Læs og lær
om Merkur
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Tæt på solen
Merkur er den planet, som er tættest på Solen i vores solsystem. Man kan ikke se Merkur fra Jorden uden et teleskop.
Alle planeter drejer rundt om sig selv. Jorden drejer rundt om
sig selv på 24 timer. Et døgn på Jorden er derfor 24 timer.
Det tager Merkur 58 dage og 15 timer at dreje rundt om sig
selv. 365 dage er den tid Jorden tager om at rotere omkring
Solen. Det tager Merkur 88 dage at rotere omkring Solen.

Varmt og koldt på Merkur
Merkur er en klippeplanet. Om dagen bliver det op til 450
grader varmt. Om natten er det meget koldt. Helt ned til minus
170 grader. På Jorden er det atmosfæren, der holder på
planetens varme om natten. Merkur har ingen atmosfære.
Derfor bliver det virkelig varmt om dagen og virkelig koldt om
natten. Når der ikke er en atmosfære, er der heller ikke noget
vejr på Merkur. Det blæser ikke. Det regner ikke. Der er aldrig
skyet. Himlen er altid kulsort.

Den mindste
Merkur er den mindste planet i solsystemet. Den er kun lidt
større end vores måne. Den er meget tung. Man mener, at det
er fordi, Merkurs inderste kerne er af jern. Man mener også,
at Merkur har været større engang, men at store dele af
Merkur er blevet sprængt væk af et kæmpe-stort meteornedslag.
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”Mariner 10”
I 1974 sendte man en rum-sonde ud til Merkur. Den var den første,
der besøgte Merkur. Den rum-sonde hed ”Mariner 10”. Faktisk
besøgte ”Mariner 10” to planeter. Først fløj den til Venus og så
til Merkur. Den nåede Merkur på 4 måneder og 26 dage. De fotos
”Mariner 10” sendte hjem var de første fra Merkur. Man kunne se,
at Merkurs overflade så ud som månens. Der var mange kratere.
”Mariner 10” sendte signal til Jorden i et år. Så løb den tør for
brænd-stof. Man mener, at den stadig kan være i kreds-løb omkring
Solen.
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Messenger
I 2008 nåede rum-sonden ”Messenger” ud til Merkur. Det var
første gang siden 1970erne, hvor ”Mariner 10” tog fotos af
Merkur. ”Mariner 10” tog kun fotos af den ene side af Merkur,
men ”Messenger” foto-graferede næsten hele planeten. Med de
fotos kunne man se meget mere af Merkur. Den tog faktisk
277.000 fotos , den gik nemlig i kreds-løb om planeten. Den fløj
rundt om planeten i fire år. På de fotos kunne man se, at der er
vand på Merkus poler - sydpolen og nordpolen. I 2015 løb rumsonden tør for brænd-stof, så den styr-te-de ned på Merkur.
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Flest kratere
Merkur er den planet i solsystemet, der har flest kratere. Faktisk
er hele Merkurs overflade dækket af kratere. Det største krater på
Merkur hedder ”Caloris Basin”. Hvis man går fra den ene side af
krateret til den anden side, går man 1550 kilometer. Da rumsonden
Mariner 10 fløj forbi i 1974, tog den et foto af krateret. De mange
kratere er lavet af asteroider, der er styrtet ned på planeten.
Asteroider er små planeter og klippe-stykker i rummet.
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