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czym jest nasz układ słoneczny?
Układ Słoneczny jest częścią Galaktyki i powstał ok 4,6 miliarda lat temu. Składa się ze
słońca (naszej gwiazdy dziennej) oraz wszystkiego, co wokół słońca krąży.

Należy do niego planety i ich księżyce, planety karłowate wraz z satelitami, a także

planetoidy, komety i niezliczona ilość mniejszych kosmicznych okruchów.

Planety to duże obiekty w przestrzeni, które krążą pośród gwiazd. Same nie świecą,

odbijają po prostu światło gwiazd ( Ziemia nie świeci, ona po prostu odbija światło
naszej gwiazdy, którą jest Słońce).

W naszym układzie Słonecznym jest 8 planet, obracają się one wokół gwiazd.
Możemy sobie wyobrazić, że Układ Słoneczny jest złożony z dwóch obszarów:

*Pierwszy to obszar wewnętrzny (planety, które wchodzą w jego skład są najbliżej

Słońca). Zawiera 4 planety: MERKURY, WENUS, ZIEMIA I MARS. Wszystkie podobnie jak

nasza Ziemia mają skalistą, twardą powierzchnię- więc mówimy, że są planetami "typu
ziemskiego".

*Drugi obszar to tzw. zewnętrzny Układ Słoneczny. Wchodzą w jego skład planety, które
nazywamy gazowymi i lodowymi olbrzymami. Są to: JOWISZ, SATURN,(gazowe) oraz
URAN oraz NEPTUN (lodowe).

Poza orbitą ostatniego NEPTUNA krąży jeszcze PLUTON, który jest planetą karłowatą. Ma
on twardą i lodową powierzchnię.
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SŁoŃCE
"Nasze" Słońce jest niewielką gwiazdą, kulą która składa się z
gazu, który utrzymuje się przez własną grawitację i jest
pozbawiona stałej powierzchni. Odległość i położenie Ziemi od
Słońca sprawia, że jest to dla nas szczególna gwiazda, która
sprawia, że na Ziemi są "przyjazne" warunki do życia. Ale takich
gwiazd we wszechświecie jest miliardy.

MERKURY
To pierwsza planeta, która krąży najbliżej Słońca i jest
najmniejsza z wszystkich ośmiu planet (in. globów). Jest planetą,
którą trudno zbadać z uwagi na bliskość sąsiadującego z nią
Słońca. Jest niewiele większy od naszego, ziemskiego Księżyca.
Jednak przez to, że składa się głównie z ciężkich metali, jak
żelazo dlatego jest od niego znacznie cięższy. Niewielka
atmosfera na tej planecie (podobnie jak na naszym księżycu)
sprawia, że ta planeta nie wytrzymuje zderzenia z kosmicznym
gruzem dlatego MERKURY pokryty jest kraterami. Jest to
najszybsza z wszystkich planet naszego Układu Słonecznego (
pędzi ona 50 km na sekundę).

WENUS
to druga planeta od Słońca, zaraz po niej jest nasza Ziemia.
Budową i wielkością przypomina naszą planetę, ale różni nas to,
że obraca się bardzo wolno. Jest jedyną planetą Układu
Słonecznego, która obraca się w przeciwnym niż one kierunku. Jej
gruba i gęsta atmosfera "przechwytuje" ciepło, przez co WENUS
jest najgorętszą planetą w naszym Układzie. WENUS ma góry,
doliny i wulkany. Wenus widziana z kosmosu jest jaskrawobiała
(kryją ją chmury, które odbijają światło) ale jeśli byśmy na niej
"stanęli) to wszystko widzielibyśmy na pomarańczowo.
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ZIEMIA
Ziemia jest trzecia w kolejności od Słońca jeśli chodzi o
odległość. Rozmiarem natomiast piątą planetą Układu
Słonecznego. A z planet wewnętrznych jest największa (ale
niewiele większa od WENUS). Dotąd nie zaobserwowano. aby na
żadnej innej planecie rozwinęło się życie. Nazywa się ją błękitną
planetą, ponieważ oceany pokrywają prawie 70% całej
powierzchni Ziemi. Pod powierzchnią tych oceanów kryje się wiele
wulkanów. Niektóre z nich są wyższe od Mont Everest. Najdłuższe
pasmo górskie także znajduje się pod powierzchnią oceanów.
Ziemia ma jeden księżyc (jako jedyna, inne planety mają ich albo
dużo więcej albo wcale). Pojedynczy księżyc sprawia, że
kołysanie ziemi jest stabilizowane a dzięki temu mamy bardziej
stabilny klimat. Ziemia nie jest doskonałą kulą, ma kształt
zbliżony do elipsoidy (kula spłaszczona na biegunach).
Wszystkie planety Układu Słonecznego poza naszą ZIEMIĄ mają
nazwy imion greckich i rzymskich bogów i bogiń. Nasza nazwa
jako jedyna oznacza glebę lub suchy ląd.

mars
Mars jest zimnym globem, pokrytym pustyniami, wulkanami i
kanionami Na Marsie (podobnie jak na Ziemi) występują pory
roku i jest obserwowana pogoda, jednak atmosfera na tej
planecie jest zbyt rzadka, aby ciekłą woda mogła się na niej
dłużej utrzymywać. Nazywana jest CZERWONĄ PLANETĄ, ponieważ
na jej powierzchni występują tlenki żelaza, czyli rdzy. Największy
wulkan na Marsie jest trzy razy wyższy od szczytu Mont Everest a
tym samym jest najwyższą górą Układu Słonecznego. Oba
bieguny Marsa są pokryte czapami polarnymi, składającymi się
głównie z zamarzniętej wody. Zdaniem naukowców duża ilość
wody która jest w nich zmagazynowana świadczy, że na MARSIE
istniało kiedyś życie. Łazik CURIOSITY bada obecnie skały o glebę
na tej planecie, aby dowiedzieć się, czy istnieje na niej
możliwość istnienia życia teraz i w przyszłości.
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JOWISZ
JOWISZ jest największą planetą Układu Słonecznego i pierwszą
planetą z tzw. układu zewnętrznego. Znajduje się tuż za pasem
planetoid. Jest tak ogromny, że mógłby pomieścić wszystkie inne
planety z naszego Układu. Patrząc na JOWISZ z naszej Ziemi,
widzimy go jako drugą po WENUS najjaśniejszą planetę na niebie.
Jowisz obraca się wokoło swoje osi szybciej niż pozostałe
planety. Doba na JOWISZU trwa zaledwie 10 godzin ( na Ziemi
24). Na Jowiszu obserwuje się wielką Czerwoną Plamę, jest nią
olbrzymi układ burzowy (o średnicy naszej Ziemi), która nie
wygasa od setek lat.
Jowisz ma trzy cienkie pierścienie, jednak są trudne do
zaobserwowania ( są znacznie rozrzedzone).
Lodowe księżyce Jowisza (głównie cztery pierwsze) mogą być
najlepszym miejscem ze wszystkich ciał Układu Słonecznego do
poszukiwania życia (pod lodową powierzchnią mogą mieć
oceany ciekłej wody).

SATURN
Saturn jest planetą unikatową, którą otacza wieniec pierścieni
(większych i mniejszych). Wszystkie z gazowych olbrzymów mają
pierścienie (z okruchów skał, lodu i drobin pyłu) ale żadne nie
wyglądają tak spektakularnie jak Saturna (ma siedem
pierścieni). Te piękne pierścienie widać z Ziemi nawet przez
mały teleskop. Jest to potężna planeta składająca się głównie z
wodoru i tlenu. Na SATURNIE jest naprawdę wietrznie (wiatry są
tam prawie 4,5 raza szybsze niż na Ziemi

URAN
Uran to siódma planeta licząc od Słońca. Jest zimny i wietrzny.
Uran podobnie jak WENUS obraca się w przeciwnym kierunku niż
pozostałe planety, jednak jako jedyny "leży" prawie całkowicie na
boku. Ma dwa zestawy wąskich pierścieni. Pierwszy zestaw składa
się z 9 szarych pierścieni a drugi zestaw z czerwonego i
niebieskiego.
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NEPTUN
Neptun to ostatni gazowy olbrzym. Zbudowany jest z wodoru,
metanu i helu ( obecności metanu zawdzięcza swój niebieski
kolor). Nazwano go na cześć boga morza. Jest zimny i ciemny.
Ma sześć znanych pierścieni.

PLUTON - planeta karłowata
Do 2006 roku był uznawany za 9 planetę naszego Układu
Słonecznego. Jednak po odkryciu podobnych jak obiektów
naukowcy postanowili że wyłączą go z klasy planet naszego
Układu a zaklasyfikują do klasy planet karłowatych. Pluton ma
niewielki rozmiary (2/3 ziemskiego Księżyca) i słabe pole
grawitacyjne. Pluton nie ma pierścieni. Jego atmosfera składa
się z azotu, metanu i tlenku węgla. Ma twardą lodową
powierzchnię.

pas planetoidów
Pas planetoid jest obszarem między orbitami MARSA i JOWISZA.
Oddziela wewnętrzne planety (typu ziemskiego) od planet
zewnętrznych (planet olbrzymów). Składa się ze skalnych
odłamków i okruchów. Większość naukowców jest zdania, że te
odłamki i okruchy są pozostałościami z okresu w którym
formował się nasz Układ Słoneczny i że wówczas nie udało im się
połączyć w planetę. Jest obszarem w kształcie dysku.

pas KUIPERA
Podobnie jak pas planetoid, jest obszarem w formie dysku w
którym krążą obiekty lodowe w tym także planety karłowate i
komety. Położony jest poza orbitą Neptuna.
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GWIAZDY
NASZE SŁOŃCE
Jest niewielką gwiazdą, kulą gazu który utrzymywany jest przez
własną grawitację (pozbawioną stałej powierzchni). Dla Ziemi
jest szczególną gwiazdą. Temperatura na Słońcu jest tak
ekstremalna, że mogłaby doprowadzić do wrzenia diamenty i
grafit. Kilka sond kosmicznych stale obserwuje tę gwiazdę aby
odkrywać ją oraz ostrzegać nas o niebezpieczeństwach pogody
kosmicznej. W porównaniu z Ziemią Słońce jest bardzo duże,
jednak przy innych gwiazdach we wszechświecie jest maleńkie.

INNE SŁOŃCA
Gwiazdy mają najróżniejsze kolory, rozmiary i temperatury
(gwiazda czerwona jest chłodniejsza od białej, a biała jeszcze
chłodniejsza od błękitnej). Gdy gwiazda całkowicie zużyje
wodorowe paliwo w jądrze, staje się białym karłem.
Największe gwiazdy we wszechświecie noszą nazwę
nadolbrzymów (ich masa dziesiątki razów przewyższa masę
naszego Słońca). Żyją one krótko i młodo umierają.

czarne dziury
są to miejsca w przestrzeni kosmicznej w których jest tak silne
przyciąganie grawitacyjne, że nie może go przezwyciężyć nawet
światło. Skoro światło nie wydostaje się z czarnej dziury, to
obiektu tego nie można zauważyć. Dopiero specjalne teleskopy
mają szansę je zauważyć przez obserwację nietypowo
zachowujących się, leżących blisko nich gwiazd i obłoków gazu.
Mogą mieć różne wielkości i rozmiary.
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komety
Są to kosmiczne kule śniegowe, z zamrożonych skał, gazów i
pyłów. Mają rozmiary niewielkiego miasta. Gdy orbita przywiedzie
je w pobliże Słońca, to jego ciepło ogrzewa kometę i wydobywa
się wtedy gaz i pył. Powstaje wówczas olbrzymia głowa (często
większa od większości planet). Ten wydobywający się gaz i pył
tworzy także długie warkoczy (na miliony kilometrów). Swoją
nazwę wzięły od greckiego słowa oznaczającego "długie włosy".
Większość komet przybywa do nas z lodowych, pełnych pyłów
obszarów poza orbitą PLUTONA, leżącego w Pasie Kuipera.
Gdy Ziemia przechodzi przez ogon komety, to na niebie
obserwuje się deszcz meteorytów.

meteory i meteoryty
METEOROIDAMI są niewielkie okruchy skał w kosmicznej
przestrzeni, które podczas wtargnięcia w atmosferę planety stają
się METEORAMI, czyli spadającymi gwiazdami. Każdego roku
obserwujemy z Ziemi ok 30 deszczów meteorów.
METEORY rozgrzewają się na skutek tarcia i zostawiają za sobą
barwne warkocze, te z ich fragmentów, które nie spłoną, spadają
na Ziemię jako METEORYTY. Wyróżnia się METEORYTY żelazne,
kamienne i kamienno- żelazne.
Naukowcy twierdzą, że każdego dnia na Ziemię opada prawie 50
ton materiału który pochodzi z METEORYTÓW.
Ziemia była wielokrotnie bombardowana przez METEORYTY, co
prowadziło do ogromnych zniszczeń. Uważa się, że wiele milionów
lat temu to właśnie spadający METEORYT przyczynił się do
wymarcia dinozaurów.

Słońce

Słońce
pas planetoidów

Mars

Merkury

Ziemia

pas planetoidów

Merkury wenus

Dodaj trochę treści

Wytnij i przyklej

wenus
Ziemia

Jowisz

Mars

Jowisz

Saturn

Saturn

Uran

Uran

Neptun

Neptun

Dodaj trochę treści

