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சூரின குடும்ம்
சூரினன்

நற்றும்

சூரினனச்

சுற்ிபள்

பொபேட்கன

நபடினொகநயொ

அல்ண

நனபகநொகநயொ பகொண்டிபேக்கும் ஈர்ப்பு யினை, நிகப்பரின ட்டு கிபகங்கள் ஆகும்,
நீ தபள்

குள்

கிபகங்கள்

நற்றும்

ைிின

பொபேட்கள்

சூரினனச்

சுற்ிபள்

பொபேள்கின் ைிின சூரின நண்டங்கள் நனபகநொக, ிவுகள், இபண்டு பரின
கிபகங்கன யிட பரினனய, பநர்குரி.
ான்கு சிின உட்பு கிபகங்கள்,


புதன்



யஸ்
ீ




பூநி
பைவ்யொய்

ான்கு வயிப்பும் அல்து வரின கிபகங்கள்,


யினொமன்



ைி




பநபஸ்
பப்டிபென்

சூரின நண்டத்தில் ைிின பொபேட்கள்,
பைவ்யொய்

நற்றும்

அனநந்ணள்

யினொமன்

யிண்கல்

வல்ட்,

ஆகினயற்ின்
பபேம்ொலும்

சுற்றுயட்டங்களுக்கு
புயி

நகொங்கள்,

இனடனில்

ொன

நற்றும்

உநொகம் நொன் பொபேள்கனக் பகொண்டுள்ண.
ட்யர்ப் கிபகங்கள்,


புளூட்நடொ



ரிஸ்

சூரின யிநண்டம், சூரினிிபேந்ண பயிநனறும் ைொர்பு ணகள்கள் எபே ஸ்ட்ரீம்,
ஹீியனாஸ்ினர்  அனமக்கப்டும் யிண்நீ ன் ஊடகத்தில் எபே குநிமி நொன்
குதினில் உபேயொக்குகிண.
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தூபம் நற்றும் ஸ்யகல்ஸ்
பூநினில் இபேந்ண சூரினனுக்கு ணபத்தில் 1 யொினல் அகு (150,000,000 கிநீ ) அல்ண AU
ஆகும். எப்ிடுனகனில், சூரினின் ஆபம் 0.0047 AU (700,000 கிநீ ) ஆகும். பூநினின்
யட்டப்ொனதனின் அவு ஆபம் பகொண்ட எபே நகொத்தின் அயின் 0.00001% (10-5%)
சூரினனப் பறுகிண, அநதைநனத்தில் பூநினின் அயொண சூரினின் நதொபொனநொக
எபே நில்ினனுக்கும் (10-6) ஆகும். சூரினனயிட நிகப்பரின கிபகநொண யினொமன் 5.2
யொினல் அகுகள் (780,000,000 கிநீ ) நற்றும் 71,000 கிநீ (0.00047 பெ) ஆபம் உள்ண, அநத
நபத்தில் நிக பதொனயில் உள் கிபகநொ பப்டிபென் சூரினன 30 AU (4.5 × 109 கிநீ )
ஆகும்.
உயயாக்கம் நற்றும் ரிணாநம்


சூரின நண்டம் எபே பரின பக்கூறு நநகம் உள் எபே குதினில் ஈர்ப்பு பொி
இபேந்ண 4.568 ில்ினன் ஆண்டுகளுக்கு பன்பு உபேயொக்கப்ட்டண. இந்த ஆபம்
நநகம்  எி ஆண்டுகள் பளயணம் அநகநொக  ட்ைத்திபங்கனத்
ணபத்தினண.



பக்கூறு நநகங்கனப் நொநய, இண னைட்டினுடனும், ைி ைீிபடனும்,
பந்னதன தனபன ட்ைத்திபங்கொல் உபேயொ ைிின கநொ னடபம்
பகொண்டண. சூரின நண்டநொக இபேக்கும் நண்டம், பன் சூரின பபுொ 



அனமக்கப்டுயண.
சூரின

எினின்

ஆபம்த்தில்

ணெற்றுக்கணக்கொ

ப்நபொநடொிொபட்ஸ்

இபேந்திபேக்கொம், ஆொல் அனய என்றுநைர்ந்ண அல்ண அமிக்கப்ட்ட, அனய
கிபகங்கள்,

குள்

கிபகங்கள்

நற்றும்

ைிின

உடல்கின்

நீ ண

யிட்டுச்

பைல்ப்ட்ட.
சன் (ிப ட்சத்திபம்)
சூரினன் நைொொர் ைிஸ்டம் ட்ைத்திபம் நற்றும் இணயனப அதன் நிகப்பரின ொகநொக
உள்ண. அதன் பரின பயகுஜ (332,900 பூநி பயகுஜங்கள்), இண சூரின நண்டத்தில்
உள்

அனத்ண

னைட்பஜன்

பயகுஜங்களுடனும்

அணுக்கபே

னைட்பஜன

99.86

ைதயிகிதத்னத

னைட்பஜன்

உள்டக்கிபள்ண,

அணுக்கபே

இனணப்னதத்

தக்கனயத்ண அதன் பக்கின னநனத்தில் பயப்ின நற்றும் அடர்த்தி அதிகரிக்கிண.
இண எபே நகத்தொ அயிொ ஆற்ன பயினீடு பைய்கிண, இண நின்கொந்த
கதிர்யச்சு
ீ

பயிச்ைத்தில்

பயிப்டும்

நொண

பயிப்டுகிண.
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பபேம்ொலும்

யிண்பயினில்

சூரின குடும்ம்
உள் சூரின குடும்ம்
உள்ொர்ந்த சூரின குடும்ம் ன்ண நண்டக் கிபகங்கள் நற்றும் உடுக்நகொள் பல்ட்னட
உள்டக்கின

குதினொகும்.

பக்கினநொக

ைிிக்நகட்

நற்றும்

உநொகங்கனப்

பொபேத்திொல், உள் சூரின குடும்த்தின் பொபேள்கள் சூரினனுக்கு அபேகில் உள்; இந்த
பளப் குதினின் ஆபம் யினொமன் நற்றும் ைி கிபகங்களுக்கினடநனபள் ணபத்னத யிட
குனயொதொகும். இந்த நண்டம் உனிக்குள்நநன உள்ண, இண 5 AU (சுநொர் 700
நில்ினன் கி.நீ ) சூரினன யிட குனயொக உள்ண.
உள் கிபகங்கள்


ொன்கு

ிப்பப்பு

அல்ண

உள்

கிபகங்கள்

அடர்த்தினொ,

ொனக்

கனயனொனய, ைி அல்ண பொநொ ிவுகள் நற்றும் யனனங்கள்
இல்ன.


அனய பரிணம் னற் கிநங்கனக் பகொண்டுள், ைிிக்நகட்டுகள், அனய
அயற்ின் நநநொட்டங்கள் நற்றும் பூச்ைிகள் நற்றும் இபேம்பு, ிக்கல் நொன்
உநொகங்கன உபேயொக்குகின்.



ொன்கு உள் கிபகங்கில் பன்று (யஸ், புயி நற்றும் பைவ்யொய்) ஆகினனய
யிநண்டங்கன யொின உபேயொக்க நொணநொதொக இபேக்கும்; ல்ொநந
ரிபொபேட்கொலும், ரிநனகொலும் ரிநனகொலும் உட்பைலுத்ணகின்.



உள் கிபகம் ன்ண தொழ்யொ நகொப்ொனதபடன் குமப்ப்டக்கூடொண, அண
பூநினன

யிட

சூரினனக்

குிக்கும்

(அதொயண

பநர்குரி

நற்றும்

யஸ்)
ீ

கிபகங்கன குிக்கிண.
புதன்



புதன் (சூரினிிபேந்ண 0.4 பெ) சூரினனுக்கு நிக பபேக்கநொ கிபகபம், சூரின
குடும்த்தின் நிகச் ைிின கிபகபம் (0.055 பூநினின் பயகுஜ) ஆகும்.
வநர்குரிக்கு

தொக்கத்திொல்

இனற்ககனா

வசனற்ககக்யகாள்கள்

ொதிக்கப்டுனய,

அதன்

கிகைனாது;

யபொற்ில்

அதன்

பதன்பதொக

சுபேக்கத்னத ற்டுத்தினிபேக்கும், அதன் புயினினல் அம்ைங்கள், அம்புகள் அல்ண
பைொய்கள் ஆகினயற்னக் பகொண்டிபேக்கும்.


பநர்குரினின்

நிக

பநல்ின

யிநண்டத்தில்

சூரின

எினிொல்

அதன்

நநற்பப்பு அனகள் பயடித்ணள். அதன் எப்ீட்டயில் நிகப்பரின இபேம்பு
நகொர் நற்றும் பநல்ின படகம் இணயனப யிக்கப்டயில்ன.

Page 3

சூரின குடும்ம்
யஸ்
ீ


யஸ்
ீ
(சூரினிிபேந்ண 0.7 பெ) பூநிக்கு நிக அபேகில் உள்ண (0.815 பூநி
பயகுஜ) நற்றும் பூநினனப் நொன்ண, எபே இபேம்பு நகொர், எபே கணிைநொ
சூழ்ின நற்றும் உள் புயினினல் பைனல்ொடுகின் ஆதொபங்கனக் பகொண்ட
தடிநொ ைிிக்நகட் உள்ண.



இண பூநினன யிட நிகவும் யண்டு, அதன் யிநண்டம் பதொன்னநனொ
பதொண்ணூறு பன ஆகும். யஸ்
ீ
இனற்ககனா வசனற்ககக்யகாள்கள்

இல்க. யிநண்டத்தில் உள் கிரீன்ைவுஸ் யொபக்கின் அவு அதிகநொக
பூநி,


தற்நொனதன புயினினல் டயடிக்னககின் உறுதினொ ைொன்றுகள் யஸ்
ீ
நீ ண
கண்டினப்டயில்ன, ஆொல் அதன் கணிைநொ யிநண்டத்னத
குனப்னத தடுக்கக்கூடின ந்த கொந்த புத்னதபம் அண பகொண்டிபேக்கயில்ன,
அதன் யிநண்ட ரிநன பயடிப்புகொல் ிபப்ப்ட நயண்டும் ன்று அண
அிவுறுத்ணகிண.

பூநி


பூநி (சூரினிிபேந்ண 1 பெ) ன்ண உள் கிபகங்கின் நிகப்வரின நற்றும்
அைர்த்தினாகும், தற்நொனதன புயினினல் பைனற்ொடுகனக் பகொண்டிபேக்கும்
எநப எபே இடம், நற்றும் உனிர்கள் இபேப்தொக அினப்டும் எநப இடம் .




அதன் திபய ீர்ினனொண ிப்பப்பு கிபகங்கில் தித்ணயநொண

,

நநலும் இண ிநட் படக்நடொிக்னைக் கண்டிந்த எநப கிபகம் ஆகும் .
புயினின் யிநண்டம் நற் கிபகங்கிிபேந்ண பற்ிலும் நொறுட்டண , 21%
இயை ஆக்ைிஜனக் கட்டுப்டுத்த யொழ்
நொற்ினனநக்கப்ட்டண.

இண

ய

இனற்கக

யின் பன்ினனில்

வசனற்ககக்யகாள், சந்திபன்,

சூரின நண்டத்தில் எபே கிபக கிபகத்தின் எநப பரின பைனற்னகக்நகொள்
ஆகும்.
வசவ்யாய்


பைவ்யொய்

(சூரினின்

வயகுஜங்கள்)

யிை

1.5

பெ)

சிினது.

பூநி
இண

6.1

நற்றும்

யஸ்
ீ

நில்ிொர்ஸ்

(0.107

பூநி

(பூநினின்

0.6%)

நநற்பப்பு அளத்தம் பகொண்ட கொர்ன் னட ஆக்னைடின் யிநண்டத்தில்
உள்ண.
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அதன் நநற்பப்பு ,

எிம்ஸ் நநொன்ஸ் நொன் பந்த ரிநனகொலும்

யொல்ஸ் நனபனபஸ் நொன் யழ்ச்ைிபற்
ீ
ள்த்தொக்கிகொலும்
நில்ினன் ஆண்டுகளுக்கு பன்பு யனப ியின


,

,
2

புயினினல்

பைனல்ொடுகனக் கொட்டுகிண.

அதன் சியப்பு ிம் அதன் நண்ணில் இயம்பு ஆக்கைடு (துய) இயந்து
யயகிது.

வசவ்யாய்

இபண்டு

சிின

இனற்கக

வசனற்ககக்யகாள்கக

(டிநியநாஸ் நற்றும் ஃயாயாஸ்) னகப்ற்ப்ட்ட ரிநனகொகக் கபேதி
அல்ண பைவ்யொனின் யபொற்ில் நிகப்பரி

ன தொக்கத்திொல் குப்னகள்

பயிநனற்ப்ட்டதொகக் கபேதப்டுகிண.

அஸ்வைபாய்டு வல்ட்
நிகப்பரின,

ைீரிஸ் தயிப யிண்கற்கள் ைிறு சூரின நண்ட அனநப்புகொக

யனகப்டுத்தப்டுகின், அனய பக்கினநொக யநொ
ீ
ொன நற்றும் உநொக
தொணப்பொபேட்கள் பகொண்டனய , ைி ிப்குதிகள் பகொண்டனய. அனய ைி நீ ட்டர்
பதல் கிநொநீ ட்டர் யனப யபம்ில் உள்

. எபே நீ ட்டனபக் கொட்டிலும் ைிின

அயிொ ஆஸ்டிநனொனிட்கள் யமக்கநொக பநட்டீநபொனிட்கள் நற்றும்
ணண்நணொட்நடொநபொபொய்டுகள்

(தொின அவுபேக்கள் )

ன்று அனமக்கப்டுகின் ,

இனய நயறுட்ட, ைற்ந தன்ிச்னைனொ யனபனனகள்.
வயிப்பு சூரின நண்ைம்
சூரின குடும்த்தின் பயிப்பு நண்டம் நொபபேம் கிபகங்கள் நற்றும் அயற்ின்
பரின ிப்குதிகில் உள்ண .

இந்த ிபொந்தினத்தில் பைண்டர்கள் நற்றும் 

குறுகின கொ யொல் ட்ைத்திபங்கள் சுற்றுப்ொனதனில் உள் . சூரினின் நிக அதிக
ணபம்

கொபணநொக,

பயிப்பு சூரின நண்டத்தில் உள் திடநொ பொபேட்கள்

சூரின நண்டத்னத யிட ீர் , அம்நநொினொ நற்றும் நீ த்நதன் நொன் அதிகநொ
நயகத்தனடகனக் பகொண்டிபேக்கின் ,

பில் குனந்த பயப்ின இந்த

கனயகள் திடநொக இபேக்க அனுநதிக்கின்.
வயிப்பு ிாட்
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ொன்கு பயிப்பு கிபகங்கள், அல்ண பரின கிபகங்கள் (ைி நபங்கில் நஜொயினர்
கிபகங்கள் ன்று அனமக்கப்டுகின்

),

ைன் சுற்றுப்ொனதனில் அினப்ட்ட

பயகுஜ கூட்டொக எபேங்கினணக்கின்
பூநினின் பப்னய யிட

.

99%

யினொமன் நற்றும் ைி ஆகினனய

400 நடங்கு அதிகநொகும் , நநலும் னைட்பஜன் நற்றும்

ைீினம் நிக அதிகநொக உள் ; பநபஸ் நற்றும் பப்டிபென் ஆகினனய நிகவும்
குனயொ (<20 புயி பயகுஜங்கள் எவ்பயொன்றும் ) நிகவும் குனயொனய . இந்த
கொபணங்களுக்கொக,

ைி யொினல் அயர்கள் பைொந்த யனக

நைர்ந்தனய ரிந்ணனபக்கும் .

ொன்கு

,

"ி பாட்சதர்கள் "

பரின இபொட்ைத கிபகங்கில் நநொதிபங்கள்

உள், இபேப்ினும் ைொட்டர்ரின் யனனம் நட்டுநந பூநினில் இபேந்ண ிதொகக்
கொணப்டுகிண.

பூநினின் சுற்றுப்ொனதக்கு பயிநன கிபகங்கள் இபேப்னத யிட

உனர்ந்த கிபகம் ன் பைொல்ொண பயிப்பு கிபகங்கள் நற்றும் பைவ்யொய்
இபண்னடபம் பகொண்டுள்ண.

யினாமன்


யினாமன்

(5.2

கிபகங்கின்

ஏயூ),

318

பூநினின்

வயகுஜங்கின்

2.5

வயகுஜங்கில்,
நைங்கு

ஆகும்.

அகத்து

நற்

இண பபேம்ொலும்

னைட்பஜன் நற்றும் ைீினத்னத உபேயொக்குகிண .


யினொமின் யலுயொ உள் பயப்ம் அதன் யிநண்டத்தில் அனப ிபந்தப
அம்ைங்கன

உபேயொக்குகிண,

அதொயண நநகம் ட்னடகள் நற்றும் கிநபட்

பபட் ஸ்ொட் நொன்னய . யினாமன் 69 அினப்ட்ை வசனற்ககக்யகாள்கள்


உள்.
ொன்கு

நிகப்வரின,

எரிநக

காிவநடி,

கால்ஸ்யைா,

ஐஒ

நற்றும்

யூயபாா,

நற்றும் உள் பயப்ம் நொன் புயி நகொங்களுக்கு

எற்றுனநகனக் கொட்டுகின்

.

சூரின குடும்த்தின் நிகப்பரின

பைனற்னகநகொணநொ கன்ிநநடி பநர்குரின யிட பரினண .
சி


சூரினன்

(9.5

நயறுடுகின்ண,


பெ),

அதன் யிரியொ யனன பனனந பம்

அதன் யிநண்ட அனநப்பு நற்றும் கொந்தபல்ம்

நொன் யினொமனுக்கு  எற்றுனநகள் உள்.
ைி சூப்பொண

60%

யினொமன் அனயக் பகொண்டிபேந்தொலும்

,

அண

95

நில்ினனுக்கும் அதிகநொ அயில் ொரினவு பன்ொயண யிடனம் ஆகும் .
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ைிக்கிமனநநன சூரினன யிட சூரினனக் கொட்டிலும் குனயொ அடர்த்தி
பகொண்டண.


ைினின் யனனங்கள் ைிின ி நற்றும் பொக் ணகள்கள் பகொண்டனய
சிக்கிமகநனில்

வயம்ான்கநனா

.

ிப்குதிகில்

62

வசனற்ககயகாள்கள் உள்.


இயற்ில் இபண்டு

,

னடட்டொன் நற்றும் ஸ்ைடஸ்

பைனல்ொடுகின் அிகுிகனக் கொட்டுகின்
குடும்த்தில் இபண்டொயண பரின ிவு

,

.

,

புயினினல்

னடட்டொன்,

சூரின

பநர்குரி யிட பரினண நற்றும்

கணிைநொ சூமன பகொண்ட சூரின குடும்த்தில் எநப பைனற்னகக்நகொள்.
யுயபஸ்


பநபஸ் (19.2 பெ), 14 பூநினின் பயகுஜங்கில் , பயிப்பு கிபகங்கின்
நைொதொகும்.

கிபகங்கில் தித்தி ,

அதன் க்கத்திலுள் சூரினன

சுற்ியபேகிண; அதன் அச்சு ைொய்வு கிபகணத்திற்கு பதொண்ணூறு டிகிரி ஆகும் .


இண நற் பரின கிப கங்கனக் கொட்டிலும் நிகக் குிர்ச்ைினொ நகொநொக
உள்ண நற்றும் நிக ைிின பயப்த்னத யிண்பயினில் கதிர்யச்சு
ீ
பைய்கிண .
யுயபைில் 27 அினப்ட்ை வசனற்ககக்யகாள்கள் உள், கைட்ைாினா,
ஒவயபான், அம்ிரியனல், ஏரினல், நிபாண்ைா ஆகினகய நிகப்வரினகய.

வப்டியூன்



பப்டிபென்

(30.1

பெ),

பநபனையிட ைற்ந ைிினண ன்ொலும்

,

நிகப்பரினண (17 புயிக்கு ைநநொதொகும்), நய அதிக அடர்த்தினொண.
அண அதிக உள் அகத்னத பயிநனற்றும் , ஆொல் யினொமன் அல்ண ைி
நொன்ண அல் .

பப்டிபெனுக்கு

14

அினப்ட்ட பைனற்னகக்நகொள்கள்

உள். நிகப்பரின, ட்ரிட்டன், புயினினல்ரீதினொக பைனில் உள்ண , திபய
னட்பஜின் geysers உடன்.


டிநபடொன் ன்ண எபே யில்னனொ சுற்றுப்ொனதனில் எநப பரின
பைனற்னகக்நகொள் ஆகும் .

பப்டிபென் அதன் சுற்றுப்ொனதனில்  ைிின

கிபகங்களுடனும் நைர்ந்ண பப்டிபென் ட்நபொஜொன்கள் ப் பனரிடப்ட் டுள்ண,
அனய 1: 1 அதிர்வுடன் உள்.
யிண்நீ ன் குழுக்கள்
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பைண்டர்கள் ிக்கட்டி யொல் ட்ைத்திபம் நொன்னய , அதன் சுற்றுப்ொனதகள்
யினொமன் (5.5 பெ) நற்றும் பப்டிபென் (30 பெ) யிட குனயொ அனப பரின



அச்சுகள் உள்.
நிகப்பரின அினப்ட்ட பைன்டர் , 10199 ைொர்க்நொ, சுநொர் 250 கிநீ யிட்டம்
பகொண்டிபேக்கிண.

2060

ைிநபொன் ன்னும் பதல் ணெற்ொண்டு

கண்டுிடிக்கப்ட்டண,

கொநத்

(95P)

 யனகப்டுத்தப்ட்டண ,

பன்ொல்

சூரினன அணுகுனகனில் யொல்நீ ன்கள் நொநய நகொநொவும் உபேயொகிண .
யால்நீ ன்கள்


யொல் ட்ைத்திபம் ைிின நைொொர் ைிஸ்டம் உ
கிநொநீ ட்டர் பதொனயில் உள்ண



,

டல்கள்,

பொணயொக ைி

இண பபேம்ொலும் பகொந்திப்ொ

அநிங்கள் பகொண்டதொகும்.
அயர்கள் நிகவும் யிைித்திபநொ சுற்றுப்ொனதகனக் பகொண்டுள்ர்
பொணயொக உள் நண்டங்கின் சுற்றுப்ொனதனில் உள் எபே



,
perihelion

நற்றும் புளூட்நடொவுக்கு அப்ொல் எபே அப்ல்ினன்.
எபே யொல்நீ ன் உள் சூரின நண்டத்தில் ணனமபம் நொண

, சூரினன் அதன்

அபேகொனநபம் அதன் உச்ைகட்ட நநற்பப்புக்கு ணண்டுதொகவும்
அனினொடொகவும் ற்டுகிண , இதொல் நகொநொனய உபேயொக்குகிண : ீண்ட
கொ யொல் யொப நற்றும் ிர்யொணக் கண்கொல் கொணக்கூடின ணைி .
டிபான்ஸ் வப்டியூன் ிபாந்தினம்


பப்டிபென் சுற்றுப்குதிக்கு அப்ொல்

"டிபொன் பப்டிபென் ிபொந்தினத்தின் " குதி

உள்ண, நகொொறு யடிய குனிநர் பல்ட்
கிபகங்கள்,

, புளூட்நடொ நற்றும்  குள்

நற்றும் ைிதடிக்கப்ட்ட பொபேள்கின் நநல்யிரியொ யட்டு

,

சூரினக் குடும் ம் நற்றும் குய்பர் பல்ட்னட யிட நிக அதிகநொக பைல்கிண .
பளப் குதிபம் இன்னும் அினப்டயில்ன
உகங்கன உள்டக்கினதொக இண நதொன்றுகிண

.

 ஆனிபம் ைிின
.

நிகப்பரின யிட்டம்

பூநினின் ந்தில் எபே குதிபம் , ைந்திபன் நற்றும் ிப்பொமிவு ஆகினயற்ில்
பக்கினநொக ைந்திபன யிடவும் ைிினண . இந்த நண்டம் ைி நபங்கில்
"சூரின நண்டத்தின் பன்ொயண குதி"  யியரிக்கப்டுகிண, உள் நற்றும்



பயிப்பு சூரின நண்டத்னத இனணக்கிண.
குியனர் ிாட்
குபனர்பர் பல்ட் ன்ண ைிறுநகொள் நதொற்த்னத எத்த எபே பரின
யனனம் ஆகும்

,

ஆொல் பக்கினநொக ிப்குதிகில் உபேயொகும்
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பொபேள்கொகும். இண சூரினின்

30 பதல் 50 AU யனப ீட்டிக்கப்டுகிண .

டஜன் கணக்கொ குள் கிபகங்கள் இபேந்ண னதபம் பகொண்டிபேக்கக்கூட
இபேப்தொகக் கூப்ட்டொலும்

,

பக்கினநொக ைிறு சூரின நண்ட

அனநப்புகொல் இண அனநக்கப்ட்

டிபேக்கிண.

குயொயொர்,

யபேணொ நற்றும்

ஏர்கஸ் நொன் பரின குனிநர் பல்ட் பொபேள்கில் பபேம்ொொனய
குள் கிபகங்கன நநலும் தபவுகளுடன் ிபைிக்கக்கூடும்
அதிகநொ யிட்டம் பகொண்ட

100,000

.

50

கி.நீ க்கும்

க்கும் நநற்ட்ட குனிப்ர் பல்ட்

பொபேள்கள் இபேப்தொக நதிப் ிடப்ட்டுள்ண, ஆொல் குபனர்பர் பல்ட்டின்
பநொத்த பயகுஜநொண த்ண அல்ண ணெறு புல்ின் பப்வு பகொண்டதொக



கபேதப்டுகிண.

ப்ளூட்யைா நற்றும் சயபான்
க்பெபர் பல்ட்டில் குள் கிபகம்
அினப்ட்ட பொபேள் ஆகும்

.

புளூட்யைா (39 பெ ைபொைரி ) நிகப்பரின
1930

இல் கண்டுி டிக்கப்ட்டநொண,

இண

என்தொயண கிபகநொக கபேதப்ட்டண ; இண 2006 ஆம் ஆண்டில் கிபகத்தின் எபே
பனனொ யனபனன தத்பதடுப்புடன் நொற்ப்ட்டண . புளூட்நடொ கிபகத்தின்
சுற்றுப்ொனதனில் 17 டிகிரி பைல்ைினஸ் சுற்யில் உள்ண , நநலும் சூரினன்
சூரினனச் சுற்ிலும்
ப்ிபல்

49.5

29.7 AU (பப்டிபென் சுற்றுப்ொனதனில் உள் ) இபேந்ண

பெ யனப இபேக்கும்

.

திபபொினனக் பகொண்டிபேக்கிண ,

ப்ளூட்நடொ பப்டிபெனுடன் எபே

3:

இதன் பொபேள் புளுட்நடொ எவ்பயொபே

பன்று பப்டிபென் சுற்றுப்ொனதனின்கீ ழ் இபண்டு பன சூரினன சுற்றும்
இந்த அதிர்வுகன கிர்


2
.

ந்ண பகொண்ட குனிப்ர் பல்ட் பொபேள்கள்

புளுட்நடொன்கள் ன்று அனமக்கப்டுகின் .
புளூட்நடொயின் ிவுகில் நிகப் பரினதொக இபேக்கும்

சயபான்,

ைி

நபங்கில் புளூட்நடொவுடன் எபே னரி பனனின் எபே குதினொக
யியரிக்கப்டுகிண, இபண்டு ைடங்கள் அயற்ின் நநற்பப்புகளுக்கு
ஈர்ப்பு யினைனிொல்
நதொன்றுகின்).

(அதொயண

ைநபொன் அப்ொல்

நநந

"எபேயபேக்பகொபேயர் சுற்றுப்ொனதனில்
,

ான்கு

நிக

சிின

"

ிவுகள்,

ஸ்கைக்ஸ், ிக்சஸ், வகர்யபாஸ், நற்றும் கஹட்பா, அனநப்புக்குள்ொ



சுற்றுப்ொனத.
எரிஸ்
ஈரிஸ்

(68

பெ ைபொைரினொண )

நிகப்பரின பயொ ப

யொ யட்டு

பொபேள் ஆகும் , இண எபே கிபகத்னத ற்ின யியொதத்னத ற்டுத்திபள்ண ,
பன்ொல் இண புளூட்நடொனயயிட

25%

அதிகநொகவும்,

அநத யிட்டம்

ற்ிவும் உள்ண. இண அினப்ட்ட குள் கிபகங்கள் நிகப்பரினண . இண எபே
அினப்ட்ட ிவு

Dysnomia

உள்ண.
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புளூட்நடொனயப் நொ நய,

அதன்

சூரின குடும்ம்
சுற்றுப்ொனத 38.2 பெவும் (சுநொர் சூரினனுடொ ப்ளூட்நடொயின் ணபபம்
நற்றும் ப்ிபல்

97.6

பெ,

நற்றும் பைங்குத்தொக கிபகண யிநொத்திற்கு

யனந்ண பகொண்டண.
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