
נוגה
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, למידע על אפשרויות הצפייה בנוגה מישראל
http://www.education.org.il/education/venus.htm
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נוגה      

כוכב הלכת השני במרחקו מ השמש
)אפרודיטי(על שם אלת האהבה הרומית ,  וו נוס –שמו הלטיני 

היה מזוהה עם הנח ושת וסימל את היום השישי בשבוע
Venus – copper, Friday, dies Veneris, ηµερα Σφροδιψηζ

Aphrodity (Frige, Freya)
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נוגה  מאפי ינ י ם  פיז י ק לי י ם 
מבנה נוגה

, מינרליים,   סיליקטים–סלעי 
ליבת ברזל 

מ של נוגה " תמונת מכ–בתמונה  
 –בצבע מלאכותי 

, NASA  צילום מחללית מגלן, פני השטח של נוגה
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 מי מדים -נוגה  
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6052 km  רדיוס בקו המשווה
4.87x1027 g  גר' מס ה  בגרמים 

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

0.00 1פחיס ות

0.65 2 גיאומטריאלבד ו



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

תאוצת כובד בקו המשווה ביחס לכדור  0.905
הארץ 

10360 m s-1  – 4מהירות בריחה בקו המשווה
נמדדת במטרים לש ניה 



 י ממ ה –נוגה  
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-243.01d
נוגה מסתובב סביב עצמו 

בכיוון מנוגד למרבית כוכבי 
הלכת

5)סידרלי(זמן סיבוב עצמי 

)h( או שעות d נמדדת בימים 

-116.75d 6)סינודי(   יממה

)h( או שעות d נמדדת בימים 



נוגה  ימ מה 
פרק  זמן זה  ארוך יותר מהשנה .   ימי ארץ 243-נוגה משלים הק פה סביב צירו אחת ל

בין שתי זריחות של השמש  (הסינודיתמסיבה זו היממה ).  ימי ארץ224.7(של נוגה 
.   ימי ארץ116.75" רק"אורכת ,  )על פני נוגה

  הסיבוב שלו נוגה סובב סביב צירו בכיוון  הפוך ל מרבית כוכבי הלכת ובניגוד לכיוון
.סביב השמש
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 נתוני  מס לו ל –נוגה  
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224.70d נמדד ) סידרלי(זמן סיבוב סביב השמש 
.d (7(או ימים ) y(בשנים 

583.92d או ) y(נמדד בשנים .  ממוצע סינודימחז ור
.d(8(ימים 

‘177ο.18 9)במעלות(נטיית ציר הסיבוב 

‘3ο.24 10 )במעלות(נטיית מישור הסיבוב 

0.7233 ביחידות (מרחק  ממוצע מהשמש 
11 )אסטרונ ומיות

0.0068 12 המסלולאקסנטריות

0.72 13 ממוצע  פריהליוןמרחק

0.73 14 ממוצע  אפהליוןמרחק



תצ פיתי י ם  מאפיני י ם  –נוגה  
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“9 שניות (קוטר זוויתי אופייני מזערי 
)קשת

“50 שניות  ( מירביקוטר זוויתי אופייני
)קשת

-3.8 בהירות אופיינית מזערית

-4.7  מירביתבהירות אופיינית



 יר ח י ם -נוגה  

ל נוגה  אין ירחים  ובזה הוא וכוכב חמה  שונים מיתר כוכבי ה ל כת 
במערכת ה שמש
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 מאפיינ י  שטח–נוגה 
 הבולט ביותר של נוגה הוא שכבת העננים הסמיכה שלו שאינה התצפיתיהמאפיין 

המידע על פני השטח של נוגה התקבל באמצעות תצפיות , לכן. עבירה בתחום האופטי
או לם עיקר .  הרוסית שנח תה על פ ניו וש גרה מספר תמו נות13 וונרהשל החללית 

.מ"המידע התקבל מהמקפת מגלן שצילמה את פ ני השטח של נוגה באמצעות מכ
ששרדה זמן מועט , 13 וונרה הרוסית הגשושית צילום של קרקע נו גה על ידי –למטה 

.בטרם הלחץ  הגבוה החום הרב השביתו אותה
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 מאפיינ י  פני  ה ש טח–נוגה  
כתוצאה מכך .  מעלות צלזיוס בגלל אפ קט החממה500-החום הרב על פ ני נ וגה מגיע לכ

. אין מקווי מים על נוגה
 וכן מ כתשים מקסוו לשהגבוה בהם הוא הר , הרים, על פני נוגה רמות גבוהות וגדולות

על נוגה עדויות לפ עילויות טקטוניות וכן  עדויות . רבים למרות  תהליכי הבלייה על פניו
.עניפ הלפעילות געשית 

.  0 תמונ ה בצבעים מלאכותיים של נוגה בהתאם לגבהים בהתאם לנקודת ייחוס –למטה 
NASA Magellan –צילום 
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 אטמוספי רה-נוגה  
. האטמוספירה על נוגה היא הסמיכה ביותר מבין כל כוכבי הלכת הסלעיים

SO2( , )  3.5%(נת רן , 96.5%) CO2( האטמוספירה של נוגה מכילה בעיקר (0.15%   
).   חל קים למיליון20(ואדי מים )  חלקים למיליון70(ומעט ארגון 

 היתה, וגהבגלל הקרבה לשמש והשכיחו ת הגבוהה של פ חמן דו חמצני באטמוספירה של נ
.עליה מהירה בטמפרטורה בגלל אפקט החממה וכל המים על פניו  התאדו

)10 מארינר, א"נאס( צילום בתחו ם על סגול של ענני נ ו גה –משמאל 
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 ענני ם -נוגה  
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 ל חץ   אטמוספיר ה –נוגה  
בגלל הסמיכות הגדולה מאוד של . המגיעות לגובה רב, על נוגה שכבות עננים רבות

 460- בר והטמפרטורה לכ90האטמוספירה הלחץ   האטמוספירי על פני נוגה מגיע לכדי 
.מעלות

מ הלחץ האטמוספירי יורד ללחץ  של בר אחר" ק50בגובה של 
מ מעל פנ י הקרקע " ק30מצויה עד גובה ) 99%(מרבית האטמוספירה של נוגה 

)טרופ ו ספירה(
מ " ק50מ מצוי אובך המכיל אדים של חומ צה גופ רתית ומעל גובה של " ק30מעל גובה 

.    שכבת עננים של חומ צה גופ רתית
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?  מי ם נ וזל י י ם  באטמוספי רה–נוגה  

מ הלחץ האטמוספירי הוא סביב בר אחד " ק55- ל50בשכבת גובה שבין 
ו טווח ה טמפרטורות  ) דומה ללחץ ה אטמוספירי בגובה פני  הים בכדור הארץ(

המשקל המולקול רי הקטן של . המאפשר קיום מים,  מעלות50- ל0הוא בין 
עשוי לאפשר קיום מים מים ) 44- ל18(המים ביחס לזה של פחמן דו חמצני 

.נו זלים
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 ש דה מגנטי–נוגה  
יש לו יונוס פירה  הדמויה לזנ ב , למרות זאת. לנוגה אין כמעט שדה מגנטי

,  של רוח השמש עם היונוספ ירה של נוגהאינטרקציההסיבה היא . שביט
ח לקיקים אלה מואצים על ידי .  חלקיקים מהאטמוספירה של נוגההמיינת

.התנגשויות עם רוח השמש ובורחים מהכבידה של נוגה
ייתכן . לנוגה אין שדה מגנטי על אף שהוא כמעט זהה בגודלו לכדור הארץ

כאשר הליבה של , והסיבה היא בשוני שבין שתי הליבות של כוכבי הלכת
. נוגה והשכבה המקיפה אותה אינה גורמים לשדה מגנטי

)א" נאס-מקור(  השדה המגנטי המקומי של נוגה –למטה 
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 יו נוספיר ה -נוגה  
 לנוגה אין שדה מגנטי משמעותי ולכן אין לו חגורות  קרינה המהוות הגנה

)בין היתר מהשמש, קרינ ה קוסמית(בפני ח לקיקים טעונים 
המקורות ליונו ספירה של נוגה

- על ידי קרינה עלהאטמסופירהיינון של אטומים בשכבות הגבוהות של •
סגולה של השמש

 עם רוח השמשאינטרקציהיינון של אטומים על ידי •
.יצירת יונים על ידי התנגשויות בין העננים של נוגה•
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 מבנה אטמוספיר ה -נוגה  
שינוי הלחץ 

של אטמוספירת נוגה
ביחס לגובה מעל 

. הקרקע

ממדידות של 
Magellan

http://climatewiki.org.uk/File:Venus_atmosphere.jpg
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 מבנה פני מי –נוגה  
כנראה מעט פת (לנוגה ליבה מתכתית המוקפת במע טפ ת סלעית 

מ עט פת כזו מונעת קירור ). המונעת קיום שדה מגנטי, הסעיתלא 
.יעיל של ליבת כוכב הלכת
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 הר י גע ש – צ ורות נוף  –נוגה  
מ "צילומים של המקפ ת מגלן באמצעות מכ. על פני נוגה הרי געש

עם עדויות לזרימה ש ל , )כמו בתמונה למט ה (גילו הן ברי געש 
)Sapas Mons (ספסלבה בהר 
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מקסו ול  ה ר –נוגה  
 של ההר הגבוה ביותר על נוגהמימדית תלת הדמייה

אינו מצוי על שרשרת הרים אלא מבודד

NASA, Magellan –מקור 
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 כיפו ת ל בה–נוגה  
אפשר לראות כיפות  שנוצרו  כתוצאה , )א"נאס, מגלן(בתמונה למטה 

צורות כאלה יכולות ל היווצר רק מפ עילות . מזרימה סימטרית של לבה
געשית במישור שטוח לחל ו טין המאפשרת זרימה סימטרית של לבה
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 ל בה  -נוגה  
 שי לוב של –מש מ אל 

חומר מו תך שקרס 
פני מ ה תוך יצירת 

טבעו ת קונצנטריות 
במרו וחים של כמה  

 –צילום (. מ  זו מזו"ק
) מגלן–א "נאס
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 ל בה-נוגה  
.   אס טרי ה איזור –משמאל  

מכתש וזרימה של   ,  רמה
חומר מותך ש נוצר  
מפעילות געשית

) מגל ן–א  " נ אס–ציל ום  (
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 מכתש י ם  ופעי ל ות וול ק נית–נוגה  
 מכתשים  –משמא ל 

ופעילות וולקנית 
אסטריה  באיזור

) מגלן–א " נאס–צילום (
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 זרימ ת ל בה–נוגה  
 זרימה  –משמא ל 
של לבה  

בטמפ רטורות 
גבוהות מאוד

) מגלן–א " נאס–צילום (
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 ח ריצ י ם -נוגה  
 קרק ע מחורצת –משמאל 

על פני נוגה שנ גרמה 
כתוצאה מהתמוטטות 

 –וקריסה של פ ני קרקע 
Themis regio 

) מגלן–א " נאס–צילום  (
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נוגה  מכתשי ם 
על נוגה יש , הגשם החומצי והבלייה הגדולה מאוד, על אף האטמוספירה הסמיכה מאוד

 צורות –המאופיינים על ידי חומר מותך המקיף אותם משמאל . מכתשים רבים
.אופינ יותמכתשים 

) מגלן–א " נאס–צילום  (
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