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Слънчева система

Обекти в Слънчевата система
•

Слънчевата система се състои от Слънцето и всички
обекти на орбита около него, които включват
астероиди, комети, планети, спътници,
междупланетарен прах и газ. Терминът също може да
се използва за група от небесни тела обикалящи
друга различна от Слънцето звезда.

•

Слънцето, звезда от спектрален клас G2, която
съдържа 99,86% от масата на системата.
Планетите в Слънчевата система са осемтте тела,
обичайно наричани: Меркурий, Венера, Земя, Марс,
Юпитер, Сатурн и Уран Нептун.

•

СЛЪНЦЕ

Слънцето е звезда в центъра на нашата Слънчева
система. Планетата Земя е разположена в орбита
около Слънцето, както и множество други планети,
астероиди, комети и космически прах. Тя се е
формирала преди 4,6 милиарда години (според
ядрената космохронология); за типична G2 звезда се
очаква да съществува в продължение на около 10
милиарда години. Слънцето обикаля около центъра
на Млечния път на разстояние от около 25 000 до
28 800 светлинни години, извършвайки една
обиколка за около 226 милиона години.

Меркурий

•

Меркурий е най-близката до Слънцето и най-малката
планета в Слънчевата система. Видимата величина на
планетата варира между −0,4 и 5,5; Меркурий се
наблюдава винаги в непосредствена близост до
Слънцето и поради това рядко бива наблюдаван с
телескопи. Меркурий е най-близката до Слънцето и
най-малката планета в Слънчевата система.
Физическите характеристики на планетата са подобни
на тези на Луната. По повърхността на Меркурий има
множество кратери, и също няма никакви естествени
спътници и почти никаква атмосфера. Има голямо
планетно ядро от желязо, което създава магнитно
поле със сила около 1% от тази на магнитното поле на
Земята.

Строеж
1. Кора - 100-200км плътна
2. Мантия - 600км плътна
3. Ядро - 1.800км радиус

•

Планетата има относително голямо желязно ядро
(дори в сравнение със земното). Меркурий е съставен
по маса от 70% метали и 30% силикати. Средната
плътност на планетата е 5430 kg/m³, малко по-малка от
земната. Причината, въпреки високото си съдържание
на желязо, Меркурий все пак да отстъпва на Земята по
плътност е много по-голямата маса на Земята (масата
на Меркурий е 5.5% от Земната), която сгъстява цялата
планета. Ядрото на Меркурий заема 42% от обема на
планетата срещу 17% за Земята. Дебелината на
заобикалящата мантия е 600 km.

Венера

Венера е втората по ред планета от Слънчевата система
и носи името на богинята Венера от римската митология.
Тя е земеподобна планета, много близка по големина и
общи качества до Земята; понякога е наричана
„планетата-сестра на Земята“. От всички планети в
Слънчевата система Венера има най-малък орбитален
ексцентрицитет равен на 0,7%. Венера е най-яркото
небесно тяло след Луната и Слънцето и затова понякога
често е смятана за звезда и е наричана Зорница,
Денница (Деница) и Вечерница.

Атмосфера
Венера има атмосфера, съдържаща главно въглероден
диоксид и малко количество азот. Налягането на
повърхността на планетата е огромно — 90 пъти повисоко от това на земното морско равнище или
еквивалентно на налягането в земните океани на около
1 km дълбочина. Атмосферата, богата на CO2, поражда
силен парников ефект и повишава температурата на
повърхността с повече от 460 °C над стойността.

Земя
Земя
Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е
най-голямата от земеподобните планети в тази
система и единствената, на която според
съвременните научни схващания има живот. Земята е
формирана преди около 4,54 милиарда години и
скоро след това придобива единствения си естествен
спътник — Луната. От всички животински видове,
които са се развили на Земята, човекът (Homo
sapiens) е единственият, който е развил
интелигентност.

Атмосфера

Земята има сравнително гъста атмосфера,
съставена от 78% азот, 21% кислород, 1% аргон и
примеси от други газове като например въглероден
диоксид и водна пара. Атмосферата играе ролята на
топлинен буфер между Земята и Слънцето. Газовото
съдържание на атмосферата е нестабилно и се
поддържа от биосферата. Изобилието на молекулен
кислород се поддържа от растенията, които използват
слънчевата енергия. Без тях цялото количество
кислород с времето би реагирало с елементите на
повърхността. Наличието на свободен кислород в
атмосферата е доказателство за протичането на
жизнени процеси.

Марс
Марс е четвъртата планета от Слънцето в Слънчевата
система. Тя носи името на бога на войната от римската
митология Марс поради факта, че изглежда червена на
нощното небе. По тази причина е наричана още „Червената
планета“. Марс има два естествени спътника: Фобос и
Деймос, които са малки по размери, с неправилна форма и
за които се счита, че са прихванати от гравитацията на
планетата астероиди. Символът на планетата е стилизирано
изображение на щита и копието на Марс.

Атмосфера
налягане е едва 750 паскала (0,75% или
133 пъти по-малко от това на земното морско равнище). Тя
се състои от 95% въглероден диоксид, 3% азот, 1,6% аргон и
следи от кислород и вода. През 2003 г. по време на
наблюдения от Земята е открит и метан — потвърдено през
март 2004 г. от апарата Марс експрес.

Юпитер

Юпитер е петата по отдалеченост от Слънцето планета
и най-голямата (с голяма преднина) в Слънчевата
система. Юпитер и другите газови гиганти в
Слънчевата система (Сатурн, Уран и Нептун) са
известни още като юпитероподобни планети, планетигиганти. Планетата носи името на бога Юпитер от
римската митология. В гръцката митология това е
главният бог гръмовержецът Зевс. Затова
астрономическият символ е стилизирано
изображение на светкавица.

Атмосфера
Атмосферата на Юпитер се състои от
приблизително 86% водород и 14% хелий по
брой атоми и 75% водород, 24% хелий и 1% други
примеси по маса. Атмосферата съдържа следи
от метан, водна пара, амоняк и скални примеси
както и минимални количества въглерод, етан,
сероводород, неон, кислород, фосфин и сяра.
Най-външният слой на атмосферата съдържа
кристали замръзнал амоняк.
• Атмосферното съдържание е много близо до
първичната слънчева мъглявина. Сатурн има
подобен състав, но Уран и Нептун имат много помалко водород и хелий.

Сатурн
Сатурн е шестата планета от Слънчевата
система. Тя е газов гигант и е втора по
големина в Слънчевата система след Юпитер.
Сатурн е известен най-вече с пръстените си
съставени от лед и космически прах. Сатурн
носи името на римския бог на посевите и на
земеделието Сатурн, съответствие на бога
Кронос в древногръцката митология .
Символът на планетата е стилизирано
изображение на сърп .

Атмосфера

•

•
•

За атмосферата на Сатурн са характерни облачни
пояси подобни на тези на Юпитер, но много по-бледи и
по-широки в областта на екватора. Облачните пояси на
Сатурн за първи път са изследвани от апаратите
Вояджър. Впоследствие обаче увеличението в
разделителната способност на земните телескопи
(виж също телескопа Хъбъл) позволява тези пояси да
се наблюдават и от Земята.
За атмосферата на Сатурн са характерни бури и
турбуленции подобни на тези на Юпитер
През 1994 г. е наблюдавана още една по-малка буря.
При наблюдения в инфрачервения диапазон е открит
полярният вихър (вид турбуленция) за който е
характерно, че е значително по-топъл от
заобикалящата го атмосфера и е единствен по рода
си в Слънчевата система. Докато температурата на
Сатурн обикновено е около -185 °C, температурата на
вихъра е около -122 °C.

Уран

Уран е седмата планета от Слънчевата система. Тя е газов
гигант и е трета по размери и четвърта по маса в Слънчевата
система. Уран носи името на бога на небето от древногръцката
митология Уран. Уран е съставен главно от скали,

различни видове лед и само около 15% водород и
незначително количество хелий . Уран, както и Нептун, е
подобен на вътрешността на Юпитер и Сатурн.

Нептун

Нептун е осмата планета от Слънчевата система и найвъншния газов гигант в Слънчевата система. Тя е
четвъртата по размери и третата по маса. Поради
значителната ексцентричност на орбитата на Плутон,
Нептун понякога е най-отдалечената от Слънцето
планета. Нептун носи името на римския бог на морето
Нептун. Символът на планетата е стилизирано
изображение на тризъбеца на Нептун. Атмосферата на
Нептун е съставена основно от водород и хелий със
следи от метан.

Атмосфера

•

Поради отдалечеността си от Слънцето, Нептун
получава много малко слънчева енергия.
Повърхностната температура на планетата е −218 °C
(55 K). Тя обаче изглежда има вътрешен източник на
топлина, за която се смята, че е останала още от
акрецията на младата планета и която бавно се
разсейва в околното пространство. В атмосферата на
Нептун бушуват най-бързите ветрове в Слънчевата
система — до 2000 km/h, които вероятно се подхранват
от потока топлина от вътрешността на Нептун.

Планети джуджета
• Планета-джудже е небесно тяло, сходно по
параметри с планета, но при това няма
достатъчно маса, че да „освободи“ своята орбита
от други астрономически обекти. Този термин е
приет от Международния астрономически съюз
на 24 август 2006 като разрешение на проблема
с дефинирането на термина „планета“. Друг
сходен термин възприет от съюза е плутоид. С
него се означават планети-джуджета, които са
отвъд орбитата на Нептун.

Плутон (планета-джудже)
Плутон е деветата планета от Слънчевата система. Плутон
обикаля около нашата звезда за почти 250 години, така че
от откриването й до сега тя не е изминала дори 1/4 от пътя
по орбитата си. Плутон е един замръзнал безжизнен свят в
покрайнините на Слънчевата система. До 24 август 2006 г.
Плутон се смяташе за деветата планета от Слънчевата
система. Поради малките си размери, наклона на орбитата
спрямо слънчевия екватор и ексцентричната си орбита,
заради която понякога се намира по-близо до Слънцето от
Нептун, се спореше дали Плутон трябва да се разглежда
като планета. Промяната на статута му от планета в
планета-джудже се дължи на това, че наскоро бяха открити
3 небесни тела, подобни на него, които претендираха да
бъдат десета планета и учените решиха, че е по-добре да
махнат него, отколкото да добавят други планети.

Ерида (планета-джудже)
• Ерида (с временно наименование преди
номерирането 2003 UB313) е най-голямата
планета-джудже и деветото по големина тяло в
Слънчевата система. Малко след откриването на
Ерида се оказа, че обектът е по-голям от Плутон,
което поставя въпроса дали това тяло не може да
се нарича планета. Последвалата дискусия в
астрономическата общност завършва чак през
август 2006, когато на XXVI конгрес на
Международния астрономически съюз (МАС) се
приема нова дефиниция за планета, според
която Плутон, заедно с Ерида и 1 Церера, е
включен в нов клас: планети-джуджета.

Церера (планета-джудже)
•

ра (бивше обозначение 1 Церера) е планетаджудже в Слънчевата система. Открит е на 1 януари
1801 г. от италианския астроном Джузепе Пиаци
приблизитело 950 km, което го прави
най-масивния обект в основния пояс.

Хаумея (планета-джудже)
•

Хаумея (формално означение (136108) Хаумея) е
планета-джудже в пояса на Кайпер. Открита е през
2004 г., а на 17 септември 2008 г. бива призната за
планета-джудже от Международния астрономически
съюз и бива наречена на хавайската богиня на
раждането Хаумея. Тя има два спътника - Хияка и
Намака.

Метеорит
•

Метеоритът в българския народен език се среща
словосъчетанието: "огнебесгур" (от огнена + небесна
+ сгур) или "божа сгур", "божа огнесгур", "небесна
шлака" и др. е твърдо метеорно тяло с извънземен
произход, паднало върху земната повърхност (или на
повърхността на друга планета или спътник).
Метеоритите са с неправилна многостенна форма, със
заоблени ръбове, покрити с тъмна кора и
вдлъбнатини. Имат размери от няколко милиметра до
няколко метра, тежат от няколко грама до няколко
тона. Биват железни (>90% метал), железно-каменни
(~50% метал), каменни (<10% метал). Съдържат главно
силиций, алуминий, желязо, калций и кислород.
Метеоритите най-често падат поединично, тъй като са
неразрушили се при навлизането си в земната
атмосфера тела. При падането на големи метеорити
се образуват метеоритни кратери.

Астероид
• Под името астероид се класифицират малки
обекти с твърда повърхност на орбита около
Слънцето. Астероидите още се смятат за малки
планети или планетоиди, много по-малки от
същинските планети. За повечето астероиди се
смята че са останки от протопланетарния диск
които не са били погълнати от планети или
изхвърлени извън Слънчевата система по време
на нейното формиране. Някои астероди имат
собствени спътници. Почти всички астероиди се
намират в астероидния пояс на елиптични
орбити между тези на Марс и Юпитер.

Комета
•

•

Кометите са астрономически обекти със сравнително
малки размери, подобни на астероидите, но
съставени предимно от летливи вещества като
например различни видове лед (въглероден диоксид,
метан и вода), както и прах и примеси от други
минерали. Поради това те понякога биват наричани
"топки от мръсен сняг".
Кометите обикновено се движат по
високоексцентрични елиптични орбити, чийто афелий
често лежи отвъд орбитата на Плутон. За тях се
приема, че произхождат от облака на Оорт, където
температурите са достатъчно ниски, така че да
позволят съществуването на водата, метана и
въглеродния диоскид в твърдо агрегатно състояние.
Някои комети след многократни преминавания през
вътрешната част на Слънчевата система са загубили
външния си слой от летливи елементи и в някои
отношения са неотличими от астероиди.

