
ВЕНЕРА



Всички мечтаем да напуснем нашия дом планетата Земя да изследваме Слънчевата система, да
разкрием чудесата ѝ, да се изправим пред загадките ѝ . Но едва ли осъзнаваме какви щастливци
сме. Живеейки в свят с въздух, вода, с чудни гледки, в топъл и уютен дом на познато място.
Но желанието е по – силно .



ДА ПОТЕГЛЯМЕ!



“. 

Дори и без да напускаме топлата стая можем да потеглим на вълнуващо пътешествие из
Слънчевата система.
Ако станете рано сутрин, можете да се възхитите на блестящ обект над източния хоризонт като
утринна звезда. Посрещнете новия ден със „Зорница“ така наричана по нашите земи.
А вечер малко след залез над западния хоризонт с удивителна яркост ви пожелава лека нощ
„Вечерница“.
Това е планетата Венера, третият най - ярък обект в небето след Слънцето и Луната.
Древните гърци са наричали сутрешната Венера Фосфор, а латинците са я наричали Луцифер, като
и двете означават думата „носеща светлина“ и са смята ли че са две различни тела . А вечерна
Венера наречена- Веспер(Хеспер). Думата Веспер на много езици означава „вечерна молитва“.

Филм :https://www.youtube.com/watch?v=BvXa1n9fjow



Поради факта , че орбитата й е между
Земята и Слънцето, тя е „пълна“ когато е
най- далеч от нас и няма как да я видим!
По същия начин, когато е най-близо до
Земята, осветената и страна е към
Слънцето и отново е невидима за нас!
Видим е само малък пръстен светлина,
който се получава в следствие на
рефракция от атмосферата й.

Фази на Венера

Когато италианският физик Галилео Галилей за
първи път наблюдава планетата в началото на
XVII век, той открива, че тя показва фази като
Луната, варираща от полумесец до пълна фаза
и обратно.



Виж сърпа на Венера и може да забележиш че краищата
му се по удължени от тези на Луната. Тези удължения се
наричат Роговете на Венера.

Сутрешна видимост
преди изгрев Слънце
на изток

Вечерна видимост
след залеза на 
Слънцето -запад

Венера 
не се вижда от 
Земята

ЗЕМЯ



В небето Венера изглежда като красива, ярка звезда,
като сребърно бижу  и затова всички народи са я наричали на 
своите богини на  красотата . В древен Вавилон я наричали
Ищар –богинята на женственостт  и любовта. В Гърция това е
богинята Афродита. Римляните я  кръстели на своята богиня
на любовта и красотата Венера.

Богинята Ищар

Римската богиня на любовта

Афродита



Така красива и бляскава от Земята, отблизо тази богиня е ужасяваща. Тя е сестра от ада.
Не би ви се приискало да се окажете в този свят.
Ослепителните жълто - оранжеви облаци от серен диоксид с капчици от сярна киселина (химично в-во,

което предизвиква овъгляване и разяждане на всяко живо същество) забулват планетата. Те отразяват
и разпръскват до 70% от слънчевата светлина в Космоса и на това се дължи нейната удивителна яркост.
Те филтрират слънчевата светлина и всичко там изглежда в оранжево. Там Слънцето не се усмихва .
На Земята това ще изглежда като много мъглив, облачен ден .
А въздухът е непоносимо тежък, 90 пъти повече от Земната. Бихте се почувствали като на 1000 м
дълбоко под водата.



Въздухът е от задушлив газ
(въглероден диоксид), който е завил
планетата като дебело одяло и ѝ
пречи да се охлади и затова там е
много горещо и денем и нощем
(парников ефект).
Температурата е 475 градуса по
Целзий, по-висока от тази на
Меркурий. Макар че е два пъти по -
далеч от Слънцето, Венера е най-
топлата планета от Слънчевата
система. Толкова е горещо на Венера,
че метала олово би се разтопил и ще
образува локви разтопена течност .

Венара е зла богиня .
Ако останем там за дълго нашето 
тяло ще бъде разядено, ще се 
задушим и ще бъдем изгорени.
Там не бихме могли  да живеем.



Ураганни ветрове със скорост 360 км в час бушуват на височина 60-70 км. Светкавици раздират
венерианското небе, валят киселинни дъждове. Докато Венера се движи напред по своята слънчева
орбита, докато бавно се върти назад по оста си, горното ниво на облаците обикаля около планетата на 
всеки четири земни дни, задвижвано от ураганни ветрове . Скоростта в облаците намалява с 
височината на облака, а на повърхността се изчислява само на няколко км в час.



.

Венера изглежда като скалиста пустиня, с редки планини и
вълнообразни равнини, огромен брой вулкани, стотици кратери и
множество планини.

Затова 90% от повърхността ѝ се състои от сравнително 
скорошно изстинала базалтова лава и много малко 
метеоритни кратери. 

Топлината в недрата на Венера  се е натрупвала 
дотогава, докато на нея не започнало масирано 
изригване на вулкани, изхвърлящи огромно 
количество сяра и въглероден диоксид в 
атмосферата, превърнали я в гигантски парник.



Учените са идентифицирали 2 
континента - земята на 
Афродита и земята на Ищар.
На първия континент, с 
размерите на Африка, се 
намира 8-километровият 
връх Маат - огромен изчезнал 
вулкан. Континентален Ищар, 
е съпоставим с Африка
размери. Там се намират  11-
километровите планини 
Максуел - най- високите 
върхове на планетата. 
Съставът на скалите 
наподобява земния базалт.

Връх Маат



За по- малките една забавна карта на Венера. Изпъстрена със същества, от смешни до
митологични. Преди космическата ера учените смятали, че това е гореща джунгла, защото има
облаци и е близо до Слънцето, така че трябва да е горещо и да вали. Динозаврите са били
открити по това време и е било известно, че мезозоят, когато са живели те, е бил горещ период,
така че някои учени са смятали, че на Венера има динозаври .
Когато първият космически кораб пристигнал на Венера, разкрил , че е много горещо, цялата
вода се е изпарила отдавна, а въздухът е отровен и самите апарти издържат
само няколко часа .



Топографска карта на повърхността на Венера
направена от американския космически апарат  Магелан

Първите цветни  снимки от повърхността на Венера  направени
от руския космически апарат Венера13 и 14



Южно 
полукълбо 
на Венера

Северно 
полукълбо 
на Венера

За тези които обичат да майсторят  
разни неща предлагам да си 
принтирате тази страница , за  да си 
направите глобус на Венера с 
ножица и лепило.



Кратера 
Мона Лиза

Кратера Изабел

Кратера  Адамс-
Джейн 

Вече знаем, че на повърхността на
Венера има повече вулкани от всяка
една друга планета в Слънчевата
система

Кратера Изабела

Кратера 
Клеопатра

Кратера Дикенсон-
Емили

Във Венерианския
пейзаж можете да
намерите кратери,
пълни с лава и
диаметър около 40 км
всички те носят
женски имена.
Големите на известни
жени, а малките имат
традиционни женски
имена Джули, Паша,
Олга , Аманда и др.

Кратера 
Изабел

Кратера Голубкина -Анна



Какво се е случило с Венера?
Защо не ѝ е провървяло?

Тя е втората най-близка планета до Слънцето. Орбитата й лежи, 
почти в същата равнина на земната. Сестрата на Земята е със  
същите  размери, маса  и гравитация. Дори и  по структура те си 
приличат . Двете планети се движат почти по кръгови орбити 
около Слънцето с различна скорост.

За разлика от Земята и другите планети Венера се
върти около оста си в обратна посока. Там Слънцето
изгрява от запад и залязва на изток. Завъртането
около оста на Венера се извършва за 243 земни дни .
А една венерианска година / едно завъртане около
Слънцето/ е 225 земни дни . Така денят на Венера е
по-дълъг от венериянската година. Това я прави най-
бавната планета в Слънчевата система. Оста на
Венера не е под ъгъл и там няма сезони.

Годината само ден тук трае,
а времето за смяна нехае.

Земя
Венера



За вътрешността на Венера се заключава от гравитационното и магнитното поле, измерени от
американските и руски мисии “Магелан”, “Венера” и “Пионер-Венера”. Според данните от тези апарати
Венера има желязно ядро, заемащо 1/4 от масата на цялата планета. Около ядрото е разположена
мантията - силикатна обвивка с дебелина от порядъка на 3300 км. Над мантията се намира кората,
която е с дебелина около 16 км.

Полутечно желязно-
никелиево ядро

Твърда мантия

Твърда кора

Атмосфера

Строеж на Венера 



Тези прилики между Земята и Венера дават основание на учените да предположат, че в миналото на Венера както
и на Земята е имало течаща вода, мек климат, а може би и живот. Преди 4,5 милиарда години Слънцето е било
различно – по-малко и по- студено. В този период в продължение на 2-3 милиарда години на Венера е имало
голямо количества вода и океани. Преди около 700 милиона години съдбата на планетата внезапно се е
променила. За сравнително кратко време са били отделени голямо количество въглероден диоксид и водни пари,
поради което се е образувал сериозен парников ефект. В резултат Венера е станала изключително гореща и
враждебна планета, каквато е и сега.

Какво се е случило все още е загадка.



Една от вероятностите е, че големи количества магма са били изхвърлени във въздуха и от разтопените скали в атмосферата се е
отделило огромно количество въглероден диоксид. Голямото количество отделен въглероден диоксид е причинило парников ефект,
който е довел до изпепеляващите температури на планетата днес.
Друго предположение : Поради бавното въртене на планетата тя има слабо магнитно поле което не може да защити Венера от

слънчевия вятър (поток от заредени частици), който води до разпадане на водата на атоми, които са отнесени в междупланетното
пространство.
А може би Венара нагледно демонстрира Земното бъдеще. Слънцето ще се превърне в червен гигант и ще стане по - ярък и по-голям.

Тогава ние ще почувстваме неговата жар. Температурата рязко ще се повиши, океаните ще се изпарят, въглеродният диоксид ще
насити атмосферата. Тогава в нашата Слънчева система ще се създадат два ада и на човечеството ще се наложи бързо да търси нов
дом.



Но на височина от около 50 км. над повърхността на Венера условията в атмосферата са сходни със земните, като
дори гравитацията е съвсем малко по-слаба . Температурата е 75 градуса по Целзий, там може да се създаде
земна колони под атмосферната защита от Слънчевата радиация. Всъщност нивото на защита ще е сходно с това
да се живее в Канада.

Учените вече имат и разработена концепция за колонизиране на Венера. Тя се казва High Altitude Venus Operational
Concept (HAVOC). Това е комбинация от ракета и дирижабъл, който ще може да "виси" над облаците в
продължение на 30 дни. През това време учените ще могат да изучават Венера отблизо. Постепенно ще може да
се създаде постоянно присъствие на хора на Венера, които да живеят в своеобразен летящ град

филм :ГОРЯЧАЯ ПЛАНЕТА ВЕНЕРА. Удивительные факты
Филм: A way to explore Venus



В началото на юни 2004 г. се случи рядко събитие -
преминаването на Венера през диска на Слънцето. 
категории. Наблюдения от Земята на преминавания на планети пред диска на Слънцето са възможни само за Венера и

Меркурий – единствените „вътрешни” планети, чиито орбити са разположени между нас и Слънцето. За Меркурий
в течение на един век се наблюдават 13 пасажа, но за Венера явлението е рядко – за 243 години се случват
четири пасажа, които се повтарят в следната последователност през 8; 105.5; 8; 121.5 години. Следващият пасаж
на Венера ще бъде на 11 декември 2117 г. (но няма да може да се наблюдава от нашата страна – явлението ще е
приключило при изгрева на Слънцето), следващият, видим от територията на България е на 8 декември 2125 г.
За първи път такъв пасаж е наблюдаван на 4 декември 1639 г. от Джеръмая Хорокс и Уилям Крабтрий. През 1761
г. Михаил Ломоносов наблюдава пасаж на Венера, от който заключава, че планетата има атмосфера..

Пасаж на Венера



ПАСАЖ НА ВЕНЕРА

Филм: https://solarsystem.nasa.gov/
resources/389/venus-transit-across-the-sun-2014/

https://solarsystem.nasa.gov/


Мисии до Венера
Първата мисия е осъществена от автоматичен космически апарат
„Венера14», изстрелян от СССР на 12 февруари 1961г. с цел изследване
на Венера, и първият от поредицата апарати Венера.
«Венера 1» представлява важна стъпка в развитието на космическите
апарати. Тя е първата истинска междупланетна сонда, снабдена с
основните системи за навигация и комуникация. В 1975 г космическите

апарати ”Венера -9’’ и ‘’Венера -10’’ предават първите
Фотографи на повърхността на Венера.
В 1982г. ‘’ Венера – 13’’ и ‘’Венера -14’’ правят първите

цветни изображения.
Знаете, че повърхността на Венера е такава, че нито
един от тях не е работил повече от 2 часа.

Венера 1

Снимки от 
Венара - 14



Венера

Космическият кораб “Магелан” на
NASA приключва своята успешна
мисия на планетата Венера, след
като му е подадена команда да се
гмурне в плътните атмосферни
слоеве на планетата на 11
октомври 1994 г. Апаратът
картографира 98% от
повърхността и събира много
данни за планетата. “Магелан”
използва изключително сложен
радар за създаването на много
точна и детайлна карта на
планетата през тези четири
години на орбита – от 1990 до
1994 г. След приключването на
тази част от мисията, “Магелан”
създава глобална карта на
гравитационното поле на Венера.

Сондата Магелан е изстреляна на 4 
май 1989 г. и достига до Венера на 
10 август 1990 г.

Мисията Венера Експрес е 
първата мисия 
до Венера предприета 
от Европейската космическа 
агенця.



Снимка от Орбиталната сонда „Акацуки“, която беше изстреляна в Космоса
на 21 май 2010г. от японския космодрум Танегашима заедно с
платноходната сонда ICAROS, да изучава атмосферата на Венера . Най-
вече тя ще изследва загадъчното явление суперротация – необичайно
бързото въртене на слоя атмосфера на височина около 60 км, което
изпреварва въртенето на планетата. В момента тя е единственият
космически апарат, който обикаля около Венера.

Японската сонда ‘’ Акацуки ‘’-

На 16-ти октомври 2020-та европейско - японската мисия
"БепиКоломбо" ще извърши първото си посещение на
Венера - и ние с вас ще го очакваме с голямо нетърпение.

БепиКоломбо
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