MISTERE
Robotul, în acþiune

acelaºi cercetãtor. Alimentat de
un generator nuclear, Curiosity
dispune ºi de un catarg pe care
sunt instalate camere de înaltã
definiþie ºi un dispozitiv cu
laser care îi permite sã analizeze þintele aflate la o distanþã
de pânã la ºapte metri. El se
deplaseazã pe ºase roþi montate
pe un fel de braþe independente
ce se pot miºca precum
picioarele unui pãianjen, ceea
ce-i permite sã se întoarcã pe
loc, la 180 de grade, sau sã stea
pe cinci roþi ºi cu cea de-a ºasea
sã sape. Alte instrumente vor
monitoriza mediul înconjurãtor, pentru a detecta în special
metanul, adeseori asociat cu
prezenþa vieþii pe Terra, dar
care a fost deja gãsit ºi pe
Marte în anumite anotimpuri,
de o sondã americanã ce a fost
plasatã pe orbita marþianã.
Curiosity va mãsura ºi radiaþiile
care pot sã afecteze viitoarele
misiuni spre Marte, ce vor avea
echipaj uman la bord. Aventura
lui Curiosity i-a costat pe cei de
la Agenþia Spaþialã Americanã
2,5 miliarde de dolari.

„Sã mã anunþaþi,
dacã gãsiþi
marþieni!”

Fotografiile trimise pânã acum
de Curiosity i-au determinat pe
unii dintre cercetãtorii de la
NASA sã anticipeze cã, în maximum 50 de ani, americanii
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vor construi o staþie pe Planeta
Roºie, unde vor putea locui
10.000 de oameni... pentru
început. Pe ce se bazeazã? Pe
faptul cã, spun ei, existã indicii
cã pe Marte a existat apã, deci
aproape sigur viaþã, ºi cã aspectul solului marþian e unul propice pentru clãdirea unei noi
civilizaþii. Oficialii Agenþiei
Spaþiale s-au abþinut sã
comenteze, mulþumindu-se sã
declare cã aºteaptã anumite
confirmãri, peste câteva luni.
Asta nu l-a împiedicat pe
preºedintele Barack Obama sã
le cearã sã îl þinã la curent cu
evoluþia misiunii ºi sã îl
informeze imediat dacã vor
descoperi urme de viaþã.”Dacã
intraþi vreodatã în contact cu
marþienii, vã rog sã mã informaþi imediat”, a glumit Obama,
adãugând:„Chiar dacã va fi
vorba doar despre microbi, va fi
foarte interesant”. În probele de
sol marþian luate de cele douã
sonde Viking ale NASA în
1976 nu au fost identificate
molecule de carbon, dar, dupã
ce Phoenix Mars Lander a
descoperit percloratul ce
conþinea clorinã în zona „arcticã“ a Planetei Roºii, cercetãtorii au lansat ipoteza cã aceasta ar prezenta elemente organice, în directã legãturã cu
viaþa. În sprijinul teoriilor care
susþin cã Planeta Roºie a
fost/este una vie vine ºi
descoperirea de ultimã orã,

conform cãreia suprafaþa ei este
alcãtuitã din plãci tectonice,
ceea ce înseamnã cã aici s-ar
putea produce cutremure, mult
mai rar însã decât pe Pãmânt,
cam la fiecare un milion de ani.
Cutremurele ajutã la refacerea
substanþelor nutritive de care au
nevoie organismele pentru a
supravieþui, aducând carbon ºi
alte elemente din interiorul
planetei la suprafaþã. Geologul
An Yin, de la UCLA
(Universitatea din California,
Los Angeles), spune cã
descoperirea oferã o imagine a
modului în care arãta Terra la
început ºi ne poate ajuta sã
înþelegem cum s-au format plãcile tectonice pe Pãmânt. Dacã
ipoteza lui Yin se va dovedi
corectã, asta va însemna cã
viaþa pe Marte a apãrut mult
mai uºor decât au crezut
cercetãtorii.

Ciudatul obiect
de la orizont

Dincolo însã de spectaculosul
imaginilor transmise deja de
robotul Curiosity, un obiect
misterios apãrut la orizont, întruna din fotografii, a stârnit
multe comentarii ºi ipoteze
aproape nãstruºnice. Mai ales
pentru cã, dupã douã ore, a dispãrut. Era un obiect “ºters, dar
care iese în evidenþã”, dupã
cum nota Los Angeles Times.
Una dintre explicaþii, arãta L.A
Times, este cã robotul a

fotografiat o parte din nava
spaþialã care l-a transportat pe
Marte, prãbuºitã pe suprafaþa
planetei. Dar sã surprinzi o astfel de imagine, a explicat un
inginer pentru ziarul american,
“ar fi o coincidenþã enormã”.
Scepticii sunt de pãrere cã în
poze s-a vãzut efectul prafului
depus pe lentila camerei sau al
rafalelor de vânt care au ridicat
praful la orizont. Dar iubitorii
de senzaþional nu cred în
asemenea argumente, cum nici
azi nu sunt convinºi cã faimosul „chip de pe Marte”, o sculpturã gigant surprinsã de Viking
1 în 1976, e doar o stâncã erodatã. Aºa cã s-au relansat teoriile SF care vorbesc despre civilizaþia ce ar fi supravieþuit unor
cataclisme sub scoarþa lui
Marte. Alþi vizionari au sugerat
terraformarea planetei, adicã
amenajarea ei ca refugiu pentru
pãmântenii viitorului. ªi deja
anul trecut, potrivit postului
Fox News, se oferiserã peste
400 de voluntari pentru alcãtuirea primei colonii terestre în
spaþiu, dupã ce doi oameni de
ºtiinþã au explicat cã aventurierii plecaþi spre Planeta Roºie
vor trebui sã rãmânã acolo
definitiv – asta pentru cã un
drum numai „dus“ ar fi cu 80%
mai ieftin decât o cursã dusîntors. O primã astfel de cãlãtorie ar putea avea loc însã abia
peste douã decenii.
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