
“Hoe kan het dat we zover in de ruimte kunnen kijken 
en blijkbaar in ons eigen zonnestelsel nog zaken missen …”

Hypothese Planeet 9 (P9)

Beeld van het zonnestelsel (afb. 01,02)
Veel van de objecten waarover sprake ivm P9 hebben te maken met de Kuiper gordel. Oort cloud is 
hypothese . 
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Ontdekking van planeten, grotere keien in kuiper gordel -- melkwegstelsels

Neptunus (afb. 03)
Als verklaring voor onverwachte veranderingen in de baan van Uranus voorspeld door Alexis 
Bouvard. Waargenomen  door Johann Galle in 1846 op minder dan 1° van de plaats berekend door 
Urbain Le Verrier. 

Pluto (afb. 04,05)
Met Neptunus werden niet alle onregelmatigheden in de baan van Uranus verklaard. Er werd 
gespeculeerd op een bijkomende planeet. Berekening van positie door Percival Lowell, William 
Pickering (1909). Waarneming (herkenning op foto) in 1930 door Clyde Tombaugh. In 1915 waren 
er al twee foto's met Pluto waarop hij niet herkend werd. 
Bleek dat plaats van Pluto nogal toevallig overeenstemde met de positieberekening. De 
onregelmatigheden van de Uranus baan verdwenen naarmate de massa van Neptunus juister bekend
werd. 
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Objecten kuiper gordel (afb. 06)
Vanaf 1992 werden er heel wat (grotere) keien ontdekt uit de Kuiper gordel (o.a. Eris).
(Nieuwere apparatuur) 
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Pin wheel galaxy (afb. 07,08)
Waarneming door Pierre Méchain in 1781, opgenomen in de catalogus van Messier. 
Foto mogelijk door amateurs met 20 cm telescoop (Nikon D5500) 

NGC1300 galaxy (afb. 09)
Waarneming door John Herschel in 1835. 

Hoewel eerder reeds gepostuleerd werden “nevels” als andere melkwegstelsels (h)erkend door 
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Edwin Hubble in 1924. En daar kwam heel wat kritiek op in den beginne. 

Aarde Neptunus Pluto Planet 9 M101 NGC1300 Eris

eq.rad.(km) 6400 24000 1187 13000-
26000

170 kly 110 kly 1163

Massa 
aarde-eq

1 17 1 / 500 10 1 / 360

Orb per. 365 days 164 yr 248 yr 10k-20k yr

½ maj ax 1 AU 30 40 700 68

Perih 1 AU 30 30 200 38

Aph 1 AU 30 50 1200 98

App magn 8 15 22 7,86 11,4 18

Dist 20 Mly 61 Mly

Disc 1846 1930 1781 1835

Exoplaneten (afb. 10)
Eerste waarneming in 1988 die later bevestigd werd. Niet zo geloofwaardig omdat de waarneming 
op de limiet lag van de mogelijkheden van de apparatuur. 
Begin van bevestigde waarnemingen van 1992 tot 1955: Jupiter achtig (zeer groot), zeer dicht bij de
ster. 
Vanaf 2004 HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) 100 tal waarnemingen. 
Vanaf 2009 Keppler space telescope 2000 tal waarnemingen. 

97% ontdekt door indirecte waarneming. 
Doppler spectroscopie detecteert verschillen in snelheid (meeste detecties tot 2011). 
Transit fotometrie detecteert verschillen in helderheid wanneer de planeet voorbij de ster komt. De 
ster wordt dan schijnbaar iets (vb. 1,7 %) minder helder. (90 % detecties vanaf 2012). 

Directe waarneming moeilijk door grote verschil in helderheid met de ster. Het licht van de ster 
dient afgeschermd. (vb app magn onze zon -24 <> Jupiter -4 : 17x10^9). Planeet is dan te zien als 
een vlekje. 
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Terug naar ons zonnestelsel (afb. 11,12)

Ontdekking Pluto door vergelijken van twee fotos met tussentijd van enkele dagen. Men gaat op 
zoek naar een stipje dat van plaats veranderd is. Niet eenvoudig op die foto's. Blink comparator 
wordt als hulpmiddel gebruikt om snel te wisselen tussen de twee foto's. Er zijn ong. 8 h nodig om 
twee foto's te vergelijken. Foto's werden gemaakt met een 33 cm telescoop. 

Vanaf 1992 worden heel wat andere objecten uit de Kuipergordel waargenomen. 
Telescoop van 2,25m kan 57 maal meer licht opvangen. Overgang naar CCD's die het rendement 
van de beeldvorming verbeteren van 10% tot 90%. Grotere telescoop + CCD geeft 420 maal meer 
helderheid in het beeld. Beelden worden met computer vergeleken. 

Eris (object vergelijkbaar met Pluto): 2005; 120 cm telescoop; app magn 18; 68, 38, 98 AU 
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Nieuwe Planeet (9) (afb. 13,14,15)

2014 Chad Trujillo, Scott Sheppard merken overeenkomsten in banen van 13 zeer verafgelegen 
Kuiper objecten. De oorzaak zou mogelijk een kleine planeet zijn. 
Konstantin Batygin en Mike Brown raken geïnteresseerd. De combinatie van theoreticus en 
waarnemer leidt het onderzoek verder. 
De banen van vier van die verre objecten samen met Sedna en een ander ver verwijderd object 2012
VP113 blijken niet enkel in dezelfde richting georiënteerd in de ruimte maar ze liggen ook in 

hetzelfde vlak, onder een hoek van 30° met het vlak van de 8 gekende planeten. De 
waarschijnlijkheid dat dit toeval is is zeer klein (0,0007%). 

1) De massa van Kuiper gordel objecten is veel te laag om de zes in deze configuratie samen te
houden.

2) Een eerste voorstel van een planeet in een baan die de zes objecten omcirkelt als een lasso 
voldoet niet helemaal 

3) Een baan waarvan het perihelium aan de andere kant van de zon zit dan die van de zes 
objecten doet het plaatje wel kloppen
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Het model geeft ook aan dat er objecten uit de Kuipergordel in een baan zouden zitten ong. 
loodrecht op het vlak van de planeten. Er bleken 5 reeds waargenomen objecten die daaraan 
voldoen. 

De interactie (door de zwaartekracht) tussen P9 en de gekende planeten over een tijdspanne van de 
leeftijd van het zonnestelsel (4,5x10^9 yr) zou de helling (6°) verklaren die het vlak van de planeten
heeft aangenomen relatief tot de draai-as van de zon. 
Deze invloed is mogelijk door het grote impulsmoment van P9: aanzienlijke massa en zeer grote 
afstand tot de zon. De grote energieinhoud maakt het mogelijk invloed uit te oefenen. 

Met het grote verschil in omlooptijd (15000 jr) tegenover zelfs die van Pluto (248 jr) kunnen we ons
zelfs voorstellen dat onze planeten zich voordoen als een schijf voor de “langzaam” orbiterende P9.

Kritiek
Er moeten meer objecten in de baan van P9 zitten. 
Er dient een oorzaak te zijn die de banen van de ontdekte objecten bij mekaar houdt en die is nog 
niet gekend óf er moeten nog meer objecten zijn zoals Sedna met nog grotere “semi major axis”

De planeet moet nog gezien worden ook. 

Zoektocht
Het waarnemen stelt wel wat moeilijkheden. De baan is zeer excentrisch met aph. 1200 AU. De 
baan is wel ongeveer bekend maar niet waar P9 zich bevindt op de baan. Zelfs in het perih. is  P9 
nog 4 maal verer dan Pluto op z'n verst. 
Het grootste deel van de omlooptijd (15000 jaar) is de planeet op grote afstand (de snelheid is daar 
het laagst). Op die afstand is het voorwerp enkel met de grootste telescopen te zien. 
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Uitstap naar stereofotografie en SIRDS (afb. 04 ea)

Enige ervaring met het kijken naar Single Image Random Dot Stereograms (SIRDS) en 
verwondering bij het spelen met stereofoto's leiden naar gebruik van de techniek om in zoekplaatjes
“Zoek de verschillen” in een oogopslag de verschillen te zien. 
De twee foto's van de ontdekking van Pluto zijn nu net zo'n voorbeeld! Daarmee blijkt ook direct de
moeilijkheid bij deze foto's. Er lijken heel wat meer verschillen in te zitten dan enkel Pluto....

Voor deze uitstap is ondertussen een meer ervaren gids gevonden in Geert Vandale. 

------------------------
Aphelium: veraf
Perihelium: dichtbij 
Semi major axis: helft van de grote as van een ellips 
Leeftijd zon zonnestelsel 4.6 G jaar
1 AU: afstand zon – aarde
1 ly ~= 63000 AU
schijnbare helderheid: factor 2.5 tussen twee eenheden 
NGC: New general catalogue

(https://www.caltech.edu/news/curious-tilt-sun-traced-undiscovered-planet-52710)
https://www.caltech.edu/news/caltech-researchers-find-evidence-real-ninth-planet-49523 
http://www.forbes.com/sites/startswithabang/2016/01/20/not-so-fast-why-there-likely-isnt-a-large-planet-
beyond-pluto/#6c4eefe55af4 

Wikipedia: Planet nine, Pluto, Clyde Tombaugh, Neptune, Eris, Sedna, Exoplanet, Solar system, Galaxy, 
M101, NGC1300

(Afstand Maan Aarde) (impulsmoment)
De reden voor de toename is dat de Maan impulsmoment wint uit de rotatie van de Aarde. Met het begrip 
impulsmoment wordt in de natuurkunde de hoeveelheid draaiing aangegeven. Impulsmoment kan net als 
energie niet verloren gaan, maar wel worden overgedragen. Een voorwerp heeft meer impulsmoment 
wanneer het sneller draait, zwaarder is of een grotere draairadius heeft. Een bekend voorbeeld van 
impulsmomentbehoud is de ijsdanser die al draaiende zijn armen intrekt; de draairadius wordt kleiner en 
hierdoor moet de draaisnelheid groter worden. Als de draaisnelheid niet groter zou worden, zou er 
impulsmoment verloren zijn gegaan. Als de ijsdanser spontaan sneller zou gaan draaien, zou er 
impulsmoment worden geproduceerd. 
(http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Maan/013.html) 
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