Zadania do rozwiązania przed klasówką

Odległość między Słońcem a Uranem jest równa około 20 AU. 1AU=150 000 000 km. Oblicz czas,
po którym światło słoneczne dotrze do Urana: (c=300 000 km/s)

Merkury










Odległość od Słońca w mln km: 59,9
Okres obiegu wokół Słońca: 87,969 dnia
Okres rotacji: 58,65 dni
Średnica (km): 4878
Masa (Ziemia = 1): 0,056
Objętość (Ziemia = 1): 0,05
Gęstość (g/cm³): 5,43
Prędkość ruchu po orbicie (km/s): 47,4
Liczba znanych księżyców: 0

0,4 au

Merkury jest pierwszą i najmniejszą planetą naszego Układu. Merkury jest
pozbawiony atmosfery.
Maksymalna temperatura na Merkurym wynosi +427°C, a minimalna -212°C.
wschód Słońca następuje na nim co 176 dni
Około 14 razy w każdym stuleciu Merkury przesuwa się dokładnie między
Słońcem a Ziemią.
Wenus










(Gwiazda Wieczorna lub Jutrzenka)

Odległość od Słońca w mln km: 108,2
Okres obiegu wokół Słońca: 224,7 doby
Okres rotacji: 243 doby
Średnica (km): 12104
Masa (Ziemia = 1): 0,815
Objętość (Ziemia = 1): 0,88
Gęstość (g/cm³): 5,24
Prędkość ruchu po orbicie (km/s): 35,0
Liczba znanych księżyców: 0

0,7 au

Wenus jest drugą planetą od Słońca i jest ona otoczona obłokami trujących gazów.
Jest bardzo jasna ponieważ jej gęste chmury bardzo dobrze odbijają światło.
Maksymalna temperatura na Wenus dochodzi do +482°C. Czas obrotu Wenus
wokół osi jest najdłuższy w Układzie Słonecznym i wynosi aż 243 doby - mniej
niż na okrążenie Słońca, przez co dzień na Wenus jest dłuższy niż rok. Planeta ta
wiruje w przeciwną stroną niż porusza się po swojej orbicie, jest to tzw. "obrót
wsteczny".

Ziemia










Odległość od Słońca w mln km: 149,6
Okres obiegu wokół Słońca: 365 dni 6h
Okres rotacji: 23 h 56 min
Średnica (km): 12752
Masa (Ziemia = 1): 1,000
Objętość (Ziemia = 1): 1,00
Gęstość (g/cm³): 5,52
Prędkość ruchu po orbicie (km/s): 29,8
Liczba znanych księżyców: 1

1 au

występuje na niej woda i zawierająca tlen atmosfera. W grudniu Ziemia znajduje
się nieco bliżej Słońca, a w czerwcu jest najbardziej od niego oddalona. Oś Ziemi
jest nachylona w stosunku do Słońca, dzięki czemu mamy pory roku. Obroty
Ziemi wokół własnej osi powodują zjawiska dnia i nocy.
Atmosfera Ziemi składa się głównie z azotu i tlenu, ma grubość około 100 km
Księżyc jest jedynym satelitą naturalnym Ziemi. Jego średnica wynosi 3476 km,
a odległość od Ziemi 380 tys. km. Jego przyciąganie grawitacyjne powoduje na
Ziemi przypływy i odpływy mórz i oceanów.
Mars










Odległość od Słońca w mln km: 227,9
1,5 au
Okres obiegu wokół Słońca: 686,738 dnia
Okres rotacji: 24 h 37 min
Średnica (km): 6788
Masa (Ziemia = 1): 0,107
Objętość (Ziemia = 1): 0,15
Gęstość (g/cm³): 3,04
Prędkość ruchu po orbicie (km/s): 24,1
Liczba znanych księżyców: 2

Mars jest widoczny na niebie jako czerwony, podobny do gwiazdy punkt. Jest on
skalistą planetą, którą pokrywają czerwone pustynie, stąd popularna nazwa Czerwona Planeta. Atmosfera (rzadka) składa się w większości z dwutlenku
węgla, co uniemożliwia oddychanie. Występują tam potężne burze pyłowe, jest
tam niezwykle zimno, a powierzchnia planety pokryta jest okruchami skał.
Maksymalna temperatura na Marsie dochodzi do +27°C, a minimalna -126°C. 2
księżyce Marsa są prawdopodobnie fragmentami planetoid, a są to Phobos i
Deimos.

Pas planetoid od 2,12 do 3,3 au rozmiar od setek km do rozm. mikroskopijnych.
Ceres średni. 952 km
Jowisz










Odległość od Słońca w mln km: 778,3
5,2 au
Okres obiegu wokół Słońca: 11 lat 315 dni
Okres rotacji: 9,8 godzin
Średnica (km): 142800
Masa (Ziemia = 1): 317,9
Objętość (Ziemia = 1): 1316
Gęstość (g/cm³): 1,32
Prędkość ruchu po orbicie (km/s): 13,1
Liczba znanych księżyców: 63

Szybki ruch wirowy i ciepło z wnętrza planety powodują powstanie silnych
wiatrów, dzielących atmosferę z wodoru i helu o grubości 1000 km na
równoleżnikowe pasy opadających lub wznoszących się gazów.
Wiatry na nim osiągają prędkość do 500 km/h.
Jowisz jest pierwszą z czterech wielkich planet - gazowych gigantów.
Saturn










Odległość od Słońca w mln km: 1427
9,5 au
Okres obiegu wokół Słońca: 29 lat 167 dni
Okres rotacji: 10 h 14 min
Średnica (km): 120660
Masa (Ziemia = 1): 95,1
Objętość (Ziemia = 1): 755
Gęstość (g/cm³): 0,7
Prędkość ruchu po orbicie (km/s): 9,6
Liczba znanych księżyców: 60

Saturn jest szóstą planetą od Słońca, drugą co do wielkości (po Jowiszu)
Jest jedną z planet zewnętrznych, gazowych gigantów. Jest bardzo zimny.
Atmosfera jego składa się głównie z wodoru, helu i amoniaku. Tytan, największy
z księżyców Saturna, jest jedynym księżycem w Układzie Słonecznym otoczonym
atmosferą podobną do ziemskiej.

Uran










Odległość od Słońca w mln km: 2870
Okres obiegu wokół Słońca: 84,014 lat
Okres rotacji: 10 h 49 min
Średnica (km): 51108
Masa (Ziemia = 1): 14,5
Objętość (Ziemia = 1): 52
Gęstość (g/cm³): 1,27
Prędkość ruchu po orbicie (km/s): 6,8
Liczba znanych księżyców: 27

19,6 au

Różnice temperatur nie są duże i wynoszą od -208°C do -212°C.
Górna warstwa jego atmosfery składa się głównie z wodoru i helu, a w warstwach
niższych tworzą się metanowe chmury. Metan pochłania światło czerwone,
dlatego też Uran oglądany z przestrzeni kosmicznej jest zielono - niebieski. Oś
obrotu Urana jest niemal pozioma. Obiega Słońce jak beczka.
Neptun










Odległość od Słońca w mln km: 4497
Okres obiegu wokół Słońca: 164,78 lat
Okres rotacji: 15 h 40 min
Średnica (km): 49530
Masa (Ziemia = 1): 17,2
Objętość (Ziemia = 1): 44
Gęstość (g/cm³): 1,77
Prędkość ruchu po orbicie (km/s): 5,4
Liczba znanych księżyców: 13

30 au

Neptun jest najbardziej odległą i najmniejszą planetą gazową. Okres obiegu wokół
Słońca 165 lat, a porusza się ona ze średnią prędkością 5,4 km/s. Jądro Neptuna
stanowi około 50% jego V i jest zbudowane ze skał i lodu. Otacza je amoniak
i metan, co nadaje mu niebieskie zabarwienie. Prędkość wiatrów do 2,5 tys. km/h.

Pas Kuipera 30 – 50 au. planetoidy niektóre 1000 km średnicy.
Pluton i Charon o m=1/7 masy Plutona
Komety średnice ok kilku km. Koma - długi warkocz gazu i pyłu (sublimacja
lodowej powierzchni.
Obłok Oorta ponad miliard obiektów, głównie lodowych. Od 300 do 50 000 au
(prawie 1 ly)

