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Шановне учнівство!

Ви починаєте вивчення однієї з найдавніших і цікавих наук — 
астрономії, яка досліджує природу, походження та еволюцію як 
окремих небесних тіл, так і Всесвіту в цілому. У підручнику ви 
здійсните своєрідні космічні мандри крізь простір і час.

Так, у розділах:
• «Що вивчає астрономія?» ви розглянете історію зародження 

науки астрономії та еволюцію уявлень людини про Всесвіт;
• «Основи практичної астрономії» і «Вимірювання часу та ка-

лендар» ви навчитесь розпізнавати сузір’я на нічному небі й за 
допомогою небесних світил орієнтуватись на місцевості та ви-
мірювати час;

• «Закони руху планет» ви вивчите основні закони «небесної ме-
ханіки», адже всі космічні тіла, супутники та космічні кора-
блі рухаються згідно із законом всесвітнього тяжіння, який 
ви вивчали в курсі фізики. Ви дізнаєтесь, який вагомий вклад 
в освоєння космосу зробили видатні українські вчені.
В астрофізичних розділах ви дізнаєтесь, які фізичні умови іс-

нують на поверхні планет Сонячної системи, чому навколо пла-
нет існують кільця, як народжуються нові зорі й перетворюються 
у пил планетні системи.

Окрім того, у підручнику ви знайдете відповіді на такі цікаві пи-
тання:

• Що впливає на зміну клімату на Землі?
• Скільки часу ще буде світити Сонце?
• Як долетіти до чорної діри?
• Що загрожує існуванню земної цивілізації?
• Чи існують у Всесвіті «темна енергія» і «темна матерія»?
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До розділів додаються контрольні запитання, теми для диску-
сій і завдання для спостережень.

Підручник містить докладні відомості про телескопи, що доз-
воляють дослідити поверхню Місяця, супутники Юпітера, кільця 
Сатурна, а також спостерігати галактики, які розташовані на від-
стані десятків мільйонів світлових років від Землі.

Працюючи за матеріалом підручника, ви отримаєте мож-
ливість самостійно перевіряти набуті знання та закріплюва-
ти практичні навички. Окрім того, рубрика «Дізнайтеся біль-
ше» познайомить вас із цікавими фактами, які стосуються теми 
й підвищать інтерес до вивчення предмета. Посилання на елек-
тронні матеріали розміщено на сторінках підручника спеціаль-
ною позначкою і.

Умовні позначення

 Контрольні запитання

 Тема для дискусії

 Завдання для спостереження

 Для допитливих

 Висновки

 Дізнайся більше

Звертаємо особливу увагу, що під час астрономічних спосте-
режень не можна дивитися на Сонце ані в телескоп, ані неозбро-
єним оком.



77

Вступ

Предмет астрономії та його особливості
Завдання астрономії на різних історичних етапах. Розвиток 

астрономічної науки пройшов довгий шлях від вірувань у не-
бесні надзвичайні сили і Землі, як центру Всесвіту, до запус-
ку у космос людей і автоматичних станцій для дослідження не 
тільки навколоземного простору, але й інших планет Сонячної 
системи.

Основні причини, що обумовили і стимулювали зародження 
й розвиток астрономії:

• практичні потреби повязані з землеробством, мисливством, 
орієнтування у просторі;

• нагромадження астрономічних знань для розвитку астрології 
(необгрунтоване з позицій сучасної науки намагання за поло-
женням планет на небі передбачати хід подій на землі (погоду 
та урожай, мир чи війну для держави, долю правителя, а зго-
дом — і кожної людини);

• найголовнішою причиною для розвитку астрономії було не-
стримне бажання людської думки проникнути в суть речей, 
усвідомити справжнє положення Землі й людини у Всесвіті, 
пізнати закони, за якими рухаються світила.
Галузі астрономії. Існують такі розділи астрономії: астро

метрія — вивчає положення і рух небесних тіл та їхніх систем; 
небесна механіка — вивчає закони руху небесних тіл; астрофізи
ка —вивчає природу космічних тіл: їхню будову, хімічний склад, 
фізичні властивості; космологія — вивчає будову та еволюцію 
Всесвіту як єдиного цілого.

Об’єкти дослідження в астрономії
Астрономія — наука про Всесвіт, що вивчає розміщення, рух, 

будову, походження і розвиток небесних тіл і створених ними сис-
тем. Всесвіт у широкому розумінні цього слова — все суще, що роз-
ташоване на Землі та за її межами.

Зв’язок астрономії з іншими науками. Астрономічні методи 
мають надзвичайно велике значення не тільки в космонавтиці, 
а й для навігації в мореплавстві і авіації. При складанні геогра-
фічних і топографічних карт, календарів для народного господар-
ства, вирахування настання морських припливів і відпливів, ви-
значення сили тяжіння в різних точках земної поверхні з ціллю 
виявлення покладів корисних копалин, також використовуються 
астрономічні дані. Тобто значення астрономії в житті сучасного су-
спільства неможливо переоцінити.

Найвидітніші астрономи. Найвидатніші вчені, що внесли суттє-
вий вклад у становлення астрономії: Микола Коперник (1473–1543) 
«зрушив Землю, зупинивши Сонце». Йоган Кеплер (1618–1621) 

М. Коперник (1473–1543)

Г. Галілей (1564–1642)
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встановив закони руху планет. Галілео Галілей (1564–1642), від-
крив чотири супутники Юпітера, фази Венери та ін. Ці відкрит-
тя утверджували геліоцентричну модель світу Коперника. Ісаак 
Ньютон (1643–1727), узагальнивши закони Кеплера про рух пла-
нет, відкрив закон всесвітнього тяжіння і заклав основи небес-
ної механіки. Вільям Гершель (1738–1822) створив модель нашої 
Галактики — велетенської, але скінченних розмірів системи зір. 
Йозеф Фраунгофер (1787–1826) вперше використав спектральний 
аналіз в астрономії. Едвін Габбл (1889–1953) довів, що за межа-
ми нашої Галактики є незліченне число інших таких же зоряних 
систем і що цей світ галактик розширюється. Альберт Айнштайн 
(1879–1955) створив теорію відносності, яка стала фундаментом 
космології.

Розвиток астрономічної науки в Україні
Українські вчені зробили значний внесок у розвиток астроно-

мії: К. Е. Ціолковський створив теорію реактивного руху; укра-
їнський учений Ю. В. Кондратюк у 1918 р. обчислив траєкторію 
польоту на Місяць, яка була пізніше застосована у США під час 
підготовки космічних експедицій «Аполлон». Видатний конструк-
тор перших у світі космічних кораблів і міжпланетних станцій 
С. П. Корольов (1906–1966) народився та вчився в Україні. Під 
його керівництвом 4 жовтня 1957 р. у Радянському Союзі був за-
пущений перший у світі супутник Землі, створені АМС, які пер-
шими в історії космонавтики досягли Місяця, Венери та Марса. 
Найбільшим досягненням космонавтики в той час був перший пі-
лотований політ космічного корабля «Восток», на якому 12 квіт-
ня 1961 р. льотчик-космонавт Ю. О. Гагарін здійснив космічну 
кругосвітню подорож.

Дізнайтеся більше про розвиток астрономії в Україні.

Астрономічні знання і розвиток цивілізації
Сучасна астрономія, залишаючись фундаментальною наукою, 

має величезне прикладне значення і безпосередньо пов’язана з на-
уково-технічним прогресом людства. Вивчення різноманітних не-
бесних тіл, які можуть перебувати в умовах дуже високих і дуже 
низьких температур, густин і тиску, збагачує важливими дани-
ми «земні» науки — фізику, хімію та ін. Закони небесної меха-
ніки покладено в основу теорії руху космічних апаратів, а прак-
тичну космонавтику уявити без астрономії взагалі неможливо. 
Дослідження Місяця і планет дозволяють значно краще вивча-
ти нашу Землю.

Крім того, астрономія є однією з найголовніших наук, завдя-
ки яким створюється наукова картина світу — система уявлень 
про найзагальніші закони будови і розвитку Всесвіту та його ок-
ремих частин. 

І. Ньютон (1643–1727)

С. П. Корольов (1906–1966)
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СОнячнА СиСтемА
тема. Будова Сонячної системи
1. Історія вивчення Сонячної системи.
2. Склад і будова Сонячної системи.
3. Можливість існування невідомих планет в Сонячній системі.

 Історія вивчення

З давніх-давен небо вражало уяву людей своєю загадковістю, 
але багато століть воно залишалось для них недосяжним, а тому 
священним. Фантазія людей населила небо могутніми істотами — 
богами, які керують світом і навіть вирішують долю кожної люди-
ни. Вночі примарне сяйво зір зачаровувало людей, тому вигадка 
прадавніх астрономів об’єднала окремі зорі у фігури людей і тва-
рин — так з’явились назви сузір’їв. Потім були помічені світила, 
що рухаються серед зір,— їх назвали планетами (з грец.— блука-
юча; рис. 1).

Перші спроби пояснити таємничі небесні явища були зробле-
ні в Давньому Єгипті понад 4000 років тому та у Давній Греції ще 
до початку нашої ери. Єгипетські жерці склали перші карти зоря-
ного неба, дали назви планетам.

Давньогрецький філософ Клавдій Птолемей у ІІ ст. н. е. ство-
рив геоцентричну систему світу, у якій Земля розміщується у цен-
трі. Землю у просторі оточують 8 сфер, на яких розташовані Мі-
сяць, Сонце та 5 відомих у ті часи планет: Меркурій, Венера, Марс, 
Юпітер і Сатурн (рис. 2). На 8-й сфері розміщуються зорі, які з’єд-
нані між собою і обертаються навколо Землі як єдине ціле.

Рис. 2. Геоцентрична система світу Рис. 3. Геліоцентрична система світу

У ХVI ст. польський астроном Миколай Коперник запропо-
нував геліоцентричну систему світу, у якій у центрі розташова-
не Сонце, а планета Земля та інші планети обертаються навколо 
нього по колових орбітах (рис. 3). За цією системою Земля та інші 

1

Рис. 1. Планета Сатурн

Геоцентрична система світу: 
у центрі Земля, а всі інші небесні 
тіла обертаються навколо неї.

Геліоцентрична система світу: 
у центрі розташоване Сонце. 
Земля разом із планетами 
обертається навколо нього.
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планети Сонячної системи оберталися навколо Сонця в такому по-
рядку: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Геніаль-
ність відкриття Коперником геліоцентричної системи світу поляга-
ла в тому, що він, зруйнувавши межу між небом і Землею, висунув 
гіпотезу, що у Всесвіті діють одні й ті самі закони, справедливі як 
на Землі, так і в космосі.

У 1609 р. італійський фізик Галілео Галілей уперше використав 
телескоп для спостереження за небесними світилами, відкрив супут-
ники Юпітера (рис. 4) та побачив зорі в Молочному Шляху (рис. 5).

Вільям Гершель у 1781році відкрив планету Уран. Пізніше він 
створив найбільший, свого часу, телескоп з діаметром дзеркала 
122 м і майже відразу відкрив супутники Сатурна Мімас і Енце-
лад, а згодом супутники Урана Титанію та Оберон. 

У ХІХ ст. почався новий етап у вивченні космосу, коли 
у 1814 р. німецький фізик Йозеф Фраунгофер відкрив лінії по-
глинання у спектрі Сонця — фраунгоферові лінії (рис. 6), потім 
лінії поглинання були виявлені у спектрах інших зір. За допомо-
гою спектрів астрономи визначають хімічний склад, температуру 
і навіть швидкість руху космічних тіл.

У 1851 році Ґалле і д’Аррест на основі розрахунків Левер’є, 
відкрили Нептун.

Пояс Койпера (рис. 7), який розташований за орбітою Нептуна 
і містить близько 70–100 тис. об’єктів діаметром понад 100 км, ви-
явлено у 1992–2000 рр. завдальшки 30–50 а.о. від Сонця. До нього 
належить, зокрема, Плутон, який 26 Генеральна асамблея Міжна-
родного астрономічного союзу 2006 р. перекласифікувала з плане-
ти на карликову планету.

Створення у ХХ ст. видатним німецьким фізиком Альбертом 
Айнштайном загальної теорії відносності допомогло астрономам 
збагнути дивне червоне зміщення ліній поглинання у спектрах 
далеких галактик, що було відкрите американським астрономом 
Едвіном Габблом у 1929 р. Габбл довів, що галактики розлітають-
ся, і пізніше вчені створили теорію еволюції Всесвіту від його за-
родження до сьогодення (рис. 8). Це дало поштовх до створення 
нової науки — космології.

Рис. 7. Пояс Койпера

Рис. 4. Юпітер та його супутники

Рис. 5. Молочний шлях

Рис. 6. Фраунгоферові 
лінії у спектрі Сонця
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Рис. 8. Габбл довів, що галактики розлітаються, і пізніше вчені створили 
теорію еволюції Всесвіту від його зародження до сьогодення

 4 жовтня 1957 р. почалась ера космонавтики. Цього дня 
було запущено в космос перший у світі штучний супутник Землі 
(рис. 9), у створенні якого брали участь також українські вчені, 
інженери та робітники.

1969 — Нейл Армстронг став першою людиною, що в рамках 
місії «Аполло-11» здійснила вихід на поверхню позаземного об’єк-
та — Місяця (рис. 10, 11).

Сьогодні в космосі літають сотні автоматичних станцій, які до-
сліджують не тільки навколоземний простір, але й вивчають інші 
планети Сонячної системи (рис. 12).

Основні етапи ери космонавтики

Дата Подія

1957
Запуск штучних супутників Землі, початок космічної ери. З’явилася можливість 
створення космічних лабораторій

1958
Відкриття радіаційних поясів Ван-Аллена. Микола Козирєв відзначає в місячному 
кратері Альфонс ознаки вулканічної діяльності

1959
Радіолокація Сонця (США). Станція Луна-2 не виявляє у Місяця магнітного поля. 
Отримано перші фотографії зворотного боку Місяця

1961 Перший політ людини в космос

1961– 
1964

Радіолокація Меркурія, Венери, Марса, Юпітера (СРСР і США). Уточнені величина 
а.о. і період обертання Венери навколо Сонця, визначені період осьового обертання 
Венери (виявився зворотним), температура і фізичні характеристики поверхні планет

1965
Відкриття реліктового випромінювання. Перші фотографії поверхні Марса 
(Марінер-4)

Рис. 9. Перший штучний 
супутник Землі

Рис. 10. Нейл Армтсронг. Перша 
висадка людини на Місяці

Рис. 11. Взліт «Апполо-11»
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Дата Подія

1967 Дослідження атмосфери Венери з апарату, що спускається Венера-4

1969 Висадка Аполлона-11 на Місяці. Перший вихід людини на поверхню Місяця

1971 Перша м’яка посадка на Марс (Марс-3) 

1974 Сенсаційний висновок Стівена Хокінга про можливість «випаровування» чорних дір

1975
Перша фотопанорама поверхні Венери  
(Венера-9, 10)

1975 Фотографії Фобоса, Деймоса і поверхні Марса (Вікінг-1, Вікінг-2)

1977
Відкриття кілець Урана. Запуск Вояджера-2, який передав неоціненну інформацію 
про зовнішні планетах: Юпітер, Сатурн (1981), Уран, Нептун (1989)

1978
Відкриття Харона, супутника Плутона  
(Дж. У. Крісті, США)

1979 Виявлено кільця у Юпітера

1986
Дослідження комети Галлея АМС «Вега» і «Джотто». У Урана виявлені 10 нових 
супутників

1990 Запуск Космічного телескопа «Габбл»

1995
Автоматичний космічний апарат «Галілео» досяг Юпітера і вперше взяв проби атмо-
сфери

1998
Початок функціонування першої багатонаціональної космічної станції. Найбільший 
на сьогоднішній день штучний об'єкт, побудований в космосі

2001 Перша посадка на астероїд. Астероїд Ерос,космічний апарат NEAR Shoemaker. 

2004 Автоматичний космічний апарат «Кассіні» досяг орбіти Сатурна

2005 Перша м’яка посадка на Титан. Космічний апарат «Кассіні»

2009
Запуск місії Kepler. Перший космічний телескоп, призначений для пошуку екзопла-
нет, подібних до Землі

2014
Перший штучний зонд для планової і м’якої посадки на комету. Зонд Розетта, комета 
Чурюмова-Герасименко

2014 Міжпланетний космічний зонд «Нові горизонти» досяг орбіти Плутона

2015 Вперше у космосі було вирощено їжу (салат)

2019 Перша м'яка посадка на зворотній стороні Місяця

Рис. 12. Космічний телескоп «Габбл»

 Висновки. Протягом останнього тисячо-
ліття уявлення людей про Всесвіт суттєво 

змінились. Основні етапи розвитку: геоцентрич-
на системи світу Птолемея; геліоцентрична си-
стема Коперника; ера космонавтики, для якої 
характерне активне дослідження сонячної сис-
теми за допомогою космічних аппаратів та спо-
сетреження далеких галактик через найпотуж-
ніші телескопи.



1313

Тема. Будова Сонячної системи

Рис. 13. Схема будови Сонячної системи

Контрольні запитання
1. Яка різниця між геоцентричною та геліоцентричною систе-

мами світу? 
2. Скільки планет Сонячної системи було відомо за часів Пто-

лемея?
3. Коли і ким були відкриті Уран та Нептун? 
4. З якої події почалася ера космонавтики?

 Склад і будова Сонячної системи

Ми живемо на Землі — одній із планет, що належать до Со-
нячної систем (рис. 13). Ці планети рухаються по своїх орбітах 
навколо Сонця. Більшість планет (окрім Венери і Меркурія) ма-
ють супутники, які обертаються навколо своєї планети. До Соняч-
ної системи крім Сонця, восьми планет і понад 100 їх супутників, 
входять також пояс астероїдів та пояс Койпера (рис. 14), комети, 
метеороїди та космічний пил. 

Щодо Сонця планети розташовуються у такій послідовності: 
найближча — Меркурій, за ним — Венера, Земля, Марс, Юпітер, 
Сатурн, Уран і Нептун.

 У Сонячній системі є дві ділянки, заповнені малими тіла-
ми. Пояс астероїдів, що розташований між Марсом і Юпітером, 
за складом подібний до планет земної групи, оскільки складаєть-
ся переважно з силікатів і металів. Найбільшими об’єктами поясу 
астероїдів є Церера (рис. 15), Паллада і Веста. За орбітою Нептуна 
розташовано транснептунові об’єкти, що містять багато замерзлої 
води, аміаку та метану. Найбільшими з них є Плутон, Седна, Хау-
меа, Макемаке та Ерида. Додатково до тисяч малих тіл у цих двох 
ділянках є інші популяції різноманітних дрібних тіл, таких як ко-
мети, метеороїди та космічний пил, що рухаються навколо Сонця.

2

Рис. 14. Пояс Койпера

Рис. 15. Церера

Карликова планета — це 
досить велике тіло Сонячної 
системи. Настільки велике, що 
власна гравітація надала йому 
рівноважної форми, яка близька 
до кулястої. Але на відміну від 
планет, його маса менша, тому 
йому не вдалося «розчистити» 
околиці своєї орбіти від інших 
подібних тіл.
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Сонячний вітер (потік плазми від Сонця) (рис. 20) утворює 
в міжзоряному середовищі «міхур», який називається геліосфе
рою і простягається до краю розсіяного диска. Гіпотетична хмара 
Оорта, що служить джерелом довгоперіодичних комет, може ся-
гати приблизно в тисячу разів більшої відстані.

Головна роль у Сонячній системі належить Сонцю (рис. 21). 
Його маса приблизно в 750 разів перевищує масу всіх інших тіл, 
що входять до Сонячної системи.

Рис. 20. Сонячний вітер

Гравітаційне тяжіння Сонця є визначальною силою для руху 
всіх тіл Сонячної системи. Середня відстань від Сонця до найдаль-
шої від нього планети Нептун становить 30 а.о., тобто 4,5 млрд км, 
що дуже мало в порівнянні з відстанями до найближчих зір. Тіль-
ки деякі комети віддаляються від Сонця на 1015 а.о. і можуть від-
чувати істотний вплив тяжіння інших зір.

Відстані в космічному просторі такі великі, що вимірювати їх 
у звичайних для нас метрах чи кілометрах незручно, тому астро-
номи вибрали одиницями вимірювання астрономічну одиницю та 
світловий рік.

За межами Сонячної системи, на відстані більше ніж 
100 000 а.о., починається зона тяжіння інших зір. Неозброєним 
оком на небі можна побачити близько 6000 зір, які утворюють на 
небі 88 сузір’їв. Насправді зір набагато більше, але від далеких сві-
тил надходить так мало світла, що їх можна спостерігати тільки 
в телескоп. Великі скупчення зір, що утримуються силою тяжін-
ня, називають галактиками.

У Всесвіті перебувають мільярди галактик, серед яких 
є і наша Галактика, яку називають Молочний, або Чумаць-
кий Шлях, до якої входить наша Сонячна система. На нічному 
небі ми бачимо її як сріблясту смугу (рис. 22). Наша Галактика 

Рис. 21. Сонце

Рис. 22а. Якщо в майбутньому 
земляни захочуть обмінюватися 
інформацією з іншими світами, 
то нашу космічну адресу 
можна записати так: Україна, 
планета Земля, Сонячна 
система, Галактика, Всесвіт

Рис. 22. Чумацький Шлях
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(з грец.— Молочний Шлях) — це величезна система, у якій обер-
таються навколо центра 400 млрд зір. 

Якщо в майбутньому земляни захочуть обмінюватися інфор-
мацією з іншими світами, то нашу космічну адресу можна запи-
сати так: Україна, планета Земля, Сонячна система, Галактика, 
Всесвіт (рис. 22а).

Кількісний склад сонячної системи 
(на 2016 р.)

Сонце (зоря) 1

Планети 8

Планети карлики 3

Супутн. планет, понад 150

Астероїди, понад 500 000 

Комети, понад 1 000 000 

Метеорна речовина

Планети Сонячної системи за розмірами і будовою діляться на 
дві групи — планети земної групи — Меркурій, Венера, Земля, 
Марс (рис. 23) та планети-гіганти — Юпітер, Сатурн, Уран, Неп-
тун (рис. 24). Суттєва різниця між цими групами планет полягає 
в таких факторах:

• планети земної групи мають тверду поверхню, бо складають-
ся переважно з важких хімічних елементів;

• планети-гіганти утворилися здебільше з Гідрогену та Гелію, 
тому їхня середня густина невелика, а між атмосферою і по-
верхнею немає чіткої межі.

Основні параметри
Планети

Земна група Гіганти

Середня густина ≈ 5 г/см3 ≈ 1 г/см3

Хімічний склад Fe, Si, Al H2, He

Температура під хмарами 200—700 K ≈2000 K

Кількість супутників 3 163

Резонансним орбітам зараз в основному відповідають плане-
ти або групи, не розташовані на стабільних орбітах (як Нептун) 
і не розташовані в площині екліптики (як Плутон). Напевно в най-
ближчому (відносно сотень мільйонів років) минулому мали місце 
інциденти, орбіти (зіткнення, близький проліт масивного зовніш-
нього тіла), що порушували їх. З часом (швидше до центру систе-
ми і повільніше на околицях системи) вони неминуче займуть ста-
більні орбіти, якщо їм не завадять нові інциденти.

Можливість існування невідомих планет в Сонячній системі. 
Чимало астрономів вважає, що на зовнішні області Сонячної сис-
теми відчутно гравітаційно впливає велика невидима планета. Такі 
гіпотетичні об’єкти часто називають «Планетами Ікс» (рис. 26).

Астрономічна одиниця 
(а. о.) — середня відстань від 
Землі до Сонця.  
1 а. о. ≈ 150 · 106 км

Світловий рік (св. рік) — 
відстань, яку долає світло за 
1 рік, рухаючись зі швидкістю 
300 000 км/с.  
1 св. рік ≈ 1013 км

Рис. 24. Планети гіганти

Юпітер Сатурн Уран Нептун

Рис. 23. Планети земної групи

Меркурій Венера Земля Марс

Відстані між планетами Сонячної 
системи і Сонцем (середні 
радіуси орбіт) приблизно описує 
правило Тіциуса — Боді.
Вже на стадії формування 
Сонячної системи в результаті 
гравітаційних збурень, 
викликаних протопланетами 
і їх резонансом з Сонцем (при 
цьому виникають припливні 
сили і енергія обертання 
витрачається на припливне 
прискорення або швидше 
уповільнення) сформувалася 
регулярна структура з областей, 
що чергуються, в яких могли 
або не могли існувати стабільні 
орбіти згідно з правилами 
орбітальних резонансів, тобто 
відношення радіусів орбіт 
сусідніх планет рівних 1/2, 3/2, 
5/2, 3/7 тощо (рис. 25).



16

Тема. Будова Сонячної системи

Одну з таких теорій висунули астрономи з Калтеху Костянтин 
Батигін і Майкл Браун. Можливо, це гіпотетична п’ята планета-гі-
гант, з масою порядку 10 земних, розташована поза Нептуном. Спро-
гнозована на основі аналізу руху низки транснептунових об’єктів.

Станом на початок 2016 року офіційної назви не має; дослідни-
ки між собою користуються назвою «Дев’ята планета» або «Фатті».

Імовірний період обертання девятої планети — 10–20 тисяч 
років. У перигелії вона має наближатися до Сонця приблизно до 
200 а.о. (30 млрд км), а в афелії — віддалятися до 600–1200 а.о. 
(90–180 млрд км). Орбіта планети, згідно з прогнозами, лежить 
у площині, біля якої групуються збурювані нею орбіти транснеп-
тунових об’єктів, однак витягнута в протилежний бік: її периге-
лій розташований у напрямку їх афеліїв.

 Положення дев’ятої планети на орбіті невідоме. Найбільш імо-
вірно виявити її поблизу афелію, де тіла рухаються найповільніше 
і, відповідно, проводять більшу частину часу. Телескопи, здатні за-
реєструвати такий об’єкт на таких відстанях, здебільшого мають 
дуже мале поле зору і погано підходять для пошуку. Якщо плане-
та має потужну атмосферу з водню та гелію й ефективне перене-
сення енергії, то в її світності переважатиме випромінювання за 
рахунок внутрішніх джерел (гравітаційного стиснення), що роби-
тиме її самосвітною.

 У грудні 2018 року під час пошуку дев’ятої планети астроно-
ми з Інституту науки Карнегі, а також Гавайського і Каліфорній-
ського університетів знайшли найбільш віддалений з усіх відомих 
науці об’єктів Сонячної системи — астероїд 2018 VG18, який вони 
згодом назвали «Farout» (англ. — далеко). Дослідження про від-
ношення Farout до дев’ятої планети тривають. Науковці не відки-
дають варіанта, що це просто велика купа різних об’єктів, об’єд-
наних спільним гравітаційним полем. 

Висновки. До Сонячної системи входить Сонце, вісім планет 
і понад 100 їх супутників, а також пояс астероїдів та пояс Кой-
пера, комети, метеороїди та космічний пил. Існування інших 
планет можливе, але не доведене. Планети Сонячної системи за 
розмірами і будовою діляться на дві групи — планети земної гру-
пи (Меркурій, Венера, Земля, Марс) та планети-гіганти (Юпі-
тер, Сатурн, Уран, Нептун). Сонячна ситема входить до складу 
галактики Молочний шлях, яка є однією з багатьох інших га-
лактик Всесвіту і теж, свою чергу, обертаються навколо центру.

Контрольні запитання
1. До якої групи планет належать Венера та Уран?
2. Що є визначальною силою для руху всіх тіл Сонячної сис теми?
3. До якої галактики належить наша сонячна система?
4. Планети якої групи мають тверду поверхню?
5. Чи існують невідомі планети в Сонячній системи?

Рис. 26. Гіпотетична дев’ята 
планета Сонячної системи

Рис. 25. Правило Тіциуса — Боді — 
емпірична формула, яка приблизно 
описує відстані між планетами 
Сонячної системи і Сонцем

тести
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1. Подібність та відмінність між планетами земної групи та плане-
тами-гігантами. Планети земної групи. Фізичні та орбітальні ха-
рактеристики.

2. Фізичні характеристики Землі. Внутрішня будова Землі. Будова ат-
мосфери. Рухи в оболонках Землі. Астрономічні фактори клімату. 

3. Місяць: фізичні характеристики та проблема походження. Рельєф 
та фізичні умови на поверхні. 

4. Планети-гіганти. Фізичні та орбітальні характеристики. 
5. Супутники планет. Кільця планет. 
6. Карликові планети.

Подібність та відмінність між планетами земної групи 
та планетами-гігантами. 

Планети земної групи — Меркурій, Венера, Земля і Марс у по-
рівнянні з планетами-гігантами мають відносно невеликі розміри, 
тверду поверхню та значну густину (близько 5 г/см3), бо склада-
ються переважно з важких хімічних елементів. Ці планети мають 
гаряче металеве ядро, яке оточене мантією із силікатних порід 
(рис. 27).

Рис. 27. Будова планет земної групи

Верхній шар планет — кора, формується під дією як внутріш-
нього тепла, так і зовнішніх (космічних) факторів. Але температу-
ра на поверхні планет земної групи суттєво відрізняється, бо вони 
отримують від Сонця різну кількість енергії. До того ж в атмосфе-
рах Меркурія, Венери і Марса майже немає кисню, а тиск суттєво 
відрізняється від атмосферного тиску на Землі. Якщо на поверхні 
Землі є умови для існування життя, то на поверхні інших планет 
поки що не виявлено навіть примітивних бактерій.

Планети-гіганти на відміну від планет земної групи (рис. 28) 
не мають твердої поверхні, бо за хімічним складом (99 % Гідрогену 
і Гелію) і густиною (≈1 г/см3) вони нагадують зорі, а їхня велика 
маса спричиняє нагрівання ядер до температури понад +10 000 °С. 
Крім того, планети-гіганти досить швидко обертаються навколо осі 
та мають велику кількість супутників.

1

Рис. 28. Планети гіганти та 
планети земної групи
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Найбільшою загадкою усіх планет-гігантів 
(крім Урана) є джерело внутрішньої енергії (рис. 
29, 30), яку випромінюють ці планети в інфрачер-
воній частині спектра. Джерелом енергії не можуть 
бути термоядерні реакції, бо маса планет-гігантів 
недостатня для перетворення їх у зорі. Не виключе-
на можливість, що гіганти випромінюють ту енер-
гію, яка була накопичена під час утворення Соняч-
ної системи кілька мільярдів років тому. Можливо, 
що в минулому Юпітер мав досить високу темпера-
туру на поверхні й світився на небі молодої Землі 
у 100 разів яскравіше за Місяць.

Планети земної групи.  
Фізичні та орбітальні характеристики.

Меркурій. Меркурій (рис. 31) є найменшою планетою Сонячної 
системи, яку рідко кому випадало спостерігати неозброєним оком, 
тому що вона розташована близько від Сонця. Меркурій дуже по-
вільно обертається навколо своєї осі — сонячна доба вдвічі довша, 
ніж період його обертання навколо Сонця. Отже, протягом майже 
трьох місяців там світить Сонце і стільки ж триває ніч.

Знімки поверхні Меркурія, які були зроблені за допомогою 
АМС «Марінер-10» (США), вражають схожістю його рельєфу з по-
верхнею Місяця (рис. 32) — така ж величезна кількість кратерів, 
що свідчить про однакову природу цих космічних тіл. Кратери на 
Меркурії названі іменами відомих митців. Один із великих крате-
рів названий на честь Тараса Шевченка (рис. 33).

Тривалість дня і ночі та погода на Меркурії не змінюються, бо 
його вісь обертання майже перпендикулярна до площини орбіти, 
(рис. 34), і змін пір року на ньому не відбувається. Денна темпе-
ратура сягає +430 °С, але протягом тримісячної ночі поверхня цієї 
планети сильно охолоджується, і температура на світанку знижу-
ється до –170 °С. Ґрунт Меркурія дуже роздрібнений і має низь-
ку теплопровідність, тому вже на глибині кількох десятків санти-
метрів температура не змінюється. Меркурій не може утримувати 
сталу атмосферу, але біля поверхні планети вдалося виявити при-
сутність атомів Гелію — це пояснюється так званим сонячним віт-
ром, який складається з елементарних частинок та окремих ядер 
легких хімічних елементів. У гравітаційному полі Меркурія ато-
ми Гелію можуть рухатися не більше 200 діб, а потім губляться 
в міжпланетному просторі. Отже, атмосфера цієї планети трохи 
подібна до ріки, складові якої постійно «пливуть» від Сонця мимо 
Меркурія до Землі та більш далеких планет.

Близькість Сонця створює деякі проблеми для телескопічного 
вивчення Меркурія (рис. 35). Наприклад, телескоп «Габбл» ніко-
ли не використовувався і не буде використаний для спостережен-
ня цієї планети. Його будова не дозволяє спостерігати близькі до 
Сонця об’єкти — спроба зробити це пошкодить апаратуру.

2

Рис. 29. Будова планет гігантів

Рис. 30. Порівняльні розміри пла-
нет земної групи та планет-гігантів

Земля

Юпітер Сатурн Уран Нептун

Молекулярний гідроген

Металічний гідроген

Гідроген, гелій, метан гази
Мантія (вода, аміак, метан лід)
Ядро (камні, лід)

Рис. 31. Меркурій

Рис. 32. Знімки поверхні Меркурія 
вражають схожістю його 
рельєфу з поверхнею Місяця

Планети земної групи

Меркурій Венера Земля Марс

Планети-гіганти

Юпітер Сатурн

Уран

Нептун
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Незважаючи на близькість до Сонця, добовий перепад темпера-
тур на ньому рекордний. Він сягає 650 °C: від 467° на екваторі вдень 
під час проходження перигелію до –183° там же перед світанком. 
Такий перепад — наслідок великої тривалості дня і ночі та прак-
тичної відсутності атмосфери. Але вже на глибині порядку метра 
значних коливань температури нема, бо теплопровідність подріб-
нених порід, що вкривають поверхню, дуже мала.

 Найбільшим кратером Меркурія є 1500-кілометровий басейн 
рівнини Спеки (рис. 36).

На поверхні Меркурія були виявлені також величезні рівни-
ни, які заповнені застиглою базальтовою лавою. Це свідчить, що 
планета була колись розігріта, внаслідок чого в той час відбувала-
ся інтенсивна вулканічна діяльність. Свіжі кратери на Меркурії 
утворилися після падіння метеоритів.

У приполярних кратерах планети є водяний лід (рис. 37, 38). 
Джерелом води, ймовірно, є комети та інші дрібні тіла; при їх па-
дінні вона випаровується, після чого частина пари конденсується 
на холодних ділянках. Завдяки дуже малому нахилу осі обертан-
ня Меркурія дно згаданих кратерів ніколи не освітлюється Сон-
цем, і лід там може зберігатися дуже довго. Він був виявлений при 

Рис. 33. Кратер, названий 
на честь Тараса Шевченка

Рис. 34. Тривалість дня і ночі та погода на Мер-
курії не змінюються, бо його вісь обертання 
майже перпендикулярна до площини орбіти

Рис. 35. Меркурій проходить 
повз Сонце

меркурій 
Радіус 0,38 R⊕

Маса 0,06 M⊕

Густина 5,4 г/см3

Прискорення  
вільного падіння 0,38g⊕

Орбіта а = 0,39 а. о.
Рік 88 з. діб
Сонячна доба 176 з. діб
Температура,°С:
Вдень +430
Вночі –170

Рис. 36. Басейн рівнини Спеки Рис. 37. Приполярні кратери Меркурія Рис. 38. Приполярні кратери Меркурія
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радіолокації з Землі завдяки високому радарному альбедо і згодом 
досліджений «Мессенджером» за допомогою нейтронного спектро-
метра (що виявив високий вміст водню) та лазерного альтиметра 
(що виявив високе інфрачервоне альбедо). Отримані дані вказують 
на те, що подекуди лід доволі чистий і в деяких місцях виходить 
на поверхню. Його загальну масу оцінюють у 1010–1012 тонн. Ме-
теоритні кратери на Меркурії більш розповсюджені, ніж на будь-
якій іншій планеті Сонячної системи. Їх кількість на одиницю пло-
щі там приблизно така, як на материках Місяця.

На Меркурії розповсюджені загадкові дрібні западини, оточе-
ні світлим ореолом. Вони мають плоске дно з чіткими краями, не-
правильну форму й часто злиті в групи; їх глибина становить де-
сятки метрів, а ширина — від десятків до тисяч. Найчастіше вони 
трапляються в метеоритних кратерах. Судячи з доброї збережено-
сті, ці западини бувають дуже молодими і, можливо, формуються 
й досі. Їх поява може бути пов’язаною з сублімацією якихось лет-
ких речовин або з вулканічними явищами. 

Венера. Венера (рис. 39) привертає увагу людей тим, що на на-
шому небі її яскравість у десятки разів перевищує блиск зір першої 
зоряної величини (рис. 40). Українська народна назва цієї плане-
ти — Вечірня або Вранішня зоря, бо вона першою з’являється на 
вечірньому небосхилі й останньою гасне на світанку.

Довгий час Венеру називали планетою загадок, бо густі хма-
ри приховують її поверхні (рис. 41). Тільки недавно радіоспостере-
ження виявили, що Венера повільно обертається навколо осі у зво-
ротному напрямку (порівняно з обертанням Землі), і сонячна доба 
там триває 117 земних діб. На перший погляд, Венера дуже схожа 
на Землю, бо ці планети мають майже однакові розміри та масу. 
Астрономи сподівалися, що клімат на Венері трохи тепліший в по-
рівнянні із земним, а фантасти навіть писали про буйне життя на 
цій таємничій планеті... Уперше в історії людства АМС серії «Ве-
нера» (СРСР) зробили м’яку посадку на поверхню іншої планети 
і передали на Землю телевізійне зображення поверхні Венери.

У хмарах на Венері крім пари води утворюються краплини сір-
чаної кислоти, але до поверхні ці кислотні дощі не долітають, бо 
під хмарами температура різко підвищується (на поверхні +480 °С) 
і краплі випаровуються. Основний шар хмар розташовується на 
значній висоті (50–60 км), що пояснюється великим атмосферним 
тиском, який біля поверхні досягає 90 атм — такий тиск на Землі.

На Венері дуже багато вулканів (рис. 42), але майже всі вони 
давно згаслі. Єдині непрямі ознаки відносно недавньої вулканіч-
ної активності було помічено у гори Маат, проте прямих підтвер-
джень цього поки немає.

Оскільки хмари роблять поверхню недоступною для спостере-
жень у видимому світлі, її досліджують переважно радіолокацій-
ними методами. З аналізу зображень визначилися основні риси 
геології планети. Було встановлено, що в зоні зйомки найпошире-
ніші рівнини декількох типів, утворені нашаруваннями вулканіч-
них лав. Морфологія лавових потоків у сполученні з результатами 

Венера 
Радіус 0,95 R⊕

Маса 0,8 М⊕

Густина 5,2 г/см3

Прискорення  
вільного падіння 0,9 g⊕

Орбіта а = 0,72 а. о.
Рік 225 з. діб
Сонячна доба 117 з. діб
Атмосфера: CO2, N2, H2O
Атм. тиск 90 атм.
Температура поверхні, °С:
вдень +480
вночі +480

Рис. 39. Венера

Рис. 40. Венера з автоматичної 
космічної станції

Рис. 41. Венера, вкрита хмарами
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визначення хімічного складу в місцях посадки космічних апаратів 
серії «Венера» — «Вега» свідчать про те, що це — базальтові лави, 
широко розповсюджені на Землі, Місяці, і, мабуть, на Меркурії 
й Марсі. У межах цих рівнин спостерігаються специфічні кільце-
ві вулканотектонічні структури поперечником у сотні кілометрів, 
що одержали назву «вінців». Серед рівнин розташовані «острови» 
і «континенти» сильно пересіченої місцевості, не типової для ін-
ших планет. Структурний малюнок такої поверхні, зумовлений 
перетинаннями численних тектонічних розламів, нагадує вид че-
репичної покрівлі, а тому місцевість цього типу одержала назву 
«тессера» (рис. 43), що грецькою означає «черепиця».

Панорама поверхні Венери, яку передала АМС «Венера 14». 
Небо вдень тьмяне, як на Землі перед дощем. Колір хмар і поверхні 
червоний, бо атмосфера поглинає сонячне проміння у синій части-
ні спектра як в океані на глибині 900 м. Хмари на Венері, скоріше, 
нагадують слабку імлу, в якій видно предмети на відстані до 1 км. 
Загадкою Венери залишається питання: чому в атмосфері плане-
ти так багато вуглекислого газу і так мало води? Дослідження по-
казують, що загальна кількість вуглекислого газу та води, яка ви-
ділялась при виверженні вулканів на Землі й Венері, була колись 
приблизно однакова. Виникає природне запитання: куди поділася 
вода з поверхні Венери? Чи були колись на Венері океани та моря? 

Температура поверхні Венери становить +480 °С, залишається 
сталою протягом доби і не змінюється залежно від відстані до по-
люса чи екватора. За таких умов на Венері не відбувається різких 
змін погоди — ніколи не буває ураганів, а швидкість вітру біля по-
верхні не перевищує 1 м/c. Висока температура біля поверхні пла-
нети зумовлена парниковим ефектом. Головна складова атмосфе-
ри Венери — вуглекислий газ (CO2) — близько 97 % за об’ємом. 
Несподіваним виявилося те, що протягом двомісячної ночі на по-
верхні Венери не спостерігається абсолютної темряви. Крім постій-
них спалахів блискавок (рис. 44), які супроводжуються гуркотом 
грому, там уночі видно свічення верхніх шарів атмосфери. Ніч-
не освітлення підсилюють вогні від діючих вулканів, які внаслі-
док заломлення променів в атмосфері видно на відстані сотень кі-
лометрів.

Астрономи створили детальну карту Венери (рис. 45), на якій 
позначено сотні кратерів, більшість з яких колись були вулкана-
ми, бо майже 80 % поверхні Венери вкриті вулканічною лавою . 
Деякі кратери утворились після падіння астероїдів. За традицією 
назви кратерів на Венері даються на честь видатних жінок, які зро-
били суттєвий внесок у поступ нашої цивілізації. Один із вулканів 
назвали на честь астронома Харківської астрономічної обсервато-
рії Валентини Федорець.

Марс. Названий колись за свій червоний колір на честь бога 
війни, «кривавий» Марс (рис. 46) під час протистоянь за яскраві-
стю поступається тільки Венері. Хоча маса та радіус Марса мен-
ші, ніж Землі, але тривалість доби (24,6 год) і зміна пір року (вісь 
обертання нахилена під кутом 65° до площини орбіти) нагадують 

Рис. 42. Вулкани на Венері

Рис. 43. Структурний малюнок та-
кої поверхні, зумовлений перети-

наннями численних тектонічних 
розламів, нагадує вид черепич-

ної покрівлі, а тому місцевість цьо-
го типу одержала назву «тессера»

Рис. 44. Спалахи блискавок 
в атмосфері Венери.

Рис. 45. Карта Венери
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нашу планету. Правда, тривалість сезонів на Марсі майже у 2 рази 
довша, ніж на Землі. Навіть у невеликі телескопи на Марсі вид-
но білі полярні шапки, які свідчать про наявність води в атмос-
фері планети.

Марс привернув особливу увагу людей після того, як у 1877 р. 
італійський астроном Д. Скіапареллі відкрив «канали» (рис. 47). 
Тоненькі, ледве помітні лінії, які з’єднували темні ділянки поверх-
ні Марса, нагадували людству зрошувальні системи на Землі, тому 
фантасти висунули ідею про високий інтелект марсіанської циві-
лізації. Ці повідомлення зачарували американського мільйонера 
П. Ловелла, який залишив торгівлю і спеціально для пошуків жит-
тя на Марсі побудував величезну астрономічну обсерваторію. Після 
дослідження Марса за допомогою АМС було встановлено, що «ка-
нали» є своєрідною оптичною ілюзією, яку створюють окремі ді-
лянки марсіанського ландшафту — гори, долини, кратери.

Із близької відстані Марс більше схожий на Місяць, ніж на 
Землю, бо безліч круглих кратерів свідчать про інтенсивне метео-
ритне бомбардування в минулому (рис. 48). На деяких схилах ме-
теоритних кратерів видно застиглі потоки якоїсь рідини (Рис. 49). 
Можливо, під час вибуху з надр виділялася вода, а потім при низь-
кій температурі знову замерзала. Ряд кратерів на Марсі назвали-
на честь українських астрономів: Барабашов, Герасимович, Сімей-
кін, Струве, Фесенков.

Чи є життя на Марсі? Розріджена атмосфера та великі добо-
ві перепади температури роблять неможливим існування висо-
корозвинених форм життя — рослин або тварин. На знімках по-
верхні видно червону пустелю з дюнами піску,який переноситься 
вітром на тисячі кілометрів. Червоний колір марсіанського ґрун-
ту (рис. 50) пояснюють значним вмістом (до 16 %), оксидів заліза 
(звичайної іржі). Про відсутність життя на поверхні Марса свід-
чать також результати експериментів, які безпосередньо прово-
дились за допомогою АМС — присутність мікроорганізмів на по-
верхні не зареєстрована.

На Марсі ніколи не випадає дощ, бо пари води в атмосфері 
у 100 разів менше, ніж на Землі. На самій поверхні Марса вода 
в рідкому стані не помічена, бо при тискові 0,006 атм температу-
ра кипіння води знижується до +3 °С. Тобто як тільки на поверхні 
утворюється невелика калюжа, то вода закипає і випаровується. 
Запасів води у вигляді снігу та льоду під поверхнею Марса (рис. 
50) може бути набагато більше — якби рівномірно її розподілити 
по поверхні, то глибина такого моря могла б сягати кілька сотень 
метрів. Русла висохлих річок на поверхні свідчать, що в минуло-
му на Марсі була більш густа атмосфера, випадали дощі, і, ймо-
вірно, існувало життя. Клімат на Марсі міг змінитися через зітк-
нення з астероїдом (рис. 51).

На поверхні Марса теж треба одягати скафандри,але дос-
від космічних експедицій на Місяць показує, що люди змо-
жуть працювати на цій планеті. Основною проблемою марсіан-
ських експедицій буде велика тривалість космічних перельотів 

Рис. 46. Марс

марс 
Радіус 0,53 R⊕

Маса 0,11 М⊕

Густина 3,9 г/см3

Прискорення  
вільного падіння 0,37 g⊕

Атмосфера  CO2, N2

Тиск 0,006 атм
Орбіта а = 1,52 а. о.
Рік 687 зем. діб
Доба 24 год 37 хв
Температура поверхні, °С: 
вдень максимальна +22
вночі –60,
мінімальна  
(на полюсі) –133

Рис. 47. Канали Марса

Рис. 48. Безліч круглих кратерів 
свідчать про інтенсивне метеорит-
не бомбардування в минулому
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Земля — Марс — Земля, бо космонавти більше двох років бу-
дуть перебувати за межами Землі. Міжпланетний корабель із ма-
сою кілька тисяч тонн будуть монтувати на орбіті навколо Землі, 
і, можливо, на Марс полетить міжнародна експедиція з 5–10 кос-
монавтів. У майбутньому на Марсі можна буде створити косміч-
ну базу — будівельним матеріалом служитимуть гірські породи, 
а джерелом енергії — сонячні промені. Воду можна використати 
для добування кисню і водню, які будуть додатковим джерелом 
енергії. Не виключена можливість, що під поверхнею Марса мо-
жуть існувати поклади нафти і газу.

Висновки. Хоча планети земної групи Меркурій, Венера, 
Земля і Марс схожі за розмірами, масою і внутрішньою будовою, 
але фізичні умови на поверхні Меркурія, Венери і Марса дуже 
відрізняються від земних, тому там не виявлені ознаки життя. 
На Меркурії відсутня стала атмосфера, тому коливання темпе-
ратури протягом доби там майже такі, як на Місяці. На Вене-
рі густа атмосфера з вуглекислого газу створює пекельні умови 
для існування живих істот — там і вдень і вночі температура 
+480°С. Марс буде першою планетою, яку в недалекому майбут-
ньому відвідають люди, але жити там можна тільки в скафан-
драх. Є припущення, що колись на Марсі була густіша атмосфе-
ра, випадали дощі, текли ріки і, можливо, існувало життя. Не 
виключено, що і тепер живі організми існують під поверхнею 
планети, де виявлена велика кількість криги.

Контрольні запитання
1. Чому Меркурій не може утримувати сталу атмосферу?
2. Яка планета обертається навколо осі у протилежному в порів-

нянні із Землею напрямку?
3. На яких планетах земної групи відбувається зміна пір року?
4. Венера розміщується далі від Сонця, ніж Меркурій, але чому 

температура на її поверхні вища, ніж на Меркурії?
5. Які є докази того, що на поверхні Марса колись була вода в рід-

кому стані?
6. На яких планетах земної групи можливе існування життя?

тема для дискусії
Чи могли б розумні марсіани, спостерігаючи Землю у свої теле-

скопи, виявити докази існування життя? Існування розумної ци-
вілізації на Землі?

Завдання для спостереження
1. Нарисуйте положення Венери відносно горизонту та віднос-

но зір і спостерігайте, як змінюється це положення протягом 
кількох тижнів. Зробіть висновок, як змінюється яскравість 
планети за цей час.

Рис. 49. На деяких схилах 
метеоритних кратерів видно 

застиглі потоки якоїсь рідини

Рис. 50. Червоний колір 
марсіанського ґрунту пояснюють 

значним вмістом (до 16 %) 
оксидів заліза (звичайної іржі)

Рис. 51. Русла висохлих річок 
на поверхні свідчать, що 

в минулому на Марсі була більш 
густа атмосфера, випадали дощі, 

і, ймовірно, існувало життя. 
Клімат на Марсі міг змінитися 
через зіткнення з астероїдом



24

Тема. Планети Сонячної системи

2. Під час протистоянь Марса визначте моменти, коли планета 
зупиняється і починає рухатися відносно зір у зворотному на-
прямку — зі сходу на захід.

 Фізичні характеристики Землі. Внутрішня будова Землі.  
 Будова атмосфери. Рухи в оболонках Землі.  
 Астрономічні фактори клімату.

Земля (рис. 52, 53) є найчарівнішою планетою Сонячної систе-
ми, що рухається по своїй орбіті навколо Сонця із середньою швид-
кістю близько 30 км/с.

Крім того, обертаючись навколо власної осі, вона робить один 
оберт за добу. Земля оточена атмосферою, яка простягається в кос-
мос більше ніж на 1000 км, що створює на її поверхні сприятли-
ві умови для існування життя (температуру, склад атмосфери, ве-
личезну кількість води).

Хімічний склад атмосфери (рис. 54) є неоднорідним. Найбіль-
шою складовою атмосфери біля поверхні Землі (за об’ємом 78 %) 
є азот, який відіграє важливу роль у житті рослин. Кисень O2 є не-
обхідним елементом для дихання всіх живих істот і складає 21 % 
об’єму атмосфери.

Водяна пара H2O в атмосфері затримує інфрачервоне випромі-
нювання Землі та створює парниковий ефект, унаслідок чого тем-
пература поверхні підвищується. Середня температура поверхні 
Землі +15,8 °С, а якби не було в атмосфері водяної пари, то на на-
шій планеті настав би льодовиковий період — температура навіть 
на екваторі могла б знизитися до –25 °С.

Погода (вітри, циклони та антициклони) формується (рис. 55) 
в нижніх шарах атмосфери, яка називається тропосферою, де пе-
редача енергії відбувається не тільки випромінюванням, а й за до-
помогою конвекції.

Океани і моря на поверхні Землі акумулюють величезну кіль-
кість сонячної енергії, бо вода має одну з найбільших у природі 
питому теплоємність, тому на материках, як правило, протягом 
доби і навіть протягом року не спостерігається різкого перепаду 
температури.

Якби кількість кисню в атмосфері була на кілька відсотків 
більшою, то виникали б постійні пожежі, бо мокрі дерева го-
ріли б як сірники, а якби кисню в атмосфері було трохи менше 
ніж 18 %, то неможливо було б запалити сірника. Шар озону О3 
(алотропна видозміна кисню) захищає живі організми від смер-
тельного ультрафіолетового випромінювання Сонця. Ультрафіо-
летові промені знищують мікроорганізми та рослини, викликають 
захворювання у людей. Якби не стало озонового шару в атмосфе-
рі, то не було б життя на поверхні Землі.

 Магнітне поле Землі (рис. 56) створює навколо планети на 
висоті понад 500 км пояси радіації. Елементарні частинки, які 

3

Рис. 52. Земля

Рис. 53. Земля. Фотографія 
з космосу

Земля ⊕
Радіус 6378 км
Маса 6 · 1024 кг
Густина 5,5 г/см3

Атмосфера: N2, O2, H2O
Тиск біля поверхні 1 атм
Велика піввісь орбіти 1 а. о. 
 ≈ 150 · 106 км
Рік 365 діб 5 год 48 хв 46 с
Температура поверхні:
середня +16 °С
максимальна +60 °С
мінімальна –88 °С

Рис. 55. Циклон формується 
в нижніх шарах атмосфери
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рухаються у міжпланетному просторі з величезною швидкістю 
і мають електричний заряд, взаємодіють із магнітним полем Зем-
лі й тому не долітають до атмосфери. Таким чином, магнітне поле 
захищає життя на Землі від смертельних потоків космічних час-
тинок.

Екологічна система Землі перебуває у стані своєрідної стійкої 
рівноваги, тому невеликі збурення в атмосфері або зміни соняч-
ної радіації суттєво не впливають на загальний стан цієї системи. 
Але геологічні дослідження показують, що в минулому відбува-
лися екологічні катастрофи, внаслідок яких різко знижувалася 
температура та наставали льодовикові періоди. Для прогнозуван-
ня майбутнього нам необхідно знати причини, що призводять до 
таких катастрофічних процесів. Причиною раптового зниження 
температури на поверхні Землі можуть бути зовнішні фактори, на-
приклад падіння астероїда, геологічні процеси — виверження вул-
канів або рух материків, та антропогенні фактори.

Будова Землі. Геологічні дослідження показали, що темпера-
тура всередині Землі кожні 34 м зростає на 1 °С і у свердловинах 
на глибині 10 км досягає +300 °С. Центральна частина Землі утво-
рює металеве ядро (рис. 56а).

Зовнішня частина ядра перебуває в розплавленому стані при 
температурі 7000 °С, а внутрішня — тверда. Вище розташовуєть-
ся силікатна оболонка, або мантія. На мантії «плаває» кора, тов-
щина якої неоднакова — від 5—7 км під океанами, до кількох де-
сятків кілометрів під гірськими районами континентів. Унаслідок 
конвекції в мантії земна кора розділилася на окремі плити, які по-
вільно зміщуються.

Вважають, що 200 млн років тому існували єдиний мате-
рик — Пангея (рис. 57). та один світовий океан. Унаслідок кон-
векції, що відбувається у мантії, земна кора розділилась на окре-
мі тектонічні плити, які повільно рухаються. Пангея мала форму 
літери «С», центр якої перебував на екваторі. На широті еква-
тора Пангея була перегорожена широким гірським пасмом, що 
простяглося зі сходу на захід, яке називають Герцинські гори. 
Уся центральна частина від 40° південної широти до 40° північ-
ної широти була вкрита пустелями. Ця пустельна частина відпо-
відає сучасним Північній Америці, Південній Америці, Африці 

Рис. 54. Будова земної атмосфери. 
Повітря нагрівається від поверхні 

Землі, тому з висотою температура 
в тропосфері знижується

Рис. 56. Магнітне поле Землі

Рис. 56а. Внутрішня будова Землі

Рис. 57. Рух материків. а  — вважають, що 200 млн років тому існували єдиний 
материк — Пангея та один світовий океан; б — унаслідок конвекції, що відбувається 
у мантії, земна кора розділилась на окремі тектонічні плити, які повільно рухаються

б а
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та Європі. Північна Європа (область Північного моря) була вкри-
та мілким дуже солоним внутрішнім морем, яке періодично від-
новлювало зв’язок з океаном.

Екологічну катастрофу може створити навіть техногенна діяль-
ність людини, внаслідок якої змінюється хімічний склад атмосфе-
ри. Наприклад, спалювання великої кількості органічного палива 
призводить до зменшення кисню в атмосфері та збільшення вугле-
кислого газу, який створює парниковий ефект (рис. 58). Протягом 
ХХ ст. середня температура Землі підвищилась на 0,8 °С, що при-
звело до інтенсивного танення льодовиків (рис. 59) і підвищення 
рівня океану, внаслідок чого затоплені великі площі родючих ни-
зин. Людство зможе уникнути екологічної катастрофи, якщо буде 
ширше використовувати альтернативні джерела енергії, що не за-
бруднюють навколишнє середовище, — енергію земних надр, віт-
рову та сонячну енергію.

Парниковий ефект створює плівка в парнику, якою накрива-
ють грядку. Удень сонячне світло проходить крізь плівку і нагрі-
ває землю. Якщо ґрунт темного кольору, то у зворотному напрям-
ку випромінюється енергія в інфрачервоній частині спектра, яка 
затримується плівкою. В атмосфері Землі парниковий ефект ство-
рюють вуглекислий газ і водяна пара.

Висновки. Повітря на Землі створює захисну ковдру, яка 
підвищує температуру на нашій планеті та оберігає життя від 
смертельного космічного випромінювання. Океани і моря на по-
верхні Землі акумулюють величезну кількість сонячної енергії, 
бо вода має одну з найбільших у природі питому теплоємність. 
Техногенна діяльність людини може призвести до екологічної 
катастрофи.

Контрольні запитання
1. До якої групи планет належить Земля?
2. Чому на материках протягом року не спостерігається різкого 

перепаду температур?
3. Як змінюється з висотою температура в тропосфері?
4. Що таке парниковий еффект і як він згрожує нашій планеті?

 місяць: фізичні характеристики та проблема  
 походження. Рельєф та фізичні умови на поверхні.
Місяць (рис. 60) є природним супутником Землі, на якому 

атмосфера відсутня. Фази Місяця (рис. 61), тобто зміна його зо-
внішнього вигляду, настають унаслідок того, що Місяць світить-
ся відбитими сонячними променями. Обертаючись навколо нашої 
планети, він займає різні положення відносно Землі та Сонця, тому 
ми бачимо різні частини його денної півкулі. Щоб зрозуміти, чому 
ми бачимо фази Місяця, почнемо з нового Місяця, який із поверх-
ні Землі майже ніколи не видний, бо до нас повернена його нічна 

4

Рис. 58. Спалювання великої кілько-
сті органічного палива призводить 
до зменшення кисню в атмосфе-
рі та збільшення вуглекислого газу, 
який створює парниковий ефект

Рис. 59. Танення льодовиків

Рис. 60. Місяць
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півкуля (рис. 62). Місяць у цій фазі можна 
побачити тільки під час сонячних затемнень, 
коли темний диск його видно на тлі яскраво-
го Сонця (рис. 63).

Перша чверть настає через тиждень, коли 
до Землі повернені половина денного та по-
ловина нічного боку Місяця. Повний місяць 
настає у той момент, коли Місяць розташо-
вується з протилежного боку від Сонця. Ос-
тання чверть, або старий Місяць, спостеріга-
ється у південно-східній частині небосхилу 
перед світанком.

З усіх астрономічних явищ, напевне, най-
більшу увагу людей привертає затемнення 
Сонця (рис. 64), яке відбувається у той мо-
мент, коли тінь від Місяця досягає поверхні 
Землі. Хоча Місяць через кожні 29,5 доби пе-
ребуває між Сонцем і Землею (фаза — новий 
Місяць), але затемнення відбуваються набага-
то рідше, бо площина орбіти Місяця нахилена 
до екліптики під кутом 5°. На орбіті існують 
дві точки, у яких Місяць перетинає площину екліптики — вони 
називаються вузлами місячної орбіти. Затемнення Місяця або 
Сонця можуть відбутися тільки в тому випадку, коли Місяць пе-
ребуває поблизу вузла орбіти. Вузли місячної орбіти зміщуються 
у космічному просторі, тому затемнення відбуваються в різні пори 
року. Період повторення затемнень, або сарос, знали ще єгипетські 
жерці 4000 років тому.

Синодичний період обертання Місяця (29,5 земної доби) — 
проміжок часу, через який відбувається зміна фаз.

Сидеричний період обертання Місяця (27,3 земної доби) — 
час обертання Місяця навколо Землі відносно зір.

Фізичні умови на Місяці. Не дивлячись на те, що Місяць 
розміщений майже на такій самій відстані від Сонця, як Земля 
(рис. 65), і одиниця його поверхні отримує таку 
ж саму кількість енергії, що й одиниця поверхні 
Землі, фізичні умови на цих космічних тілах сут-
тєво відрізняються. Головна причина таких відмін 
пов’язана з тим, що сила тяжіння на Місяці мен-
ша від земної у 6 разів, тому він не може втрима-
ти біля поверхні окремі молекули газів. Протягом 
мільярдів років погода на Місяці однакова: 2 тиж-
ні світить Сонце і поверхня нагрівається до темпе-
ратури +130 °С, а потім після двотижневої ночі по-
верхня охолоджується і температура на світанку 
падає до –160 °С. За високої денної температури Рис. 63. Затемнення Сонця

Рис. 62. Зміна фаз Місяця відбува-
ється внаслідок того, що до Землі 

в різний час повернені різні части-
ни денної та нічної півкуль Місяця

Рис. 61.Фази Місяця



28

Тема. Планети Сонячної системи

молекули газів покидають сферу тяжіння Місяця, тому там не-
можливе існування густої атмосфери. На Місяці навіть удень тем-
не небо, як у міжпланетному просторі, там не буває ані вітрів, ані 
дощів (рис. 66). Зміни пір року не відбувається, бо вісь обертання 
Місяця майже перпендикулярна до площини орбіти. На поверхні 
Місяця навіть неозброєним оком видно темніші ділянки, що були 
названі морями, та світліші, які астрономи назвали материками 
(рис. 67).

У морях немає ні краплі вологи, бо у вакуумі вода миттєво за-
кипає і випаровується або замерзає. Вода у твердому стані могла 
зберегтися під поверхнею на глибині кількох десятків метрів, де 
протягомдоби температура не змінюється і дорівнює –30 °С. 

Під час спостережень у телескоп видно, що на світлих мате-
риках переважають кратери — круглі гори діаметром до кількох 
сотень кілометрів, які мають вали заввишки кілька кілометрів 
(рис. 68,69).

Більшість кратерів мають метеоритне походження, хоча деякі 
з них могли утворитися під час виверження вулканів, з яких ви-
тікала розплавлена лава та заповнювала більш низькі ділянки,— 
так виникли моря. Виверження вулканів припинилося дуже давно, 
бо вік найстаріших твердих скель на материках — 4,4 млрд ро-
ків, у той час як лава в моряхзастигла близько 3 млрд р оків тому.

Падіння метеоритів є основним фактором, який змінює зов-
нішній вигляд поверхні Місяця і призводить до своєрідної ерозії 
місячного ґрунту. Наприклад, метеорит із масою 1 кг, який ле-
тить зі швидкістю 10 км/с, має таку кінетичну енергію, що при 
зіткненні з поверхнею Місяця може утворити кратер із діаметром 
1 м і розкидати на кілька десятків метрів камінці та пил. На Мі-
сяць постійно падають тисячі метеоритів різної маси, які безупин-
но змінюють зовнішній вигляд його поверхні. Правда, великі кра-
тери з діаметром кілька сотень кілометрів утворились дуже давно, 
ще 4 млрд років тому, коли падало більше метеоритів. Протягом 
мільярдів років космічні «бомбардування» так роздробили верхній 
шар місячного ґрунту, що він перетворився на «пил».

Дослідження Місяця за допомогою космічних апаратів розпо-
чали в Радянському Союзі ще на початку космічної ери. У 1959 р. 
АМС серії «Луна» вперше у світі долетіли до Місяця: «Луна-1» ста-
ла першою штучною планетою Сонячної системи, «Луна-2» досяг-
ла поверхні Місяця, а «Луна-3» сфотографувала зворотний бік Мі-
сяця (рис. 70) і передала його зображення на Землю.

У лютому 1966 р. «Луна-9» здійснила м’яку посадку в Океані 
Бур і вперше у світі передала телевізійний «репортаж» із поверх-
ні іншого світу. Мипобачили, що справді поверхня Місяця вкрита 
пилом, але міцність ґрунту достатня для того, щоб утримати стан-
цію на поверхні. Потім Місяць досліджували АМС 

«Луноход-1, 2» (рис. 71), які рухались по поверхні, та АМС 
«Луна-20, 24», які в автоматичному режимі вперше доставили на 
Землю зразки місячного ґрунту. 

Рис. 64. Повне затемнення Сонця

Рис. 65. Земля і Місяць

Рис. 66. На Місяці навіть удень тем-
не небо, як у міжпланетному про-
сторі, там не буває ні вітрів, ні дощів

Рис. 67. Карта Місяця
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21 липня 1969 р. на поверхню Місяця здійснив посадку пілото-
ваний космічний корабель «Аполлон-11» (США), і астронавт Нейл 
Армстронг зробив перший крок по поверхні іншого світу (рис. 72, 
73, 74) — так почався новий етап у дослідженні космосу. Усього 
на поверхні Місяця побувало 12 астронавтів (рис. 75), які привез-
ли на Землю зразки місячного ґрунту. Дослідження показали, що 
поверхня Місяця майже цілковито вкрита тонким шаром пилу та 
уламками каміння. Цей шар назвали реголітом (з грец.— роздрі-
блений камінь). Товщина реголіту змінюється від місця до місця 
і становить у середньому кілька метрів. Аналіз реголіту приніс не-
сподівані результати: розміри цих частинок — від мікрометрів до 
метрів; за хімічним складом мікрочастинки наполовину склада-
ються з оксидів силіцію, і є фактично маленькими скляними куль-
ками, що утворились після падіння мікрометеоритів.

Рис. 68. Кратери на Місяці зараз утво-
рюються після падіння метеоритів, хоча 
3 млрд років тому там діяли вулкани

Рис. 69. Кратери на Північному 
полюсі Місяця

Рис. 70. Зображення зворотного 
боку Місяця, яке було створене на 
основі фотографій АМС «Луна-3». 
Десятки кратерів на Місяці назвали 
на честь українських астрономів

Рис. 71. «Луноход-1»

Рис. 72. Перша висадка людини 
на Місяці

Рис. 73. Відбиток людської ноги на Місяці Рис. 75. Друга експедиція на Місяць
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Чи зможе людство колись використати Місяць як базу для кос-
мічних поселень (рис. 76)? Якщо врахувати витрати на космічні 
польоти, то 1 кг місячного ґрунту, який доставили астронавти на 
Землю, оцінюється у стільки ж, скільки коштує 1 т золота, яке до-
бувають на золотих копальнях на Землі. Але головна мета науко-
вих досліджень полягає в тому, щоб на Місяці створити базу для 
вивчення більш далеких планет. Хоча вага космонавтів у 6 разів 
менша, ніж на Землі, але ходити по поверхні Місяця у скафан-
дрі не досить зручно, бо сила тертя теж менша. Житлові примі-
щення можна побудувати під поверхнею, де на глибині кількох 
метрів удень і вночі зберігається стала температура, а джерелом 
енергії слугуватимуть сонячні електростанції. Великі телескопи 
на поверхні Місяця дозволять отримувати набагато більше інфор-
мації про далекі світи, бо там атмосфера відсутня і не впливатиме 
на якість зображення.

Висновки. Місяць — це мертвий світ, у якому відсутнє жит-
тя. Протягом мільярдів років космічні «бомбардування» так роз-
дробили верхній шар місячного ґрунту, що він перетворився на 
«пил». На Місяці побували 12 астронавтів. У майбутньому нау-
кові бази можна створити під поверхнею Місяця.

Контрольні запитання
1. Чому вода на поверхні Місяця не може існувати в рідкому 

стані?
2. Чому з поверхні Землі ми бачимо тільки одну півкулю Мі сяця?
3. За допомогою рухомої карти зоряного неба визначте, на тлі 

якого сузір’я спостерігався Місяць у день вашого народження 
поточного року? Коли він сходив і заходив у цей день?

4. Коли відбулася перша експедиція на Місяць?

тема для дискусії
Що ви могли б запропонувати для освоєння Місяця в майбут-

ньому?

Рис. 74. Збір грунту на Місяці Рис. 76. Космічні поселення на Місяці у майбутньому
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 Планети-гіганти. Фізичні та орбітальні характеристики

Юпітер (рис. 77), який був названий на честь наймогутнішого 
бога римської міфології, виявився найбільшою планетою Соняч-
ної системи. Основними компонентами атмосфери Юпітера є во-
день — 86,1 % та гелій — 13,8 %, а у хмарах помічена присутність 
метану, Тропосфера аміаку та водяної пари. Верхній шар світлих 
хмар (рис. 78), де атмосферний тиск сягає 1 атм, має температуру 
–107 °С і складається з кристаликів аміаку. Шар хмар з домішка-
ми сірки, що розташований нижче, має червоний колір (рис. 79). 
Найнижче розташовані хмари з водяної пари, які утворюються на 
глибині 80 км від верхніх світлих хмар. Температура і атмосфер-
ний тиск із глибиною поступово зростають.

Рівень, де тиск сягає 1 атм, вважають свого роду «поверхнею» 
планети.

Недавно з’явилися гіпотези щодо можливості існування жит-
тя у хмарах Юпітера, адже його атмосфера має всі компоненти, 
які були необхідні для появи життя на Землі. Деякі шари хмар є 
теплі та відносно комфортні для існування навіть земних мікро-
організмів.

Полярні сяйва. Юпітер має яскраві стійкі сяйва навколо оби-
двох полюсів (рис. 80, 81). На відміну від полярних сяйв на Землі, 
що з’являються в періоди підвищеної сонячної активності, поляр-
ні сяйва Юпітера є постійними, хоча їхня інтенсивність змінюєть-
ся. Вони складаються з трьох головних компонентів: основна та 
найяскравіша область порівняно невелика (менше 1000 км завши-
ршки), розташована приблизно на 16° від магнітних полюсів; гаря-
чі плями — сліди магнітних силових ліній, що сполучають іонос-
фери супутників з іоносферою Юпітера,та області короткочасних 
викидів, розташованих всередині основного кільця.

Положення основних авроральнихкілець стійке, як і їхня фор-
ма. Однак їхнє випромінювання сильно модулюється тиском со-
нячного вітру — чим сильніший вітер, тим слабші полярні сяйва. 

5

Рис. 77. Юпітер

Рис. 78. Хмари Юпітера

Рис. 79. Будова атмосфери 
Юпітера за результатами 

досліджень АМС «Галілей» (США)
Рис. 80. Юпітер має яскраві стійкі 
сяйва навколо обидвох полюсів Рис. 81. Полярне сяйво Юпітера
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Рис. 83. Велика Червона Пляма, яка розташована в південній півкулі Юпітера

Велика рентгенівська пляма
Орбітальним телескопом «Чандра» у грудні 2000 року на по-

люсах Юпітера (переважно на північному полюсі) виявлене джере-
ло пульсувального рентгенівського випромінювання, назване Ве-
ликою рентгенівською плямою. Причини цього випромінювання 
поки що не з’ясовані.

Велика Червона Пляма, яка розташована в південній півкулі 
Юпітера і за розмірами майже вдвічі більша, ніж Земля (рис. 82, 
83) є велетенським вихорем в атмосфері, у якому вітер дме з ура-
ганною швидкістю до 100 м/c (світлина АМС «Вояджер», США). 
Чому цей вихор, який помітили ще 300 років тому, існує до нашо-
го часу, залишається загадкою (рис. 84).

Завдяки дослідженням, виконаним у кінці 2000 року зон-
дом «Кассіні», було з’ясовано, що Велика червона пляма пов’я-
зана з низхідними потоками (вертикальна циркуляція атмосфер-
них мас). Хмари тут розташовані вище, а температура їх нижча, 
ніж у інших областях. Колір хмар залежить від висоти: синю 
структуру мають найвищі, під ними лежать коричневі, потім білі 
і найнижчі червоні. Швидкість обертання Великої червоної плями 
становить 360 км/год. Її середня температура становить –163 °C, 
причому між окраїнними та центральними частинами плями спо-
стерігається різниця в температурі порядку 3–4 градусів. Ця від-
мінність, ймовірно, відповідальна за той факт, що атмосферні гази 

Рис. 82. Порівняльні розміри 
Великої Червоної плями і Землі

Рис. 84. Гігантський вихор — Білий овал
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у центрі плями обертаються за годинниковою стріл-
кою, в той час як на окраїнах — проти. Також ви-
словлено припущення про взаємо зв’язок темпера-
тури, тиску, руху та кольору Червоної плями, хоча 
як саме він здійснюється, вченим поки що склад-
но відповісти.

Час від часу на Юпітері спостерігаються зітк-
нення великих циклонічних систем. Одне із них 
відбулося 1975 року, в результаті чого червоний 
колір Плями посвітлішав на кілька років. У кінці 
лютого 2002 року ще один гігантський вихор — Бі-
лий овал — почав гальмуватися Великою червоною 
плямою, і зіткнення тривало цілий місяць (рис. 84). 
Однак воно не завдало значної шкоди обидвом ви-
хорам, оскільки відбулося по дотичній.

 1938 року було зафіксовано формування й розвиток трьох ве-
ликих білих овалів поблизу 30° південної широти. Цей процес су-
проводжувався одночасним формуванням ще кількох маленьких 
білих овалів — вихорів. Це підтверджує, що Велика червона пля-
ма є найпотужнішим із юпітеріанських вихорів. Історичні записи 
не виявляють подібних довгоживучих систем у середніх північних 
широтах планети. Спостерігалися великі темні овали поблизу 15° 
північної широти, але, мабуть, необхідні умови для виникнення 
вихорів і наступного їх перетворення у стійкі системи, подібні до 
Червоної плями, існують лише у південній півкулі.

Блискавки (яскраві спалахи в нижньому квадраті), пов’язані 
зі штормом на Юпітері. В центрі вихору тиск виявляється вищим, 
ніж у навколишньому районі, а самі урагани оточені збуреннями 
з низьким тиском. За знімками, зробленими космічними зондами 
«Вояджер-1» і «Вояджер-2» (рис. 85), було встановлено, що у цен-
трі таких вихорів спостерігаються колосальні за розмірами спала-
хи блискавок протяжністю в тисячі кілометрів. Потужність бли-
скавок на три порядки перевищує земні.

Гарячі тіні від супутників. Ще одним незрозумілим явищем 
є «гарячі тіні». Згідно з даними радіовимірювань, виконаних 
у 1960-х роках, в місцях, куди на Юпітер падають 
тіні від його супутників, температура помітно зро-
стає, а не знижується, як можна було б очікувати.

Сатурн (рис. 86) — найвіддаленішу планету, 
яку знали астрономи в стародавні часи, — назвали 
на честь батька головного бога Юпітера. Після ви-
найдення телескопа виявили, що Сатурн є найкра-
сивішою планетою Сонячної системи, бо його казко-
ве кільце зачаровує як дітей, так і дорослих. Сатурн 
не має того розмаїття кольорів, який ми спостеріга-
ємо в атмосфері Юпітера, але структура атмосфери 
цих планет дуже схожа. Жовтуватого кольору верх-
нім шарам атмосфери Сатурна надають снігові хма-
ри з аміаку. На глибині 300 км від верхніх шарів 

Рис. 85. Космічний зонд 
пролітає повз Юпітер

Рис. 86. Сатурн— найвіддаленіша планета, 
яку знали астрономи в стародавні часи
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хмар розташовуються хмари води, у яких 
при підвищенні температури сніг перетво-
рюється в дощ. Середня густина Сатурна 
менша, ніж води, що свідчить про невели-
ку кількість важких хімічних елементів 
у ядрі планети. Сатурн, як і Юпітер, має 
магнітне поле, радіаційні пояси та є дже-
релом радіовипромінювання.

Верхні шари хмар отримують енер-
гію як від Сонця, так і з глибини Сатурна. 
У результаті взаємодії цих потоків енер-
гії виникають сильні вітри, що спрямова-
ні переважно із заходу на схід і швидкість 

яких досягає 400 м/с. Через вітри утворюються темні смуги хмар, 
які розташовані паралельно до екватора.

Сатурн теж випромінює у космос більше енергії, ніж отримує 
від Сонця. Астрономи недавно виявили дефіцит Гелію в атмосфері 
Сатурна в порівнянні з атмосферою Юпітера і запропонували ціка-
ву гіпотезу про можливе джерело його енергії. На Сатурні Гелій не 
повністю розчиняється у водні, як це спостерігається на Юпітері, 
де вищі тиск і температура. У водневій атмосфері Сатурна Гелій 
утворює краплі, які конденсуються в атмосфері як своєрідний ту-
ман і потім випадають у вигляді дощу. Такі гелієві опади у верх-
ніх шарах атмосфери можуть бути джерелом внутрішньої енергії, 
бо більш густий Гелій (у порівнянні з воднем) опускається ближ-
че до центра. Таким чином, потенціальна енергія крапель Гелію 
перетворюється в кінетичну енергію, що призводить до підвищен-
ня температури в надрах. Із часом гелієві дощі припиняться, тому 
температура на Сатурні знизиться.

Сатурн — шоста планета за віддаленістю від Сонця. Навколо 
Сонця Сатурн обертається за 29,46 земних років на середній від-
стані 1427 млн км. Екваторіальний діаметр верхньої межі хмар — 
120 536 км, а полярний — на кілька сотень кілометрів менший. 
В атмосфері Сатурна міститься 94 % водню і 6 % гелію (за об’ємом). 
Його маса у 95 разів більша за масу Землі (рис. 87), магнітне поле 
трохи слабше за земне. Вважається, що Сатурн має невелике ядро 

з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром 
рідкого водню.

На відміну від Юпітера, смуги на Сатурні доходять 
до дуже високих широт — 78°. Спостерігається величез-
не овальне утворення розміром із Землю, розташоване 
недалеко від Північного полюса (рис. 88), назване Ве-
ликою Білою Плямою (рис. 89), виявлено кілька плям 
меншого розміру. Через більшу, ніж на Юпітері швид-
кість потоків, ці ураганні вихори швидко згасають і пе-
ремішуються зі смугами. Швидкості зональних вітрів 
поблизу екватора сягають 400–500 м/с, а на широті 30 
градусів — близько 100 м/с. Невисока контрастність 
кольорів на видимому диску Сатурна пов’язана з тим, 

Рис. 87. Порівняльні 
розміри Землі і Сатурна

Рис. 88. Полюси Сатурна
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що через низькі температури в надхмарній атмосфері Са-
турна, де пари аміаку виморожуються, утворюється шар 
густого туману, який ховає структуру поясів і зон, тому 
на Сатурні вони помітні не так чітко, як на Юпітері.

Сатурн має помітну систему кілець, що складаються 
здебільшого з частинок криги, меншої кількості важких 
елементів і пилу. Титан — найбільший серед супутників 
Сатурна — другий за розмірами супутник у Сонячній сис-
темі (після супутника Юпітера, Ганімеда), який перевер-
шує за своїми розмірами планету Меркурій і єдиний серед 
супутників Сонячної системи має досить потужну атмо-
сферу.

Смуги хмар. Сатурну властивий такий самий патерн смуг, як 
і атмосфері Юпітера, однак на Сатурні ці смуги менш помітні й по-
близу екватора значно ширші. Номенклатура для описання цих 
смуг така ж, як і для смуг Юпітера. Тонша структура хмарних 
смуг Сатурна не спостерігалась аж до прольоту Вояджера протя-
гом 1980-х. Відтоді, наземна телескопія покращилась настільки, 
що стали можливими постійні спостереження смуг.

Температура та тиск. Склад хмар залежить від висоти й змі-
нюється зі збільшенням тиску. У верхніх шарах із температурою 
100–160 K і тиском 0,5–2 бар хмари складаються з аміачного льо-
ду. Хмари водяного льоду починають утворюватися на рівні, де 
тиск становить близько 2,5 бар, і продовжуються до рівня 9,5 бар, 
де температура змінюється в межах 185–270 K.

Шестикутник на Північному полюсі. Шестикутник Північно-
го полюсу та його вихор (рис. 90), а також кільця (Постійне хмар-
не утворення в атмосфері Сатурна поблизу Північного полюсу (на 
широті 78°), яке має форму шестикутника, було вперше поміче-
но на знімках Вояджера. Сторони шестикутника мають довжину 
приблизно 13 800 км, що більше, ніж діаметр Землі. Уся структу-
ра обертається з періодом 10 год 39 хв 24 с (що збігається з періо-
дом радіовипромінювання планети). Припускається, що це період 
обертання всієї внутрішньої частини Сатурна.

Уран (рис. 91) також належить до числа планет-гігантів: його 
екваторіальний радіус (25 600 км) майже в чотири рази більший, 
а маса (8,7 • 1025 кг) — у 14,6 разів більша, ніж у Землі. Вісь його 
обертання майже горизонтальна (нахилена під кутом 98° до площи-
ни орбіти), а напрямок обертання зворотний напрямку обертання 
навколо Сонця (з усіх інших планет зворотний напрямок обертан-
ня спостерігається тільки у Венери).

Подібно до інших планет-гігантів (рис. 92) атмосфера планети 
Урана складається в основному з водню, гелію та метану, хоча їхні 
частки дещо нижчі в порівнянні з Юпітером і Сатурном.

Теоретична модель будови Урана така: його поверхневий шар 
є газорідкою оболонкою, під якою розташована крижана мантія 
(суміш водяного й аміачного льоду), а ще глибше — ядро з твер-
дих порід. Маса мантії та ядра становить приблизно 85–90 % усі-
єї маси Урана. Зона твердої речовини сягає 3/4 радіуса планети. 

Рис. 89. Величезне овальне 
утворення розміром із Землю, 

розташоване недалеко від 
північного полюса, назване 

Великою Білою Плямою

Рис. 90. Шестикутник Північного 
полюсу та його вихор

Рис. 91. Уран
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Температура в центрі Урана — близько 10 000 °C, тиск 7–8 млн 
атмосфер. На межі ядра тиск приблизно на два порядки нижчий. 
Внутрішнє тепло Урана значно менше, ніж в інших планет-гігантів 
Сонячної системи. Тепловий потік планети дуже низький, і при-
чина цього наразі невідома. Нептун, схожий на Уран за розмірами 
і складом, випромінює в космос у 2,61 разів більше теплової енер-
гії, ніж отримує від Сонця. В Урана ж надлишок теплового випро-
мінювання дуже малий, якщо взагалі є. Відсутність надлишкового 
теплового випромінювання планети значно ускладнює визначен-
ня температури її надр, однак якщо припустити, що температур-
ні умови всередині Урана близькі до характерних для інших пла-
нет-гігантів, то там можливе існування рідкої води і, отже, Уран 
може належати до планет Сонячної системи, на яких можливе іс-
нування життя

Хоча Уран і не має твердої поверхні в звичному розумінні цьо-
го слова, найвіддаленішу частину газоподібної оболонки прийнято 
називати його атмосферою. Вважають, що атмосфера Урана почи-
нається на відстані 300 км від зовнішнього шару при тиску 100 бар 
і температурі 320 K.

Атмосфера Урана — незвично спокійна у порівнянні з атмос-
ферами інших планет-гігантів, навіть в порівнянні з Нептуном, 
який схожий з Ураном як за складом, так і за розміром. Коли 
«Вояджер-2» наблизився до Урана, то вдалося зафіксувати всього 
10 смуг хмар у видимій частині планети. Така спокійна атмосфе-
ра може бути пояснена надзвичайно низькою внутрішньою темпе-
ратурою. Вона набагато нижча, ніж у інших планет-гігантів. Най-
нижча температура, зареєстрована в тропосфері Урана, становить 
49 K (–224 °C), що робить планету найхолоднішою серед планет Со-
нячної системи — вона навіть холодніша у порівнянні з більш від-
даленими від Сонця Нептуном та Плутоном.

 Сезонні зміни. Протягом короткого періоду, з березня по тра-
вень 2004 року, в атмосфері Урана було помічено активнішу появу 
хмар, майже як на Нептуні. Спостереження зареєстрували швид-
кість вітру до 229 м/с (824 км/год) і постійну грозу, названу «фе-
єрверком четвертого липня». 23 серпня 2006 року Інститут до-
слідження космічного простору (Боулдер, штат Колорадо, США) 
та Університет Вісконсина спостерігали темну пляму на поверх-
ні Урана, що дозволило розширити знання про зміну пір року на 
цій планеті. Чому відбувається таке підвищення активності, точ-
но невідомо — можливо, «екстремальний» нахил осі Урана при-
зводить до «екстремальних» змін сезонів. Визначення сезонних ва-
ріацій Урана залишається лише справою часу, адже перші якісні 
відомості про його атмосферу були отримані менше ніж 84 роки 
тому (рік на Урані триває 84 земних років). Вісь обертання Ура-
на лежить майже у площині орбіти (рис. 93, 94), тому там тропіки 
збігаються з полярним колом. Тривалість сезонів на Урані 21 зем-
ний рік. Осьове обертання Урана, як і Венери, відбувається у на-
прямку, протилежному напрямку обертання інших планет Соняч-
ної системи.

Рис. 92. Порівняльні 
розміри Урана і Землі

Рис. 93. Вісь обертання Урана 
лежить майже у площині орбіти
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Нептун (рис. 95) розташовується на околиці Со-
нячної системи і є першою планетою, відкритою зав-
дяки математичним розрахункам, а не шляхом ре-
гулярних спостережень. Припущення про наявність 
планети були пов’язані з непередбаченими змінами 
в орбіті Урана, гравітаційні сили якої могли призве-
сти до появи цих відхилень. Згодом Нептун було знай-
дено неподалік розрахованого місцерозташування.

Нептун має період обертання 164,8 земного року 
і рухається навколо Сонця еліптичною, близькою до кругової, орбі-
тою; його середня відстань від Сонця у 30 разів більша, ніж у Зем-
лі, і становить приблизно 4497 млн км.

Через довгий орбітальний період Нептуна сезони тривають 
близько 40 років кожний. Оскільки Нептун не має твердої поверх-
ні, його атмосфері властиве диференціальне обертання. Широка ек-
ваторіальна зона обертається з періодом приблизно 18 годин, що 
повільніше, ніж 16-годинне обертання магнітного поля планети. 
На противагу екватору, полярні області роблять оберт за 12 годин. 
Серед усіх планет Сонячної системи такий вид обертання найбільш 
яскраво виражений саме у Нептуна. Це призводить до сильного 
широтного зрушення вітрів.

Під хмарами (рис. 96) температура атмосфери поступово під-
вищується до +700 °С, тому вода там не може перебувати в рід-
кому стані. Більш реальною є гіпотеза про водяні хмари з розчи-
ном аміаку, густина яких може перевищувати густину рідкої води 
в кілька разів. Швидкість вітрів у хмарах сягає фантастичної ве-
личини — 500 м/с.

На Нептуні виявлений велетенський вихор із діаметром понад 
1000 км, який має назву Велика чорна пляма (рис. 97, 98). Тем-
ні вихри Нептуна — це системи високого тиску і, як правило, су-
проводжуються яскравими «супутніми хмарами», які також за-
раз видно на далекій планеті. Яскраві хмари утворюються, коли 
потік навколишнього повітря порушується і переміщується вгору 
над темним вихором, через що гази можуть замерзати в криста-
лах льоду метану.

Висновки. Планети-гіганти за хімічним складом нагадують 
зорі, вони не мають твердої поверхні, тому на них ніколи не зро-
блять посадку пілотовані космічні кораблі. Під холодними хма-
рами гіганти мають гарячі надра, температура яких сягає де-
сятків тисяч градусів. Однією з таємниць залишається джерело 
внутрішньої енергії планет-гігантів, адже всі вони, за винятком 
Урана, випромінюють у космос більше енергії, ніж отримують 
від Сонця.

Контрольні запитання
1. Які особливості у планет-гігантів?
2. Чому Юпітер можна вважати дуже схожим на зорю?

Рис. 94. Осьове обертання Урана

Рис. 95. Нептун

Рис. 96. Під хмарами температура 
атмосфери поступово 

підвищується до +700 °С

Рис. 97. Велика чорна пляма

Рис. 98. Велика чорна 
пляма (фото із зонду)
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3. Що викликає гелієві дощі на Сатурні?
4. Чим обумовлена зміна пір року на Урані?
5. Яка природа Великої чорної плями на Нептуні?

тема для дискусії
Чому виникли гіпотези про можливе життя у хмарах Юпітера?

Завдання для спостереження
1. За допомогою астрономічного календаря відшукайте на небі 

Юпітер та Сатурн і визначте, у якому сузір’ї спостерігаються 
ці планети.

2. Які планети-гіганти видно сьогодні у вечірній час?

 Супутники планет. Кільця планет

Супутники Марса. Марс має два супутники: Фобос і Деймос 
(рис. 99). Фобос робить повний оберт навколо Марса за 7 годин 
39 хвилин. Супутник перебуває на відстані 6000 км від поверхні 
планети. Це ближче межі Роша, і без внутрішнього опору супут-
ник було б розірвано на частини припливними силами. Ці сили та-

кож сповільнюють рух Фобо-
са і, можливо, призведуть до 
зіткнення супутника з Мар-
сом менш ніж через 100 млн 
років. Деймос розташований 
на більш віддаленій орбіті, 
і припливні сили зумовлю-
ють подальше віддалення від 
планети. Фобос і Деймос вид-
но на Марсі не з усіх місць 
через їхні невеликі розміри, 

близькість до планети й приекваторіальні орбіти. Оскільки орбіта 
Фобоса перебуває нижче синхронної висоти, припливні сили від 
планети Марс поступово знижують свою орбіту. Упродовж при-
близно 50 млн років вони можуть зіткнутися на Марсі або розби-
тись на кільцеву структуру навколо планети.

Супутники і кільця Юпітера. Станом на червень 2017 р. було 
відомо про 69 супутників Юпітера, завжди звернених до нього од-
ним боком (внаслідок припливних сил). Дослідження планети три-
ває, тому на липень 2018 р. кількість виявлених супутників Юпі-
тера зросла до 79. Найбільші супутники Юпітера — Іо, Ганімед, 
Каллісто та Європу (рис. 100) — називають Галілеєвою групою.

Супутники Юпітера можна розділити на кілька груп. Внутріш-
ні супутники обертаються майже круговими орбітами, що прак-
тично лежать у площині екватора планети. Чотири найближчі до 
планети супутника Адрастея, Метида, Амальтея і Теба діаметром 
від 40 до 270 км перебувають на відстані 1–3 радіусів Юпітера й на-
ближаються до межі Роша.

6

Рис. 99. Супутники Марса 
Фобос і Деймос

Рис. 100. Найбільші супутники 
Юпітера — Іо, Ганімед, 
Каллісто та Європа

Рис. 101. Всі великі супутники Юпі-
тера обертаються синхронно та 
завжди повернуті до Юпітера од-
ним боком внаслідок впливу потуж-
них припливних сил планети-гіганта
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Зовнішня група складається з маленьких (діаметром від 10 до 
180 км) супутників, що рухаються витягнутими й дуже нахиле-
ними до екватора Юпітера орбітами. Чотири ближчі до Юпітера 
супутники Леда, Гімалія, Лісітея, Елара рухаються в напрямку 
обертання Юпітера, а чотири зовнішні супутники Ананке, Карме, 
Пасіфе і Сінопе рухаються у зворотному напрямку.

За допомогою наземних телескопів нового покоління групою 
астрономів з Астрономічного інституту Гавайського університе-
ту було відкрито ще 47 супутників Юпітера: спочатку діаметром 
4–10 км (наприкінці 2000 р.), потім — діаметром від 2 до 4 км 
(2001 р.).

За кількістю супутників Юпітер обігнав Сатурн 2011 р. Остан-
ні супутники були відкриті в липні 2018 р.

Галілеєві супутники
Всі великі супутники Юпітера обертаються синхронно та завж-

ди повернуті до Юпітера одним боком внаслідок впливу потужних 
припливних сил планети-гіганта (рис. 101, 102). При цьому Га-
німед, Європа та Іо перебувають один з одним в орбітальному ре-
зонансі 4:2:1. До того ж серед супутників Юпітера існує законо-
мірність: чим далі супутник від планети, тим менша його густина 
(в Іо — 3,53 г/см3, Європи — 2,99 г/см3, Ганімеда — 1,94 г/см3, 
Каллісто — 1,83 г/см3). Це залежить від кількості води на супутни-
ку: на Іо її практично немає, на Європі — 8 %, на Ганімеді й Кал-
лісто — до половини їхньої маси.

Європа
Найцікавішою є Європа, що має глобальний океан, в якому не 

виключена можливість існування життя. Спеціальні дослідження 
показали, що океан простягається вглиб на 90 км, його об’єм пе-
ревищує об’єм земного Світового океану (рис. 104). Поверхня Єв-
ропи вкрита розломами та тріщинами, що виникли у крижаному 
панцирі супутника (рис. 103). Висловлювалося припущення, що 
джерелом тепла для Європи є сам океан, а не ядро супутника. Іс-
нування підлідного океану передбачається також на Каллісто та 
Ганімеді. Базуючись на припущенні про те, що за 1–2 млрд років 
кисень міг потрапити у підлідний океан, вчені теоретично перед-
бачають наявність життя на супутнику.

Іо цікавий наявністю потужних діючих вулканів; поверхня су-
путника залита продуктами вулканічної активності (рис. 105). На 
фотографіях, зроблених космічними зондами, видно, що поверхня 
Іо має яскраво-жовте забарвлення з плямами коричневого, черво-
ного та темно-жовтого кольорів. 

Ці плями — продукт вивержень вулканів Іо, що складаються 
переважно з сірки та її сполук; колір вивержень залежить від їх-
ньої температури.

Ганімед є найбільшим супутником не лише Юпітера, а й взага-
лі у Сонячній системі серед усіх супутників планет. Ганімед і Кал-
лісто покриті численними кратерами, на Каллісто багато які з них 
оточені тріщинами.

Рис. 102. Юпітер та Іо

Рис. 104. Спеціальні 
дослідження показали, що океан 

простягається вглиб на 90 км, 
його об’єм перевищує об’єм 

земного Світового океану

Рис. 103. Поверхня Європи 
вкрита розломами та тріщинами, 

що виникли у крижаному 
панцирі супутника

Рис. 105. Поверхня супутника залита 
продуктами вулканічної активності
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Каллісто
На Каллісто (рис. 106), ймовірно, також є океан під поверхнею 

супутника; на це опосередковано вказує магнітне поле Каллісто, 
яке може бути породжене наявністю електричних струмів у соло-
ній воді всередині супутника (рис. 107). Також на користь цієї гі-
потези свідчить той факт, що магнітне поле у Каллісто змінюєть-
ся залежно від її орієнтації на магнітне поле Юпітера, тобто існує 
високопровідна рідина під поверхнею цього супутника (рис. 107).

Малі супутники
Інші супутники набагато менші та є скельними тілами не-

правильної форми. Серед них є такі, що обертаються у зворотний 
бік. Серед малих супутників Юпітера досить цікавою для вчених 
є Амальтея: ймовірно, всередині неї існує система порожнин, що 
виникли в результаті катастрофи, яка відбулася в далекому мину-
лому — через метеоритне бомбардування Амальтея розпалася на 
частини, які потім знову з’єдналися під дією взаємної гравітації, 
але так і не стали єдиним монолітним тілом.

Метіда та Адрастея — найближчі до Юпітера супутники з діа-
метрами приблизно 40 км і 20 км відповідно. Вони рухаються по 
краю головного кільця Юпітера по орбіті радіусом 128 тис. км, ви-
конуючи оберт навколо Юпітера за 7 годин, що робить їх найшвид-
шими супутниками Юпітера.

Загальний діаметр всієї системи супутників Юпітера становить 
24 млн км. Більше того, вважається, що раніше супутників у Юпі-
тера було ще більше, але деякі з них впали на планету під дією її 
потужної гравітації.

Кільця
Космічний апарат «Вояджер-1» у березні 1979 р. вперше сфо-

тографував систему слабких кілець завширшки близько 1000 км 
і завтовшки не більше 30 км, що обертаються навколо Юпітера на 
відстані 57 тис. км від хмарного покриву планети. На відміну від 
кілець Сатурна, кільця Юпітера темні: альбедо (відбивна здатність) 
0,05 і, ймовірно, складаються з дуже невеликих твердих частинок 
метеорної природи (рис. 108). Частинки кілець Юпітера, швид-
ше за все, не залишаються в них довго (через перешкоди, створю-
вані атмосферою й магнітним полем). Отже, раз кільця нестійкі, 
вони мають постійно поповнюватися. Невеликі супутники Метис 
і Адрастея, чиї орбіти лежать у межах кілець, — очевидні джере-
ла таких поповнень. З Землі кільця Юпітера можуть бути поміче-
ні при спостереженні тільки в ІЧ-діапазоні.

Супутники і кільця Сатурна. Візитною карткою Сатурна є ві-
домі кільця (рис. 109, 110), що оперізують планету навколо еква-
тора й складаються з безлічі крижаних частинок розмірами від 
1 мм до кількох метрів. Вісь обертання Сатурна нахилена до пло-
щини його орбіти на 26°44', тому під час руху орбітою кільця змі-
нюють свою орієнтацію відносно Землі. Коли площина кілець пе-
ретинає Землю, навіть у середні телескопи побачити їх неможливо, 
тому що товщина кілець — лише кілька десятків метрів, хоча їхня 
ширина сягає 137 тис. км. Кільця обертаються навколо Сатурна 

Рис. 106. Каллісто

Рис. 107. На Каллісто, 
ймовірно, також є океан під 
поверхнею супутника

Рис. 107. Пейзаж Юпітера 
з поверхні одного 
з Галілеєвих супутників
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і, відповідно до законів Кеплера, швидкість обертання внутрішніх 
частин кільця більша, ніж зовнішніх.

Існують три головні кільця, названі A, B і C. Вони добре по-
мітні з Землі. Слабші кільця називають D, E та F. При ближчому 
розгляді кілець виявляється дуже багато. Між кільцями існують 
щілини, де немає частинок. Найбільшу щілину, яку можна поба-
чити у середній телескоп із Землі (між кільцями А і В), названо 
щілиною Кассіні (рис. 111). Ясними ночами у потужні телескопи 
можна побачити й менш помітні щілини.

Є дві основні гіпотези про походження кілець. Перша з них 
каже, що кільця є залишками знищеного супутника Сатурна. 
Друга стверджує, що кільця є залишками протопланетної хмари, 
з якої утворилися всі тіла Сонячної системи. Всередині межі Роша, 
де обертається більша частина кілець, утворення супутників не-
можливе через гравітаційний вплив планети, що руйнує всі більш-
менш значні тіла. Частинки кілець багаторазово зіштовхуються, 
руйнуються і злипаються знову. У кільці E частина льоду з’явля-
ється завдяки гейзерам Енцелада.

Сатурн має близько 60 супутників (до 2000 р. було відомо 18) 
і 12 із них — понад 100 км у діаметрі (рис. 112).

Орбіта внутрішніх супутників, Пана і Атласа, лежить біля зо-
внішнього краю кільця А. Наступний супутник, Прометей, відпо-
відає за щілину, що прилягає до внутрішнього краю кільця F. По-
тім — Пандора, відповідальна за утворення іншої межі кільця F. 
Вони виявлені на фотографіях, зроблених із космічних апаратів. 
Наступні два супутники — Епіметей і Янус — виявлені з Землі, 
вони поділяють спільну орбіту. Різниця у відстані до Сатурна ста-
новить лише 30–50 км.

Мімас незвичайний тим, що на ньому виявлено один величез-
ний кратер, названий Гершелем, який має розмір із третину су-
путника. Його вкрито тріщинами, які, імовірно, зумовлені при-
пливними деформаціями, оскільки серед супутників Сатурна 
Мімас — найближчий до планети. Розмір Гершеля — 130 км. Він 
заглиблений у поверхню на 10 км, з центральною гіркою, майже 
такою самою за висотою, як і гора Еверест на Землі (рис. 113).

Рис. 108. Кільця Юпітера 
(темні), ймовірно, складаються 

з дуже невеликих твердих 
частинок метеорної природи

Рис. 109. Візитною карткою 
Сатурна є відомі кільця, що 

оперізують планету навколо 
екватора й складаються з безлічі 

крижаних частинок розмірами 
від 1 мм до кількох метрів

Рис. 110. Кільце Сатурна 
і його супутник Енцелад.

Рис. 111. Найбільшу щілину, 
яку можна побачити у середній 
телескоп із Землі (між кільцями 
А і В), названо щілиною Кассіні Рис. 112. Найбільші супутники Сатурна.

Рис. 113. Мімас незвичайний тим, що 
на ньому виявлено один величезний 

кратер, названий Гершелем, який 
має розмір із третину супутника.
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Енцелад має найактивнішу поверхню з усіх супутників у сис-
темі (можливо, за винятком Титана, чия поверхня не фотографу-
валася). На ньому видно сліди потоків, що зруйнували колишній 
рельєф, тому вважається, що надра цього супутника можуть бути 
активні й досі (рис. 114). Крім того, хоча кратери можуть спосте-
рігатися на всій поверхні, на деяких ділянках ці утворення ма-
ють невеликий вік, кілька сотень мільйонів років. Це має означа-
ти, що частина поверхні Енцелада усе ще змінюється. Вважається, 
що причиною активності є вплив припливних сил Сатурна, які ро-
зігрівають Енцелад.

Рея має стару, суцільно всіяну кратерами поверхню. На ній, 
як і на Діоні, виділяються яскраві тонкі смуги. Ці утворення, ма-
буть, складаються з льоду, що заповнює розломи в корі супутни-
ків (рис. 115).

Супутники і кільця Урана. Уран має 27 супутників (рис. 116) 
та систему кілець (рис. 117). Всі супутники отримали назви на 
честь персонажів творів Вільяма Шекспіра та Александра Поупа. 
Перші два супутники — Титанію і Оберон — 1787 р. відкрив Ві-
льям Гершель. Ще два сферичні супутники (Аріель та Умбріель) 
були відкриті 1851 р. Вільямом Ласселом. У 1948 р. Джерард Кой-
пер відкрив Міранду. Останні супутники були відкриті після 1985 
р. під час місії «Вояджера-2» або за допомогою вдосконалених на-
земних телескопів.

Супутники Урана можна поділити на три групи: 13 внутріш-
ніх, 5 великих і 9 нерегулярних. Внутрішні супутники — невели-
кі, темні об’єкти, схожі за характеристиками та походженням на 
кільця планети.

П’ять великих супутників досить масивні, щоб гідростатична 
рівновага надала їм сфероїдальної форми. На чотирьох з них по-
мічено ознаки внутрішньої і зовнішньої активності, такі як фор-
мування каньйонів і гіпотетичний вулканізм на поверхні. Най-
більший з них, Титанія, має в діаметрі 1578 км і є восьмим за 
величиною супутником у Сонячній системі. Її маса у 20 разів мен-
ша від земного Місяця. Нерегулярні супутники Урана мають еліп-
тичні і дуже нахилені (здебільшого ретроградні) орбіти на великій 
відстані від планети.

Супутники і кільця Нептуна. Нептун також має кільця — 
два широкі і два вузькі (рис. 118). Їх було відкрито 1981 р. під 
час затемнення Нептуном однієї з зірок. Одне з кілець має склад-
ну викривлену структуру. Подібно урановим і юпітеровим, кіль-
ця Нептуна дуже темні і будова їхня невідома. Можливо, кільця 
складаються з льоду, покритого силікатами чи вуглецевмісним ма-
теріалом, що надає їм червонуватого відтінку. Їм дали такі наз-
ви: зовнішнє — Адамс (яке містить три дуги, що виділяються, які 
охрестили Свободою, Рівністю і Братерством), потім — безіменне 
кільце, що збігається з орбітою супутника Нептуна Галатеї, слі-
дом — Левер’є (чиї зовнішні розширення названі Ласселл і Ара-
го), і, нарешті, слабке, але широке кільце Галле. Як видно, назви 
кілець увічнили тих, хто брав участь у відкритті Нептуна.

Рис. 114. Енцелад має найактивнішу 
поверхню з усіх супутників 
у системі (можливо, за винятком 
Титана, чия поверхня не 
фотографувалася). На ньому видно 
сліди потоків, що зруйнували 
колишній рельєф, тому вважається, 
що надра цього супутника 
можуть бути активні й досі

Рис. 115. Рея має стару, суцільно 
всіяну кратерами поверхню

Рис. 116. Найбільші супутники Урана

Рис. 117. Кільця Урана
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Супутники Нептуна. Тритон (рис. 119) має чотирнадцяту зоря-
ну величину і є найбільшим серед супутників Нептуна. Відстань 
від Нептуна 394 700 км, сидеричний період обертання 5 діб 21 год. 
3 хв., діаметр близько 2 707 км, що на 769 км менше від діаметра 
Місяця, хоча маса його у 3,5 раза менша. Це єдиний супутник Со-
нячної системи, який обертається навколо своєї планети в проти-
лежний бік від обертання самої планети навколо своєї осі. Є вер-
сії, що Тритон — захоплена колись Нептуном самостійна планета.

У Тритона було виявлено незначну газову оболонку, тиск якої 
на поверхні в 70 000 разів менший від земного атмосферного тиску. 
Походження цієї атмосфери, що мала б давно розсіятися, поясню-
ють частими виверженнями на супутнику, що поповнюють її газа-
ми. Коли було отримано знімки Тритона, на його крижаній поверх-
ні справді помітили гейзероподібні виверження азоту (рис. 121) 
і темних частинок пилу різного розміру. Все це розсіюється в на-
вколишньому просторі. Є припущення, що після захоплення Неп-
туном супутник було розігріто припливними силами, і він був на-
віть рідким перший мільярд років після захоплення. Можливо, 
у надрах своїх він, як і раніше, зберіг цей агрегатний стан.

Другий за величиною та найбільший внутрішній супутник 
Нептуна — Протей. Він обертається навколо Нептуна майже по 
екваторіальній орбіті на відстані близько 4,75 екваторіальних ра-
діусів планети. Оскільки він розташований дуже близько до Неп-
туна, його дуже важко спостерігати з Землі. Супутник був відкри-
тий «Вояджером-2».

Третій за розмірами супутник Нептуна — Нереїда. Середня від-
стань від Нептуна 6,2 млн км, діаметр близько 340 км. Нереїда — 
найвіддаленіший супутник Нептуна (серед відомих). Вона робить 
один оберт навколо планети за 360 днів. Орбіта Нереїди дуже ви-
тягнута, її ексцентриситет становить 0,75. Найбільша відстань від 
супутника до планети перевищує найменшу в 7 разів.

Висновки. Супутники планет Сонячної системи мають різно-
манітні фізичні характеристики. Поверхня більшості супутників 
покрита снігом і льодом, а на супутниках Юпітера Європі, Гані-
меді й Каллісто, можливо, існують океани рідкої води. Найбіль-
ший супутник Сатурна Титан оточений густою атмосферою, і на 
його поверхні можуть бути океани метану. У метанових морях за 
низьких температур органічні сполуки могли б утворити форми 
життя, які не схожі на земні, — там замість води розчинником 
міг би служити рідкий метан. Супутники планет у майбутньому 
можуть стати космічними базами для освоєння Сонячної системи.

Контрольні запитання
1. Чим пояснюється дивовижне забарвлення Іо?
2. Про що свідчать численні кратери на супутниках Юпітера?
3. Які супутники планет мають атмосферу?
4. Що спричиняє існування досить густої атмосфери на Титані?

Рис. 118. Кільця Нептуна

Рис. 119. Найбільший супутник 
Нептуна — Тритон

Рис. 120. Тритон

Рис. 121. Коли було отримано 
знімки Тритона, на його крижаній 

поверхні справді помітили 
гейзероподібні виверження азоту
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тема для дискусії
Поверхню яких супутників можна використати для побудови 

космічних поселень?

Завдання для спостереження
За допомогою бінокля або шкільного телескопа можна спосте-

рігати Галілеєві супутники Юпітера. Визначте моменти затемнен-
ня одного з цих супутників — коли він зникає за диском Юпітера.

 Карликові планети

Уперше цей новий клас тіл Сонячної системи визначили 
у серпні 2006 р. на з’їзді Міжнародного Астрономічного Союзу 
(МАС) у Празі. Тоді ж було змінено статус Плутона, який до цьо-
го був дев’ятою планетою Сонячної системи: відтепер він став пер-
шою планетою-карликом. Після відкриття Нептуна у 1846 р. май-
же ціле століття астрономи шукали дев’яту планету, яка могла 
викликати невеликі збурення орбіти Урана, тому що гравітацій-
ним впливом Нептуна можна пояснити тільки 98 % збурень орбі-
ти цієї планети.

Тільки 18 лютого 1930 р. в Ловеллській обсерваторії (США) 
Клайд Томбо відкрив невідому планету, яка отримала назву Плутон 
(рис. 122.) на честь міфічного бога підземного царства. У 1978 р. 
астрономи звернули увагу на те, що на фотографії Плутона видно 
невеликий виступ на його дискові. Продовжуючи спостереження, 
учені дійшли висновку, що у Плутона є супутник, який отримав 
назву Харон (рис. 123). Він обертається навколо планети з періо-
дом 6,4 доби.

У 2006 р. за допомогою космічного телескопа «Габбл» були від-
криті ще два невеликі супутники Плутона — Нікс і Гідра. У зв’яз-
ку з тим, що Плутон має дуже витягнуту орбіту з великим, у порів-
нянні з іншими планетами, ексцентриситетом (e = 0,25), і за масою 
і розмірами набагато менший за інші планети Сонячної системи, 
деякі астрономи вважають, що Плутон був колись супутником 
Нептуна, адже Юпітер, Сатурн, Нептун і Земля мають набагато 
більші за нього супутники. Статус Плутона як планети поступово 
ставав підозрілим ще й тому, що його орбіта нахилена під значним 
кутом до площини екліптики у порівнянні з будь-якою планетою 
Сонячної системи і трохи нагадує орбіти комети. У 1951 р., аналі-
зуючи орбіти комет, астроном Ж. Койпер передбачив існування за 
Нептуном поясу астероїдів, який тепер офіційно назвали поясом 
Койпера. Астрономічні спостереження за допомогою сучасних те-
лескопів підтвердили цю гіпотезу у 1990 р., коли за Плутоном по-
чали відкривати нові об’єкти поясу Койпера. З наукової точки зору 
стало очевидним, що Плутон більше схожий на членів цієї групи, 
ніж на інші 8 планет Сонячної системи. У липні 2005 р. відкри-
ли новий об’єкт поясу Койпера, який був навіть більший за Плу-
тон, тому деякі астрономи стали називати його десятою планетою. 
Нову планету неофіційно прозвали Ксеною (з грец. xena — чужа) 

7

Рис. 122. Плутон

Рис. 123. Плутон і Харон
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(рис. 124). Це відкриття стало фатальним ударом для статус-кво 
дев’яти планет, оскільки, якщо Плутон вважають планетою, то 
Ксена теж має належати до класу планет. Тому перед астронома-
ми постало запитання: що робити з іншими об’єктами поясу Кой-
пера, які трохи менше ніж Плутон, адже в майбутньому на околи-
цях Сонячної системи можуть відкрити ще більші тіла?

Для вирішення цієї проблеми в Міжнародному Астрономічно-
му Союзі був створений спеціальний комітет, який запропонував 
модифікувати визначення планети, додавши, що планета має бути 
не тільки круглої форми, а й повинна також бути єдиним тілом 
на своїй орбіті. За цим визначенням Плутон утратив статус пла-
нети, оскільки він один із багатьох об’єктів поясу Койпера, і до 
того ж його орбіта фактично перетинається з орбітою Нептуна. 
У 2006 р. Плутон був позначений астероїдним номером 134 340; 
офіційну назву й номер отримав і об’єкт з умовною назвою «Ксе-
на». Він тепер має номер 136 199 та назву Ерида.

Карликові планети — це досить великі тіла Сонячної си-
стеми. Настільки великі, що власна гравітація надала їм рівно-
важної форми, яка близька до кулястої. Але на відміну від пла-
нет, їхня маса менша, тому їм не вдалося «розчистити» околиці 
своєї орбіти від інших подібних тіл.

На грудень 2010 р. зареєстровано три планети-карлики: Цере-
ра, Плутон, Ерида. Ерида (рис. 125, 126) — друга за розміром після 
Плутона, наймасивніша і найбільш віддалена від Сонця карлико-
ва планета Сонячної системи. Точно визначити розміри настільки 
далекого небесного тіла дуже важко. Яскравість об’єкта пропор-
ційна площі поверхні, помноженої на альбедо (частку сонячних 
променів, що відбиваються об’єктом). Щоправда, Ерида настіль-
ки яскрава, що навіть якщо її альбедо дорівнює 1, її діаметр по-
винен бути не менше 2300 км. Останні отримані дані дозволяють 
стверджувати, що Ерида менша від Плутона.

Спектроскопічні спостереження, виконані 25 січня 2005 р. 
в обсерваторії «Джеміні», показали наявність на поверхні Ериди 
метанового снігу, чим вона схожа на Плутон і супутник Нептуна 
Тритон. Цим пояснюється високе альбедо об’єкта. Також в її снігу 
є домішка азотного льоду, частка якого зростає з глибиною. Ери-
да відрізняється від Плутона і Тритона кольором. Плутон і Тритон 
червонуваті, а вона — сірувата. Це пов’язано з наявністю на Ериді 
також етанового та етиленового льоду. У жовтні 2011 р. були опу-
бліковані результати досліджень, згідно з якими тонкий шар за-
мерзлих газів, що покриває поверхню Ериди, може сублімуватися 
за підвищення температури (в перигелії) та утворювати тимчасо-
ву атмосферу карликової планети. Ймовірно, атмосфера у Ериди 
з’явиться через 250 років, у середині XXIII ст.

За діаметра близько 950 км Церера є найбільшим і наймасив-
нішим тілом у поясі астероїдів (рис. 127). За розміром вона пе-
ревершує багато великих супутників планет-гігантів та містить 

Рис. 124. Ксена

Рис. 125. Ерида

Рис. 126. Найбільші 
транснептунові об’єкти

Рис. 127. Порівняльні розміри 
Церери та інших об’єктів 

Сонячної системи
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майже третину (32 %) загальної маси поясу. Сучасні спостережен-
ня довели, що вона має кулясту форму, на відміну від більшості 
інших малих тіл, які мають неправильну форму через низьку гра-
вітацію. Є ознаки того, що Церера має тонку атмосферу з водяної 
пари, яка утворюється з льодової поверхні планети.

Висновки. Карликові планети — це досить великі тіла Со-
нячної системи. Настільки великі, що власна гравітація надала 
їм рівноважної форми, яка близька до кулястої. Але на відміну 
від планет, їхня маса менша, тому їм не вдалося «розчистити» 
околиці своєї орбіти від інших подібних тіл.

Контрольні запитання
1. Коли було відкрито Плутон?
2. Чому Плутон позбавили статусу планети?

тести
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тема. малі тіла Сонячної 
системи
1. Астероїди. Комети. Тіла з поясу Койпера.
2. Метеори та метеорити. Метеорні потоки. Фізичні характеристи-

ки малих тіл Сонячної системи та гіпотези їхнього походження. Астеро-
їдна небезпека.

 Астероїди. Комети. тіла поясу Койпера
Астероїди. Перший астероїд (від грец. aster — зоря та eidos — 

вигляд) відкрив італійський астроном Д. Піацці (1746–1826). У ніч 
на 1 січня 1801 р. він побачив слабку зорю, яка наступного вечо-
ра трохи перемістилася. Новій планеті дали назву «Церера» (за 
римською міфологією — богиня землеробства). За Церерою почали 
уважно спостерігати: вона виявилася невеликою, навіть меншою, 
ніж Місяць, але оберталася навколо Сонця між орбітами Марса 
і Юпітера (рис. 128). Яке ж було здивування астрономів, коли че-
рез кілька років недалеко від Церери виявили ще одну малу пла-
нету, яку назвали «Палладою» (одним з імен богині мудрості Афі-
ни). Невдовзі були відкриті ще дві — Юнона й Веста. Потім довели, 
що перший відкритий астероїд є і найбільший за розмірами — ді-
аметр Церери дорівнює 960 км. Цереру відносять до класу пла-
нет-карликів.

На січень 2011 р. зареєстровано понад 500 тис. астероїдів (рис. 
129), і найменші з них мають діаметр лише кілька десятків метрів. 
У телескопи диски цих тіл розрізнити неможливо — вони мають 
вигляд світлих точок. Сумарна маса всіх астероїдів не перевищує 
0,1 маси Місяця.

Найяскравішим астероїдом є Веста (рис. 130, 131). Це єдиний 
астероїд, який ясної ночі можна спостерігати з Землі неозброєним 
оком завдяки яскравості його поверхні і розміру, який становить 
576 км у поперечнику, та тому, що він може наближатися до Зем-
лі на відстань лише 177 млн км.

Астероїдам надають порядковий номер і назву, яку пропонує 
автор відкриття (рис. 130). Спочатку за традицією астероїдам дава-
ли назву на честь міфологічних богинь, але з часом число відкри-
тих малих планет перевершило все «божественне» населення Олім-
пу, тому зараз нові космічні тіла називають на честь країн, міст, 
видатних учених, поетів і діячів мистецтва. Велику кількість ма-
лих планет відкрив у Кримській астрофізичній обсерваторії астро-
ном М. С. Черних (1931–2006).

Найбільші астероїди

Номер і назва Діаметр, км

1. Церера 960

2. Паллада 608

1
Рис. 128. Планета Церера 

виявилася невеликою, навіть 
меншою, ніж Місяць, але 

оберталася навколо Сонця між 
орбітами Марса і Юпітера

Рис. 129. Астероїд 433 Ерос 
має вигляд велетенського 

сідла завдовжки 33 км. АМС, 
зробивши посадку на поверхню 

астероїда в улоговині поблизу 
центру, виявила, що його сіра 

поверхня вкрита шаром реголіту 
і схожа на поверхню Місяця

Рис. 130. Найбільші астероїди

Рис. 131. Церера і Веста
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Номер і назва Діаметр, км

3. Веста 555

10. Гігія 450

31. Єфросинія 370

52. Європа 289

65. Кибела 309

451. Пацієнція 276

511. Давида 323

704. Інтерамнія 350

Чому між Марсом та Юпітером розташована не одна велика 
планета, а безліч малих тіл (рис. 132)? Для пояснення цієї загад-
ки німецький астроном Г. Ольберс (1758–1840) висунув гіпотезу, 
що між Марсом та Юпітером колись існувала планета Фаетон, яка 
чомусь вибухнула. Причиною катастрофи могла бути зустріч пла-
нети з іншим космічним тілом. На користь теорії вибуху планети 
свідчить те, що більшість астероїдів мають вигляд осколків непра-
вильної форми. Сучасні дослідження розподілу орбіт малих пла-
нет показують, що, швидше за все, між Марсом та Юпітером ве-
ликої планети ніколи не було, а пояс астероїдів — це залишки тієї 
речовини, з якої 4,5 млрд років тому утворилися планети Соняч-
ної системи.

За орбітою Нептуна розташоване кільце маленьких планетопо-
дібних тіл (так званий пояс Койпера), які через гравітаційні збу-
рення можуть змінювати параметри своєї орбіти (рис. 132). Зітк-
нення з іншою планетою або супутником спричинить руйнування 
цих тіл і утворення окремих фрагментів, які будуть обертатися 
по самостійних орбітах. Якщо врахувати, що ймовірність зустрічі 
осколків зростає зі збільшенням їхньої кількості, то пояс астеро-
їдів може бути своєрідною машиною для подрібнення космічних 
тіл на менші фрагменти.

Про те, що малі планети продовжують ділитися, свідчить від-
криття так званих сімейств, або груп, астероїдів. У 1918 р. япон-
ський астроном К. Гіраяма звернув увагу на деякі групи астероїдів, 
що мають схожі параметри орбіт. Такі групи астероїдів назвали 
сімействами Гіраями — вони могли утворитися після зіткнення 
більш великих тіл. Астероїди рухаються навколо Сонця в той са-
мий бік, що й планети, і мають, як правило, еліптичні орбіти.

Комети (від грец. kometys — волохатий) своїм незвичайним ви-
глядом привертають найбільшу увагу людей, тому що мають диво-
вижно красивий хвіст. Комети є залишками космічної речовини, 
з якої утворилися планети Сонячної системи. За традицією коме-
ті дають назву на честь тих астрономів, які перші побачили її на 
небі (рис. 133). Часто комети відкривали аматори астрономії і на-
віть школярі. На честь українських астрономів названі комети Ге-
расименка, Неуйміна, Скоритченка, Черних, Чурюмова, Шайна. 

Рис. 131. Німецький астроном 
Г. Ольберс (1758–1840) 
висунув гіпотезу, що між 
Марсом та Юпітером колись 
існувала планета Фаетон

Рис. 132. За орбітою Нептуна 
розташоване кільце маленьких 
планетоподібних тіл (так 
званий пояс Койпера)

Рис. 133. Комета Лавджой

Рис. 134. Останній раз комету 
Галлея спостерігали у 1986 
р., а наступний її приліт до 
Землі очікується у 2061 р.
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Найзнаменитішою кометою можна вважати комету Галлея, яку 
спостерігають вже кілька тисячоліть. Директор Гринвіцької об-
серваторії Е. Галлей (1656–1742) вперше визначив орбіту комети, 
яку було видно у 1682 р. Для цього він вивчив стародавні літопи-
си і звернув увагу на те, що одна з комет з’являлася на небі з по-
стійним періодом 76 років. За допомогою третього закону Кепле-
ра Галлей визначив велику піввісь орбіти та передбачив її появу 
у 1758 р. Останній раз комету Галлея (рис. 134, 135) спостеріга-
ли у 1986 р., а наступний її приліт до Землі очікується у 2061 р.

Хмара Оорта. Гіпотетична хмара Оорта (рис. 136) — сфе-
рична хмара крижаних об’єктів (аж до 1 трлн), яка є джерелом 
довгоперіодичних комет. Передбачувана відстань до зовнішніх 
меж хмари Оорта від Сонця становить від 50 тис. а. о. (приблиз-
но 1 св. рік) до 100 тис. а. о. (1,87 св. років). Вважається, що 
об’єкти, які складають хмару, сформувалися біля Сонця і були 
розсіяні далеко в космос гравітаційними ефектами планет-гіган-
тів на ранньому етапі розвитку Сонячної системи.

Чи можна використати астероїди і комети для потреб нашої 
цивілізації? Можливо, в майбутньому астероїди можна буде при-
стосувати під бази для міжпланетних експедицій. Деякі астероїди 
можуть містити рідкісні хімічні елементи, які можна було б засто-
совувати при спорудженні космічних поселень як у космосі, так 
і на поверхні супутників планет. Під час космічного будівництва 
треба пам’ятати, що прискорення вільного падіння на астероїдах 
дуже мале, тому один необережний поштовх ногою може надати 
космонавтові другу космічну швидкість. Температура на поверх-
ні астероїдів залежить від кольору поверхні та відстані до Сонця. 
У головному поясі астероїдів на відстані 2,8 а. о. від Сонця темпе-
ратура на денному боці рідко піднімається вище 0 °С, але астеро-
їди групи Аполлона, Амура і Атона, які рухаються по дуже витяг-
нутих орбітах, у перигелії можуть нагріватися до +500 °С.

Сонячний вітер складається з елементарних частинок та окре-
мих ядер легких хімічних елементів, які летять від Сонця.

 метеори та метеорити. метеорні потоки

Назви «метеор» і «метеорит» у перекладі з грецької означа-
ють: «той, що перебуває у повітрі» (рис. 137). Астрономи колись 
вважали, що падаючі зорі — суто атмосферне явище, щось подібне 
до звичайної блискавки. Метеорні частинки — це космічний пил, 
який ніколи не долітає до поверхні Землі, тому що він згоряє та 
випаровується в атмосфері на висоті кількох десятків кілометрів 
(рис. 138, 139). Тобто метеором, або падаючою зорею, ми називає-
мо світлове явище, яке викликає іонізоване повітря на шляху по-
льоту метеорної частинки, оскільки саму мікроскопічну порошин-
ку помітити неможливо.
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Рис. 135. Комета Галлея

Рис. 136. Гіпотетична хмара Оорта

Рис. 137. Назви «метеор» 
і «метеорит» у перекладі 

з грецької означають: «той, 
що перебуває у повітрі»

Рис. 138. Метеорні частинки — 
це космічний пил, який ніколи не 

долітає до поверхні Землі, тому 
що він згоряє та випаровується 

в атмосфері на висоті кількох 
десятків кілометрів
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Метеор — світлове явище, яке виникає в іонізованому пові-
трі на шляху польоту маленьких метеорних частинок.

Болід — світлове явище, яке супроводжує політ метеорит-
ного тіла в атмосфері.

Метеорити мають більшу масу, тому вони можуть досягти 
поверхні Землі (рис. 139, 140). Коли метеоритне тіло з великою 
швидкістю летить в атмосфері, то через опір повітря воно нагріва-
ється до температури вище 10 000 °С і починає світитись, як роз-
жарена куля, яку називають болідом (від грец. bolidos — спис). Під 
час польоту боліда з надзвуковою швидкістю в атмосфері виникає 
ударна хвиля, яка створює потужні звукові коливання, тому лю-
дина чує сильний гуркіт. 

Метеоритне тіло — це фрагмент астероїда, який, обертаю-
чись навколо Сонця, зіткнувся з нашою планетою. Тобто метео-
рити мають астероїдне походження.

Швидкість, з якою метеор чи метеорит влітає в земну атмосфе-
ру, залежить від напрямку його руху відносно вектора швидкості 
Землі. Найбільшу швидкість входження в атмосферу (50–70 км/с) 
мають ті метеоритні тіла, які летять назустріч руху Землі, коли 
швидкості боліда та Землі додаються. Швидкість метеора і мете-
оритного тіла під час входження в атмосферу Землі не може бути 
меншою за 11,2 км/с, тому що навіть коли астероїдне тіло «дога-
няє» нашу планету, то через земне тяжіння його швидкість почи-
нає зростати. Нині за рахунок метеоритної речовини маса Землі 
збільшується на 500 тис. тонн за рік.

На Землі астрономи та геологи виявили більше сотні метео-
ритних кратерів різного діаметра (рис. 141), які називають астро-
блемами (від грец. astra — зоря і blema рана), але більшість кра-
терів не збереглася, тому що протягом століть атмосферні процеси 
знищували сліди космічних катаклізмів. Велику кільцеву струк-
туру метеоритного походження діаметром 7 км виявили в Укра-
їні в Іллінецькому районі Вінницької області. Геологічні дослі-
дження показують, що початкова маса метеорита була не менш 
ніж 1011 кг.

На територію України щорічно падають кілька метеоритів ма-
сою від 1 кг і більше, тому астрономи звертаються до всіх учнів 
із проханням допомогти в пошуках цих космічних мандрівників. 
Зверніть увагу на падіння болідів, які летять із надзвуковою швид-
кістю, тому виникає різкий вибуховий звук, як при польоті реак-
тивного літака, коли він долає звуковий бар’єр. Уночі під час по-
льоту боліда видно яскраве світіння у вигляді розжареної кулі, яка 
може розпастися на осколки. Для пошуків метеорита визначте на-
прямок, у якому летів болід, запишіть, о котрій годині спостері-
галося це явище, і зразу повідомте про це вчителю астрономії або 
напишіть до найближчої астрономічної обсерваторії.

Рис. 139. Метеорити

Рис. 140. Метеорити мають 
більшу масу, тому вони можуть 
досягти поверхні Землі

Рис. 141. Аризонський кратер 
(США) утворився 10 тис. років тому. 
Його діаметр 1,2 км, глибина 200 
м. Осколки метеорита знаходять 
на відстані 30 км від кратера

Рис. 142. Ядро комети Галлея на 
відстані кількох тисяч кілометрів. 
Довжина дуже темного ядра 
15 км, ширина 8 км. З отворів, 
що розташовані на поверхні, 
вириваються струмені газу
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 Фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи та 
гіпотези походження. Астероїдна небезпека

Ядро комети, з якого утворюється хвіст, складається в основ-
ному з льоду. Уперше воно було сфотографоване радянською АМС 
«Вега» у 1986 р. (рис. 142). Діаметр таких крижаних ядер може 
бути лише кілька десятків кілометрів, тому на великій відстані від 
Землі їх не видно. Крига у ядрах комет, які часто наближаються 
до Сонця, з часом повністю випаровується. Від комети залишають-
ся тверді силікатні пилинки, які продовжують рух по орбіті та пе-
ретворюються в метеорні потоки. Коли Земля перетинає орбіту та-
кого метеорного потоку, спостерігається «зоряний дощ».

Тривалий час загадкою для астрономів був довгий хвіст коме-
ти, який іноді простягається на мільйони або сотні мільйонів кіло-
метрів, причому напрямок хвоста змінюється таким чином, що він 
весь час відхиляється у протилежний від Сонця бік (рис. 143, 144). 
Здається, що хвіст до Сонця не притягується, а навпаки, відштов-
хується, начебто від Сонця дме своєрідний вітер. Зазвичай хвіст ко-
мети притягується до Сонця, але для частинок із діаметром менш 
ніж 5–10 м сила відштовхування стає більшою за силу притягання. 
Хвіст комет саме і складається з мікроскопічних частинок косміч-
ного пилу, на які діє відштовхувальна сила сонячного вітру.

Астероїдна небезпека. Найбільшу увагу астрономів привертають 
астероїди групи Аполлона, Амура і Атона, оскільки в перигелії вони 
наближаються до Землі або навіть перетинають її орбіту. Наприклад, 
у 1932 р. астероїд 1862 Аполлон (діаметр 3 км) пролетів повз Зем-
лі на відстані 0,028 а. о. Ще ближче від Землі у 1994 р. пролетів ас-
тероїд 1994 ХМІ — від катастрофи нас відділяло всього 112 тис. км 
у просторі та 1 година у часі. Хоча ймовірність зустрічі з окремим 
астероїдом досить мала, але, враховуючи їхню значну кількість, сту-
пінь ризику загинути від космічної катастрофи виявився такий са-
мий, як від звичайної повені або авіакатастрофи (рис. 145). За сучас-
ними даними, існують близько 2000 астероїдів із діаметром більш 
ніж 1 км і кілька сотень тисяч із діаметром більше 100 м, які пере-
тинають орбіту Землі (рис. 146). Під час зустрічі Землі з астероїдом 
діаметром 1 км виділиться енергія, еквівалентна вибуху мільйонів 
атомних бомб. Крім того, викид пилу в атмосферу призведе до утво-
рення суцільної хмарності, тому поверхня Землі буде отримувати 
менше сонячної енергії. Це може зумовити початок новому льодо-
виковому періоду.

Ступінь ризику — це добуток ймовірності космічної ката-
строфи на кількість можливих людських жертв.

Нині створений Міжнародний фонд «Космічна варта», роз-
роблена програма пошуків небезпечних астероїдів і комет та об-
числення їхніх орбіт. Значний внесок у ці дослідження зробили 
українські астрономи Києва (В. Кручиненко, К. Чурюмов), Кри-
му (М. Черних) і Харкова (Д. Лупішко).
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Рис. 143. Тривалий час загадкою 
для астрономів був довгий хвіст 

комети, який іноді простягається 
на мільйони або сотні мільйонів 

кілометрів, причому напрямок 
хвоста змінюється таким чином, 

що він весь час відхиляється 
у протилежний від Сонця бік

Рис. 144. Будова комети

Рис. 145. Хоча ймовірність зустрічі 
з окремим астероїдом досить 

мала, але, враховуючи їхню значну 
кількість і глобальні наслідки 

зіткнення, ступінь ризику загинути 
від космічної катастрофи виявився 

такий самий, як від звичайної 
повені або авіакатастрофи

Рис. 146. За сучасними даними, 
існують близько 2000 астероїдів із 
діаметром більш ніж 1 км і кілька 
сотень тисяч із діаметром більше 

100 м, які перетинають орбіту Землі
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тема. Космогонія Сонячної 
системи та відкриття екзопланет
1. Гіпотези і теорії виникнення Сонячної системи, утворення планет.
2. Основні етапи формування Сонячної системи.
3. Відкриття екзопланет, їхні фізичні характеристики.

 Гіпотези і теорії виникнення Сонячної системи, 
утворення планет

З найдавніших теорій походження Сонячної системи відоме 
вчення Рене Декарта (1644 р.). Його космогонічна гіпотеза — тео-
рія вихорів — протягом певного часу конкурувала з теорією всес-
вітнього тяжіння. Він вважав, що Сонце, як і інші зорі, оточе-
не ефірною речовиною, яка розповсюджується на великі відстані 
у всіх напрямках. Обертаючись, Сонце спричинює обертальний рух 
прилеглих областей цієї речовини, потім вони, зі свого боку, пере-
дають його наступним областям, так що, нарешті, вся маса прихо-
дить в обертання. У цьому ефірному вихорі мчать навколо Сонця 
планети. Проте Декарт не зміг сформулювати закони планетних 
рухів, тому його гіпотеза не отримала подальшого розвитку. Тіль-
ки з другої половини XVIII ст. пропонуються еволюційні космого-
нічні гіпотези такими вченими, як Бюффон, Кант, Лаплас, Рош, 
Мейєр, Лоньєр, Бікертон.

Зараз загальноприйнятою є гіпотеза, що формування Соняч-
ної системи почалося близько 4,6 млрд років тому з гравітацій-
ного стиснення невеликої частини гігантської міжзоряної газопи-
лової хмари (рис. 148). Ця початкова хмара, ймовірно, сягала за 
розмірами кількох світлових років і була прародичем для кіль-
кох зір.

В процесі стиснення розміри газопилової хмари зменшували-
ся, і за законом збереження моменту імпульсу, зростала швидкість 
обертання хмари. Центр, де зібралася більша частина маси, ставав 
усе гарячішим у порівнянні з навколишнім диском. Через обер-
тання хмари швидкості її стиснення паралельно і перпендикуляр-
но осі обертання відрізнялися, що призвело до ущільнення хма-
ри, формування характерного протопланетного диску діаметром 
близько 200 а. о. і гарячої, щільної протозорі в центрі (рис. 149).

Протопланетний диск — диск щільного газу, що обертаєть-
ся навколо молодої, нещодавно сформованої протозірки, з яко-
го згодом утворюються планети.

Комп’ютерне моделювання дозволяє виділити кілька харак-
терних етапів цього процесу. На першій фазі баланс між гравіта-
цією, тиском і обертанням речовини призвів до утворення спочат-
ку товстого, а потім все тоншого диску. Далі в диску відбулася 

1
Рис. 148. Формування 
Сонячної системи почалося 
близько 4,6 млрд років тому 
з гравітаційного стиснення 
невеликої частини гігантської 
міжзоряної газопилової хмари

Рис. 149. Протопланетний диск

Рис. 150. Пилові згустки 
злипаються в компактні тіла 
астероїдних розмірів з близьким 
до них фізико-хімічним складом
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фрагментація речовини на згустки пилу. Через приблизно 1 млн 
років пилові згустки злипаються в компактні тіла астероїдних 
розмірів з близьким до них фізико-хімічним складом (рис. 150). 
Після цього приблизно ще 100 млн років рій астероїдів відчував 
інтенсивне перемішування, що супроводжувалося подрібненням 
більших об’єктів і об’єднанням (злипанням) дрібних (рис. 151). 
На цій фазі, власне, і формуються зародки планет земної групи — 
Меркурія, Венери, Марса і Землі. Потім приблизно ще за 200 млн 
років сформувалися планети групи Юпітера, увібравши в себе газ, 
що не увійшов до менш масивних планети земної групи. І, нареш-
ті, ще через 1 млрд років утворюються найвіддаленіші від Сонця 
планети — Нептун і Плутон, завершивши процес формування Со-
нячної системи. 

З цього стає зрозуміло, що астероїди і комети — це залишки 
рою протопланетних тіл, причому астероїди — це кам’янисті утво-
рення внутрішньої зони, яка породила планети земної групи, а ко-
мети — це кам’яно-крижані утворення, генетично пов’язані з зо-
ною планет-гігантів. Але найпримітніше, що в процесі формування 
планет групи Юпітера планети-гіганти Юпітер і Сатурн виконали 
роль своєрідних «чистильників» Сонячної системи, своїм гравіта-
ційним полем викинувши малі протопланетні згустки на далеку 
периферію Сонячної системи.

 Відкриття екзопланет, їхні фізичні характеристики

Екзопланета (дав.-гр. exo — поза, ззовні), або позасонце-
ва планета, — планета, що обертається навколо іншої зорі або 
дрейфує космічним простором (тобто не належить до планетар-
ної системи).

Станом на 20 січня 2015 р. достеменно встановлене існування 
1900 екзо-планет у 1202 планетних системах, у 480 з яких біль-
ше однієї планети.

Загальна кількість екзопланет у нашій Галактиці може ся-
гати сотень мільярдів. Звичних орбітальних планет ймовірно від 
100 млрд, з них ≈ від 5 до 20 млрд, ймовірно, землеподібні. Також 
за поточним оцінюванням 22 % сонцеподібних зір мають подіб-
ні до Землі планети на орбітах, що перебувають у придатних для 
життя зонах (рис. 152).

Тривалий час виявлення планет поблизу інших зір було не-
вирішуваним завданням, оскільки ці небесні тіла малі й тьмяні 
порівняно з зорями, а їхні світила розташовані далеко від Землі 
(відстань до сусідніх зірок вимірюється світловими роками. Най-
ближча (ймовірна) екзопланета α — Центавра Bb, — приблизно 
за 38 трлн км від нас). У XXI ст. такі планети почали відкривати 
завдяки вдосконаленим методам, часто — на межі можливостей.

У квітні 2004 р. міжнародна команда спеціалістів, яка пра-
цювала на чолі з Ґаелем Шовеном, отримала в інфрачервоному 

2

Рис. 151. Рій астероїдів відчував 
інтенсивне перемішування, що 

супроводжувалося подрібненням 
більших об’єктів і об’єднанням 

(злипанням) дрібних

Рис. 152. Потенційно придатні 
для життя екзопланети
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діапазоні перше зображення ймовірної екзопланети, що обертала-
ся за 55 а. о. навколо коричневого карлика 2M1207 у сузір’ї Гідри 
(рис. 153). Об’єкт, названий 2M1207 b, який розташований при-
близно за 172 ± 3 св. роки від Землі і має масу 8 ± 2MЮп (деякі 
дослідники зменшують її до однієї-двох юпітеріанських).

Приблизно в цей час космічний телескоп «Габбл» почав роби-
ти знімки зорі Фомальгаут, віддаленої від Землі на 25 св. років. Їх 
зіставлення дозволило 13 листопада 2008 р. отримати зображен-
ня Фомальгаут b. Відкриття планети біля Фомальгаута в оптично-
му діапазоні стало певною несподіванкою, адже сталося воно лише 
завдяки її винятковій яскравості (судячи з усього, об’єкт має дуже 
високе альбедо).

За допомогою найбільших наземних телескопів Keck II і Gemini 
North на Гаваях, що здатні працювати в інфрачервоному діапазоні, 
групі астрономів, вдалося 13 листопада 2008 р. отримати світли-
ни одразу трьох планет біля іншої велетенської зірки — HR 8799 
з сузір’я Пегаса. Це було перше зображення мультипланетної сис-
теми іншої зірки (рис. 154).

Висновки. Формування Сонячної системи почалося близько 
4,6 млрд років тому з гравітаційного стиснення невеликої части-
ни гігантської міжзоряної газопилової хмари. Екзопланета — 
це планета, що обертається навколо іншої зорі або дрейфує кос-
мічним простором (тобто не належить до планетарної системи). 
Станом на 2015 р. достеменно встановлене існування 1900 екзо-
планет у 1202 планетних системах, у 480 з яких більше однієї 
планети. Відкриття більшості екзопланет стало можливе завдя-
ки вдосконаленню оптичної техніки.

Контрольні запитання
1. Коли почалося формування Сонячної системи?
2. Що таке екзопланета?
3. Коли були зроблені перші знімки екзопланет?

Рис. 154. HR 8799 з трьома 
своїми планетами

Рис. 153. Зірка 2M1207 
(блакитного кольору) і об’єкт 
2M1207 b (червоного кольору). 
Перший знімок екзопланети

тести
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ЗОРІ
тема. Узагальнені 
характеристики стаціонарних зір
1. Визначення відстаней до зір. Хімічний склад зоряної речовини. Тем-

ператури, світності, розміри, маси зір. Взаємозв’язок між розміром, тем-
пературою та абсолютною зоряною величиною.

2. Спектральна класифікація зір. Діаграма Герцшпрунга–Рассела. Дже-
рела енергії зір. Температура у надрах зір. Внутрішня будова зір.

 Визначення відстаней до зір. Хімічний склад 
зоряної речовини. температури, світності, 
розміри, маси зір. Взаємозв’язок між розміром, 
температурою та абсолютною зоряною величиною

Зорі розташовані в мільйони разів далі, ніж Сонце, тому гори-
зонтальні паралакси зір відповідно в мільйони разів менші, і вимі-
ряти такі малі кути ще нікому не вдавалося. Для вимірювання S — 
відстаней до зір — астрономи змушені визначати річні паралакси, 
пов’язані з орбітальним рухом Землі навколо Сонця (рис. 156). 
У точці C розташоване Сонце; A, B — положення Землі на орбіті 
з інтервалом 6 місяців; BC = 1 а. о. — відстань від Землі до Сонця 
(велика піввісь земної орбіти); S — зоря, до якої треба визначити 
відстань; ∠BSC = p — річний паралакс зорі.

Відстань від Землі до зорі визначається з прямокутного три-
кутника CBS:

1 а. о.

sin sin

BC

p p
r = =

Річний паралакс можна вимірювати тільки протягом кількох 
місяців, поки Земля, а разом із нею і телескоп, рухаючись навко-
ло Сонця, не перемістяться у космічному просторі. Річні паралак-
си зір астрономи намагалися визначати ще за часів М. Коперника, 
що могло стати незаперечним доказом обертання Землі навколо 
Сонця та утвердженням геліоцентричної системи світу. Але тіль-
ки 1837 р. В. Струве в Пулковській астрономічній обсерваторії (Ро-
сія) визначив річний паралакс зорі Вега (α Ліри). Найбільший па-
ралакс має найближча до нас зоря Проксіма Центавра — p = 0,76″, 
але її в Європі не видно. З яскравих зір, які можна бачити в Укра-
їні, найближче до нас перебуває зоря Сіріус (α Великого Пса), річ-
ний паралакс якої p = 0,376″.

Відстань до зір вимірюють у світлових роках, але в астрономії 
ще використовують одиницю парсек (пк) — відстань, для якої річ-
ний паралакс p = 1″ (парсек — скорочення від паралакс-секунда).

1 пк
1 а. о.

sin1′′
= = 206265 а. о. ≈ 3,08· 1013 км

3

Рис. 2.2. Річний паралакс визначає 
кут, під яким зорі із видно велику 

піввісь земної орбіти (1 а. о.) 
в напрямку, перпендикулярному 

до променя зору

S

BA

C

p

r
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Співвідношення між парсеком та світловим роком таке: 1 пк ≈ 
≈ 3,26 св. року. 

Якщо річний паралакс вимірюється кутовими секундами, то 
відстань до зір у парсеках можна виразити такою формулою:

 
1

p
r

′′
≈  пк

Річний паралакс визначає кут, під яким було б видно від 
зорі велику піввісь земної орбіти (1 а. о.) в перпендикулярному 
до променя зору напрямку.

Зоряні величини. Уперше термін «зоряна величина» був уве-
дений для визначення яскравості зір грецьким астрономом Гіппар-
хом у II ст. до н. е. Тоді астрономи вважали, що зорі розміщені на 
однаковій відстані від Землі, тому яскравість залежить від розмі-
рів цих світил. Зараз ми знаємо, що зорі навіть в одному сузір’ї 
розташовуються на різних відстанях (рис. 158), тому видима зоря-
на величина визначає тільки деяку кількість енергії, яку реєструє 
наше око за певний проміжок часу. Гіппарх розділив усі видимі 
зорі за яскравістю на 6 своєрідних класів — 6 зоряних величин. 
Найяскравіші зорі були названі зорями першої зоряної величини 
(рис. 160), більш слабкі — другої, а найслабкіші, які ледве видно 
на нічному небі, — шостої. У ХІХ ст. англійський астроном Н. Пог-
сон (1829–1891) доповнив визначення зоряної величини ще одні-
єю умовою: зорі першої зоряної величини мають бути у 100 разів 
яскравіші за зорі шостої величини (рис. 159). Видиму зоряну вели-
чину позначають літерою m. Для будь-яких зоряних величин m1, 
m2 буде справедливе таке відношення їхньої яскравості E1 та E2:

( )2 11

2

0,410 m mE

E

−=

Видима зоряна величина m визначає кількість світла, що по-
трапляє від зорі до нашого ока. Найслабші зорі, які ще можна по-
бачити неозброєним оком, мають m = +6m. Рівняння називають 
формулою Погсона. Яскравість Е фактично визначає освітленість, 
яку створюють зорі на поверхні Землі, тому величину E можна ви-
мірювати люксами — одиницями освітленості, які застосовують 
у курсі фізики. Згідно з формулою, якщо різниця зоряних величин 
двох світил дорівнює одиниці, то відношення блиску буде ≈ 2,512.

Для визначення видимих зоряних величин небесних світил 
астрономи взяли за стандарт так званий північний полярний ряд — 
це 96 зір навколо Північного полюса світу. Найяскравіша серед 
них — Полярна — має зоряну величину m = +2m (рис. 159, 161).

Відносно цього стандарту найслабші зорі, які ще можна по-
бачити неозброєним оком, мають зоряну величину +6m, у біно-
кль видно зорі до +8m, у шкільний телескоп видно світила до 
+11m, а за допомогою найбільших телескопів су-часними метода-
ми можна зареєструвати слабкі галактики до +28m. Дуже яскра-
ві небесні світила мають від’ємну зоряну величину. Наприклад, 

Рис. 157. Річні паралакси зір 
астрономи намагалися визначати 
ще за часів М. Коперника, що 
могло стати незаперечним 
доказом обертання Землі 
навколо Сонця та утвердженням 
геліоцентричної системи світу

Рис. 158. Зорі в сузір’ї Оріон 
розташовані на різній відстані від 
Землі, а нам здається, що вони 
світять на поверхні сфери
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найяскравіша зоря нашого неба Сіріус має видиму зоряну вели-
чину m = –1,6m, для найяскра-вішої планети Венери m = –4,5m, 
а для Сонця m = –26,7m.

Хоча Сонце є найяскравішим світилом на нашому небі, це 
не означає, що воно випромінює більше енергії, ніж інші зорі 
(рис. 162). З курсу фізики відомо, що освітленість, яку створю-
ють джерела енергії, залежить від відстані до них, тому невелика 
лампочка у вашій кімнаті може здаватися набагато яскравішою, 
ніж далекий прожектор.

Для визначення світності, або загальної потужності випромі-
нювання, астрономи вводять поняття «абсолютна зоряна величи-
на М». Зоряну величину, яку мала б зоря на стандартній відстані 
r0 = 10 пк, називають абсолютною зоряною величиною. Приблиз-
но на такій відстані (11 пк, або 36 св. років) від нас розташована 
зоря Арктур, яка має видиму зоряну величину, що майже дорів-
нює абсолютній. Сонце на відстані 10 пк мало б вигляд досить слаб-
кої зорі п’ятої зоряної величини, тобто абсолютна зоряна величина 
Сонця ≈+5m. Якщо відома відстань до зорі r в парсеках та її ви-
дима зоряна величина m, то абсолютну зоряну величину M мож-
на визначити за допомогою такої формули:

Світність зорі визначає кількість енергії, що випромінює зоря 
за одиницю часу, тобто потужність випромінювання зорі. За оди-
ницю світності в астрономії приймають потужність випроміню-
вання Сонця 4 · 1026 Вт. Якщо відома абсолютна зоряна величина 
зорі M, то її світність визначається за допомогою такої формули 
(рис. 163):

    ( )
0

0,4 510 ME

E
L −= =  (163)

Температуру зорі можна визначити за допомогою законів ви-
промінювання чорного тіла. Найпростіший метод вимірювання 
температури зорі полягає у визначенні її кольору. Правда, нео-
зброєним оком можна визначити тільки колір яскравих зір, адже 
чутливість нашого ока до сприйняття кольорів при слабкому освіт-
ленні дуже мала (рис. 164). Колір слабких зір можна визначити 
за допомогою бінокля або телескопа, які збирають більше світ-
ла, тому в окулярі телескопа зорі здаються нам яскравішими. За 

Рис. 159. Зорі поблизу 
Полярної, що використовують 

як стандарт для визначення 
видимих зоряних величин

Рис. 160. Сіріус — зоря 
першої величини

Рис. 161. Полярна зоря

Рис. 162. Хоча Сонце 
є найяскравішим світилом на 

нашому небі, це не означає, 
що воно випромінює більше 

енергії, ніж інші зорі

Рис. 164. Кольори зір визначають 7 основних спектральних класів. Найгарячіші 
зорі синього кольору належать до спектрального класу О, найхолодніші 
червоні зорі — до спектрального класу М. Сонце має температуру 
фотосфери 5780 K, жовтий колір і належить до спектрального класу G
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температурою зорі розділили на 7 спектральних класів (рис. 165), 
які позначили літерами латинської абетки: O, B, A, F, G, K, 
M (англійське прислів’я: «Oh, Be A Fine Girl, Kiss Me» — «Будь 
гарною дівчиною, поцілуй мене»). Найвищу температуру на по-
верхні мають сині зорі спектрального класу О, які випромінюють 
найбільше енергії у синій частині спектра (рис. 166). Кожний спек-
тральний клас поділяється на 10 підкласів: AO, A1… A9. Звичай-
но у спектрі кожної зорі є темні лінії поглинання, які утворюють-
ся в розрідженій атмосфері зорі та в атмосфері Землі й показують 
хімічний склад цих атмосфер. Виявилося, що всі зорі мають май-
же однаковий хімічний склад, оскільки основні хімічні елементи 
у Всесвіті — гідроген та гелій, а основна відмінність різних спек-
тральних класів обумовлена температурою зоряних фотосфер.

Радіуси зір. Для визначення радіуса зорі не можна викори-
стати геометричний метод, адже зорі розташовуються настільки 
далеко від Землі, що навіть у великі телескопи ще до недавнього 
часу неможливо було виміряти їхні кутові розміри — усі зорі ма-
ють вигляд однакових світлих точок. Для визначення радіуса зір 
астрономи використовують закон Стефана–Больцмана (рис. 166а):

     4Q T= σ⋅  (166а)

де Q — енергія, що випромінює одиниця поверхні зорі за оди-
ницю часу; σ — стала Стефана–Больцмана; Т4 — абсолютна тем-
пература поверхні зорі. Потужність, що її випромінює вся зоря 
з радіусом R, визначається загальною площею її поверхні, тобто:

    2 2 44 4E R Q R T= π ⋅ = π ⋅ σ ⋅  (166б)

З іншого боку, таке саме співвідношення ми можемо записати 
для енергії, що випромінює Сонце (рис. 166в):

    2 24 .E R T= π ⋅ σ ⋅  (166в)

Таким чином, з рівнянь (166в, 166г) можна визначити невідо-
мий радіус зорі, якщо відомі радіус  і температура  Сонця:

    ( )
2

0,5

2

TR
L

R T
=  (166г)

де L — світність зорі в одиницях світності Сонця. Виявилося, 
що існують зорі, які мають радіус у сотні разів більший за радіус 
Сонця, і зорі, що мають радіус менший, ніж радіус Землі (рис. 167).

Радіус зорі можна визначити, вимірюючи її світність та тем-
пературу поверхні.

Висновки. Фізичні характеристики зір: світність, температу-
ра, радіус, густина суттєво різняться між собою. Між цими ха-
рактеристиками існує взаємозв’язок, який відображає еволю-
ційний шлях зорі. Сонце за своїми параметрами належить до 
жовтих зір, які перебувають у стані рівноваги і не змінюють сво-
їх розмірів протягом мільярдів років. У космосі існують зорі- 
гіганти, які в тисячі разів більші, ніж Сонце, і зорі-карлики, 
радіус яких менший, ніж радіус Землі.

Рис. 166. Неозброєним оком можна 
визначити тільки колір яскравих 
зір, тому що чутливість нашого 
ока до сприйняття кольорів при 
слабкому освітленні дуже мала

Рис. 165. Інтенсивність 
випромінювання космічних тіл 
із різною температурою. Гарячі 
зорі випромінюють більше енергії 
у синій частині спектра, а холодні 
зорі — у червоній. Планети 
випромінюють енергію переважно 
в інфрачервоній частині спектра

Рис. 167. Радіуси деяких зір 
у порівнянні із Сонцем
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Контрольні запитання
1. Як визначається світність зір?
2. Як визначається радіус зір?
3. У якій частині спектра випромінюють гарячі зорі?

 Спектральна класифікація зір. Діаграма Герцшпрунга–
Рассела. Джерела енергії зір. температура у надрах зір.  
Внутрішня будова зір

Сонце за фізичними параметрами належить до середніх зір — 
воно має середню температуру, середню світність і т. ін. За ста-
тистикою, серед великої кількості різноманітних тіл найбільше 
таких, які мають середні параметри. Наприклад, якщо виміря-
ти зріст і масу великої кількості людей, які мають різний вік, то 
найбільше буде людей із середніми величинами цих параметрів. 
Астрономи вирішили перевірити, чи багато в космосі таких зір, як 
наше Сонце. Для цієї мети Е. Герцшпрунг (1873–1967) та Г. Рас-
сел (1877–1955) запропонували діаграму, на якій можна позначи-
ти місце кожної зорі, якщо відомі її температура та світність. Її 
названо «Діаграма спектр–світність», або «Діаграма Герцшпрун-
га–Рассела» (рис. 168). Вона має вигляд графіка, на якому по осі 
абсцис відзначають спектральний клас, або температуру зорі, а по 
осі ординат — світність. Якщо Сонце — середня зоря, то на діагра-
мі має бути скупчення точок поблизу того місця, що його займає 
Сонце. Тобто більшість зір мають бути жовтого кольору з такою 
самою світністю, як і Сонце. Яке ж було здивування астрономів, 
коли виявилося, що в космосі не знайшли жодної зорі, яку мож-
на вважати копією Сонця. Більшість зір на діаграмі розташовані 
у вузькій смузі, яку називають головною послідовністю. Діаметри 
зір головної послідовності відрізняються у кілька разів (рис. 169), 
а їхня світність згідно із законом Стефана–Больцмана (рис. 166а) 
визначається температурою поверхні. До цієї смуги входять Сон-
це та Сіріус.

Суттєва різниця в температурі на поверхні зір різних спек-
тральних класів пояснюється різною масою цих світил: чим біль-
ша маса зорі, тим більша її світність. Наприклад, зорі головної по-
слідовності спектральних класів O та B у кілька разів масивніші 
за Сонце, а червоні карлики (рис. 170) мають масу в десятки ра-
зів меншу, ніж сонячна. Окремо від головної послідовності на діа-
грамі розташовуються білі карлики (ліворуч внизу) (рис. 171) та 
червоні надгіганти (праворуч уверху), які мають приблизно одна-
кову масу, але значно відрізняються за розмірами. Гіганти спек-
трального класу М мають майже таку саму масу, як білі карлики 
спектрального класу В, тому суттєво відрізняється середня густина 
цих зір. Наприклад, радіус червоного гіганта Бетельгейзе у 400 ра-
зів більший, ніж радіус Сонця, але маса цих зір майже однако-
ва, тому червоні гіганти спектрального класу М мають середню 
густину в мільйони разів меншу, ніж густина земної атмосфери. 

2

Рис. 168. Діаграма Герцшпрунга–
Рассела. По осі абсцис позначена 

температура зір, по осі ординат — 
світність. Сонце має температуру 

5780 K і світність 1. Холодніші 
зорі на діаграмі розташовані 

праворуч (червоного кольору), 
а більш гарячі — ліворуч (синього 

кольору). Зорі, що випромінюють 
більше енергії, розташовані 

вище Сонця, а зорі-карлики — 
нижче. Більшість зір, до яких 

належить і Сонце, розташовані 
у вузькій смузі, яку називають 
головною по-слідовністю зір.

Рис. 169. Діаметри зір 
головної послідовності 

відрізняються у кілька разів.

Рис. 170. Червоний карлик
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Типовим представником білих карликів є супутник Сіріуса, раді-
ус якого майже такий, як радіус Землі, а густина має фантастич-
ну величину 3 · 106 г/см3, тобто наперсток речовини білого карлика 
важив би на Землі 10 000 Н. Ще більшу густину мають нейтронні 
зорі та «чорні діри».

Білі карлики — це зорі, що мають радіус у сотні разів менше 
сонячного і густину в мільйони разів більшу за щільність води.

Червоні карлики — це зорі, що мають масу меншу, ніж со-
нячна, але більшу, ніж у Юпітера. Температура і світність цих 
зір залишаються сталими протягом десятків мільярдів років.

Червоні гіганти — це зорі, що мають температуру 3000–
4000 K і радіус у десятки разів більший, ніж сонячний. Маса 
цих зір не набагато більша від маси Сонця. Такі зорі не перебу-
вають у стані рівноваги.

Головна загадка «Діаграми спектр–світність» полягає в тому, 
що в космосі астрономи ще не знайшли хоча б дві однакові зорі, 
які мають однакові фізичні параметри — масу, температуру, світ-
ність, радіус. Наприклад, багато зір належать до спектрального 
класу G (Капелла,  Кентавра тощо), але немає зір, які були б точ-
но такі, як Сонце. Напевно, протягом еволюції зорі змінюють свої 
фізичні параметри, тому малоймовірно, що ми зможемо відшу-
кати в космосі ще одну зорю, яка зародилася одночасно з нашим 
Сонцем, маючи тотожні початкові параметри. У «Діаграмі спектр–
світність» захована таємниця еволюції зір: деякі зорі тільки що на-
родилися, інші мають середній вік, і, крім того, багато зір закін-
чують своє існування грандіозними спалахами.

Висновки. Суттєва різниця в температурі на поверхні зір 
різних спектральних класів пояснюється різною масою цих сві-
тил: чим більша маса зорі, тим більша її світність. Щоб переві-
рити, чи багато існує зір, подібних до Сонця, Е. Герцшпрунг та 
Г. Рассел запропонували діаграму, на якій можна позначити міс-
це кожної зорі, якщо відомі її температура та світність.

Контрольні запитання
1. Чим пояснюється різниця в температурі на поверхні зір різ-

них спектральних класів?
2. Що таке «Діаграма Герцшпрунга–Рассела»?
3. Що таке головна послідовність зір?
4. Що таке білі карлики?

Рис. 171. Білий карлик

тести


