Referattema 2
Echipa: Robokraft
Eu cred ca la fel ca si planeta noastra, si celelalte planete din Sistemul Solar au o
clima care se poate schimba de pe o zi pe alta si diverse forme de relief.
Marte deoarece este mai departe de Soare de catplaneta noastra: o zi martiana dureaza cu o
jumatate de ora mai mult decat o zi de pe Pamant, iar un an martian este de doua ori mai mare
decat un an de pe Terra.
Clima de pe aceasta planeta este mai rece decat cea de pe planeta noastra,
temperaturile variand de la -140 de grade pana la 20 de grade. Dea semenea, anotimpurile de
pe Marte sunt asemanatoare cu cele de pe Pamant. Cum un an martian dureaza de doua ori
mai mult decat un an de pe planeta noastra, si un anotimp martian dureaza de doua ori
maimult decat un anotimp pamantesc.
Marte are si cele mai puternice furtuni de nisip, uneori intinzandu-se pe un spatiu mic,
si uneori intinzandu-se pe un spatiu mare. O furtuna de nisip se poate intinde si pe
toataplaneta.
Suprafața planetei, așa cum se poate vedea de pe Pământ, apare sub două tipuri de
areale: câmpii plane acoperite cu praf și nisip bogat în oxid de fier roșiatic, considerate
“continente”, și li s-au dat numecaȚara Arabiei sau Lunca Amazoniei; și locuri mai
întunecate, considerate “mări”, de aici denumiri ca Marea Erythraeum, Marea Sirenumși
Aurorae Sinus.
Scutul vulcanic, Muntele Olimp, este
in Sistemul Solar celmai mare munte. Acest
munte are 25 km înălțime și o bază de
600 km în diametru. În aceeași regiune cu el
se află alți trei vulcani, numiți Muntele Arsia
(Arsia Mons - 17 km inaltime), Muntele
Pavonis (Pavonis Mons - 14 km inaltime) și
Muntele Ascraeus (Ascraeus Mons - 18 km
înălțime), și cel mai mare canion, Valles
Marineris, lung de 4000 km și adânc de 7 km. Pe Marte sunt și numeroase cratere de impact.
Cel mai mare crater de pe Marte este Lunca Elena. Are 2000 km in diametru si 6 km
adancime, acoperit cu nisip de un roșu aprins.
Planeta își poartă numele după zeul roman al războiului. În astronomia babiloniană,
planeta a fost numită după Nergal, zeitate a focului, a războiului și a dezastrelor, probabi
ldatorită înfățișării sale roșiatice. Când grecii au găsit în Nergal corespondentul zeului Ares,
au numit planeta “astrullui Ares”. Apoi, urmărind identificarea lui Ares în Marte, Areos
aster se transform în stella Martis. În mitologia hindusă, Marte este cunoscut ca Mangala.
Planeta mai este numită și Angaraka, în sanscrită. În ebraică, Marte corespunde lui Ma’adim
– “celce roșește” – de aici și-a luat numele cel mai mare canion de peMarte –
Ma’adimVallis.

Simbolul planetei, un cerc cu o săgeată cu vârful în sus, folosit în astronomie, este o
reprezentare stilizată a scutului și a suliței, folosită de romani. Marte, în mitologia romană era
zeul războiului și patronul luptătorilor.
Când ne uităm cu ochiul liber, vedem că
Marte alternează de la galben, portocaliu, la roșu, și
variază în luminozitate maimult decât oricare altă
planetă a sistemului solar. În momentele cele mai
favorabile – ce apar de două ori la 32 de ani,
alternativ la intervale de 15 și 17 ani, și întotdeauna
între sfârșitul lui iulie și sfârșitul lui septembrie –
suprafața planetei se poate vedea detaliat printrun telescop; chiar și polii înghețați sunt vizibili.
Pe 10 noiembrie 2083, Soarele, Pământul și Marte se vora linia.
La suprafață, Marte este alcătuită în mare parte din bazalt, cercetătorii bazându-se pe
compoziția meteoriților marțieni ajunși pe Pamant și pe observații din spațiu. Mare parte din
planet este acoperită de un praf mai fin ca pudra de talc. Examinarea suprafeṭei lui Marte a
dezvăluit că părți din crusta planetei au fost magnetizate, una dintre teorii susținând că în
trecut pe Marte existau plăci tectonice în mișcare, sau chiar că două dintre aceste plăci
tectonice ar fi încă active (deși foarte slab) chiar și astăzi.
Istoria geologică a planetei Marte poate fi împărțită în maimulte perioade:
Perioada noahiană (denumită astfel după Noachis Terra): Formarea celor mai vechi
elemente de suprafață existente pe Marte, între 4,5 și 3,5 miliarde de ani în urmă. Crusta
planetei format în această epocă prezintă numeroase cratere de impact, multe dintre ele
masive (scară planetară). Protuberanța Tharsis (engleză: the Tharsis bulge), o înălțare a
scoarței marțiene de origine vulcanică, a avut la origine fenomenele vulcanice din această
epocă, pentru ca mai apoi să fie modelată de inundările târzii din noahian.


Perioa dahesperiană (denumită astfel după Hesperia Planum): între 3,5 și 2,9-3,3
miliarde de ani în urmă. Perioada hesperiană este marcată de formarea unor mari câmpii
de origine vulcanică.


Perioada amazoniană (denumită astfel după Amazonis Planitia): între 2.9-3.3
miliarde de ani în urmă și până astăzi. Regiunile amazoniene se disting printr-un număr
mult mai redus de cratere de impact produse de meteoriți, dar înafară de aceasta prezintă
variații geologice mari. Muntele Olimp sa format în această epocă, alături de
curgerile de lavă din alte zone de pe
Marte.


Este foarte probabil ca Marte să fie încă o
planet activă din punct de vedere geologic.
Valea Athabasca prezintă urme de curgeri de
lavă datate la aproximativ 200 milioane de
urmă. Curgeri de apă în grabenele din Fosa
Cerberus au avut loc cu cel mult 20 milioane
de ani în urmă, indicând activitate vulcanică cel puțin la fel de recentă. La data de 19
februarie 2008, câteva imagini captate de Mars Reconnaissance Orbiter au evidențiat urme
ale unei avalanșe pornite de pe o stâncă înaltă de 700 de metri, cu posibilă origine în procese
active geologice (foarte improbabil să fi izvorât din eroziunea exercitată de vântul rarefiat).

