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Astronomija I

KAJ JE DOSLEJ ODKRILO VESOLJSKO PLOVILO
GALILEO?

Ko je po dobrih šestih letih poleta z Zemlje vesoljsko plovilo Galileo vsto
pilo v orbito okrog Jupitra, je začelo na Zemljo pošiljati podatke in slike,
ki so osupnili astronome. Nova spoznanja o največjem planetu Osončja in
njegovih lunah so Nasini znanstveniki takoj posredovali javnosti. Oglejmo
si nekatera od njih .

V zlet in naloge Galilea

Vesoljsko plovilo Galileo je 18. 10. 1987 začelo svojo dolgo pot na hrbtu
vesoljskega č olni č ka Atlantis. Plovilo tehta dve in pol toni ter nosi doslej
najobsežnejši "tovor" znanstvenih inštrumentov namenjenih meritvam Ju
pitra in njegovih lun. 7. 12. 1995 je Galileo vstopil v načrtovano orbito
okrog Jupitra in tako postal- ob planetovih 16 naravnih satelitih - njegov
prvi umetni satelit . Po načrtih naj bi krožil okrog Jupitra dve leti, se med
tem približeval njegovim lunam ter ves čas pošiljal na Zemljo podatke in
slike - povprečno po dve na dan. Med Galilejeve glavne znanstvene naloge
sodi preučevanje Jupitra, pr edvsem njegove atmosfere in magnetne aktiv
nosti ter njegovih štirih najbližjih in največjih lun (lo, Evropa, Ganimed
in Kalisto) .

Vesoljsko plovilo nosi ime po slavnem italijanskem znanstveniku Ga
lileu Galilei (1564 - 1642), ki je izumil teleskop. Galileo sam je s svojim
teleskopom opazoval planet Jupiter in tudi že opozoril na njegove štiri
največje in planetu najbližje lune. Po njem te štiri naravne satelite včasih

imenujemo Galilejeve lune.

Jupiter

Jupiter j e največji planet našega Osončja. Vsebuje 318-krat več mase kot
Zemlja, po prostornini paje od nje večji l400-krat. Ker paje plinast, je v
povprečju štirikrat manj gost od Zemljine snovi. Zanj je tudi značilno, da
seva iz svoje notranjosti več toplote, kot jo sprejme od Sonca. Obkroža
ga veliko lun. Danes jih poznamo šestnajst, tako da j e kot nekakšen
miniaturni sončni sistem.

In kaj nam je o Jupitru novega doslej že sporočil Galileo? Stožčasta

sonda , ki se je s hitrostjo 160000 kilometrov na uro zarila v Jupitrovo
atmosfero , je poslala že lepo število meritev. Eno najpomembnejših od
kritij se nanaša na količino dveh, v Oson čju (in vesolju) najpogostejših
kemijskih elementov , vodika in helija. Ker j e vodika zdaleč največ , pona
vadi izražamo količino ostalih elem entov, tudi helija, relativno glede na
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količino vodika . Za Sonce vemo, da je to razmerj e okrog petindvaj set od
stotk ov . Zdaj vem o, da za Jupiter znaša okrog št ir iindvajset odstotkov .
Lahko t orej sklepamo, da se od Jupitrovega nastanka pr ed milijardami let
do dan es njegova kemij ska sestava v grobem ni dost i sprem enila . Izm erek
t ud i pomeni , da se v Jupitru helij ni usedel z zunanj ih območij v notra
njost , kot se je to zgodi lo pri Saturnu. To rej j e Jupiter v notranj ost i dosti
bolj vroč od Saturna , drugega največjega planet a Osončja .

Drugače pa je z vsebnostj o nekaterih te žj ih element ov. Tako je v
Jupitrovi atmos feri pr ecej več oglji ka , du šika in žvepla kot v Soncu . To
j e najverj etn eje posledica številnih vpadov met eori tov v dolgih milijardah
let . So pa Galil ejevi inštrument i zaznali le zelo m alo organskih sest avin ,
kar pomeni, da obst aj a izjemno m ajhna, pr avzap rav zanemarljiva verj e
tnost , da bi na Jupitru našli kako, zem eljski podobno, biološko akt ivnost .

Galileo j e meril t udi hitrosti vetrov v Jupitrovi atmos feri. Te naj bi
dos egal e vredn osti do šeststo kilom etrov na uro , kar je precej več , kot so
mis lili doslej. Tako velike hit rosti vetra naj bi bile posledica t em peraturnih
razlik za radi to plot e, ki izhaj a iz notranjosti plan et a , ne pa posledi ca
Sončevega ogrevanj a. Zanimivo t udi je, da meri tv e kažejo na obsto j le ene
plas ti oblakov , ne pa treh , kot so znanstveniki pričakovali . Ti oblaki pa
niso prij azne zgostitve vodnih hlapo v, kot smo navajeni na Zemlji, ampak
ji h sestavlj a pr ecej ostra spoj ina dušika , vodika in žvepla. Pokazalo se j e
t udi , da je Jupitrova atmosfera precej suha, da vsebuj e manj vode, kot bi
pričakovali. J e pa v Jupitrovem vreme nu (na enoto plan et ove površine)
približno desetkrat m anj bliskanja kot na Zemlji, vendar so pos am ezni
bliski kar nekajkrat močnejši od teh , ki sm o ji h vaj eni.

lo

lo je od št irih Galilejevih lun najmanjša , j e pa Jupitru najbližja. Velika je
približno za t retji no Zemljine velikosti . Posnetki , ki jih je posla l Galileo,
kažejo , da se je t a luna močno spremenila v zadnj ih sedemnajstih letih,
ko st a j o opazovala Voyager 1 in 2 (slika 1 na III . strani ovitka) . Na njen
izgled hitro in dramatično vplivajo številni vu lkanski izbruhi (slika 2 na
III. strani ovitka), ki potekajo nepr estano in spreminj ajo videz njeneg a
oranžno-belega površja.

Galil eo se je luni lo pr ibliž al na 840 kilom etrov. Gravitacijsko polj e
lo je povzročilo majhne odklone od začrtane orbite plovi la , ki so jih na
Zemlji uspeli zaznat i z natančnimi meri tv ami radijskega signala, ki ga
oddaja Galileo.

Kaž e, da ima lo ogromno železno sredico, katere po lm er je okrog
polovice celot nega polmera te lune. Okrog sredice je plašč deln o stopljenih
kamnin , tega pa obdaja trdna skorj a . lo j e najbolj geološko aktivno telo v
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Sončevem sist emu , nekateri ji pr avij o kar vulkanska luna. Je kot nekakšna
plaste lins ka kr ogla , ki pa j e ne st iskajo in raz tezaj o roke kratkohlačnika ,

am pak močno Jupitrovo gravitacijsko polje. P ri t em pri haja do t renja,
ob čemer se skale grejejo in talijo , zato j e površje lo pr epredeno z vulkani
in tokovi lave , ogrom ni gejzirji pa v okolico bruhajo žveplov dioksid. S
svojo vulka nsko aktivnostjo proizvede lo dvak rat to liko toplote kot Zemlj a ,
čeprav je Zemlja t rikrat večj a .

Naslednj e presenetljivo odkr itj e j e povezano z m agnetnim poljem .
Izm erj en a "luknja" v magnetnem po lj u Jupit ra , ki seveda sega tudi preko
območja , kjer se nahaja lo , naj e m islit i, da ima lo t udi svoje m agnetno
polje (naša Luna ga nima) . Znanst veniki si v zvezi s t em še niso povsen
na j asnem in nestrpn o čakajo na podatke še ostalih inšt rumentov in na
nove mer itve.

Kaže t ud i, daj e lo kri va za hude nevihte prahu na Jupitru . Galilejevi
detektorji so ime li priložnost prvikr at opazovati veliko in močno prašnato
nevihto , v kateri j e na dan padlo 20000 pr ašnih kap elj . Te kaplj e oziroma
prašni delci potujejo st ran od Jupitra z velikimi hitrostmi . Znan st veniki
m enij o , da izviraj o z lun e lo. Možno je, da nast aj ajo pr i vulkanskih
izbru hih , se nato el ektrično nabijejo in pos peš ijo v Jupit rovem magnet nem
polju .

Ganimed

Ganim ed je največj a Jupitrova lun a in hkrati največj a luna v Osončj u .

Njegov po lmer meri 2450 kilom et rov. Takoje večj i od Merkurj a , od Marsa
pa je za četrti no manjš i . Galileo se mu je 27. 6. 1996 približa l na okrog
osemsto kilometrov , kar j e sedemdesetkrat bližje, kot mu je prišel Voya
ger 2. Na Ganimedu najdemo celo vrsto Zemljinim pod obnih geoloških
formacij: kr aterj e, kotanje, gore in razpoke. Površje j e pr ecej svet lo, pr e
krito z ledom (slika 3), ki pa j e na nekaterih mest ih t emnejši, "umazan".
Tam je tudi pr ecej na gost o prekrit s kr aterji in verjetno starejš i. Ganime d
je sest avlj en pr et ežno iz skalnate sn ovi in vod neg a ledu .

Galilejevi podatki kažejo , da je Ganimed dož ivel številna in huda
bom bardiranja kom etav in asteroidov . Ob enem je močno pr eoblikovan
zarad i geoloških sil, kakršne so ust varj ale t udi gore na Zemlji in premi
kaj o naše kon tinent aln e plošče . Ganimed im a svojo m agnetosfero , to j e
obdajajo če področj e v obliki bal ona , napolnj eno z nabitimi delci , ki jim
gibanje pr edpisuj e Ganimedovo lastno m agn etno polj e. Ker j e o magne
t ne m polju lune lo Galileo doslej pos lal še prem alo pod atkov , j e t ak o
Ganim ed pr va lun a v Oson čju , za kat ero s precejšnjo gotovostjo vemo ,
da im a svoje m agnetno polj e. Meri t ve t udi kažejo, da j e Ganimed obdan
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s tanko plastjo ionosfere. Ker je ionosfera tudi ena od plasti , ki obda
jajo Zemljo, nekateri znanstveniki domnevajo , da morda tudi Ganimed
obdaja tanka plast atmosfere. Obstoj Ganimedove atmosfere pa je spričo

lunine velikosti in mase eno od najbolj vzn emirljivih vprašanj , na katera
si znanstveniki projekta Galileo obetajo odgovore.

Slika 3. Ledeni griči in do line na površju Ganimeda. So nce obseva G a n im ed na tej
sliki z leve strani . Razločimo la h ko podrobnosti , velike enajst metrov. Sliko so z
od d a lj enost i okrog tisoč kilometrov posneli 28 .6. 1996 .

Novi posnetki Ganimeda potrjujejo ugotovitve o geološki aktivnosti t e
lune in pomagajo znanstvenikom bolje razumeti t ud i nen avadne posnetke
Ganimedovega površja, ki st a jih poslali že plov ili Voyager .

Kaj še?

Gali leo naj bi obkrožil Jupiter enajstkrat. V več kot let u dni poti, ki j e še
pr ed plovi lom , se bo še nekajkrat pr ibližalo posameznim lunam, t udi Ka
listu in Evropi , in opravilo nove meritve. Načrtovana so tudi opazovanja
Jupitrove nočne strani , da bi videli , če in kakšna je njegova aurora. Pose
bej zanimivimo bo tudi Galilejevo raziskovanje Velike rdeče pege (velikaje
za t ri Zemlj e!), področja , ki ga lahko opazimo že z manjšim teleskop om in
kjer po dos edanjih domnevah poteka silovit a nevihta, podobna hurikanu
(slika 4 na III . strani ovitka).

Podatki, ki jih bo poslal Galileo, bodo znanost močno obogatili in
verj etno dodobra spremenili našo predstavo o Jupitru, njegovih lunah in
s tem o celot nem Osončju .

Mirjam Galičič



S lika 1. Trije posnetk i Jupitrov e lune lo ka žej o , d a so se v le t ih , o d ka r j e p o vrsj e lo p os ne l
Voy age r , na nj em zgodile številne vulkans ke p reobrazbe . Rd eče o barva na pod ročja p r ikazujejo
ned avne vulkansk e nanose. P osn e tki so bi li na rej eni junij a 1996 .

S lika 2. Iz bruh na lo . Iz
rez s podaj lev o p rik azuj e
vulkanski iz br u h , ki se
ra zteza okrog sto kil om e
trov nad pov ršj e m . M o
dra barva izbruhanine
p o t rjuj e priso tnost ž ve p
lo vega di ok sid a . S like na
d esni st ra n i prika zuj ejo
primerj av o m ed p osn e tki
Voya gerj a in Galilea.

S lika 4. T ud i na In t e rn e
tu se j e p ojavil G a lilej ev
p osne t ek J upitrove Rde
če p ege . (Barve na s liki
ni so realne .) S lika j e se
stavlje na iz ose m najst ih
p osn e tkov v t reh razli č

nih infrardečih fil trih.




