
Vesmír – planety sluneční soustavy
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Devátá Planeta

 (Planeta X, Planet Nine)

Hmotnost: mezi 5 až 10 hmotnostmi naší země

Velikost poloosy její dráhy: 400 AU

Doba oběhu kolem Slunce: kolem 10 000 let

Existence hypotetické deváté planety je založena na důkazech vyplývajících ze shlukování 
objektů Kuiperova pásu 
ovlivňovaných 
gravitačním působením 
dosud nespatřené 
planety. Bylo otevřenou 
otázkou, pokud jde o to, 
zda toto shlukování 
skutečně existuje, nebo 
jestli je artefaktem 
vyplývajícím ze situace, 
jak a kde jsou objekty 
Kuiperova pásu 
pozorovány.

K posouzení tohoto vlivu
Konstantin Batygin a 
Mike Brown vyvinuli 

metodu ke kvantifikování velikosti odchylky u každého jednotlivého pozorování a následně 
vypočítali, že pravděpodobnost shlukování je neopodstatněná. Tato pravděpodobnost, jak 
astronomové určili, je zhruba 1:500. Výsledky byly publikovány v článku uveřejněném 
v časopise Astronomical Journal.

„Ačkoliv tyto analýzy nic neříkají přímo o tom, zda se zde devátá planeta nachází, 
signalizují, že tento předpoklad spočívá na pevných základech,“ říká Mike Brown.

Druhý článek publikovaný v časopise Physics Reports skýtá tisíce nových počítačových 
modelů dynamického vývoje ve vzdálených oblastech Sluneční soustavy a nabízí 
aktualizovaný pohled na podstatu deváté planety včetně odhadu, že je menší a nachází se blíže
ke Slunci, než se doposud předpokládalo.

Na základě nových modelů Batygin a Brown – společně s Beckerovou a Adamsem – dospěli 
k závěru, že hmotnost deváté planety leží někde mezi 5 až 10 hmotnostmi naší Země a 
velikost poloosy její dráhy je 400 AU (astronomických jednotek), což ji posouvá blíže ke 
Slunci, než činily dosavadní odhady – a mohla by tedy být jasnější. Měla by mít mírně 
eliptickou oběžnou dráhu s dobou oběhu kolem 10 000 roků

zdroj: Astro, Wikipedie 
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NEPTUN

Neptun je osmá planeta od slunce a

nejvzdálenější planeta sluneční

soustavy. S rovníkovým průměrem

okolo 50 000 km spadá mezi menší

plynné obry sluneční soustavy.  Jako

u ostatních plynných obrů je možno přímo pozorovat jen svrchní 

vrstvy atmosféry, ve kterých je vidět mnoho velikých temných skvrn 

připomínající skvrny na atmosféře jupiteru.

Neptun má modrou barvu a to díky většího množství metanu 

v atmosféře. Neptun je podobný uranu, obě planety mají rozdílné 

složení než další plynní obři sluneční soustavy. Obě tyto planety jsou 

vyčleňovány do zvláštní kategorie jako tak zvaní ledoví obři.

Atmosféra planety je složena převážně z hélia a vodíku s větším 

podílem vody, čpavku a metanu. Vnitřní strana

planety je kamenná a navíc obohacena ledem.

Neptun byl objeven v roce 1846 Johannem

Gallem a Louisem d’Arrestem. Poté dostala

planeta název podle římského boha moří

Neptuna. 

V atmosféře panují velmi nehostinné podmínky – vane zde vítr o 

rychlostech překračujících tisíc kilometrů v hodině. 
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