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Układ Słoneczny
Planety skaliste

Planety gazowe
                                   Definicja planety w Układzie Słonecznym (IAU 2005)
• Znajduje się na orbicie wokół Słońca.
• Posiada wystarczającą masę, by własną grawitacją pokonać siły ciała sztywnego tak,

aby wytworzyć kształt odpowiadający równowadze hydrostatycznej (prawie kulisty).
• Oczyściło sąsiedztwo swojej orbity z innych względnie dużych obiektów.



  

Planety pozasłoneczne (egzoplanety)

• Encyklopedia Pozasłonecznych Układów Planetarnych
(http://exoplanet.eu/catalog.php)
Stan na dzień 12. stycznia 2010

– Ogólna liczba planet:         424
– Układy planetarne:             358

Definicja: obiekt krążący wokół gwiazdy i mający masę M nie wystarczającą do
 rozpoczęcia termojądrowej syntezę deuteru (M≤13MJ). Obiekty o większej masie 
to brązowe karły  (13÷80 MJ).

http://exoplanet.eu/catalog.php
http://exoplanet.eu/catalog.php


  

„Zakryte” odkrycia
• W.S. Jacob (Madras Observatory, 

1855) i T.J.J. See (US Naval 
Observatory, 1899) wnioskowali na 
podstawie anomalii orbitalnych  o 
istnieniu planety w układzie 
podwójnym 70 Oph

• Peter van de Kamp (Swarthmore 
College, 1960) donosił o wykryciu 
planety krążącej wokół Gwiazdy 
Barnarda 

• M. Bailes, A. Line, S.L. Shemar 
(1991) opublikowali w Nature 
artykuł o wykryciu planety wokół 
pulsara PSR1829-10  



  

Pierwsze potwierdzone odkrycia egzoplanet

• Campbell, B.; Walker, G. A. H.; 
Yang, S. (1988). "A search for 
substellar companions to solar-type 
stars". Astrophysical Journal, Part 1 
331: 902 – 921 
– Gamma Cephei (A subgigant, B 

czerwony karzeł)
W 1992 wycofali się z odkrycia
W 2002 niezależne badanie 

potwierdziło istnienie planety wokół 
gwiazdy A (M=1.6 MJ, a=2 au)

• Wolszczan, A.; Frail, D. A. (1992). 
"A planetary system around the 
millisecond pulsar PSR1257+12" 
Nature 355: 145 – 147 



  

Pulsar PSR B1257+12 

Odległość pulsara:  980 ly w gwiazdozbiorze Panny. 
Okres obrotu:  T= 6,2 ms.

4 planety (jedna mała planeta nie potwierdzona, może 
jest to kometa)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/ce/PSR_B1257%2B12_System.jpg


  



  

Metoda prędkości radialnych 
(spektroskopia doplerowska)



  

Metoda prędkości radialnych
6. października 1995

Michel Mayor i Didier Queloz (Observatoire de 
Genève) ogłosili odkrycie planety krążącej wokół 

gwiazdy 51 Peg.

Teleskop D=193 cm (1958 r) 



  

Metoda prędkości radialnych

Widmo gwiazdy 51 Peg 

spektrograf
ELODIE

(1993-2006)



  

Metoda prędkości radialnych
HARPS - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher

La Silla Observatory (Chile)

HARPS przy 3,6 m teleskopie

W sumie odkryto z jego pomocą 75 planet, 
32 nowe planety ogłoszono 20 października 2009.



  

Metoda prędkości radialnych

51 Peg b, 
e≈0, M=0.44 MJ, a=0.05 au

70 Virg b, 
e≈0.4, M=7.4 MJ, a=0.48 au

16 Cyg b, 
e≈0.69, M=1.7 MJ, a=1.7 au



  

Układ Gl 581 - najmniejsza planeta?

Gl 581 e: 1,9 MZ

Gl 581 b: 16 MZ

Gl 581 c: 5 MZ

Gl 581 d: 7 MZ



  

Tranzyt: Pierwsza planeta HD209458b

Henry et al. 2000, ApJ 529, L41
Charbonneau et al. 2000, ApJ 529, L45

HST
Brown et al. 2001, ApJ 529, L41

M=0.7 MJ, 
a=0.05 au, 
R=1.3 RJ



  

Tranzyt



  

Metoda tranzytów

(optical)
Hubble Space 
Telescope

(IR)
Spitzer Space Telescope

Efekt Rossiter-McLaughlin 



  

Tranzyt – sonda COROT

ESA
COROT ('Convection Rotation and Planetary Transits')
Wystrzelony 27XII2007, śr. teles. 30 cm 
Odkrył 7 egzoplanet

Luty 2009
M=11 MZ
R=1.8 RZ
a=0.017 au
T=20 h
Temp~1300 K



  

Tranzyt – sonda KEPLER

Wystrzelony 7III2009
Lustro D=1.4 m 
100 000 gwiazd co 30 min
Dokładność 20 ppm



  

Pierwsze 5 planet odkrytych przez sondę Kepler (4.1.2010)

http://science.nasa.gov/headlines/y2010/images/fiveplanets/414858main_temp_and_size.jpg
http://science.nasa.gov/headlines/y2010/images/fiveplanets/414829main_3_transit_light_curves.jpg


  

Metoda astrometryczna detekcji 
egzoplanet 

Słońce w tej samej 
skali

Ruch Słońca wokół środka masy Układu 
Słonecznego (linia ciągła) widziany z 
odległości 30 lat świetlnych 

M, m – masa gwiazdy i planety
P – okres obiegu planety, 
d – odległość gwiazdy od Ziemi



  

Astrometria interferencyjna



  

Astrometria

Gwiazda Gliese 876 znajduje się w odległości 15 lat świetlnych, masa 
0,32 Ms. Ma trzy znane planety. Planeta Gl 876 b (odkryta w 2000 r.) 
ma masę 2MJ i półoś orbity 0,2 ua. W 2002 za pomocą HST 
zmierzono ruch gwiazdy wywołany obecnością planety.



  

Układ planetarny Gliese 876

Gl 876 b,c,d: T=60, 30, 2 dni; M= 2, 0.5, 0.02 MJ    a=0.21, 0.13, 0.02 ua 



  

Pierwsza planeta odkryta 
metodą astrometryczną (2009)

VB 10b

Planeta tak duża jak macierzysta 
gwiazda?



  

Astrometria: przyszłe misje kosmiczne

Space Interferometry Mission (SIM) 
2015

Terrestrial Planet Finder
2020? 

• Wykrywanie planet wielkości Ziemi
wokół gwiazd do 30 lat świetlnych
• Interferometr Michelsona o bazie 7 m
• Zdolność rozdzielcza 1 μas

• Interferometr działający w IR



  

Astrometria: przyszłe misje kosmiczne

Misja DARWIN
• ESA (2016)
• 4(5) teleskopów o D=3m działających 
jako interferometr w IR
• wykrycie planety typu Ziemi z odl. 25 ps



  

Obrazowanie – pierwsza planeta

8.2-m VLT Yepun telescope at 
the ESO Paranal Observatory 
2004
2M1207 b
M=4 MJ

a=46 au



  

Obrazowanie

Gemini observatory, UScoCTIO 108 b
M=14 MJ, a=670 au

ESO, beta Pic b, M=8MJ, a=8 au

HST, Fomalhaut b, M=3MJ, a=115 au



  

Obrazowanie: HR 8799 b,c,d

HR 8799 d: M=10 MJ, a=24 au

HR 8799 c: M=10 MJ, a=38 au

HR 8799 b: M=7 MJ, a=68 au



  

Soczewkowanie grawitacyjne
Obraz 1

do Ziemii

Obraz 2Obiekt



  

Mikrosoczewkowanie grawitacyjne

Θ – promień [rad] pierścienia Einsteina (~0.1 mas)
D- odległość do gwiazdy tła
d – odległość do gwiazdy soczewkującej

Zaleta metody: bardzo czuła dla dowolnych mas i orbit.  
Wada: Konieczny dedykowany układ teleskopów.



  

Mikrosoczewkowanie – pierwsza planeta

• 7 układów planetarnych, 
8 planet

2004

OGLE235-MOA53 b

M=2.6 MJ

a=5.1 au 

OGLE: The optical 
gravitational
 lensing experiment



  

Mikrosoczewkowanie – najmniejsza planeta ?
• MOA-2007-BLG-192Lb 
• M=1.4 MZ, a=0.6 au



  

Co można wyznaczyć poszczególnymi 
metodami?
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Brązowe karły - planety



  

Zestawienie parametrów orbit planet

Gorące 
Jowisze

Ta pustka to 
efekt aparaturowyCiasne orbity – koliste

Efekt oddziaływania 
pływowego 
gwiazdy i planety 

Silne ekscentryczne 
orbity – efekt 
oddziaływania dwu 
dużych planet



  

Zestawienie charakterystyk planet



  

Planety wokół jakich gwiazd?

20% gwiazd FGK ma duże planety 

Im większa metaliczność gwiazdy tym 
większa szansa na planety

Im większa masa gwiazdy 
tym większa szansa na planety



  

Układy planetarne

30% wszystkich układów planetarnych 
to układy z kilkoma planetami

5% wielokrotnych układów planetarnych 
posiada rezonansowe orbity.

5 planet w układzie 55 Cnc



  

Badanie atmosfery egzoplanety

Hobby-Eberly Telescope (HET) 
at McDonald Observatory 

Odkryta w 2004, l=63 ly, 
masa 20% większa od Jowisza

(2007)
Planeta 6% większa

 w linii sodu niż 
na innych 

długościach



  

Ewolucja układów planetarnych

1. Gwiazdy (zwykle ich grupa licząca ok. 100 
lub więcej) tworzą się w obłokach gazowo-
pyłowych jak ten w gwiazdozbiorze Oriona

2. 80% młodych gwiazd otoczonych jest 
dyskami protoplanetarnymi (proplidy)  

3. Wirujący dysk spłaszcza się i centralna 
gwiazda zaczyna świecić. Zewnętrzne warstwy 
gazu kondensują się w lód.



  

Ewolucja układów planetarnych
4. W dysku protoplanetarnym tworzą się 
planetozymale kamienno-lodowe osiągając
 rozmiary kilometrowe

5. Zderzenia planetozymali tworzą ciała 
o masie kilku MZ, które  szybko 
akumulują otaczający gaz i powodują 
powstanie szczelin w mgławicy 

6. Większość gazu i pyłu oraz drobnych ciał w mgławicy 
zostaje pochłonięta lub wyrzucona  z układu, pozostają
 resztki jedynie w pasie planetoid i Kuipera  



  

Ewolucja układów planetarnych
7. Powstaje stabilny układ planetarny, którego 
trwałość (od kilkuset mln do kilkudziesięciu mld
 lat) zależy od masy gwiazdy 

8. Gwiazda taka jak Słońce po wypaleniu
wodoru staje się czerwonym olbrzymem 

9. Po wypaleniu paliwa jądrowego gwiazda wybucha 
i staje się białym karłem



  

Ewolucja Słońca

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Sun_Life.png


  

Ewolucja układów planetarnych

          Migracja planet
• Typu I (nieduże planety) – fale gęstości w 
dysku powodują migrację w stronę gwiazdy
• Typu II (duże planety) – powodują 
powstanie szczelin w dysku. Gaz wpadający 
do szczeliny powoduje migrację planety do 
gwiazdy
• Rozpraszanie planety przez duże planety



  

• Tempo wykrywania planet pozasłonecznych będzie rosło, odkrycie „drugiej Ziemi” jest 
kwestią czasu

• Odkryte układy planetarne pozwolą lepiej zrozumieć ewolucję Układu Słonecznego 
• Astrobiologia zdobędzie wkrótce nowe dane doświadczalne



  

iota Horologii b i jej księżyce 

Młody układ planetarny, księżyc jeszcze nie wystygł



  

Epsilon Eridani b i księżyce 

Gwiazda odległa o 10,5 ly ma jedną planetę podobną do Jowisza.



  

Kanibalizm planetarny w układzie  HD82943

Dwie planety, w gwieździe podobnej do Słońca dużo litu



  

Lalande 21185 

Czerwony karzeł (8,25 ly) ma dwie planety typu Jowisza



  

THE END


