
Júpíter og Galíleótunglin



Helstu kennistærðir
• Massi: 318 jarðmassar

- 2,5 x hinar reikistjörnurnar og smáhnettirnir, samanlagt!

• Þvermál: 11,2 jarðradíusar

• Rúmmál: 1321 jarðrúmmál

• Meðaleðlismassi: 1,33 g/cm3 (jörðin: um 5,5 g/cm3)

• Meðalfjarl. frá sólu: 5,20 AU

• Snúningstími v. miðbaug: um 9 klst. og 50 mínútur

• Umf.tími um sólu: u.þ.b. 4332 dagar / ~12 jarðár



Snúningur reikistjarna



Innri gerð og samsetning



Vetni verður að fljótandi málmi innarlega í Júpíter!



Massi og útgeislun

• Júpíter er ekki langt frá efri mörkum fyrir massa 
reikistjarna

• Júpíter geislar frá sér um tvöfalt meiri orku en hann 
fær frá sól

- Júpíter er smám saman að kólna
- Afgangsvarmi frá myndun, geislavirk hrörnun efna í kjarna
- Við kólnun þjappast gasið saman og þyngdarstöðuorka losnar



Segulsvið Júpíters

• Segulsvið Júpíters er það sterkasta af 
reikistjörnunum

- Segulhvolf Júpíters teygir sig langt út í geim, myndar hala 
í átt frá sólu

• Talið myndast í málmvetnislaginu í innviðum 
Júpíters

- Segulsviðið fangar agnir úr sólvindinum sem mynda 
geislabelti um Júpíter



Segulsvið Júpíters



Norðurljós á Júpíter



Lofthjúpur Júpíters



Yfirborðið - belti og svæði



Rauði bletturinn





Þunnir hringir Júpíters



Galíleótunglin
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Hvað	  sést	  í	  litlum	  sjónauka?	  

Mynd:	  John	  Chumack	  



Athuganir	  Galileós	  



Íó
• Þvermál: 3.660 

km

• Fjarlægð: 1,1 TF

• Umferðartími: 1,77 
dagar

• Mikil eldvirkni, 
mjög ungt yfirborð

• Eldvirkni vegna 
sterkra flóðkrafta 
frá Júpíter
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Evrópa
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• Þvermál: 3.130 km

• Fjarlægð: 1,7 TF

• Umferðartími: 3,55 
dagar

• Undir ísskorpu er 
mikið haf, allt að 
200 km á dýpt

• Álíka mikið vatn og 
í höfum jarðar     • Nýfundnir ísstrókar 







Ganýmedes
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• Þvermál: 5268 
km

• Fjarlægð: 2,8 TF

• Umferðartími: 
7,16 dagar

• Stærsta tungl 
sólkerfisins

• Landslagið gufar 
upp!



Kallistó
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• Þvermál: 4.806 
km

• Fjarlægð: 4,9 TF

• Umferðartími: 
16,7 dagar

• Yfirborðið mjög 
gamalt

• Þakin ryki



Yfirborð	  tunglanna	  við	  mikla	  stækkun	  



Innri gerð Galíleótunglanna



Galíleótunglin

• Öll Galíleótunglin snúa ávallt sömu hlið að Júpíter

- Líkt og tunglið okkar

• Brautir Galíleótunglanna eru ekki alveg hringlaga

- Sífelldar breytingar á flóðkröftum Júpíters
- 1:2:4 brautarherma þriggja innstu tunglanna
- Þetta veldur innri varmamyndun tunglanna

• Myndun tunglanna svipuð og myndun reikistjarna 
sólkerfisins

- Heitast næst Júpíter - þar var aðeins berg á föstu formi, utar ís



Brautarherma	  Íó,	  Evrópu	  og	  Kallistó	  

Sláið	  upp	  í	  Google-‐Myndaleit	  “Galilean	  Moons	  +	  Resonance”	  El	  að	  sjá	  hreyfingu	  tunglanna	  	  



Fleiri tungl?

• Júpíter hefur nú 63 staðfest tungl

• Mörg hver á hallandi og ílöngum brautum

- Smástirni fönguð í árdaga sólkerfisins

• Nokkur tungl innan hringja Júpíters

• Væntanlega fleiri tungl sem á eftir að finna



Ljóshraðinn mældur með hjálp Júpíter

• Þegar við erum nálægt 
Júpíter, sjáum við 
myrkva á tunglum 
Júpíters fyrr en ætlað er 

• Þegar við erum fjær 
Júpíter sjáum við 
myrkvana seinna er 
áætlað er

• Þetta mældi Daninn Ole 
Rømer (1644–1710)




