Характеристики планет, деяких супутників та астероїдів
1. Мерку рій
Меркурій – найближча до Сонця планета. Велика
піввісь його орбіти становить 0.3871 а.о. Перші
вимірювання діаметра Меркурія проводили при
проходженні планети по диску Сонця. Цей метод
вимірювання діаметра запропонував Герцшпрунг.
Він полягає в наступному: при проходженні
Меркурія по диску Сонця на шляху планети в
фокусі телескопа ставиться точно калібрована
діафрагма, а за нею – фотоелемент. Темний диск
Меркурія послаблює потік від фотосфери і за
величиною послаблення можна точно визначити
розмір планети. Цим методом Калишель, Югон і
Реш отримали значення діаметра Меркурія
DМеркурій = 4960 ± 20 км.
Рис.1.1. Планета Меркурій
http://messenger.jhuapl.edu/index.php#
Маса Меркурія була визначена за збуреннями руху астероїда Ерос:

M Меркурій =

M
= (0.0543 ± 0.0004) M ⊕ .
6120000 ± 43000

Маючи масу і розміри планети, можна визначити середню густину :
ρ = 5.09 ± 0.07 г/см3 . Прискорення сили тяжіння g = 352 см/c2 , а параболічна швидкість

V2 = 4.2 км/c .
На основі супутникових вимірів було проведено уточнення характеристик планети:

DМеркурій = 4879 км,

ρ = 5.45 г/см 3 ,
M Меркурій ≈ 0.054 M ⊕ .
Деталі на диску Меркурія при хороших умовах видимості добре розрізняються сучасними
телескопами.
Альбедо Меркурія таке ж, як і у Місяця ≈ 0.06 .
Близькість до Сонця і мале альбедо призводять до високих температур поверхні. Якщо знехтувати
теплопровідністю і впливом атмосфери, то, з умови теплового балансу поглинутої і випроміненої енергії,
маємо для освітленої частини диска:
E = E0 cos θ = σ Te 4 (1 − A) −1 ,
де A – інтегральне усереднене по всьому спектру сферичне альбедо,
θ – зенітна відстань Сонця, Te – ефективна температура,

σ – стала Стефана–Больцмана, E0 – проінтегрована по всьому сонячному спектру освітленість при
нормальному падінні.

L
, де R – відстань Меркурія від Сонця, L – світність Сонця.
4π R 2
395 4(1 − A ) cos θ
Тому для будь–якої точки освітленої частини диска Teф =
.
R

E0 =

Майже 80 років період обертання Меркурія навколо осі вважався рівним періоду обертання Меркурія
навколо Сонця – 88 діб. І тільки за допомогою радіолокаційних методів вдалося виявити, що він рівний 59.67
діб, тобто 2/3 орбітального періоду (меркуріанського року).
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В результаті такого добового обертання на довготах, близьких до 90° і 270° (“гарячі довготи”)
спостерігається унікальна для Сонячної системи картина. Для цих довгот схід і захід Сонця збігається по
часу із проходженням Меркурія через перигелій, коли впродовж 8 діб кутова швидкість орбітального
руху планети перевищує кутову швидкість її обертання. На вказаних довготах Сонце, після того як воно
зійшло, зупиняється, повертає назад і заходить майже в тій самій точці, де і зійшло.
За допомогою змін температури поверхні та теорії теплопровідності визначають так званий параметр
%
%
теплової інерції ґрунту, тобто величину (k% ρ С )1/ 2 , де k% – коефіцієнт теплопровідності ґрунту, С – його
теплоємність, ρ – густина. Радіоспостереження Меркурія показали, що речовина його верхнього шару має
%
параметр теплової інерції (k% ρ С )1/ 2 ≈ 700 , як і у місячного ґрунту. Перші знімки Меркурія були отримані за
допомогою КА “Марінер–10” (1974р.). Поверхня Меркурія нагадує поверхню Місяця – вона містить велику
кількість кратерів. Густина кратерів різна на різних ділянках. Вважають, що більш густо усіяні кратерами
ділянки – старіші, а менш густо усіяні – молодші, які утворилися при затопленні лавою старої поверхні.
Однак подібність із поверхнею Місяця не повна. На Меркурії видно утворення, які на Місяці не
зустрічаються. Прикладом є ескарпи – обриви висотою 2 – 3 км, що тягнуться на сотні і тисячі кілометрів і
розділяють подібні в геологічному плані території. Вважають, що ескарпи утворилися при стисканні, що
супроводжувало охолодження планети, в результаті якого поверхня Меркурія зменшилася на 1%. Однією із
самих помітних деталей поверхні Меркурія – кратер “Спеки”, він отримав свою назву тому, що розміщений
поблизу однієї із “гарячих довгот”. Його поперечний розмір складає 1300 км. За розрахунками, тіло, при
ударі якого утворився кратер, мало поперечні розміри не менше 100 км.
Дані про атмосферу Меркурія вказують на її сильну розрідженість. Із спостережень КА густина
атмосфери на денній стороні 106 молекул/см3, тиск поблизу поверхні ≈ 10 −12 бар (1 бар ~ 1 атм.), густина
поблизу поверхні 107 молекул/ см 3 . Майже 0.1% складає гелій. Виявлена невелика кількість водню і
кисню, а також мала частина CO 2 і CO .
Меркурій є найменш вивченою планетою земної групи. Тільки один апарат досліджував планету –
американський космічний апарат “Марінер–10”, який в 1974 – 1975 р. тричі пролетів поблизу Меркурія
(максимальне зближення складало 320 км). В результаті було отримано декілька тисяч фотографій, які
покривали 45 % поверхні планети.
На сьогодні NASA здійснює місію до Меркурія під назвою Messenger, апарат було запущено 3 серпня
2004 року. Після проведення шести гравітаційних маневрів в полі тяжіння Землі та Венери апарат вийде
на орбіту навколо Меркурія в березні 2011 року. Європейське космічне агентство (ESA) разом з
японським аерокосмічним агентством (JAXA) веде розробку космічного проекту BeppiColombo для
вивчення Меркурія, запуск заплановано на серпень 2013 року, а досягне орбіти Меркурія міжпланетний
зонд в 2019 році.
2. Венера

http://www.astrosurf.com/nunes/explor/explor_m10.htm http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991128.html
Рис. 2.1. Планета Венера
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Венера – друга від Сонця планета Сонячної системи. Венера – внутрішня планета і на земному небі не
віддаляється від Сонця більше ніж на 48°. Венера – третій за яскравістю об’єкт на небі, її блиск
поступається тільки блискові Місяця і Сонця.
Середня відстань Венери від Сонця 108 млн. км (0.723 а.о.). Її орбіта дуже близька до колової –
ексцентриситет складає всього 0.0068. Період обертання навколо Сонця – 224.7 доби, середня орбітальна
швидкість – 35 км/с. Нахил орбіти до площини екліптики дорівнює 3.4°. Венера обертається навколо своєї
осі, нахиленої до площини орбіти на 2°, в напрямку, протилежному напрямку обертання більшості
планет. Один оберт навколо осі займає 243.02 доби. Комбінація цих рухів дає величину сонячної доби на
планеті 116.8 земної доби. Цікаво, що один оберт навколо своєї осі по відношенню до Землі Венера
здійснює за 146 діб, а синодичний період складає 584 діб, в чотири рази більше.
В результаті, в кожному нижньому з’єднанні Венера повернена до Землі однією і тією ж стороною.
Поки невідомо, чи є це збігом, чи має місце ще один резонанс.
За розмірами Венера близька до Землі. Радіус планети складає RВенера = 6051,8 км (95 % земного

радіуса), M Венери = 4.87 ⋅ 1024 кг (81.5 % земної), середня густина ρ = 5.24 г/см3. Прискорення вільного
падіння g = 8.87 м/c2 , друга космічна швидкість V2 = 10.4 км/c .
Хоча Венера є найближчою планетою до Землі, дослідження її поверхні почалося зовсім недавно.
Справа в тому, що від погляду земного спостерігача поверхня планети прихована щільним хмарним
покривом. Між іншим, навіть якби не було хмар, атмосфера Венери настільки щільна, що через неї не
вдалося б роздивитися поверхню.
Атмосфера планети складається в основному з вуглекислого газу (96%) і азоту (майже 4%). Водяна
пара і кисень містяться в ній в кількостях 0.02% і 0.1%. Тиск біля поверхні досягає 93 атм, температура –
735 К. Це перевищує температуру поверхні Меркурія, який знаходиться вдвічі ближче до Сонця.
Причиною настільки високої температури на Венері є парниковий ефект, який існує за рахунок щільної
атмосфери.
Густина атмосфери Венери всього в 14 разів менша густини води. Незважаючи на повільне обертання
планети, перепаду температур між денною і нічною стороною не спостерігається – настільки велика
теплова інерція атмосфери.
Хмарний покрив розташований на висоті 30 – 60 км і складається з декількох шарів. Вважається, що в
них присутні краплі концентрованої сірчаної кислоти, сполуки сірки і хлору.
Найбільш ймовірним джерелом сірчаної кислоти є вулканічні виверження, при яких виділяються
сірковмісні гази. Так, виміри, проведені на КА “Венера-12” та “Піонер-Венера” показали наявність
сірковмісних компонент SO2, COS, H2S і вільної сірки.
Дослідження поверхні Венери стало можливим з розвитком радіолокаційних методів.
Дані дослідження базувалися на тому, що інтенсивність відбитого планетою радіолокаційного сигналу
залежить від коефіцієнта радіолокаційного відбивання , який в свою чергу визначається діелектричною
проникністю ε матеріалу поверхні планети:
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⎛ ε −1 ⎞
= ⎜⎜
⎟⎟ .
⎝ ε +1 ⎠

Діелектрична проникність силікатних порід пов’язана із їх густиною ρ емпіричною залежністю

ρ

2( ε − 1) , яка була отримана В.Д. Кротиковим на основі лабораторних досліджень.

Отже, вимірявши за інтенсивністю відбитого сигналу коефіцієнт відбивання
діелектричну проникність

⎛ 1+
ε = ⎜⎜
⎝ 1−
а далі за формулою Кротикова можна знайти густину ρ .

, можна визначити
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⎞
⎟⎟ ,
⎠

= 0.14 ± 0.03 ,
Вимірювання показали, що коефіцієнт радіолокаційного відбивання поверхні Венери
звідси, діелектрична проникність ε = 4.7 ± 0.8 . Це відповідає сухим силікатним породам типу граніту,
базальту та іншим сухим породам земного типу.
Венера досить інтенсивно досліджувалася за допомогою космічних апаратів.
До неї направлялися радянські апарати серії “Венера”, ”Вега”, американські “Марінер” і “ПіонерВенера” та “Магелан”. В 1975 р. космічні апарати “Венера-9” і “Венера-10” передали на Землю перші
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фотографії поверхні Венери, в 1982 р. “Венера-13” і “Венера-14” передали з поверхні Венери перші
кольорові знімки. Проте, умови на поверхні Венери такі, що ні один з космічних апаратів не пропрацював
там більше декількох хвилин.
Чудові панорами поверхні Венери, отримані радянськими апаратами і опрацьовані за допомогою
сучасних методів Доном Мітчелом, знаходяться на сайті:
http://mentallandscape.com/V_DigitalImages.htm.
Найбільш детальну карту склав американський апарат “Магелан”, який сфотографував 98% поверхні
планети. Картографування виявило на Венері великі підняття. Найбільші з них – Земля Іштар і Земля
Афродіти, що за розмірами порівняні із земними материками. На поверхні планети також виявлені
численні кратери. Ймовірно, вони утворилися коли атмосфера Венери була менш щільною.
3. Марс

http://www.nasa.gov/images/content/206510
http://www.nasa.gov/images/content/103974main_mars4.jpg
main_hstimgMARS_200711218_HI.jpg
Рис.3.1. Планета Марс
Марс – четверта планета від Сонця і сьома за розміром планета.
Орбіта: l = 227.94 млн. км (1.52 а.о.),
діаметр: DМарс = 6.794 км,

M Марс = 6.4219 ⋅ 1023 кг.
Марс (у греків: Арес) бог війни. Ймовірно, планета одержала це ім’я через свій червоний колір; іноді Марс
називають червоною планетою. (Цікаво, що римський бог Марс був богом землеробства до того, як його
ототожнили із грецьким Аресом.) Латинська назва третього місяця року також пішла від Марса.
Першим космічним апаратом, що відвідав Марс, був “Марінер-4” в 1965 році. Потім були інші,
включаючи “Марс-2” – перший космічний апарат, що здійснив посадку на Марс і два Вікінги, що сіли в
1976 році. І нарешті, після 20-ти річної перерви, 4 липня 1997 року на Марс успішно приземлився “Mars
Pathfinder”.
Незважаючи на те, що Марс набагато менший Землі, площа його поверхні приблизно дорівнює площі
суходолу на Землі. Більша частина марсіанської поверхні дуже стара, і покрита кратерами, але на ній є
багато молодих провалів, гірських хребтів, пагорбів і долин.
Марс (як Меркурій та Місяць) у наш час не проявляє тектонічної активності. Немає також ознак
недавніх горизонтальних рухів поверхні, таких, як утворення гір на Землі. Через відсутність руху
тектонічних плит гарячі ділянки під корою залишилися у фіксованому положенні відносно поверхні. Це,
разом із порівняно слабкою гравітацією на поверхні, може бути причиною виникнення височини Тарсіс
та її величезних вулканів. Однак, на сьогоднішній день ознак вулканічної активності немає.
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Марс має дуже тонку атмосферу, що складається в основному з вуглекислого газу (95.3%), азоту
(2.7%), аргону (1.6%) і слідів кисню (0.15%) та води (0.03%). Середній тиск на поверхні Марса тільки
близько 7 мілібар (менше ніж 1% від атмосферного тиску на Землі), і він сильно змінюється залежно від
висоти місця – від майже 9 мілібар у найглибших басейнах до 1 мілібара на вершині гори Олімп. Цього
тиску вистачає, щоб підтримувати дуже сильні вітри і пилові бурі, які час від часу на багато місяців
охоплюють майже всю планету. Тонка марсіанська атмосфера створює парниковий ефект, але він
підвищує температуру поверхні тільки на 5 K, що набагато менше, ніж на Землі, і тим більше, ніж на
Венері.
На обох полюсах Марса є полярні шапки, що періодично тануть (сублімують), які складаються в
основному із твердої вуглекислоти (“сухого льоду”). Крижані шапки мають шарувату структуру, де
чергуються шари льоду з різною концентрацією темного пилу. Улітку в північній півкулі вуглекислий газ
повністю сублімує (“випаровується”, не перетворюючись у рідину), залишаючи після себе шар водяного
льоду. Невідомо, чи існує подібний шар водяного льоду під південною полярною шапкою, оскільки там
вуглекислий газ ніколи повністю не зникає. Механізм, відповідальний за шарувату структуру шапок,
невідомий, але, можливо, це відбувається через зміну клімату, пов’язану з довгоперіодичними змінами
нахилу осі обертання Марса щодо площини його орбіти. Також можливе існування водяного льоду,
схованого під поверхнею планети і на більш низьких широтах. Сезонні зміни розмірів полярних шапок
спричинюють зміну тиску в атмосфері майже на 25%.
Марс не має глобального магнітного поля, але в окремих його областях спостерігають досить слабкі
поля. Імовірно, ці поля є залишками глобального поля планети, що зникло до сьогоднішнього дня.
Існування цих полів може бути найтіснішим чином пов’язане із внутрішньою структурою Марса, з долею
його атмосфери.
Супутники Марса
Фобос

Фобос – більший і ближчий до Марса із двох
марсіанських місяців. Фобос – найближчий до
своєї планети супутник у Сонячній системі, він
віддалений менш, ніж на 6000 км від поверхні
Марса:
орбіта: 9378 км від центра Марса;
діаметр: 22.2 км;
маса: 1.08 ⋅ 1016 кг.
У грецький міфології Фобос – один із синів Ареса
(Марса) і Афродіти (Венери). "Фобос" грецькою
мовою означає "страх" (звідси походить слово
"фобія").
Фобос був відкритий 12 серпня 1877 року
Хейлом; уперше сфотографований міжпланетними
станціями: “Марінер-9” (“Mariner-9”) в 1971 р.,
“Вікінг-1” (“”) в 1977 р. і “Фобос” (СРСР) в 1988 р.

http://solarsystem.nasa.gov/planets/images/insetmar_phobos.gif
Рис.3.2. Зображення Фобоса отримане апаратом
„Viking-1”
Супутник обертається навколо Марса на відстані, меншій за радіус коротації. Через це він
піднімається на заході, швидко переміщується по небу й сідає на сході, звичайно, двічі на день. Фобос
перебуває так близько до планети, що його видно не із всіх точок поверхні Марса.
Фобос приречений: тому що його орбіта лежить нижче радіуса коротації, припливні сили зменшують її
радіус (сьогодні приблизно на 1.8 метрів за сторіччя). Через 50 мільйонів років він або впаде на поверхню
Марса, або (що більш імовірно) зруйнується, утворивши навколо Марса кільце.
Найпримітніша деталь на Фобосі – величезний кратер Стікні (Stickney), названий так за дівочим
прізвищем дружини Хейла (відкривача Фобоса). Подібно кратеру Гершель на Мімасі (але в меншому
масштабі), удар, що утворив Стікні, був такої сили, що майже розламав Фобос. Борозни й тріщини на
поверхні Фобоса, ймовірно, також пов’язані з утворенням кратера Стікні.

5

Деймос

Деймос – менший і найдальший із двох
супутників Марса:
орбіта: 23459 км від Марса;
діаметр: 12.6 км;
маса: 1.8 ⋅ 1015 кг.
У грецькій міфології Деймос – один із синів
Ареса (Марса) і Афродіти (Венери); “деймос”
грецькою мовою означає “жах”.
Деймос був відкритий 10 серпня 1877 року
Хейлом, а вперше сфотографований зблизька
космічним апаратом “Вікінг-1” (“Viking-1”) в 1977 р.
Деймос і Фобос, швидше за все, колишні астероїди,
чиї орбіти були збурені гравітаційним полем
Юпітера таким чином, що вони стали проходити
поблизу Марса й були ним захоплені.

http://solarsystem.nasa.gov/planets/images/insetmar_deimos.gif
Рис.3.3. Зображення cупутника Деймос

4. Астероїди

Астероїд – невелике планетоподібне тіло Сонячної системи, яке рухається по орбіті навколо Сонця.
Астероїди відомі також як малі планети (планетоїди). Термін астероїд був введений Уільямом
Гершелем, оскільки перші виявлені астероїди виглядали на небі як точкові об’єкти (“зореподібні”), на
відміну від планет, які при спостереженні виглядають дисками. Точне визначення терміна “астероїд”
досі чітко не встановлено. Одним із способів класифікації астероїдів є визначення розміру. Діюча
класифікація визначає астероїди як об’єкти з діаметром більше 50 м, відділяючи їх від метеорних тіл,
які виглядають як велике каміння, або можуть бути ще меншими.
На даний час в Сонячній системі виявлено десятки тисяч астероїдів. За станом на 5 серпня 2004 р.
нараховувалося 85117 “малих планет”, орбіти яких були точно визначені і яким було присвоєно
офіційний номер. 11559 з них на той момент мали офіційно підтверджені назви. Вважається, що в
Сонячній системі може знаходитися до мільйона подібних об’єктів, однак очікувана загальна маса всіх
астероїдів менша однієї тисячної маси Землі. Найбільшим астероїдом в Сонячній системі є Церера, що
має діаметр приблизно 900 – 1000 км. Два інших найбільших астероїди – Палада і Веста мають діаметр
приблизно 500 км. Більшість відомих астероїдів зосереджені в межах поясу астероїдів, що розташований
між орбітами Марса і Юпітера.

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/solar%20system/asteroid/2007/27/image/a/formt/web_print/
Рис. 4.1. Деякі астероїди Сонячної системи.
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Процес вивчення астероїдів нараховує декілька періодів. В 1781р. В. Гершель відкрив планету Уран. Її
середня геліоцентрична відстань виявилася відповідною правилу Тіціуса-Боде. В останні роки XVIII ст.
Франц Ксавер організував групу, до складу якої входили 24 астрономи. З 1789 р. ця група займалася
пошуками планети, яка згідно з правилом Тіціуса–Боде, повинна була знаходитися на відстані близько 2.8
астрономічних одиниць від Сонця – між орбітами Марса і Юпітера. Завдання полягало в визначенні
координат усіх об‘єктів в області зодіакальних сузір’їв на певний момент часу. В наступні ночі
координати перевірялися і виділялися об’єкти, які зміщувалися на великі відстані. Очікуване зміщення
шуканої планети складало близько 30 кутових секунд за годину, і воно мало бути легко поміченим.
За іронією долі, перший астероїд, Церера, був виявлений італійцем Піацці, який не був учасником
цього проекту, випадково, в першу ніч 1801 року. Три інших – Паллада, Юнона і Веста були виявлені в
наступні декілька років, останній із них Веста – в 1807 р. Ще через 8 років марних пошуків більшість
астрономів вирішили, що там більше нічого немає, і зупинили дослідження.
Однак, Карл Людвиг Хенке проявив наполегливість і відновив пошук нових астероїдів в 1840 р. П’ять
років потому він виявив Астрен, перший новий астероїд за 38 років. Він також виявив Гебу менш ніж
через два роки. Після цього інші астрономи підключилися до пошуків, і надалі виявлялося не менше
одного астероїда в рік (за виключенням 1845р.).
В 1891 р. Макс Вольф вперше використав для пошуку астероїдів метод астрофотографії, при якому на
фотографіях з довгими експозиціями астероїди залишали короткі світлі лінії на тлі нічного неба та
точкових зображень зір. Фотографічний метод значно збільшив кількість виявлень в порівнянні з
візуальними методами – Вольф самостійно відкрив 248 астероїдів, тоді як до нього було виявлено
ненабагато більше 300.
Астероїдам спочатку давали імена римської і грецької міфології, а потім відкривач отримував право
назвати його як завгодно, хоч би і своїм іменем. Спочатку імена давали тільки жіночі. Лише астероїди, які
мали незвичайні орбіти, отримували чоловічі (наприклад, Ікар, що наближається до Сонця ближче
Меркурія). Пізніше і цього правила перестали дотримуватися.
Отримати імена можуть не всі астероїди, а тільки ті, для яких є більш–менш надійно розраховані
орбіти. Бували випадки, коли астероїд отримував ім’я через десятки років після відкриття. До тих пір,
поки орбіта не розрахована, астероїду приписується порядковий номер, який відображає дату його
відкриття, наприклад 1950 DA. Цифри означають рік. Перша літера – номер половини місяця в році, в
якому було відкрито астероїд, всього їх, відповідно 24. В наведеному прикладі це друга половина лютого.
Друга літера означає порядковий номер астероїда у вказаному місяці, в нашому прикладі він був перший.
У позначеннях не використовуються літери I і Z, так як половинок місяців 24, а літер латинського
алфавіту – 26. Літера I не використовується через подібність з одиницею. Якщо є кількість астероїдів,
відкритих впродовж половини місяця, більше ніж 24, знову повертаються до початку алфавіту,
приписуючи другій літері індекс 2, при наступному поверненні – 3 і т.д.
Загальна класифікація астероїдів базується на характеристиках орбіт і спектрофотометричних
параметрах поверхні астероїда, що відбиває світло Сонця.
Астероїди об’єднують у групи і сімейства на основі характеристик їх орбіт. Зазвичай група отримує
назву за іменем першого астероїда, який був виявлений на даній орбіті. Групи – відносно невеликі вільні
утворення, тоді як сімейства – більш густі і утворені в минулому при руйнуванні великих астероїдів від
зіткнення з іншими об’єктами.
В 1975 р. Кларк Р. Чапмен (Clarck R. Chapmen), Девід Моррісон (Devid Morrison) і Бен Целлнер (Ben
Zellner) розробили систему класифікації астероїдів, що спирається на значення світності, альбедо і
характеристики спектра відбитого сонячного світла. Спочатку ця класифікація визначала три групи
астероїдів:
тип С – вуглецеві, 75 % відомих астероїдів,
тип S – силікатні, 17% відомих астероїдів,
тип M – металічні, більшість інших.
Цей список пізніше був розширений і число типів продовжувало рости по мірі того, як детально
вивчалося все більше астероїдів. На сьогодні використовують поділ на шість основних типів F, C, M, S, A,
E, крім того, вводять ще підгрупи. Основа класифікації – показники кольору в системі BVRI ДжонсонаКозінса та параметри поляризації.
Слід врахувати, що кількість відомих астероїдів, віднесених до якого-небудь типу, не обов’язково
відповідає дійсності. Деякі типи досить складні для визначення, і тип певного астероїда може бути
змінений при більш ретельних дослідженнях. Значний внесок у дослідження астероїдів зробили
астрономи Харківського університету, зокрема, проф. Д.Ф. Лупішко.
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5. Юпітер

Юпітер – п’ята за віддаленням від Сонця і перша
за розмірами планета Сонячної системи. Ця планети
названа на честь давньоримського бога Юпітера, це
аналог древньогрецького бога Зевса. Юпітер
знaходиться на відстані l = 5.2 а.о. = 778 млн. км.
Т = 11.86 років – період обертання навколо Сонця,
Rекв ≈ 71400 км ( 11.2R⊕ ),

M Юпітер = 318M ⊕ і

1
M .
1000

Юпітер обертається навколо своєї осі не як тверде
тіло – кутова швидкість обертання зменшується від
екватора до полюса. На екваторі t = 9 h 50 m (0.41t⊕ ) .
Внаслідок швидкого обертання полярне стиснення
Юпітера дуже помітне – полярний радіус менший за
екваторіальний
на
2500
км,

RЮпітер екв − RЮпітер пол = 2500 км.
Ефективна температура: Т Юпітер ≈ 105 ± 3 °К.

Рис 5.1. Планета Юпітер

Маса Юпітера визначалася двома методами:
1) за вимірюваннями збурень рухів планет чи астероїдів;
2) за розмірами орбіт супутників Юпітера. Зокрема, за середніми відстанями від Юпітера галілеєвих
супутників.
Швидкість обертання Юпітера визначається трьома методами:
1) Оптичний, полягає в реєстрації послідовних проходжень чітко виражених і довго існуючих
деталей через центр диска Юпітера. Спостереження проводять як візуальними, так і
фотографічними методами.
2) Спектральний, виконують виміри доплерівського зсуву фраунгоферових ліній сонячного спектру
після відбивання сонячного випромінювання від поверхні хмар планети з високим альбедо. Зараз
цей метод використовується рідко через невисоку точність і експериментальні труднощі
(використовувався на початку XIX ст).
3) Радіофізичні методи. В середині 1950 років було відмічено, що Юпітер дає сплески
декаметрового радіовипромінювання, які корелюють з певними ділянками планети. Вважаючи,
що радіосигнали випромінюються із фіксованих областей, можна визначити період обертання
планети. Подальші дослідження показали, що дійсно є три джерела радіовипромінювання на
трьох різних довготах.
Атмосфера Юпітера складається на 80% з водню і на 20% з гелію з невеликими домішками метану і
аміаку, яким належать найсильніші лінії поглинання в спектрі планети.
Тиск біля верхньої границі хмарового шару складає близько 1 атм. В атмосфері розрізняються світлі і
темні смуги, витягнуті вздовж паралелей, а також сама помітна деталь – Велика червона пляма розміром
13000 х 40000 км. Червона пляма вже майже 100 років спостерігається в тропічній зоні. Вона поступово
зменшується в розмірах (вдвічі за 100 років) і постійно зміщується на декілька градусів відносно
середнього положення. Речовина в плямі рухається по колу проти годинникової стрілки, виконуючи один
оберт за 6 земних діб. Вважають, що Велика червона пляма – це атмосферний вихор, гігантський шторм,
час життя якого в атмосфері Юпітера вимірюється майже тисячоліттями. Юпітер має іоносферу
протяжністю 3000 км і потужну магнітосферу, яка із сонячного боку має розміри 50 – 100 радіусів
Юпітера, а хвіст її тягнеться аж за орбіту Сатурна. Тобто, Сатурн час від часу знаходиться в магнітосфері
Юпітера.
Потужність інфрачервоного випромінювання і радіовипромінювання Юпітера втричі перевищує
енергію, яку отримує планета від Сонця. Радіовипромінювання носить синхротронний характер.
Джерелом енергії, яку випромінює планета в інфрачервоному діапазоні, може бути лише гравітаційне
стиснення планети. “Вояджер-1” в 1979 році виявив слабке кільце навколо Юпітера. Його існування ще в
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1960 році передбачив Всехсвятський С.К. Кільця Юпітера мають в 105 разів меншу густину ніж кільця у
Сатурна. Кільця Юпітера розміщені в екваторіальній площині на відстані 55 000 км від поверхні хмар
(зовнішня межа). Ширина кілець близько 6000 км, а товщина порядку 1 км. До того ж, воно утворене
дуже темними частинками, блиск його більш ніж в 10 тис. разів слабший за блиск кілець Сатурна, тому
спостерігати його із Землі дуже важко.

http://voyager.jpl.nasa.gov/image/images/jupiter/jupring.
gif
Рис. 5.2 Кільця Юпітера
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/solar%2
0system/jupiter/1995/35/image/a/

http://www.astrolab.ru/cgibin/galery3.cgi?id=25&no=91
Рис. 5.3 Супутники Юпітера

Рис. 5.4. Галілеєві супутники Юпітера в
порядку віддалення від планети
Галілеєві су пу тники Юпітера
Іо
Іo п’ятий з відомих супутників Юпітера і третій за величиною. Це – найближчий з Галілеєвих
супутників. Іо трохи більший за Місяць:
орбіта: 422000 км від Юпітера;
діаметр: 3630 км;
маса: 8.93⋅1022 кг.
На відміну від більшості супутників зовнішніх планет Сонячної системи, Іо за внутрішньою будовою
близький до планет земної групи. Він складається в основному з розплавлених силікатних порід. Останні
дані, отримані з космічного апарата “Галілео” вказують на те, що в Іо є залізне ядро (можливо, змішане із
сульфідами заліза) радіусом близько 900 км.
Поверхня Іо радикально відрізняється від поверхні всіх інших тіл Сонячної системи. Це було дуже
великим сюрпризом для вчених, коли вони побачили його вперше на зображеннях з “Вояджера”. Вони
очікували побачити кратери від падіння метеоритів, як на інших супутниках, та за їхньою кількістю на
одиницю площі визначити вік поверхні Іо. Але на Іо ударних кратерів практично немає – поверхня Іо
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дуже молода. Замість кратерів, “Вояджер-1” виявив сотні вулканічних кальдер. Деякі з вулканів
проявляють активність і зараз! Дивні фотографії стовпів магми з висоти 300 км були надіслані на Землю
обома “Вояджерами” і “Галілео”. Це, напевно, було найважливішим відкриттям у всій місії “Вояджера”
– перший реальний доказ, що інші “землеподібні” тіла всередині можуть мати високу температуру та
тектонічну активність. Речовина, що викидається з жерл вулканів Іо, складається із сульфідів або
діоксиду сірки. Вулканічні процеси на Іо швидко змінюються. Усього за декілька місяців між польотами
“Вояджера-1” і “Вояджера-2” деякі виверження припинилися, а інші виникли. Поверхня навколо
кратерів вулканів також помітно змінилася.

http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Jup_Io
Рис. 5.5. Виверження на Іо.
Енергія для всієї цієї активності, ймовірно, виділяється від припливної взаємодії між Іо, Європою,
Ганімедом і Юпітером. Ці три супутники перебувають на резонансних орбітах так, що Іо робить два
орбітальних оберти за кожен оберт Європи, яка, у свою чергу, обертається двічі за кожен оберт Ганімеда.
Хоча Іо, подібно Місяцю завжди повернутий однієї і тією же стороною до планети, але взаємодія з
Європою й Ганімедом змушує його трохи коливатися. Ці коливання витягують і стискують Іо більш ніж
на 100 метрів (100–метрові приливні хвилі!).
Іо також рухається впоперек ліній магнітного поля Юпітера, генеруючи електричний струм. Хоча
нагрівання, викликане цими струмами, мале у порівнянні з дією припливного механізму, його потужність
перевищує один трильйон ватів. Він також несе деяку частину речовини з Іо й формує тор інтенсивного
випромінювання навколо Юпітера. Частинки, що вилітають із цього тора, частково відповідають за
незвичайно велику магнітосферу Юпітера.
Недавні відомості, отримані з “Галілео”, вказують на те, що Іо може мати власне магнітне поле.
Іо має тонку атмосферу, яка складається із двоокису сірки й, можливо, з деяких інших газів.
На відміну від інших галілеєвих супутників, на Іо дуже мало або зовсім немає води. Це відбулося,
ймовірно, тому, що Юпітер був достатньо гарячим під час утворення Сонячної системи, що зміг
випарувати леткі елементи в околиці Іо, але не настільки гарячим, щоб проробити це з більш далекими
супутниками.
Європа
Європа – шостий з відомих і четвертий за розміром супутник Юпітера; це другий галілеєвий супутник:
орбіта: 670900 км від Юпітера;
діаметр: 3138 км;
маса: 4.80⋅1022 кг.
Європа схожа за хімічним складом на планети земної групи: вона складається в основному із
силікатних порід. Однак, на відміну від Іо, у Європи є тонкий зовнішній шар льоду. За останніми даними,
отриманими з космічного корабля “Галілео” виявилося, що Європа має шарувату внутрішню структуру,
можливо, з невеликим металевим ядром.
Але поверхня Європи зовсім не така, як в інших тіл Сонячної системи. Вона надзвичайно гладка: на
ній було виявлено всього кілька утворень висотою не більше декількох сотень метрів. На Європі дуже
мало кратерів; було виявлено тільки три кратери більше 5 км у діаметрі. Це може вказувати на молоду і
активну поверхню. Однак, “Вояджер” зробив картографування тільки частини поверхні при великій
роздільній здатності.
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Поверхня Європи дуже схожа на зображення океанічного льоду на Землі. Цілком можливо, що під
крижаною поверхнею Європи перебуває шар рідкої води 50 км в глибину. Рідкий стан підтримується за
рахунок припливного тепла.
Головна особливість Європи – серія темних смуг, що вздовж і впоперек перетинають весь супутник.
Найбільша з них близько 20 км довжиною з розмитими зовнішніми краями й світлішою центральною
частиною. Остання теорія утворення смуг говорить, що вони відбулися внаслідок серії вивержень
вулканів або гейзерів.
Сучасні спостереження за допомогою телескопа Хаббла показують, що на Європі дуже розріджена
атмосфера (10 – 11 бар), яка складається з кисню. Відомо, що з 61 супутника в Сонячній системі тільки
чотири (Іо, Ганімед, Титан і Тритон) мають атмосферу. На відміну від земної атмосфери з високим вмістом
кисню, атмосфера на Європі має не біологічне походження. Її атмосфера, швидше за все, утворилася під
дією сонячного світла і заряджених частинок, що вдаряються у крижану поверхню Європи і створюють
водяну пару, яка потім розкладається на водень і кисень. Водень потім розсіюється в космосі, а більш
важкий кисень залишається.
Ганімед
Ганімед – сьомий і найбільший з відомих супутників Юпітера. Ганімед – третій із галілеєвих
супутників:
орбіта: 1070000 км від Юпітера;
діаметр: 5262 км;
маса: 1.48⋅1023 кг.
Ганімед – найбільший супутник у Сонячній системі. Його діаметр перевершує діаметр Меркурія,
однак за масою він вдвічі легший. Ганімед також значно більший за Плутон.
Поверхня Ганімеда становить собою суміш двох типів рельєфу (у приблизно рівних пропорціях): дуже
старі, пориті кратерами, темні ділянки і відносно молоді (але все таки древні) більш світлі регіони з
великими масивами каналів і гірських хребтів. Їхнє походження має явно тектонічну природу, але деталі
нам не відомі. Щодо цього Ганімед більш нагадує Землю, ніж Венеру або Марс (в останніх не виявлені
сліди сучасної тектонічної активності).
Сліди слабкої кисневої атмосфери, що нагадує атмосферу, виявлену на Європі, були недавно знайдені
на Ганімеді за допомогою космічного телескопу Хаббла.
Аналогічні розломи й хребти є на Енцеладі, Міранді і Аріелі. Темні регіони нагадують поверхню
Каллісто.
Щільність кратерів на поверхні дозволяє оцінити вік – від 3 до 3.5 мільярдів років. Кратери
покривають систему розломів і самі перетинаються ними, що вказує на досить великий вік цих
розломів. Зустрічаються й відносно молоді кратери з викидами у вигляді променів.
Однак, на противагу Місяцю, кратери на Ганімеді досить плоскі, у них відсутні кільцеві вали й
центральні западини, типові для кратерів на Місяці і на Меркурії. Можливо, це пов’язано з відносною
неміцністю крижаної кори Ганімеда. Від древніх кратерів, чий рельєф практично зник, залишилися одні
“тіні”, відомі як палімпсести.
“Галілео” під час свого першого наближення до Ганімеда виявив, що Ганімед має свою магнітосферу.
Магнітосфера Ганімеда, можливо, створюється тими ж механізмами, що й на Землі: як результат руху
внутрішніх електропровідних шарів.
Каллісто
Каллісто – восьмий з відомих і другий за розмірами супутник Юпітера. Це найдальший від планети
галілеєвий супутник:
орбіта: 1883000 км від Юпітера;
діаметр: 4800 км;
маса: 1.08⋅1023 кг.
За розмірами Каллісто ненабагато менший за Меркурій, але втричі менший за масою.
На відміну від Ганімеда, Каллісто – супутник майже однорідний; однак, згідно з останніми даними
“Галілео”, відсоток скельних порід збільшується з наближенням до центру. Каллісто складається
приблизно на 40% з льоду та на 60% із силікатів/заліза.
Уся поверхня Каллісто покрита кратерами. Поверхня дуже стара, подібно до гірських районів на Місяці і
Марсі. Каллісто має найстаршу поверхню із всіх спостережуваних тіл Сонячної системи. Найбільші кратери
оточені групами концентричних валів, які нагадують величезні тріщини, згладжені за багато століть
повільним рухом льоду. Найбільший з них називається Валгалла. Приблизно 3000 км у діаметрі, Валгалла –
яскравий приклад багатокільцевих басейнів.
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Подібно до Ганімеда, давні кратери Каллісто сильно згладжені. У них відсутні високі кільцеві гори,
радіальні промені й центральне поглиблення типове для кратерів на Місяці і Меркурії. Детальні
зображення з “Галілео” показують, що принаймні в деяких районах більшість маленьких кратерів стерті.
Інша цікава деталь – довга серія ударних кратерів розташованих вздовж однієї лінії. Можливо, це
сліди падіння на Каллісто частин об’єкта, який був зруйнований припливними силами при близькому
прольоті поблизу Юпітера (подібно до того, що трапилося з кометою Шумейкерів-Леві-9).
У Каллісто дуже тонка атмосфера, яка складається з вуглекислого газу. “Галілео” не виявив магнітного
поля на Каллісто.
На відміну від Ганімеда, з його складним ландшафтом, на Каллісто мало свідчень тектонічної
активності.
6. Сатурн
Сатурн – шоста планета від Сонця і
друга за величиною.
Орбіта:
l = 1429400000 км
(9.54 а.о.),
діаметр:
DСатурн екв = 120536 км,

M Сатурн = 5.68 ⋅1026 кг.
В римській міфології Сатурн – бог
землеробства.
Сатурн відомий з доісторичних часів.
Галілей
першим
в
1610
році
спостерігав його в телескоп; він зробив
запис у щоденник, що був дуже
здивований його дивним видом. Важко
було провести інтерпретацію ранніх
спостережень планети через те, що
Земля кожні кілька років проходить
через площину кілець Сатурна. При
цьому вид зображень Сатурна з
низькою
роздільною
здатністю http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/Saturn_Spectrum.jpg
змінювався корінним чином.
Рис. 6.1. Планета Сатурн
Так було до 1659 р., коли Христиан Гюйгенс правильно розрахував геометрію кілець. Кільця Сатурна
були єдиними відомими в Сонячній системі до 1977 року, коли дуже слабкі кільця були відкриті навколо
Урана, а згодом і навколо Юпітера та Нептуна.
Першим космічним апаратом, що долетів до Сатурна, був в 1979 році “Піонер–11”, пізніше там
були “Вояджер–1”, “Вояджер–2” та “Кассіні”.
У телескоп диск планети виглядає стиснутим з полюсів; його екваторіальний і полярний діаметри
відрізняються майже на 10% (120536 км й 108728 км). Це результат його швидкого обертання й рідкого
стану. Інші газові планети також сплющені, але не так сильно.
Сатурн має найменшу з усіх планет густину: його середня густина 0.7 г/см3 – менше, ніж у води.
Як і Юпітер, Сатурн складається на 75% з водню і 25% – з гелію зі слідами води, метану, аміаку й
“гірських порід”. Склад Сатурна схожий на початковий склад протопланетної туманності, з якої
сформувалася Сонячна система.
Внутрішня будова Сатурна подібна будові Юпітера. Планета складається із твердого ядра, оточеного
шаром рідкого металічного водню, а зовні – шаром молекулярного водню.
Температура всередині планети висока – 12000 K. Сатурн випромінює в космічний простір більше енергії,
ніж одержує від Сонця.
Смуги, які так помітні на Юпітері, на Сатурні слабкіші. Вони набагато ширші поблизу екватора. Деталі
цих хмар із Землі непомітні, тому до візиту “Вояджера-1” неможливо було вивчати циркуляцію атмосфери
Сатурна. На Сатурні також виявлені довгоживучі овали і інші особливості, відомі із спостережень Юпітера.
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В 1990 році телескоп Хаббла спостерігав величезну білу хмару поблизу екватора Сатурна, цієї плями не
було під час візиту “Вояджера”; в 1994 році, навпаки, був виявлений досить маленький шторм.

Рис. 6.2. Кільця Сатурна. Головні позначення

Назва
D-кільце
C-кільце
Проміжок Максвела
(Maxwell Division)
B-кільце
Щілина Кассіні (Cassini
Division)
Проміжок Гюйгенса
(Huygens Gap)
A-кільце
Мінімум Енке (Encke
Minima)
Проміжок Енке (Encke
Division)
F-кільце
G-кільце
E-кільце

Таблиця 6.1. Кільця Сатурна
Положення
Маса, кг

Радіус
внутрішній,
км
67000
74500
87500

Радіус
зовнішній, км

Ширина,
км

74500
92000
88300

7500
17500
500

(кільце)
(кільце)
(проміжок)

92000
115800

117500
120600

25500
4800

(кільце)
(проміжок)

285 - 400

(проміжок)

14600
3500

(кільце)
29%-53%

325

78%

30-500
8000
300000

(кільце)
(кільце)
(кільце)

117680
122200
126430

136200
129940

133580
141210
165800
180000

173800
480000

11⋅1018
28⋅1019

62⋅1018

1⋅107?

Із Землі у Сатурна можна побачити два великі кільця A й B та одне слабке кільце C (табл. 6.1).
Проміжок між кільцями A й B відомий як щілина Кассіні. Більш слабкі проміжки в зовнішній частині
кільця A відомі як поділ Гюйгенса, Енке і Кассіні. На картинках з “Вояджера-1” видно чотири додаткових
нечітких кільця. Кільця Сатурна, на відміну від кілець інших планет, дуже яскраві (альбедо 0.2 – 0.6).
Хоча із Землі кільця виглядають суцільними, насправді вони складаються з незліченної кількості
маленьких частинок, у кожної з яких своя незалежна орбіта. Їхні розміри коливаються від сантиметра до
декількох метрів. Також можливі об’єкти розміром у кілька кілометрів.
Кільця Сатурна надзвичайно тонкі: хоча їхній діаметр рівний або більший 250000 км, їхня товщина не
перевищує 1.5 км. Всупереч своєму вражаючому зовнішньому вигляду, кільця містять дуже мало
речовини – якщо їх стиснути в одне тіло, то воно б не було більше 100 км у діаметрі.
Частинки кілець складаються, імовірно, в основному з водяного льоду, але можуть також містити в
собі часточки твердих порід, які вморожені у лід.
“Вояджер” підтвердив існування загадкових радіальних неоднорідностей у кільцях, названих
“спицями”. Природа неоднорідностей поки не зрозуміла, але, можливо, вона якимсь чином пов’язана з
магнітним полем Сатурна.
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Зовнішнє кільце Сатурна, F–кільце, має дуже складну структуру: воно складається з декількох
маленьких кілець, уздовж яких видно “ущільнення“ . Між деякими супутниками Сатурна й системою
кілець спостерігаються припливні резонанси: так звані “супутники–пастухи” (Атлас, Прометей і Пандора)
відіграють важливу роль в утриманні кілець на місці; Мімас, можливо, відповідає за відсутність речовини
у щілині Кассіні, яка, імовірно, подібна до люка Кірквуда у поясі астероїдів; Пан перебуває усередині
щілини Енке. Вся система резонансів дуже складна й ще погано вивчена. Походження кілець Сатурна
(та кілець інших планет-гігантів) невідоме. Хоча ці планети могли мати кільця з моменту свого
формування, але система кілець нестійка й речовина в них постійно повинна поповнюватися,
наприклад, за рахунок руйнування більших супутників.
Як й інші планети групи Юпітера, Сатурн має потужне магнітне поле.
У нічний час Сатурн легко видно неозброєним оком. Хоча він не такий яскравий, як Юпітер, у ньому
легко впізнати планету, тому що він не “мерехтить”, як зірка. Кільця й більші супутники можна
спостерігати в маленький астрономічний телескоп.
Сатурн має 18 супутників, які мають назву (табл. 6.2).
Серед супутників, у яких відомий період обертання, всі, крім Феби й Гіперіона обертаються
синхронно.
Три пари супутників Мімас-Тетіс, Енцелад-Діона й Титан-Гіперіон взаємодіють гравітаційно один з
одним таким чином, що встановлюється стабільне співвідношення між їхніми орбітальними періодами:
період орбіти Мімаса – рівний половині періоду орбіти Тетіса, вони перебувають у резонансі 1:2;
Енцелад-Діона – також 1:2; Титан і Гіперіона перебувають у резонансі 3:4.

№

Супутник

1
2
3

Пан (Pan)
Атлас (Atlas)
Прометей
(Prometheus)
Пандора (Pandora)
Епіметей
(Еpimetheus)
Янус (Janus)
Мімас (Mimas)
Енцелад (Enceladus)
Тетіс (Tethys)
Телесто (Telesto)
Калліпсо (Calypso)
Діона (Dione)
Олена (Helene)
Рея (Rhea)
Титан (Titan)
Гіперіон (Hyperion)
Япет (Iapetus)
Феба (Phoebe)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Від-нь,
тис. км
134
138
139

Радіус,
км
10
14
46

142
151
151
186
238
295
295
295
377
377
527
1222
1481
3561
12952

Маса, кг

Таблиця 6.2. Супутники Сатурна
Ким відкритий
Коли

2.70⋅1017

Шовальтер (Showalter)
Терріле (Terrile)
Коллінз (Collins)

1990
1980
1980

46
57

2.20⋅1017
5.6 ⋅1017

Коллінз (Collins)
Уолкер (Walker)

1980
1980

89
196
260
530
15
13
560
16
765
2575
143
730
110

2.01⋅1018
3.8⋅1019
8.4⋅1019
7.55⋅1020

Дольфю (Dollfus)
Гершель (Herschel)
Гершель (Herschel)
Кассіні (Cassini)
Рейтзема (Reitsema)
Паску (Pascu)
Кассіні (Cassini)
Лаку (Laques)
Кассіні (Cassini)
Гюйгенс (Huygens)
Бонд (Bond)
Кассіні (Cassini)
Пікерінг (Pickering)

1966
1789
1789
1684
1980
1980
1684
1980
1672
1655
1848
1671
1898

1.05⋅1021
2.49⋅1021
1.35⋅1023
1.77⋅1019
1.88⋅1021
4.0⋅1018

Крім 18 супутників, що мають імена, є ще шість гарних кандидатів і більш ніж десяток є повідомлення
про виявлення і навіть умовні підтвердження, але сьогодні тільки шість із них здаються реальними.
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Титан - супу тник Сату рна

http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/
gallery/Purple_Titan.jpg
Рис. 6.3. Зображення Титану отримане космічним
апаратом Касіні

http://www.esa.int/esammg/mmg.pl?b=b&type=I&mission=CassiniHuygens&single=y&start=46&size=b
ESA/NASA/JPL/University of Arizona
Рис. 6.5. Зображення поверхні Титана отримані при
спуску зонда Гюйгенс.

http://www.esa.int/esammg/mmg.pl?b=b&type=I&mission=CassiniHuygens&single=y&start=39&size=b
Credits: NASA/JPL/University of Arizona
Рис. 6.4. Деталі на поверхні Титана. Чітко
видні великий ударний кратер і гірські
ланцюги.

http://www.esa.int/esammg/mmg.pl?b=b&type=I&mission=CassiniHuygens&single=y&start=30&size=b
Credits: NASA/JPL/University of Arizona
Рис. 6.6. Метанові хмари на Титані

Титан – п’ятнадцятий і найбільший з відомих супутників Сатурна:
орбіта: 1221830 км від Сатурна;
діаметр:
5150 км;
маса:
1.35⋅1023 кг.
Супутник був відкритий Гюйгенсом у 1655 році.
Довгий час вважалося, що Титан найбільший супутник у Сонячній системі, однак сучасні
спостереження показали наявність у Титана товстої атмосфери, так що радіус його поверхні виявився
меншим, ніж у Ганімеда. “Вояджер-1” пройшов на відстані менше 4000 км від поверхні Титана.
Титан приблизно наполовину складається з водяного льоду, іншу частину становлять скельні породи.
Можливо він розділений на декілька шарів: кам’яний центр (ядро) розміром близько 3400 км, оточений
декількома шарами суміші різних кристалічних форм льоду. Його надра усе ще можуть бути гарячими.
Вважається, що за хімічним складом він нагадує Рею та інші супутники Сатурна. Титан має більшу
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густину, через те що він досить великий і його власна гравітація викликала більше стискання речовини в
його центрі.
Титан – єдиний із всіх супутників у Сонячній системі, що має досить потужну атмосферу. Її тиск на
поверхні перевищує 1.5 атмосфер, тобто на 50% вище ніж на Землі. Вона складається, в основному, з
молекулярного азоту (як і земна атмосфера), не більше ніж 6% аргону й декількох відсотків метану.
Цікаво те, що в атмосфері Титана виявлені сліди, принаймні, дюжини інших органічних сполук (етану,
гідроксиду цианіну, двоокису вуглецю) і води. Органічні сполуки утворюються при руйнуванні метану
сонячним світлом (у верхніх шарах атмосфери Титана, де метан переважає). Цей процес подібний до
утворення смогу над великими містами, тільки на Титані цей шар набагато товщий. За багатьма
параметрами атмосфера Титана нагадує умови на Землі в той ранній період її розвитку, коли життя на ній
тільки зароджувалося.
У Титана немає власного магнітного поля, а під час руху по орбіті він іноді залишає магнітосферу
Сатурна. Отже, він попадає під прямий вплив сонячного вітру. Це може іонізувати й винести частину
молекул з верхніх шарів атмосфери.
Сучасні спостереження за допомогою телескопа Хаббла дали чудове зображення поверхні Титана в
близькому інфрачервоному діапазоні, та показали, що обертання Титана синхронне, як і більшості інших
супутників Сатурна. Але найбільш цікаві результати дослідження Титана зроблені зондом Гюйгенс.
7. Уран
Уран – сьома за віддаленням від Сонця і
третя за величиною планета Сонячної
системи. Уран є газовим гігантом, як
Юпітер, Сатурн і Нептун. Він був
названий в честь давньогрецького бога
Урана.
Блакитний
колір
планети
пояснюється
поглинанням
світла
червоного
кольору
атмосферним
метаном. Однією із особливостей Урана
є нахил його осі, який складає майже 90°.
Назви південний і північний полюс для
Урана не очевидні. Про нього можна
сказати, що нахил його осі дещо
перевищує 90° чи нахил дещо менше 90°,
і Уран обертається в оберненому
відносно до інших планет напрямку. Ці
два описи еквівалентні з фізичної точки
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/solar%20system
зору, але дають різну орієнтацію полюсів
/uranus/1997/36/image/a/format/web_print/
– полюс, який є північним в одному з
описів, стає південним в іншому.
Рис. 7.1. Планета Уран.
Зрозуміло, що в результаті такого незвичного нахилу осі полярні райони Урана отримують більше
сонячної енергії ніж екваторіальні.
Фізичні характеристики Урану: l = 19.182 а.о. = 28.8 ⋅108 км, ексцентриситет е = 0.047, нахил
орбіти до площини екліптики 0.8°, період обертання 84 земні роки, період обертання навколо осі t ≅ 24 h ,
RУран екв ≅ 25400 км, M Уран ≅ 5M ⊕ , ρ = 1.26 г / см3 , альбедо А = 0.5, ефективна температура Tеф = 54 К.
Чому нахил осі такий великий, невідомо. Можливо, коли Уран ще тільки формувався, він зіткнувся із
іншою планетою, що також знаходилася на стадії формування.
Центр магнітного диполя не збігається з центром планети.
Уран був відкритий Вільямом Гершелем у 1781 р. Гершель дав планеті назву “зоря Георга” на честь Георга
ІІІ, короля Англії. Ця назва не прижилася за межами Англії. Французи називали планету Хершель, а згодом
Йохан Боде запропонував сучасну назву Уран, на честь древньогрецького бога. Ця назва почала
використовуватися з 1782 р.
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"Вояджер–2" запущений у 1977 р. NASA, поки що єдиний КА, який побував поблизу Урана. Всього
відомо 15 супутників Урана. Чотири найбільші з них називаються – Титанія, Оберон, Аріель і Умбріель.
Найближчий із великих супутників – Міранда, потім знаходяться Аріель, Умбріель, Титанія, Оберон.
Характеристики найбільших супутників, що обертаються на різних відстанях по коловій орбіті подано
в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1 Характеристика найбільших супутників Урана
Супутник
Діаметр, км
Відстань до Урана, тис. км
Міранда
480
130
Аріель
1156
191
Умбріель
1170
266
Титанія
1588
436
Оберон
1524
583
Всі інші супутники знаходяться між Ураном і Мірандою на відстані від 49 тис. км до 80 тис. км.
Найменшими супутниками є – Корделія і Афелія (15 – 26 км).
Уран має слабкі, майже непомітні планетарні кільця, які складаються з темних, покритих сажею
частинок матерії. Кільця Урана буди відкриті в березні 1977 р.

Рис. 7.2. Супутники Урана
8. Непту н
Нептун – восьма за віддаленням від Сонця
планета Сонячної системи. В 1845 і 1846 рр.
англійський астроном Джон Адамс і француз
Урбен Левер’є незалежно один від одного
розрахували положення Нептуна на основі
даних про невеликі збурення в русі Урана.
23 вересня 1846 р. Галле, проводячи
спостереження на обсерваторії в Берліні,
виявив планету на відстані один градус від
положення, передбаченого Левер’є. Таке ж
точне визначення Адамса, яке він зробив на
рік
раніше,
зустріло
в
Англії
необґрунтований
скептицизм
і
було
опубліковане
тільки
після
відкриття
планети. Відкриття Нептуна викликало у
Франції і Англії жорсткі суперечки про
національний пріоритет, і про те, як слід
назвати планету (Левер’є хотів назвати її на
свою честь). Зрештою, планета отримала
назву Нептун за іменем бога моря римської
міфології і було визнано вклад як Левер’є, http://voyager.jpl.nasa.gov/image/images/neptune/neptunex.gif
Рис.8.1. Планета Нептун
так і Адамса в її відкритті.

17

Цікавим є той факт, що розрахована Левер’є і Адамсом орбіта Нептуна дуже швидко відхилялася від
дійсної орбіти планети, і якби пошуки затягнулися на декілька років, то за цими розрахунками знайти
планету уже було б неможливо.
Орбіта Нептуна – одна з найбільш близьких до кола в Сонячній системі: e = 0.086, l = 4504.3 млн.
км, l змінюється в межах 29.8 – 30.4 а.о. Нахил орбіти до площини екліптики =1°46′.
Період обертання планети навколо Сонця Т = 164.79 років.
Радіус планети складає: RНептун екв = 24764 км,
RНептун пол = 24340 км,
M Нептун = 17.14 M ⊕ = 1.02 ⋅ 1026 кг,

ρ = 1.76 г/см3 .
Максимальна зоряна величина Нептуна на зоряному небі рівна 7.8, тобто він приблизно в п’ять разів
слабший найслабших зір, які можна побачити неозброєним оком. У великі телескопи він виглядає як
маленький голубуватий диск діаметром 2.3 кутові секунди.
На найкращих фотографіях, зроблених із Землі, можна розрізнити окремі яскраві хмари і яскраву димку
над південним полюсом планети.
КА “Вояджер–2” підтвердив ці спостереження, коли пройшов біля Нептуна 25 серпня 1989 р. Крім
того, він виявив багато нових деталей, в тому числі, значну циклонічну систему в південній півкулі –
велику темну пляму. До 1994 р. ця система розпалася, а космічний телескоп Хаббла виявив нову велику
темну пляму в північній півкулі.
“Вояджер–2” виявив також меншу циклонічну систему з яскравим ядром із перистих хмар, добре
видною системою смуг і багаточисленні тонкі перисті хмари. Також було виявлено маленьку яскраву
хмарку неправильної форми, яка здійснює один оберт за 16 годин. Вона отримала назву “Скутер” і може
бути вершиною викиду із нижніх шарів атмосфери. Вважають, що високі хмари, які знаходяться на 50 –
100 км вище основного шару, найімовірніше складаються із кристалів метану, а більш низький рівень – з
кристалів аміаку і сульфідів водню.
Атмосфера Нептуна на 98 % складається із водню і гелію. В ній міститься також 2.5 – 3% метану.
Перисті хмари в атмосфері Нептуна пов’язують із кристалами замерзлого метану. Сильні лінії
поглинання метану, що домінують у спектрі планети, надають Нептуну інтенсивний синій колір. У
спектрі виявлено також сліди молекулярного водню і етану. В мікрохвильовому діапазоні виявляється
присутність невеликої кількості аміаку.
Вісь обертання Нептуна нахилена до площини орбіти на 29°34′. “Вояджером–2” були зафіксовані вітри
із швидкостями 2400 км/год, які направлені проти обертання планети. Це найсильніші вітри в Сонячній
системі.
В усіх нових публікаціях про магнітне поле Нептуна, вказано, що вісь магнітного поля зміщена від
центра планети на відстань 0.55 RНептун , і вважають що магнітне поле породжується не ядром планети, а
мантією, багатою аміаком.
“Вояджер” також виявив на Нептуні полярні сяйва, хоч вони і були дещо слабкіші, ніж на Землі.
За даними на липень 2003 р. у Нептуна є 11 супутників.
Знімки з “Вояджера” показали, що навколо планети існує п’ять кілець, два яскравих і вузьких а три
більш слабких. Деякі сектори зовнішнього яскравого кільця значно яскравіші, ніж інші, тому при
спостереженнях із Землі вважалося, що навколо планети розміщені неправильні дуги. Протяжність таких
дуг складає від 1000 до 10000 км. Три найяскравіші із них отримали назву Воля, Рівність і Братерство
(1989N2R і 1989N1R). Яскраві кільця розміщені на відстанях 53 тис. км і 63 тис. км.
Внутрішнє яскраве кільце має ширину всього 15 км. Супутники Галатея і Деспіна рухаються якраз по
внутрішньому краю 1989N2R і 1989N1R, відповідно, і можливо, беруть участь в їх формуванні. Одне із
широких кілець розміщено на відстані 42 тис. км (1989N3R), інше між яскравими кільцями (1989N4R), а
третє заповнює простір між внутрішнім широким кільцем і планетою. Кільця не відбивають радіохвиль,
що вказує на відсутність у них частинок більше сантиметра. Те, що кільця краще видно, якщо Сонце
підсвічує їх ззаду, вказує на переважання пиловидних частинок. Можливо, кільця складаються з
метанового льоду, потемнілого під впливом випромінювання Сонця.
Найбільші супутники Нептуна:
Тритон, діаметр – 2705 км, густина – 2.07 г/см3, орбіта – 355 тис. км.
Нереїда, діаметр – 340 км, густина – 2.07 г/см3, орбіта – 5.5 млн. км.
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http://www.astrolab.ru/cgi-bin/galery3.cgi?id=13&no=1
Траєкторії супутників Нептуна.
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