
צדק
הפרק  מיועד לתלמידים בכל הרמות ולמורים 

 
לקריאה משלימה ולתרגולים

בספר  ' ו' פרק  זה מבוסס על פרקים ה
הוצאת קוסמוס טלסקו פים, אל-ר יגאל פת"ד,  מדריך להכרת השמים

http://cosmos.co.il/wfile/catalog/books.htm

:פרקי תרגול לפרק  זה מצויים באתר זה בפרקי מבוא ובתרגולים למורים
http://education.org.il/edication/lab_edu.htm

:מועדי זריחה ושקיעה וכדומה,  מישראלבצדקלמידע על אפשרויות הצפייה 
http://www.education.org.il/education/jupiter.htm
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)הגזי י ם (כוכבי  ה לכת ה ענק י י ם  
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הגדרות
)הארציים(כוכבי הלכת הגזיים שונים מכוכבי הלכת הסלעיים 

מסתם גדולה יותר
קוטרם גדול יותר

 היחס בין קרח לסלע גדול מאוד ביחס –הרכבם הוא בעיקר חומרים נדיפים 
לכוכבי הלכת הארציים

הם מצויים בחלקה החיצוני של מערכת השמש הפ נימית
לכולם ירחים רבים

לכולם מערכת טבעות מפות ח ת במבנה והרכב שונים
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כוכב ה לכת הגז י י ם  בסדר מרח ק ם  מה שמ ש 

צדק
שבתאי
אורנוס
נפטון
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אטמוספיר ות ש ל  הענ ק י ם  הגז י י ם 
תאור  גר פי של החומרים   המצ וי ים  בע נ נ י  

 מו גדר  כגובה  0ג ובה . כוכבי הלכת הגזי י ם
ק צה הע נ נ ים ב ו מ תחיל מפל הטמפרטור ות  

בשל המ ידע המ ו עט  יחסית  ע ל . ההפוך
קי ימת א י  ,  האטמו ס פירות  ש ל נפטו ן  ו אור נ ו ס

.   ו ודאות ב א שר להרכב האטמו ספירה ב עו מק
גי ש ו ש ית  ש נ שלחה לצדק  בפרוייק ט גל ילאו  

 דקות  2חדרה אל האטמ וס פירה שלו  ובמ שך  
 ש נ י ו ת מדדה את מאפי י ני  האטמ וספירה 47-ו 

. העליו נה
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צדק 
.כוכב הלכת הגדול במערכת השמש

כוכב הלכת החמישי במרחקו מהשמש
Jupiter – tin, Thursday. Dies Jovis,  Jeudi, ηµερα ∆ιοζ, Dios (Thor)

  NASA, HSTצילום 

אל-ר יגאל פת"                                                            ד   כוכבי הלכת הענקיים 



 מי מדים -צדק  
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71492 km רדיוס בקו המשווה
1899x1027g  מס ה  בגרמים

317.88 א"מס ה  ביח ס   למס ת כדה 
1.33 g cm-3 ק "ל סמ'  צפיפות ממוצעת גר

0.065 1פחיס ות

0.52 2אלבד ו גיאומטרי  גיאומטרי



 מאפיינ י  כבידה–צדק  
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23.12 m s-2  נמדדת – 3תאוצת כובד בקו המשווה
במטרים לשנייה בריבוע 

תאוצת כובד בקו המשווה ביחס  2.36
לכדור הארץ

50540 m s-1  – 4מהירות בריחה בקו המשווה
נמדדת במטרים לש ניה 



 י ממ ה –צדק  
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9h49m 5)סיד רלי(זמן ס יבוב עצמי 

)h(או שעות )  d)נמדדת בימים

6)סינ ודי(   יממה 

)h(או שעות )  d)נמדדת בימים



 נתוני  מס לו ל –צדק  
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11.86y נמדד ) סידרלי(זמן סיבוב סביב השמש 
.d (7(או ימים ) y(בשנים 

398.88d או ) y(נמדד בשנים . מחז ור סינודי ממוצע
.d(8(ימים 

‘3ο.7 9)במעלות(נטיית ציר הסיבוב 

‘1ο.18 10 )במעלות(נטיית מישור הסיבוב 

5.2028 ביחידות (מרחק  ממוצע מהשמש 
11 )אסטרונ ומיות

0.0483 12 המסלולאקסנטריות

4.95 13מרחק  פריהליון ממוצע

5.46 14 ממוצעאפהליוןמרחק  



תצפיתי י ם   מאפיני ם –צדק  
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“33 שניות  (מיזעריקוטר זוויתי אופייני 
)קשת

“50 שניות  (מירביקוטר זוויתי אופייני 
)קשת

-2 בהירות אופיינית מזערית

-2.7 מירביתבהירות אופיינית 



 ה רכב-צדק  

הרכב הגזים מהם ב נוי צדק דומה מאוד . הרכבו של צדק הוא גזי
להרכ ב השמש והוא מכיל בעיקר

)  75%>( מימן 
). 24%>(הליום  
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 אטמוספי רה -צדק  
בעיקר
) % 86~( מימן 
)% 11~(הליום 
 מתאן – למשל – מולק ולות ש מורכבות בעיקר  מיסודות שונים בצירוף  מימן – היתר 
CH4 ,אמוניהNH3  ,PH3 ,אדי מים H2Oוכדומה  .

NASA/JPL –צילום 
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מאפי ינ י ם  עי ק ריי ם ב אטמוספיר ה 
 של צדק מאופיינת בכמה מאפיינים האטמופירה

בולטים הנגרמים הן בשל מהירות הסיבוב 
הגדולה של צדק והן מ חימום מתמיד הנובע 

 ומהסעה של חומר על מתוככי כוכב הלכת
השכבות העליונ ות ש ל האטמוספירה וממנה 

.פ נימה
חגורות  עננים

 הצפונית –שתי חגורות ענ נים עיקריות 
והדרומית

חגורות  עננים משניות בין החגורות העיקריות  
לקטבים

מערבולות
 התופ עה האטמוספ רית –הכתם הגדול האדום 

הבולטת ביותר
מערבולות 
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 מבנה פני מי  ו אטמוספיר ה –צדק  
.המבנה  הפנימי של צדק וכן המבנה של הא ט מוספירה ש לו

NASA: מקור
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 ח גורות ענני ם  –צדק  
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חגו רות ה ע נני ם 
הן מוארכות עקב הסיבוב המהיר מאוד של צדק סביב צירו והפרשי . צבען כהה יותר

התנועה העיקרית של של הרוחות על , הטמפרטורות הנמוכים בין הקטבים לקו המשווה
. פ ני צדק היא התנועה האופק ית

נעלמה בשנים האחרונ ות חל ו  מספר פעמים שבהן אחת החגורות העיקריות דהתה או 
לחלוטין
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מע רבולות 
למערבולות תנועה . הצבעים נובעים מהבדלים בהרכבם. חלק ן כ הה יותר וחלק ן בהיר

 עקב האמוספירהחום שמקורו בפ נ ים הכוכב משתחרר אל  . ציקלונ ית ואנטי ציקלונית
החו ם המשתחרר הוא המנוע של המערבולות . ההסעה היעילה של המבנה הפ נימי של צדק

 לראשונה שהבולטת בהן היא הכתם הגדול האדום שנצפה ברציפות מאז צפה בו גלילאו
הסיבה לקיום מערבולת עיקרית אחת אינה ידועה.  שנ ה400לפ ני 
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הכ תם  האדום  הגדול 
הסופה .  ש נ ה400- הקיימ ת לפחות כציקל ו נ י תס ופה  . התצורה  הבולטת ביותר   ע ל צדק  למ עט חג ו רות הע נ נ ים

 40-קו ט רה מגי ע   עד ל . של  כוכב הלכת,  החמות יו תר,  מו נ עת  ע ל ידי  א נ רגיה  ש מ קורה ב ש כבות הפנ ימ י ות
צב עו   ש ל הכתם האדום מ שת נה וה וא   נ ע  .  מ ל ש עה" ק400-מ  ו מהירות  הרוחות  בה מגי ע ו ת לכ"אלף  ק
NASA/JPL: ציל ו ם.   חום  עד  לחום בהיר-מאדום 
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מה י רות רוחות  אופי ינ ית
, בניגוד לכדור הארץ וכוכבי הלכת הקטנים. תנועת עננים על חגורות צדק

NASA/JPL: צילום. כיוון הרוחות על פני צדק מקביל לקו המשווה שלו
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ה שו ואה בי ן  שד ות מגנטיי ם 
למעלה (כדור הארץ , )למעלה משמאל(השוואה בין גודל השדות המגנטיים של כוכב חמה 

Credit: Fran Bagenal. וההליוספירה) למטה מימין(צדק , )מימין & Steve Bartlett 
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א" שדה מ גנטי צדק  מ ול כ דה
גודל השדה , להשוואה. צדק הוא בעל השדה המגנטי החזק  ביותר מבין כל כוכבי הלכת

המגנטי של צדק מול  השדה המגנטי של כדור הארץ 

Credit: Fran Bagenal: מק ור & Steve Bartlett 
/home/mop/resources/graphics/lasp.colorado.eduhttp://

אל-ר  יגאל פת "           דwww.education.org.il צדק            -כוכבי הלכת הגזיים 

http://


 טבעות-צדק  

בעוד החומר בטבעות . מערכת הטבעות של צדק שונה מזו של שבתאי
טבעות צדק מכילות חלקיק י אבק קטנים , שבתאי מכיל בעיקר קרח מים

  מירחים כתוצאה מהפצצה שזנרקהרבה יותר שכנראה נוצרים על ידי חומר 
ההתלכדות של מסלולי הירחים עם מסלולי . מתמידה של מטאוריטים

.החלקיקים בטבעות מצביעות על אותם ירחים כמקור לחו מר המצוי בטבעות
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 מערכת טבעות וי רח י ם פ נימ י י ם –צדק  
כאשר היא מוק פ ת במערכת דלילה ודקה יותר של , מערכת הטבעות העיקרית של צדק
 עם הירחים אינטרקציההטבעות מעוצבות על ידי . אבק וכן בחומ ר פז ור היוצר אבוב

).NASA(המצויים בתחו מן שהם כנראה מקור החומר בטבעות 
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טבעות
).New Horizons –צילום (ה טבעות העיקריות של צדק 
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הג ל יל יאני י ם ה ירח י ם  

 שצפה בהם גלילאיקרויים על שם גלילאו 
1610לראשונה בשנת 

 הם הגדולים הגליליאנייםארבעת הירחים 
.ביותר במערכת הירחים של צדק
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הג ל יל יאני י םה ירח י ם 
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 מבנה פני מי –יר ח י  צדק  
משמאל למעלה 
:עם כיוון השעון

,  אירופה, איו
קליסטו . גנימד, קליסטו

הוא הירח היחיד 
ללא ליבה מתכתית או 

ליבה סלעית

http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA01082
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פני  ה שטח –הג ל יל יאני י ם ה ירח י ם 

NASA/JPL: צילום
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מסל ול י  יר ח י  צדק 

 של  צדק וכן ביחס למישור לדיסקהמסלולי ירחי צדק ביחס 
 שנים 6-אחת ל). 2013שנת (הראיי ה של  צופה מכדור הארץ 

מסלולי הירחים מתלכדים עם  מישור , )מחצית שנת צדק(בערך 
. ואז ייתכנו מעברים וליקויים הדדיי ם בין ירחי צדקהמילק ה
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איו



איו
. הקרוב ביותר לצדקהגלילאניהירח 

אחד הירחים הבודדים שאינו מכיל קרח 
.מים כמרכיב חשוב בהרכבו

צפיפות ו של איו היא הגדולה ביותר מבין 
 ודומה לזו של  הירח הגליליאנייםהירחים 

ושל מאדים

NASA: צילום
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איו
 שצפה בהם גליליאי גלילאו –הקרויים על שם , הגליליאנייםהקרוב לצדק מבין הירחים 

איו הוא הצפ וף מבין ירחי צדק והגוף הפעיל ביותר במערכת . 1610לראשונה בשנת 
. השמש מבחינה וול קני ת

מאפיינים 
מ" ק1821רדיו ס  
 גרם 8.93x1025מסה   

g cm-3 3.53צפיפות   

מ" ק421,700מרחק מ מו צ ע  מ צ דק 
1d46h62mמ שך הקפה סביב  צדק  

 ס י נכר ו נ י -סיב וב  ע צ מי   
m s-1 2,558מהירות  בריחה 

m s-2 1.8תאו צת כ ובד  

0.63 –אלבדו ג י או מטר י    
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 ה רכב-איו 
החום הרב שנוצר , בשל קרבתו לצדק. הצפיפו ת של איו דומה לזו של  הירח ושל מאדים

. כבו היווצרות צדק נידף את הקרח ולכן  איו חסר כמעט לחלו טין קרח מים בהרבאיזור
שמסביבה שכבה עבה של סלע , הליבה של איו עשויה להכיל תרכובת של ברזל וגופרית

ל ידי שאינו מצליח להתקרר עקב כוח ות  הגיאות של ירחי צדק וחימומו של איו ע,  מותך
החו מר המותך פ ורץ בפעילות געשית מבעד .  עם השדה המגנטי החזק  של צדקאינטרקציה

. לקרום הדק של הסלע שמהווה את פני שטח של איו
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 אטמוספי רה -איו 

שמקו רה בפעילות , SO2 -לאיו אטמוספירה רגעית העשויה בעיקרה מ
חלק  מהגזים הנפל טים קופאים על פ ני שטח ויוצרים מעטה . הגעשית של איו

. המקנה ל ירח את גונו ה צהבהבSO2ק פוא של 
110K-הטמפרטורה הממוצעת על פני איו היא כ
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 פעי ל ות וול ק נית–איו
תוכו של איו מחומן הן על ידי . הגוף הפעיל ביותר מבחינה וולק נית במערכת השמש

ות  עם השדה המגנטי החזק  ו חלקיקים אנרגטיים המצויים בו וכן  מכוחות  גיאאינטרקציה
: צילום. המופעלים עליו על ידי יתר הירחים בשל יחסי תהודה בין המסלולים

NASA/JPL 
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 ל בה-איו
חומר ה נז רק כתו צ אה מהפעילות  .  נתר ן  וכדומה, כולל ב עי קר ג ופרי ת,   זר ימה  ש ל חומר  מותך על  פני  אי ו

אך ממ ש יך לנ ו ע  במסל ול  סביב  צד ק וחלק ו  נלכד בק ו וי   , הוולק נ ית מ ו ע ף ל חלל בשל הכבידה הנמוכ ה של א י ו 
 NASA/JPL: צ ילום.  השדה המג נט י  ש ל צדק 
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 ה ר געש   ופל יטת ח ו מר–איו

מימין אפשר לראות את החומר הכהה . צילום של אותו אזור במרווח זמן
NASA/JPL: צילום. שנ פלו  בהתפרצות הגעשית וכיסתה את האזור הגעשי
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אבוב פל סמה ,  איו-צדק 
חלקי קים הנפלטים מ א יו  וכ ן חלקיק ים המו א צים   על  ידי  ק ו וי  ,  בי ן חלקיק ים  טע ו נ ים מ רוח הש מ ש אי נט רק צ יה

NASA:   מק ור.  המגנ טי   של  צדק 
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השדה ה מגנטי של צדק והאבוב במסלול איו
מ מ שיכ ים  לנ ו ע ב מ סלול סב י ב  צדק  ,  חלקיקים  הנפלטים מהירח אי ו כת ו צ אה מהפע ילות הו ולק נ ית  ע ל פניו 

.    ב מסלול ו  של  אי ווחלקם נ לכדים בשדה המג נט י  של   צ דק י ו צר י ם אבוב   של חו מר  הנ ע ס בי ב  צדק
  John Spencer (Southwest Research Institute)לפי 

//home/mop/resources/graphicslasp.colorado.eduhttp://
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 בי ן  שד ה מ גנטי ל י רח י ם אינטרצק י ה–צדק 
. ו בין חלקיקים הנעים על קו וי הכוח המגנטי של צדק  וכן האבוב סביב איהאינטרקציה

 של חלקיק ים מרוח השמש עםמאינטרקציהבתמונה המוקטנת אפ שר לקראות פ ליטת קרינה 
.  חלקיקים המוסעים  לאורך קווי הכוח המגנטי של צדק ועוברים בירחיו

Credit: John Clarke & John Spencer 
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ה ירח איו  ע ל ר קע   צדק 
NASA/JPL: צילום
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הר  געש פ עי ל  על   איו
NASA/JPL: צילום
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 אנימ צ י ה -איו 
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אירופה



אירופה 
 שצפה  גליליאי גלילאו –הקרויים על שם , הגליליאנייםהשני במרחקו  מצדק מבין הירחים 

אירופה השנ י בצפיפ ותו ל אחר איו והוא הירח הראשון . 1610בהם לראשונה בשנת 
. במערכת השמש שייתכן ו נצפ ו בו מים נוזלים מתחת לפ ני הקרח שלו

מאפיינים 
מ" ק1561רדיו ס  
 גרם 4.8x1025מסה   

g cm-3 3.01צפיפות   

מ" ק670.900מרחק מ מו צ ע  מ צ דק 
3d30h36mמ שך הקפה סביב  צדק  

 ס י נכר ו נ י -סיב וב  ע צ מי   
km s-1 2.25מהירות  בריחה 

m s-2 1.314תאו צת כ ובד  

0.67 –אלבדו ג י או מטר י    
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 ה רכב-אירופה  
השכבה החיצונית . וקליסטו גנימדהצפיפות של אירופה  קטנה  מזו של  איו וגדולה מזו  של 

 מים – של אירו פה היא קרח מים ומתחת ל ה יש מים בטמפרטורה ולחץ  גבוהים יותר
מתח ת לשכבה זו מצוי אוקיינוס עמוק של  מים מלוחים או קרח חם יותר . נו זליים או קרח

הליבה של אירופה  מכילה כנראה ברזל והיא . מאשר השכבה הקפ ואה של פני השטח
.עטופה בשכבה עבה של סיליקטים
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 אטמוספי רה -אירופה  

לאירופה אין אטמוספירה משמעותית למעט  אטמוספירה רגעית 
 ע ם  רוח השמ ש  ועם  חלקיקים המ צויים מאינטרקציההנובעת 

.בשדה  המגנטי של  צדק
102K-ה טמפ רטורה הממוצעת על פני אירופה היא  כ
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אירופה
. חם יותר,  יותרפ ני השטח של אירופה  עשויים קרחונים ענקיים הצפים על אוקיינוס  פ נימי

 NASA/JPL: צילום
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 סדקי ם ב קר ח –אירופה  
. שהוא  כנר אה מים  ע ש י רים בב ו ץ,  סדקים ב קרחו נים  מגלים ח ו מר  אדמדם

 NASA/JPL: צ ילום
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 מבנה פני מי-אירופה   
. שני מודלים של המבנה הפנימי של אירופה 
המודלים מסתמכים על כך שהחום במרכז 
אירופה  גדול הרבה יותר כתוצאה מכוח ות  
גיאות עם הירחים הגדולים בגלל מסלולי 

 של הטמפרטורה מפ ני הגרדיאנט. תהודה
השטח פ נימה עשוי ליצור מים בטמפרטורה 

גבוהה יותר מאשר פני  הקרח הקפ ואות 
שיהיו או במצב נוזלי או במצב של קרח חם 
שבו זרמי הסעה המעבירים את החום מפנים 

NASA/JPL מקור . הירח החוצה
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 סדקי ם ו מכתשי  פגי עה –אירופה  

NASA/JPL: צ ילום
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 ק רחו ני ם -אירופה  
NASA/JPL: צילום. לוחות של קרחונים מחורצים וכן מכתשי פגיעה
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 ח ריצ י ם ו עקב ות מכתשי  פגי עה –אירופה  
NASA/JPL: צ ילום
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אירופה  זור ח ב שו ל י  צדק
NASA/JPL: צילום.  בדרכה לפלוטוNew-Horizonsצולם על ידי החללית 
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גנימ ד



גנימ ד
 – הקרויים על שם הגליליאנייםהשלישי מבין הירחים , הגדול בירחים שבמערכת השמש

 יש את השדה המגנטי לגנימד. 1610 שצפה בהם לראשונה בשנת גליליאיגלילאו 
.המשמעותי ביותר מבין הירחים במערכת השמש

מאפיינים 
מ" ק2634רדיו ס  
 גר ם1.482x1026מסה   

g cm-3 1.94צפיפות   

מ " ק1,070,400מרחק מ מו צ ע  מ צ דק 
7d9h27mמ שך הקפה סביב  צדק  

 ס י נכר ו נ י -סיב וב  ע צ מי   
km s-1 2.74מהירות  בריחה 

m s-2 1.43תאו צת כ ובד  

0.43 –אלבדו ג י או מטר י    
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 ה רכב- גנימ ד
שהם גופים גדולים שמקורם בחגורת ,   דומה לזו  של טריטון ופ לוטוגנימדהצפיפות של 

היוצרת את השדה המגנטי ,  היא כנראה ליבת ברזל מותכתגנימדהליבה של  . קויפר
שיחד עם שכבת הברזל מהווה כמחצית , סביב הליבה יש שכבה של סיליקט. המיוחד שלו

סביב שכבת הסיליקטים יש שכבה של מים כאשר השכבה העליונה . ממסתו של הירח
. שלה היא במצב נוזלי ומכילה מים מלוחים והתחתו נ ה במצב של קרח מים
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 אטמוספי רה - גנימ ד

 אין אטמוספירה משמעותית והיא מכילה  בעיקר חמצן לגנימד
ומעט מאוד מימן שמקורם בקרח שבפני השטח  של הי רח

110K- היא כ גנימדה טמפ רטורה הממוצעת על פני 
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גאנימד
. פני השטח  של הי רח הגדול ביותר במערכת השמש מכוסים בשכבת קרח

NASA/JPL: צילו ם. ל צד אזורים ט ריים ובהירים יותר, ומראים אזורים כהים
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פני  שטח  –גנימ ד 
 גנימדפ ני השטח של 

מראים עקבות של 
פעילות גיאולוגית 

שמקורה בעיקר , עניפה
בחימום פ ני השטח 
הקפ ואות כתוצאה 

מהשפעות גיאות של 
. הירחים הפ נימיים יותר

החמום גורם ליצירת 
סדקים וכן  נצפ ים עקבות  

של זרימת חומ ר חם 
.  יותר על פ ניו

NASA/JPL: צילום
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 מצו ק י  ק רח-  גנימ ד
. רכסים מוארים על ידי אור השמש נראים מעל פנ י השטח המוצלים יותר. גנימדפ ניו ש ל 

 NNASA/JPL –צילום . אפשר לראות גם מכתשי פגיעה על פ ני השטח

אל-ר  יגאל פת "           דwww.education.org.il צדק            -כוכבי הלכת הגזיים 



פני  שטח  –גנימ ד 
פעילו י ו ת גי אול ו גי ות אחר ות מ ע צ ב ות  ,  ת ז וז ות  של  הקרק ע.  מ ורכ בים מבח י נה גי א ו לוג יתג נ י מדפני הש ט ח של 

,  התזוזה  של הקר ח גור מת  לבלייה ו להעלמת מכתש י הפגיעה העתי קים  י ותר.  ג ני מדאת פני ה קרק ע  ש ל 
עקב ו ת .     ע ו צ בוג נ ימדלאחר ש פני הקר קע   של  ,   כאש ר מ רבית מכ תשי  הפגי עה נ ו צ ר ו ב שלב י ם מא וחרים י ותר

.   י צר ו   את המש טחים הבהיריםג נ י מדשהו עלו  אל  פני הש ט ח של ,   כ ולל  נו זל  מ עו רב ב אבק, של חו מר  מתוך
NASA/JPL: צ ילום
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 מול  טיטאןגני מדמבנה פ נימ י  
 גנימדהליבה של . הבדלים במבנה הפ נימי של הירחים הגדולים ביותר במערכת השמש

.הייחודי בכל הירחים במערכת השמש, אחראי לשדה המגנטי שלו
http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucfbanf/research/water_ice.htm
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גני מדשדה מ גנטי

אל-ר  יגאל פת "           דwww.education.org.il צדק            -כוכבי הלכת הגזיים 

Xianzheנובע מהליבה שלו מתוארת כאן לפי מו דל של , גנימדהשדה המגנטי של  Jia
(JGR, 113, 6212, 2008),  . שנגרמו על ידי ) בכחול(במודל מצוינות גם פליטות קרינה

.גנימד של החלקיקים של רוח השמש עם השדה המגנטי של אינטרקציה

http://lasp.colorado.edu/home/mop/resources/graphics/ 
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לגני מדשדה מ גנטי י י ח ודי  
המ קור   של  . מי   של ו הו א הירח  היחיד במ ערכת הש מ ש ב ע ל שדה מ ג נט י מ ש לו הנ וב ע  מהמב נה הפני ג ני מד

.  השדה המג נט י  נ ו בע  כנ רא ה בליבה של הירח 

http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=7823 
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ק לי סטו
מראה פ ני שטח עתירות במכתשי פגיעה צעירים . הגליליאנייםהמרוחק שבין הירחים 

NASA/JPL: צילום. המגלים פ ני שטח ק פו אות ובהירות יותר, יחסית

אל-ר  יגאל פת "           דwww.education.org.il צדק            -כוכבי הלכת הגזיים 



ק לי סטו
 שצפה בהם גליליאי גלילאו – הקרויים על שם הגליליאנייםהרביעי מבין הירחים 

.  1610לראשונה בשנת 

מאפיינים 
מ" ק2410רדיו ס  
 גר ם1.076x1026מסה   

g cm-3 1.83צפיפות   

מ " ק1,882,700מרחק מ מו צ ע  מ צ דק 
16d41h8mמ שך הקפה סביב  צדק  

 ס י נכר ו נ י -סיב וב  ע צ מי   
km s-1 2.44מהירות  בריחה 

m s-2 1.24תאו צת כ ובד  

0.22 –אלבדו ג י או מטר י    
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 ה רכב- ק לי סטו
אם כי קרובה לזו של  , הגליליאניים היא הנמוכה ביותר בין הירחים קליסטוהצפיפות של 

שכבה פנ ימית יותר ,   והיא מרמזת על מבנה בו השכבה החיצונית היא קרח מים עבהגנימד
.ללא ליבה מתכתית, של מים נו זליים מלוחים ועיקר ההרכב הוא קרח מים וסיליקטים

 ביותר המכותש והוא הגליליאניים יש את פ ני השטח הכהים ביותר מבין הירחים לקליסטו
 אינו יוצר מסלול תהודה עם אף אחד מבין הירחים קליסטוכיוון שמסלולו של . מבינם

 של צדק ולכן  מהמגנטוספירה האחרים והוא מושפע במידה הפ חותה  ביותר הגליליאניים
. מוכ ו ת יותרהוא קר יותר בתוכו ול כן פ ניו  אינן מתחדשות בקרח טרי המגיע משכבות נ
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 אטמוספי רה - ק לי סטו

 אטמ וספירה קלושה מ אוד המכילה  בעיקר פחמן דו חמצני לגנימד
CO2 שמקורו בפחמן דו חמצני המצוי בקרח .

134K- היא כ גנימדה טמפ רטורה הממוצעת על פני 
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ק לי סטומכתשי  פגי עה   צע י רי ם  על  
מכתשי הפגיעה הצעירים מגלים את הקרח  

הבהירים יותר מפ ני השטח , הבהיר מתחת
כל ז את על רקע של טבעות , המכוסים באבק

קו נצנט ריות של מכתש פגיעה גדול ועתיק 
. הרבה יותר

NASA/JPL: צילום
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מכתש י  פגי עה  –ק לי סטו 

NASA/JPL: צ ילום
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ו ל הל ה מכתש  –ק לי סטו 
. המוקף בטבעות קונצנטריות רבות, קליסטוהמכתש הגדול ביותר על פני 

) NASA/JPL –צילום . (המכתש עתיק מאוד
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