Σαμηδεύνληαο πξνο ηε ΔΛΗΝΗ...
εηζαγσγή ζηε γεσινγία ηεο ειήλεο
θαη δηαζηεκηθέο απνζηνιέο

Δξ. Όιγα πθηώηε
Κύξηα Εξεπλήηξηα
Ιλζηηηνύην Αζηξνλνκίαο, Αζηξνθπζηθήο, Δηαζηεκηθώλ
Εθαξκνγώλ θαη Σειεπηζθόπεζεο
Εζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ
Πολςηεσνική Σσολή – Παν/μιο Γςηικήρ Μακεδονίαρ, Τμήμα Μησανικών Οπςκηών Πόπυν, 17/09/2022

ειήλε, ἡ Δσξ. ζειάλα (ζέιαο=θσο), Αηνι. ζειάλλα ή Μελ, Λαη. Luna
Καηά ηε Θενγνλία ηνπ Ηζηόδνπ, θόξε ηνπ Σηηάλα Τπεξίσλα θαη ηεο Σηηαλίδαο Θείαο
(ή Δπξπθάεζζα ή Δπξπθάηεηα). Αδειθή ηεο Ηνύο (Απγήο) θαη ηνπ Ήιηνπ.
(Πεγή: wikipedia)

Λαηξεία ζε ζρεδόλ όινλ ηνλ ειιεληθό ρώξν θαη ηδηαίηεξα ζηελ αξραία πάξηε, ζην
καληείν ηεο Παζηθάεο ζηηο Αξραίεο Θαιάκεο.
Άξηεκηο, Αζηάξηε, Δθάηε (Ειιάδα), Losna (Εηξνύζθνη), Thoth, Iah & Khonsu
(Αίγππηνο), Kaskuh (Υεηηαίνη), Men (Φξύγεο), Aglibol (πξία, Παικύξα), Luna (Ρώκε),
Máni (θαλδηλαβηθή κπζνινγία), Abuk/Amesemi/Gieti/Mawu (Αθξηθή), Anningan (Inuit
spirit), Komorkis (Blackfoot goddess)
Som/Nishakara/Chandra (Ιλδία), Changxi/Changyi/Chang‗e (Κίλα), Devi Ratih (Θάβα,
Θλδνλεζία), Tsukuyomi-no-Mikoto (Shinto, Θαπσλία) θιπ ...

Σν αξραηόηεξν ζειεληαθό εκεξνιόγην, 32.000 π.Υ
Blanchard calendar bone, Grotte d’ Aurignac (47000-41000 BC)
ε νζηό δώνπ γηα εύθνιε κεηαθνξά
Οθηνεηδή ζρήκαηα: πηζαλή ζύλδεζε κε ζεόηεηα ή ξπάθηα/πνηάκηα
(Πεγή: https://sservi.nasa.gov/articles/oldest-lunar-calendars/)

Η ειήλε ζαγελεύεη ηνλ
άλζξσπν εδώ θαη
ρηιηεηίεο ...
1) Pasachoff J.M. & Olson, R., Depictions of the Moon
in Western Visual Culture, Planetary Science, 2019.
2) https://sservi.nasa.gov/articles/oldest-lunar-calendars/

Ο ζεόο Chandra, 1700-1725 κ.Υ

2,
ειεληαθό εκεξνιόγην 17.000 π.Υ.

Udaipur (Rajasthan, India), Folio from Book of Dreams

Grotte de Lascaux, παιαηνιηζηθή ηνηρνγξαθία

ρέδην ηεο ειήλεο από
ηειεζθόπην, 1868.

Selenographia, sive, Lunæ Map,
Johannes Hevelius, 1647.
The Moon, Galileo Galilei, 1609.
Credit: Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze

ρέδην ηεο ειήλεο από ηειεζθόπην, 1870.

Μειέηε ηεο ειήλεο (―Micrographia‖),
Robert Hooke, 1665.

Αλαιπηηθόο ράξηεο ηεο ειήλεο από ηνλ Johann
Friedrich Julius Schmidt, 1878.
(αληίγξαθα ησλ 25 ηκεκάησλ ζην Μνπζείν Γεσαζηξνθπζηθήο
ζην ΕΑΑ)

―A Trip to the Moon”
(Georges Melies, 1902)

“Frau im Mond” (Fritz Lang, 1929)

―Destination Moon” (George Pal, 1950)

Χο ηε ζύγρξνλε ηέρλε...
“2001: Space Odyssey”
(Stanley Kubrick, 1968)
“Ad Astra” (James Gray, 2019)

Two Men Contemplating the Moon,
Caspar David Friedrich (1819)

“Alita Battle Angel”
(Robert Rodriguez, 2019)

Simultaneous Contrasts
Sun and Moon,
Robert Delaunay (1913)

The Dark Side of the Moon
(Pink Floyd, 1973)

Από ηε Γε ζηε ειήλε
(Jules Verne, 1865)

Πεξηερόκελα
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Γεληθά

2

- Από ηελ αηκόζθαηξα ζηνλ ππξήλα
-This
Νεξό
is the subtitle that makes it
-comprehensible
Φπζηθνί πόξνη
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This is the subtitle that makes it
Γηαζηεκηθέο
απνζηνιέο
comprehensible
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1. Γεληθά
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 Ο κνλαδηθόο
θπζηθόο δνξπθόξνο
ηεο Γεο
 Μαδί κε Γαλπκήδε,
Καιιηζηώ, Ιώ θαη
Σηηάλα νη
κεγαιύηεξνη θπζηθνί
δνξπθόξνη ζην
Ηιηαθό ύζηεκα
 Η Αθξνδίηε θαη ν
Δξκήο δελ έρνπλ
δνξπθόξνπο
 Μεηά ηελ Ιώ, o
δνξπθόξνο κε ηε
κεγαιύηεξε
ππθλόηεηα

A picture is worth a
thousand words

Απόζηαζε: ~385.000km
Γηάµεηξνο: 1/4 ηεο γεο
Ππθλόηεηα: ~ 3.3 g/cm3 ( µαλδύαο
Γεο) <-> Γε 5.51g/cm3
γθνο: 50x < Γεο
Βαξύηεηα: 1/6 Γεο
(Γε 60kg  ειήλε 10kg)

 δελ εθπέκπεη δηθό ηεο θσο
 αλαθιά ην θσο ηνπ Ήιηνπ
 αλ θαη θαίλεηαη θσηεηλή, είλαη
πνιύ ζθνηεηλή (π.ρ. άζθαιηνο)
(ιεπθαύγεηα= 0.12 <-> Γε=0.39)

ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ -233C°

Source: NASA

+123C°

 Πεξίνδνο πεξηθνξάο σο πξνο ηνλ Ήιην ~29,53 εκέξεο
(ζπλνδηθόο κήλαο)

Σξνρηαθή θιίζε — ε ηξνρηά ηεο ειήλεο έρεη θιίζε 5,14 ° πξνο ηε εθιεηπηηθή.

Σξνρηά: ζρεδόλ θπθιηθή έιιεηςε θνληά ζην εθιεηπηηθό επίπεδν
(αληί ηνπ ηζεκεξηλνύ επηπέδνπ ηεο Γεο)
 Κιίζε ηξνρηαθνύ επηπέδνπ ηεο ειήλεο ~5,1° ζε ζρέζε κε ην
εθιεηπηηθό επίπεδν.

 Βαξύηεηα θαη παιηξξντθέο δπλάκεηο επηβξαδύλνπλ ηελ
πεξηζηξνθή ηεο Γεο  απμάλεηαη ε απόζηαζε
 Η ειήλε απνκαθξύλεηαη από ηε Γε θαηά ~4 cm/έηνο
ΜΟΝΙΜΑ ΘΔΑΣΗ-ΑΘΔΑΣΗ ΠΛΔΤΡΑ
Αηηία: ίδηνο ξπζκόο ρξόλνο πεξηζηξνθήο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο
θαη γύξσ από ηε Γε (29.5 µέξεο)
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ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ:
Γηγάληηα ζύγθξνπζε
Υξνλνιόγεζε ησλ παιαηόηεξσλ δεηγκάησλ Apollo
 ε ειήλε δεκηνπξγήζεθε πξηλ ~4.4Ga
ύγθξνπζε ηεο πξσην-Γεο κε πξσηνπιαλήηε
(―Theia‖, πηζαλώο ηξσηθό* ζώκα ηεο Γεο,
~κέγεζνο ηνπ Άξε) θαη ηαπηόρξνλε δέζκεπζή
ηεο από ην βαξπηηθό πεδίν ηεο Γεο
Δπηκέξνπο ζεσξίεο:
(1) Πιάγηα ζύγθξνπζε
(2) πλεζηία
(3) Πνιιαπιέο ζπγθξνύζεηο
Hartmann, The giant impact hypothesis: past, present (and future?), Phil. Trans. R. Soc., 2014.
* ηξσηθό ζώκα = κηθξό πιαλεηνεηδέο (αζηεξνεηδήο) ή θπζηθόο δνξπθόξνο πνπ θηλείηαη ζηελ ίδηα ηξνρηά κε κεγαιύηεξν πιαλήηε ή δνξπθόξν αληίζηνηρα, αιιά δελ ζπγθξνύεηαη κε απηό(λ) δηόηη 9
ν ρώξνο
ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη παγηδεπκέλν ηνπνζεηείηαη 60° κπξνζηά ή πίζσ ηνπ ζώκαηνο κε ην νπνίν κνηξάδεηαη ηελ ηξνρηά (ζεκεία Λαγθξάλδ L4 θαη L5 αληίζηνηρα).

πλεζηία
Η ειήλε γελλήζεθε
πξηλ ηε «λέα» Γε
Δμεγείηαη:
1) ε ίδηα θαηεύζπλζε ηξνρηάο
πεξηζηξνθήο κε ηε Γε
2) ν κηθξόο ππξήλαο από
ζίδεξν
3) ε κηθξόηεξε ππθλόηεηα
από ηε Γε
4) ε παλνκνηόηππε ζύλζεζε
ηζνηόπσλ (O2, W) (αλ
ηζρύεη...(3))
5) κεγαιύηεξεο
ζπγθεληξώζεηο ζε κέηαιια
από ηε Γε (2)
6) έιιεηςε πηεηηθώλ
ζηνηρείσλ
7) νη παλνκνηόηππεο ρεκηθέο
ζπλζέζεηο (πιήξεο
αλάκεημε ησλ πιηθώλ?)

1)
2)
3)
4)

1. ύγθξνπζε θαη
δηάιπζε
πξσηνπιαλήηε
(―Theia‖, δηάκεηξνο
~6200km) θαη
πξσην-Γεο (κηθξή,
κεγάιε ηαρύηεηα
πεξηζηξνθήο

2. Δμάηκηζε θαη
αλάκεημε
θινηνύ/καλδύα Γεο
κε πξσηνπιαλήηε

3. Γεκηνπξγία
κάδαο πιηθώλ θαη
αηκώλ  πλεζηία

4. Γξήγνξνο
ζρεκαηηζκόο
ειήλεο. Σα πην
πηεηηθά ζηνηρεία
παξακέλνπλ ζην
λέθνο θαη όηαλ ε
ζπλεζηία θξπώζεη,
ζρεκαηίδνπλ ηε Γε

Σύγκποςζηκλίζη ηος άξονα ηηρ Γηρ ~23.5° εποσέρ

Πνιιαπιέο ζπγθξνύζεηο

(4)

αθξηβέζηεξε εμήγεζε γηα ηηο κεγάιεο νκνηόηεηεο ζηε ζύζηαζε Γεο-ειήλεο

Heggy et al., Bulk composition of regolith fines on lunar crater floors: Initial investigation by LRO/Mini-RF, EPSL, 2020.
Cano et al., Distinct oxygen isotope compositions of the Earth and Moon, Nature, 2020.
Lock et al., The Origin of the Moon Within a Terrestrial Synestia, JGR Planets, 2018.
Rufu et al., A multiple-impact origin for the Moon, Nature Geoscience, 2017.

Πώο ζα θαηλόηαλ ε ειήλε από ηε Γε ζην παξειζόλ?

rE  6.371 km

Illustration Credit: LPI (David A. Kring and John Blackwell)

2. Από ηελ
αηκόζθαηξα ζηνλ
ππξήλα

It could be the part of the
presentation where you
can introduce yourself,
write your email…
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ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ - ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ

αηκόζθαηξα
Λεπηή αηκόζθαηξα (εμώζθαηξα)

Διάρηζηνο θαη ηνμηθόο αέξαο
επηθαλεηαθή ππθλόηεηα  408km γήηλν πςόκεηξν
Σε λύρηα, ε αηκόζθαηξα «πέθηεη» ζην έδαθνο ιόγσ
πηώζεο ζεξκνθξαζίαο

Αζπλήζηζηα αέξηα: Na, K, He, Ar, κηθξέο πνζόηεηεο Ne,
NH3, CH4 θαη CO2
Πηγέρ ηυν αεπίυν? ςπό διεπεύνηζη...

→ πξηλ ~3.5Ga ε αηκόζθαηξα ηεο ειήλεο ήηαλ πην
πγξή θαη πην δπλακηθή
εθαηζηεηόηεηαο (*)

πηζαλόλ

ιόγσ

ελεξγήο
Credit: NASA

* Needham, D., et al., Lunar volcanism produced a transient atmosphere around the ancient Moon, Earth and Planetary Science Letters, Nov. 2017.

ηνπνγξαθία
― Γηακόξθσζε από ζπγθξνύζεηο κεηεσξηηώλ,
αζηεξνεηδώλ θαη θνκεηώλ
[Πεπίοδορ Τελεςηαίος Βαπέυρ Βομβαπδιζμού (Lunar
cataclysm) 4-3.85Ga, διάπκεια <200Ma]
Aιηία...????(*)

― θαζίδεζε ιαβώλ θαη όρη εθηεηακέλε ελεξγή
ηεθηνληθή
 Κξαηήξεο κεηεσξεηηθήο ζύγθξνπζεο
 Ππξνθιαζηηθά (ejecta)
 Λίγα εθαίζηεηα
 Τςίπεδα/Όξε
 Ρνέο ιάβαο
 Ζώλεο ππνβύζηζεο πιεξσκέλεο κε κάγκα
NASA’s LRO
Credit: NASA/Goddard Space Flight Center/Arizona State University

* Mojzsis, S.J. et al., Onset of Giant Planet Migration before 4480 Million Years Ago, The Astrophysical Journal, Aug. 2019
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αζςμμεηπία
Εληππσζηαθή γεσινγηθή αζπκκεηξία κεηαμύ νξαηήο
θαη αζέαηεο πιεπξάο σο πξνο:

― Σνπνγξαθία
― Πάρνο ηνπ θινηνύ
― Υεκηθή ζύζηαζε
Αιηία … ακόμα ςπό διεπεύνηζη...

1)
2)
3)

Zhu et al., Are the Moon's Nearside‐Farside Asymmetries the Result of a Giant Impact?, JGR Planets, May 2019.
Quillen, A.C., Near/far side asymmetry in the tidally heated Moon, Icarus, 329, 182-196, Sept. 2019.
Stevenson, D.J., Lunar asymmetry and palaeomagnetism, Nature, 1980.
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γεσκνξθέο

Impact craters

Highlands/terrae

Maria

Lunar swirls

Δζσηεξηθό peak
θξαηήξα Tycho

South pole

Mare Tranquillitatis

Reiner Gamma

~>9000
1/3/2013: ε κεγαιύηεξε
πξόζθξνπζε

Τςίπεδα

νλόκαηα ραξαθηεξηζκνύ
ζαιαζζώλ
Ληγόηεξνη θξαηήξεο από
ηα highlands

ειεληαθνί ζηξόβηινη
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Κξαηήξαο Εξαηνζζέλεο

θξαηήξεο
― κεηεσξίηεο/αζηεξνεηδείο (θπξίσο 3.8-4Ga)

― δηάκεηξνο >290km

Κξαηήξαο Αξίζηαξρνο

― πξνζδηνξηζκόο ειηθίαο: από ηνλ αξηζκό
κηθξόηεξσλ θξαηήξσλ πνπ εκπεξηέρνπλ
(όζν πην παιηνί, ηόζν πεξηζζόηεξνη κηθξόηεξνη
θξαηήξεο)
― ζπλήζσο έρνπλ πιεξσζεί κε κεηαγελέζηεξεο
ιάβεο
Κξαηήξαο Αξηζηνηέιεο

highlands
― 3.8 - 4.3Ga
― 83% ηνπ θινηνύ

― Μεγάιε ππθλόηεηα θξαηήξσλ από αζηεξνεηδείο θαη
κεηεσξίηεο (~3.9Ga)

― «Αλνηρηόρξσκεο» (θσηεηλέο) πεξηνρέο
― κεγαιύηεξα πςόκεηξα
― νη πην παιηέο δνκέο ηεο ειήλεο
― Πεηξώκαηα

ρακειήο
ππθλόηεηαο
πνπ
ζηεξενπνηήζεθαλ επηπιένληαο ζην εκη-ζηεξεό κάγκα
ελόο κεγάινπ καγκαηηθνύ σθεαλνύ

Mons Ampere (1)
Mons Huygens (2)
(Montes
Appeninus),
(πςόκεηξν 5500m)

2

Credit: NASA,
Lunar Orbiter 4

Mojzsis, S.J. et al., Onset of Giant Planet Migration before 4480 Million Years Ago, The Astrophysical Journal, Aug. 2019.

1
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Mare Serenitatis. Φσην: LRO/NASA

maria
― ~3.1 - 3.6Ga
―Tππηθό παξάδεηγκα δεπηεξνγελνύο
πιαλεηηθνύ θινηνύ
Mare Imbrium. Φσην: LRO/NASA

― <1% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπ θινηνύ
― 31% ηεο νξαηήο επηθάλεηαο
― «θνπξόρξσκεο» (ζθνηεηλέο) πεξηνρέο

― ειηθηαθά λεώηεξεο  ρακειά πςόκεηξα
― Λεθάλεο ή/θαη θξαηήξεο πνπ έρνπλ γεκίζεη κε
βαζαιηηθέο ιάβεο Fe θαη Ti 

Mare Moscoviense. Φσην: Apollo 13

South Pole - Aitken basin
— Αζέαηε πιεπξά
— O κεγαιύηεξνο, παιαηόηεξνο θαη βαζύηεξνο
θξαηήξαο (από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηνπ Ηιηαθνύ
πζηήκαηνο)
— Βάζνο -8km θαη πςόκεηξν +8km ζην ΒΑ άθξν
(Leibnitz Mountains)  δηαθνξά πςνκέηξνπ = 2x όξνο
Έβεξεζη
— Γηάκεηξνο = ~2500km (25% πεξηθέξεηαο ηεο ειήλεο)

— Έθζεζε ησλ πην παιηώλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ
(πςειέο ζπγθεληξώζεηο ζε Fe, Ti, Th)
— 3/1/2019: πξνζειήλσζε ηνπ Chang‘e 4
1)
2)

Trowbridge et al., Why the lunar South Pole-Aitken Basin is not a mascon, Icarus, 2020.
James et al., Deep Structure of the Lunar South Pole‐Aitken Basin, JGR, 2019
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Lunar swirls
― ζηγκνεηδείο δνκέο πςειήο ιεπθαύγεηαο
― παξαηεξνύληαη ζε highlands θαη mare
― πηζαλώο ζπλδένληαη κε ηνπηθέο, ζρεηηθά ηζρπξέο, καγλεηηθέο
αλσκαιίεο  καγλεηηζκέλε ιάβα θνληά ζηελ επηθάλεηα
δεκηνπξγεί κηθξά ηνπηθά, ζρεηηθά ηζρπξά, ΜΠ
“γευλογικοί μαγνήηερ”: πνιύ παιηά, ζηελά, καγλεηηθά ζώκαηα θάησ από
ηελ επηθάλεηα (πξηλ 3Ga π.ρ. ε εθαηζηεηόηεηα πξνθάιεζε δεκηνπξγία θάζεησλ
lava dikes κέζα ζηνλ θινηό ζε 600C ηα νπνία καγλεηίζηεθαλ ελώ ςύρνληαλ)

― Μηθξέο «καγλεηηθέο νκπξέιιεο» ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία

1) Hemingway & Tikoo, Lunar Swirl Morphology Constrains the Geometry, Magnetization, and
Origins of Lunar Magnetic Anomalies, JGR Planets, Aug. 2018.
2) Syal & Schultz, Cometary impact effects at the Moon: Implications for lunar swirl formation,
Icarus, 2015.
3) Glotch et al., Formation of lunar swirls by magnetic field standoff of the solar wind, Nature
Comm., 2014.

Reiner Gamma lunar swirl complex,
Lunar Reconnaissance Orbiter, Narrow Angle Camera
(Credit: NASA/GSFC/ASU)

ΔΓΑΦΟ - ΚΟΝΗ

ειεληαθό έδαθνο
― Λεπηόθνθθν (δηάκεηξνο θόθθσλ <1cm)
― Έιιεηςε έλπδξσλ νξπθηώλ
― Βνκβαξδηζκόο από Η+ από ηνλ ειηαθό
άλεκν

Απνηύπσκα ηνπ Buzz Aldrin
Shorty crater - «Πνξηνθαιί» έδαθνο
(θσην, Apollo 17)

― Μεραληθή απνζάζξσζε θαη δηάιπζε ησλ
ππνθείκελσλ
πεηξσκάησλ
ιόγσ
ζπλερνύο βνκβαξδηζκνύ από κεηεσξίηεο
θαη ζσκαηίδηα ειηαθήο θαη δηαζηξηθήο
πξνέιεπζεο.

― ~ 1% κεηεσξεηηθή πξνέιεπζε
πιινγή δεηγκάησλ ζειεληαθνύ
εδάθνπο από ηνπο αζηξνλαύηεο ηεο
απνζηνιήο Apollo 16
(θσην, NASA)

ειεληαθή ζθόλε
―
―
―
―
―

Πνιύ ιεπηόθνθθε
Ηιεθηξηζκέλε
Κνιιάεη παληνύ
Υαξαθηεξηζηηθή κπξσδηά ―θακκέλεο ππξίηηδαο‖
Τςειή ζπγθέληξσζε ζε αλαπλεύζηκα
ζσκαηίδηα, λαλν-ζσκαηίδηα ζηδήξνπ 
Δμαηξεηηθά ηνμηθή γηα ηνλ άλζξσπν
― Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ζηνπο αζηξνλαύηεο
― Πηζαλέο επηπηώζεηο ζε πλεύκνλεο, λεπξηθό θαη
θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα
πλερώο βειηηνύκελα πξσηόθνιια πξνζηαζίαο γηα
moonwalking spacesuits ηνπ αζηξνλαπηώλ ηνπ
Artemis III (*)
Η ζηολή ηος αζηποναύηη Eugene Cernan (Apollo 17), καλςμμένη με ζκόνη

(*) 8/9/2022: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-taps-axiom-space-for-first-artemis-moonwalking-spacesuits
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-s-coating-technology-could-help-resolve-lunar-dust-challenge
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Neil Armstrong’s Apollo 11
spacesuit

ARTEMIS SPACESUITS

Exploration EMU Development Unit
for moonwalking

Αζθάιεηα
Δπιπγηζία
Δπηθνηλσλίεο
 https://www.nasa.gov/suitup
 https://www.nasa.gov/feature/a-nextgeneration-spacesuit-for-the-artemisgeneration-of-astronauts

NASA’s prototype Exploration spacesuits (Jan. 2022)

Orion Crew Survival System

ΓΔΧΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ

Γεσινγηθή θιίκαθα

ΠξνΝεθηάξην

Καηώηεξν
Ίκβξην

4.6 - 4.0Ga

3.85 - 3.80Ga

Δξαηνζζέλην
3.2 - 1.1Ga

Νεθηάξην

Αλώηεξν
Ίκβξην

3.92 – 3.85Ga

3.8 – 3.2Ga

Κνπεξλίθην
1.1Ga - ζήκεξα
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1. Lunar Magma Ocean (LMO)
• αξρηθόο

κεγάινο

σθεαλόο

ηεγκέλνπ

ζεξκνύ

κάγκαηνο

• ςύρζεθε θαη δηαθνξνπνηήζεθε γηα λα ζρεκαηίζεη ηνλ
θινηό (ειαθξά ζηνηρεία Ca, Mg, Si (pc)) θαη ηνλ καλδύα
(βαξέα ζηνηρεία Fe, Ni … (Ol, px))

• 4.5-4.4Ga
(~45-152Ma κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ Ηιηαθνύ πζηήκαηνο)

• δηάξθεηα ~55-155Ma
• αθόκα ππό κειέηε ....

Η ειήλε πξηλ ζηεξενπνηεζεί πιήξσο.
Ήδε ππάξρεη ν κεηαιιηθόο ππξήλαο. Μεξηθά από ηα
ππόινηπα ηεγκέλα πιηθά, θπξίσο ππξηηηθά, αξρίδνπλ λα
ςύρνληαη εθπέκπνληαο ζεξκόηεηα ζην δηάζηεκα θαη λα
δεκηνπξγνύληαη ηα πξώηα θνκκάηηα ηνπ ζηεξενπνηεκέλνπ
θινηνύ.
Illustration Credit: LPI
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2. Βαζαιηηθή Ηθαηζηεηόηεηα
Η δεύηεξε πην ζπλήζεο (ζπρλά ε θύξηα) επηθαλεηαθή
γεσινγηθή δηαδηθαζία ζε πιαλήηεο
Μάγκα βαζαιηηθήο ζύζηαζεο(*) αλεβαίλεη αξγά ζηελ
επηθάλεηα κέζα ζε ιεθάλεο (θινηόο κηθξόηεξνπ πάρνπο)
 Ρνέο ιάβαο ή εθηίλαμε ππξνθιαζηηθώλ (π.ρ. ζηαγνλίδηα
ηεγκέλεο πέινπ)

―Απόζεζε βαζαιηηθώλ ιαβώλ  mare
―Ππξνθιαζηηθά θαη θπζαιίδεο πνπ ηαμηδεύνπλ καθξπά θαη
απνηίζεληαη ζαλ «γπάιηλα ζθαηξίδηα»  ―πξάζηλα‖ (Apollo
15) θαη ―πνξηνθαιί‖ (Apollo 17) θαη καύξα ζθαηξίδηα πέινπ
ζηελ επηθάλεηα.
*Πεξηεθηηθόηεηα ζε Si <50%, ραιαδίαο (SiO2) <20%, πινύζην ζε Fe, Mg θαη θησρό ζε αιθάιηα θαη αξγίιην

• Αζζελήο
βνκβαξδηζκόο
κεηεσξηηώλ (<3.2Ga).
• Κξαηήξεο κε θσηεηλά
αθηηλσηά ejecta.
• Διάρηζηε αιιαγή
ζηελ ηνπνγξαθία.

Η γεσινγηθή
ηζηνξία ηεο
ειήλεο ελ
ζπληνκία
λέα ζηνηρεία (2021)

λέα ζηνηρεία (2021)

3. Ηθαηζηεηόηεηα
(mare volcanism)

(3) Έθρύζεηο βαζαιηηθώλ
ιαβώλ ζηηο ιεθάλεο ηεο
νξαηήο πιεπξάο
2(α) Δεκηνπξγία ιεθαλώλ ιόγσ
κεηεσξεηηθώλ ζύγθξνπζεσλ

1. Γεκηνπξγία θινηνύ

2. Σειεπηαίνο
Βαξύο Βνκβαξδηζκόο
(4-3.85Ga)
Αξραηόηεξε ιεθάλε:South Pole-Aitken
basin.

ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΔΣΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΣΑΗ

Υεκηθή ζύζηαζε

Taylor, S.R., 1975, Lunar Science: a Post-Apollo View, Oxford: Pergamon Press, p. 64. ISBN 978-0080182742.

Κύξηα νξπθηά ζηε ειήλε
Πιαγηόθιαζηα (pc)

Οιηβίλεο (Ol)

Ππξόμελνη (px)

― ανοπθίηηρ (An) CaAl2Si2O8

ηζόκνξθεο
παξακείμεηο
κεηαμύ αθξαίσλ κειώλ:

ηζόκνξθεο
παξακείμεηο
κεηαμύ
αθξαίσλ κειώλ 2 νηθνγελεηώλ:

― ειάρηζηεο πνζόηεηεο αιβίηε (Ab)

― Φνξζηεξίηεο Mg2SiO4
― Φαϋαιίηεο Fe+22SiO4

―Οξζνππξόμελνη

[An90-100].

NaAlSi3O8

πλνδεύνληαη από px θαη
βαζηθά pc.
Papike et al., Ch. 5 Lunar Minerals in
Lunar Sourcebook, 1991, Ed. Cambridge
Univ. Press.

πλήζσο ζηνπο βαζάιηεο Fa20Fa70, ιίγνη Fe ol (Fa90-Fa100)

(LCP) MgSiO3 –

FeSiO3
―Κιηλνππξόμελνη (HCP) CaMgSi2O6
–CaFeSi2O6
π.ρ. HCP: αςγίηηρ
(Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6

Cr2O3  (~0.6wt%),
Ca, Mn, Mg, Al
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ΠΔΣΡΧΜΑΣΑ:
ρεδόλ όια ηα ζειεληαθά πεηξώκαηα
δελ πεξηέρνπλ πηεηηθά νύηε έλπδξα
νξπθηά
— αλνξζνζίηεο
— βαζάιηεο (ιάβεο, ππξνθιαζηηθά)

— ιαηππνπαγή (breccia)
— επαλαηεγκέλα πιηθά (impact melts)
— έδαθνο

ferroan ανοπθοζίηηρ - FAN
(4.4Ga)
― Αλνξζνζίηεο  >90% Ca-pc
(An94-96)
Mg/Fe
Θεηηθή αλσκαιία ζε Eu

Highlands

Φύμε ηνπ κεγάινπ καγκαηηθνύ
σθεαλνύ

Αλκαλική ζειπά
― Αιθαιηθνί λαηξηνύρνη αλνξζνζίηεο
 An70-85
― Ννξίηεο pc-LCP
― Γαββξνλνξίηεο pc-HCP-LCP
Fe

Μαγνηζιούσα ζειπά
(4.3-4.1Ga)
― Δνπλίηεο  90% Ol
― Σξνθηόιηζνο  Ol- pc(<50% Si,
SiO2 <20%)
― Γάββξνο  pc-px
Ca-pc (An86-93)
Mg/Fe
Μεηαγενέζηεπη διειζδύζη ζε FAN

Breccias
Λαηππνπαγή

Πξνέιεπζε από κάγκα KREEP
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— Βαζάιηεο

Mare

Ca,Fe px— ol — pc — ηικελίηεο
— KREEP
Βαζάιηεο κε ζπγθεληξώζεηο ζπαλίσλ γαηώλ
(διαθοποποιήζειρ ζηιρ ζςγκενηπώζειρ Fe, Ti)

Γείγκαηα
πεηξσκάησλ
highlands
(απνζηνιέο
Apollo)

Apollo 17, 76535, ηξνθηόιηζνο

Apollo 17, 78235, λνξίηεο

Apollo 15, 60015, αλνξζνζίηεο

Apollo 15, 65095, ιαηππνπαγέο

Σν 2019, ε NASA έδσζε αλνηθηή πξόζβαζε ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ζηα δείγκαηα ησλ απνζηνιώλ Apollo 38

“Genesis” rock
 Πεξηνρή: HadleyApennines
(Apollo 15)

ην rover ηεο απνζηνιήο Apollo 15

πιινγή: 1/81971
Σκήκα ηνπ πξσηαξρηθνύ
ζειεληαθνύ θινηνύ

∼97% πιαγηόθιαζην, ~3%
ππξόμελνο κε ίρλε ηικελίηε

Ηιηθία: ~ 4Ga, ζηηο
αξρέο ηηο δεκηνπξγίαο ηνπ
Ηιηαθνύ πζηήκαηνο

Λίγν πξηλ ηε ζπιινγή ηνπ “Genesis” rock

Steel I. & Smith J.V., Mineralogy of Apollo 15415 ―Genesis Rock‖ : Source of Anorthosite on
Moon, Nature, 1971.

“Genesis” rock (sample number 15415) (θσην: NASA).

Γείγκαηα
πεηξσκάησλ
mare
(απνζηνιέο
Apollo)

Apollo 15, 15016, βαζάιηεο

Apollo 17, 70135, βαζάιηεο Ti

Apollo 15, βαζάιηεο (3.5Ga) (ίδηα
ζύζηαζε κε βαζάιηεο Υαβάεο)

Apollo 11 , 10062, βαζάιηεο Ti
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KREEP

Υάξηεο ζπγθεληξώζεσλ ζνξίνπ.
Credit: NASA

―Oceanus Procellarum, South
Pole Aitken-basin
―πλύπαξμε «αζύκβαησλ»
ζηνηρείσλ θαη ζε αζπλήζηζηεο
ζπγθεληξώζεηο: K, REE, P, Rb,
(Th, U) ζε αζηξηνύρνπο βαζάιηεο
(>59% pl)
― Δεκηνπξγία κεηαμύ θινηνύ θαη
καλδύα θαηά ηελ θξπζηάιισζε
ηνπ κεγάινπ καγκαηηθνύ
σθεαλνύ
1)
2)
3)
4)

Apollo 12, 12013

Apollo 15, 15386

Li & Du, Petrogenesis of the Lunar volcanic glasses and Mg-suite: constraints on a post-magma-ocean cumulate overturn, Acta Geochimica, 2022.
Moriarty III et al., The search for lunar mantle rocks exposed on the surface of the Moon, Nature Communications, 2021.
Wieczorek & Phillips, The ―Procellarum KREEP Terrane‖: Implications for mare volcanism and lunar evolution, JGR Planets, 2000.
Jolliff, B. et al., Major lunar crustal terranes: Surface expressions and crust-mantle origins, JGR Planets, 2000.
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Γεληθή
ζηξσκαηνγξαθία
ηνπ ειεληαθνύ
Μαγκαηηθνύ
Χθεαλνύ

Moriarty III et al., The search for lunar mantle rocks exposed on the surface of the Moon, Nature Communications, 2021.

Δπηπιένλ
πξόζθαηεο
ελδηαθέξνπζεο
αλαθαιύςεηο

(I)

Γείγκα πνπ εκπεξηέρεη
γήηλεο πξνέιεπζεο

κεηεσξίηε

ύζηαζε: νξπθηά ζπλεζηζκέλα ζηε Γε
αιιά αζπλήζηζηα ζηε ειήλε όπσο ην
δηξθόλην)

Ηιηθία: 4.1Ga, ε ειήλε ήηαλ 3x πην
θνληά ζηε Γε

Big Bertha(*)

Apollo 14
Γείγκα No 14321, 9kg

Πηζαλή αηηία: εθηόμεπζε γήηλνπ
ζξαύζκαηνο ιόγσ
πξόζθξνπζεο
κεγάινπ κεηεσξίηε ζηελ επηθάλεηα
ηεο Γεο
 Πηζαλόλ ην αξραηόηεξν πέηξσκα
ηεο Γεο
 Ο πξώηνο κεηεσξίηεο γήηλεο
πξνέιεπζεο πνπ αλαθαιύθζεθε ζηε
ειήλε

Bellucci et al., Terrestrial-like zircon in a clast from an Apollo 14 breccia, Earth and Planetary
Science Letters, 2019

(*) large World War I German howitzer Big Bertha

Apollo 14, 14321, πεξηνρή Fra Mauro
(collected by Com. Alan Shepard)

(IΙ)

Αλίρλεπζε αηκαηίηε
(Fe2O3) ζε κεγάια
γεσγξαθηθά πιάηε

Chandrayaan-1/M3
Li et al., Widespread hematite at high latitudes of the Moon,
Science Advances, Sept. 2020.

 Κνηλό πξντόλ νμείδσζεο ζηε Γε, Άξε θαη θάπνηνπο
αζηεξνεηδείο.
 Κξαηήξεο δηαθόξσλ ειηθηώλ ζε κεγάια γεσγξαθηθά
πιάηε κε πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηα αλαηνιηθά θαη πξνο ηνλ
ηζεκεξηλό
 Κπξίσο ζηε ζεαηή πιεπξά  πηζαλό νμεηδσηηθό ζηνηρείν γηα
ηε δεκηνπξγία ηνπ: νμπγόλν από ηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα
ηεο Γεο

(IΙΙ)
Πξώηνο ράξηεο ηεο
γεσινγηθήο δνκήο
ηνπ ππεδάθνπο ηεο
ειήλεο
Yutu-2 rover, Chang’e 4 (LPR radar)
(Von Kármán crater, within South PoleAitken basin)
Li et al., The Moon‘s farside shallow subsurface structure unveiled by Chang‘E-4 Lunar Penetrating Radar, Science Advances, 2020.

Aλζξαθνύρνη ρνλδξίηεο

(IV)
Αλαιινίσηα ζξαύζκαηα
αλζξαθνύρσλ
ρνλδξηηώλ (CC) ζε
πξόζθαην θξαηήξα
(~1Ma) κε παξνπζία
λεξνύ
Yutu-2 rover, Chang’e 4 (VNIS, SWIR
cameras)
(Von Kármán crater, within South PoleAitken basin)

 Μεηεσξίηεο πνπ
πεξηέρνπλ σο βάζε
ηνλ άλζξαθα.
 Ίζσο ε
πην αξρέγνλε νκάδα
κεηεσξηηώλ.
 πάληνη.
 Πνιινί από απηνύο
εκπεξηέρνπλ νξγαληθά.
(Πεγή:
http://meteorites.gr/)

CC πηζαλώο έθεξαλ ζηε ζειεληαθή επηθάλεηα λεξό θαη πάγν λεξνύ
Σν πειώδεο πιηθό πεξηέρεη 47% CC  >280ppm λεξνύ δηαηεξήζεθαλ κέζα ζην πιηθό
(>>100ppm ζηα μέζα και σαμηλά γευγπαθικά πλάηη)
 πηζαλέο ζεκαληηθέο πεγέο λεξνύ (νξαηή πιεπξά) θαη πάγνπ λεξνύ (αζέαηε πιεπξά)

Yang et al., Impact remnants rich in carbonaceous chondrites detected on the Moon by the Chang‘e 4 rover, Nature Astronomy, 2021.

(V)

Ηθαηζηεηαθή
δξαζηεξηόηεηα
~2Ga ± 4Ma

Chang’e 5 (23 εκέξεο, Δεθέκβξηνο 2020)
πιινγή, επηζηξνθή θαη αλάιπζε ζηε Γε
δεηγκάησλ 1.73kg ζειεληαθήο ζθόλεο θαη
πεηξσκάησλ, Oceanus Procellarum
1)
2)
3)

Δείγκαηα εδάθνπο.
πιινγή: Chang’e 5
(Photo: Hui Ren)

- 44.5% px, 30.4% pl, 3.6% ol, 6.0%
ηικελίηεο, ~3% ύεινο
- Fe θαη Mg ζε ζύγθξηζε κε άιιεο
βαζαιηηθέο πεξηνρέο
Βαζάιηεο ειηθίαο ~2Ga ± 4Ma 
1Ga κεηαγελέζηεξε θξπζηάιισζε από
αληίζηνηρα δείγκαηα Apollo θαη Luna
 Η εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα ζηε
ειήλε είρε κεγαιύηεξε δηάξθεηα
θαηά ~800-900Ma
 Καιύπηεη
αιύπηεη ην θελό ζηηο ειηθίεο ησλ
δεηγκάησλ Apollo/Luna κεηαμύ
3.0 Ga - 1.0 Ga

Δείγκα ζειεληαθνύ βαζάιηε
πιινγή: Chang'e 5
(Image credit: CNSA/GRAS/NAOC)

(~η μιζή ιζηοπία ηηρ Σελήνηρ...)

Yue et al., Updated lunar cratering chronology model with the radiometric age of Chang‘e-5 samples, Nature Astronomy, 2022.
Zhang et al., Size, morphology, and composition of lunar samples returned by Chang‘E-5 mission, Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 2022.
Li et al., Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang‘e-5 basalts, Nature, 2021.

(VI)

Changesite–(Y)
 Nέν νξπθηό
ζύζηαζεο

Chang’e 5 (23 εκέξεο, Δεθέκβξηνο 2020)

ζε

θόθθνπο

βαζαιηηθήο

 Δηαθαλέο νξπθηό ηεο νκάδαο ησλ κεξηιιηηώλ
(Merrillite) αζβεζηνύρα θσζθνξηθά νξπθηά κε
γεληθό ρεκηθό ηύπν Ca9NaMg(PO4)7.
 Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηέρεη Helium-3.

πιινγή, επηζηξνθή θαη αλάιπζε ζηε Γε
δεηγκάησλ 1.73kg ζειεληαθήο ζθόλεο θαη
πεηξσκάησλ, Oceanus Procellarum

 Η Κίλα έγηλε ε ηξίηε ρώξα ζηελ ηζηνξία πνπ
αλαθάιπςε έλα λέν ζειεληαθό νξπθηό.

Κξύζηαιινο Changesite-(Y)
(Image credit: Beijing Research Institute of
Uranium Geology)

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΟΜΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΠΔΓΙΟ
ΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ-ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

Δζσηεξηθή δνκή
Ππξήλαο: Δηάκεηξνο 660km
 Δζσηεξηθόο ππξήλαο: ζηεξεόο, κεηαιιηθόο (Fe, Ni)
δηάκεηξνο 480km
 Δμσηεξηθό πγξό πεξίβιεκα (Fe)
βάζνο >1200km, >1600°C [2]
Μεξηθώο ηεγκέλν ζηξώκα: FeO, TiO2
πάρνο 150km,
Μαλδύαο [1] :
― νξπθηά πινύζηα ζε Mg, Fe
― πάρνο ~1300km
Φινηόο:
― O2, Si, Mg, Fe, Ca, Al θαη κηθξέο πνζόηεηεο Ti, Ur, Th, K.
― Πάρνο ~60 km ζην νξαηό, 150 km ζην κε-νξαηό εκηζθαίξην

1)
2)

Li, C. et al., Chang'E-4 initial spectroscopic identification of lunar far-side mantle-derived materials, Nature, 2019
Khan. A. et al., Geophysical evidence for melt in the deep lunar interior and implications for lunar evolution, JGR Planets, 2014
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Μαγλεηηθό πεδίν
― Ίζσο ππήξρε αιιά κε ζύληνκε δηάξθεηα (1) [ ύπαξμε
ζακέλνπ 3He, λεξνύ θαη άιισλ πηεηηθώλ ζηνλ ξεγόιηζν από
ηνλ ειηαθό άλεκν θαη ηελ καγλεηόζθαηξα ηεο Γεο (~4Ga) (1)]
― 10.000 x αζζελέζηεξν ηεο Γεο
― Σνπηθέο καγλεηηθέο αλσκαιίεο (π.ρ. Aitken Basin) 
έληνλα καγλεηηζκέλα πεηξώκαηα  ςύμε κε ηελ παξνπζία
ηζρπξνύ, ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνπ ΜΠ.
― ήκεξα δελ ππάξρεη αξθεηά γξήγνξε πεξηζηξνθηθή
θίλεζε ηνπ ππξήλα θαη θαηλόκελα ζεξκηθήο κεηαθνξάο
γηα ηε δεκηνπξγία εληαίνπ θαη ζηαζεξνύ ΜΠ.
1)
2)
3)
4)
5)

Lunar Prospector electron reflectometer experiment, 2006

Tarduno et al., Absence of a long-lived lunar paleomagnetosphere, Science Advances, 2022.
Tikoo et al., A two-billion-year history for the lunar dynamo, Science Advances, 2017.
Richter et al., Phase equilibria of a low S and C lunar core: Implications for an early lunar dynamo and physical state of the current core, EPSL, 2017.
Witze., Moon rocks offer new view of lunar dynamo, Nature, 2013.
52
Hood, Central magnetic anomalies of Nectarian-aged lunar impact basins: Probable evidence for an early core dynamo, Icarus, 2011.

εηζκνί
Moonquakes
(ζεηζκνγξάθνη, Apollo, 8 ρξόληα κεηξήζεηο)
Αζζελείο αιιά πνιύ κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο
Μεγάινπ βάζνπο (700-1200km)
― Παιηξξνηαθά θαηλόκελα

Ρερνί (20-220km) – πην ζπάληνη
― Σαιαληώζεηο από πηώζε κεηεσξηηώλ
― Θεξκόηεηα (δηαζηνιή ηνπ «θξύνπ» θινηνύ από
ηε λύρηα ζην θσο ηνπ ήιηνπ, αζζελείο)
― Άγλσζηεο αηηίαο (20-30km), <5.5R, >10 ιεπηά,
28 ζεηζκνί (1972 – 1977), ηεθηνληθνί?

1) Watters et al., Shallow seismic activity and young thrust faults on the Moon, Nature Geoscience, 2019.
2) Gillet et al., Scattering attenuation profile of the Moon: Implications for shallow moonquakes and the structure
of the megaregolith, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2017.

Watters et al. (2019)*:
―Σα επίθεληξα ησλ 28 ξερώλ
ζεηζκώλ ζε απόζηαζε <30km από
ξήγκαηα
―3.200 αλάζηξνθα ξήγκαηα
―Eλεξγνπνίεζε
ξεγκάησλ
ή
δεκηνπξγία λέσλ ιόγσ ζπκπίεζεο ηνπ
θινηνύ θαη παιηξξντθώλ δπλάκεσλ

Η ειήλε ζπξξηθλώλεηαη
~>50m ηα ηειεπηαία 100Ma
Η ειήλε ηνπηθά είλαη
ηεθηνληθά ελεξγή
53

Καηνιηζζήζεηο
Δεηγκαηνιεςία θαηνιηζζεηηθνύ πιηθνύ από Apollo 17 ειηθίαο 110Ma

South Massif Mount
(εύξνο βάζεο 7km, ύςνο 2.3km)
Taurus Littrow Valley, ζέζε Apollo 17
1)
2)
3)
4)

Καηνιίζζεζε ζηε βάζε ηεο βόξεηαο πιεπξάο ηνπ South Massif
Credit: NASA/GSFC/Arizona State University

Schmitt et al., APOLLO 17 Exploration of Taurus-Littrow: Summary of major findings, 49th LPCS, 2018
Boyce et al., The Tsiolkovskiy crater landslide, the moon: An LROC view, Icarus, 2020.
Scaioni et al., Recognition of landslides in lunar impact craters, European J. of Remote Sensing, 2018.
Brunetti et al., Large rockslides in impact craters on the Moon and Mercury, Icarus, 2015.
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ΝΔΡΟ ΣΗ ΔΛΗΝΗ

Πξόζθαηεο κεηξήζεηο από LCROSS,
Cassini, Deep Impact, Lunar
Prospector, Chandrayaan-1 θαη
SOFIA telescope δείρλνπλ παξνπζία
λεξνύ ζηε ειήλε

Μνξηαθό λεξό - Πάγνο λεξνύ
― πόινη: κόληκεο απνζέζεηο πάγνπ ζε κόληκα ζθηαζκέλεο
πεξηνρέο (π.ρ. θξαηήξεο),

― επηθάλεηα: κνξηαθό λεξό (100x<αράξα(3))
Πξνέιεπζε :
(η) κηθξνκεηεσξίηεο θαη ειηαθόο άλεκνο (5,2) θαη
(ηη) επηηόπηα απειεπζέξσζε ΟΗ- ζηηο εκεξήζηεο «κέγηζηεο»
ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. ηζεκεξηλόο)
— πεηξώκαηα θαη έδαθνο ~30 ppm OH— ζηελ θξπζηαιιηθή δνκή - απαηίηεο (0 to 179 ± 13 ppm (1))
— από ηνλ ειηαθό άλεκν (120 OH- + H20 ppm (2))
 Ηκεξήζηνο θύθινο λεξνύ(4): Αλεμάξηεηα από ηε γεσινγηθή
ζύζηαζε θαη ηελ ηνπνγξαθία, όιε ε επηθάλεηα ηεο ειήλεο
«ελπδαηώλεηαη» θάπνηα ζηηγκή κέζα ζηελ ζειεληαθή εκέξα.
1)
2)
3)
4)
5)

Liu et al., Evidence of water on the lunar surface from Chang‘E-5 in-situ spectra and returned samples, Nature Communications, 2022.
Lin et al., In situ detection of water on the Moon by the Chang‘E-5 lander, Science Advances, 2022.
Honniball et al., Molecular water detected on the sunlit Moon by SOFIA, Nature Astronomy, 2020.
Hendrix et al., Diurnally Migrating Lunar Water: Evidence From Ultraviolet Data, Geoph. Res. Lttrs, 2019.
Benna et al., Lunar soil hydration constrained by exospheric water liberated by meteoroid impacts, Nature Geoscience, 2019.

Credit: LPI

Δηδηθέο απνζηνιέο
NASA γηα αλίρλεπζε
θαη ραξηνγξάθεζε
απνζέζεσλ λεξνύ

NASA VIPER (rover)
~2023, αλίρλεπζε/ζπιινγή θπζηθώλ πόξσλ,
επηηόπηεο αλαιύζεηο, καθξνρξόληα ζπληήξεζε
αλζξώπηλεο παξνπζίαο.

ARTEMIS I Cubesat: Lunar Flashlight
παξνπζία/ζύλζεζε απνζέζεσλ πάγνπ ζε
κόληκα ζθηαζκέλεο πεξηνρέο κε laser

(Νόηηνο Πόινο)
ARTEMIS I Cubesat: Skyfire
ραξαθηεξηζκόο ηεο επηθάλεηαο, θαη επηινγή
ζέζεσλ πάγος κε θαζμαηοζκοπία θαη
θεπμογπαθία

https://www.nasa.gov/viper/overview
https://www.nasa.gov/specials/artemis/

ARTEMIS I Cubesat: Lunar Polar Hydrogen
Mapper  H+ ζε κόληκα ζθηαζκέλεο πεξηνρέο
απνζέζεηο ~>600ppm θάησ από ηελ επηθάλεηα
κε θαζμαηοζκοπία νεηπονίυν
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ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
επηζηεκνληθό - νηθνλνκηθό
ελδηαθέξνλ
πξνβιεκαηηζκνί

― Ήιην-3 (3He): κε ξαδηελεξγό, ελέξγεηα,
θαύζηκν

― Τδξνγόλν: θαύζηκν
― Νεξό: δσή, θαιιηέξγεηεο εθηόο Γεο,
θαύζηκν

― πάληεο γαίεο (15 ιαλζαλίδεο, ζθάλδην,
ύηηξην) * : έμππλεο ηερλνινγίεο, Η/Τ,
ηαηξηθόο εμνπιηζκόο (κςπίυρ ζηην Κίνα,
αύξηζη 10-15% αναγκών εηηζίυρ)

― ίδεξνο, Σηηάλην, Νηθέιην, Οπξάλην
Eθηίκεζε απνζεκάησλ U-Th-REE ~2.2 × 108 km3
1)
2)
3)

(2)

Heggy et al., Bulk composition of regolith fines on lunar crater floors: Initial investigation by LRO/Mini-RF, Earth and Planetary Science Letters, 2020.
McLeod & Shaulis, Rare Earth Elements in Planetary Crusts: Insights from Chemically Evolved Igneous Suites on Earth and the Moon, Minerals, 2018.
https://universemagazine.com/en/the-moon-as-a-source-of-rare-earth-metals/, 2022

Δθκεηάιιεπζε θπζηθώλ πόξσλ (~2025)
πξνθιήζεηο

πιενλεθηήκαηα

Σερλνινγίεο

Εμόξπμε 1 ηόλνπ/εκέξα :

Τπνδνκέο
(κόληκε
βάζε,
απνζεθεπηηθνί ρώξνη, πεγέο
ελέξγεηαο), έμππλα απηόλνκα
robots, ηερλνινγίεο εμόξπμεο...
(3D printing?, αιιά πεξηνξηζκνί
ζηελ ζεξκνθξαζία, +20C)

220 ρξόληα γηα ηελ
αθαίξεζε 1% ηεο κάδαο
ηεο

 θακία αιιαγή ζηελ
ηξνρηά ή βαξύηεηα

πεξηβαιινληηθέο
αλεζπρίεο/ εζηθά
δεηήκαηα
 Η ειήλε είλαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά

ηεο Γεο ζηηο επόκελεο γελεέο. Επηπηώζεηο?
Οπηηθέο αιιαγέο?
Πνηνη ζα είλαη νη stakeholders?
 πλζήθε ηνπ ΟΗΕ (1967) γηα ην
Δηάζηεκα(*): «κανένα έθνορ δεν μποπεί
διεκδικήζει ιδιοκηηζία ζηη
Σελήνη»...ηδηώηεο, ηδησηηθέο εηαηξείεο???

2020: ―NASA Selects Companies to
* UN Outer Space Treaty (1966):
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html

Collect Lunar Resources for Artemis
Demonstrations‖…

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selectscompanies-to-collect-lunar-resources-for-artemisdemonstrations
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3. Γηαζηεκηθέο
απνζηνιέο
(ην 2022, νη ζπλεξγαζίεο ηεο Roscosmos κε ESA/NASA αθπξώζεθαλ ελώ αλαθνηλώζεθε όηη νη ξσζηθέο απνζηνιέο LUNA 6+
ζπλερίδνληαη κελ αιιά δελ απνηεινύλ πιένλ πξνηεξαηόηεηα γηα ηε Ρσζία.
Ωζηόζν, ε Ρσζία ζπλεξγάδεηαη πιένλ κε ηελ Κίλα γηα ηελ θαηαζθεπή Δηαζηεκηθνύ ηαζκνύ ζε ηξνρηά γύξσ από ηε ειήλε)
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Μέρξη ζήκεξα ...

ύγρξνλεο θαη κειινληηθέο απνζηνιέο – δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα

ESA Lunar Exploration
― Orion and the European Space Module (ESM) Νέεο ηερλνινγίεο γηα κεηαθνξά αλζξώπσλ ζην
δηάζηεκα (ζπκκεηνρή θαη ζην πξόγξακκα
ARTEMIS)

― ISRU (IN-SITU RESOURCE UTILISATION)
― Demonstration mission
― 2025
― επηηόπηα εμαγσγή θαη επεμεξγαζία
θπζηθώλ πόξσλ
― παξαγσγή πόζηκνπ λεξνύ θαη νμπγόλνπ
European Service Module for ARTEMIS 1

https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Discovery_and_Preparation
https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Discovery_and_Preparation/Off-Earth_manufacturing_using_local_resources_to_build_a_new_home
https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Discovery_and_Preparation/The_Open_Space_Innovation_Platform_OSIP

Chinese Lunar Exploration programme
Phase II: Soft landers/rovers
Chang’e 4 (2019): 1ε ξνκπνηηθή απνζηνιή ζηελ
αζέαηε πιεπξά: South Pole -Aitken crater
Phase III: Απνζηνιή δεηγκάησλ ζηε Γε
Chang’e 5 (2020): πιινγή θαη απνζηνιή
δεηγκάησλ ζηε Γε (1.79 kg).
Εηθόλα ηεο αζέαηεο πιεπξάο, Chang'e 3.
Image courtesy of Chinese Academy of Sciences /
China National Space Administration

πιινγή δεηγκάησλ από ην Chang’e 5,
Δεθέκβξηνο 2020

Phase IV: Ρνκπνηηθόο εξεπλεηηθόο ζηαζκόο
θνληά ζην Νόηην Πόιν
Chang‘e 6 (2023-2024): ξνκπνηηθή,
ηνπνγξαθία, ζύζηαζε, ππόγεηεο δνκέο, θύθινο
λεξνύ, 2ε απνζηνιή δεηγκάησλ ζηε Γε

Chang‘e 7 (2024): Ν. Πόινο. Orbiter, lander, rover,
relay satellite θαη κηθξόο αληρλεπηήο λεξνύ κέζα
ζε θξαηήξεο. Γεσινγία, λεξό/πάγνο,
αλαδήηεζε/εθκεηάιιεπζε θπζηθώλ πόξσλ,
πξνεηνηκαζία γηα δηακνλή αζηξνλαπηώλ ην 2030.
Chang‘e 8: δνθηκή λέσλ ηερλνινγηώλ (3D printing),
αμηνπνίεζεο ηνπηθώλ θπζηθώλ πόξσλ

3/1/2019: Σα πξώηα βήκαηα ηνπ κηθξνύ rover Jade Rabbit 2 (Yutu 2) ηνπ Chang‘e 4 ζηελ
αζέαηε πιεπξά ηεο ειήλεο...

International Lunar Research Station (ILRS) (2030s)
ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ρσζία θαη άιινπο.

Chang‘e 4 lander &
Yutu-2 rover
1/02/2019
Φσην: Lunar Reconnaissance
Orbiter (LRO) (ζε ηξνρηά).
Τςόκεηξν: 82 km.
Απόζηαζε κεηαμύ lander θαη
rover ~29m

Yutu-2
Lander

Indian (ISRO) Lunar Exploration Programme
Phase I: Orbiter and Impactor
—
Chandrayaan-1
(2008):
πξώηε
αλαθάιπςε
λεξνύ,
γεσινγηθή
ραξηνγξάθεζε ηεο ειήλεο
Phase II: Soft landers and rovers
— Chandrayaan-2 (22/7/2019) – ελεξγό γηα
7 ρξόληα
7.5
— Chandrayaan-3 (2023) lander, rover θαη
propulsion module
Phase III: On site sampling
— LUPEX (2024)
— ζπλεξγαζία κε JAXA

Εθηόμεπζε ηνπ Chandrayaan-2

LUPEX: Indian (ISRO) - Japanese (JAXA)
Joint Lunar Exploration programme
 Lander and rover
 Πεξηνρή: Νόηηνο Πόινο
 Δθηόμεπζε ~ 2024
JAXA: πύξαπινο εθηόμεπζεο +
rover
ISRO: όρεκα πξνζειήλσζεο
— αλαδήηεζε απνζέζεσλ πάγνπ
λεξνύ κε γεώηξεζε
— αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ
κεηαθνξάο
κε
όρεκα
θαη
επηβίσζε ηε ζειεληαθή λύρηα
ζηηο πνιηθέο πεξηνρέο
Rover test model κε γεσηξεηηθό ηξππάλη
Hoshino et al., Lunar polar exploration mission for water prospection - JAXA's current status of joint study with ISRO, Acta Astronautica, 2020.

JAXA/UTokyo: OMOTENASHI θαη EQUULEUS
Payloads 1εο πηήζεο ηεο λέαο απνζηνιήο ηεο NASA SLS (Space Launch
System) EM-1: 2/3 Deep-space 6U CubeSat missions by international partners
Γηαζηάζεηο: 10 x 20 x 30 cm, ζπλνιηθά ~14kg

A. Outstanding MOon exploration TEchnologies demonstrated
by Nano Semi-Hard Impactor (OMOTENASHI)
CubeSat + lander (ην κηθξόηεξν lander κέρξη ζήκεξα)
— Low-cost ηερλνινγία πξνζειήλσζεο θαη επηθαλεηαθήο εμεξεύλεζεο
— Μεηξήζεηο αθηηλνβνιίαο θνληά θαη επάλσ ζηελ επηθάλεηα

B. EQUlibriUm Lunar-Earth point 6U Spacecraft (EQUULEUS)
H κηθξόηεξε δηαζηεκνζπζθεπή πνπ ζα θηάζεη ζην L2 (Earth-Moon Langrange
point 2) ηεο ειήλεο

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/content//article/equuleus-and-omotenashi
http://www.isas.jaxa.jp/home/omotenashi/index.html
http://issl.space.t.u-tokyo.ac.jp/equuleus/en/

— Πινήγεζε, έιεγρνο θαηεύζπλζε
— Δηθόλεο παξαηήξεζεο ηεο γήηλεο πιαζκόζθαηξαο
— ειεληαθή ζθόλε
— Δθιάκςεηο από κεηεσξεηηθέο πηώζεηο ζηελ αζέαηε πιεπξά
— Γπλαηόηεηα θαηαζθεπήο Deep Space port ζε ζεκείν Lagrange

NASA: Σν πξόγξακκα ARTEMIS
https://www.nasa.gov/specials/artemis/

ARTEMIS I: δνθηκή εθηόμεπζεο
Παξαζθεπή 23 επηεκβξίνπ, 6:47a.m. EDT*
(backup Sept. 27)
ARTEMIS II: May 2024
ARTEMIS III: 2025
...
ARTEMIS VI: 2027
SUSTAINABLE HUMAN LUNAR PRESENCE: 2028
ASTRONAUTS ON MARS: 2030

* 6:45πκ, ώξα Αζήλαο

1ε γπλαίθα θαη ν επόκελνο άλδξαο
αζηξνλαύηεο ζηε ειήλε κεηά ηηο
απνζηνιέο APOLLO.
Γηεζλήο ζύκπξαμε δηαζηεκηθώλ
ππεξεζηώλ, ηδησηηθνύ ηνκέα,
εξεπλεηηθώλ νξγαληζκώλ θαη
παλεπηζηεκίσλ

Οη απνζηνιέο ARTEMIS
Καηλνηόκεο ηερλνινγίεο:

― Deep Space Gateway: Γηαζηεκηθόο ηαζκόο ζε
―

―
―
―

ηξνρηά (LOP-G)
Artemis Surface Camp ζην Ν. Πόιν (θακπίλα,
rover, θηλεηό ζπίηη, ζηόρνο: δηακνλή 1-2 κήλεο)
Orion: θάςνπιεο κεηαθνξάο
ηνιέο αζηξνλαπηώλ γηα Deep Space exploration
Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα, όξγαλα, ηερλνινγίεο

LOP-G: Γιαζηημικόρ ζηαθμόρ ζε ηποσιά. Πειπάμαηα, βπασςππόθεζμη παπαμονή
αζηποναςηών, αθεηηπία επίγειυν πομποηικών κι επανδπυμένυν αποζηολών ζηο
Νόηιο Πόλο, βάζη για ηαξίδια ζηον Άπη, αζηεποειδείρ κλπ.

ηόρνη
ηόρνη:

― Νεξό, νξπθηνί πόξνη, δνθηκέο καθξνπξόζεζκεο
δηακνλήο ζην δηάζηεκα

― Δπηβίσζε ζε επηθάλεηα νπξάληνπ ζώκαηνο καθξπά
από ηε Γε

― Δπηθύξσζε ηερλνινγηώλ γηα ηελ απνζηνιή
αζηξνλαπηώλ ζηνλ Άξε (θαη όρη κόλν…)

― Νέα επηζηεκνληθή γλώζε!

Orion: κάτοςλερ μεηαθοπάρ αζηποναςηών ζηη Σελήνη, ζηον Άπη, αζηεποειδείρ

ARTEMIS III: ππνςήθηεο πεξηνρέο
πξνζειήλσζεο
13 πεξηνρέο ζην Νόηην Πόιν
(δηάκεηξνο 100m)
ε θάζε πεξηνρή:
 πνιιαπιέο ζέζεηο πξνζειήλσζεο
 πιήξσκα 2 αζηξνλαπηώλ πνπ ζα
κείλεη ζηελ επηθάλεηα ~1 εβδνκάδα.
 έθηαζε εμεξεύλεζεο 15 x 15 km
 δηαθνξεηηθά γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
Όιεο επηζηεκνληθά ζεκαληηθέο ιόγσ:
 εγγύηεηαο ζην Νόηην Πόιν (κόληκα
ζθηαζκέλεο πεξηνρέο κε ζεκαληηθά
απνζέκαηα λεξνύ θαη νξπθηώλ πόξσλ)

 δελ έρνπλ εμεξεπλεζεί πνηέ από ηνλ
άλζξσπν, θάπνηεο είλαη ζηα πην παιηά
πεηξώκαηα ηεο ειήλεο

Αλαθνίλσζε 19/8/2022
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-identifiescandidate-regions-for-landing-next-americans-on-moon,
Credits: NASA

Μια άλλη ζςναππαζηική ιζηοπία...

αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο...
“...Σν θεγγάξη παξαηεξνύζε ηε Γε από θνληά γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν από
νπνηνλδήπνηε. Τπήξμε κάξηπξαο όισλ ησλ θαηλνκέλσλ θαη θάζε πξάμεο πνπ έρνπκε
θάλεη σο αλζξώπηλν είδνο πάλσ ζε απηόλ ηνλ πιαλήηε. Καη παξέκελε ζησπειό. Δελ
έιεγε ηζηνξίεο. Αγθάιηαδε κόλν ην βαξύ παξειζόλ κε κηα ςπρξή απνζηαζηνπνίεζε.
ην θεγγάξη δελ ππήξρε αέξαο νύηε άλεκνο. Σν θελό ηνπ ήηαλ ηδαληθό γηα λα
δηαηεξεζνύλ νη κλήκεο ...”
- Haruki Hurakami, IQ84

Contact info:
Δξ. Οιγα πθηώηε
Κύξηα Εξεπλήηξηα
Ιλζηηηνύην Αζηξνλνκίαο, Αζηξνθπζηθήο, Δηαζηεκηθώλ Εθαξκνγώλ θαη Σειεπηζθόπεζεο
Εζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ
http://astro.noa.gr
email: sykioti@noa.gr
Σει. 210-8109195

