник дорівнює +0,6 m. Досить точні
значення елементів їхніх орбіт були визначені за наземними позиційними
спостереженнями, які проводились з дня їх відкриття [1040, 1049] і уточнені
пізніше за даними експериментів КА «Маринер-9» [355, 809, 966]. Зазначимо,
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що в [1032] вперше згадується наявність малого вікового прискорення в русі
Фобоса, що було підтверджено в 1975 р. [355] та яке складає (0,107  0,011)107
град/добу2 [1041]. Дані елементів орбіт супутників дозволяють визначати їх
положення з похибкою 50-100 км. З листопада 1971 р. до жовтня 1972 р. було
отримано більше 100 знімків. Після обробки даних про 50 положень Фобоса та
30 Деймоса було визначено форму і розмір супутників, періоди їх обертання
навколо Марса, гравітаційне поле та значення геометричного альбедо (табл.
4.8, [87]). Як видно, періоди їх обертання навколо осі збігаються з періодом
обертання навколо Марса, а великі осі завжди спрямовані до центра планети.
Як видно з рис. 4.44, 4.45 за формою супутники нагадують кам’яні глиби
неправильної форми, поверхня яких вкрита багатьма кратерами різних розмірів
і найбільші з них сягають третини діаметра супутника. Більшим з кратерів
присвоєні власні імена: Todd, Sharpless, D’Arrest, Wendell, Holl, Stickney (фото
4.22), Roshe (Тодд, Шарплесс, Дарест, Вендел, Холл, Стікні, Роше) на Фобосі
та Swift, Voltaire (Свіфт, Вольтер) на Деймосі [518, 1149].
За фотографіями КА «Маринер-9» побудовано топографічну модель
поверхні Фобоса, складено каталог 260 кратерів, визначено їх діаметр (30011 120 м) та глибину (2-960 м), відношення глибина/діаметр (0,002-0,29) та
координати [1122]. Найбільший кратер Фобоса названо на честь Chloe Angeline
Stickney Hall (Хлоя Ангеліна Стікні Холл), математика і дружини астронома
Asaph Hall (Асаф Холл) який виявив в 1877 р. полярні шапки Марса, має
діаметр понад 9 км.
Таблиця 4.8. Загальні характеристики Фобоса і Деймоса
Параметр
Фобос
Деймос
Велика піввісь орбіти, км
9378  0,5
23458  0,5
Ексцентриситет
0,015  0,001
0,0005  0,0003
Нахил до площини Лапласа
1,02°  0,01°
1,82°  0,01°
Період обертання
7h39m13,8 s
1d06h17m54,9 s
Розміри: rA,км
7,5 (+3, -1)
13,5  1
rB,км
10,7  1
6,0  1
rС,км
9,5  1
5,5  1
Маса, г
(9,9  1,1)∙1018
(2,0  0,7)∙1018
-3
Густина, г см
2,0  0,5
1,9  0,7
Висота кільця місцями більше ніж на 1 км підноситься над оточуючою
його поверхнею, заглиблення кратера також перевищує 1 км, висота
центральної гірки ≈ 350 м. Незважаючи на те, що сила тяжіння Фобоса складає
менше 1/1000 земної, але смужки осипання стінок свідчать, ґрунт осипався в
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середину цього та іншого кратерів. Світла речовина біля обідків кратерів може
свідчити про їх відносну молодість. Походження значно більших поздовжніх
ровів, що йдуть у напрямку від зовнішнього краю найбільшого кратера, до
кінця не зрозуміле, хоча першопричиною можна вважати утворення цього
величезного кратера після зіткнення Фобоса з великим астероїдом.

Рис. 4.44. Зображення Фобоса, отримане КА «Марс Експрес»
(http://www.esa.int/ esa-mmg/)

Рис. 4.45. Зображення «пригладженої» поверхні Деймоса отримане
21.02.2009 КА «Марс Експрес» (http://www.esa.int/esa-mmg/)
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КА «Вікінг-1» та «Вікінг-2» вперше досліджували супутники не лише з
орбітальних, але й посадкових модулів з поверхні Марса [519, 926] з
просторовою роздільною заданістю близько 10 м. Багато зображень Фобоса з
близької відстані передав КА «Фобос» [2], який мав сісти на супутник, але це
йому не вдалось. На зображеннях було виявлено значну кількість дрібних
кратерів на поверхні супутників. Деталі поверхневих шарів розділено на 4
групи: 1) ударні кратери та безпосередньо пов’язані з ними деталі, такі як
вибухові відкладення та реголіт; 2) деталі, які можна вважати ендогенного
походження (лише для Фобоса), та які включають ринво- та ґраткоподібні
деталі; 3) альбедні та текстурні деталі (наприклад, темні деталі в кратерах,
яскраві обідки кратерів та своєрідні потоки на їхніх схилах); 4) гірські кряжі та
грані [1103]. Між кількістю кратерів та їх діаметрами існує зв’язок

lgN = A + BlgD,

(4.11)

де lgA = -1,39  0,01 та -1,55  0,07, B = -1,93  0,02 та -1,93  0,08 для Фобоса
та Деймоса.
На Фобосі спостерігаються дивні ряди борозен, які могли утворитися під
час сильного удару метеорита, коли виник найбільший кратер, або в результаті
тривалої припливної дії Марса, коли напруга довго накопичувалась та
протягом незначного проміжку часу зумовила тріщини. Типові борозни мають
ширину 100-200 м, глибину 10-20 м та довжину інколи до 30 км.
Підтвердженням ударної гіпотези вважається те, що на Деймосі немає не лише
борозен, але й ударних кратерів великого розміру [1104] і він має досить
згладжену форму. Характерною відмінністю поверхні Фобоса й Деймоса є те,
що на останньому знайдені місця активнішого переміщення матеріалу вниз по
схилах і дно його кратерів зазвичай заповнене темною речовиною. Крім того,
приблизно 4% поверхні цього супутника покрито світлішою речовиною, яка
відкривається після сповзання основних шарів ґрунту по схилах кратерів
[1098].
За зображеннями з КА «Вікінг-1, -2» [725, 896-898, 926] змодельовані
фотометричні властивості дисків Фобоса й Деймоса, виходячи із допущення,
що інтенсивність довільної точки диска I(,o,) визначається косинусами
кутів відбивання  та падіння o, а також фазовою функцією інтегрального
диска F() у виразі

I(,o,) = CoF() / ( + o),

(4.12)

де С – стала, величина якої визначається фізичними властивостями
поверхневого шару. Зображення отримані в інтервалі фазових кутів 1,3° ≤ α ≤
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122° для Фобоса і 0,5° ≤ α ≤ 122° для Деймоса. В інтервалі 20° ≤ α ≤ 80°
фазовий коефіцієнт для Фобоса і Деймоса дорівнює 0,024 та 0,020 m/град,
геометричне альбедо і фазовий інтеграл  0,066  0,006 і 0,27 для Фобоса та
0,069  0,006 і 0,32 для Деймоса; фотометрична неоднорідність поверхні обох
супутників складає близько 30%. Відмінностей у фотометричних
характеристиках в інтервалі 445-593 нм не виявлено. Спектри Фобоса і
Деймоса загалом подібні, але відрізняються величиною альбедо і
поглинальною особливістю при  = 1 мкм. За спектральним значенням
геометричного альбедо вели пошук відповідних аналогів [879, 955] (рис. 4.46).
Виявилося, що два найближчі аналоги Фобоса мають досить різне
походження й космогонічну передісторію: мафічну силікатну поверхню,
подібну до ґрунту Місяця або Меркурія, яка має схожу крутизну спектрів у
континуумі в ближній ІЧ ділянці, та спектри астероїдів D-типу, що належать
до первинної матерії поверхні тіл, які знаходяться переважно у зовнішній
частині Сонячної системи. Вважають, що спектр Фобоса є відображенням
механічного змішування ділянок поверхні з різними властивостями у червоній
і синій ділянках видимого спектра [878]. Дані ведучої півкулі Деймоса
відповідають даним Плутона [608], а в її спектрі є слабка смуга поглинання
при  ≈ 1 мкм (всього кілька відсотків у глибину), що виключає присутність
свіжопереробленого реголіту і багатих на органіку складових.
Альбедо країв та стін багатьох кратерів Фобоса місцями сягає 30%, що
узгоджується з припущенням, що в цих ділянках поверхні присутній
викинутий при утворенні ударних кратерів матеріал [1098], а фотометрична
неоднорідність зумовлена переважно багатьма зіткненнями з іншими тілами.
Поверхня Деймоса у масштабах десятки-сотні метрів надзвичайно гладка.
Світлішими є припідняті ділянки і схили кратерів, а темнішими – улоговини,
що є свідченням того, що незначний контраст альбедо зумовлений процесами у
товстому шарі реголіту.
Припускають, що реголіт був викинутий при потужних ударних
процесах, а потім тривалий час осідав на поверхню супутника товстим шаром
до 200 м завтовшки. Невелика різниця альбедо і спектрів указують на різний
склад елементів у поверхневих шарах супутників та нагадують астероїди D- і
T-типів, тому домінуючою є думка, що вони є астероїдами, які свого часу
потрапили в гравітаційний полон Марса (першим був захоплений Фобос).
Водночас існує гіпотеза [1051], що під час формування планети або
відразу ж після його завершення утворився один великий супутник, який під
дією гравітаційних сил зруйнувався. Основна маса уламків упала на поверхню,
а невеликі фрагменти залишилися на орбіті й стали супутниками,
правдоподібність чого була підтверджена комп’ютерним моделюванням. Не
виключено, що Фобос і Деймос можуть бути уламками одного
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протопланетного тіла [206]. За наземними поляризаційними дослідженнями
[1193] та з КА «Маринер-9» [899] побудовано фазову залежність ступеня
поляризації Деймоса у фільтрі V (рис. 4.47), яка нагадує таку ж залежність для
Місяця.

Рис. 4.46. Спектральна залежність геометричного альбедо (А) Фобоса за
різними даними (чорні трикутники і заповнені квадрати), карликової планети
Церери (незаповнені квадрати і кола) та астероїда Паллада (хрестики) [926]
Рис. 4.47. Фазова залежність ступеня поляризації Деймоса [1192]
Дослідження теплових властивостей [131] виявили теплову
неоднорідність диска при λ = 4-50 мкм, а їх аналіз дозволив оцінити зміни
теплової інерції K′. Так, за даними КА «Вікінг-1» та «Вікінг-2» в інтервалі λ 620 мкм з просторовою роздільною здатністю 1-2 км K′ = 0,0009-0,0016 для
Фобоса і 0,0006-0,002 для Деймоса – 0,0006-0,002 [784]. Водночас за даними
КА «Фобос» [131] для Фобоса вона складає 0,001-0,004. Розмір зерен реголіту
на поверхні супутників дорівнює 50-100 мкм. Надзвичайно великою виявилась
добова зміни температури: 340 K опівдні і 100 K опівночі. Оцінюють, що
глибина проникнення теплової хвилі складає лише близько 1 см, тому нижче 
температура є сталою на рівні ≈ 230 K [580, 747].
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5. Меркурій
5.1. Загальна характеристика

М

еркурій – найближча до Сонця планета, у якої практично
немає постійної атмосфери. Її загальна характеристика
наведена в табл. 5.1.
Меркурій довгий час залишався поза увагою науковців. Орбіта Меркурія
лежить в середині земної і для наземного спостерігача фазовий кут, подібно до
Місяця, змінюється майже від 0 до 180°, але через близьку відстань від Сонця
планету можна спостерігати лише дуже короткий час вранці та ввечері низько
над горизонтом, тому спостережні дані обмежуються досить вузьким
інтервалом фазових кутів навколо значення 90. У високогірних обсерваторіях
велися спостереження вдень на досить близьких відстанях від Сонця, що
дозволило значно розширити інтервал фазових кутів. Найсприятливішою для
спостережень є ІЧ ділянка спектра, де інтенсивність розсіяного земною
атмосферою світла значно менша. Меркурій ніколи не віддаляється від Сонця
далі, ніж на 28°, тому його зовсім недовго видно на фоні ранкової або вечірньої
зорі. У періоди найкращої видимості Меркурій часто буває дуже яскравий
(іноді такий же яскравий, як Сиріус – найяскравіша зірка на небосхилі), його
блиск складає -2,2m.
Меркурій – найменша планета земної групи за формою близька до сфери
з екваторіальним радіусом 2439 ± 2 км, що менше навіть за супутник Юпітера
Ганімед і супутника Сатурна Титан (рис. 5.1). Різниця півосей екваторіального
еліпса планети складає близько 1 км, а відхилення геометричного центра
планети (кулі) від центра мас складає ~ 1,5 км. При прольотах КА «Маринер10» і «Мессенджер» поблизу Меркурія було зареєстровано магнітне поле, яке
дозволило припустити наявність металевого ядра з розміром до 2/3 діаметра
планети та масою до 80% усієї маси Меркурія. Як і годитися богові торгівлі й
посланцеві Олімпу (відмітимо також – і заступнику шахраїв і злодіїв), він
досить швидко рухається своєю орбітою: меркуріанський рік триває лише
87,97 земних діб, тому зближення будь-якого КА з таким «жвавим» об’єктом є
дуже складним навігаційно-балістичним завданням із застосуванням складної
стратегії й численних гравітаційних маневрів. До того ж, Меркурій рухається
навколо Сонця по сильно витягнутій еліптичній орбіті. Тривалість сонячної
доби – 176 земних діб; середня швидкість руху планети по орбіті складає 48
км/с; друга космічна швидкість планети – 4,3 км/с. До 1965 р. вважалося, що
період обертання планети навколо власної осі, який визначався за аналізом
зарисовок диска планети, є резонансним; тобто, збігається з сидеричним
періодом і складає 87,969 земних діб.
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Таблиця 5.1. Зведена таблиця фізичних та орбітальних характеристик
Меркурія
Середній діаметр
4878 км
Об’єм
6,0831010 км³
Маса
3,3021023 кг
Густина
5,427 г/см³
Стиснення
Практично немає
Площа поверхні
7,5×107 км²
Гравітація в екваторіальній зоні
3,701 м/с², або 0,377g
Друга космічна швидкість
4,435 км/с
Сидеричний період обертання
58 днів 15,5088 годин
Екваторіальний нахил до площини орбіти
≈ 0,01°
Температура поверхні
Мін.
Середня
Макс.
90 K
440 K
770 K
Середня відстань від Сонця
5 790 9176 км (0,38709893 а. о.)
Перигелій
46 001 272 км
Афелій
69 817 079 км
Сидеричний орбітальний період
87,96934 земних доби
Синодичний період обертання
115,9 земних діб
Середня орбітальна швидкість
47,36 км/с
Ексцентриситет орбіти
0,20563069
Нахил орбіти до площини екліптики
7,004°
Елонгація
< 28°
Довжина орбіти
360 000 000 км
Склад атмосфери
Калій
31,7 %
Натрій
24,9 %
Атомарний кисень
9,5 %
Аргон
7,0 %
Гелій
5,9 %
Молекулярний кисень 5,6 %
Азот
5,2 %
Діоксид вуглецю
3,6 %
Вода
3,4 %
Водень
3,2 %
Це було пов’язане з тим, що насприятливіші умови для спостереження
Меркурія повторюються приблизно через потрійний синодичний період, тобто
через 348 земних діб, що майже дорівнює шестикратному періоду обертання
Меркурія (352 доби), тому кожного разу у сприятливий час спостерігали майже
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одну і ту саму ділянку поверхні планети. Проте, вже перші РЛ спостереження,
проведені 6, 10, 12 та 25 квітня 1965 р. на іоносферній обсерваторії Аресібо
[937] показали, що доплерівське розширення частоти відбитого радіосигналу
сумісне з періодом обертання в 59  5 земних діб, а вісь обертання з площиною
орбіти утворює кут 80  4. Пізніше тривалість періоду обертання було
уточнено і зараз вважається, що вона складає 58,664  0,009 земних діб.
Практично таке ж значення (58,661  0,017 земних діб) дали й результати
обробки отриманих КА «Маринер-10» зображень, який тричі пролетів повз
Меркурій (29 березня, 21 вересня 1974 р. та 16 березня 1975 р. [724]. Крім того,
було уточнено нахил осі обертання до площини екватора (приблизно 2) і
встановлено, що положення осі відповідає меридіану 210. Такий період
обертання не випадковий, а є в резонансі з періодом обертання планети
навколо Сонця і точно відповідає 2/3 значення останнього [459].
Меркуріанська зоряна доба дорівнює 58,65 земної доби, тобто майже 2/3
меркуріанського року, і це є унікальним явищем у Сонячній системі, коли за
один меркуріанський рік планета встигає пройти навколо своєї осі півтора
оберти. Якщо в момент проходження Меркурієм перигелію певна точка його
поверхні обернена точно до Сонця, то в наступне проходження перигелію до
Сонця буде повернена точно протилежна точка його поверхні, а ще за один
меркуріанський рік Сонце знову повернеться в зеніт над першою точкою.
Сонячна доба на Меркурії триває два меркуріанські роки, або три
меркуріанські зоряні доби! В результаті такого руху планети по орбіті на її
поверхні виділяються так звані «гарячі довготи» – тобто два протилежних
меридіани, які по черзі повернені до Сонця під час проходження Меркурієм
точки перигелію і тому тут буває особливо гаряче навіть за меркуріанськими
мірками. Найгарячішою є так звана область Калоріс або Долина Спеки
(рис. 5.1).
Комбінація рухів планети породжує ще одне унікальне явище.
Швидкість обертання планети навколо осі – величина практично постійна, тоді
як швидкість орбітального руху через значний ексцентриситет постійно
змінюється. На ділянці орбіти поблизу перигелію протягом приблизно 8 діб
швидкість орбітального руху перевищує швидкість обертального руху. В
результаті Сонце на небі Меркурія спочатку зупиняється, а потім починає
рухатися у зворотному напрямку – із заходу на схід. Це явище іноді називають
ефектом Ісуса Навіна, за іменем біблійного героя, який умів зупиняти рух
Сонця. Для спостерігача на довготах, що відстоять від «гарячих довгот» на 90,
Сонце сходить (і заходить) двічі. Найвражаючим видовищем на
меркуріанському небосхилі є Сонце, розміри якого в 2-3 рази більші, ніж на
земному небі. При порівнянні швидкості обертання планети навколо своєї осі й
навколо Сонця, враховуючи велике витягнення орбіти планети, бачимо, що
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видиме переміщення Сонця чорним меркуріанським небом зовсім не таке, як
на небі Землі.

Рис. 5.1. Справа вгорі знімка басейн Спеки (Калоріс) діаметром 1300
км, подібний до колових морів Місяця; плоске дно оточене розломами і
звивистими гребенями гір (http://photojournal. jpl. nasa.gov/)
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Шлях Сонця є неоднаковим на різній довготі планети. Так, у районі
меридіанів 0 і 180 рано-вранці у східній частині неба над обрієм уявний
спостерігач міг би побачити «маленьке» (але все ж удвічі більше, ніж на небі
Землі) Світило, що дуже швидко піднімається над обрієм і рух якого у міру
наближення до зеніту поступово сповільнюється, а саме воно стає яскравішим і
жаркішим, збільшуючись у розмірах у 1,5 рази: це Меркурій підходить до
Сонця найближче (рис. 5.2). Ледь пройшовши точку зеніту, Сонце завмирає,
трохи відходить назад протягом 2-3 земних діб, ще раз завмирає, а потім
починає рухатися вниз зі зростаючою швидкістю й помітно зменшується в
розмірах: це Меркурій віддаляється від Сонця, йдучи по витягнутій частині
своєї орбіти, потім з досить великою швидкістю зникає за обрієм на заході.

Рис. 5.2. Шлях Сонця по небу Меркурія в районі меридіана 180 зх. д.
Цифрами
позначено
час
від
сходу
Сонця
(земних
діб)
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Інакший вигляд має видимий рух Сонця поблизу 90 та 270 зх. д.
(рис. 5.3), де воно виписує дивні піруети та за добу сходить і заходить
тричі.Такі «зиґзаґи» сонячного ходу відбуваються тому, що на короткому
відрізку орбіти при проходженні перигелію (мінімальної відстані від Сонця)
кутова швидкість руху Меркурія по орбіті навколо Сонця стає більшою, ніж
кутова швидкість його обертання навколо осі, що призводить до його
переміщення на небосхилі планети протягом двох земних діб проти його
звичного ходу. Зірки на небі Меркурія переміщуються втричі швидше, ніж
Сонце, тому зірка, що з’явилася одночасно з Сонцем над ранковим обрієм,
зайде на заході ще до полудня.
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Рис. 5.3. Шлях Сонця по небу Меркурія в районі меридіана 270 зх. д.
Цифрами
позначено
час
від
сходу
Сонця
(земних
діб)
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
5.2. Спрямовані до Меркурія космічні апарати
КА «Маринер-10» НАСА стартував 3 листопада 1973 р. з метою
вивчення планет Венери й Меркурія з пролітної траєкторії. Він був оснащений
двома однаковими камерами на видимий та УФ діапазони, УФ спектрометром,
ІЧ радіометром, детектором сонячної плазми, комплектом лічильників
Гейгера-Мюллера для реєстрації заряджених частинок та двома
магнітометрами, винесені на штанзі довжиною 7 м. Він був першим апаратом,
що використав гравітаційний маневр, змінивши за допомогою Венери свій
перигелій для зближення з орбітою Меркурія. Поблизу Меркурія він пролітав
29 березня (на відстані 703 км), 21 вересня 1974 р. (48 070 км) і 16 березня 1975
р. (327 км).
КА «Мессенджер» НАСА мав на борту таке обладнання.
1) Дворежимна камера MDІ (Mercury Dual Іmagіng System) для
топографічної зйомки й детального дослідження ландшафту, яка включала
ширококутну (поле зору 10,5 і 12 різних фільтрів у спектральному діапазоні
400-1100 нм) й вузькокутну (поле зору 1,5, чорно-білі зображення)
мультиспектральні камери.
2) Рентгенівський спектрометр XRS (X-Ray Spectrometer) призначений
для визначення елементного складу тонкого (до 1 мм) верхнього шару
поверхні Меркурія з просторовою роздільною здатністю 200-1000 км. Він
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реєструє рентгенівське випромінювання з енергією в межах 1-10 кеВ, де
перебувають спектральні лінії магнію, алюмінію, кремнію, сірки, кальцію,
титану й заліза, а також сонячне рентгенівське і гамма-випромінювання.
3) Гамма-спектрометр і нейтронний спектрометр GRNS (Gamma-Ray and
Neutron Spectrometer) для реєстрації нейтронів і гамма-променів від елементів
на поверхні Меркурія, що з’являються під дією космічного випромінювання, а
також природного випромінювання радіоактивних елементів. Прилад
застосований для картографування поверхні планети з метою визначення
елементного складу її кори, і, зокрема, для виявлення криги на полюсах.
4) Спектрометр частинок з високою енергією та плазми EPPS (Energetіc
Partіcle and Plasma Spectrometer) для вивчення складу, розподілу та енергії
заряджених частинок у магнітосфері Меркурія. Він складається зі
спектрометра заряджених частинок EPS і високошвидкісного плазмового
спектрометра FІPS.
5) Спектрометр для дослідження складу атмосфери і поверхні MASCS
(Mercury Atmospherіc and Surface Composіtіon Spectrometer) Меркурія. Містить
два спектрометри: видимого й УФ та видимого й ІЧ діапазонів.
6) Лазерний висотомір MLA (Mercury Laser Altіmeter) для високоточної
топографічної зйомки поверхні Меркурія.
7) Трикомпонентний магнітометр MAG для дослідження магнітних
аномалій на поверхні Меркурія та для вивчення структури й динаміки
магнітного поля.
Зазначимо ще раз, що Меркурій є одним із найважче досяжних об’єктів
Сонячної системи. Для переходу з навколоземної на навколомеркуріанську
орбіту потрібно погасити значну частину орбітальної швидкості Землі, яка
складає ~30 км/с. На сьогодні жоден КА не придатний для прямого перельоту
до Меркурія, тому застосовується складна стратегія численних гравітаційних
маневрів. Так, траєкторія КА «Мессенджер» передбачала 6 таких маневрів: 1
серпня 2005 р. апарат пройшов на висоті 2866 км від поверхні Землі, а 24
жовтня 2006 р. і 5 червня 2007 р. він двічі пролетів біля Венери; 24 жовтня
2006 р. КА зробив гравітаційний маневр у полі тяжіння Венери, пройшовши на
відстані 3040 км від її поверхні з швидкістю 12,4 км/с та опинився на
геліоцентричній орбіті з такими параметрами: велика піввісь 0,7235 а. о.,
ексцентриситет 0,245, нахил до екліптики 6,1 (відстань у перигелії 0,546 а. о.,
в афелії 0,901 а. о.) Цей маневр міжпланетної станції проводився для системи
наземного супроводження практично наосліп, тому що Венера в цей час була
за Сонцем, зв’язку з апаратом не було, приймали тільки немодульований
сигнал КА і лише за доплерівським зсувом частоти відслідковували його
променеву швидкість. Однак під час наступного гравітаційного маневру 5
червня 2007 р. в полі тяжіння Венери умови були вже сприятливішими і тому
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було заплановано велику наукову програму спостережень цієї планети. 15
січня, 6 жовтня 2008 р. і 30 вересня 2009 р. КА зробив ще три гравітаційні
маневри біля Меркурія і лише 18 березня 2011 р. вийшов на високоеліптичну
полярну орбіту і став його першим штучним супутником (мінімальна відстань
від поверхні ≈ 190 км, максимальна ≈ 15 000 км, нахил орбіти до площини
екватора 80-82.
Міжнародна космічна місія «BepіColombo» розробляється спільно
європейським космічним та японським аерокосмічним агенством. КА
складається з модулів ЄКА «Mercury Planetary Orbіter» (MПO) та Японії
«Mercury Magnetospherіc Orbіter» (MMO). МПО буде досліджувати поверхню
Меркурія і його внутрішню будову, а MMO – магнітне поле та магнітосферу
планети. У розробці конкретних приладів беруть участь РФ, Франція і Австрія.
Запуск заплановано на 2013 р., а до Меркурія цей КА долетить у 2019 р.
5.3. Атмосфера планети
Пошуки атмосфери проводились різними методами (спектроскопія,
проходження Меркурія по диску Сонця, поляриметрія), що давало суперечливі
результати щодо її потужності та складу. Найдостовірнішу інформацію
одержали під час прольоту КА «Маринер-10» мимо планети у січні 1974 р. Дані
УФ спектрофотометрії [368] показали дуже розріджену атмосферу з тиском
менше 210–12 бар, можливими складовими якої є хімічні елементи (кількість
молекул на промені зору), наведені в табл. 5.2. Така атмосфера скоріше є
екзосферою, тобто середовище настільки розріджене, що його складові частіше
зіштовхнуться з поверхневим шаром, ніж між собою. Вважають, що її
утворюють атоми, захоплені з сонячного вітру або вибиті з поверхневого шару
сонячним вітром та мікрометеоритами, час життя яких складає близько 200 діб.
Кількість водню і гелію поповнюється, принаймні частково, потоком
гарячого іонізованого газу від Сонця. Водень і кисень частково додають
крижані ядра комет і метеорити, що падають на Меркурій. Натрій, калій і
частина кисню найімовірніше з’являються під час їх вибивання з поверхні
планети. Дані радіопокриття КА «Маринер-10» Меркурієм показали [552, 983],
що електронна густина в атмосфері менше 103/см3, а максимальна густина газу
на денній стороні не перевищує 106 молекул/см3.
Таблиця 5.2. Складові атмосфери за даними УФ спектрофотометрії [368]
He – 71011
C – 51010
H – 51012
O – 11011
13
13
12
Ar – 510
Ne – 310
Xe – 110
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Не виключено, що потужність атмосфери змінюється в часі та може
епізодично утворюватися й зникати, а можливими механізмами її виникнення
можуть бути: 1) випаровування матеріалів поверхневого шару на освітленій
стороні планети; 2) фотоелектронна емісія з поверхневого шару; 3) захоплення
магнітним полем протонів сонячного вітру [983].
Вже при перших маневрах КА «Месенджер» в січні 2008 р. були
проведені спостереження з УФ спектрометром, які виявили в екзосфері водень,
натрій і кальцій та встановили асиметрію їх кількості: щільність натрію й
водню в північній і південній півкулях істотно різниться. Це зумовлено тим,
що через високу температуру та слабку силу тяжіння планети з одного боку та
великий тиск світла й сонячного вітру з іншого – екзосфера витягується в
«хвіст», спрямований в протилежний від Сонця бік, тому сліди присутності
цих частинок знаходили на відстані щонайменше 40 000 км. Під час
наступного маневру 6 жовтня 2008 р. було практично завершене детальне
картування хімічного складу екзосфери. Через близькість до Сонця на
Меркурій визначальною є дія припливної сили, що має призводити до
виникнення над поверхнею планети електричного поля з напруженістю
приблизно вдвічі більшою, ніж для так званого «поля ясної погоди» над
поверхнею Землі, але відрізнятиметься від останнього порівняною
стабільністю.
5.4. Фотометричні та поляризаційні властивості
Найповнішим рядом визначення залежності зоряної величини Меркурія
від кута фази дотепер є візуальні спостереження А. Данжона [473] в інтервалі
3° ≤ α ≤ 123 (рис. 5.4), яка апроксимується виразом [473]

m = 3,80( / 100) – 2,73( / 100)2 + 2,00( / 100)3. (5.1)
У широкому діапазоні довжини хвиль 314,7-1063,5 нм найповнішими є
спостереження планети на Бойденській обсерваторії в Південній Африці [679]
в інтервалі фазових кутів α 58-115. Окремі ділянки спектра вирізали 10
вузькосмугових та 3 широкосмугових (система UBV) фільтри. Аналіз цих
даних [184] в модифікованій тіньовій моделі Хапке (вирази (2.62-2.69)) для
параметра пористості такого ж значення, як і для Місяця дав значення
індикатриси розсіяння (табл. 5.3), першого коефіцієнта при розкладі
індикатриси розсіяння в ряд за поліномами Лежандра х1 = -1,1 та альбедо
одноразового розсіяння (табл. 5.4), за якими розрахували фазову функцію (з
урахуванням ефекту опозиції), спектральні значення геометричного,
сферичного та болометричного (Аі = 0,093  0,008) альбедо (табл. 5.4).
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Рис. 5.4. Фазова залежність блиску Меркурія у візуальних променях:
кружки – спостереження [473], суцільна лінія – апроксимація (5.01); пунктир –
модельні розрахунки [184]
Таблиця 5.3. Індикатриса
візуальних променях [184]
°
()
Ф()
°
0
3,22
1,000
60
10
2,98
0,503
70
20
2,46
0,379
80
30
2,12
0,300
90
40
1,82
0,235
100
50
1,57
0,183
110

розсіяння () та фазова функція Ф() у
()
1,39
1,23
1,01
0,90
0,78
0,68

Ф()
0,144
0,111
0,0784
0,0588
0,0418
0,0288

°
120
130
140
150
160
170

()
0,52
0,38
0,23
0,090
0,016
0,005

Ф()
0,170
0,092
0,039
0,011
0,00022
0,00003

Виявилося, що спектральні значення геометричного альбедо і розподіл
яскравості по диску, а також параметри частинок поверхневого шару Меркурія
та Місяця подібні у видимих довжинах хвиль [634, 819], але суттєво різняться
в ІЧ променях (рис. 5.5), де спектр Меркурія більше подібний до спектра
місячних морів.
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Рис. 5.5. Порівняння відносної спектральної відбивної здатності
інтегрального диска Меркурія (точки) та різних деталей поверхні Місяця
(лінія): А – гірські ділянки, В – моря, С – яскраві гірські кратери, D - яскраві
морські кратери [819]
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Таблиця 5.4. Спектральні значення альбедо одноразового розсіяння ,
геометричного Аg та сферичного Аs альбедо [184]
Ag
As
, нм

314,7
0,103  0,012
0,084  0,010
0,033  0,003
359,0
0,127  0,015
0,103  0,012
0,041  0,003
392,6
0,143  0,017
0,117  0,014
0,046  0,004
415,5
0,147  0,018
0,120  0,015
0,048  0,004
457,3
0,170  0,021
0,139  0,017
0,054  0,004
501,2
0,187  0,022
0,153  0,018
0,060  0,005
626,4
0,248  0,029
0,204 0,024
0,090  0,007
729,7
0,278  0,033
0,229  0,027
0,080  0,006
859,5
0,299  0,035
0,246  0,029
0,097  0,008
1063,5
0,353  0,039
0,292  0,032
0,115  0,009
U
0,121  0,014
0,098  0,011
0,039  0,003
B
0,157  0,019
0,129  0,016
0,051  0,004
V
0,202  0,023
0,165  0,019
0,065  0,005
Через малий кутовий розмір Меркурія, діаметр якого для наземного
спостерігача змінюється в межах 5-13 кутових секунд, та спостереження його
лише низько над горизонтом, навіть в місцях з високою якістю зображення на
диску планети зареєстровано альбедні деталі лише найбільшого розміру.
Правда, останніми роками Л. Ксанфомаліті [744] для вивчення оптичної
неоднорідності диска запропонував метод спеклфотометрії, тобто
фотографування з надзвичайно короткою експозицією, що дозволило вести
такі спостереження й на обсерваторіях з поганою якістю зображення.
Незважаючи на такі труднощі, наприкінці ХХІ ст. Дж. Скіапареллі склав
першу карту розташування деталей на диску Меркурія, яку на початку ХХ ст.
уточнили П. Лоуелл та Е. Антоніаді.
Дж. Скіапареллі запропонував давати деталям поверхні назви з грецької
та римської міфології та записувати латиною, які й були покладені в основу
при затверджені запропонованої Дольфюсом і Мюрреєм номенклатури назв
альбедних деталей Меркурія в 1976 р. на 16 асамблеї МАС (табл. 5.5).
Погодилися, що великим кратерам (діаметром більше 100 км)
присвоюватимуть імена діячів у гуманітарній та мистецькій галузях, внесок
яких є значущим. На честь дослідників Меркурія може бути названо не більше
шести деталей. Уступам присвоюватимуть імена дослідницьких суден,
долинам – радіообсерваторій, рівнинним ділянкам – назви планети різними
мовами та імена богів, які в різних міфологіях відігравали роль, подібну ролі
Меркурія у римлян [42].
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Таблиця 5.5. Номенклатура альбедних деталей Меркурія
Світлі деталі
Лат. транскрипція
Укр. транскрипція
Apollonia
Аполлонія
Aurora
Аврора
Australia
Австралія
Borea
Борея
Caduceata
Кадуцеата
Cyllene
Киллена
Gallia
Галлія
Heliocaminus
Геліокамін
Hesperis
Гесперида
Liguria
Лігурія
Pentas
Пентада
Phaethontias
Фаетонтія
Pieria
Пієрія
Pleias
Плеяда
Tricrena
Трикрена
Темні Деталі
Solitudo Admetei
Пустеля Адмета
Solitudo Alarum
Пустеля Аларум
Solitudo Aphrodies
Пустеля Афродити
Solitudo Argyphontae
Пустеля Аргифонта
Solitudo Atlantis
Пустеля Атланта
Solitudo Criophori
Пустеля Кріофора
Solitudo Helii
Пустеля Геліоса
Solitudo Hermae Trismegisti
Пустеля Гермеса Трисмегіста
Solitudo Horarum
Пустеля Ор
Solitudo Jovis
Пустеля Юпітера
Solitudo Lyaconis
Пустеля Лікаона
Solitudo Maiae
Пустеля Майї
Solitudo Martis
Пустеля Марса
Solitudo Neptuni
Пустеля Нептуна
Solitudo Persephones
Пустеля Персефони
Solitudo Phoenicis
Пустеля Фенікса
Solitudo Promethei
Пустеля Прометея

°
+50
+45
-90
+90
+65
-55
+40
+35
-45
+40
+15
0
-20
+15
-5

L° зх. д.
330
30
0
0
90
315
120
170
355
195
315
130
330
140
40

+50
-15
+25
-15
-30
-20
-3
-50
+25
-20
0
-15
-30
+30
-60
+25
-55

90
290
275
350
210
240
180
50
110
125
90
155
90
150
240
230
136
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Після виявлення подібності структури поверхневих шарів Меркурія [883]
і Місяця (рис. 5.6) у складі МАС створили робочу групу з присвоєння назв
численним кратерам.

Рис. 5.6. Порівняння рельєфу Меркурія (ліворуч) і Місяця (праворуч) за
мозаїками фотографій (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Фотометричний контраст деталей поверхні дано в табл. 5.6. За
зображеннями поверхні Меркурія створили каталоги кратерів, діаметри яких
більше 20 км, яких у поясі широт від -60 до +60) нараховується 2927 та по
262 кратери в південному й північному полярних районах [426].
За даними про 960 кратерів на 13% поверхні, кількість кратерів n та їх
діаметр D пов’язує така залежність [144]:
lgn = 11,58 - 2lgD,
та

25 < D < 63 км

(5.2а)
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D > 63 к

lgn = 16,38 - 3lgD,

(5.2б)

Таблиця 5.6. Відбивна здатність деталей диска Меркурія при α = 5° [634]
Деталі
(486 нм)
(554 нм)
Яскраві кратери
0,21-0,38
0,25-0,46
Гладкі рівнини
0,07-0,18
0,09-0,22
Міжкратерні рівнини
0,10-0,17
0,12-0,21
Пагорби на рівнинах
0,09-0,15
0,11-0,18
Яскраві промені
0,16-0,26
0,20-0,32
Плоске дно кратерів
0,10-0,18
0,12-0,22
Вторинні кратерні поля
0,10-0,14
0,12-0,17
Перший розподіл близький до насиченого розподілу кратерів на
місячних материках, а другий – до ненасиченого розподілу на морях. Крім
того, за даними для 178 кратерів встановлено співвідношення їхньої глибинами
h та діаметра D [795]:
h = 0,176D0,980

при D  9,8 км

(5.3а)

h = 0,910D0,260

при D  9,8 км,

(5.3б)

та
які, як видно з рис. 5.7, дуже близькі до відповідних залежностей для кратерів
на поверхні Місяця.

Рис. 5.7. Співвідношення глибина (h) – діаметр (D) кратерів на Меркурії
(світлі кружки) та Місяці (темні кружки) [569]
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На природу кратерних утворень існують різні погляди. Так, в [569]
стверджують, що немає достатніх доказів їх вулканічного походження, тоді як
в [1118] – навпаки, що спостережні властивості кратерів та їх довкілля можуть
бути погоджені лише за допущення, що разом з ударними є і кратери
вулканічного походження.
Поляризаційні властивості інтегрального диска Меркурія, як і всіх тіл
Сонячної системи, за допомогою візуального поляриметра вперше досліджував
Б. Ліо [791, 792] в 1922-1924 та в 1930 роках. Пізніше цю роботу продовжив А.
Дольфюс [494] за допомогою візуального і фотоелектричного поляриметрів
(рис. 5.8). Виявилося, що його темні деталі сильніше поляризовані (рис. 5.9) та
має місце довготна залежність (рис. 5.10).

Рис. 5.8. Спектральна (довжина хвиль у мікронах) фазова залежність
ступеня поляризації світла диска Меркурія за візуальними (Ліо – хрестики і
Дольфюс – заповнені кружки) і фотоелектричними спостереженнями
Дольфюса (незаповнені кружки) [494]
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Рис. 5.9. Відмінності поляризаційних властивостей світлих (хрестики) і
темних (заповнені кружки) деталей диска Меркурія; лінії – розрахунки [494]

Рис. 5.10. Довготна залежність ступеня поляризації диска Меркурія [785]
5.5. Теплові властивості Меркурія
Вимірювання теплового випромінювання Меркурія, як і інших планет,
вперше провели Е. Петіт з колегами у другій половині 1920-х років [202] і
встановили, що в підсонячній точці на середній відстані Меркурія від Сонця
температура Т його поверхні дорівнює 613 К, є такою ж як і розрахункова при
значенні болометричного альбедо 0,07 (616 К). Досить ґрунтовно теплові
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властивості досліджувались в 1968-1971 роках [880], коли одержали зміну
температури зі зміною фазового кута α при довжині хвиль 3,6-3,8, 4,6, 8,6, 10,8
і 12,2 мкм.
В 1974 р. КА «Маринер-10» вивчив зміну інтенсивності теплового
випромінювання в діапазонах λ 8-14 та 35-55 мкм уздовж екваторіального
району [440, 441], що дозволило дослідити зміну температури нічного боку
планети з довготою центрального меридіану з просторовою роздільною
здатністю від 40 до 200 км та оцінити ймовірну межу (0,0015-0,003) теплової
інерції K, значення якої міняється з довготою центрального меридіана.
Вважають, що малі значення K відповідають поверхням, на яких немає виходу
скельних порід назовні, а великі – скельним породам.
Визначення температури в радіодіапазоні вперше провели в 1960-1961
рр. при λ = 3,45 і 3,75 см в діапазоні 58 ≤ α ≤ 106 [666], а зараз охоплюють
діапазон λ від 0,5 мм [669] до 21 см [364]. На особливу увагу заслуговують
спостережні дані при λ = 3,4 мм [530-532], 3,75 см [728] і 1,95 і 6 см [872]
проведені в 1965-1969 рр., детальний огляд яких можна знайти в [127, 157].
Подібно до теплової ділянки спектра тут також мають місце зміни температури
Т з фазовим кутом α:
 = 3,1 мм [1129]
Тя = (366  40) + (166  18)cos[ - (18  15)] (K).

(5.4)

 = 3,3 мм [531]
Тя = (296  7) + (130  9)cos[ - (16  5)] (K).

(5.5)

Виявлене досить велике (47 К) середньоквадратичне відхилення окремих
вимірювань від апроксимації віднесли на рахунок довготної залежності,
врахування якої велось за виразом
Тя = (296  7) + (127  9)cos[ - (164)] +(16  9)cos[2L + (1628)] (K). (5.6)
При цьому були виявлені інтервали гарячих (0 < L < 30, 150 < L < 210,
330 < L < 360), теплих (30 < L < 60, 120 < L < 150, 210 < L < 240, 300 < L <
330) та холодних (60 < L < 120, 240 < L < 300) довгот.
=3,4 мм [532]
Тя = (277  12) + (93  17)cos[ - (29  10)] (K).
=8,0 мм [61]
Тя = (530  50) + (290  70)cos[ - (0  15)] (K).

(5.7)
(5.8)
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=19,5 мм [703]
Тя = (288  7) + (75  13)cos[ - (38  17)] (K).

(5.9)

При =37,5 мм [727, 728] було також виявлено довготну залежність,
тому апроксимаційний вираз набув вигляду
Тя = (380  4) + (55  3)cos[ - (32  4)] +
+ (11  3)cos[2L + (8  11)] (K),

(5.10)

а також було встановлено закономірність зміни температури Т протягом доби
та визначене Tmax і Tmin її для:
гарячих
Тя = (397  8) + (67  4)cos[(t / Р( - (0,08  0,001)],
(5.11a)
Tmax = 464  9 К, Tmin = 413  11 К,
теплих
Тя = (364  9) + (49  6)cos[(t / Р( - (0,1  0,002)],
(5.11б)
Tmax = 402  9 К, Tmin = 330  9 К
і холодних інтервалів довгот центрального меридіана:
Тя = (368  8) + (34 5 )cos[(t / Р( - (0,17  0,06)],
Tmax = 334  11 К, Tmin = 315  11 К.

(5.11в)

Тут t / Р = 0 – момент місцевого полудня, Р = 176 земних діб – тривалість
меркуріанської доби. Спостереження при інших значеннях λ належать до дуже
обмежених інтервалів α, тому відповідні апроксимаційні вирази не були
знайдені, але ці дослідження були використані для визначення відповідних
характеристик ґрунту, перш за все – коефіцієнта теплової інерції K. Оскільки
відповідні розрахунки велися в моделі однорідного по глибині шару, то для
усунення їх неузгодженості зі спостереженнями запропонували розглядати
теплопровідність як двокомпонентну, тобто як суму радіаційної, величина якої
пропорційна Т3, та контактної kc, величина якої не залежить від температури
[872]
k(T) = kc + BT.
(5.12)
При розрахунках окрім параметра теплової інерції вводиться параметр
, який дорівнює величині відношення радіаційної і контактної
теплопровідності:
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 = BT3 / kc.

(5.13)

Порівняння спостережних спектрів і розрахованих за цією моделлю для
K = 0,002 та  = 0, 0,1, 0,4 та 1,0 середньодобових температур в інтервалі λ
0,31-21 см показано на рис. 5.11. Особливе місце займає комплексний
експеримент за вимірюванням триелементного радіоінтерферометра
Канадського національного центру в Алгонкун Парк [471], до програми якого
окрім традиційних вимірювань інтенсивності радіовипромінювання при λ = 6
см і 18 см входило ще й поляризаційні при λ = 3,71 см. За аналізом цих та
отриманих іншими авторами (при λ = 0,31 і 0,33 см) даних було визначено
діелектричну проникність ′, тангенс втрат tg, а також (за формулою
Кротикова (2.102)) густини ґрунту  (табл. 5.7).

Рис. 5.11. Порівняння спостережних (точки) та розрахованих (суцільні
лінії) спектрів постійної складової радіояскравісних температур Меркурія [872]
Таблиця 5.7. Спектральне значення діелектричної проникності ,
тангенса втрат tg, та густини ґрунту  [471]
0,31
0,33
3,71
6,0
18,0
, см
1,4-1,5
1,5-2,0
2,1-2,7
2,5
2,8-3,0

0,004-0,005 0,005
0,004-0,015 0,005-0,010 0,008-0,009
tg
0,65
1,18
1,20
1,45
, гсм-3 0,45
Окрім радіофізичних спостережень інтегрального диска, за допомогою
радіотелескопа з антеною дуже великих розмірів (VLA, Нью-Мехіко) 6 липня
1986 р. та 2 і 23 лютого 1988 р. були проведені вимірювання інтенсивності
теплового випромінювання окремих деталей диска Меркурія в довжинах хвиль
2 та 6 см з тривалістю спостережень щоночі 5-6 годин [763]. За цими даними
були побудовані теплові [763] та поляризаційні (частково поляризованої та
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деполяризованої складових) карти диска з кутовою роздільною здатністю 1 (6
липня 1986 р.), 0,6 та 1,0 на довжині хвиль 2 та 6 см (2 лютого 1988 р.) і 1,0
та 2,5 на довжинах хвиль 2 і 6 см (23 лютого 1988 р.), де було виявлено дві
теплові аномалії (своєрідні теплові полюси), рознесені за довготою на 180. На
карті за 2 лютого 1988 р. температура аномалії сягала 395 К при довжині хвилі
2 см та 375 К – при 6 см. За результатами спостережень максимальна
поляризація 2 лютого досягла 16% та 23 лютого 1988 р. 14,4%. У підрадарній
точці радіовипромінювання не було поляризованим. Поляризація та
інтенсивність цих даних обмежено рівнем 5.
Міру деполяризації, яка виникає в процесі багаторазового розсіяння при
проходженні поляризованого радіопроменя крізь нерівності поверхневого
шару автори роботи [763] запропонували визначати за виразом
D6,2 = P(6 см) / P(2 см),

(5.14)

де Р(6 см) та Р(2 см) – спостережні ступені поляризації на довжині хвиль 6 та 2
см. Насправді цей вираз характеризує різницю поляризаційних властивостей
теплового випромінювання, яке виходить з різної глибини, а також відмінності
ефективної діелектричної сталої на цій довжині хвиль, а також слугує
індикатором неоднорідності фізичних властивостей деталей диска Меркурія
[763]. 26, 29 січня 1988 р. та 28 березня 1991 р. були проведені
радіоінтерферометричні спостереження при λ = 0,3 см, а 13-15 квітня та 11
серпня 1990 р. радіофізичні спостереження з антеною VLA при λ = 3,6, 6,2,
18,0, 20,5 см та 1,3, 2,0 см [763], за якими також визначали розподіл ступеня
поляризації радіовипромінювання по диску (рис. 5.12), ефективну
діелектричну проникність та середньостатистичний кут нахилу нерівностей
(рис. 5.13).
Через те, що Меркурій розташований близько до Сонця, повільно
обертається навколо своєї осі та фактично не має атмосфери, то йому
характерні найбільші серед тіл Сонячної системи перепади температури як
протягом доби, так і в русі орбітою. Так, середня температура його денного
боку доходить до 623 К, а нічного – лише 103 К. У приполярних районах вона
мінімальна (близько 90 К); а на так званих «гарячих довготах» максимальна –
до 700 К опівдні [763]. На мінімальній відстані від Сонця, температура
піднімається до 703 К, а при максимальному віддаленні – опускається до 553
К. Відразу після заходу сонця температура в приекваторіальній області різко
знижується до 173 К, а опівночі – до 103 К, але відразу після сходу сонця
швидко прогрівається до 503 К.
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Рис. 5.12. Розподіл ступеня поляризації теплового випромінювання по
диску Меркурія на різній довжині хвиль: точки – спостереження, суцільні лінії
– розрахунки для однорідної моделі гладкої поверхні при  = 1,2, 2,0, 2,2, 2,3
при λ = 2,0, 3,6, 6,2, 18,0 см; горизонтальні штрихові ліні – порогове значення
Р, яке можна було визначити; вертикальні штрихові лінії – лімб планети [763]
Рис. 5.13. Порівняння спостережного (чорні кружки) розподілу ступеня
поляризації при довжині хвилі 2 см з розрахунками при різних значеннях
ефективної діелектричної проникності  та середньостатистичного кута
нахилу : зверху –  = 1,70  0,08,  = 15; внизу –  = 1,70,  = 15  5 [763]
Радіолокаційні експерименти спочатку проводили за допомогою
найсучасніших на той час планетних радіолокаторів Центру далекого
космічного зв’язку СРСР (Євпаторія, Крим) та США (Голдстоун) у травні 1962
р. (λ = 43 см [116]) і навесні 1963 р. (λ = 12,5 см [418]). Пізніше до цих
експериментів підключились лабораторії Лінкольна Масачусетського
технологічного університету (Вест Форд, США) у квітні-травні 1964 р. (λ = 23
см [535]), іоносферної лабораторії Корнельського університету США (Аресібо,
Пуерто-Ріко) у квітні 1965 р. (λ = 70 см [937]) та обсерваторія Хайстек у
березні 1966 р. (λ = 3,8 см). За цими даними визначили діелектричну
проникність  [127], густина ґрунту  та середньоквадратичний нахил
нерівностей о (табл. 5.8).
Виявилось, що зі збільшенням λ густина  зростає, що свідчить про її
зміну до глибини ≈ 2 м [127], найбільше зростання має місце у верхньому шарі
~ 0,8 см завтовшки і самі зміни описуються наступним аналітичним виразом:
(z) =2 – (2 - o)exp(-z/zo),

(5.15)

де 2 – густина ґрунту на нижній границі верхнього шару, o – густина
ґрунту приповерхневого шару, zo = z1 / 2,5, z1 – товщина верхнього шару.
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Таблиця 5.8. Діелектрична проникливість , густина ґрунту  та
середньоквадратичний нахил нерівностей ° [127]
Джерело
, см
°


3,8
2-2,5
0,85-1,2
9
[529]
3,8
9-10
[667]
12,5
2,5-2,75 1,2-1,3
0
[418]
12,5
2-3
0,85-1,5
5,2-9,0
[593]
23
2,3-5,9
1,05-2,86
[531]
43
1,9-2,6
0,8-1,25
[116]
70
2,2-3,6
0,95-1,8
6,4
[936]
У [763] для перших кількох метрів глибини наведено вираз
(z) = 1,17 + 0,12 ln(1 + z),

(5.16)

який дає  = 1,85 г∙см-3 на глибині 1,25 м. За даними РЛ експериментів з 15
липня до 12 серпня 1972 р. при λ = 12,5 см визначено висотний профіль
місцевості Меркурія (з похибкою 150 м) уздовж кількох довготних трас
прольотів КА „Маринер-10” [634] з просторовою роздільною здатністю 6 км за
довготою і 7-65 км – за широтою, де виявлено кільцеві структури (кратери)
діаметром 30-50 км, а також пагорби до 1,3 км висотою та до 120 км шириною.
Глибина багатьох кратерів сягає 700 м.
5.6. Водяний лід на Меркурії
Вимірювання в радіодіапазоні показали, що на невеликій глибині
температура ґрунту протягом доби не міняється, що свідчить про високі
теплоізоляційні властивості поверхневого шару. За високих денних температур
було б абсурдним припускати існування льоду на Меркурії, але РЛ
спостереження в 1992 р. поблизу північного й південного полюсів виявили
ділянки з високою відбивною здатністю, що було пов’язано з водяним льодом
у приповерхневому шарі (рис. 5.14).
Рис. 5.14. РЛ карта Меркурія за спостереженнями 1992 р. Поблизу
північного й південного полюсів відмічено ділянки з високою відбивною
здатністю [400]
У подальших РЛ експериментах в обсерваторії Аресібо та Центрі
далекого космічного зв’язку НАСА у Голдстоуні було виявлено близько 20
округлих плям у кілька десятків кілометрів у поперечнику з підвищеною
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відбивною здатністю. Вважають, що лід там може зберігатися на дні кратерів,
потрапляючи на поверхню Меркурія при ударах крижаних кометних ядер. При
цьому вода випаровується й поширюється по планеті, доки не замерзне в
полярних областях на дні глибоких кратерів (рис. 5.15), куди, через їх близьке
розташування до полюсів планети, сонячне проміння попадає лише інколи, або
й не попадає зовсім і де крига може зберігатися як завгодно довго. Розрахунки
показали, що в западинах постійно затінених кратерів на полюсах Меркурія
може бути доволі холодно (95 К) аби крига могла там зберігатися тривалий
час. Навіть на рівнинних ділянках біля полюсів розрахункова денна
температура не перевищує 168 К.

Рис. 5.15. Зображення ділянки поверхні навколо південного полюсу (КА
«Мессенджер») (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Відзначимо, що окрім водяного льоду підвищене радіовідбиття мають і
деякі кам’янисті гірські породи, що містять хімічні сполуки металів із сіркою,
та конденсати металів (наприклад, іони натрію), що осіли через постійне
«бомбардування» Меркурія частинками сонячного вітру. Одразу ж виникає
питання, чому ділянки із сильним відбиттям радіосигналу присутні саме в
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полярних областях Меркурія? Чи не тому, що решта території значно сильніше
захищена від сонячного вітру магнітним полем планети?
5.7. Рельєф поверхні
Передані КА «Маринер-10» знімки Меркурія з близької відстані дуже
подібні до знімків Місяця, тому не дивно, що одразу заговорили про подібність
процесів формування поверхневих шарів цих тіл. Особливо актуальним це
стало після виявлення на Меркурії розломів і вулканічних кратерів (рис. 5.16) і
безлічі невеликих кратерів у Долині Спеки – одному з наймолодших басейнів
на планетах Сонячної системи.

Рис. 5.16. Вулканічний рельєф на західному лімбі Меркурія змонтований
з переданих КА «Мессенджер» зображень. Уздовж нижнього краю видно
стародавній, сильно порізаний рельєф, а в середині і зліва – доволі рівні ударні
басейни,
по
яких
розкидані
маленькі
ударні
кратери.
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Припускають, що Долина Спеки, як і багато інших ділянок Меркурія,
мають складну геологічну історію: 1) вулканічні кратери майже удвічі менші
за вулканічні утворення на інших планетах; 2) на ядро припадає понад 70%
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маси планети, що удвічі більше за інші планети; 3) аналіз даних КА
«Мессенджер» з орбіти планети показав, що значна частина магнітного поля
Меркурія виходить не з самого ядра, а з його зовнішніх шарів і посилюється за
наближення до поверхні; на самій же планеті спостерігається дуже складна
взаємодія полів на поверхні та екзосфері.
Попередній аналіз отриманих даних свідчить, що зараз формування
Меркурія практично завершене. Коли планета була розігріта, її розміри були
майже на 30% більшими, а при остиганні вона стиснулася під дією власної
гравітації. Дані КА «Мессенджер» показують, що на раніше не досліджуваній
півкулі кратерів менше і значну її частину покривають рівнини, залиті лавою, а
тому масштаби вулканічної активності раніше істотно недооцінювались.
Знімки з КА показали, що багато великих кратерів на Меркурії всередині
доволі плоскі. На рис. 5.16 видно великі кратери, рівна внутрішня поверхня
яких робить їх схожими на морський рельєф Місяця, тому й виникло
припущення, що колись вони були залиті потоками лави. Підтвердженням
цьому є безліч набагато старіших кратерів навколо них. Більше двох третин
вивченої поверхні планети сформувалося дуже давно, близько 4 млрд. років
тому, і вона вкрита великою кількістю кратерів.
Долина Спеки – дуже подібна до колових морів на Місяці. Гірське
кільце, що оточує западину, піднімається над її дном на 2 км. Її виникненню
мало передувати зіткнення Меркурія з великим небесним тілом не менше
100 км діаметром на ранньому етапі геологічної історії планети. Удар стався
близько 3,8 млрд. років тому, спричинивши тимчасове пожвавлення
вулканічної діяльності, яка майже припинилася за 100 млн. років до того.
Вулканізм згладив поверхню всередині й навколо западини, отже, рівнина
утворилася через витік лави з надр планети після зіткнення. Западина
заповнилася лавою і вирівнялася, причому частину області викиду має подібну
поверхню. Плоске дно оточене розломами і звивистими гребенями гір. Діаметр
рівнини – 1300 км – складає майже чверть діаметра планети (Океан Бур на
Місяці – 1800 км). Удар був такий сильний, що сейсмічні хвилі пройшли всю
планету і сфокусувались у протилежній точці поверхні, утворивши там
своєрідний посічений «хаотичний» ландшафт. На іншому боці планети, точно
навпроти западини, де розташована Долина Спеки, є ще одне унікальне
утворення – горбисто-лінійчата місцевість. На ній розташовані численні великі
горби 5-10 км у діаметрі і до 1-2 км заввишки, пересічені кількома
прямолінійними долинами, очевидно утвореними за лініями розломів кори
планети. Знаходження цієї місцевості в районі, протилежному Рівнині Спеки,
стало основою гіпотези формування рельєфу внаслідок зосередження
сейсмічної енергії від удару астероїда, що утворив Рівнину Спеки. Ця гіпотеза
мала непряме підтвердження, коли на Місяці виявили ділянки того ж рельєфу,
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розташовані діаметрально протилежно до двох найбільших кільцевих утворень
Місяця, наприклад, для Моря Дощів і Моря Східного. Поверхня Меркурія
всіяна безліччю кратерів, щільність розташування яких на різних ділянках
різна. Що густіше всіяні кратерами ділянки, то вони є древнішими, а менша
кількість кратерів знаходиться на молодших, які утворилися після затоплення
лавою старішої частини поверхні планети. Припідняті ділянки навколо
місячних кратерів складаються з викинутого при кратероутворювальному
вибуху матеріалу типу базальту і вони у півтора рази ширші за такі ж на
Меркурії при однаковому розмірі «материнських» кратерів. Пояснення в тому,
що при майже однакових лінійних розмірах Меркурія і Місяця більша густина
породи на поверхні Меркурія перешкоджала розльоту ґрунту.
За аналогією з місячними «морями» виявлені на поверхні планети гладкі
округлі рівнини назвали басейнами. Поява долин пояснюється інтенсивною
вулканічною діяльністю, що збіглася в часі з формуванням поверхні планети.
Деякі з них можуть бути наслідком дії древніх вулканів, інші – результатом
відкладення речовини, викинутої при утворенні кратерів під час пізніших
зіткнень. На Меркурії є й гори висотою до 6 км і западини глибиною до 3 км.
Виявлені досить незвичні деталі рельєфу – ескарпи (рис. 5.17), які є виступами
від кількох сотень метрів до 3 км у висоту, що розділяють два райони
поверхневого шару. Тобто, на Меркурії видні утворення, яких на Місяці немає
зовсім і які є дуже рідкісними на Марсі.

Рис. 5.17. Ескарп на поверхні Меркурія: ліворуч – знімок з КА
«Маринер»; у центрі – вигляд зблизька; праворуч – механізм утворення
ескарпу (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Припускають, що вони утворилися при стискуванні кори планети в
процесі охолодження, коли поверхня Меркурія зменшилася на 1-30% (на
ранній стадії утворення Меркурій, як і інші планети, остигав, об’єм планети
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зменшувався і її кам’яна оболонка, що охолонула й затверділа раніше за надра,
стискалася). Численні знімки КА «Мессенджер» показують, що ескарпи
подекуди перетинають стінки кратерів і тягнуться на сотні (а то й на тисячі)
кілометрів, розділяючи подібні в геологічному плані місцевості. Зовнішній
вигляд ударних структур на поверхні Меркурія дуже різноманітний. Так,
незвичайний ударний басейн Рембрандт (рис. 5.18) (розмір > 700 км, вік дещо
< 4 млрд. років) може бути одним із наймолодших великих ударних басейнів
на планеті. Зображення дна кратера в багатьох ділянках спектра показали, що
тут незвично високий вміст заліза і титану. Це свідчить, що певна кількість
викинутої при ударі речовини не була закрита пізнішими потоками лави і,
ймовірно, збереглася ще з часу формування Меркурія. Уважно розглянувши
зображення на рис. 5.18, можна виявити круги в ударному басейні Рембрандт,
центр яких знаходиться у нижній третині знімка.

Рис. 5.18. Ударний басейн Рембрандт розміром більше 700 км на знімку
КА «Мессенджер» (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
На рис. 5.19 видно вторинні кратери, що радіально розходяться від
подвійного кільця кратера. Цікаво, що центральна область подвійного кратера
на рис. 5.19 набагато гладша ніж ділянка між кільцями, що пояснюють
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частковим затопленням внутрішнього кільця вулканічними потоками. На рис.
5.20 показано особливо ефектні кратери з променями, їх на Меркурії значно
більше, ніж на Місяці. Це незрозуміло, адже космічна ерозія наприклад
накопичення пилу і ослаблення контрасту сонячним вітром, мали б бути
значно сильнішими на Меркурії, ніж на Місяці. Можливі гіпотези, що
пояснюють ці спостереження, включають особливі оптичні властивості пилу
на Меркурії і те, що більша маса планети і близькість до Сонця сприяють
сильнішим ударам, після яких викидається значно більше світлої речовини.

Рис. 5.19. Зовнішній діаметр подвійного кільця у кратері має діаметр 260
км; кратер заповнений матеріалом вулканічного походження. Фото КА
«Мессенджер» 29.09.2009 р. (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Рис. 5.20. Фото кратера діаметром близько 80 км, названого на честь
відомого дослідника планет Джо Койпера, з променями, що розходяться
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
На рис. 5.21 в центрі верхньої частини зображення видно яскраву світлу
пляму яка потрапляла в об’єктиви камер щонайменше тричі. Вперше її бачили
у вигляді крихітної світлої плямки на телескопічних зображеннях, а пізніше –
на фотографіях, переданих КА «Мессенджер». Дивно, що в центрі яскравого
ореолу не кратер, а депресія неправильної форми, яка швидше за все
утворилася внаслідок вулканічних процесів.
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Рис. 5.21. Яскраву світлу пляму на поверхні Меркурія сфотографував КА
«Мессенджер» під час прольоту 06.10.2008 (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
На кольорових фотографіях цього ж регіону відмічають істотні
відмінності в кольорі самої депресії і оточуючого її світлого ореолу.
Виявлені ще й розкидані по всій планеті темні плями. Припускають, що
вони складаються з матеріалу, вибитого з поверхні недавнім метеоритним
бомбардуванням, тому їхній склад приблизно такий самий, як у недавно
відкритих темних кільцях. Згідно з іншою гіпотезою, темна речовина могла
залишитись від упавшого метеорита незвичайного хімічного складу. Плями є
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не у всіх кратерах однакової глибини, що може вказувати на нерівномірність
розподілу даного матеріалу у корі під поверхнею планети. Зараз важко
говорити про мінеральний склад цих плям, хоча є певні припущення, що таким
матеріалом є аналог ільменіту (титанового залізняка FeTiO 3) – мінералу, який у
великій кількості зустрічається на Місяці, або що плями складаються із
силікатів різних металів.
Таким чином, аналіз отриманих КА «Мессенджер» даних підтверджує
наявність вулканічних кратерів на поверхні Меркурія та вказує на недавню (а
може й сучасну) вулканічну активність на планеті. З вулканами пов’язують і
вперше виявлене КА «Мессенджер» утворення, назване «павук».
На рис. 5.22 «павук» складається з більше ста відгалужень, що
розходяться радіально від центрального кратера, плоске дно якого залите
лавою. На думку деяких дослідників, «павуки» могли утворитися у час
формування Рівнини Спеки. За цією гіпотезою, величезний плюм магми
піднявся з надр Меркурія до поверхні планети, підняв кору, яка пішла
тріщинами і туди хлинула магма, утворюючи спостережувані борозни.
Сорокакілометровий кратер, до якого сходяться всі борозни, розташований
біля центру Рівнини Спеки, але як він стосується «павука» і самого басейну не зрозуміло. Поки зрозуміло лише, що сама Рівнина Спеки була залита лавою
приблизно 3,8-3,9 млрд. років тому, тобто після періоду інтенсивного
метеоритного бомбардування, яке всі планети пережили на зорі формування
Сонячної системи.

Рис. 5.22. Один з «павуків» на поверхні Меркурія в басейні Спеки
(http://photojournal. jpl. nasa.gov/)
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Таких «павуків» знайдено понад 50, їхній діаметр в основному складає
близько 40 км.
Поряд з ударними кратерами, виявлені такі, що дно їхнє заповнене
лавою, яка виходила крізь тріщини, які утворювалися під час ударів
метеоритів, або вулканічного походження. Зараз можна впевнено говорити, що
між Місяцем і Меркурієм існує й істотна відмінність. Лава, що утворила
місячні моря, темніша за довкілля, а залиті лавою ділянки Меркурія здаються
світлішими. На відміну від Місяця й Марса, поверхня Меркурія є однорідніше
старою і сильно кратерованою, але є й велика кількість значно молодших
вулканічних рівнин, розташованими між гігантськими ударними кратерами.
5.8. Меркурій як можливий колишній супутник Венери
У XIX ст. з’явилась гіпотеза, що раніше Меркурій був супутником
Венери. Проведене в 1976 р. математичне моделювання показало, що таким
чином можна пояснити втрату обертального моменту Меркурія й Венери,
великий ексцентриситет орбіти Меркурія і резонансний характер його руху
навколо Сонця. Результати розрахунків еволюційної моделі показали, що
такий великий супутник, рухаючись по орбіті навколо великої за розміром
Венери з великою піввіссю близько 400 000 км (для Місяця це значення
складає 385 000 км), мусив викликати величезне припливне розсіяння енергії
як у власному тілі, так і в тілі Венери, яке, будучи не дуже розтягнутим в часі,
обов’язково зумовило б плавлення кори на обох планетах; саме це могло
загальмувати швидкість їх обертання навколо власної осі. Процес гальмування
обертання планет мав тривати кілька сотень мільйонів років і привів би до
втрати Венерою супутника. Пізніше Венера і втрачений супутник повинні були
не раз зустрітися на орбіті і Венера могла захоплювати його повторно.
Розрахунки показали, що енергія, втрачена Венерою через припливне
розсіяння еквівалентна енерговиділенню Сонця за 4 години, тобто, це досить
значна величина. Прибічники цієї гіпотези кажуть, що вона дуже просто
пояснює цілий набір суперечностей, характерних для обох теперішніх планет:
1) втрату обертального моменту і Венерою, і Меркурієм; 2) ранній розігрів
кори обох тіл; 3) факт, що зараз Меркурій знаходиться на такій орбіті, де він
ніяк не міг утворитися на ранній стадії в Протосонячній Туманності і бути там
у вигляді, характерному для нього зараз. Перемістивши ж Меркурій у перші
кілька сотень мільйонів років на орбіту Венери відразу вдається пояснити
зазначені невідповідності.
Перший метеорит з Меркурія. Існує версія, що знайдений в пустелі
Сахара в 1999 р. об’єкт NWA 011 може походити з Меркурія. Його форма
свідчить, що колись він був у розплавленому стані, але відчутно легший за
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інші «небесні камені». Спочатку NWA 011 віднесли до евкритів – групи
метеоритів з астероїда Веста, однак докладний аналіз показав, що NWA 011
має риси, які свідчать про його планетарне походження. Так, співвідношення
різних ізотопів кисню в складі метеорита говорить про те, що він є осколком
небесного тіла, значно більшого за середній астероїд. За даними японських
дослідників, космічне тіло, що породило NWA 011, мало потужне залізне ядро
та оболонку з кремнію й алюмінію тобто було планетою. Водночас, імовірність
попадання на Землю метеоритів з Меркурія, які могли утворитися при
зіткненні цієї планети з іншим космічним об’єктом, дуже мала, але все-таки
більша за нуль.
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Розділ 6. Венера

В

енера оповита такою щільною атмосферою, що першу
інформацію про її поверхневий шар одержали тільки в
другій половині ХХ ст. спочатку зі спостережень у
радіодіапазоні (особливо радіолокаційних), а пізніше – при
безпосередньому фотографуванні в місцях посадки КА.
Спостережні дані про властивості дифузно відбитого
газохмаровим шаром планети сонячного світла та його фізикохімічні властивості детально розглянуті в [127, 129, 134, 179], тут
нагадаємо лише основні характеристики.
1. У видимому діапазоні спектра диск Венери оптично однорідний, в УФ
променях видно висококонтрастні деталі оригінальної форми (рис. 6.1).

Рис.
6.1.
Венера
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)

в

ультрафіолетових

променях
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2. У спектрі Венери переважають потужні смуги поглинання
вуглекислого газу.
3. Рух зазначених деталей, зміна блиску, ступеня поляризації
інтегрального диска та інтенсивності смуг поглинання підпорядковані 4добовому періоду.
4. На Венері має місце потужний тепличний ефект, температура там
практично не змінюється як протягом доби, так і по диску.
Існує гіпотеза [776], за якою світлі плями в хмаровому шарі (рис. 6.2) є
ознакою потужних вивержень вулканів у цих ділянках поверхні. Є також
версія, що вони зумовлені бомбардуванням верхніх шарів атмосфери
зарядженими частинками високої енергії, джерелом яких може бути Сонце, але
природа таких подвійних вихорів – гігантських парних циклонів над полюсами
Венери – залишається невідомою.

Рис. 6.2. Два вихори над північним полюсом Венери, знятих КА «Венера
Експрес» (http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/)
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6.1. Загальні характеристики
Венера – найближча до Землі планета і за яскравістю на небосхилі
поступається лише Сонцю та Місяцю. Венера лише в момент елонгації
віддаляється від Сонця на кутову відстань у 48. Подібно Меркурію, Венера
також має періоди ранкової та вечірньої видимості, тому в стародавні часи
вважали, що ранкова й вечірня Венери – це різні об’єкти.
Основні небесно-механічні характеристики та головні фізико-хімічні
властивості атмосфери наведені в табл. 6.1.
Період і напрямок обертання планети навколо власної осі визначено за
даними РЛ експериментів, розпочатих у 1958 р. в обсерваторії Лінкольна
Массачусетського технологічного університету США [972], а перші
визначення, хоча й з великою похибкою, зроблені незалежно трьома групами в
1961 р. при λ = 4,3 см [119], λ = 12,5 см [798], λ = 68 см [935]. Велику похибку
зумовив слабкий відбитий радіосигнал, тому пізніше доклали надзвичайних
зусиль для збільшення потужності радіопередавачів і чутливості приймачів. В
1962 р. чутливість РЛ телескопа Центру далекого космічного зв’язку в
Євпаторії зросла майже в 6 разів [117], завдяки чому похибка визначення
періоду обертання зменшилась удвічі.
Крім того, з’явились дані, за якими визначили напрямок обертання
Венери навколо власної осі. У спектрі частот відбитого випромінювання було
виявлено аномалію, приписану топографічній деталі на диску Венери, за
зміщенням якої було визначено не лише період обертання (240  60 земних
діб), але й встановлено, що напрямок обертання є зворотним [594]. Оскільки
доплерівська ширина визначається швидкістю обертання планети та її рухом
по орбіті, то вона може як збільшуватися так і зменшуватися.
Так, при віддаленні Венери від Землі і прямому обертанні доплерівська
ширина зменшується, тому що орбітальна швидкість і швидкість обертання
додаються, а при зворотному – навпаки.
При наближенні Венери до Землі картина буде зворотною, тому
спостереження Венери з 5 червня до 22 липня 1964 р., за якими виявили, що
ширина доплерівського спектра відбитого сигналу збільшилась від 1 гц в
момент нижнього протистояння (19 червня) до 1,5 гц через 35 днів, коли
Венера віддалялась від Землі, вказали на зворотне обертання планети, тобто,
що вона обертається за годинниковою стрілкою, якщо дивитися з північного
полюса Світу [967]. Деякі визначення періоду обертання наведені в табл. 6.2.
На підставі цих даних рішенням Міжнародного астрономічного союзу в 1970 р.
період обертання Венери навколо власної осі було прийнято за 243 земних
доби, що дуже близько до величини резонансного періоду обертання (243,16
земної доби).
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Таблиця 6.1. Зведена таблиця фізичних
Венери
Середній діаметр
Об’єм
Маса
Густина
Прискорення сили тяжіння на екваторі (м/с2)
Стиснення
Площа поверхні
Прискорення вільного падіння
Друга космічна швидкість
Сидеричний період обертання
Синодичний період обертання
Період обертання навколо осі
Тривалість сонячної доби
Середня температура поверхні
Середня відстань від Сонця
Перигелій
Афелій
Середня орбітальна швидкість
Ексцентриситет орбіти
Альбедо
Видима зоряна величина
Нахил орбіти до площини екватора Сонця
Кутовий розмір
Елонгація
Тиск на поверхні
Склад атмосфери

та орбітальних характеристик
12 103,6±1 км
9,38∙1011 км³
4,8685∙1024 кг
5,204 г/см³
8,87
<0,0002
4,60∙108 км²
8,87 м/с², або 0,904g
10,46 км/с
224,70069 діб
583,92 діб
243,0185 діб
116,8 діб
735 K
108 208 930 км
107 476 259 км
108 942 109 км
35,02 км/с
0,0068
0,65
-4,7m
≈ 3,86°
9,7-66,0
< 48°
9,3 МПа
Діоксид вуглецю 96,5 %
Азот
3,5 %
Діоксид сірки
0,015
Аргон
0,007 %
Водяна пара
0,002 %
Монооксид вуглецю 0,0017 %
Гелій
0,0012 %
Неон
0,0007 %

З порівняння періодів обертання по орбіті (сидеричного) – 224,7 земної
доби та навколо осі – 243,02 земної доби, а також протилежного напрямку,
визначено тривалість венеріанської доби в 116,8 земної доби (половину
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венеріанського року). Оскільки Венера один оберт навколо осі здійснює щодо
Землі за 146 діб, при синодичному періоді 584 доби, то в кожному нижньому
з’єднанні Венера повертається до Землі одним і тим же боком. Рішенням з’їзду
МАС 1970 р. було прийнято й основні положення планетоцентричної системи
координат: північний полюс розташований на північ від площини екліптики, а
його координати відповідають прямому сходженню 273,0 та схиленню +66,0
(в епоху 1950,0).
Таблиця 6.2. Значення періоду обертання Венери навколо осі
Період обертання, доба
Посилання
, см
43
[115]
250  50
12,5
[594]
240  60
12,5
[413]
250  40
12,5
[587]
248  15%
600
[729]
230  50
73
[967]
200  100
43
[117]
250  25
12,5
[414]
249  6
12,5
250(+4, -7)
[416]
12,5
[589]
250  9
12,5
[415]
243  1
3,8
244
[536]
3,8
[1030]
247  5
70
[520]
245,1  0,7
12,5
[591]
243  0,1
12,5
[417]
242,982  0,04
70
[698]
243  0,1
39
[62]
243,06  0,05
Вважається, що довгота для земного спостерігача збільшується з часом.
Нульовий меридіан проходить через так звану Альфа-область, та визначений
таким чином, щоб значення центрального для земного спостерігача меридіана
в 0h UT 20 червня 1964 р. дорівнювало 320,0. Планетоцентрична широта
центра Альфа-області складає -30 пд. ш. Крім періоду обертання, за
наземними РЛ експериментами визначено кут нахилу осі обертання відносно
перпендикуляра до площини орбіти (трохи менше 3), через що сезонних змін
на Венері практично немає.
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Радіус твердої поверхні (6057  55 км) вперше було визначено в 1965 р.
за радіоінтерферометричними спостереженнями при λ = 10,6 см на
обсерваторії Оуенс-Веллі [133]. Експерименти з орбітального модуля КА
«Піонер-Венера» встановили, що фігура твердої поверхні описується
тривісним еліпсоїдом, півосі якого в екваторіальній площині дорівнюють
6052,02  0,10 км та 6050,99  0,14 км, а в полярній – 6051,54  0,10 км [811].
Відхилення положення центра фігури від центра мас становить 430  120 м
[938].
6.2. Космічні апарати вивчають Венеру
Венера досліджена космічними засобами дуже докладно і поступається
лише Місяцю й Марсу.
12.02.1961 р. «Венера-1» (СРСР) вперше полетіла до Венери. Вона була
обладнана магнітометром, датчиками радіації тощо, а на її оболонці була
встановлена спеціальна сфера з радянським вимпелом, який після приземлення
повинен був плавати в передбачуваному тоді океані Венери. Через 7 днів після
запуску контакт зі станцією було втрачено і КА «Венера-1» пройшов мимо
планети на відстані 100 000 км.
22.07.1962 р. запущено «Маринер-1» (США), але через 293 с після
старту ракета відхилилася від заданого курсу і сталась аварія.
25.08.1962 р. запущено «Спутник-19» (СРСР) – КА типу «Венера», але
при виході на земну орбіту сталися неполадки.
27.08.1962 р. запущено резервний КА «Маринер-1» (США), який через
неполадки хоча й пролетів мимо Венери на відстані 34 773 км, але все ж таки
зареєстрував повільне обертання Венери, високу температуру поверхні,
високий тиск, неперервний хмарний покрив і відсутність магнітного поля.
1.09.1962 р. запущено «Спутник-20» (СРСР), але на земній орбіті
сталися неполадки.
12.09.1962 р. запущено «Спутник-21» (СРСР), призначений для
демонстраційного прольоту біля Венери; сталась аварія.
11.11.1963 р. запущено «Космос-21» (СРСР) для перевірки технології
польоту до Венери, але КА залишився на земній орбіті.
19.02.1964 р. («Венера-1964А») та 1.03.1964 р. («Венера-1964В»)
(СРСР) – запуски виявилися невдалими.
27.03.1964 р. запущено «Космос-27» (СРСР), який залишився на земній
орбіті. Відмітимо, що з 1962 р. назву «Космос» давали всім станціям, які
залишалися на земній орбіті, незалежно від їх початкового спрямування.
2.04.1964 р. запущено КА «Зонд-1» (СРСР), який пролетів біля Венери
на відстані 100 000 км.
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12.11.1965 р. запущено КА «Венера 2» (СРСР), який було оснащено
науковими приладами й телевізійною системою та який 27 лютого 1966 р.
пролетів на відстані 24 000 км від Венери.
16.11.1965 р. запущено КА «Венера-3» (СРСР), який мав опуститись на
поверхню та мав на борту систему радіозв’язку, наукові інструменти, джерело
електроенергії і герб СРСР. Досяг Венери в березні 1966 р., але спускний
апарат інформації не передав.
23.11.1965 р. запущено КА «Космос-96» (СРСР), але на земній орбіті
сталася аварія.
12.06.1967 р. запущено КА «Венера-4» (СРСР), призначений для
дослідження Марса й Венери з пролітної траєкторії та з посадочним апаратом.
18 жовтня 1967 р. КА увійшов в атмосферу та передавав дані про тиск,
температуру і склад атмосфери до висоти 24,96 км, на якій він був
роздавлений атмосферою.
14.06.1967 р. запущено КА «Маринер-5» (США). 19 жовтня 1967 р. він
пролетів на відстані 4000 км від Венери.
17.06.1967 р. запущено КА «Космос-167» (СРСР), який залишився на
земній орбіті.
05.01.1969 р. запущено КА «Венера-5» (СРСР). Спеціальна капсула
опустилась в атмосферу на парашутах і пропрацювала 53 хв., а потім була
роздавлена атмосферою. До складу апаратури спускного апарату входили
датчики для вимірювання тиску атмосфери в діапазоні від 0,13 до 40 бар,
газоаналізатори для визначення хімічного складу атмосфери, прилади для
вимірювання освітленості в атмосфері, визначення щільності і температури
атмосфери.
10.01.1969 р. запущено КА «Венера-6» (СРСР), який був копією
«Венери-4 і -5», тому і цей спускний апарат був роздавлений атмосферою.
Фотометр спускного апарата зареєстрував освітленість, нижчу за порогове
значення. Під час перельоту отримані нові дані про структуру потоків плазми
(сонячного вітру) поблизу Венери. При наближенні до планети зареєстровані
зміни цих потоків, характерні для області обтікання Венери сонячним вітром.
Як і очікувалося, фронт зміни потоків плазми спостерігався на відстані близько
28 000 км від поверхні планети. Раніше станція «Венера-4» опускалася на
нічний бік планети, але ближче до термінатора, тому вона перетнула цей фронт
на відстані близько 19 000 км від поверхні планети.
17.08.1970 р. запущено КА «Венера-7» (СРСР). Спускний апарат
увійшов в атмосферу планети 15 грудня 1970 р. спочатку за допомогою
аеродинамічного гальмування, а потім – на парашутах та досяг поверхні
планети, пропрацювавши там 23 хвилини. Були передані дані про склад
атмосфери, температуру її різних шарів і на поверхні, а також про зміну тиску.
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До складу апаратури входили гама-спектрометр для визначення типу
поверхневих порід планети, комплект апаратури для визначення температури і
тиску атмосфери, прилад для вимірювання максимального прискорення на
ділянці гальмування спускного апарату.
27.03.1972 р. запущено КА «Венера-8» (СРСР). Через 117 днів, 22 липня
1972 р., було здійснено вхід в атмосферу апарату, що мав систему
охолодження. На висоті 60 км над поверхнею відкрився парашут діаметром 2,5
м. Вперше відбулася посадка на денний бік планети. На висоті 35-30 км було
відмічено різке зменшення освітлення. До складу апаратури входили гамаспектрометр для визначення типу поверхневих порід планети, прилад для
вимірювання вмісту аміаку в атмосфері, фотометр для визначення освітленості
поверхні, прилад для вимірювання максимального прискорення на ділянці
гальмування, комплект апаратури для визначення температури і тиску
атмосфери.
31.03.1972 р. запущено МПС «Космос-482» (СРСР), яка залишилася на
земній орбіті.
04.11.1973 р. запущено КА «Маринер-10» (США), один із
найуспішніших запусків серії «Маринер». Апарат використав силу тяжіння
Венери для розгону до своєї кінцевої мети – Меркурія.
08.06.1975 р. запущено КА «Венера-9», а 14.06.1975 – «Венера-10»
(СРСР). Перший здійснив посадку 22 жовтня 1975 р. на освітленому боці
планети, другий – 25 жовтня 1975 р. на відстані 2200 км від попереднього.
Завдяки системі охолодження «Венера-9» працював на поверхні планети 53 хв.
Для посадки використали три парашути і металеву подушку. Обидві станції
вперше передали на Землю панорами довкілля. Протягом 53 хв. орбітальні
модулі обох КА ретранслювали наукову інформацію з поверхні планети на
Землю. Панорамні зображення були кольоровими, переважали жовто-оранжеві
й зеленуваті кольори предметів на поверхні, оранжеве небо й хмари.
Пояснення в тому, що синя частина спектру сонячного випромінювання
поглинається верхньою частиною атмосфери Венери, тому її поверхня і нижня
частина атмосфери освітлюються не білим, як на Землі, а жовтим світлом.
20.05.1978 р. запущено КА «Піонер-Венера-1» (США), який 4 грудня
1978 р. було виведено на низьку орбіту. За допомогою РЛ зондування вдалося
роздивитися особливості рельєфу значної частини поверхні Венери та за
результатами вимірювання висоти поверхні було складено карти з великими
плато, окремими гірськими масивами і низинами.
08.08.1978 р. запущено КА «Піонер-Венера-2» (США), який скинув
один великий (діаметром 1,5 м і масою 316 кг) і три малі (діаметром 0,7 м і
масою 96,6 кг) спускні апарати на денний і нічний бік, а також в район
північного полюса планети. Вони передавали інформацію під час спуску, а
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один з малих апаратів навіть витримав удар об поверхню і потім ще протягом
однієї години передавав дані з поверхні планети. Результати цього
експерименту підтвердили хімічний склад атмосфери, а на поверхні було
виявлено тонкий шар пилу.
09.09.1978 р. запущено КА «Венера-11» (СРСР). Вхід в атмосферу було
здійснено 25 грудня 1978 р., посадка зайняла 1 годину. Швидкість приземлення
складала 7-8 м/с. Прилади станції зареєстрували електричні розряди в
атмосфері планети: 25 спалахів блискавки за секунду, причому один з розкатів
грому продовжувався 15 хв. Вважають, що виникненню цих розрядів сприяє
високий вміст сульфатної кислоти в хмарах.
14.09.1978 р. запущено КА «Венера-12» (СРСР). Він опустився на
відстані 800 км від КА «Венера-11» і зареєстрував до 1000 спалахів блискавки.
30.10.1981 р. запущено КА «Венера-13», а 04.11.1981 р. – подібний до
нього КА «Венера 14» (СРСР). Посадка відбулася 1 і 5 березня на відстані 950
км один від одного. Передані дані про хімічний склад порід у місцях посадки,
зібраних за допомогою спеціальних ґрунтозабірних пристроїв, які поміщали
породу всередину спускного апарату. На Землі спостережні дані для цих порід
порівняли з базальтами, які зустрічаються в глибоководних западинах земних
океанів.
02.06.1983 р. запущено КА «Венера-15» та 07.06.1983 р. – «Венера-16»
(СРСР). З орбітальних модулів, обладнаних РЛ системами, передавали
зображення поверхні частини північної півкулі планети і дані про висоту
рельєфу. В результаті кожного прольоту сильно витягнутими, близькими до
полярної, орбітами зареєстровано смугу місцевості шириною 160 км і
довжиною 8000 км. За матеріалами цих зйомок складено атлас поверхні
Венери, в тому числі карти рельєфу, геологічні та інші спеціальні карти.
15 і 21.12.1984 р. запущені КА «Венера-15 («Вега-1») і «Венера-16
(«Вега -2» (СРСР), основною задачею яких було дослідження комети Галлея.
Спускні апарати нового типу складалися з посадочного модуля і
аеродинамічного зонда. Зонди протягом двох діб дрейфували на висоті близько
54 км і передавали дані. При зондуванні атмосфери ІЧ променями визначали
дальність видимості у хмарах. Посадочні апарати призначались для
дослідження атмосфери і поверхні планети. Вперше посадочні модулі були
оснащені УФ спектрометрами для визначення малих складових атмосфери в
тому числі концентрації водяної пари. Аеростатні зонди продрейфували майже
по 9000 км кожен, а після виходу на освітлений бік – лопнули.
04.05.1989 р. запущено КА «Магеллан» (США). Він досяг Венери 10
серпня 1990 р., вийшов на низьку полярну орбіту висотою 300 км та працював
там до 12 жовтня 1994 р., коли зв’язок перервався. Завдяки регулярній
бістатичній РЛ зйомці упродовж кількох років одержали найдокладніший
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рельєф усієї поверхні Венери з просторовою роздільною здатністю менше 100
м. Виявлено відсутність тектоніки плит, 85% поверхні вкрито вулканічними
потоками, а 15% – горами; відмічено дуже повільний процес ерозії; середній
вік порід поверхні – 500 млн. років; складено карти висот поверхні Венери і
карту електропровідності гірських порід. Протягом останніх 2 років
вимірювали гравітаційні аномалії Венери для побудови карти стану її надр.
09.11.2005 р. запущено міжпланетний зонд «Венера-Експрес» (Venus
Express) (ЄКА). Науковою метою експедиції було детальне вивчення
плазмового середовища Венери та його взаємодія з сонячним вітром.
Досліджувалась поверхня планети і динаміка атмосферних процесів на Венері,
структура, склад і хімія атмосфери, хмаровий шар і туман, радіаційний баланс,
властивості поверхні і геологія. Апарат досяг Венери в квітні 2006 р. і вже у
сфері тяжіння планети було включено двигуни для переходу на орбіту
штучного супутника. Маневруючи протягом п’яти діб, апарат вийшов на
робочу орбіту над полюсами планети з мінімальним віддаленням 250 км і
максимальним – 6600 км від її поверхні.
6.3. Назви на Венері
За рішенням МАС, на карті Венери повинні бути лише назви жіночого
роду, оскільки з класичних планет лише вона та Земля носять жіноче ім’я.
Назви деталей рельєфу беруть з міфології різних народів світу і присвоюють
відповідно до заведеного порядку. Так, височинам (гори, плато, хребти, гряди)
дають імена богинь, низинам – героїнь міфів. На Венері знайшлося місце для
імен і прізвищ реальних жінок у назвах кратерів, причому кратери більше 20
км у діаметрі названі прізвищами відомих особистостей (посмертно), а малі
кратери – власними іменами. Так, на високогірному плато Лакшмі можна
зустріти невеликі кратери Берта, Людмила й Тамара, розташовані південніше
гір Фреї і на схід від великого кратера Осипенко. Гірську місцевість у північній
півкулі планети перетинає довгий каньйон Ступи Баби Яги, а вздовж однієї з
рівнин тягнуться гряди Відьом. Навколо північного полюса простирається
рівнина Лоухі – владарки півночі у карельських і фінських міфах, та рівнина
Снігурочки. В іншій частині планети, поруч із вінцем Нефертіті, розташований
кратер Потаніна, за прізвищем російського дослідника Центральної Азії, поруч
– кратер Войнич (англійської письменниці, автора роману «Овод»). Різними
районами Венери розкиданий весь гарем Абдули з фільму «Біле сонце
пустелі»; не забули й «люб’язну Катерину Матвіївну», дружину товариша
Сухова. Ця планета загалом лідирує серед усіх планетних тіл за кількістю
названих деталей та розмаїттям походження назв. Тут зустрічаються імена з
міфів 192 різних національностей та етнічних груп усіх континентів світу, але
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без утворення «національних районів». Найбільші деталі рельєфу Венери –
великі височини, своєрідні континенти або материки – називаються «землями».
Вони досягають 5000-10 000 км у поперечнику і на 3-5 км височіють над
оточуючими їх низинами. Земель на Венері три і всі носять імена богинь
любові: поблизу екватора найбільша – Земля Афродіта (грецька богиня), біля
північного полюса – Земля Іштар (вавилонська богиня), а ближче до
південного полюса – Земля Лада (слов’янська богиня). Кратер Зоя діаметром
22 км – типовий малий кратер на Венері; діаметр 80% з 967 знайдених
метеоритних кратерів Венери менше 30 км. На радарних знімках їхнє дно
темне, що вказує на гладку поверхню. Вали цих кратерів і викиди з них – світлі
через сильне розсіяння радарного сигналу внаслідок значної шорсткості цих
частин поверхні, покритих уламками кам’яного матеріалу, викинутого вибухом
під час утворення кратера.
Найпоширенішим типом поверхні Венери є згладжені валоподібні гори,
що вкривають до 65% поверхні планети. Близько 20% займають рівнинні
ділянки з майже плоскою поверхнею.
6.4. Оптичні та хімічні властивості поверхневого шару
З місця посадки модулів КА «Венера-9» і «Венера-10», рознесених на
2000 км один від одного, 22 і 25 жовтня 1975 р. вперше було передано на
Землю панорами довкілля в інтегральному світлі (рис. 6.3), спектральний
діапазон визначався розподілом енергії штучного джерела підсвічення та
чутливістю фотоелектричного приймача ФЕП-114 з мультилужним
фотокатодом. Просторова роздільна здатність становила 10 мм, панорами
передавались протягом 50 та 45 хв.

Рис. 6.3. Панорами поверхні Венери в місці посадки КА «Венера-9» в
секторі 180о поля зору [224]
Виявилося, що відбивна здатність поверхневого шару надзвичайно
низька 0,03-0,12 [221, 222]. Геологоморфологічний аналіз показав, що камені в
розсипах мають сплющену пластиноподібну форму, розмір великого каміння
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50-70 см у перерізі і 15-20 см у висоту, типове відношення висоти до
поперечного розрізу 1:3-1:6 [250]. Через 7 років (1 і 5 березня 1982 р.) КА
«Венера-13 і -14» протягом 100 та 59,5 хвилин передали ТВ панорами в межах
360о поля зору та приблизно із утричі більшою просторовою роздільною
здатністю [236] з інших місць (рис. 6.4). Панорами передавались в
інтегральному світлі та в синій, зеленій і червоній ділянках спектра [222, 223],
завдяки
чому
вперше
отримали
кольорову
панораму
[30].
Геологоморфологічний аналіз цих даних показав, що в місцях посадки на
поверхню виходять гірські породи з тонкою горизонтальною шаруватістю
[250].

Рис. 6.4. Панорами поверхні Венери в місці посадки КА «Венера-13»
(другий з двох секторів по 180о) [235]
З посадочних модулів КА «Венера-8, -9, -10» за допомогою
сцинтиляційних -спектрометрів вперше визначили вміст природних
радіоактивних елементів (калію, урану і торію) в поверхневому шарі
(табл. 6.3.) Детальніші дослідження були проведені з посадочних модулів КА
«Венера-13, -14» та «Венера-16» за допомогою багатоканального
рентгенівського спектрометра і мініатюрного грунтозабірника, який брав
проби ґрунту з різної глибини і доставляв їх через шлюзовий канал до приладу.
Таблиця 6.3. Вміст природних радіоактивних елементів (калію, урану та
торію) в поверхневому шарі Венери [233, 234]
КА
Калій, %
Уран, 10-4%
Торій, 10-4%
Венера-8
4
2,2
6,5
Венера-9
0,47  0,08
0,60  0,16
3,6 5  0,42
Венера-10
0,30  0,16
0,46  0,26
0,70  0,34
Ці зразки опромінювали із джерел радіоізотопів Pu238 та Fe55, які
збуджували флуоресцентне рентгенівське світіння (рис. 6.5), за аналізом якого
визначили елементний склад ґрунту поверхневого шару Венери (табл. 6.4). Ці
експерименти проводили в екстремальних умовах за атмосферного тиску 93
бари і температурі 470оС. Багаті на калій, уран і торій породи поверхневого

278
шару відповідають складу не первинних земних вулканічних порід, а
вторинних, таких, що зазнали значної екзогенної обробки.

Рис. 6.5. Спектри флуоресцентного випромінювання (в довільних
одиницях N) венеріанських порід (від номера каналу n) в місці посадки КА
«Венера-13» [236]
Таблиця 6.4. Хімічний склад порід поверхні Венери (у масових %) [235,
236]
Окисли елементів
MgO
Al2O3
SiO2
K2O
CaO
TiO2
MnO
FeO
SO3
Fe2O3

«Венера-13»
11,4  6,2
15,8  3,0
45,1  3,0
4,0  0,63
7,1  0,96
1,59  0,45
0,2  0,1
9,3  2,2
–
–

«Венера-14»
8,1  3,3
17,9  2,6
48,7  3,6
0,2  0,07
10,3  1,2
1,25  0,41
0,16  0,08
8,8  1,8
–
–

«Вега-2»
11  3,8
16  1,9
45,6  3,2
0,1  0,08
7,3  0,7
0,2  0,1
0,14 0,1
–
4,7  1,5
8,5  1,3

Особливістю переданих панорам є і те, що на поверхні залягає
крупнощебінчатий і уламковий матеріал темних порід щільністю 2,7-2,9 г/см3
та інші елементи, характерні для базальтів. Це означає, що поверхневі породи
Венери є такими ж, як на Місяці, Меркурії й Марсі, тобто магматичними
породами основного складу, що вилилися з-під кори планети.
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6.5. Особливості рельєфу поверхні
Структуру поверхневого шару Венери у планетарному масштабі
визначали лише за даними РЛ експериментів і для локальних ділянок за
переданими з місця посадки модулів панорамами. Уже перші РЛ експерименти
[594] в спектрі частот доплерівського розширення відбитого радіосигналу
виявили дві деталі з аномальною відбивною здатністю   і  (Альфа і Бета)
області відповідно з координатами L = 0,  = -30 і L = 280,  = +20.
Пізніше з’ясували, що - область розділена на три окремі ділянки, названі
деталями B, C й D [415], а поряд з C й D деталями, яким були присвоєні імена
Гаусс і Герц, виявили ще одну (Максвелл) з координатами L = 3,5 та  = +64
[698]. За інтенсивністю відбитих радіосигналів, за виразом (2.104) визначили
ефективну площу розсіяння, величина якої змінюється з довготою
центрального меридіана майже у чотири рази [617]. За РЛ експериментами
побудували фрагменти карт рельєфу [410, 596, 598, 698, 991] з просторовою
роздільною здатністю ~80 км, за якими рельєф поверхні Венери дуже
різноманітний за формою, перепадом висоти і фізичними властивостями. Дуже
цікавим є лінійний обрив довжиною 1500 км, шириною 150 км і 2 км у глибину
поблизу екватора, який за своєю морфологією нагадує Східно Африканську
систему рифтів і гігантську систему долин в екваторіальній зоні Марса. За
даними радіоінтерферометрії невеликої ділянки поверхні Венери з високою
просторовою роздільною здатністю при λ = 12,5 см побудували альбедну та
висотну карти [997], на яких показано численні кратери, найменший з яких має
розмір близько 35 км, а найбільший – 150 км (глибиною майже 500 м), на фоні
якого відмічено і значно більший перепад висоти, характерний для великих
ділянок.
Започатковані в 1972 р. експерименти з використанням радіовисотоміра
зі спускного модуля КА «Венера-8» [24], були продовжені з орбітальних
модулів, найпродуктивнішим з яких був КА «Піонер-Венера» [797, 811, 938,
940]. Він працював у двох режимах: висотоміра та картографа (РЛ зображень).
Разом з вимірюваннями висоти, за потужністю відбитого радіосигналу
визначались ще й ефективна площа розсіяння та середньостатистичний кут
нахилу нерівностей, що дозволило за виразом (2.111) обраховувати коефіцієнт
відбиття, а отже й ефективну діелектричну проникність.
Роздільна здатність уздовж траси була 120 км, між трасами – 150 км на
екваторі. В режимі картування кожні 12 секунд робили РЛ знімки однієї чи
двох ділянок поверхні (праворуч або ліворуч від надірного напрямку), центр
яких знаходився на відстані приблизно 260 км від підсупутникової траси. За
даними спостережень протягом двох оборотів планети навколо осі (486 земних
діб) побудували топографічну карту (відносно радіуса планети 6051 км)
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приблизно 93% поверхні планети в діапазоні широт від -63 до +74о.
Незважаючи на те, що просторова роздільна здатність висотоміра складала
8×30 км, але під час поєднання при обробці та через дискретність трас дійсна
роздільна здатність погіршилась до 75-150 км. За цими даними закон розподілу
висот виявився надзвичайно вузьким та практично одномодальним (навколо
значення середнього радіуса 6051 км), але не виключено наявність вторинного
розподілу навколо середнього радіуса 6054,5 км. Найвища точка припадає на
гори Максвелла 11,5 км у висоту, а найнижча – на западину Діана ( = -14, L
= 156) глибиною понад 2 км, тобто, максимальний перепад висоти на Венері
близько 13,5 км. На карті виділяють 3 великих ділянки додатної висоти, які
називають материками.
1. Материк Іштар з координатами  = +60-74, L = 300-360, за
розміром подібний до Австралії. В південно-західній частині лежить плато
Лакшмі висотою 3,5-4,5 км та гори Максвелла. На південь від гір розташована
ділянка складного рельєфу, система гірських хребтів та долин.
2. Материк Афродіта ( = -30±6, L = 60-150), найвищі ділянки якого
досягають у висоту 5,5-5,7 км. Займає приблизно 4% загальної площі поверхні
Венери, та майже такого ж розміру, як Африка (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Плоскогір’я Афродіти (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
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3. Ділянка Бета з координатами  = -20 ± 40, L = 275-290 з двома
щитовими вулканами Тея та Рея висотою 4,3 і 4,2 км.
Окрім западини Діана, найнижчими є западини з координатами:  = -62,
L = 337; Атланта ( = +58 ± 72, L = 60-75o) та Північний басейн ( = +62, L
= 169); їхня глибина приблизно дорівнює 2 км. Підтверджено, що кратери на
Венері неглибокі: найбільші (діаметром 600 км ( = +18, L = 324) та 800 км
( = +15, L = 226)) мають глибину по 700 м, ще один (діаметром 400 км ( =
+20, L = 332)) – лише 200 м.
Значно глибшими виявилися тріщини великої довжини та шириною ~150
км з координатами  = +15, L = 226 та  = -10, L = 140 – мають глибину 5
км. Досить детальну карту висот наведено в [213].
Принципово нові можливості надала вперше проведена з орбітальних
модулів КА «Венера-9, -10» на λ=32 см бістатична радіолокація [113, 137] з
просторовою роздільною здатністю на деяких трасах близько 10 км. За її
допомогою було визначено зміну величини ефективної діелектричної
проникності ( = 311) [113], рельєфу [210] та середньостатистичного кута
нахилу нерівностей (α = 0,52,5) на базі у 200∙ [137]. Для інтегрального
диска величина  складає 4,1 (+1,9, -0,9) [935], 3,75 (+0,55, -0,25) [587], 3,75 
0,30 [415], 4-5 [534]; значення  показує значне розходження: 1-10 [550], 56,6 [1138]; 2-9 [991] та 4,8 [587]. Найповніші дані про кут нахилу отримали
за вимірюваннями висоти з борту КА «Піонер-Венера» та даними бістатичної
радіолокації з КА «Магеллан» [556, 695, 797, 938]. За цими даними побудували
карту кута нахилу для широт від -63 до +74 з роздільною здатністю 100150 км. Виявилось, що низькі ділянки поверхневого шару мають, як правило,
низький коефіцієнт відбиття та є досить гладкими, а значення  складає 1-3.
Материки Афродіта, Іштар і Бета мають значно більший кут нахилу. Одними з
найшершавіших деталей поверхні Венери є гори Максвелла на материку Іштар
(4,5-10). Порівняння карт середньостатистичних кутів нахилу з
топографічною картою вказало на великий ступінь кореляції для гірських
районів навколо плато Лакшмі ( = +65, L = 330), гір Максвелла ( = +62, L
= 5), області Альфа ( = -24, L = 0), архіпелагу Афродіта ( = -5, L = 80140) та невеликої ділянки з координатами  = +40, L = 80. У цих районах
кут нахилу зростає з висотою. Менше виражена кореляція для височини Бета
( = +28, L = 283) і особливо для плато Лакшмі.
КА «Венера-15, -16» проводили експерименти з 11 листопада 1983 р. до
10 липня 1984 р. та передали на Землю велику кількість РЛ зображень
приполярного району північної півкулі Венери, недосяжної для досліджень з
КА «Піонер-Венера». Були вибрані сильно витягнуті приполярні орбіти таким
чином, щоб у перицентрі апарати проходили на висоті 1000-2000 км над
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місцевістю в напрямку меридіана від північного полюса до екватора. В цей час
працював локатор бокового огляду, промінь якого було відхилено в західному
напрямку від нормалі на кут 10. Водночас висотомір реєстрував відстань в
надір від апаратів до поверхні, визначаючи висоту поверхні вздовж трас.
Експерименти велись в перицентрах орбіт з просторовою роздільною
здатністю на поверхні 1-2 км. У кожен проліт передавали зображення
місцевості в смузі шириною приблизно 160 км та довжиною до 8000 км. До
кожного наступного прольоту планета проверталась якраз настільки, щоб
кожна наступна смуга стикувалась з попередньою і загалом було суцільно
покрито площу поверхні 100 млн. км 2. Така постановка експерименту
дозволяла одночасно з панорамними зображеннями отримувати і їх висотні
профілі. Окремі смуги наносили на сферу у венерографічній системі
координат, а потім зображення переносили на сферу радіусом 6051 км,
прийнятим за середній радіус Венери. Відхилення місцевого радіусу від
середнього в районі гір Максвелла перевищували 10 км [210].
Також було виявлено, що, наприклад, діаметр кратера Патера Клеопатра
складає 95 км, а в середині знаходиться інший кратер діаметром 55 км.
Внутрішній кратер зміщений до північного заходу щодо центру зовнішнього,
де їх краї майже збігаються. Аналіз профілю висоти по трасі, що перетинає
Патеру Клеопатра, показав, що глибина зовнішнього кратера 1,5 км, а дно
внутрішнього опущено на 1 км нижче. Із заходу і південного заходу район
Патери Клеопатра оточений паралельними гірськими хребтами, що тягнуться
на сотні кілометрів. Детальний аналіз цих даних можна знайти у [20, 29, 208,
237]. Найповніші дані були отримані спеціалізованим КА «Магеллан» методом
бістатичної РЛ з 15 вересня 1990 р. до 12 жовтня 1994 р. Він рухався по
еліптичній орбіті, нахил якої до площини екватора становив 85,5, період
обертання навколо планети – 3,26 години, висота над поверхнею в перицентрі
– 294 км. В перші 243 доби РЛ картування велося протягом кожного оберту
апарата навколо Венери та охоплювало смуги шириною 20 км й довжиною
близько 17 000 км (від північного полюса до -70), які пізніше об’єднували в
мозаїки. При цьому кут між напрямком радарного променя та місцевою
вертикаллю змінювався від 45 в перицентрі до 15 по краях картування. Було
виготовлено 250 F-MIDR-мозаїк (з просторовою роздільною здатністю 120 м
уздовж траси та від 120 м в перицентрі до 280 м на полюсі поперек траси)
розміром 530×530 км; кожен елемент мозаїки відповідає 75 м поверхні.
Альтиметрія велась з роздільною здатністю по висоті 80 м та по поверхні 8×13
км у перицентрі та 20×30 км по краях трас, за рахунок доплерівських
вимірювань просторова роздільна здатність поліпшилась до 2 км. Одночасно за
радіометричними вимірюваннями визначали зміну температури по поверхні з
точністю до 2 К [ 997]. Було досліджено більше 96% поверхні Венери, а
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результати обробки незначної частин спостережного матеріалу можна знайти в
[556, 648, 938-941, 1018, 1061]. Приклади топографічних карт показано на рис.
6.6-6.13. За даними обробки 89% поверхні виявлено 842 кратери ударного
походження розміром від 1,5 до 280 км і нові особливості структури
поверхневого шару: так звані куполи-млинці (рис. 6.10); каналоподібні
протоки, які приписують лавовим відкладенням (рис. 6.8, 6.9); зигзагоподібні
потоки (рис. 6.6, 6.9, 6.11); сітки прямокутних долин (рис. 6.12, 6.13).

Рис. 6.7. Кратер Мід – найбільший ударний кратер (діаметр 280 км), який
має внутрішнє і зовнішнє кільце та невеликі яскраві джети навколо
зовнішнього кільця. Поверхня схилів кратера дуже схожа за морфологією на
оточуючу рівнину. Освітлення падає зліва під кутом 45. ψ = 2,50, L = 57,2°, D
= 280 км (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Рис. 6.8. Перспективний вигляд зони тріщин в Області Ейстла (Eistla
Regio; +22°, 359° сх. д.) Потоки лави розлилися на сотні кілометрів вниз по
схилах вулканів Сіф (ліворуч, висота 2 км) і Гула (3 км)
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
За даними КА «Венера-15, -16» було виявлено специфічні ділянки –
тессери (від англійського tessera – кубик), які являють собою дві та більше
систем пасм і борозен, що перетинаються та займають приблизно 8,3%
поверхні планети. Вони вищі за довкілля і в них вклинюються рівнинні
ділянки. Вважають, що тессери виникли в результаті неодноразових
тектонічних зрушень верхніх шарів планети, які супроводжувалися розколом,
підняттям та опусканнями різних ділянок поверхні. Можливо, що це найбільш
стародавні структури на Венері. За даними КА «Магеллан» детально вивчено
структуру 609 тессер [92], назви й координати великих і середніх тессер
наведені в табл. 6.5. Їх походження відносять на рахунок тектонічної
деформації поверхневого шару. Вони розташовані нерівномірно за широтою і
довготою [93].
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Рис. 6.9. Рівнина Леда (Leda Planitia; 41° пн.ш. і 52° сх.д.). Один з типових
старих геологічних ландшафтів на Венері віком близько 1 млн. років. Видно
зруйновані гірські ланцюги з вулканічними потоками. Кільцева структура
(внизу зліва) – ударний кратер Елоїз (Heloise) діаметром 40 км
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Рис. 6.10. Млинцевоподібні «вулкани» на Венері (http://photojournal.jpl.
nasa.gov/)
Найбільше їх поблизу екватора у західній частині землі Афродіта, в
області Бета та Іштар. Майже така ж ситуація і з деталями вулканічного
походження: ~ 40% їх загальної кількості також розташовано саме між цими
деталями рельєфу [469]. За зовнішнім виглядом тессери розділені на два
основних типи.
Для першого (інгресійного) характерні дуже хвилясті границі з
глибокими затоками рівнинного матеріалу, які спостерігаються на 73%
загальної довжини великих та середніх тессер, та який за певними
особливостями підрозділяють на два підтипи: тесери з дифузними (розмитими)
і неперервними чіткими границями.
Другий тип границь лінійний, який спостерігається для 27% загальної
довжини тессер, але тільки на великих відстанях (100 км та більше), а на малих
відстанях вони теж досить порізані. Тессери, подібно до поверхневого шару
взагалі, густо всіяні кратерами, а щільність кратерів на тессерах та довкола них
досить оригінально залежить від їх розмірів (рис. 6.14) [92].
За даними численних РЛ експериментів у північній півкулі було виділено
4 основні типи структур рельєфу: вулканічні та вулкано-тектонічні
утворення, тектонічні дислокації та ударні кратери [20].
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Рис. 6.11. Радарне зображення з КА «Магеллан» області Бета з двома
величезними вулканічними горами – Тейя (світла пляма в центрі) і Рея (світла
пляма вгорі) (http://photojournal. jpl. nasa. gov/)
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Рис. 6.12. Складна мережа вузьких (< 1 км) яскравих каналів
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)

Рис. 6.13. Рифтова долина (каньйон) у внутрішній частині області Овда
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
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Таблиця 6.5. Назви, площа, координати, довжина і ширина великих і
середніх за розміром тессер [93]
Назва
Площа, Координати
Довжина, Ширина,
тис. км2 o
км
км
Lo
Великі
Овда
9068
-5
80
5683
2083
Фортуна
3228
+67,5
35
3872
1918
Теллура
2461
+35
80
2400
1977
Фетида
2257
-8
127
2612
1447
Лайма
2021
+50
47
2165
2042
Альфа
1487
-25
5
1624
1341
Феба
1219
-7
282
3424
812
Бета А
576
+33
277,5 1899
594
Бета Г
553
+23
294
1854
657
Середні
Ананке
484
+52
137
1514
634
Атропос
396
+72
307,5 1130
620
Ітцапалотл
362
+75
340
1630
500
Мешкенет
276
+67
110
1531
334
Мені
261
+48
81
1197
378
Кутуе
206
+30
123
927
558
Бета В
196
+32
299
774
504
Бета Б
189
+28
256
1566
216
Шимти
181
+31
99
1161
324
Вириліс В
172
+60
231
1008
234
Клото
158
+57
338
756
279
Декла А
151
+57
70
792
225
Вириліс Г
105
+59
241
648
432
Вириліс Б
84
+64
242
689
198
Мойра
81
+59
310
405
351
Декла Б
79
+57
80
689
162
Вириліс Д
63
+53
239
324
279
Манзан-Гурме
33
+41
357
469
185
Ретельні дослідження підтвердили магматичне походження корінних
порід та їх основний склад і виявило широке розповсюдження рифтових зон.
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Рис. 6.14. Щільність ударних кратерів на тессерах (точки) та в їх довкіллі
(нахилені лінії) в залежності від методу поділу приграничних кратерів: 1 –
цілковито належать до тессер; 2 – поділені обернено пропорційно їх площі; 3 –
одночасно належать до тессер та до не тессер; 4 – поділені навпіл [92]
У межах тропічних широт планети виділено три великі зони тектонічних
розломів, що тягнуться на багато тисяч кілометрів. Головна проходить у
субширотному напрямі від землі Афродіта до вулканічного підняття Бета,
рифтові структури розташовані уздовж південного підніжжя височини Овда та
Фетіда, довжина сягає 21 000 км. Інша зона аналогічної структури 14 000 км
завдовжки простягається від області Фетіда до північно-західного закінчення
області Атла. Третя зона тягнеться на 6000 км у меридіональному напрямку від
області Бета до області Феба.
Основну частину поверхні Венери вкривають горбисті рівнини. Великі
підвищення (до 10 км) займають простір розміром з Австралію, багато з них
мають овальну форму і є, ймовірно, щитовими вулканами. Одне із підвищень
нагадує марсіанський вулканічний гігант – Олімп – і має у поперечнику 300400 км біля основи; але його висота лише 1 км, а в центрі гори є схожа на
кальдеру депресія 80 км у діаметрі; мабуть, вулканічні форми взагалі поширені
на Венері. На радіолокаційній карті, особливо в екваторіальному поясі, видно
багато схожих на місячні кратерів, у більшості з них поперечник складає
десятки кілометрів, а деякі досягають навіть 150 км, проте всі кратери значно
плоскіші за місячні і тому навіть найбільші з них не глибші 400 м [598].
На відміну від місячних і марсіанських кратерів, глибина яких зазвичай
становить 3-5% від їх діаметра, венеріанських не перевищує 0,3% діаметра.
Взагалі поверхня Венери, в порівнянні з іншими планетами, виявилася більше
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згладженою. Поряд із кратерами звичайних розмірів (у десятки, а рідше в 100
км у поперечнику) на Венері є гігантські овальні западини (депресії), подібні
до Моря Дощів на Місяці, діаметром до 1000 км. Одна з них розташована в
північній півкулі. Виявлено також багато великих тектонічних структур,
подібних до відповідних структур на Землі та Марсі. Так, у приекваторіальній
області тягнеться велике підвищення Бета, яке, скоріше за все, є величезним
вулканом щитового типу, складеним базальтами. На південь від масиву Бета
знаходиться інше підвищення – Феба. На кольорових панорамних знімках її
східного краю ґрунт незвичного жовто-коричневого відтінку, якого він набуває
через поглинальні особливості венеріанської атмосфери, що пропускає до
поверхні лише сонячні промені жовтого і коричневого діапазону, а блакитного
– поглинає. Всю область Бета й Феба геологи відносять до так званих
вулканічних провінцій, причому молодих, зі свіжою поверхнею, ще не
зачепленою процесом хімічного вивітрювання.
Вулканічні утворення займають більшу частину території Венери та є в
основному великими рівнинами, розташованими на середніх гіпсометричних
рівнях або в низинах. На гладких рівнинах часто трапляються радіояскраві
смуги та плями у десятки або й сотні кілометрів. Зустрічаються також системи
валів та борозен, подібні до морських валів на Місяці. Скрізь присутні
структури перекриття, коли древніші утворення частково проступають крізь
матеріал рівнин. Такі горбисті рівнини ускладнені чисельними дрібними
конусами та куполами (5-10 км у поперечнику), інколи з кратерами на
вершинах. До вулканічно-тектонічних утворень належать куполоподібні
височини (наприклад, гора Рея) і так звані «овоїди». Останні є кільцевими
структурами діаметром 150-600 км, утворені концентричними грядами та
борознами. Часто вони сильно деформовані та ледве видні на фоні базальтових
рівнин. Між довготою 10-90 розташовані три величезні ділянки (площею до 6
млн. км2) з унікальним рельєфом, названим «паркет», тому що являє систему
довгих хребтів і долин з ортогональним рисунком. Припускають, що такий
рельєф зумовлений особливістю температури і тиску на поверхні Венери.
Ударні кратери трапляються скрізь на поверхні Венери. За морфологією вони
подібні до ударних кратерів на інших небесних тілах, їхні розміри від 4-5 до
130 км. На панорамах у місцях посадки модулів КА «Венера» (рис. 6.3, 6.4)
видно, що там багато уламків порід (часто з гострими краями), а проміжки між
ними заповнені невеликою кількістю ґрунту.
Ані піску, ані пилу, ані порошкоподібної речовини з включеннями
кам’яних уламків виявлено не було, але знайдено тонкі щільні шаруваті
породи, утворення яких пов’язують з осадженням з атмосфери вулканічного
попелу і метеоритного пилу. Дані про інтенсивність теплового
випромінювання, в тому числі й у радіодіапазоні, вивчення якого розпочали в
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1956 р. за допомогою 15-метрового радіотелескопа Морської дослідницької
лабораторії США в Меріленді при λ = 3,15 см [813], в короткохвильовому
діапазоні стосується переважно атмосфери, а прояв поверхневого шару
помітний лише при λ > 3 см (рис. 6.15). Тому завданнями їх аналізу було не
стільки визначення фізичних характеристик поверхневого шару, скільки
узгодження даних експериментів з розрахунками при заданих величинах
ефективної проникності  = 3,8-6,0.

Рис. 6.15. Спектр радіояскравісних температур [589]
6.6. Формування структури поверхні
Про формування поверхневих структур Венери зараз можна говорити
лише узагальнено. Первинна кора Венери, швидше за все, належить до
базальтового типу, хоча не виключений і різноманітніший склад – аж до
гранітоїдів. Близько 500 млн. років тому кора планети зазнала інтенсивної
деформації і утворилися тессери, які зараз трапляються на поверхні планети у
вигляді окремих плям на материках і островах. Про причину такої сильної
деформації сказати важко, але дослідники припускають можливість
розламування кори (можливо тоді еластичнішої, ніж зараз) висхідними
конвективними струменями або плюмами мантії Венери. Саме через це могло
з’явитися напруження стискування й розтягування та утворення характерної
структури тессер. Потім почався вилив великого об’єму базальтової лави із
верхньої мантії, яка зберегла свій первинний склад. На користь такого
припущення свідчить, наприклад, підвищений вміст у цих породах таких
елементів, як калій, уран і торій. Вилив базальту найімовірніше був
неодноразовим, а в періоди затихання вулканічної діяльності лавові рівнини
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охолоджувалися і тоді утворювалися пояси тріщин і гряд. Цей етап
формування поверхні Венери проходив з виділенням величезної кількості
тепла, виливом лави і деформацією найдревнішого утворення – первинної
кори, і він був порівняно коротким – від 300 до 500 млн. років. Пізніше
подібної потужної ендогенної активності скоріше за все не було, хоча могли
утворюватися окремі вулкани й лавові потоки базальтів, пов’язані з рифтами й
гребенями, що утворюють довгі пояси на Венері. Зараз внутрішні процеси
затихли, можливо, за рахунок втрати тепла, а екзогенні процеси на поверхні
планети упродовж останніх 500 млн. років були дуже слабкими, про що
свідчить, наприклад, практично незмінна форма ударних кратерів. За
спостереженнями нині вулканічна активність Венери є досить слабкою.
Структурні форми Венери здебільшого невідомі на Землі, окрім хіба що
рифтів і потоків лави. Цілком можливо, що місцевості подібні до тессер і
лавових рівнин, колись були й на Землі, але лише в ранньо-архейський період
3,0-4,0 млрд. років тому, коли земна кора ще тільки формувалася, була тонкою,
а під нею вирувала розплавлена, або сильно розігріта мантія. З панорам (рис.
6.3, 6.4) видно, що поверхневий шар дуже темний, вкритий плитоподібними
кам’яними брилами (до 1 м в поперечнику), у заглибленнях яких лежить
чорний щебеневий ґрунт, що виник при руйнуванні корінних порід і за
хімічним складом нагадує базальтову лаву дна Світового океану на Землі.
Відсутність води та мала швидкість вітру біля поверхні не сприяють активній
ерозії гірських порід і накопиченню осадового матеріалу. Як видно з мозаїки
на рис. 6.6, у поверхневому шарі планети багато кратерів ударного і
вулканічного походження. Кількість ударних кратерів глибиною 500-700 м та
діаметром від 2 до 280 км ~ 930, а визначений за ними середній вік геологічних
утворень складає приблизно 300-500 млн. років. Крім того, є сотні великих
(понад 3 км у висоту і до 500 км у поперечнику) та десятки тисяч малих (від
100 м до 2 км заввишки й від 2 до 20 км у поперечнику) вулканічних кратерів,
деякі з яких, можливо, є діючими й зараз. Загалом поверхня досить гладка,
приблизно на 80% зайнята відносно невисокими рівнинними областями з
численними вулканічними структурами. Серед них виділяються ділянки
горбистих рівнин (~ 53%), рясно вкритих вершинами з перепадом висоти
близько 2-3 км, і низини (~ 27% поверхні). Майже на 2,5 км заглиблені низини
Ніоба й Аталанта, розташовані у північній півкулі Венери. Дійсно гірських, так
званих «материкових» областей на Венері небагато і вони займають лише
близько 8% поверхні. Серед найхарактерніших деталей поверхні є найбільше
плоскогір’я або «материк» – Земля Афродіти (рис. 6.6), яка простягається
майже на 18 000 км уздовж екватора Венери і більше 5000 км у ширину
загальною площею ~ 41 млн. км2.
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Поверхня області Альфа сильно розчленована з пониженням у центрі і в
ньому є кратер Єва, центр якого раніше був точкою відліку довготи (до
виявлення картера Аріадна). У центрі області Альфа розташовано сім кругових
куполоподібних горбів до 750 м заввишки із середнім діаметром близько 25
км, що нагадують екструзійні куполи на Землі. Найстарішими з них
вважаються горби на рис. 6.10, що виникли в результаті вулканічної діяльності.
Ці млинцеподібні вулкани є згустками лави, що колись повільно випливала
крізь тріщини на поверхню. На поверхні Венери видно такі форми рельєфу, як
вінці, найвідомішим з яких є вінець Павлової діаметром близько 350 км, та
кратер Мід (рис. 6.7) діаметром 280 км, названий на честь американського
етнографа і антрополога Маргарет Мід. Він є найбільшим ударним кратером на
Венері і має внутрішнє й зовнішнє кільця та невеликі яскраві джети навколо
зовнішнього кільця. Загалом ці округлі піднесеності мають діаметр від 100 до
600 км і складаються з кільця гірських гряд та плато в центрі, їх кількість
обчислюється кількома сотнями. Плато, як правило, розташоване нижче кільця
гряди але трохи вище, ніж рівнина навколо нього. Поверхня схилів кратера
морфологією дуже схожа на прилягаючу рівнину. Навколо багатьох вінців
спостерігаються застиглі лавові потоки, що розходяться в різні боки у вигляді
широких «язиків».
Південніше рівнини Берегині знаходиться обширна область Ейстла
(рис. 6.8) з вулканічними утвореннями, – патерою Сапфо (Sappho Patera) і
горами Сіф і Гула більше 2,5 км заввишки. Саме тут розташований невеликий
(діаметром 23,6 км) кратер Аріадна, через який проходить нульовий меридіан
Венери. Далі на схід розташовані рівнини Ніоба і Леда (рис. 6.9), на захід від
них – область Белл, а на схід – найбільша на Венері тессера Теллура.
Північний приполярний район планети – одна з найцікавіших і
найрізноманітніших за формою рельєфу територій, велику частину якої займає
ще один «материк» – Земля Іштар. У її західній частині лежить велике, підняте
на 3 км, високогірне плато Лакшмі вулканічного походження, площа якого
вдвічі більша за площі гір Максвелла і земного Тибету. Із заходу плато
обмежують гори Акна, з північного заходу – гори Фрея, на сході – гори
Максвелла з однойменним вулканом 11,5 км заввишки (поперечний переріз
його підошви близько 1000 км, а діаметр кратера на вершині – 100 км). За
різними оцінками, вік плато і прилеглих районів складає від 500 млн. до 1
млрд. років. У полярній області лежать рівнини Снігуронька і Лоухі. У
південних приполярних широтах тягнеться рівнина Олени, східніше якої
розташована область Імдр з горою Ідунн більше 2 км заввишки. Рівнини
південної півкулі перемежовуються нечисленними грядами й каньйонами
довжиною до 10 000 км.
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Павутинні структури (рис. 6.11) – це концентричні овали, оточені
складною мережею тріщин, що можуть тягтися на 200 км. Їх знайдено тільки
на поверхні Венери, а назву отримали за подібність до павутиння павука. Зараз
їх більше 30. Вважають, що вінця були основним джерелом, через яке на
поверхню з надр планети виходила розплавлена речовина. Застигаючи, лава
сформувала великі рівнинні ділянки, що займають близько 80% території
Венери. Виливи лави (рис. 6.6-6.11) утворили витягнуті на сотні кілометрів
потоки, які нерідко прорізають підняття й хребти; багато з них мають ознаки
так званих «річкових долин» або меандрів з протоками й дельтами,
шириною до півтора десятків кілометрів і довжиною до тисяч кілометрів.
Наприклад, довжина одного з лавових потоків в долині Балтіс досягає 6800 км.
На деяких зображеннях видно, що лава часто витікала з казаноподібних
западин з крутими схилами і рівним дном (вінця або кальдери). Показана на
рис. 6.13 місцевість є прикладом складної тектонічної деформації, що мала
місце в області Овда. Ці гірські хребти розділені долиною шириною 10-20 км,
заповненою темним матеріалом, імовірно лавою. Таким чином, за даними про
мінералогічний склад порід у місцях посадки КА дійшли висновку, що
спостережувані геологічні утворення мають три групи особливостей
структури. До першої, найдавнішої, належать тессери, гірські пояси, рівнини з
густою мережею борозен-тріщин (павутиння) і гряди, склад речовини яких до
кінця не визначений. До другої, проміжної за віком, належать великі рівнинні
області. До третьої, наймолодшої, входять гладкі рівнини й рівнини з
язикоподібними потоками лави. Дуже поширеними є вулкани та вулканічні
кальдери. Гірські породи другої й третьої групи – це базальтові лави, подібні
до тих, що складають дно океанів на Землі. Рівнини і тессери перетинають
жолоби складної форми, що тягнуться на тисячі кілометрів та утворені
тектонічними зсувами; за топографією і морфологією вони схожі на рифтові
зони Землі і, мабуть, тієї ж природи (структури розтягування).
На поверхні Венери скрізь видно сліди базальтового вулканізму, а
велика кількість розломів свідчить про високу активність її надр. Різноманітні
форми рельєфу Венери – довгі, трохи звивисті підвищення й западини на
рівнинах, гірські кряжі та жолоби на підвищеннях, тессери й вінці – говорять
про те, що на цій планеті відбувався і, можливо, відбувається і зараз
бурхливий процес горотворення. Висока активність надр може бути
причиною молодого, порівняно із Землею й Марсом, віку поверхні Венери,
близько 300-500 млн. років. Її нижня мантія складається з розплавлених
силікатних гірських порід і є так званою астеносферою; верхня мантія
утворена твердими силікатними гірськими породами, які, разом з базальтовою
корою, формують літосферу. Потужність літосфери Венери точно не відома,
але, скоріше за все, вона менша, ніж у Землі й Марса.
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Розділ 7. Карликові і малі (астероїди) планети
7.1. Історична
карликових планет

С

довідка

щодо

відкриття

малих

і

кладаючи каталог положення зір, 1 січня 1801 р. Дж. Піацці
помітив, що одна з них змінила положення щодо
попередньої ночі і вже третьої ночі стало зрозуміло, що це
небесне тіло належить Сонячній системі. Після зумовленої
хворобою перерви Піацці не виявив цього об’єкта, але дані про
його положення на небі передав Й. Боде та К. Гаусу. Гаус якраз
розробив метод розрахунку орбіти небесного тіла за трьома
визначеннями координат у різні ночі і за отриманими даними
розрахував, що знайдене тіло знаходиться на коловій орбіті за 2,8
а. о. від Сонця між орбітами Марса і Юпітера.
За цими координатами 1 січня 1802 р. Дж. Піацці виявив об’єкт у
передбаченому місці та назвав його Церера, на честь богині-оберега острова
Сицилія. У 2006 р. вона стала першою в переліку карликових планет. Та щоб
отримати такий статус, Церера понад 205 років перебувала у статусі астероїда.
28 березня 1802 р. німецький аматор астрономії Ольберс поруч з Церерою
виявив об’єкт близько дев’ятої зоряної величини також між орбітами Марса і
Юпітера і назвав його Паллада. Через близькість орбіт Ольберс висловив
гіпотезу, що ці тіла є осколками однієї великої планети, яка розпалася, і почав
пошук її нових частин. 1 вересня 1804 р. німецький астроном К. Хардінг
виявив Юнону, 29 березня 1807 р. знову Г. Ольберс - Весту. Оскільки ці тіла
при телескопічних спостереженнях не мали видимих дисків, то їх назвали
астероїд – «зореподібний» об’єкт, а пізніше – мала планета. Їх число не
збільшувалось аж до грудня 1845 р., коли поштовий чиновник з міста Дрезден
К. Хенке виявив 5-ту малу планету 9,5 зоряної величини – Астрею, а 1 липня
1847 р. – шосту, яку Гаус запропонував назвати Геба. Того ж року Дж. Хінд
відкрив Іріду та Флору, а надалі майже кожного року відкривали декілька
астероїдів; їх кількість в 1891 р. сягнула 322. Оскільки орбіти більшості з них
знаходяться в поясі між орбітами Марса та Юпітера, то він отримав назву
головний пояс астероїдів.
В 1866 р. Д. Кірквуд звернув увагу, що астероїди відсутні на орбітах, де
період Р їх обертання навколо Сонця кратний періоду обертання Юпітера, а
тому в їх розподілі за значеннями Р існують «провали», які отримали назву
люки Кірквуда. Впровадження в 1891 р. М. Вольфом методу фотографування
активізувало темпи виявлення нових астероїдів, особливо після початку
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реалізації з 1 квітня 1929 р. програми пошуку транснептунових планет
(об’єктів, ТНО) на короткофокусному (F = 169 см) рефракторі обсерваторії
Ловелла. Кожна фотоплатівка перекривала 162 квадратних градуси і за
експозицію в одну годину реєструвались зорі до 17,5 m. Ідея появи цієї
програми бере початок з часу, коли з відкриттям Нептуна не вдалося
розбіжності між розрахованим і спостережним положеннями Урана звести до
рівня, який визначався б лише похибками визначення положень. У 1915 р.
П. Ловелл опублікував «Трактат про транснептунову планету», у якому
підсумував результати розпочатого ним в 1905 р. пошуку «планети Х». Але
завершилися пошуки лише 18 лютого 1930 р., коли аматор астрономії
К. Томбо виявив новий об’єкт за орбітою Нептуна, названий на честь
грецького бога темряви Плутоном. У якості символу планети дуже вдало було
обрано знак, складений із латинських літер P та L, що збігаються з
монограмою ініціалів П. Ловелла.
В 1930 р. Міжнародний астрономічний союз офіційно надав йому статус
дев’ятої планети, і в такому ранзі він пробув до 21 серпня 2006 р., коли XXVІ
Асамблея МАС задовольнила рекомендацію своєї комісії з номенклатури та
ухвалила рішення про те, що Плутон є одним з представників карликових
планет. Тоді ж, у 2006 р. за рішенням МАС астероїд Цереру та ще один об’єкт
поясу Койпера – Макемаке – було віднесено до карликових планет. Тривалий
час не виникало сумніву, що орбіти астероїдів знаходяться тільки в головному
поясі, але 14 червня 1873 р. Дж. Уотсон відкрив астероїд 132 Аерта з орбітою
між Землею та Марсом, а 13 серпня 1898 р. Г. Вітт відкрив малу планету 433
Ерос, яка дуже швидко рухалася по зоряному небі, що приписали її
надзвичайній близькості до Землі. Саме цей астероїд відкриває список
астероїдів, які наближаються до Землі (АНЗ), або й перетинають її орбіту
(рис. 7.1). Орбіта 433 Ероса сильно витягнута, виходить в афелії за межі
головного поясу і в перигелії наближається до орбіти Землі. В 1932 р. відкрили
ще два подібні астероїди: Амур та Аполлон і орбіта останнього проникала
всередину орбіти Венери. 26 червня 1949 р. на обсерваторії Маунт Паламар
відкрили один з найцікавіших астероїдів цього типу – Ікар, орбіта якого
нахилена під кутом 23° до площини орбіти Землі, має ексцентриситет е = 0,83 і
період обертання навколо Сонця 409 діб. Надалі число таких астероїдів
невпинно збільшувалось. В залежності від афелійної відстані, АНЗ ділять на
групи:
- група Амура з відстанню в перигелії 1,07-1,3 а. о;
- астероїди групи Аполлона можуть перетинати орбіту Землі, оскільки
відстань її представників в перигелії менше 1,017 а. о.;
- для астероїдів групи Атона головні півосі їх орбіт складають трохи
менше 1,0 а. о.
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Рис. 7.1. Орбіти найкрупніших астероїдів, які перетинають орбіту Землі:
1 – Сонце, 2 – Земля, 3 – Марс, 4 – Атон, 5 – Аполлон і 6 - Амур
(http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/M/Main+Asteroid+Belt)
Вікові збурення Землі та інших внутрішніх планет зумовлюють зміну
елементів орбіт астероїдів цих груп, а тому вони можуть переходити від груп з
великою афелійною відстанню в групи з меншими величинами (напр. з групи
Амура в групу Аполлона). Яскравим прикладом є астероїд із сильно
витягнутою орбітою 1566 Ікар, який в афелії знаходиться за орбітою Марса, а в
перигелії – перетинає орбіту Меркурія та наближається до Сонця на меншу за
28 млн. км відстань; в 1969 р. астероїд пройшов на відстані 6,36 млн. км від
Землі. В 1992 р. інший астероїд – Тутатіс 4179 – пролетів від Землі за 2,5 млн.
км, а 9 грудня 1994 р. астероїд 1994 ХМ діаметром близько 10 м – лише за 100
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тис. км. Для активізації пошуку таких астероїдів у грудні 1995 р. на Гавайях
розпочато спостереження в автоматичному режимі за програмою «NEAREARTH ASTEROІD TRAІKІNG» (NEAT). Кожні 6 ночей покривається близько
10% небесної сфери і це дозволяє відкривати тисячі астероїдів та кілька комет
[971]. В 1998 р. конгрес США доручив НАСА розпочати пошук, облік і
відстеження у навколоземному просторі всіх астероїдів діаметром ≥ 1 км.
Станом на середину 2012 р. зареєстровано близько 6200 об’єктів, які
наближаються до Сонця на відстань < 1,3 а. о. Близько 800 з них було
класифіковано як потенційно небезпечні через те, що їх відстані від Землі
можуть бути меншими за 0,05 а. о. Зараз вважається, що найнебезпечнішим для
Землі є астероїд Апофіс (діаметр 320 м, маса 50 млн. т), який 13 квітня 2029 р.
може перетнути орбіту Місяця і пролетіти від Землі на відстані 30-33 тис. км.
Підраховано, якщо він опиниться на відстані 30 404,5 км, то зможе потрапити у
гравітаційну пастку (смужку простору в 1 км шириною), де сила тяжіння Землі
розверне політ Апофіса в небезпечному напрямку так, що при наступному
прольоті через ~ 7 років (13 квітня 2036 р.) Земля опиниться буквально на його
шляху. Зазначимо, що при розрахунках зміни елементів орбіти астероїда, який
наближується до Сонця слід враховувати ефект Ярковського, зумовлений
дуже малою але постійно діючою силою, яка виникає через більше нагрівання
й випромінювання тепла повернутого до Сонця боку астероїда. Так, астероїд
6489 Голевка під впливом цієї сили за 15 років відхилився від розрахованої
орбіти на 16 км.
За даними Слоунівського цифрового огляду неба зроблено висновок, що
кількість катастрофічних для Землі астероїдів становить ≈ 700 000, а
ймовірність їх зіткнення із Землею складає 1:1500 протягом ста років.
Зазначимо, що в околицях Землі швидкість космічного тіла у довільному
напрямку завжди перевищує 11,2 км/с і може сягати 40 км/с. Оскільки середня
швидкість руху Землі по орбіті ≈ 30 км/с, то максимальна швидкість зіткнення
з атмосферою на зустрічних траєкторіях може бути 70 км/с. В земну атмосферу
щодоби входить від 100 до 1000 т космічної речовини, 99% якої згорає і тільки
~ 1% досягає земної поверхні. При проходженні через атмосферу тіла з малою
масою його швидкість зменшується до величини, при якій сила опору повітря
зрівнюється з силою ваги і починається його майже вертикальне падіння з
швидкістю 50-150 м/с, з якою впала більша частина метеоритів. Тіла великої
маси не встигають ні згоріти, ні сильно загальмуватися, тому вони
зіштовхуються з поверхнею Землі на великій швидкості, викликаючи вибух
внаслідок переходу кінетичної енергії тіла в теплову, механічну й інші види
енергії та утворюючи кратер. Таких слідів на поверхні Землі (астроблем)
виявлено понад 230 (рис. 7.2), а розмір найбільших із них перевищує 200 км.
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Рис. 7.2. Розподіл астроблем на поверхні Землі [246]
Один з кратерів, що найкраще зберігся через відносно «молодий» вік, є
Арізонський кратер в США діаметром 1240 м та глибиною 170 м (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Арізонський кратер (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
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Вважається, що він виник унаслідок падіння на Землю ~ 50 тис. років
тому залізо-нікелевого метеорита діаметром близько 60 м. Зазначимо, що через
ерозійні процеси на земній поверхні практично не залишилося древніх кратерів
розмірами менше 1 км.
В 1906 р. було відкрито астероїд 588 Ахіллес, який рухався по орбіті
Юпітера та який очолив новий їх клас. Характерною особливістю таких
астероїдів є те, що вони розташовані на орбіті Юпітера в точках Лагранжа,
що розміщені за 60о перед планетою та за нею (групи Греки і Троянці). На
березень 2012 р. таких астероїдів зареєстровано 5253, хоча за оцінками їх
кількість має перевищувати 600 000 з розміром понад 1 км. Розрахунки
показали, що астероїди можуть знаходитись і в точках Лагранжа інших планет,
які інколи також називають Троянці. Так, в роботі [847] згадується про кілька
десятків марсіанських Троянців (наприклад астероїд Єурека).
Відкриття в 1977 р. об’єкта 2060 Хірон (1977 UB) [653, 738], в 1992 р. –
5245 Фолус, в 1993 р. – Несс з орбітами між орбітами Юпітера та Нептуна
започаткували новий клас астероїдів – кентаври. Але, наприклад, в каталозі
Центру малих планет вони і тіла розсіяного диску знаходяться в одному списку
(www.cfa.harvard.edu/іau/Eohemerіdes/Dastant/іndexs.html).
Характерною властивістю кентаврів є хаотичність їх орбіт і те, що вони
мають ознаки як комети (наявність коми й хвоста), так і астероїда але їх розмір
значно перевищує розмір ядер відомих комет. Завдяки таким характеристикам
об’єкт 1977 UB назвали на честь давньогрецького кентавра Хірона
(напівлюдини – напівконя) та віднесли ще й до класу комет з позначенням 95/Р
Хірон. В 1989 р. виявлено навколо цього об’єкта пилову кому, 30 січня 1990 р.
в його спектрі було знайдено емісію смуги 0-0 молекули CN в довжині хвилі
387,5 нм [399]. За розміром (372 км) він відноситься до великих тіл з
відбивною здатністю у візуальних променях А ~ 0,11, в УФ променях (240-330
нм) його альбедо складає 0,076 ± 0,003 [373, 929, 1083]. Детальніше з
проблемами кентаврів можна ознайомитися в [25].
Свого часу Ф. Леонард [770] висловив думку про можливе існування
транснептунових тіл, одним з представників яких є Плутон та яку К. Еджеворт
та Дж. Койпер [522] трансформували в гіпотезу про існування великої
кількості тіл, які утворюють пояс Койпера. Тривалий пошук цих тіл увінчався
успіхом лише в 1992 р., коли на 2,2-м телескопі Гавайського університету було
відкрито об’єкт 1992 QB1 [689] з великою піввіссю орбіти 44,5 а. о. Створення
нових потужних телескопів на Землі та використання КТХ сприяли виявленню
на окраїні Сонячної системи безлічі малих об’єктів; так з 1999 по 2003 рр. було
відкрито близько 800 невідомих раніше ТНО, серед яких є відносно яскравий
об’єкт 2003 UB313 [1120] з піввіссю 67,89 а. о., ексцентриситетом 0,4378 і
нахилом орбіти до екліптики 43,993 [332]. У 2003 р. цей об’єкт перебував
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поблизу афелію на відстані 97,50 а. о. від Сонця, а перигелію він досягне в
2257 р. при відстані 38,2 а. о. [377].
13 грудня 2005 р. було виявлено малу планету 2004 XR190 (Баффі, Buffy)
з діаметром у межах 500-1000 км. На відміну від розсіяних об’єктів цього
поясу, які мають витягнуті орбіти, ТНО 2004 XR190 вирізняється майже
коловою орбітою (перигелій 52 а. о., афелій 62 а. о.), нахиленою під кутом 47
до площини екліптики (рис. 7.4).

а)
б)
Рис. 7.4. Схема орбіти ТНО Баффі у взаємно перпендикулярних
площинах. По осях відкладено геліоцентричні відстані в а. о. [287]
Більше 90% нововідкритих ТНО рухаються по майже колових орбітах на
відстані від 30 до ~ 50 а. о. від Сонця. Значна кількість орбіт крижаних тіл
сильно нахилені до екліптики: для 20 об’єктів нахил перевищує 40°, а інколи
доходить до 90°. Оцінка розміру транснептунових об’єктів у припущенні про
їх геометричне альбедо Ag = 0,09 показали, що на початок 2012 р. 45 об’єктів
мали діаметр більше 500 км (деякі з них приведені в табл. 7.1), 115 ТНО >
300 км. Оскільки не всі реальні альбедо відповідають прийнятому, то ці оцінки
доцільно розглядати суто порівняльними (рис. 7.5). На середину 2012 р. було
відомо більше 1200 об’єктів поясу Койпера і в десяти найбільших із них
діаметр перевищує 1000 км. Припускають, що всього в поясі Койпера є
близько 500 000 тіл розміром більше 30 км. Зараз їх поділяють на такі класи.
1) Класичні тіла, до яких відноситься більшість із відомих ТНО. Їх
орбіти знаходяться між резонансами 3:2 та 2:1 з орбітальним рухом Нептуна зі
значеннями великих півосей в межах 39,4-47,8 а. о.
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Таблиця 7.1. Найбільші з відомих ТНО з розрахованим розміром
Назва (позначення)
Розмір
(км)
(136199)
Eris (ТНО розсіяного диска)
2400 км
(134340)
Pluto (2:3 резонанс з Нептуном, плутіно)
2320 км
(90377)
Sedna (об’єкт пояса Оорта?)
<1500 км
(136472)
Makemake (класичний ТНО)
1500 км
(136108)
2003 EL61, Хаумеа (ТНО розсіяного диска)
1200 км
(84522)
2002 TC302 (2:5 резонанс з Нептуном)
1150 км
(50000)
Quaoar (класичний ТНО)
1200 км
Charon
(супутник Плутона, плутіно)
1212 км
(90482)
Orcus (2:3 резонанс з Нептуном)
910 км
(19308)
1996 TO66 (класичний ТНО)
900 км
2007
UK126 (ТНО розсіяного диска)
880 км?
(174567)
2003 MW12 (класичний ТНО)
840 км?
2005 UQ513
(к’юбівано)
840 км?
2005 QU182
(ТНО розсіяного диска)
800 км?
(20000)
Varuna (класичний ТНО)
800 км
(55565)
2002 AW197 (класичний ТНО)
770 км
2006 QH181
(ТНО розсіяного диска)
760 км?
(19521)
Chaos (класичний ТНО)
740 км
(145452)
2005 RN43 (класичний ТНО?)
730 км?
(28978)
Ixion (2:3 резонанс з Нептуном)
730 км
2002 MS4
(класичний ТНО)
730 км
(84922)
2003 VS2 (2:3 резонанс з Нептуном)
720 км
(55636)
2002 TX300 (класичний ТНО)
710 км
(24835)
1995 SM55 (класичний ТНО)
700 км
(145453)
2005 RR43 (класичний ТНО?)
700 км?
2003 AZ84
(2:3 резонанс з Нептуном)
690 км
(90568)
2004 GV9 (класичний ТНО)
680 км
(120178)
2003 OP32 (класичний ТНО)
670 км?
(55637)
2002 UX25 (класичний ТНО)
650 км
(42301)
2001 UR163 (ТНО розсіяного диска)
640 км?
2003 UZ413
(2:3 резонанс з Нептуном?)
610 км?
(15874)
1996 TL66 (ТНО розсіяного диска)
600 км
№

2) Резонансні тіла знаходяться в резонансі з Нептуном; найнасиченішим
є резонанс 3:2 з великою піввіссю 39,4 а. о. Оскільки в такому ж резонансі
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знаходиться й Плутон, то тіла цього класу називають ще плутонцями.
Останнім часом знайдено тіла ще й з резонансами: 5:4, 4:3, 5:3, 7:4, 2:1, 7:3, 5:2.

Рис. 7.5. Порівняльні розміри найкрупніших об’єктів пояса Койпера
[375]
3) Тіла розсіяного диску, які вирізняються витягнутими орбітами з
великим нахилом та ексцентриситетом. Популяція цих тіл простягається
набагато далі від 50 а. о.
4) Відокремлені транснептунові тіла, до яких відносять тіла з дуже
витягнутими орбітами та перигелійними відстанями 40 а. о. (наприклад, 2000
CR105 і 90377 Седна).
5 березня 2004 р. М. Браун з колегами оголосили, що при
спостереженнях на високогірній Паломарській обсерваторії у листопаді 2003 р.
вони відкрили найвіддаленіший об’єкт Сонячної системи (~ 100 а. о.), який
вказав на можливість існування так званої хмари Оорта-Епіка. Це тіло
знаходиться на відстані значно більшій від загальноприйнятого зараз значення
зовнішньої границі планетної зони (50 а. о.), а отже й кожного з відомих
об’єктів Сонячної системи. Воно одержало тимчасове позначення малої
планети з номером 2003 VB12, а пізніше йому присвоєно ім’я ескімоської
богині моря Седни, яка, відповідно до ескімоських міфів, живе в темних
глибинах холодного Північного льодовитого океану.
Для параметрів орбіти були отримані наступні оцінки: велика піввісь 480
± 40 а. о., нахил орбіти до екліптики 11,93°, мінімальна відстань від Сонця 76 а.
о., період обертання навколо Сонця ~ 10 500 років. Орбіта Седни дещо нагадує
орбіти розсіяних об’єктів поясу Койпера, але відрізняється тим, що її перигелій
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розташовується настільки далеко, що утворення такої орбіти ніяк не можна
пояснити розсіюванням на вже відомих планетах Сонячної системи. Єдиний
механізм, який міг би розмістити Седну на таку витягнуту орбіту, вимагає або
гравітаційного збурювання з боку ще не відкритої далекої планети, або ж сили,
що подіяла на Седну зовні Сонячної системи.
Було запропоновано наступні три механізми: розсіювання на
невідкритій ще планеті, близький проліт зірки та утворення Сонячної системи
в зоряному скупченні. Якраз останній сценарій першовідкривачі Седни
вважають найправдоподібнішим для пояснення орбіти нововідкритої малої
планети. Попередні оцінки вказують на можливе існування ще близько 500
об’єктів подібних за своїми геометричними і яскравісними характеристиками
до Седни.
Невдалі спроби спостереження Седни за допомогою космічного ІЧ
телескопа імені Спітцера дозволили оцінити верхню межу діаметра (не більше
1700 км) та нижню межу для її альбедо. Загадкою є незвичайно червоний
колір поверхні Седни, яка, згідно [378], є одним з найчервоніших об’єктів у
Сонячній системі. Отримані на цьому телескопі криві блиску вказують на
надзвичайно повільне обертання планети: доба триває понад 20 земних діб,
тоді як типові періоди обертання будь-яких одиночних астероїдів в головному
поясі, чи в поясі Койпера, зазвичай вимірюється годинами.
Повільне обертання відомих тіл Сонячної системи майже завжди
зумовлюється дією припливних сил розташованого поруч масивного
супутника (напр. Плутон з Хароном чи деякі подвійні астероїди). Тому М.
Браун намагався за допомогою КТХ відкрити невеликий супутник поруч з
Седною та підтвердити гіпотезу. Але поки це не вдалося, тому необхідно
шукати інше пояснення гальмуванню обертання Седни.
У 2006 р. виявлено ще один аналог Седни – об’єкт 2006 SQ372, який є
малим кометоподібним об’єктом з ледь помітним хвостом і складається,
найімовірніше, з осколків каменів і льоду. Виявилось, що його орбіта
надзвичайно витягнута (e = 0,967) з великою піввіссю 1600 а. о., періодом
обертання навколо Сонця ~ 22 500 років, діаметром 50-100 км.
На початок 2010 р. було відомо вже три об’єкти, які динамічно пов’язані
з внутрішньою частиною Хмари Оорта (90377 Седна, 2006 SQ372 і 87269 2000
OO67) і всі вони мають ультрачервоний колір матеріалу на своїх поверхнях.
Цей матеріал пов’язують з присутністю багатої органіки на поверхні об’єктів,
що знаходяться далеко від Сонця [1035]. Поки достовірно невідомо, з чого
складаються астероїди в поясі Койпера, але зрозуміло, що в їхньому складі
основну частку повинен складати лід різної природи (водяний, азотний,
метановий, аміачний, метаноловий, вуглекислий тощо) через низьку
температуру в цій надзвичайно віддаленій від Сонця області.
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Спостереження великого об’єкту 2003 EL61 з різних точок земної орбіти
показало, що його яскравість (як і чотирьох трохи менших об’єктів) помітно
змінюється. Це дозволило запропонувати гіпотезу, що їх поверхня вкрита
свіжим рихлим шаром криги з віком менше 100 млн. років.
Існування яскравого льоду на поверхні об’єктів великого розміру ще
можна пояснити слідами атмосфери, але таке пояснення важко застосувати для
темних малих ТНО, які не можуть мати помітної атмосфери, яка змогла б
періодично кристалізуватися і вкривати їх поверхню. Із планет виокремлено
клас карликові планети (Плутон, Церера та деякі тіла поясу Койпера) тому
нижче розглянемо деяких з представників цього класу. Характеристики
найбільших з карликових планет наведено в табл. 7.2.
Таблиця 7.2. Характеристики деяких карликових планет
Характеристика
Велика піввісь орбіти, а.о.
Ексцентриситет
Період обертання навколо
Сонця, роки
Період обертання навколо
власної осі, діб
Нахили площин орбіти до
екліптики
Нахил площини орбіти до
екватора
Радіус, км

Церера
2,77
0,08
4,6

Плутон
39,439
0,25
247,7

Еріс
97,56
0,446
557

Хаумеа
51,544
0,195
283,28

Макемаке
53,075
0,159
309,88

0,378

6,39

>0,33

0,125

0,937

10,6

122,5

44,0231

28,22

28,96

4-5

17,2

?

?

?

487

1194

≈1350

Маса, 1022 кг
Густина, гсм3
Геометричне альбедо
Температура, К
Кількість супутників

0,00943
2,44
0,06
111-242
0

1,79
1,7
≈0,6
60
4

980
759
498
1,67 ± 0,02 0,4
1,20 ± 0,03 2,78
0,86 ± 0,07 0,65-0,93
25
<50
1
2

750

0,4
2
30-35
?

7.2. Плутон
Через великий ексцентриситет протягом певного часу Плутон буває
ближчим до Сонця, ніж Нептун. Вважають, що подібно до багатьох тіл поясу
Койпера, він складається з перемішаного зі скельними породами льоду.
Допускають навіть, що навколо Плутона (як і деяких інших тіл поясу Койпера)
можуть існувати кільця.
У 1978 р. Д. Крісті [446] виявив асиметричний вигляд зображення
Плутона, що дало підставу говорити про присутність супутника, який знайшли
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вже через кілька місяців (рис. 7.6) і назвали Харон (відповідно до грецької
міфології, це ім’я перевізника душ у царство Плутона через ріку Стікс). Його
діаметр – 1186 км, маса ~ 1/30 маси Плутона, відстань від центра Плутона ~ 20
000 км, період обертання 6,39 земної доби. Плутон і Харон обертаються
синхронно і тому їх вважають подвійною карликовою планетою. Дещо
пізніше на зображеннях КТХ група дослідників на чолі з А. Стерном знайшли
ще два супутники Плутона (S/2005 P2 і S/2005 P1, рис. 7.7), яким рішенням
МАС затвердили міфічні імена Нікс і Гідра. Їх світність в 5000 разів менша
(23m), ніж у Плутона. Це значення в залежності від альбедо поверхні дає оцінку
їх розміру у межах 45-167 км. 20.07.2011 заявлено про відкриття ще одного
супутника S/2011P1 розміром 13-34 км. Нові два супутники перебувають на
відстані 49 400 ± 600 і 64 700 ± 850 км від Плутона з періодом обертання 25 і
38 діб та зі співпадаючими площинами орбіт усіх трьох супутників. Це є
доказом їх одночасного утворення при зіткненні Плутона з іншим об’єктом
поясу Койпера, яке по віддаленню орбіти супутників від Плутона внаслідок
гравітаційної дії Харона мало місце близько 4 млрд. років тому.

Рис. 7.6. Одне з перших зображень Плутона і Харона, отримане з
телескопом обсерваторії Мауна-Кеа [1076]

Рис. 7.7. Знімки Плутона і його супутників з КТХ в різні дати [386]
Вибір імен нових супутників пов'язаний з тим, що Гідра, доки не була
вбита Гераклом, охороняла вхід у підземний світ, а Нікс – богиня темряви й
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ночі, що живе у підземному світі. Символічно й те, що перші букви імен нових
супутників «Н» і «Г» асоціюються з першими літерами космічного апарата
«Нові горизонти», який відправився до Плутона 19.01.2006. Оскільки ім’я Нікс
виявилося вже задіяним у системі астрономічних назв, то було вирішено
змінити англомовну транскрипцію богині «Nyx» на назву супутника «Nіx».
Згідно сучасним оцінкам, як мінімум 20% об’єктів поясу Койпера також мають
супутники (один та більше).
Дані про магнітне поле Плутона поки що відсутні, але з теорії
бароелектричного ефекту його магнітний момент може бути на порядок
менший земного.
Фотометричні, поляризаційні та теплові властивості. Перші
фотоелектричні вимірювання блиску Плутона в системі UBV фільтрів виявили
зміну в часі та визначили показники кольору B - V = 0,79m та U - B = 0,26m
[1161]. Наступні дослідження [1, 4, 155, 291, 340, 341, 393, 549, 638, 802]
підтвердили реальність таких змін (рис. 7.8) та виявили залежність блиску від
довготи центрального меридіану (рис. 7.9) з амплітудою до 0,22m.

Рис. 7.8. Відносні зміни геометричного альбедо (А) Плутона у візуальних
променях з часом (Т) [393]
Якщо амплітуда зміни блиску в різні періоди спостережень була різною,
то показник кольору залишався практично незмінним: B - V = 0,82 ± 0,03m.
Довготна залежність блиску зумовлена асиметрією кількості деталей вздовж
екватора з різними відбивними здатностями, зміна в часі – асиметрією
розташування полярних шапок [389, 1076, 1186], нахил яких щодо напрямку на
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Землю міняється при русі планети по орбіті. Ведена півкуля планети у видимій
ділянці спектра на 25-30% темніша ведучої і на 4% червоніша у фільтрах B й R
[390, 802].
Аналіз кривих блиску системи Плутон-Харон (рис. 7.9) показав що на
поверхні Плутона є дві у два рази темніші довкілля плями круглої форми на
23° пн. ш. розміром 46° та 28°, рознесені по довготі на 134°. Щодо вікових змін
робиться допущення про наявність темної смуги, що перетинає екватор
планети, або світлих полярних шапок [803]. Для вивчення оптичної
неоднорідності диска Плутона використовують також спостереження ефектів
затемнення системи Плутон-Харон [337, 388, 389, 1186].

Рис. 7.9. Порівняння розрахованих кривих блиску (геометричне альбедо
А та зоряна величина M у фільтрі V) з довготою Плутона (L) по
спостереженню системи Плутон-Харон за інтервал часу 1954-1999 рр. [393]
Вважають, що період вікових змін становить 124 роки, половину періоду
орбітального обертання [340]. Зараз Плутон рухається до перигелію, де
температурний режим є критичним щодо початку конденсації метану й азоту,
тому спостереження в цей період є дуже важливими. За картою відбивної
здатності поверхні Плутона (рис. 7.10) і Харона рахували модельні криві
блиску при  = 0° за їх взаємними конфігураціями в 1954, 1974, 1999 рр. та
зробили прогноз змін довготної залежності блиску на 2029 р. та самого блиску
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з 1954 по 2029 рр. (рис. 7.9) [393]. За наземними спостереженнями блиск
Плутона в межах фазових кутів 0-2° лінійно залежить від α з фазовим
коефіцієнтом ~ 0,05m/град [289, 341].

Рис. 7.10. Карта розподілу різних складових по поверхні: темні області
вказують на забруднений водяний лід, світлі – замерзлий азот, червоні –
метановий лід та іншу органіку. Найяскравіша пляма у центрі – замерзлий
моноксид вуглецю [387]
Дослідженню поляризаційних властивостей Плутона присвячено мало
робіт. В [706] отримали, що при α = 0,8° ступінь поляризації Р = 0,27 ± 0,02%,
орієнтація площини поляризації ψ = 156 ± 2°. Дані робіт [4, 360] підтвердили,
що Р = 0,26 ± 0,02%, ψ = 121,9 ± 22° при α = 0,82° і Р = 0,29 ± 0,02% при 0,8° ≤
α ≤ 1,8°. Такі значення положення площини поляризації та практична
незалежність ступені поляризації Р від α сумісна з допущенням щодо прояву
ефекту багаторазового розсіяння лімбових точок за наявності чітко вираженої
асиметрії в розташуванні оптично неоднорідних деталей невидимого диску
планети (детальніше див. розділ 2).
Спектрофотометрія та природа поверхневого шару. За даними першої
ІЧ фотометрії в стандартних JHK та двох вузькосмугових (λ = 1,55 та 1,73 мкм)
фільтрах [466] дійшли висновку, що поверхневий шар Плутона вкрито інеєм.
Подальші спостереження в широкому інтервалі довжин хвиль [296, 303, 329,
354, 384, 468, 504, 549, 761, 803, 924] виявили смуги поглинання при λ > 600 нм
[1021] (рис. 7.11). Смуга при  = 2,14 мкм належить азоту N2 (при температурі
40 ± 2 K), при  = 2,35 мкм – CO, а інші – чистому метану CH4 та його суміші з
азотом N2. Кількісні ж оцінки показують, що концентрація CO і CH 4 на
поверхні Плутона в 5 разів вища, ніж у Тритона. Пошук інших складових
атмосфери (рис. 7.12), вівся при порівнянні спостережного спектру планети з
розрахованими синтетичними спектрами при λ = 2,9-3,9 мкм із врахуванням
поглинання певними не метановими вуглеводнями з додаванням до них метану
CH4 [1009], рідкого метану з твердим молекулярним азотом з доповненням
C2H6 і C2H2 тощо. Вважається що з часу утворення системи Плутон-Харон з
поверхні Плутона міг випаруватися шар азоту товщиною понад 500 м.
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Рис. 7.11. Прояви метану, азоту, СО2 й СО у спектральному значенні
геометричного альбедо Плутона (1), Кваоара (2) і Харона (3) [1021]
Особливо інформативними виявились спостереження під час затемнення
у системі Плутон-Харон [504, 544, 1014], якими було виокремлено спектральні
залежності альбедо Плутона [975] та його супутника Харона. Оскільки
замерзлий метан має швидко темніти під дією сонячного випромінювання та
заряджених частинок, то відносно високі значення геометричного альбедо
свідчать про наявність на поверхні Плутона ще й шару метанового інею, який
оновлюється завдяки сублімації та конденсації летких в атмосфері при його
русі по орбіті. Якраз це пояснює довгоперіодичну зміну блиску Плутона.
Низьке альбедо Харона зв’язано з відсутністю там летких [1077].
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Рис. 7.12. Спектральна відбивна здатність Плутона (неперервна лінія 1 і
точки 2 [608]); синтетичні спектри суміші N 2-CH4-CO з масовим
співвідношенням 1:0,01:0,002 – штрихова лінія 3; спектр чистого метану –
крива з точок 4. Всі дані нормовані на значення при λ = 3,58 мкм [1009]
Атмосфера Плутона. Плутон знаходиться приблизно у 40 разів далі від
Сонця, ніж Земля, а тому за середньої температури Т ≈ 45 К (яка зимою може
знизитись до 33 К, а влітку опівдні – піднятись до 55 К) в його атмосфері не
скраплюється тільки неон, хоча в атмосфері можуть бути незначні домішки
аргону та азоту [643]. На низьку температуру вказали ІRAS вимірюванням в λ
= 25, 60, 100 мкм, згідно яких Т я = 45 К при випромінювальній здатності 0,9
[303], та радіоастрономічні спостереження в λ = 1,2 мм (Тя = 39 ± 4 К) [288].
Виходячи з цих даних Г. Голіцин оцінив що атмосферний тиск можливої
атмосфери не перевищує кількох десятих бара [60]. Виявлення смуг
поглинання метану в спектрі Плутона дало можливість запідозрити там
існування газоподібного метану [329, 384, 468, 924], кількість якого на промені
зору складає від 3 м-атм при р = 0,01 бар до 27 ± 7 м-атм при p = 0,00015 бар.
Принципово нові дані про атмосферу Плутона було отримано за даними
спостережень 9 червня 1988 р. явища затемнення зорі за допомогою
швидкісного фотометра на 90-см телескопі літака-обсерваторії ім. Койпера
[526]. Порівняння розрахунків [528] зі спостережними даними дало найкраще
погодження для двошарової атмосфери з сильно поглинаючим нижнім шаром з
оптичною товщиною 0,19 та шкалою висот Н = 33,4 ± 6,9 км, що простягається
до висоти 46 км, та чисто метановою атмосферою над ним. Якщо врахувати
температурний режим Плутона, то імовірніше всього там відбуваються значні
зміни в часі метанової складової атмосфери, яке сприяло виявленню її проявів
в явищах покриття в 1980-х роках [374, 526, 528, 668]. Розрахунки моделі
ізотермічної верхньої атмосфери показали, що атмосферний тиск з 1988 р. по
2002 р. зріс у 2 рази, а в 2002-2007 рр. відбулася стабілізація тиску [525, 527,
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1044, 1187]. Нижче рівня 1215 км від центра планети відмічалося сильне
зростання поглинання, яке було приписано поглинанню стратосферним
туманом. При модельних розрахунках вважалося, що атмосфера Плутона в
основному складається з азоту N2.
Метан надійно виявили при спектроскопічних спостереженнях [1187] і
його сумарну кількість оцінено в 1,2 см-ам з поправочним коефіцієнтом 4 [527,
767, 1044, 1082, 1186]. При високоякісних спектральних спостереженнях
газоподібного метану та з аналізу фотометричних даних покриття Плутоном
зірок отримано нову оцінку кількості метану, нові обмеження на структуру
нижньої атмосфери Плутона, тиск біля поверхні і еквівалентну температуру
метану. Експериментальне підтвердження присутності газоподібного метану в
атмосфері Плутона дав його спектр (рис. 7.13), отриманий на 8,2 м телескопі з
кріогенним ІЧ спектрографом [702] зі спектральною роздільною здатністю
60 000 [504]. З моделювання було отримано, що кількість метану повинна
складати 0,33-0,105 см-ам при T = 80-90 К. З аналізу ефектів покриття було
оцінено градієнт температури у стратосфері (3-15 К/км) та встановлено, що
тропопауза досить холодна (< 38 K) і має малу протяжність по висоті.

Рис. 7.13. Спектр Плутона накладено на ізотермічну модель (світліша
крива) метанової атмосфери потужністю 0,75 см-ам при температурі Т = 90 K.
Вважають, що загальне «просідання» континуума викликане поглинанням
твердим метаном [504]
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Щоб погодити температуру тропосфери з оцінками обертової
температури було запропоновано модель, згідно якій джерело метану
знаходиться на поверхні, а значна доля газоподібного метану – у верхній
атмосфері планети. В результаті було отримано, що максимальне значення
висоти тропосфери не перевищує 17 км, а максимальна оцінка тиску на
поверхні – 24 мікробари. З урахуванням всіх неточностей, атмосферний тиск
на поверхні Плутона в 2008 р. мав бути в межах 6,5-24 мікробар, а кількість
метану – 0,65-1,3 см-ам.
7.3. Церера
Нагадаємо, що зразу ж після відкриття в 1801 р. Церера була віднесена
до класу великих планет. Після відкриття інших подібних тіл вона під номером
1 очолила список малих планет (астероїдів). УФ знімки з КТХ виявили на її
поверхні темну пляму, якій було присвоєно ім’я першовідкривача Церери –
Піацці, а також загадкову білу пляму (рис. 7.14) [928].

Рис. 7.14. Зміна положення яскравої плями на поверхні Церери внаслідок
повороту навколо осі на 93° [1100]
По спостереженнях з Кек телескопом після 2005 р. в ІЧ області спектра з
використанням адаптивної оптики побудували перші альбедні карти поверхні
Церери (рис. 7.15), які покривають 80% поверхні. Варіації альбедо відносно
середнього значення складають  6% (з похибкою ≈ 2,5%). Темну особливість з
яскравою плямою в центрі з координатами (234°, +23°) названо область «A»;
темну пляму з координатами (125°, +20°) – Піацці (область «B»); ще дві темні
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особливості видно в південній півкулі з координатами (80°, -20° ) і (285°, -35°).
Існують також ряд темних смуг, які йдуть від полюса до полюса.
Вважається, що всередині Церери знаходиться скельне ядро,
розташоване під крижаною мантією, а вище знаходиться кора. За оцінками,
крижана мантія має товщину від 60 до 120 км і може містити до 200 млн. км 3
води, що навіть більше, ніж кількість прісної води на Землі [427]. Існує думка
[829], що Церера – це планетний ембріон, що зупинився у своєму розвитку
через вплив потужного гравітаційного поля Юпітера, яке не дозволило йому
набрати потрібну кількість речовини для того, щоб перетворитися в
повноцінну планету.

Рис. 7.15. Карти альбедо поверхнв Церери у фільтрах J, H і K [425]
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На користь цього говорить те, що навіть із врахуванням перешкод,
створюваних Юпітером, Церері вдалося вирости майже до 1000 км в діаметрі
та зібрати масу, яка становить майже чверть від загальної маси уламків, що
входять до складу головного астероїдного поясу, розташованого між Марсом і
Юпітером. Втім, слід все ж відзначити, що навіть якби Церері вдалося зібрати
весь будівельний матеріал поясу, вона все одно була б у 4-5 разів легшою
навіть від Плутона. Фотометричні, поляризаційні та спектрофотометричні
спостереження показали, таке.
1. На фазових залежностях є ефект опозиції блиску (рис. 7.16) і досить
глибока гілка від’ємної поляризації (рис. 7.17).

Рис. 7.16. Фазова залежність блиску Церери [875]
Рис. 7.17. Фазова залежність ступеня поляризації Церери [875]
2. Довготна залежність блиску у візуальних променях має дуже малу
амплітуду (< 0,03m) на якій крім основних мінімуму і максимуму, відповідно на
довготах 230° і 100°, є й вторинні – на 30° і 0° [431], вторинний максимум
співпадає з яскравою плямою на поверхні (рис. 7.14, 7.15). В той же час при λ =
3,7 і 3,9 мкм амплітуда більша, особливо на довготі 205-215° де вона сягає 27%
(рис. 7.18).
3. У Церери надзвичайно мале геометричного альбедо, яке має
специфічну спектральну залежність (рис. 7.19): найменше значення (~ 0,03)
припадає на λ ~ 300 нм, круто збільшується в далеку УФ і при більших λ,
досягаючи 0,08 при λ = 400 нм; при 400 > λ > 800 нм змінюється в межах 0,080,09 варіації; в далекій ІЧ ділянці є молекулярні смуги поглинання. Вцілому,
спектр Церери нагадує вуглисті хондрити та астероїди С-типу при абсорбції в
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 ≈ 3 мкм, зумовленій гідратами чи гідроксилами різних мінералів і
характерній деяким астероїдам С-типу, але відсутні в метеоритах, спектри яких
можна знайти в спектральній бібліотеці ASTER (http://speclіb.jpl.nasa.gov).
4. Як видно з рис. 7.20 у видимих λ має місце досить велике значення
від’ємної поляризації, яке слабо залежить від λ. Спостереження при λ = 10 мкм
виявили що Р = 0,22 ± 0,03%, ψ = 165 ± 5° та 0,60 ± 0,12%, ψ = 137 ± 7°,
відповідно, при α = 3,7° та 13° [321].

Рис. 7.18. Довготна залежність альбедо Церери при λ = 3,7 і 3,9 мкм [989]

Рис. 7.19. Спектральне геометричне альбедо Церери за даними різних
спостережень. Похибка близько 2%, 3% і 8% при λ = 535, 335 223 нм [752]
Рис. 7.20. Спектральна залежність ступеня поляризації Церери [321]
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5. Спостереження в тепловій ділянці спектра вказали на зменшення
яскравісної температури зі збільшенням λ (табл. 7.4), за даними при  = 3,3 мм
і 29 см зроблено висновок що діелектричні властивості верхньому шару
товщиною ≈ 3 см, відповідають сухій глині [1166].
6. За даними радіолокації при  = 12,6 см оцінено значення поперечного
перерізу (0,04 ± 0,01)∙πR2 (для R = 510 км), яке виявилось меншим, ніж у будьякого іншого небесного тіла та яке ще й змінювалось з обертанням. За формою
спектра потужності було зроблено висновок, що на масштабі довжини хвилі
шершавість поверхневого шару Церери більша, ніж для Місяця та внутрішніх
планет, але менша, ніж для трьох зовнішніх галілеєвих супутників [920].
Таблиця 7.4. Яскравісна температура Церери
Довжина хвилі
Тя , К
8-13 мкм
242 ± 1
3.33 мм
137 ± 25
3.5 см
160 ± 53
2 та 6 см
111 ± 35

Джерело
[774]
[1131]
[362]
[696]

7.4. Тіла Поясу Койпера
ТНО Еріс (2003 UB313, 136199, Ксена (Зена)) виявили 21.10.2003 р. і
після того як встановили його великий розмір (діаметр 2400-3000 км, маса
(1,67 ± 0,02)×1022 кг) – віднесли до карликових планет. Період обертання
навколо Сонця складає 557 років, навколо власної осі – дещо більше 8h. Орбіта
сильно витягнута (ексцентриситет е = 0,442) і нахилена до екліптики на
44,0231°, тому при проходженні по орбіті температура поверхні змінюється в
межах 30-55 К. На момент відкриття його блиск становив 18,7 m. Надзвичайно
високим виявилося геометричне альбедо (~ 0,86 ± 0,07), характерне для
снігового покрову. Це дозволило допустити, що на мінімальній відстані (37,77
а. о.) у Еріс може з’явитися атмосфера, яка на максимальній відстані (97,56 а.
о.) знову вимерзне. Спостереження в ІЧ діапазоні вказали, що її поверхня зараз
може бути вкрита метановим льодом. Комбінація даних про зоряну величину
та інтенсивність теплового випромінювання, проведені на 30-метровому
радіотелескопі ІRAM в Іспанії, дозволила оцінити її яскравісну температуру
~ 25 К, яка практично виключає наявність газоподібного метану. Навколо неї
виявлено, також, супутник (об’єкт S/2005), який спочатку назвали Габріель,
пізніше – Дісномія. Його діаметр 300-499 км, період обертання близько 14 діб
[376].
ТНО Хаумеа (2003 EL61, 136108) відкрили в 2005 р. Це карликова
планета з розмірами 1960×1518×996 км (~ 1400 км). Її названо на честь

317
гавайської богині родючості і дітородіння Хаумеа; вона має 2 супутники:
136108 Хаумеа 1 та 136108 Хаумеа 2 [377, 379], які названі іменами дочок
Хаумеа: Хіїака – богиня танцю і патронеса Великого Гавайського Острова (на
якому розташована обсерваторія Мауна-Кеа) та Гамака – богиня води й моря,
яка охолодила лаву своєї сестри Пеле, що текла в морі, і перетворила її на
новий острів. Вважають, що супутники є частиною сімейства Хаумеа,
утвореного мільярди років тому із вибитих зіткненням з поверхні крижаних
осколків, оскільки в ІЧ спектрі більшого супутника Хіїака (діаметр ~ 310 км)
при  ~ 1,5 і 2 мкм спостерігається сильне поглинання, яке узгоджується з
майже чистим водяною кригою на поверхні [307, 376], його орбіта майже коло
з періодом обертання 49,462 ± 0,083діб. У вдесятеро легшого супутника
Намака орбіта еліптична зі значним ексцентриситетом (е = 0,23) і періодом
обертання навколо Хаумеа 18,2783± 0,0076 діб. Така витягнута орбіта вказує
на те, що орбіта Намака збурюється орбітальним резонансом 8:3 з масивнішим
супутником Хіїака. На схожих до Хаумеи орбітах обертаються ще як мінімум
три ТНО трохи меншого розміру з аналогічними до неї спектрами. Масу
системи Хаумеа визначено з характеру обертання та параметрів орбіт і вона
становить ~28% маси системи Плутона, а густина – дещо менша 3 г/см3.
Альбедо планети було виміряне космічним телескопом «Спітцер».
В 1999 р. орбіта супутника Хаумеа Хіїака могла б спостерігатися з Землі
майже точно в позиції, коли він проходив по диску центрального тіла.
Спостереження за таким проходженням надали б точну інформацію про розмір
і форму як Хаумеа, так і його більшого супутника, як це трапилося, наприклад,
в кінці 1980-х з Плутоном і Хароном. Проте наступного разу така геометрія
буде у 2129 р. [979]. Для супутника Намака через еліптичність його орбіти
зберігається можливість видимості транзиту по центральному тілу ще
протягом кількох років.
Карликова планета Макемаке з можливим діаметром 1300-1900 км була
відкрита 31 березня 2005 р. групою М. Брауна та є класичним об’єктом поясу
Койпера. Спочатку його позначили (2005 FY9), пізніше надали номер 136472
та нарешті назвали на честь божества рапануйської міфології – Макемаке.
Нагадаємо, що класичні об’єкти поясу Койпера не мають орбітального
резонансу (2:3) з Нептуном, а елементи їх орбіт не збурюються останнім, а
тому 11 червня 2008 р. МАС у класі карликових планет виділив підклас
плутоїдів, до якого віднесли Плутон, Еріс, Хаумеа та Макемаке.
Характерною рисою плутоїдів є те, що вони обертаються навколо Сонця
по орбіті, радіус якої більший радіуса орбіти Нептуна, а маса достатня для
того, щоб гравітаційні сили надали їм майже сферичної форми, які очищують
простір навколо своєї орбіти, тобто, поблизу них не можуть знаходитися інші
дрібні об’єкти. Згідно оцінкам цей ТНО має діаметр від 50 до 75% діаметра
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Плутона і займає третє (або четверте) місце по діаметру серед об’єктів поясу
Койпера. На відміну від інших крупних транснептунових об’єктів, у нього
поки не виявлено супутників, і тому його маса і щільність поки залишаються
невизначеними.
Оптичні властивості транснептунових об’єктів. Спостереження
об’єктів поясу Койпера у візуальних променях показали, що їхнє геометричне
альбедо знаходиться в межах 0,41-0,73 [383]. За даними R-фотометрії в межах
фазових кутів α = 0,1-1,5° серед 10 великих тіл поясу Койпера для 4-х мала
місце лінійна зміну блиску з фазовим коефіцієнтом 0,09-0,26m/градус; інші
оптичні характеристики [378, 379, 478, 692, 708, 799, 864, 1120] узагальнені на
рис. 7.21-7.24. Як бачимо, у спектрі більшості ТНО є смуги поглинання метану,
у деяких із них не виключена присутність смуг поглинання СО 2, СО, азоту та
води, а для малих тіл смуги поглинання метану відсутні. Все це свідчить про
присутність на поверхні деяких ТНО внутрішнього джерела поповнення
метану та про відсутність на інших.
В якості механізму почервоніння (рис. 7.21) об’єктів з досить потужним
поверхневим шаром метану пропонується наступний: льоди метану у
відкритому космосі піддаються бомбардуванню зарядженими частинками та
дії жорсткого ультрафіолету, які приводять до утворення складніших
вуглеводнів, у тому числі й червонуватого матеріалу – толіну [708, 864].

Рис. 7.21. Відносна відбивна здатність об’єкта 2005 FY9, Плутона і
метану [769]
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Рис. 7.22. Відносний розподіл спостережної і розрахованої (згладжена
лінія) відбивної здатності 5 тіл поясу Койпера [375]
Міра почервоніння може визначатися площею поверхні, вкритої толіном
і це дозволяє, наприклад, пояснити той факт, що варіації альбедо на об’єкті
2003 UB313 значно менші, ніж на Плутоні і те, що його альбедо має бути
значно вищим від Плутона зараз [975]. Ці процеси впливають на тепловий
режим ТНО, адже нижча порівняно з Плутоном температура об’єкта 2003
UB313 також пояснює різницю в механізмі утворення метану на їх поверхні.
Очікується, що на відстані 97 а. о. в підсонячній точці такого тіла при альбедо
поверхні 70% температура поверхні буде близько 30 K. При такій температурі
тиск пари азоту N2 над чистим льодом із води складає 420 нанобар, тоді як тиск
пари над чистим льодом із метану буде нижчим за пікобар [1062]. Тому, на
відміну від Плутона, на об’єкті 2003 UB313 метан у газовому стані зараз
практично відсутній. Проте при наближенні до перигелію на об’єкті з’явиться
атмосфера з газу метану і об’єкт стане подібним до Плутона. Пропонується, що
поверхневий шар ТНО може також складатися з такої суміші: ~ 70% вуглець,
3% олівін, 12% замерзлий толін тощо. Але за такого складу поверхня
відповідає альбедо ~ 0,09. Як видно з рис. 7.21, 7.24 ІЧ спектри ТНО дуже
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подібні, але, наприклад, смуги поглинання метану в спектрі 2005 FY9 глибші
ніж у спектрі Плутона, це можна трактувати наявністю на його поверхні
потужнішого крижаного покрову, або різним розміром частинок льоду.

Рис. 7.23. Порівняння спостережного спектра Седни (окремі фрагменти)
та розрахованого для моделі, що складається з 24% толіну, 7% вуглецю, 10%
N2, 26% CH3OH і 3% CH4 (згладжена лінія) [311]
З рис. 7.24 можна говорити про присутність у спектрі Кваоара смуг азоту
і СО, але подібно до Харона там помітні і сильні смуги поглинання водяного
льоду, і слабке поглинання гідратованим аміаком при  = 2,2 мкм [692]. Це
означає що колись давно на поверхні цього ТНО температура перевищувала
критичне значення в T ~ 105÷125 K при якому лід кристалізувався. Оскільки
радіаційна рівноважна температура для поверхні з альбедо ~ 0,1 на відстані 43
а. о. складає лише 50 K, то відмінність цих температур можна пояснити її
суттєвим у свій час підвищенням через нагрівання в процесі, наприклад,
радіоактивного розпаду в глибинних шарах Кваоара, тоді як нагрівання
мікрометеоритним бомбардуванням могло б бути суттєвим лише для
зовнішньої частини льодяної поверхні цих тіл.
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Рис. 7.24. Спостережний і розрахований спектри карликової планети
Кваоар. Згладжена лінія показує спектр суміші водяного льоду і толіну (А) та з
додачею етану (В) [1021]
Але спостереження показують, що водяний лід присутній лише на
деяких великих ТНО, тоді як на переважній їх більшості є смуги поглинання
метану. До так званих «метаноїдів» належать Плутон, Еріс (136199) і 2005 FY9
(136472). Оскільки концентрація метану визначається тепловими швидкостями
утікання молекул, то його присутність буде стійкішою на великих (з розміром
понад 1000 км), віддалених і холодніших ТНО, ніж на тепліших і менших за
розміром [375]. У карликової планети Хаумеа спостерігається коливання
яскравості, яке може бути зумовлене не лише її еліпсоїдальною формою, але й
можливою оптичною неоднорідністю диска. Спектр Хаумеа показує, що її
поверхня, як і, наприклад, поверхня Харона, вкрита переважно водяним
льодом (добре помітні смуги Н2О та СН4).
Епізодичні поляриметричні спостереження карликових планет і ТНО
[304, 319, 353] отримали в інтервалі фазових кутів α < 2°, тобто для гілки
від’ємної поляризації (рис. 7.25), та для ТНО показують надзвичайно високу
ступінь від’ємної поляризації. Для об’єктів з D < 1000 км при  → 0° значення
ступеня поляризації Р ≈ 0% і швидко зростає зі збільшенням α, досягаючи 1%
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при  = 1°. Для більших за розміром ТНО значення Р < |0,7|% і майже не
змінюється в усьому спостережуваному інтервалі фазових кутів α. Оскільки
групи цих об’єктів різняться не тільки розміром, але й альбедо поверхні, яке
помітно більше у більших об’єктів, то для пояснення цього факту пропонують
два різні хімічні склади поверхні і різна структура їх поверхні. Темніші
поверхні, зазвичай, дають значно вищу негативну поляризацію, ніж яскравіші,
що нагадує залежність Р mіn від альбедо, для астероїдів [786].

Рис. 7.25. Фазова залежність лінійної поляризації чотирьох карликових
планет і п’яти ТНО [304]
Нарешті, ці дані практично не показують зумовленого когерентним
розсіянням опозиційного піку (див. розділ 2).
7.5. Малі планети – астероїди
У п. 7.1 обговорено розподіл астероїдів за віддаленістю їх орбіти від
Сонця. Згідно роботі [673] розподіл кількості астероїдів за розмірами має
вигляд
N(D) = aD3(1-b),

(7.1)

де а – стала, b – змінний параметр, який, наприклад, для розміру D > 260 км (11
астероїдів) рівний 1,58 ± 0,25, для 248 > D >130 (107 астероїдів) – 2,02 ± 0,14.
Тому висловили припущення, що астероїди з діаметром 260 > D > 248 км
знаходяться в перехідній області, яка відділяє первинні астероїди від продуктів
їх дроблення. Це пов’язано з тим, що згідно теорії для процесу акреції
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значення b = 1,65 ± 0,11, а для процесу дроблення при зіткненнях – більші
значення. На початку ХХ ст. К. Хіораяма [655] запропонував астероїди з
досить близькими небесно-механічними параметрами (велика піввісь,
ексцентриситет та нахил орбіти) називати сімейством з іменем найбільшого
тіла (Короніс, Еос, Теміс, Марія, Флора тощо). Наприклад на початок 1990-их
рр. кількість «сімейств Хіроями» досягла 104, кожне з яких характеризуються
різним представництвом [603].
7.5.1. Подвійні і кратні астероїди
До кінця XІX ст. астероїди вважалися одиночними тілами. З розвитком
нових методів спостережень і вдосконаленням апаратури на початку XX ст.
з’явилися перші спостереження, які свідчили про можливу кратність деяких
малих планет. В 1901 р. Ч. Андре [292], виходячи з подібності кривих блиску
астероїда 433 Ерос і змінно - затемнюваних зірок, висловив припущення про
його подвійність, в 1937 р. В. Цесевич повернувся до цієї гіпотези (див. в
[207]). Як альтернативу пояснення кривої блиску Дж. Данлеп [516]
запропонував гантелеподібну форму астероїда 433 Ерос, але спостережень
було небагато і вони суперечили загальноприйнятому тоді погляду. Тільки
через кілька десятиліть після проведення додаткових спостережень і
теоретичних розрахунків дані про подвійність певних астероїдів були
остаточно підтверджені. Відкриття супутників навколо астероїдів пов’язують
зі спостереженнями 5 березня 1976 р. покриття зорі γ Cet астероїдом 6 Геба
[515], коли відразу дві групи дослідників у Мехіко (Мексика) та Техасі (США)
зареєстрували короткочасне повторне зникнення зорі. Це дало підставу
запропонувати гіпотезу про існування у Геби супутника. При спостереженнях
7 червня 1978 р. покриття астероїдом 532 Геркуліна зорі SAO 120774 на трьох
обсерваторіях та 11 грудня 1978 р. астероїдом 18 Мельпомена зорі SAO 114159
двома групами спостерігачів також вдалося зареєструвати повторне зникнення
зорі, що приписали супутникам цих астероїдів: 1978(18)1 та 1978(532)1. Це
спонукало дослідників повернутися до ідеї пошуку кратних тіл з аналізу їх
кривих блиску та до розробки нових методів вивчення (спекл-інтерферометрія,
радіолокація тощо) [207, 839]. У кінці 1979 р. на отриманих з 0,6-м і 1-м
телескопах зображеннях в Китаї виявили подвійність астероїда 9 Метіс.
Різниця блиску компонентів склала 2 зоряні величини при кутовій відстані ~
1, що при віддаленні астероїда від Землі на 1,23 а. о. відповідає 1000 км.
В роботі [207] узагальнили головні ознаки кривих блиску, які вказували
б на кратність астероїдів: 1) плоский мінімум на кривій блиску може вказувати
на повне затемнення; 2) сильна зміна амплітуди кривої блиску зі зміною
сонячного фазового кута; 3) значна зміна нахилу висхідної і низхідної гілки
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кривої блиску від циклу до циклу, зумовлені зміною моменту початку й кінця
затемнення; 4) дуже широкий максимум на кривій блиску при чіткому
вузькому мінімумі; 5) зміна положення осі обертання, визначеного за різними
кривими блиску; 6) мультиперіодичність у зміні кривої блиску.
В роботі [96] запропонували метод аналізу часових рядів даних про
вимірювання блиску астероїдів, який дозволяє виявити частоти коливань в
рядах з високою шпаруватістю спостережень, а потім послідовно
відфільтровувати кожну значиму частоту коливань блиску. Така процедура
називається «відбілюванням» і дозволяє із сукупності даних про криві блиску
виокремити коливання, зумовлені обертанням астероїда, відсікаючи її
гармоніки та спряжені частоти. Такий аналіз спостережних даних для астероїда
1620 Географ дозволив знайти додатковий період, який відрізняється від
періоду обертання на 3% і міг бути зумовлений супутником, а за даними з
високою роздільною здатністю в часі, оцінили ще й розмір великих (200-1200
м) деталей на його поверхні.
Дослідження з телескопами великого діаметру підвищило просторову
роздільну здатність настільки, що в 2001 р. з адаптивною оптикою телескопу
Кек ІІ та 8-м телескопа в Чилі, навколо астероїда 87 Сільвія вперше виявили
два супутники, названі Ромул та Рем [800]. Дослідження 33 астероїдів
головного поясу в 2000-2004 рр. дозволили знайти супутники навколо ще
чотирьох: 45 Євгенія, 107 Камілла, 121 Герміона та 130 Електра [801]. Активні
пошуки кратних астероїдів ведуться й за допомогою КТХ [900].
При радіолокації реєструється (див. п. 2.7) час запізнення сигналу,
доплерівське зміщення частоти, інтенсивність відбитого сигналу та зміна стану
його поляризації. При локації не плоского екрану час повернення сигналу
розтягується в деякий інтервал Δt, величина якого міняється при обертанні
астероїда складної форми, чи кратного астероїда [331]. Вже перші проведені в
1968 р. РЛ спостереження показали, що близько 10% видимих астероїдів
мають ознаки подвійності. Але РЛ метод дозволяє отримати хороший
результат тільки на малій відстані від Землі (4769 Касталія [671]), 4179 Тутатіс
[672, 916]) та для найбільших астероїдів головного поясу. Оскільки 4179
Тутатіс утворений ніби з двох брил (розмір 2 км та 3 км) то для такого класу
астероїдів ввели термін контактно-подвійні (рис. 7.26), а через складність його
обертання висловили гіпотезу, що така форма й характер обертання є
результатом зіткнення з іншими тілами.
Підсумок дискусії про кратність астероїдів чи наявність супутників біля
них поставило виявлення супутника Дактиль біля астероїда 243 Іда на
отриманих 28.08.1993 КА «Галілео» зображеннях з відстані 11 000 км
(рис. 7.27). Астероїд розміром 56×24×21 км вкрито кратерами, а супутник
практично сферичний (1,6×1,4 км) і віддалений на ≈ 100 км.
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Рис. 7.26. Комп'ютерна модель астероїда 4179 Тутатіс по РЛ
зображенню при λ = 12,3 см [914]
Рис.
7.27.
Астероїд
Іда
і
супутник
Дактиль
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/)
Існує кілька гіпотез походження супутників малих і карликових планет.
Близько розташований супутник може бути залишком зіткнення головного тіла
з меншим, або утворений захопленням меншого об’єкту більшим. Проте ця
теорія навряд чи підходить для віддалених компонентів. Згідно іншій гіпотезі,
супутники астероїдів могли сформуватися ще на початковій стадії еволюції
Сонячної системи.
Вважають, що планетезималі складалися з кількох мало зв’язаних
гравітацією осколків вкритих шаром реголіту чи пилу, тому незначна зовнішня
дія могла привести до розпаду системи та утворення супутників на невеликій
відстані. На тому етапі дисперсія швидкостей у поясі астероїдів була настільки
мала, що супутники могли утворюватися навіть при незначному збільшенні
гравітаційного впливу сусіднього Юпітера. В даний час дисперсія швидкостей
в головному поясі астероїдів складає близько 5 км/с, тоді як перша космічна
швидкість на поверхні навіть найкрупнішого тіла – Церери – складає 0,5 км/с.
Отже, зіткнення системи «астероїд-супутник» з іншим астероїдом повинне
закінчитися руйнуванням такої системи. Наприклад, астероїд головного поясу
90 Антіопа має рівні компоненти по 85 км в діаметрі. Астероїд 617 Патрокл із
групи Троя складається з двох майже однакових тіл діаметрами 105 і 95 км.
Астрофізичні дослідження астероїдів пов’язані з іменами Дж. Койпера та
Т. Герелса, які в 1950 р. ініціювали програму фотоелектричних визначень їх
блиску. Особливо активними вони стали після виявлення ефекту опозиції
блиску астероїдів 20 Масалія, 4 Веста [570, 574], після визначення відбивної
здатності й розміру астероїда Ікар за даними про нахил гілки додатної
поляризації h за виразом (2.77б) [1147] та у зв’язку з розробкою методу
вивчення
мінералогії
небесних
тіл
за
спектрофотометричними
спостереженнями [828]. Зараз кількість кратних астероїдів та астероїдів із
супутниками значна, їх загальний список постійно поповнюється і його можна
знайти на сайті http://www.johnstonsarchіve.net/astro/astmoontable.html.
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Приймаючи до уваги чисельність астероїдів та досить велику кількість
праць з різних проблем їх вивчення, залишимо поза увагою питання розміру,
форми та їх небесно-механічних характеристик, астрофізичні та мінералогічні
проблеми обмежимо окремими класами.
7.5.2. Спектральна класифікація астероїдів
Спостережні дані в широкому спектральному діапазоні про оптичні
характеристики тисяч астероїдів дали можливість за кореляційними
співвідношеннями класифікувати їх на A, B, С, D, E, F, G, J, K, L, M, O, P, Q, R
S, T, V та X типи. Так, аналізуючи результати UBV фотометрії астероїдів М.
Кітамура [716] за показниками кольору U-B та B-V поділив їх у 1959 р. на два
класи. В оглядових статтях за 1971 р. [433, 629] говорять вже про 3-4 класи.
Активне впровадження поляризаційних і спектрофотометричних (в інтервалі λ
= 0,3-1,0 мкм) спостережень збільшило кількість характеристик до п’яти:
показники кольору U-B та B-V, вигляд спектру, геометричне альбедо,
максимальне значення ступеня від’ємної поляризації P mіn у візуальних
променях. За ними Б. Цельнер зі співавторами [1197] виявили, що кореляційні
співвідношення для двох найчисельніших за кількістю астероїдів класів
близькі до таких же співвідношень карбонатних і силікатних метеоритів, тому
ці класи були позначені символами S (sіlіcaseus) і C (carbonaceous), а астероїди
цих класів стали називати астероїдами S- (рис. 7.28) та C- (рис. 7.29) типів.
К. Чепмен з колегами [437] для аналізу додали дані про відносну
відбивну здатність R/B (системи фільтрів UBVR) та про глибину смуги
поглинання Rν при λ = 0,98 мкм. Із 110 досліджених астероїдів до S і С типів
відноситься більше 90%, решту 10%, наприклад в [1200], назвали U- типом
(тобто поки що невідомим). Новий поштовх до збільшення типів астероїдів
дала фотометрія в системі фільтрів JHK у ближній ІЧ ділянці. Так, Дж. Відер зі
співавторами [1139] серед астероїдів S-типу виявили невелику їх кількість з
явно відмінними характеристиками в ІЧ області спектру та запропонували
створити А-тип (рис. 7.33). Деякі астероїди з неточно визначеним типом
запропонували позначати двома і більше літерами: Rs, Cg, Cf, Fc, Bcf тощо
[358, 437, 619, 821, 822, 1094]. Ще більше різноманіття внесли
спектрофотометричні дані в діапазоні λ0,3-1,1 мкм [317]. Пізніше виокремили
М- (рис. 7.30) (метали) [502], Е- (рис. 7.31) [1197], F-, P-, D- [603] та R- (рис.
7.32) [358] типи. Зустрічаються випадки, коли один і той же астероїд в різні
роки може за різними ознаками відноситися до різних типів. Так, тепер
карликову планету Цереру в [760] було віднесено до С-типу, а в [840] –до Gтипу.
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Рис. 7.28. Відносний спектр чотирьох астероїдів S-типу, нормований на
значення блиску при довжині хвилі 0,55 мкм [1200]

Рис. 7.29. Відносний спектр чотирьох астероїдів C- та F- типу,
нормований на значення блиску при довжині хвилі 0,55 мкм [1200]
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Рис. 7.30. Відносний спектр чотирьох астероїдів М-типу, нормований на
значення блиску при довжині хвилі 0,55 мкм [1200]

Рис. 7.31. Відносний спектр чотирьох астероїдів Е- та Т- типу,
нормований на значення блиску при довжині хвилі 0,55 мкм [1200]
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Рис. 7.32. Відносний спектр двох астероїдів V- і R- типу, нормований на
значення блиску при довжині хвилі 0,55 мкм [1200]

Рис. 7.33. Відносний спектр двох астероїдів А-типу, нормований на
значення блиску при довжині хвилі 0,55 мкм [1200]
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Поряд з класифікацією на співставленні відповідних кореляційних
співвідношень між колоріндексами, у [310] запропоновано провести
класифікацію астероїдів методом статистичного аналізу даних про
геометричне альбедо у 8-ми ділянках спектру. Так, колірні характеристики
кентаврів дуже схожі з об’єктами поясу Койпера [383].
7.5.3. Фазова залежність блиску
Головний пояс. Диски астероїдів у своїй більшості мають бути оптично
неоднорідними та характеризуватися різною формою й орієнтацією осі
обертання, що зумовлює зміну блиску астероїда при його обертанні навколо
власної осі. Тому вигляд кривої блиску для більшості астероїдів також
міняється з часом і амплітуда зміни залежить від орієнтації осі обертання. А
через зміну внеску долі багаторазово розсіяного світла при зміні сонячного
фазового кута показник кольору залежить від α і найпомітніше  для астероїдів
з високим альбедо. При побудові фазових залежностей блиску спостережні
дані спочатку виправляють за ефект кривої блиску, отриманої при незначній
зміні α. Після відкриття в 1956 р. Т. Герелсом [570] ефекту опозиції в блиску
астероїда 20 Масалія в наступні 20 років такі дані були отримані для астероїдів
4 Веста, 110 Ліда [1089], карликової планети Церера [751] та 6 Гeба [577]. У
кінці 1970-х рр. почали активно працювати кілька груп спостерігачів (напр.
[153, 1016, 1191]) і список досліджених астероїдів значно розширився.
Базуючись на узагальненнях докторських [25, 149] і кандидатської [244]
дисертацій, приведемо фазові залежності блиску для основних типів астероїдів
та деякі аномальні фазові залежності. За даними досліджень астероїдів типів S,
C, M, R та U [244, 1016] не було виявлено відмінності у величині ефекту
опозиції блиску для α < 6°, а для астероїдів Е-типу – для α < 1,5°. Останнє
підтверджується й іншими дослідниками. Так, А. Харіс з колегами [642] для
астероїда Ніза (Е-тип) виявили в інтервалі 0 ≤ α ≤ 2° надзвичайно потужний
(подібний до кілець Сатурна) опозиційний пік, тоді як в інтервалі 2 ≤ α ≤ 25°
зміна блиску практично лінійна [343]. Однак, багато астероїдів демонструють
індивідуальність. Так, за спостереженнями в 1997-2008 рр. астероїд із групи
близькоземних астероїдів Аполлона 1627 Івар за фазовою залежністю
(рис. 7.34) зазвичай класифікують як S-тип з альбедо 0,15 (при еквівалентному
діаметрі 9 км), тоді як його спостереження в 1985 р. дають зовсім інший нахил
лінійної частини фазової залежності. Ці відмінності пояснюють різною
спостережною геометрією об’єкта, внаслідок чого було видно то північну, то
південну півкулю з різними оптичними властивостями. Для астероїдів з
низькими альбедо середня амплітуда опозиційного ефекту складає 0,13 m, тоді
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як близько 25% з досліджених астероїдів характеризується дуже низькими
(<0,03m) або великими (> 0,2m) амплітудами.

Рис. 7.34. Фазова залежність блиску астероїдів 1627 Івар (S-тип), 433
Ерос (S-тип), 1862 Аполлон (Q-тип) та 6489 Голевка (Е-тип); лінії – усереднені
фазові криві астероїдів S-типу Головного поясу [986]
Для більшості астероїдів ефект опозиції добре моделюється законом
Ірвіна - Яновицького (2.62) для тіньового механізму. Добре погодження
усереднених спостережних [244] з розрахованими фазовими залежностями
блиску астероїдів типу E- та U- типу було досягнуто в допущенні марсіанської
індикатриси розсіяння (табл. 4.4), M та S- типу – місячної (табл. 3.6), а для Стипу – модифікованої місячної (табл. 7.5).
Таблиця 7.5. Індикатриса розсіяння для астероїдів С-типу
0
1
2
3
4
5
10
20
30
α
χ(α) 3,05 3,00 2,95 2,90 2,85 2,80 2,57 2,14 1,93
60
70
80
90
100 110 120 130 140
α
χ(α) 1,42 1,26 1,06 0,97 0,83 0,69 0,56 0,49 0,31

40
1,76
150
0,26

50
1,59

Що стосується інших характеристик, то для астероїдів Е- типу, для якого
досить неоднозначні дані при α < 2, було знайдено два розв’язки: g = 0,6,
ω = 0,6, Ag = 0,21, q = 0,82 та g = 0,3, ω = 0,4, Ag = 0,15, q = 0,70. Для інших
типів  отримано такі дані:
для U- типу: g = 0,4, ω ≤ 0,6, Ag ≤ 0,038, q ≤ 0,59;
для M- типу: g = 0,4, ω ≤ 0,1, Ag ≤ 0,038, q ≤ 0,41;
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для S- типу: g = 0,4, ω = 0,4, Ag = 0,28, q = 0,50;
для C- типу: g = 0,6, ω ≤ 0,1, Ag ≤ 0,1, q ≤ 0,43.
В той же час існують астероїди, для яких або слабо виражені ефекти
опозиції (рис. 7.35, 7.36), або й повністю відсутні (рис. 7.37).

Рис. 7.35. Опозиційний ефект астероїдів з низьким і помірним альбедо
[1029]

Рис. 7.36. Опозиційний ефект яскравості (ліворуч) і лінійної поляризації
(праворуч) астероїдів C-, M-, S-, V- і E-типу. Для наглядності опозиційні
ефекти яскравості представлені у відносному масштабі зоряних величини,
негативні значення поляризації для астероїдів M-, S-, V- і E-типу переміщені
вгору на 2, 4, 6 і 8%. Неперервні лінії ілюструють результати моделювання
[1038]
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Рис. 7.37. Фазова залежність блиску астероїда 588 Ахіллес після
виключення довготної залежності у фільтрах V і R та її апроксимація прямою
лінією [1029]
Астероїди, що наближаються до Землі. На відміну від астероїдів
головного поясу, для цих астероїдів інтервал фазових кутів розширюється до
100о і більше. Та проблема визначення фазових залежностей блиску сильно
ускладнена їх швидким рухом, через що швидко змінюється α, і це, в свою
чергу, ускладнює проблему побудови достовірних кривих блиску, в яких
амплітуда може сягати 1m, чи навіть більше (рис. 7.38).

Рис. 7.38. Крива блиску астероїда 433 Ерос за 12.02.1975 та (U-B) і (B-V)
колор-індекси [848]

334
Досить точні дані отримано для 433 Ероса [124, 317, 1014, 1091], 1566
Ікара [576] та 1865 Торо [517], для яких при малих α чітко проявляється ефект
опозиції (рис. 7.39) і фазова залежність при великих значеннях α добре
узгоджується з фазовою залежністю, наприклад, для Місяця. Протягом
опозиції в 1974-75 рр. для астероїда 433 Ерос отримали понад 70 кривих
блиску, в яких амплітуда помітно змінюється залежно від орієнтації його осі
обертання по відношенню до спостерігача. При одній з орієнтацій на кривій
блиску за 12.02.75 чітко видно характерний подвійний максимум (рис. 7.38),
характерний для трохи витягнутого об’єкта. Часто довготна залежність блиску
астероїдів буває дуже складною, що вказує на складність рельєфу, фігури його
поверхні чи оптичну неоднорідність. Наприклад, це відноситься до астероїда
1572 Поснанія (рис. 7.40).

Рис. 7.39. Фазова залежність яскравості (в зоряних величинах) астероїда
433 Ерос в 1993 р. [746]

Рис. 7.40. Крива блиску астероїда 1952 Поснанія за результатами
спостережень різних авторів у 1993 р. За нульову фазу взято блиск астероїда
19,7596 (UT) жовтня 1993 р. [842]
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7.5.4. Фазова залежність ступеня поляризації
Для оптично однорідного тіла його форма доволі слабо впливає на
формування поляризаційних властивостей, що полегшує побудову фазової
залежності. Так, навіть для астероїда 433 Ерос, який має високоамплітудну
криву блиску (рис. 7.38), практично відсутня зміна ступеня поляризації при
його обертанні [1198], але залишається проблема врахування довготної
залежності ступеня поляризації, зумовлена оптичною неоднорідністю диска. В
1934 р. та 1936 р. Б. Ліо провів перші поляриметричні спостереження
астероїдів Веста та Церера фотографічним методом в інтегральному світлі, які
показали, що на їх фазових залежностях є гілка від’ємної поляризації з
максимальним від’ємним значенням близько 1% та різним значенням
положення точки інверсії у цих тіл. Активні поляриметричні спостереження
астероїдів почали проводити в кінці 1960-х років після того, як було
запропоновано їх використовувати для визначення відбивної здатності [25-28,
150, 152, 371, 372, 1141-1143, 1147, 1148, 1197]. Доцільно відзначити, що
достовірність таких оцінок надзвичайно низька (розходження можуть досягати
3-х разів). Астероїди головного поясу різних типів характеризуються дуже
різними залежностями Р(α) (рис. 7.41), вигляд яких залежить від λ (рис. 7.42).

Рис. 7.41. Фазова залежність поляризації для астероїдів C-, S- і E-типу
[428]
Рис. 7.42. Фазова залежність ступеня поляризації астероїдів S-типу у
фільтрах U та І [321]
Найкрутіше збільшення додатного значення Р зі зміною α
спостерігається в астероїдів С-типу, проміжне – в S-типу і найменше для Етипу. Існують астероїди з аномальними фазовими залежностями ступеня
поляризації [428].
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Поляриметричні спостереження астероїдів, які наближаються до Землі
(напр. [26, 45, 98-101, 320, 517, 715, 779, 788, 1194, 1198]), виконані для досить
обмеженої їх кількості, та все ж дозволяють мати уявлення про їх фазову
залежність в досить широкому інтервалі фазових кутів α (рис. 7.43), яка для
більшості ідентична астероїдам головного поясу.

Рис. 7.43. Фазова залежність ступеня поляризації астероїдів, що
наближаються до Землі, S-типу та для Е- і С-типу (відповідні літери) у фільтрі
V [320]
У високоальбедних астероїдів 44 Ніза та 64 Ангеліна чітко проявляється і
яскравісний, і поляризаційний ефекти опозиції (рис. 7.44). Важливою
особливістю багатьох астероїдів (наприклад, 6 Геба [372], 4179 Тутатіс [149]) є
те, що положення площини поляризації ψ не відповідає ні додатній, ні
від’ємній поляризації, тобто, 0 < ψ < 90°, або 90 < ψ < 180°, та міняється з
періодом обертання, що, найімовірніше, зумовлено асиметричністю
розташування оптичної неоднорідності на диску, конфігурація якої міняється
при обертанні. Було також виявлено поступову переорієнтацію положення
площини поляризації в точці інверсії, що притаманне земним зразкам
(розділ 2.4).
Результати дослідження кентаврів підсумовано в [25], а на рис. 7.45
показано порівняння фазової залежності ступеня поляризації астероїдів
головного поясу, кентавра Хірон і транснептунового об’єкту Іксіон. Для
останніх спостерігається надзвичайно велике значення від’ємної поляризації
[428].

337

Рис. 7.44. Фазова залежність відносної інтенсивності (ліворуч) і
ступеня поляризації (праворуч) високоальбедних астероїдів 44 Ніза і 64
Ангеліна [859]

Рис. 7.45. Фазова залежність ступеня поляризації (Р) астероїдів
Головного поясу з альбедо < 0,12 (заповнені квадратики) і альбедо 0,15-0,25
(незаповнені квадратики), Кентавра Хірон (кружки при  > 1,3) та ТНО Іксіон
(кружки при  < 1,3) [428]
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7.5.5. Спектрофотометрія
Мінералогія астероїдів

та

природа

поверхневих

шарів.

Спостереження астероїдів у тепловій ділянці спектра (10-70 мкм)
(рис. 7.46) використовують для визначення їх яскравісної температури
(табл. 7.5), мінералогічного складу поверхневого шару [465] та альбедо і
розміру (див. розділ 2) [605, 873].

Рис. 7.46. Спектри трьох Троянських астероїдів і Кентавра 8405 Асболус,
отримані космічним телескопом «Spitzer» [465]
Зараз є спостережні дані про розподіл відбивної здатності астероїдів від
далекого ультрафіолету (напр. [373, 401, 402, 405, 543, 929]) до далекої
теплової ділянки спектра (напр. [539, 582, 605, 755]). Кількість досліджених
астероїдів в УФ і тепловій ділянці спектра (без врахування спостережень з
широкосмуговими фільтрами, зцентрованими на  10 і 20 мкм), обмежується
кількома десятками, в діапазоні λ 0,3-1,1 мкм – тисячами (напр. [46, 63, 65, 267,
338, 434, 436, 449, 538, 548, 688, 820, 821, 826, 833, 953, 1158, 1200]), в
інтервалі λ 1-5 мкм (якщо не приймати до уваги широкосмугову JHKL
фотометрію) – знову кілька десятків (напр. [538, 752, 754, 760, 788, 833, 987,
988]). За цими даними розраховано спектральні значення видимого альбедо, за
якими проводиться згадана раніше класифікація астероїдів та прогнозується
мінералогічний склад їх поверхневих шарів.
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Таблиця 7.5. Яскравісна температура астероїдів при довжині хвилі 8,7 мм
за різні дати спостережень [430]
Астероїд
Дата
ТЯ, К
1 Церера
січень 2003 р.
134
січень 2004 р.
147
травень 2004 р
142
2 Паллада
січень 2003 р.
174
травень 2003 р.
169
січень 2004 р.
187
3 Юнона
травень 2004 р.
146
4 Веста
січень 2003 р.
132
травень 2003 р.
161
травень 2004 р.
173
12 Вікторія
травень 2003 р.
188
85 Іо
травень 2003 р.
204
травень 2003 р.
211
511 Давида
січень 2003 р.
234
травень 2003 р.
162
травень 2004 р.
140
Астероїди різняться відбивною здатністю (майже на порядок) та формою
спектральної залежності (рис. 7.28-7.33); найтемнішими є астероїди С-типу
(напр. 511 Давида), найяскравішими – Е-типу (напр. 44 Ніза). Представники
малих планет цих типів найбільше різняться формою спектральної залежності.
Вже перші фотоелектричні спостереження з вузько-смуговими фільтрами в
діапазоні λ 0,3-1 мкм вказали на існування в спектрі Вести двох смуг
поглинання: сильної при λ = 0,9 мкм, та слабкої при λ = 0,6 мкм, а також
зменшення відбивної здатності в напрямку до УФ частини спектра. Це
пояснили електронним поглинанням можливими вкрапленнями заліза чи
марганцю в скельні породи та самими скельними породами, які складаються із
силікатних порід, і, зокрема, з піроксенів.
Порівняння цих спектрів із спектрами метеоритів і зразками з поверхні
Місяця вказало на подібність спектральних властивостей поверхневого шару
Вести до спектрів ахондритів. В той же час, у спектрі астероїда Паллада та
карликової планети Церера смуга при  = 0,9 мкм відсутня, хоча не виключено
існування смуги поглинання при  = 1 мкм [820]. Але є астероїди (напр. 7
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Алінда) зі спектром, подібним до спектрів нерівноважних хондритів, а також
вуглецеві з плоским спектром [821] (в зовнішній частині головного поясу).
Спектр астероїда 349 Дембовська подібний до спектрів звичайних хондритів;
астероїд G-типу 19 Фортуна показує надзвичайно широку, але неглибоку (2%)
смугу поглинання в інтервалі λ 0,55-0,85 мкм [1157].
Подібно різним деталям поверхні Місяця, для різних астероїдів навіть
одного й того ж таксономічного SIV-типу (рис. 7.47) глибина смуги
поглинання піроксену при  = 0,9 мкм сильно міняється. Наприклад, 45
астероїдів S-типу автори роботи [538] за формою нормованих спектрів і
даними про глибину смуги поглинання в інтервалі довжини хвиль 0,8-1,0 мкм
розділили на 9 підтипів, а за даними про діаграми «альбедо при  = 0,62 мкм» «колоріндекс ρ(0,62 мкм) / ρ(0,38 мкм)» та «колоріндекс ρ(0,95 мкм) / ρ(0,62
мкм) - «колоріндекс ρ(0,62 мкм)/ρ(0,38 мкм)» – додатково виділено окремий
клас астероїдів, які за цими характеристиками нагадують деталі поверхні
Місяця, тому їх назвали місяцеподібні і розташовуються вони переважно у
внутрішній половині так званих «вторинних кілець» головного поясу [66].
Крім того, S-тип астероїдів розрізняють на підкласи ще й по
співвідношенню між глибиною смуги поглинання піроксену при λ 0,8-1,0 мкм
та в λ 1,8 мкм [565]. Порівняння даних на рис. 7.47, 7.48 показує істотну
відмінність спектрів 5 найбільших тіл головного поясу від астероїдів підтипу
SІV, а для різних астероїдів глибина смуги піроксену суттєво відрізняється
[437].
Відзначимо, що спектральні спостережні дані для суміші лабрадориту і
піроксену [889] в діапазоні λ 0,35-2,5 мкм показують, що співвідношення
поглинання піроксеном при λ = 0,9 і 1,8 мкм суттєво залежить від процентного
вмісту піроксену в шарі поверхні (рис. 7.49). Оскільки депресія в інтервалі 0,81,0 мкм зумовлена піроксеном і олівіном [436], а при λ = 1,7-2,1 мкм  лише
піроксеном, тому вона досить потужна в одних астероїдів і відсутня в інших.
Для встановлення хоча б якісного співвідношення між цими мінералами
досліджували зв’язок між довжиною хвилі найбільшого значення відбивної
здатності в неперервному спектрі та відношенням глибини смуги поглинання в
довжині хвиль близько 2 та 1 мкм.
Л. Голубєва з колегами [63-65] досліджувала спектральну відбивну
здатність деяких астероїдів у діапазоні спектру 320-750 нм зі спектральним
розділенням краще 5 нм і виявила вузькі та досить глибокі смуги поглинання
катіонів різних металів: у спектрі 4 Веста (V-тип) катіон Fe2+, 1 Церера (G-тип)
– Nі2+, Fe3+, Fe2+, 3 Юнона (S-тип) – Fe2+, а смугу, притаманну Fe2- гідратованих
силікатів знайшли при спектроскопії 2 Паллади [753].
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Рис. 7.47. Відносна (нормовано на дані при  = 0,56 мкм) спектральна
відбивна здатність астероїдів SIV-типу з порядковими номерами 3, 6, 7, 11 і 26
[565]
Рис. 7.48. Нормований спектр найбільших астероїдів головного поясу
[564]
Оскільки альбедо та колір матеріалу поверхонь безатмосферних тіл
змінюється під дією космічних факторів (що маскує оптичні властивості
чистих хімічних елементів), то для моделювання оптичних характеристик
різних поверхонь запропонували використовувати показану на рис. 7.50
залежність «колоріндекс С(950 / 750 нм)» - «альбедо при λ = 750 нм» [601], де
метеорити є зразками поширених на поверхнях планет мінералів, місячна
поверхня є прикладом матеріалу з високим ступенем переробки під дією
метеоритного бомбардування, а більшість астероїдів різних типів мають
проміжні значення нахилу залежності «колоріндекс» - альбедо.
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Рис. 7.49. Спектральне альбедо (А) суміші лабрадориту і піроксену.
Цифрами на графіку (від 0 до 100) показано процентну долю піроксену в
суміші [889]

Рис. 7.50. Діаграма залежності колор-індекс С(950/750 нм) - альбедо при
λ = 750 нм для зразків з Місяця (затемнена область), S-типу астероїдів і
речовини метеоритів [601]
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Треки різних модельних ліній показують збільшення концентрації
частинок заліза дуже малих розмірів без зміни їх розмірів (лінія ІІ) та
зменшення розмірів частинок (лінії І, ІІІ і кола ІV). Лінія І проходить через
центральну зону астероїдів S-типу і через центральну частину кластеру
місячних зразків та описує зменшення розмірів частинок суміші, яке
супроводжується збільшенням їх концентрації. Лінія ІІ починається у верхній
частині області, яку займають космічні об’єкти, і проходить через праву
частину місячного кластера.
Для цієї моделі збільшення «колоріндексу» відбувається за незмінних
розмірів частинок на поверхні. Лінія ІІІ проходить по нижній області діаграми
і, як і в випадку треку І, також показує зменшення розмірів частинок, яке
супроводжується збільшенням їх концентрації. Треку позначеному колами ІV
відповідає темний матеріал на поверхні з «нейтральним» спектром, але при
такому моделюванні необхідно зменшувати розміри частинок і збільшувати їх
концентрацію.
Вважають, що між типами спектрів та великою піввіссю орбіти астероїда
існує слабка кореляція (напр. [821, 822]) і червонуваті астероїди з помітною
смугою поглинання піроксену при λ = 0,95 мкм рухаються у внутрішній
частині головного поясу із середньою піввіссю орбіти ~ 2,41 а. о.; астероїди з
високим альбедо, але без цієї смуги, виявляють тенденцію рухатися в середній
частині поясу разом з найтемнішими з відомих астероїдів, спектр яких нагадує
спектр вуглистих метеоритів С2-типу; астероїди з пологим спектром
переважають у зовнішній частині поясу.
Часто члени одного й того ж сімейства мають різний спектр відбивання,
що погоджується з припущенням про подрібнення великого неоднорідного
астероїда. Вже перші два досліджених астероїдів троянської групи вказали на
їх незвичний спектр, який не схожий ні з вуглистими хондритами, ні з іншими
відомими метеоритами. Спектр астероїда 887 Алінда, який перетинає орбіту
Марса, подібний до спектра так званих нерівноважних хондритів. А
найслабкіші астероїди, особливо в зовнішній частині поясу, мають плоскі
спектри, що вказує на їх вуглисту природу [822].
Дані про спектри 32 троянців в інтервалі λ 400-750 нм показали
співпадіння зі спектрами астероїдів С-, Е-, М- та Р-типів і зі спектрами ядер
таких комет, як P/Темпель 2 та P/Енке з надзвичайно низьким альбедо 0,04 ±
0,01 [688]. Спектри кентаврів звичайно показують досить глибоку смугу
поглинання при  = 2 мкм і дещо слабшу при  = 1,5 мкм, які належать
водяному льоду. Це також вказує на певну їх подібність до кометних ядер. Але
в троянця 624 Гектор немає жодних спектральних свідчень про лід на його
поверхні [312].

344
Вважають, що астероїди і комети є батьківськими тілами для метеоритів,
які в основному складаються із залізо-магнію і силікатів: олівінів і піроксенів
різного складу (від майже чистого фаяліту і ферросиліту, що не містять
магнію, до майже чистого форстеріту й енстаніту, що не містять заліза) які
присутні у вигляді дрібних кристалів, або у вигляді зазвичай частково
перекристалізованого скла. Інший компонент метеоритів – це залізонікель,
який є твердим розчином нікелю в залізі з різним вмістом нікелю (від 6-7% до
30-50%), зрідка зустрічається й безнікелеве залізо. Іноді в значних кількостях
присутні сульфіди заліза, а інші ж мінерали – в малій кількості. Всього в
метеоритах знайшли майже 150 мінералів. І хоча виявляють все нові й нові
метеоритні залишки, та нових мінералів не знаходять. Це насамперед свідчить
про примітивний, ще не розвинутий характер метеоритної речовини.
Найпоширеніші серед метеоритів – хондрити. Це кам’яні метеорити від
світло-сірого до дуже темного забарвлення зі структурою із круглого зерна
(хондри), що іноді добре видимі на поверхні розлому. Розміри хондр
становлять від мікронів до майже сантиметра. Вони іноді займають до
половини об’єму метеорита і слабо зцементовані міжхондровою основною
речовиною.
Склад речовини буває ідентичний до складу хондр, а іноді й суттєво
відрізняється від нього. У міжхондровій речовині нерідко знаходять
роздроблені хондри і їх уламки. Така структура властива тільки метеоритам
(причому багатьом з них) і не зустрічається більше ніде.
Стосовно походження хондр існує багато гіпотез, але всі вони спірні.
Розрізняють HH, H, L і LL-хондрити з дуже високим, низьким і дуже низьким
вмістом заліза. Крім того, виділяють групу E-хондритів, у яких майже все
залізо знаходиться у вільному стані.
Деякі з астероїдів є більше як на 50% металічними (16 Психея, 21
Лютеція, 89 Юлія тощо), реальність чого підтверджують залізні метеорити, які
інколи падають на поверхню Землі. Таким був відомий Сіхоте-Алінський
метеорит, який 12 лютого 1947 р. упав в усурійській тайзі в Приморському
краї: металева глиба діаметром кілька метрів і масою біля 1000 тон влетіла в
атмосферу Землі із швидкістю ~ 15 км/с. Значна частина матеріалу
випарувалася та оплавилася і лише близько 100 тон усіяло залізними
осколками кілька квадратних кілометрів земної поверхні. На даний час зібрано
біля 40 тонн таких метеоритних уламків.
Отже, астероїди класифікують на типи ще й згідно з їх спектрами (тобто
за хімічним складом їх поверхні) та по альбедо, для чого проводилися
спеціальні спектральні вимірювання багатьох мінералів (рис. 7.51).
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Рис. 7.51. Спектральний коефіцієнт відбивної здатності різних матеріалів
і смуги поглинання в спектрах окремих наземних зразків [956]
Порівняння спектрів метеоритної речовини, астероїдів і наземних зразків
дозволяє точніше визначити склад поверхонь і провести класифікацію
астероїдів. Вважається, що до C-типу належить більше 75% відомих астероїдів,
які є надзвичайно темними (альбедо 0,03-0,09) та названі вуглецевими
астероїдами. Вони подібні вуглецево-хондритним метеоритам і мають
приблизно такий же хімічний склад, як і Сонце (за виключенням водню, гелію,
інших летких і легко випаровуваних речовин). Вуглецеві астероїди населяють
зовнішні області головного поясу астероїдів. До S-типу належать майже 17%
досить яскравих (альбедо 0,10-0,22) астероїдів. По складу – це металеві тіла,
що складаються із суміші залізонікелю, заліза й силікатів та магнію. До Mтипу  більшість з 8-відсоткового залишку. Вони також досить яскраві
(альбедо 0,10-0,18) і складаються практично із залізонікелю.
Існує також біля десятка інших набагато менш репрезентативних типів
астероїдів.
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7.5.6. Структура та оптична неоднорідність астероїдів
Дані про зміну блиску астероїдів при їх обертанні вказують на те, що
практично всі вони мають несферичну форму, а наявність ефекту опозиції в їх
блиску та присутність гілки від’ємної поляризації свідчать про значну
шершавість поверхневого шару. На це ж вказують і спостережні дані про їх
тепловий спектр та радіолокаційну відбивну здатність. Однак питання
наявності на їх дисках оптично неоднорідних деталей не піднімалося
щонайменше до тих пір, доки не почали вивчати зміни їх кольору при
обертанні. Вперше на це вказав Р. Тейлор [1087], який в кривих блиску
астероїда 4 Веста, побудованих за результатами спостережень в 1953-1973 рр.
виявив два максимуми і два мінімуми та висловив припущення про можливу
наявність на диску астероїда відносно яскравої плями біля південного полюса.
Надалі було виявлено зміну показника кольору при обертанні для деяких
інших астероїдів (напр. [348, 436, 482]). Так, в роботі [482] з 24 досліджених
астероїдів тільки у 6 (3 Юнона, 4 Веста, 6 Геба, 71 Ніобея, 349 Дембовська та
944 Гідальго) виявили зміну кольору B-V при обертанні більше як на 0,03m,
тоді як інші астероїди здавалися червонішими біля максимуму блиску.
Для отримання достовірніших даних у [96] запропоновано при аналізі
кривих блиску використовувати метод аналізу часових рядів спостережних
даних. Оскільки зміна кольору може зумовлюватись ще й обертанням
несферичного тіла з високим альбедо (завдяки суттєвості внеску
багаторазового розсіяння), то переконливішим доказом наявності оптичної
неоднорідності стало виявлення в 1986 р. зміни ступеня поляризації при
обертанні астероїда 4 Веста [150], яке відповідало ефекту Умова і в
подальшому знайшло підтвердження при спостереженні інших астероїдів
(напр. [369, 370, 887]). Тут більша достовірність ґрунтується на тому, що
ступінь поляризації відбитого астероїдом світла, яка є відносною величиною
(вираз
(2.17)),
визначається
тільки
фізичними
властивостями
і
мікроструктурою поверхні та не залежить від розміру тіла.
Однак, для астероїдів з високою відбивною здатністю за рахунок
багаторазового розсіяння дифузно відбите лімбовими ділянками диску світло є
лінійно поляризованим, а площина поляризації вздовж лімбового кільця
міняється в межах від 0° до 180°. Тому для оптично однорідного диску
сферичної форми випромінювання в опозицію (при α = 0°) буде
неполяризованим, а для несферичного – може бути лінійно поляризованим, а
положення площини поляризації відслідковуватиме орієнтацію більшого
радіуса спостережуваного об’єкта. Це добре спостерігається в астероїда 4
Веста [150], для якого зміна площини поляризації при обертанні сягнула 4°.
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Доцільно відзначити, що чітке виконання ефекту Умова для деяких
астероїдів не виконується, що, зокрема, має місце для астероїдів 9 Метіс, 52
Європа та 1036 Ганімед [887]. За даними роботи [47] при обертанні астероїда 4
Веста виявлено зміну профілю першої смуги поглинання піроксену в межах 68% в інтервалі λ 700-1050 нм. Значний прогрес при дослідженні поверхні
астероїдів вніс метод спекл-інтерферометрії (напр. [510, 511, 513, 579]),
спостереження на телескопах з адаптивною оптикою (напр. [509]), з КТХ та РЛ
спостереження, які в середині 1990-х рр. [339, 901, 1100] не лише підтвердили
еліпсоїдальну форму астероїда 4 Веста, але й виявили деталі різної яскравості
на його диску та дозволили побудувати карту. Що стосується РЛ методу, то
аналіз вже перших спостережень астероїда 1566 Ікар в λ = 3,82 см в 1968 р. (в
моделі відбивної здатності Меркурія, Венери та Місяця) вказали на сильно
витягнуту його форму (радіус 0,3-0,6 км) та низьку ефективну відбивну
здатність (≈ 0,05) [590]. У подальшому такі експерименти стали
систематичними (напр. [330, 331, 382, 408, 671, 672, 699, 793, 860, 911-917,
920-922, 943]).
В 1996 р. п’ять груп спостерігачів вперше провели міжконтинентальний
експеримент з бістатичної радіолокації при λ = 3,5 см астероїда 6489 Голевка
[1189]. Крім зображень астероїдів 4769 Касталія та 4179 Тутатіс (рис. 7.26) з їх
незвичною формою і структурними неоднорідностями дисків, вкажемо ще й
отримані за РЛ спостереженнями результати визначення деяких параметрів
астероїдів: 4660 Невеус (розміри – 510 ± 20 м, 330 ± 20 м, 241 (+80, -10 м),
оптичне альбедо 0,55 ± 0,17, μс = 0,74 ± 0,08 при довжині хвилі 13 см [382];
7822 (1991 СS) (μс = 0,28 ± 0,01) [331, 794]; 1627 Івар (розміри – 126 км) [911].
Як видно з рис. 7.26, поверхня астероїда Тутатіс вкрита численними кратерами
з розміром від ~ 100 до ~ 600 м при розмірах самого астероїда 1,922,404,60
км [672]. Ці дані використовували і для виявлення оптичної неоднорідності
диска та визначення шершавості поверхневих шарів. Так, в астероїда 1627 Івар
поверхневий шар виявився дуже гладким [911].
Найдостовірнішу інформацію про поверхню астероїдів дали зображення
з КА. Вперше це було зроблено 29 жовтня 1991 р., коли КА «Галілео» передав
на Землю зображення астероїда 951 Гаспра з відстані 16 200 км, розміри якого
виявилися рівними 8,9×10,5×18,2 км і на якому виявили численні кратери
(найбільший має діаметр 12,4 км) та інші утворення [1145]. Три великі райони
поверхні цього астероїда рішенням МАС були названі: Yeates regіon (Йеті –
дуже плоска ділянка розміром 7×8 км з центром на 45° пн. ш та 90° зх. д.),
Dunne regіon (Дюна – дуже плоска поверхня розміром 5×7 км з центром на 20°
пн. ш. та 25° зх. д. та Neujіmіn regіon (Ніюджімін – велика увігнута западина
розміром 9 км та глибиною 1 км з центром на 10° пд. ш. та 85° зх. д.) Астероїд
243 Іда (розмір 56×24×21 км) також вкритий кратерами з великим
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різноманіттям розмірів; навколо багатьох з них помітні яскравіші обідки,
найбільший кратер має 31,4 км [326].
КА «Кассіні» на своєму шляху до Сатурна сфотографував невеликий
(діаметром 15-20 км) астероїд Мазурський та визначив його розміри, а зонди
«Діп спейс 1» і «Стардаст», що направлялися на зустріч з кометами, пройшли
поблизу астероїдів Брайль та Аннафранк, передавши на Землю їхні фото.
КА «NEAR» (Near Earth Asteroіd Rendezvous – зустріч із навколоземним
астероїдом) на шляху до астероїда 433 Ерос пройшов біля астероїда С-типу
Матильда (діаметр ≈ 52 км, А ≈ 0,04, період обертання навколо осі 418 годин),
який був відкритий в 1885 р. і названий іменем дружини астронома Mоріца
Леві, віце директора Паризької обсерваторії. КА наблизився до астероїда 27
червня 1997 р. (найменша відстань ≈ 1200 км) і передав 534 зображень
(рис. 7.52), на яких виявлені численні кратери розміром від 0,5 до 30 км. На
60% сфотографованої поверхні виявлено п’ять кратерів діаметром більше 20
км. За викликаним гравітаційною взаємодією ефектом Доплера було визначено
масу астероїда та середню густину (~ 1 г/cм 3). Ці цими даними оцінено
особливості його будови (упакована купа уламків, скріплених льодом).
Потім КА «NEAR» спочатку пролетів поблизу Ероса (рис. 7.53), що
дозволило уточнити параметри його орбіти, а через рік 10 січня 1999 р.
наблизився до астероїда і став його штучним супутником. Нагадаємо, що його
розмір складає 35 км уздовж головної осі, перигелійна та афелійні відстані –
1,13 і 1,78 а. о., нахил орбіти близько 11°, період обертання навколо Сонця 1,78
років. Після наближення на відстань у 24 км було вирішено посадити апарат на
астероїд (хоча первинною програмою польоту цього й не передбачалося).

Рис. 7.52. Зображення астероїда Матільда з кратером на поверхні
діаметром понад 20 км (http://solarsystem.nasa.gov /multimedia/ gallery/)
Рис. 7.53. Зображення кратерованої поверхні астероїда Ерос
(http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/)
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Під час зближення з астероїдом було отримано унікальні знімки,
останній з яких – з висоти всього в 128 м (рис. 7.54), на яких розрізняються
деталі розміром до 1 см. Виявилося, що кратери, камені й дрібнозернистий
ґрунт між ними, приблизно такі ж, як і на Місяці, а сила тяжіння – майже в
1500 разів менша земної. 12 лютого 2001 р. о 19:44:35 UT КА на швидкості 1,9
м/с досяг поверхні Ероса. Безпосередньо на поверхні вперше було досліджено
хімічний склад речовини, а гамма-спектроскопія, яка велась до моменту 00:00
UT 1-го березня 2001 р., виявила хімічні елементи, які є основними складовими
ґрунту Ероса.

Рис. 7.54. Фотомонтаж зображень астероїда Ерос, на якому останній
знімок з висоти 128 м (знаходиться ліворуч) показує деталі розміром у кілька
сантиметрів
(http://www.astronet.ru/db/msg/1202882/nearmontage_vantuyne_
big.jpg.html)
Найунікальнішою є місія «Hayabusa» («Сокіл») (старт 9 травня 2003 р. з
японського космодрому Кагосіма, що на острові Кюсю) до відкритого в 1998 р.
маленького (діаметром ≈ 600 м) астероїда S-типу 25 143 Ітокава, орбіта якого
близька до земної. Станція підлетіла до астероїда в середині 2005 р. й почала
його вивчення з відстані ≈ 20 км. Передані зображення (рис. 7.55, 7.56) вказали
на його видовжену форму і структуру поверхні, яка зовсім не схожа на
поверхню інших тіл Сонячної системи: на ній зовсім немає кратерів у
загальновідомому вигляді. Тому припускають, що астероїд є сукупністю
каменів і брил криги, зв’язаних лише взаємною гравітацією – «пухнасту»
кучугуру каменів.
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Рис. 7.55. Фотографія астероїда Ітокава
крупномасштабні панорами його поверхні [844]

з

КА

«Хаябуса»

та

Через 3 місяці станція почала поступове зближення: спочатку вона
зависла на відстані кількох метрів над поверхнею і вистрілила в нього кулею
масою кілька грам, а викинутий ґрунт потрапив в раструб спеціального
пристрою, що втягнув його у розташований всередині станції контейнер, який
о 14 год. 51 хв. UT 13 червня 2010 р. повернувся на Землю. На жаль, на момент
подачі книги, ще не з’явилося інформації про аналіз доставленого ґрунту.
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Рис. 7.56. Пара стереозображень показує рівнинну ділянку на астероїді
Ітокава, названу «MUSES-C», розміщену в долині між двома частинами, що
отримали назви Голова (нижня частина) і Тіло (верхня частина) [843]
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Післямова.

К

ороткий
виклад
результатів
дослідження
безатмосферних небесних тіл дозволяє зробити
наступні узагальнюючі висновки.
1. Крупні тіла Сонячної системи розділяються на класичні планети
(Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун), карликові
планети (Церера, Плутон, деякі інші тіла поясу Койпера), малі планети
(астероїди) і комети, їх супутники та кільця.
2. На середину 2012 р. виявлено більше 560 000 астероїдів, для половини
з яких точно визначені орбіти і присвоєно офіційний номер, 15 615 з них на
6.09.2011 р. отримали власні імена. Незважаючи на таку кількість, їх сумарна
маса оцінюється всього в ~ 10-3 маси Землі. Навколо деяких карликових планет
та астероїдів також виявлені супутники, а деякі з них є так званими кратними
тілами у складі від 2 до 5 тіл. Серед цих тіл лише у десяти діаметр перевищує
1000 км, з діаметром більше 100 км – кількість обчислюється сотнями, а
основна кількість має розмір від десятків кілометрів до 30 м і менше.
3. Структурно система астероїдів досить складна, що проявляється у
різноманітті розташування орбіт, нахилу їх площин та величини
ексцентриситету. Основна маса відкритих астероїдів розташована у головному
поясі між орбітами Марса та Юпітера. Проте зараз відкрито астероїди, орбіти
яких заходять у середину орбіти Меркурія, або виходять за межі Сонячної
системи. Особливої уваги заслуговують астероїди з надзвичайно витягнутою
орбітою і ті, що перетинають орбіту Землі, а тому можуть не лише дуже
близько наближатися до Землі, але й зіткнутися з нею.
4. Великі тіла (з діаметрами більше 100 км) як правило мають близьку до
сферичної форму, дрібні – є уламками довільної форми.
5. Обмежена кількість тіл Сонячної системи окутана газовою оболонкою
різної потужності.
6. За спектральними особливостями поверхні тіла Сонячної системи
поділяються на переважно льодяні, мінеральні, або зі змішаним типом
поверхні. Їх альбедо змінюється від кількох одиниць до 80-90%, а то й більше.
Виявилось, що мінералогічний склад поверхневих шарів Місяця, Венери і
Марса близький до земного.
7. Поверхневі шари безатмосферних тіл, як правило, сильно кратеровані,
а самі кратери зумовлені метеоритним бомбардуванням та активним
вулканізмом. Винятком є так звані льодяні тіла, насиченість кратерами
поверхневих шарів яких незначна. Поверхневим шарам притаманний складний
рельєф у вигляді гірських хребтів, тріщин, обривів тощо.
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8. Поверхневі шари багатьох тіл Сонячної системи характеризуються
оптично неоднорідними деталями, фотометричні контрасти яких змінюються з
довжиною хвилі.
9. Виявлено активний вулканізм на Венері.
10. Вважають практично встановленим факт присутності замерзлої води
в підповерхневому шарі Марса, полярних районах Місяця і Меркурія.
11. Відзначене вище різноманіття форми поверхні тіл Сонячної системи
проявляються в зумовлених обертанням кривих блиску, а оптична
неоднорідність їх поверхні - ще й у зміні ступеня поляризації. Результати таких
дистанційних досліджень використовують для визначення періоду обертання,
орієнтації в просторі осі обертання, для реконструкції структури поверхневого
шару і пошуку супутників навколо них.
12. Практично у всіх безатмосферних небесних тіл чітко виражений
ефект опозиції, тобто нелінійне збільшення блиску при підході до значення
сонячного фазового кута α = 0°.
13. У деяких тіл присутні ще й поляризаційні опозиційні ефекти, які
проявляються у дуже вузькому піку поляризації при α ≈ 0,5°. Це приписують
оптико-когерентному механізму. Є вагомі свідчення того, що в цьому піку
орієнтація площини поляризації відповідає значенню ψ ~ 45.
14. Встановлено, що для деяких астероїдів положення площини
поляризації знаходиться в межах 0° < ψ < 90°, або 90° < ψ < 180°; зміна
значення ψ на 90° відбувається не стрибком у точці інверсії, а плавним
поворотом у певних межах Δψ.
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