Układ Słoneczny
Układ Słoneczny to Słońce i jego najbliższe
otoczenie. Otoczenie to zawiera planety wraz z ich
księżycami, planetoidy, komety, meteoroidy oraz
bardzo rozrzedzoną, gazowo-pyłową, materię międzyplanetarną. Choć odkrywa się dziś planety
w otoczeniu innych niż Słońce gwiazd, to badania
fizyki Układu Słonecznego, ze względu na bliskość
przedmiotu obserwacji, najbardziej przybliżają nas do
zrozumienia procesów prowadzących do powstania
i ewolucji planet.
Chociaż astronomowie nie potrafią dać jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powstał nasz
Układ Słoneczny, to istnieje zgodny pogląd, iż
powstał on ok. 5 mld lat temu z ogromnego obłoku
gazu i pyłu, nazywanego pierwotną mgławicą słoneczną. Obłok ten zawierał kilka razy więcej masy niż
dzisiejsze Słońce. W ciągu milionów lat zapadł się do
płaskiego, wirującego dysku, który miał gęstą i gorącą część centralną. Z tej części powstało Słońce,
natomiast planety i reszta obiektów Układu Słonecznego powstały z pozostałej materii.

SŁOŃCE
Słońce skupia około 99.8 % masy całego Układu Słonecznego. Wynika stąd, że pole grawitacyjne Słońca rządzi ruchami
pozostałych ciał układu. Planety i inne ciała okrążają Słońce
po swoich orbitach. Płaszczyzny tych orbit na ogół są
nachylone pod małymi kątami w stosunku do płaszczyzny
równika słonecznego. Kierunek obiegu wszystkich planet
wokół Słońca jest ten sam i pokrywa się z kierunkiem rotacji
Słońca. Przestrzeń zajmowana przez ciała Układu Słonecznego jest ogromna w porównaniu z rozmiarami tychże ciał.
Podczas gdy promień Słońca wynosi 0.696 mln km,
a największej z planet, Jowisza, 0.0714 mln km, to średnie
odległości planet od Słońca zawierają się w przedziale od
58.5 do 4500 mln km.
Słońce jest ogromną kulą bardzo gorącej plazmy (zjonizowanego gazu). W jego wnętrzu zachodzą reakcje
termojądrowe, zamieniające wodór w hel, produkujące ogromne ilości energii, która jest stopniowo przenoszona na
zewnątrz, aż do powierzchni, skąd jest wypromieniowywana
w przestrzeń. Jej część, głównie w postaci ciepła i światła,
dociera do Ziemi dając warunki do życia na naszej planecie.

PLANETY
Wśród planet wyróżnia się cztery planety typu ziemskiego (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars), cztery
planety olbrzymie reprezentowane przez Jowisza (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun) oraz grupę planet
karłowatych, reprezentowanych przez Plutona. Planety typu ziemskiego znajdują się w bliskim
otoczeniu Słońca, podczas gdy planety olbrzymie znacznie dalej. Planety typu ziemskiego
charakteryzują się małymi rozmiarami i dużymi gęstościami. Planety olbrzymie są duże i rzadkie.
Posiadają pierścienie i bardzo liczne satelity. Chociaż w grupach planet daje się wskazać pewne
cechy wspólne, to w istocie każda planeta jest inna. W dobie intensywnej penetracji Układu
Słonecznego przez sondy kosmiczne w szybkim tempie narasta wiedza o poszczególnych
planetach
i coraz mocniej uwydatnia się indywidualny charakter każdej z nich.
Merkury rozmiarem i wyglądem bardzo przypomina Księżyc. Powierzchnia planety jest gęsto usiana kraterami, a jej
atmosfera jest bardzo rzadka. Na Merkurym nie ma pór roku. Obszary okołorównikowe planety są mocno grzane przez
Słońce, a obszary polarne są zawsze zmrożone.

Przejawem aktywności słonecznej są m. in. plamy słoneczne,
protuberancje i rozbłyski chromosferyczne. Plamy są chłodniejszymi obszarami fotosfery o rozmiarach od kilkuset do
100 tysięcy km i czasie życia od kilkunastu dni do kilku
miesięcy, które wydają się ciemne w porównaniu z gorętszym (o ok. 1500°C) i zarazem jaśniejszym otoczeniem.
Protuberancje, to plazma układająca się wzdłuż linii pola
magnetycznego. Zdarza się, że protuberancje eksplodują
i ich materia z wielką prędkością zostaje wystrzelona ze
Słońca. Rozbłyski chromosferyczne to nagłe, krótkotrwałe,
lecz bardzo intensywne pojaśnienia niewielkich obszarów
chromosfery, obserwowane najczęściej poza plamami.
Obrazy Słońca na różnych
długościach fali

Wenus jest najwolniej rotującą planetą w Układzie Słonecznym. Atmosfera Wenus jest o wiele masywniejsza i bardziej
rozległa niż ziemska. Jej skład jest zdominowany dwutlenkiem węgla (96.4%). Dwutlenek węgla wywołuje tzw. efekt
cieplarniany, który powoduje, że temperatura na powierzchni Wenus przyjmuje wartość aż 472 °C, i pozostaje równie
wysoka w nocy jak w dzień. Wenus w czasie jej widoczności jest, po Księżycu, najjaśniejszym ciałem niebieskim na
nocnym niebie.
Schemat powstania Układu Słonecznego: 1. Zapadanie się
grawitacyjne obłoku gazu i pyłu. 2. Pod wpływem grawitacji
pierwotna mgławica utworzyła gęsty obszar centralny
(protosłońce) oraz rzadszy obszar zewnętrzny (dysk protoplanetarny). W miarę kurczenia się obłok obracał się coraz szybciej
i stawał się coraz bardziej spłaszczony, a w jego centralnej
części temperatura wzrastała. 3. Niestabilności w obracającym
się dysku powodowały powstawanie pierścieni, w których pod
wpływem grawitacji skupiła się materia. Stopniowo, na skutek
sklejania się małych pyłków, powstały w nich planetozymale
(małe obiekty skalne lub skalno-lodowe). 4. Przyciąganie
grawitacyjne oraz zderzenia pomiędzy planetozymalami
doprowadziły do powstania planet. Te, które powstały najbliżej
protosłońca, zbudowane są głównie z materiału skalnego
i metali, gdyż taki materiał był najbardziej odporny na działanie
wysokiej temperatury. 5. W zewnętrznych częściach dysku
obiekty utworzone z planetozymali były zbudowane ze skał
i lodu. Były na tyle duże, że przyciągnęły ze swojego otoczenia
wielką ilość gazu, Wkrótce po powstaniu wielkich planet
gazowych protosłońce stało się w pełni uformowaną gwiazdą.

Ziemia, Posiada atmosferę bogatą w azot i tlen, a nade wszystko posiada bardzo dużo wody w fazie ciekłej. Wyróżnia się
też stosunkowo silnym polem magnetycznym. We wnętrzu Ziemi gęstość przekracza wartość 14000 kg/m 3, a temperatura
wynosi około 6000 K, czyli tyle, co na powierzchni Słońca. Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi i przypisuje mu się
dzisiaj kluczową rolę jeśli chodzi o rozwój życia na Ziemi. Jest naszym najbliższym sąsiadem kosmicznym i jedynym
ciałem niebieskim, na którym człowiek postawił swoją stopę. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na srebrnym globie wcale
nie ma atmosfery. Jedną z uderzających konsekwencji tego faktu jest to, że dźwięk nie ma tam ośrodka, w którym mógłby
się rozchodzić. Na Księżycu panuje zatem idealna cisza. Niebo jest idealnie czarne, nie tylko w nocy, ale i w dzień.

Plamy na Słońcu

Mars Obserwacje ruchów Marsa pozwoliły Kopernikowi sformułować teorię heliocentryczną, a Keplerowi wyprowadzić
prawa ruchu planet. Na Marsie znajduje się największy poznany masyw wulkaniczny w Układzie Słonecznym.
U podstawy masyw ten ma średnicę około 600 km. Wznosi się na wysokość 25 kilometrów względem poziomu
otaczającej go powierzchni.

Masa Słońca (Ziemia = 1)
Temperatura powierzchni
Temperatura jądra
Średnica równikowa
Biegunowy okres rotacji
Równikowy okres rotacji
Średnia odległość od Ziemi

Jowisz zawiera 71% masy planetarnej Układu Słonecznego i jest największą planetą okołosłoneczną. W jego atmosferze
występują liczne wiry – największy z nich nazywany jest Wielką Czerwoną Plamą. Plama ta istnieje już przynajmniej od
300 lat i jest większa od rozmiarów Ziemi. Jowisz posiada ponad 60 księżyców o rozmiarach powyżej około 1 km. Wiele
spośród nich to przechwycone asteroidy. Cztery największe księżyce Jowisza (Io, Europa, Ganimedes i Kallisto) odkryte
zostały przez Galileusza na początki XVII wieku.
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PLANETOIDY (asteroidy)
Są to bryły skalne, obiegające Słońce, o średnicach
większych od umownej granicy 50 m, ale nie na tyle
duże, aby być planetami. Ich łączna liczba w naszym
Układzie Planetarnym wynosi zapewne kilka
milionów. Większość z nich krąży wokół Słońca
pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Są one
najprawdopodobniej pozostałością materii, z której
utworzyły się planety. W grupie planetoid zbliżających się do Ziemi znanych jest około 4500
obiektów, z czego 500-1000 ma średnice większe niż
1 km. Orbity niektórych z nich przecinają orbitę
Ziemi, przez co może dojść zderzenia. Kolizja Ziemi
z ciałem o średnicy 50 m zdarza się średnio raz na
tysiąc lat, natomiast do zderzenia z ciałem o średnicy
1 km dochodzi dwa razy na milion lat. Zderzenia
z ciałami o 5-cio kilometrowych średnicach prowadzą do globalnych katastrof i zdarzają się nie
częściej niż raz na 10-100 mln lat. W celu
przewidzenia kolizji z Ziemią prowadzi się badania
monitorujące orbity planetoid. W ich wyniku
stwierdzono np., że planetoida 99942 Apophis o średnicy 325 m, zbliży się do Ziemi na odległość nie
mniejszą niż 5.6 promienia Ziemi 13.06.2029 r.

Planetoida Ida
53.6×24.0×15.2 km

Planetoida Westa
560×578×458 km
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Masa (Ziemia = 1)
Temperatura powierzchni
Średnica
Okres obrotu na równiku
Okres obiegu dookoła Słońca w latach
Liczba księżyców
Średnia odległość od Słońca
* na powierzchni chmur

KOMETY
Komety, to drobne ciała Układu Słonecznego, poruszające się po
bardzo wydłużonych orbitach okołosłonecznych. Rozmiary jąder
kometarnych wahają się od kilku do kilkudziesięciu (nawet kilkuset)
km. Przez większość swego życia komety rezydują daleko,
w najchłodniejszych obszarach Układu Słonecznego, gdzieś poza
orbitą Neptuna. Orbity komet jednopojawieniowych mają kształt
parabol lub hiperbol z ogniskami w Słońcu.
Komety periodyczne, jak chociażby słynna
kometa Halley’a, poruszają się po orbitach
eliptycznych. Gdy kometa zbliża się do Słońca,
wzrasta jej temperatura, a z lodowo-skalnej
bryły, stanowiącej jądro komety, zaczynają się
uwalniać bardziej lotne substancje, tworząc
gazową głowę komety. Przy dalszym zbliżaniu
się komety do Słońca zaczyna się tworzyć
warkocz, ciągnący się czasem na miliony Kometa Hale-Boppa
sfotografowana
kilometrów. Są to gazowo-pyłowe strumienie
w Bieszczadach
materii, zdmuchiwane z głowy komety dzięki
w kwietniu 1997
ciśnieniu promieniowania słonecznego. Wiele
roku.
komet kończy życie upadkiem na Słońce,
a nawet na planety (np. upadek D/Shoemaker-Levy 9 na Jowisza 16 lipca 1994). Przy
każdym zbliżeniu do Słońca komety okresowe
tracą sporą ilość swojego budulca wzdłuż orbity.
Jeśli Ziemi zdarzy się przecinać jakąś dawną
(zaśmieconą cząstkami komety) orbitę kometarną, obserwuje się rój meteorów (np. Perseidy
w okolicach 12 sierpnia).
Kometa Hyakutake

Saturn posiada okazałe pierścienie składające się z miliardów drobin, o rozmiarach od mikroskopowych do
kilometrowych. Saturn posiada również ponad 60 księżyców. Największy z nich, Tytan – drugi, co do
wielkości, księżyc Układu Słonecznego – jest łatwo widoczny przez małe teleskopy. Posiada rozległą
atmosferę, co wyróżnia go wśród satelitów planet. Gęstość Saturna jest znacznie mniejsza od gęstości wody
więc „wrzucony” do niej pływał by po powierzchni.
Uran jego oś obrotu leży prawie idealnie w płaszczyźnie jego orbity. Przy okresie obiegu dookoła Słońca
równym około 84 lata, co 42 lata któryś z biegunów jest zwrócony wprost ku Słońcu. Spekuluje się, że
nietypowe ustawienie osi rotacji Urana względem płaszczyzny jego orbity może wynikać z dawniejszej kolizji
planety z jakimś masywnym ciałem. Pierścienie Urana są ubogie i składają się z czarnego materiału. Pośród
ponad dwudziestu odkrytych księżyców Urana, cztery mają średnice powyżej 1000 km, a największy z nich,
Titania, ma średnicę 1578 km.
Neptun swoją niebieską barwę zawdzięcza, podobnie jak Uran, domieszce (ok. 3%) metanu w atmosferze.
Podobnie jak inne planety typu Jowisza, Neptun ma pierścienie. Posiada też kilkanaście księżyców, w tym jeden
dominujący, Tryton, o średnicy 2706 km.

METEOROIDY, METEORY,
METEORYTY
Są to drobne ciała, o średnicach nie
przekraczających umownej granicy 50 m,
wędrujące w obrębie Układu Słonecznego. Gdy wpadną w atmosferę ziemską,
wywołują zjawisko meteoru. Większość
wpadających do atmosfery ziemskiej
meteoroidów ma średnice od ułamka
milimetra do kilku centymetrów. Jeśli
meteoroid ma średnicę od kilkunastu
centymetrów do kilkudziesięciu metrów
to nie ulega on całkowitemu spaleniu
w atmosferze, lecz spada na Ziemię.
Znaleziony na powierzchni Ziemi fragment meteoroidu nazywamy meteorytem.

Meteor na nocnym niebie

Krater Barringera o średnicy 1200 m, pozostały po
uderzeniu meteoroidu o średnicy ok. 50 m

Eksplozja 20 m meteoroidu
w obwodzie czelabińskim
2013 r.

Meteoryt żelazno
kamienny

