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Очакваме нови проекти...





Comet hunters























Disk Detective е първият финансиран от N.A.S.A проект създаден съвместно с Zooniverse.Това е най-

големият обществено научен проект на N.A.S.A. който има за цел да ангажира обществото в търсенето на 

звезди заобиколени от богати на прах околозвездни дискове където обикновено се формират планетите.



Koгато влезете в web-сайта на Disk Detective проектът ви предоставя

поредица от 10 изображения на 1 обект които трябва да разгледате

внимателно и да определите по прости критерии като Например:Има

ли 2 обекта в червеният кръг?Обектът излиза ли от червеният кръг?

Идеалните обекти се класифицират като “добри кандидати”. Избраните

добри кандидати ще станат бъдещи цели на космическият телескоп

Хъбъл на N.A.S.A. и също така могат да бъдат публикувани като тема

в бъдещата научна литература.



Проектът е стартиран през Януари 2014 година и се очаква да приключи до 

2017 година. Снимките които потребителите класифицират са направени от 

телескопите:

Two Micron All Sky Survey (2MASS)                                                    

Класификация

Sloan Digital Sky Survey (DSS2

Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE))                                                    



Снимка 

направена от 

DSS2

Снимка 

направена от 

2МАSS

Снимка 

направена от 

WISE













ZOONIVERSE – класифициране на обекти от 
марсианската повърхност по данни 

от  Mars Reconnaissance Orbiter 



Това е проект, чийто цел е да помогне на планетарните астрономи да 
идентифицират и измерят обекти на повърхността на Марс. Всички снимки на този 

сайт са от южния полярен регион, област на Марс, за която знаем изключително 
малко!



Планетарните учени не знаят точно как се появяват “fans” и „blotches”.
Една от хипотезите е, че по време на есента на южният полюс се формира
сезонния пласт от сухия лед. През зимата този пласт се превръща в
полупрозрачни плочи лед. Когато настъпи пролетта, леда сублимира от
дъното на горе.
Този процес води до това, че газа остава блокиран под пласт от лед и се
увеличава налягането. Когато се формира пукнатина или се разкъса
ледената плоча, избликва газ, но не като гейзер. От отвора излиза газ и
рохкав материал . Когато газа и материала достигнат повърхността на леда
те често биват издухани по посока на вятъра от вентилацията в
ветрилообразни депозити, както е показано на фигура 2. Ако няма никакъв
вятър материалите не са изхвърлени и падат право надолу формирайки
“blotch”.
През лятото въглеродния диоксид се топи и „fans” се сливат обратно с
повърхностния материал и вече не са видими. Този годишен процес започва
отново в следващата есен и бавно ерозира в канали на повърхността. Тези
широки плитки канали, дълбоки по-малко от 2 метра са известни като
„паяци” (тяхното техническо име е „araneiform”).
„Паяците” се виждат през зимата, когато ледът е драпиран върху тях, но
когато по терена няма лед през лятото, ние може да видим , че „паяците”
са всъщност канали издълбани върху повърхността на Марс.



Какво търсим ?
Търсим „fans” и “blotches” на повърхността на Марс. Учените твърдят, че тези 

характеристики посочват посоката на вятъра и скоростта му. 

Фигура 3та показва повърхността на Марс по средата на лятото.



Откъде идват всички тези изображения ?
Фотографиите на марсианската повърхност са от 

HiRISE(High Resolution Imaging Science Experiment) камера на борда на Mars 
Reconnaissance Orbiter. HiRISE снима Марс с резолюция от 0.3 мегапиксела 
(около 31 см),което дава възможност да се различава обекти под 1 метър.



• Защо е нужна нашата помощ?
• Има твърде огромен брой изображения. Планетарните

астрономи нямат възможност да прегледат всички
изображения, а компютрите не могат да откриват
обектите, които се опитваме да маркираме. Човешкият ум
е много по-добър за анализ на сложните изображения от
повърхността на Марс!

• Нашите маркировки(доклади) заедно с маркировките ,
направени от други доброволци ще помогнат да се
измерят временните обекти, образувани от вятъра на
Марс. Работейки по този проект, ние ще помогнем да
бъде направена изключително подробна карта на “fans"
и “blotches" на повърхността на Марс и за първото
широкообхватното измерване на вятъра на планетата!







Присъединете се към нас –
българският екип на ZOONIVERSE!

Благодарим ви за вниманието!

https://www.zooniverse.org/


