
  

Pozasłoneczne układy planetarne

Słońce nie jest jedyną gwiazdą z własnym układem 
planetarnym. Do tej pory (2014) odkryto ponad 1800 planet, 
krążących wokół innych gwiazd, a kolejne znajdowane są 
prawie każdego miesiąca. Planety pozasłoneczne są wykry- 
wane przy gwiazdach o różnym wieku i typie, co świadczy
o tym, że układy planetarne, takie jak wokół naszego Słońca, 
są bardzo powszechne we Wszechświecie.

ASTROMETRIA 

Jest najstarszą metodą poszukiwania planet pozasłonecznych. 
Metoda ta polega na mierzeniu pozycji danej gwiazdy
i obserwacji czy pozycja ta ulega zmianom z biegiem czasu. 
Gdy wokół gwiazdy krąży planeta, wywiera ona na gwiazdę 
wpływ grawitacyjny, co powoduje, że gwiazda wykonuje ruch 
okrężny wokół środka masy układu. Dzięki pomiarom tych 
ruchów możemy bezpośrednio wnioskować o istnieniu planety
i o okresie jej obiegu wokół gwiazdy.

TRANZYTY

Metoda ta polega na obserwacji zmian jasności danej gwiazdy 
podczas przejścia planety przed jej tarczą. W takiej sytuacji można 
zaobserwować spadek jasności gwiazdy.

MIKROSOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE

Zachodzi, gdy grawitacja jednej gwiazdy działa jak soczewka, 
powiększając obraz innej, odległej gwiazdy będącej bezpo- 
średnio za nią. Wymaga to ułożenia się obu gwiazd i Ziemi 
prawie idealnie na jednej prostej. Jeśli gwiazda soczewkująca 
posiada planetę, można zaobserwować kolejny, choć niewielki 
wzrost jasności odległej gwiazdy. 

TIMING

Ta metoda ma zastosowanie dla pulsarów (rodzaj gwiazdy neutronowej powstałej po wybuchu supernowej) oraz dla 
podwójnych układów gwiazd.

OBRAZOWANIE

Polega na bezpośrednim fotografowaniu planet pozasłonecznych. 
Jest to jednak rzadko możliwe ponieważ planety, w odróżnieniu do 
gwiazd, są bardzo słabymi źródłami światła. Aby bezpośrednia 
obserwacja była możliwa, planeta powinna krążyć wokół gwiazdy 
na dalekiej orbicie. Powinna być również bardzo masywnym
i gorącym obiektem. Często stosuje się także specjalne instrumenty 
(koronografy) przysłaniające blask gwiazdy macierzystej, co może 
ułatwić zaobserwowanie światła odbitego od krążących wokół niej 
planet.

MISJA KEPLER
 
7 marca 2009 roku został wystrzelony teleskop kosmiczny Kepler, 
którego celem było poszukiwanie pozasłonecznych układów 
planetarnych na pograniczu gwiazdozbiorów Łabędzia i Lutni. 
Przez kilka lat obserwował on ponad 100 000 gwiazd, w efekcie 
czego, metodą tranzytów, znalazł 3548 kandydatów na planety. 
Istnienie 135 planet zostało potwierdzone. Pod koniec 2012 roku 
Kepler zakończył swoją podstawową misję i rozpoczęła się misja 
przedłużona, która może potrwać do 2016 roku.

POMIAR PRĘDKOŚCI RADIALNYCH

Na skutek ruchu gwiazdy wokół wspólnego z planetą środka 
masy, jej odległość od Ziemi ulega cyklicznym zmianom (za 
wyjątkiem sytuacji, kiedy obserwator znajduje się na kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny orbit obiegających się ciał). Raz 
gwiazda przybliża się do Ziemi, a raz oddala. Takie ruchy 
możemy wykryć mierząc przesunięcia linii widmowych 
gwiazdy. W wyniku efektu Dopplera, kiedy gwiazda oddala się 
od obserwatora, może on zauważyć przesunięcie ku czerwieni 
linii spektralnych, natomiast, jeśli gwiazda zbliża się, widzi on 
przesunięcie ku fioletowi.
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Teleskop kosmiczny Kepler

Zdjęcie trzech egzoplanet wokół gwiazdy 
HR8799 wykonane 1.5m teleskopem Hale
z użyciem koronografu zasłaniającego 
światło gwiazdy.

Model budowy pulsara

Układ podwójny gwiazd

W 1992 roku Aleksander 
Wolszczan odkrył układ 
planetarny wokół pulsara 
PSR B 1257+12. Krążą tam 
trzy planety, z których dwie 
mają masę zbliżoną do 
masy Ziemi. Wolszczan od- 
krył w ten sposób istnienie 
planet  poza  Układem  Sło-

W podwójnych układach gwiazd, 
gdy znajdą się one w specyficznym 
ułożeniu tak, że z Ziemi możemy 
obserwować ich wzajemne zaćmie- 
nia, możemy również odkrywać 
planety metodą timingu. W ukła- 
dzie gwiazd bez planet zaćmienia 
powinny być bardzo regularne. 
Zmiany częstotliwości zaćmień 
mogą świadczyć o istnieniu planet 
w tych układach.

Pulsary podczas swoich niezwykle częstych i bardzo regularnych obrotów, emitują 
fale radiowe. Jeśli wokół takiego pulsara krąży planeta, wówczas on krąży wokół 
środka masy. Każda anomalia w wysyłanych impulsach zdradza zmiany prędkości 
pulsara względem Ziemi.

necznym. Odkrycie to było szczególnie 
niezwykłe, gdyż jak dotąd w ogóle nie znano 
innych planet we Wszechświecie, a już na 
pewno nie spodziewano się odnaleźć ich
w tak niezwykłym otoczeniu, jakim jest 
pulsar.

Planety i ich „Słońca” wykryte przez teleskop kosmiczny Kepler
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