КАКВО СА
ПЛАНЕТИТЕ?

Планета
(на гръцки: πλανήτης – странник,
пътешественик)
Тяло с достатъчна маса, за да приеме кръгла форма под действието на силата
на гравитацията, което обикаля около звезда и не произвежда енергия чрез
термоядрени реакции. До 1990 г. са известни девет планети (всички в нашата
Слънчева система). През 2006 г. се въвежда понятието планета-джудже. За да
бъде определено като планета, едно тяло трябва да отговаря на допълнителния
критерий да е разчистило орбитата си. От този момент Плутон се определя като
планета-джудже (с това планетите в Слънчевата система стават 8). Към 27 август
2010 г. са известни 490 планети, като всички новооткрити планети са екзопланети
(планети, намиращи се извън Слънчевата система).

Смята се, че планетите се формират при сгъстяване на облака от газ, от който
една звездна система се е зародила във формата на диск, преди в ядрото на
протозвездата да започнат да протичат термоядрени реакции. Впоследствие,
протопланетарният диск бива разпръснат под въздействието на слънчевия вятър на
младата звезда.
Международният астрономически съюз признава 8 планети в нашата Слънчева
система (подредени по нарастващо разстояние от Слънцето):
- Меркурий;
- Венера;
- Земя;
- Марс;
- Юпитер;
- Сатурн;
- Уран;
- Нептун.

През 2006 г. считаният за 9-та планета в Слънчевата система Плутон (♇) и
считаният за негов спътник Харон са класифицирани като планети-джуджета.
Планетите в Слънчевата система вече официално са 8 без Плутон.
Юпитер е най-голямата, с маса 318 пъти масата на Земята, а Меркурий е наймалък, с маса 0,055 пъти Земната маса.
Планетите в Слънчевата система могат да бъдат разделени на две категории
според състава си:
Земеподобни: това са планети близки по състава до Земята; такива са
Меркурий, Венера и Марс.
Газови гиганти: това са планети, които са съставени предимно от газове и са
много по масивни от земеподобните; такива са Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Ледените гиганти, като Уран и Нептун са подклас на газовите гиганти; отличават се
от газовите с по-ниската си маса и с високото си съдържание на скали и лед.

Видове обекти
Слънчевата система съдържа разнообразни тела, попадащи в различни
категории, границите между които често са условни. Приета е следната
класификация:
- Слънцето, звезда от спектрален клас G2, която съдържа 99,86% от масата
на системата;
- Планетите – осемте големи небесни тела, обикалящи около Слънцето:
Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
- Сравнително големи тела на орбита около планетите се наричат
спътници, понякога още „луни“, по името на Луната — естествения спътник на
Земята.

- Прах и малки частици на орбита около планетите образуват планетни
пръстени;
- Малки по размери обекти, създадени от човека, на орбита около Земята, а
понякога и около други планети (виж изкуствен спътник и космически апарат).
Планетите са се образували от предпланетарни тела, които са съществували скоро след
зараждането на Слънчевата система и впоследствие са се слели в по-големи тела, като
планети и спътници, били са погълнати от Слънцето или изхвърлени от Слънчевата
система;
- Астероидите са обекти, по-малки от планетите. Повечето от тях са съставени
от неизменчиви минерали. Разделени са на астероидни групи и астероидни семейства
според специфичните си орбитални характеристики;
- Астероидни спътници се наричат астероиди на орбита около други астероиди.
Те не са ясно разграничими как планетните спътници и понякога са сравними по
големина с партньора си.Троянските астероиди се намират в точките L4 или L5 на
Юпитер, въпреки че понякога понятието се използва за астероиди в точката на Лагранж
на коя да е планета;

- Метеоритите представляват астероиди, навлезли в земната атмосфера и
частично изгорели в нея, преди да достигнат земната повърхност. Метеорите са
малки астероиди, които изгарят напълно в земната атмосфера;
- Кометите са малки небесни тела, съставени предимно от лед. Техните
орбити са силно ексцентрични, перихелият им е по-близък до Слънцето от орбитите
на вътрешните планети, а афелият им е отвъд орбитата на Плутон. Съществуват и
комети с по-близък афелий. Стари комети, чиито летливи елементи се се изпарили
под действието на слънчевата топлина, често се категоризират като астероиди. Някои
комети с хиперболични орбити вероятно са се образували извън Слънчевата система;
- Кентаврите са ледени тела, подобни на комети, но с по-малко ексцентрични
орбити, оставащи в района между Юпитер и Нептун;

- Транснептуновите обекти са ледени тела, чийто среден орбитален радиус
лежи отвъд този на Нептун. Те се делят на два вида:
- Обекти от пояса на Кайпер с радиус на орбитата между 30 и 100 AU.
Предполага се, че са източник на кометите с краткотраен живот. Обекти от пояса с
орбити като тази на Плутон се наричат плутини. Към тази група спадат самият
Плутон и неговите спътници (До 2006 г. Плутон се смяташе за планета);
- Обекти от облака на Оорт (в момента хипотетични) с радиус на орбитата
между 50 000 и 100 000 AE. Този район се смята за източник на кометите с
дълготраен живот.
В Слънчевата система има известно количество космически прах, който е причина
за зодиакалната светлина. Повечето космически прах се намира в равнината на
еклиптиката. Част от него вероятно е с междузвезден произход.

Сравнително представяне на планетите в Слънчевата система,
Слънцето и Плутон (размерите на телата са в мащаб, но не и
разстоянията между тях). Отляво надясно: Слънцето, Меркурий, Венера,
Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Планетите, с основните си спътници, на фона на
Слънцето

Галактическа орбита
- Слънчевата система е част от галактиката Млечен път –
спирална галактика с диаметър от около 100 000 светлинни години,
съдържаща около 200 милиарда звезди. Слънцето е типична за
Млечния път звезда.
- По някои изчисления Слънчевата система се намира между 25
000 и 28 000 светлинни години от галактичния център. Тя се движи
със скорост от 220 км/s по орбитата си около галактичния център и
извършва едно пълно завъртане за 226 милиона години. За да се
откъсне от гравитацията на Млечния път, тяло, стартиращо от
Слънчевата система, трябва да има скорост около 1000 км/s.

- Слънчевата система се движи и спрямо Галактическата равнина, като
периодично изскача над равнината на диска или потъва под нея. Траекторията на
това движение наподобява синусоида, която пресича равнината веднъж на 33
милиона години, а всеки период трае около 65 милиона години.
- Слънчевата система има необичайно кръгова орбита, а орбиталната ѝ
скорост е равна на скоростта на вълните на сгъстяване в спиралните ръкави на
Млечния път. По този начин тя остава извън тези вълни на сгъстяване, в които се
формират нови масивни звезди. Те често избухват като свръхнови и с
интензивното си излъчване биха представлявали опасност за живота на Земята,
ако бяха по-близо. Това, че се намират далече от Земята, вероятно е направило
възможно зараждането на сложни многоклетъчни форми на живот на земната
повърхност.

Екзопланети
Екзопланета или извънслънчева планета е планета, която се
намира извън Слънчевата система (т.е. в орбита около друга звезда, а не
Слънцето). Към 7 януари 2020 г. е потвърдено откритието на 4165
извънслънчеви планети, в 3093 планетни системи, в това число 677
планетни системи с повече от една планета. Има 18 000 кандидати, от
които 297 в обитаемата зона. От тях потенциално обитаемите планети
са общо 42, като 13 от тях са с размери подобни на тези на Земята, а 29
са от клас „Свръхземя“. Разликата между потенциално обитаемите
планети и останалият брой планети в обитаемата зона на звездите които
обикалят, се състои от 255 планети с размери на газови гиганти.

Художествена представа за екзопланетата Mu Arae d

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 Кайпер.

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.

Художествено изобразяване на планетите джуджета
Харон и Плутон

Планети джуджета
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