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Планета джудже

Планета джудже е небесно тяло, сходно по параметри с

планета, имащо достатъчно голяма маса, за да придобие

приблизително кълбовидна форма под действието на собствената

си гравитация, но недостатъчна, за да „освободи“ орбитата си от

други астрономически обекти. Този термин е приет от

Международния астрономически съюз на 24 август 2006 г. като

разрешение на проблема с дефинирането на термина „планета“.

Друг сходен термин, възприет от съюза, е плутоид. С него се

означават планети джуджета, които са отвъд орбитата на Нептун.

Под определението за планета джудже попадат много обекти

в Астероидния пояс и Пояса на Койпър.



Известни планети джуджета:

Плутон (до август 2006 г. смятан за деветата планета на Слънчевата система);

Ерида;

Церера;

Макемаке;

Хаумея

Следните небесни тела претендират за статут на планета джудже:

Кваоар;

Иксион;

Седна;

Оркус

Терминът планета джудже трябва да бъде различаван от

понятието „малка планета“, с което са били наричани астероидите.

Официално терминът „малка планета“ повече не се използва.



Плутон е втората по големина планета джудже, обикаляща

около Слънцето за приблизително 248 години, така че от

откриването ѝ тя не е изминала дори половината от пътя по

орбитата си. Плутон е замръзнал безжизнен свят в

покрайнините на Слънчевата система. До 24 август 2006 г.

Плутон се смяташе за деветата планета от Слънчевата

система. Поради малките си размери, наклона на орбитата

спрямо слънчевия екватор и ексцентричната си орбита,

заради която понякога се намира по-близо до Слънцето от

Нептун, винаги е имало спорове дали Плутон трябва да се

разглежда като планета.

Плутон (планета джудже)



Цветна снимка на Плутон, 

направена от космическия апарат Нови хоризонти 

на 13 юли 2015



Откриване

Плутон е открит от астронома Клайд Томбо в обсерваторията Ловел,

Аризона, САЩ на 18 февруари 1930 г., когато той сравнява две

фотографски плаки, направени съответно на 23 и 29 януари. Планетата

впоследствие е намерена на фотографии, най-старите от които са били

заснети на 19 март 1915 г. Томбо открива Плутон, докато търси

неизвестната планета X, причиняваща отклонения в орбитата на Нептун.

В действителност обаче тези „отклонения“ са били причинени от

недостатъчната точност, с която масата на Нептун е била известна тогава.

Макар и формално да носи името на римския бог Плутон, името на

планетата е избрано така, че да съдържа инициалите на астронома

Пърсивал Ловел, който предсказва съществуването на планета отвъд

орбитата на Нептун. Името „Плутон“ е предложено от Виниша Бърни –

единадесетгодишно момиче от Оксфорд, Англия.



Физически характеристики

Сравнение на орбитите на Нептун и Плутон.



Плутон се завърта около Слънцето за 248 години. За разлика от

орбитите на осемте планети от Слънчевата система, които почти

съвпадат с т.нар. равнина на еклиптиката, тази на Плутон е наклонена

под ъгъл от 17 градуса спрямо нея. Освен това тя е и силно елиптична, в

резултат на което в определен период от въртенето си около Слънцето

Плутон се намира по-близо до него отколкото Нептун. Плутон се

завърта около оста си за 6.39 земни дни.

Масата на Плутон е около 1.31×1022 кг, около 0,24 % от земната.

Диаметърът му е 2370 км по последни данни от „Нови хоризонти“.

Площта му е около 1.665×107 кв.км, приблизително колкото тази на

Русия. Гравитацията на Плутон е 0.063g.

От тези данни следва, че Плутон е не само по-малък и по-лек от

всички планети в Слънчевата система; той е по-малък и по-лек от седем

спътници на други планети: Ганимед, Титан, Калисто, Йо, Луната,

Европа и Тритон. Плутон обаче е по-голям от малките планети в

астероидния пояс и от всички известни обекти в пояса на Койпър.



Повърхност
Повърхността на Плутон е покрита от около 98 % азотен лед с примеси

метан и въглероден оксид. Частта, обърната към спътника Харон, е с по-

висока концентрация на метан. Известни географски образувания са

регионът Томбо (с форма на сърце), регионът Хтулу, ледените планини

Хилъри и Норгай.

Атмосфера
Плутон има тънка атмосфера, състояща се от азот, метан и въглероден

оксид. Атмосферното налягане варира от 0,6 до 2,4 Pa (паскала).

Спътници
Плутон има пет известни естествени спътника – Харон, Никта, Хидра,

Цербер и Стикс.



Малки спътници на Плутон



Плутон и три от спътниците му –

Плутон и Харон са най-ярките обекти, Никта и Хидра са 

двете по-малки небесни тела



Ерида (планета джудже)



136199 Ерида (с временно наименование преди

номерирането 2003 UB313) е транснептунов обект и

втората най-голяма известна планета джудже в Слънчевата

система след Плутон.

По своя размер Ерида е деветият най-голям обект,

директно орбитиращ около Слънцето и 16-ят въобще,

защото някои спътници на Юпитер и Сатурн са по-големи.

По маса Ерида е около 0,27% от масата на Земята и с

около 27% повече от Плутон, въпреки по-малкия си размер,

защото има по-висока плътност.

Край Ерида е открит един естествен спътник – Дисномия.

Първоначалните наблюдения показват наличието на лед

от метан на повърхността на обекта. Това прави 2003 UB313

по-подобен на Плутон, отколкото откритите преди това

големи планетоиди по периферията на Слънчевата система.



Инфрачервеният спектър на 2003 UB313, сравнен с този на Плутон,

показва сходства между двете тела. Стрелките отбелязват абсорбционни

линии на метана.



Позицията на 2003 UB313 на 29 юли 2005 г. Отляво е изгледа „от горе“

спрямо равнината на Слънчевата система, а отдясно е представен изгледа

„отпред“. С тъмно синьо е отбелязана частта на орбитата под равнината на

еклиптиката. Показани са Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.



Ерида (на гръцки: Έρις) в древногръцката

митология е богиня на раздора и съперничеството, една

от първичните сили. Дъщеря е на богинята на нощта

Никта и е внучка на Хаос. Оттук е и нейната двойствена

същност. От една страна тя поражда глада, скръбта,

битките, убийствата, споровете и беззаконието, а от

друга ражда труда.

Ерида се свързва и с ябълката на раздора.

Поради опасения да не внесе конфликти, Ерида

единствена от боговете не била поканена на сватбата на

Тетида и Пелей. За отмъщение тя подхвърлила между

гостите златна ябълка, откъсната от градините на

Хесперидите, с надпис: „За най-красивата“. Така

възникнал спор между трите богини – Хера, Атина и

Афродита, тъй като всяка претендирала, че тя е най-

прекрасна. Спорът бил разрешен от Парис в полза на

богинята на любовта, която му обещала най-красивата

жена на света – Хубавата Елена. Това станало повод за

гибелно съперничество и впоследствие довело до

Троянската война.

Ерида (ок. 520 пр.н.е.)



Церера (планета джудже)

Церера, заснета от Dawn на 12 февруари 2015 г.



Церѐра (бивше обозначение 1 Церера) е най-малката позната планета

джудже в Слънчевата система и единствената, която се намира в

астероидния пояс. Представлява небесно тяло от скали и лед с диаметър

932 km. Съдържа около ⅓ от масата на астероидния пояс и към момента е

най-масивният астероид. Открита е на 1 януари 1801 г. от италианския

астроном Джузепе Пиаци. Това е първият открит астероид (по онова време

Церера се е смятала за планета). Наименувана е на римската богиня на

плодородието, майчинството и брака. По-късно получава статут на

планета джудже.

Повърхността на Церера е най-вероятно смес от лед, хидратни

минерали, въглеродни съединения и глини. Изглежда Церера е разделена на

скално ядро, ледена мантия и е възможно да помещава океан от течна вода

под повърхността си. От Земята видимата звездна величина на планетата е

между 6,7 до 9,3 и дори и при най-голяма яркост е прекалено неясна, за да

бъде забелязана с просто око, освен при изключително тъмно небе. До 2006

г. е Церера е квалифицирана като обикновен астероид. Към 2011 г. става

известно, че Церера притежава троянски астероиди.



Сравнение между първите открити 10 обекта от астероидния пояс 

съпоставени с Луната на заден план. Церера е № 1



Компютърно изображение на вероятния строеж на Церера.

Най-отвътре има каменно ядро, обвито от ледена мантия, която

е обвита от тънка външна кора.



Церера е римска богиня

на плодородието и на

подземния свят, богиня на

майчинството и брака.

Отъждествява се в гръцката

митология с Деметра. Дъщеря

на Сатурн и Опс (Рея), сестра

на Юпитер, майка на

Прозерпина. Свещеното ѝ

цвете бил макът, като символ

на съня и смъртта, заради

скръбта по дъщеря ѝ, която

била отвлечена от Плутон в

света на мъртвите.

Статуя на Церера в Музея на 

Римското изкуство в Мерида, 

Испания.



Макемаке (планета джудже)

Снимка на Макемаке направена от Хъбъл



Ма̀кема̀ке (на английски: Makemake), с официално

регистрирано име (136472) Макемаке (на английски: (136472)

Makemake), е третата по големина сред известните планети

джуджета в Слънчевата система.

Открита е на 31 март 2005 г. от Майкъл Браун и негов

екип от обсерваторията Паломар. Името ѝ произлиза от

митологията на коренното население на Великденския остров.

Диаметърът ѝ е приблизително три четвърти от този на Плутон,

а орбитата ѝ е разположена изцяло извън тази на Нептун, т.е. тя

е типичен транснептунов обект. Температурата на

повърхността е много ниска, около 30 K (–243.15 °C), което

предполага да е покрита с метан, етан и вероятно ледове от

азот. Макемаке има един известен спътник – S/2015 (136472) 1,

чието откриване е оповестено публично през април 2016 г.



Орбитата на Макемаке е удължена и наклонена спрямо плоскостта

на еклиптиката на 29°. Максималното разстояние от Макемаке до Слънцето

е 7,9 милиарда километра, а минималното – 5,69 милиарда километра.

Макемаке никога не навлиза вътре в орбитата на Нептун, но периодично

може да се окаже по-близо до Слънцето, отколкото Плутон. Сега (2017

година) Макемаке се намира близо до точката на афелий (най-отдалечената

точка на орбитата), която ще достигне в юни 2034 година.

Макемаке



Спътникът на Макемаке, обозначен със стрелка 

Снимка: NASA, ESA



Хаумея (планета джудже)

Художествено изображение на Хаумея и нейните два спътника. В 

действителност спътниците са много по-отдалечени от планетата в 

сравнение с рисунката



Хаумея (формално означение (136108) Хаумея) е планета джудже в

пояса на Койпър. Открита е през 2004 г., а на 17 септември 2008 г. е

призната за планета джудже от Международния астрономически съюз и е

наречена на хавайската богиня на раждането Хаумея.

Тя има два спътника — Хияка и Намака. Те са се отчупили от

Хаумея след като небесно тяло се е блъснало в планетата. Масата ѝ е само

една трета от тази на планетата джудже Плутон. Открита е от астронома

Майкъл Браун от Калтек, обсерватория Паломар. Спътниците са наречени

на дъщерите на хавайската богиня на плодородието.

Намака е по-малкият и по-близък спътник на планетата джудже

Хаумея. Тя носи името на една от дъщерите на богинята Хаумея. Намака е

открита на 30 юни 2005 г. Преди да получи името Намака, носи

временното название „Blitzen“.

Хияка е по-отдалеченият и по-голям спътник на Хаумея. Назован е

другата дъщеря на богинята Хаумея. Това е първият открит спътник на

планетата джудже.



Орбити Haumei (жълто), в сравнение с орбитата на Плутон (червено) и 

еклиптиката (сива)



50000 Кваоар 

Предполагаем вид на Кваоар дело на G. Bacon 

(STScI/НАСА)



50000 Кваоар (Quaoar) е транснептунов обект в пояса на Койпър.

Открит е на 4 юни 2002 г. от екип от астрономи включващ Чадуик

Трухильо и Майкъл Браун от Калифорнийския технологичен институт от

снимки направени в обсерваторията Паломар използвайки системата за

откриване на близкоземни астроиди NEAR разработка на JPL.

За Кваоар се смята, че има диаметър от 1200 километра, който

непосредствено след неговото откриване го издигна до най-големия

новооткрит обект в Слънчевата система след Плутон (впоследствие е

задминат от 90377 Седна). Орбитата му лежи на около 6 милиарда

километра от Слънцето и орбиталния му период е 286 години.

Името на Кваоар, както и на другите планетоиди, е заимствано от

митологична фигура (виж планетарна номенклатура). Кваоар е името на

божество от индианското племе Тонгва. Като алтернативно означение се

употребява и 2002 LM60.



По отношение на своята орбита, Кваоар е по-сходен с останалите планети,

отколкото Плутон. Ексцентричната орбита на Плутон понякога го приближава до Слънцето

толкова, че той става осмата планета, изпреварвайки временно Нептун. Кваоар от друга

страна има много по-малък орбитален ексцентрицитет и остава на разстояние от Слънцето

от около 40 АЕ. Пак поради голямата ексцентричност на орбитата на Плутон, Кваоар

понякога е по-близо до Слънцето от Плутон.

Сравнение на орбитите на 50000 Кваоар (синьо) и Плутон (червено)



За обекта се смята, че е съставен от смесица на

скален материал и лед, подобно на другите обекти от

пояса на Койпър, но е с нехарактерно малко албедо от

0,1. За леда в повърхностните слоеве се смята, че под

въздействието на неизвестен механизъм се е изпарил.

През 2004 г. са открити признаци за кристален лед

на Кваоар, с температура от поне 110 K в последните 10

милиона години на обекта. Засега се спекулира относно

източника на това затопляне. Предложени са теории от

загряване вследствие на микрометеоритни сблъсъци до

радиактивен разпад във вътрешността на обекта.



28978 Иксион
28978 Иксион е обект от пояса на Койпър, открит на 22 май 2001 г. и

имащ диаметър, по-малък от 822 km, и голяма полуос от около 39,5 AE.

Иксион е плутино, в 3:2 орбитален резонанс с Нептун.

Спектрографски изследвания показват, че повърхността на обекта е

смес от въглеводороди като етан и метан и вода.

Спътникът носи името на Иксион – фигура от древногръцката

митология. При откриването му е дадено предварителното означение 2001

KX76

Изчислена орбита на Иксион



Иксион в древногръцката митология е лапит. Цар е на лапитите в Тесалия. Син на

Флегий и брат на Коронида. Баща е на Пиритой. Преди да се ожени за дъщерята на цар

Деионей, Диа, той обещал на баща ѝ богати дарове. Но когато по-късно баща ѝ дошъл да ги

получи, Иксион го убил. Заради това престъпление, е преследван от Ериниите, вселяващи

безумие и той полудял. Нито бог, нито човек искал да го очисти от престъплението. На края

над него се смилил Зевс, очистил го и дори го допуснал до трапезата на боговете, но Иксион

се влюбил в Хера. Зевс пресъздал нейния образ под вид на облак, познат като Нефела. От

съюза с Иксион се родили кентаврите. Зевс привързал Иксион към вечно въртящо се колело

(според много митове-огнено колело) и го хвърлил на небето. Според друг вариант, Зевс

обрекъл привързания към колелото Иксион на вечни мъки в Тартар.

Някои изследователи свързват огненото колело със слънчевия диск.

Иксион, Хосе де Рибера,

1632 г., Прадо, Мадрид



90377 Седна

Художествено представяне на Седна на R. Hurt 

(НАСА/ JPL-Калифорнийски технологичен институт)



90377 Седна е планета джудже и транснептунов обект, открит от

Майкъл Браун от Калифорнийския технологичен институт, Чадуик

Трухильо от обсерваторията Джемини и Дейвид Рабиновиц от Йейлския

университет на 14 ноември 2003 г. Седна е най-далечният наблюдаван

обект от Слънчевата система. За размерите ѝ се счита, че са около 2/3 от

тези на Плутон.

Обектът носи името на богинята Седна от ескимоската митология,

за която се е вярвало, че живее в дълбините на Северния ледовит океан.

Преди да бъде наименуван официално, за обекта се използва означението

2003 VB12. От 28 септември 2004 Международният астрономически съюз

официално приема името "Седна".

Седна има силно ексцентрична орбита, с афелий от 942 АЕ. Когато

е в него, Седна е повече от 1000 пъти по-отдалечена от Слънцето в

сравнение със Земята и получава по-малко от една милионна част от

слънчевата енергия, достигаща горните слоеве на земната атмосфера.

Обектът е открит на разстояние 90 АЕ от Слънцето, приближавайки своя

перихелий от 76 АЕ, благодарение на което е бил и открит.



На Седна са необходими 11 487 години, за да извърши една пълна

орбита около Слънцето. Обектът ще достигне перихелий през 2075 – 2076 г.

За диаметъра му се счита, че е между 1180 и 1800 km, а поради голямата му

отдалеченост от Слънцето, за температурата на повърхността му се счита,

че никога не е по-висока от 33 K.

Наблюдения, направени в Чили показват, че Седна е един от най-

"червените" обекти в Слънчевата система, почти толкова колкото Марс. За

разлика от Плутон и Харон обаче, на повърхността на Седна има много

малко метанов и воден лед. Според Чадуик Трухильо, червеникавият цвят

се дължи на "въглеводородна мътилка", подобна на тази на 5145 Фолус.

Изследване на Хал Левинсън и Алесандро Морбидели от обсерваторията

Код Азур показва, че най-вероятно ексцентричната орбита на Седна е

причинена от гравитационното въздействие на близко преминаваща край

Слънцето звезда през първите 100 милиона години от съществуването на

Слънчевата система, вероятно формирала се в същата част от мъглявината,

в която се е формирало и Слънцето. Според друга хипотеза Седна се е

формирала около кафяво джудже и е била прихваната от слънчевата

гравитация.



Според откривателите на обекта, Седна е първият наблюдаван обект от

облака на Оорт. Поради необичайната за обектите от облака близост до

Слънцето в афелий обаче и поради близката си инклинация с тази на обектите

от пояса на Койпър, Седна се счита за принадлежащ към вътрешния облак на

Оорт, който се простира между пояса на Койпър и сферичния основен облак.

Според някои други учени обаче, поясът на Койпър би следвало да се

разшири, за да обхване обекти с подобни орбити.

Снимка на Седна. Положението ѝ е означено с кръг



Седна е божество в ескимоската

митология, известно в различните

части на ескимоските земи под

различни имена (Арнакуагсак,

Имапинуа, Неривик, Нулиаюк,

Сиарнак). Може да бъде открита в

митовете на племена от Западна

(Арнакуагсак, ‚старата жена‘) и

Източна Гренландия (Имапинуа, ‚майка

на морето‘) до племена като

нетсиликите в Канада (Нулиаюк) и

Аляска (Неривик). Тя обитава дъното

на морето и повелителка на всички

животни, които от време на време дава

на хората за препитание. Седна е и

владетелка на Адливун – замръзналото

подземно царство.



90482 Оркус

Снимка на Оркус. Положението му е означено с кръг



90482 Оркус е обект от пояса на Койпър. Открит е от

Майкъл Браун от Калифорнийския технологичен институт,

Чадуик Тружило от обсерваторията Гемини и Дейвид

Рабиновиц от Йейлския университет през 2004 г.

Видимата величина на обекта е 18,5, равна на тази на

50000 Кваоар, докато орбитата на обекта издава че той е

плутино. Поради тази причина Оркус вероятно е по-голям и

по-отдалечен от Слънцето от Кваоар. При предполагаемо

албедо от 0,09 неговият диаметър би бил 1600 km или най-

големия обект в пояса на Койпър след Плутон.

Оркус подобно на Плутон носи името на митичната

фигура – богът на мъртвите от римската митология. Името е

предложено от откривателите и одобрено от Международния

астрономически съюз на 22 ноември 2004 г.



Орбитите на Orc (синьо), Плутон (червено) и Нептун (сиво). Местата

на Orc и Плутон са показани през април 2006 г. Показва също и датите,

когато обектите преминават перихелий (q) и афелий (Q).



Оркус (на латински: Orcus; Orkus) е в римската митология име на

бога на подземния свят. Другите имена са Плутон или Dis Pater. Той е

богът, който измъчва умрелите на отвъдния свят. Също е един психопомп

(psychopompos), който води душите на умрелите в подземния свят. Вярата

към Оркус произлиза вероятно от етруската религия.

Устата на Оркус в Парка на чудовищата в Bomarzo, Италия
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