AKTUELL FORSKNING

VILKA ÄR

EXOPLANETERNA?
Två nya rymdteleskop
ska ta reda på svaren

av Carina Persson

F

orskning om livets uppkomst och hur planetsystem
bildas och utvecklas är ett av de mest prioriterade
och spännande områdena inom astronomi och
rymdforskning idag. För det behövs både teoretiska
modeller och noggranna observationer. Men under
hela människans historia fram till för bara 25 år sedan har
forskningen bara baserats på vårt eget planetsystem.
Det är nämligen extremt svårt att observera planeter
runt andra stjärnor – exoplaneter – på grund av de enorma
avstånden i rymden och för att planeters ljus är miljarder
gånger svagare än stjärnornas ljus.
1992 hittades trots allt den första exoplaneten som
kretsade kring en pulsar, och 1995 upptäcktes den första
exoplaneten som kretsade kring en solliknande stjärna, 51
Pegasi b, av de schweiziska astronomerna Michel Mayor
och Didier Queloz. Då fick vi äntligen bevis för att det
faktiskt existerar planeter kring andra stjärnor.
Nästa steg i exoplanetforskningen var att upptäcka fler
planeter, vilket krävde nya instrument, nya teleskop och
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utveckling av ännu fler detektionstekniker. De flesta detektionsteknikerna bygger på mätningar av stjärnans ljus,
rörelser och hastighet som påverkas av de för oss osynliga
planeterna. Vissa metoder utförs bäst från marken, som
mätningar med den så kallade radialhastighetsmetoden,
då man mäter planetens påverkan på stjärnans hastighet
i synlinjen med vilken den kretsar runt det gemensamma
masscentrumet.
Andra metoder, som transitmetoden, utförs bäst med
rymdteleskop, även om flera sådana avsökningar skett med
markbaserade teleskop. En transit (även kallad en passage)
sker när en exoplanet passerar mellan oss och stjärnan,
vilket medför en ytterst liten minskning av stjärnans ljus.
Sådana mätningar visar vilken diameter planeten har i
förhållande till stjärnan, medan planetens massa relativt
stjärnan bestäms ur radialhastighetsmätningar. Den första
rymdsatelliten vars mål var att söka efter exoplanetpassager var CoRoT (2006–2013), ett samarbete mellan franska
rymdstyrelsen och ESA. Med CoRoT upptäcktes flera

Plato

Cheops

dussin exoplaneter, bland dem den första steniga superjorden, CoRoT-7b. Idag har fler än 3 000 exoplaneter detekterats, och de flesta har upptäckts under de senaste åren av
NASA:s Keplerteleskop som sköts upp 2009.
Vägen till kunskap om planeterna
Dagens exoplanetforskning som nu tagit nästa steg framåt
syftar till att karaktärisera planeterna. Framför allt innebär
det att ta reda på exoplaneternas massa och storlek. Med
dessa parametrar kan man räkna ut en medeltäthet som
gör det möjligt att bestämma planetens sammansättning,
t.ex. om den består av järn, sten eller gas och i vilka proportioner. Man kan också beräkna exoplanetens ytgravitation, vilket avgör om den kan behålla en atmosfär. Andra
viktiga parametrar är planetens avstånd från sin stjärna,
rotationsperiod, ålder, sammansättning av atmosfären om
det finns någon, och naturligtvis – om exoplaneten befin-

ner sig i den beboeliga zonen. Denna zon beskriver det
avstånd från en stjärna som planeten kan befinna sig i för
att vatten ska kunna vara flytande, vilket anses vara nödvändigt för liv som vi känner det. Men förutom en lagom
temperatur behövs även en lagom tät atmosfär.
Var tredje månad släpps nya mätningar från Kepler
teleskopets projekt K2, som pågått sedan teleskopets styrning slutade fungera i maj 2014. Teleskopet riktar in sig
på ljusstarkare stjärnor än under dess första år, och upptäckter följs upp från marken. Av de tiotusentals stjärnor
som hittills observerats av K2 uppvisar några enstaka
procent passager. Även om varenda stjärna har planeter
så är nämligen sannolikheten låg för att en exoplanet ska
befinna sig i siktlinjen mellan oss och stjärnan. Möjliga
upptäckter kan sedan följas upp med stora markbaserade
teleskop och kraftfulla spektrografer, som harps vid La
Silla-observatoriet i Chile. Med noggranna mätningar av
stjärnans radialhastighet kan exoplaneter både bekräftas
och deras massa uppskattas.
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CHEOPS och PLATO heter två nya europeiska rymdteleskop med
samma mål – att ta reda på mer om planeterna som kretsar kring
andra stjärnor än solen.
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CHEOPS ska göra precisionsmätningar av stjärnors
ljus – för att kunna uppskatta planeters storlek som
passerar framför sin sol.

mångfald behövs dock nya teleskop och instrument som
är ännu känsligare än de som tidigare använts. Dessutom
behöver man observera betydligt ljusstarkare stjärnor än
vad Kepler gjorde.
Därför har en ny generation rymdteleskop planerats,
nämligen cheops, tess, och plato. tess (Transiting
Exoplanet Survey Satellite) är en liten NASA-mission som
kommer att skjutas upp i början av 2018, och dess observationer kommer omedelbart att släppas offentligt till glädje
för alla exoplanetforskare. tess kommer att utföra en avsökning av hela himlen och mäta ljusstyrkan hos närbelägna och ljusstarka stjärnor under två år. Man förväntar sig
hitta 1 500 exoplaneter. De flesta av dessa kommer att vara
kortperiodiska, eftersom tess kommer att observera mer
än halva himlen under enbart 30 dygn.
I Europa är det cheops och plato som gäller – och
Sverige är med på båda.
CHEOPS: Snabbt bättre koll på planeterna
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Fördelen med ljusstarka stjärnor är att det blir betydligt
lättare att upptäcka små förändringar av en stjärnas hastighet
som orsakas av små planeter. Att upptäcka en s.k. het Jupiter
kring en solliknande stjärna på en tiondel av jordens avstånd
från solen får stjärnans hastighet att variera med 90 m/s med
en period på ca 11 dygn, vilket är lätt att detektera. Men
jordliknande planeter i samma bana som jorden får stjärnans
hastighet att variera med bara 0,1 m/s med en period på ett år,
vilket försvinner i en ljussvag stjärnas spektrala brus.

Satellitprojektet cheops (Characterising ExOPlanet Satellite)
är ett samarbete mellan Schweiz och ESA, med viktiga bidrag
från många av ESA:s medlemsländer inklusive Sverige. Det
är ett ovanligt rymdprojekt såtillvida att projektet utvaldes i
oktober 2012 av ESA som en S-klass (S som i small) mission
med en planerad uppskjutning redan 2017 (men som har
blivit senarelagd till 2018). Normal tid för de flesta rymdprojekt är annars tiotals år innan uppskjutning. Arbetet är
hektiskt, men det är ändå ett relativt litet projekt som bygger
på välkänd teknik i en låg omloppsbana kring jorden.
Cheops kommer under minst 3,5 år att med ultrahög
precisionsfotometri observera närbelägna och ljusstarka

Hur ovanligt är vårt solsystem?
Så hur många beboeliga, jordlika planeter har man hittills
hittat i vår hemgalax Vintergatan? Än så länge bara en
enda – jorden. Man har upptäckt en handfull exoplaneter
ungefär i jordens storlek och/eller massa i respektive stjärnas beboeliga zon, men osäkerheterna i mätningarna gör
att det är svårt att bestämma planeternas sammansättning.
Många av exoplaneterna har istället visat sig tillhöra nya
klasser, helt olika solsystemets planeter, till exempel heta
Jupitrar, mini-Neptunus, och superjordar. Jordliknande
planeter som består framför allt av silikat och järn antas
gynna livets utveckling, medan minigasplaneter inte anses
vara beboeliga. Av alla hittills detekterade exoplanetsystem är dessutom solsystemets uppbyggnad unik med sina
fyra små och steniga planeter längst in, och fyra stora
gasjättar relativt långt ut som alla kretsar i samma plan
runt solen. Eftersom metoderna att leta efter exoplaneter
betydligt lättare upptäcker stora planeter extremt nära sin
moderstjärna, så behöver det inte återspegla den faktiska
populationen av exoplaneter i Vintergatan. För att kunna
hitta jordliknande planeter och förklara exoplaneternas
16 POPULÄR ASTRONOMI NR 2 2017

CHEOPS genomgår akustiska tester för att säkra att instrumentet
klarar uppsändningens påfrestningar.
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PLATO består av 26 kameror som tillsammans ska genomsöka stora
områden på himlen. I bakgrund en illustration av dess mål: planeter
som passerar framför sina stjärnor.
stjärnor som man redan vet har exoplaneter med en period
under 50 dygn. Man kommer att observera en stjärna i taget med en precision av uppmätt radie på 10 % eller bättre.
Målet är att med passager karaktärisera exoplaneter
med storlekar mellan jordens och Neptunus’ diametrar,
vilkas massor redan är bestämda med radialhastighetsmetoden. En kombination av dessa två metoder ger information om en mängd viktiga parametrar utöver massa och
radie. Just nu pågår intensivt arbete med att sammanställa
en lista över intressanta exoplaneter.
Utöver dessa tillkommer nyupptäckta objekt kontinuerligt. Man förväntar sig också att kunna upptäcka nya
planeter i samma planetsystem som de tidigare upptäckta
exoplaneterna. Noggrann planering krävs för att veta exakt
när man ska rikta teleskopet mot de utvalda exoplaneterna
för att fånga en transit. Dessutom kommer en mindre del
av cheops’ observationstid att vara tillgänglig för öppna
ansökningar från forskare världen över. De mest intressanta planeternas atmosfärer kan sedan observeras spektroskopiskt med NASA:s James Webb-teleskop med planerad
uppskjutning 2018.
Arianespace kommer att skjuta upp cheops med en Soyuzraket från Europas rymdbas i Kourou. cheops kommer
att dela åkturen ut i rymden med en annan satellit. Strax
efter uppskjutningen kommer de separeras till respektive
bana. Datum för uppskjutning är inte fastställt, men närmar
sig snabbt – cheops ska vara testad och klar i slutet av 2018.
Resultaten från cheops kommer att bidra till teoretiska
modeller av hur mångfalden av olika typer av exoplaneter
bildas och utvecklas. Många Jupiterliknande exoplaneter
har märkligt nog visat sig ha banor så nära sin stjärna att
ett år bara är några få jorddygn. Detta ställde till det för de
teoretiska modellerna i början, eftersom gasjättar inte kan

bildas så nära sin stjärna på grund av för lite tillgängligt
material. Stora planeter bildas istället utanför den så kallade snölinjen som markerar gränsen där temperaturen til�låter vattenis. Lösningen på problemet heter migration: en
förändring av planeternas banor, framför allt av avståndet
till moderstjärnan, i början av planetsystemets bildande.
Men fortfarande är många av detaljerna inte lösta.
En viktig del i förberedelserna inför uppskjutningen är
att utveckla och testa mjukvara som analyserar ljuskurvor.
För det mesta är det mycket svårt att hitta svaga passager i
en ljuskurva. En Jupiterliknande planet ger ca 1 % minskning av ljuset från en solliknande stjärna, och en jordliknande planet ger bara 0,01 % minskning av ljuset i ca 10
timmar en gång per år. Dessutom måste man sortera bort
många falska signaler, alltså små minskningar i ljuset som
inte orsakats av exoplaneter utan av instrumenten, närliggande stjärnor i synfältet, dubbelstjärnor, solfläckar och
solutbrott och mycket annat. Sveriges bidrag till cheops
koordineras från Stockholms universitet och består av två
platser i styrelsen, två platser i den vetenskapliga kommittén, samt grupper på Chalmers, Lunds och Stockholms
universitet som arbetar med viktig mjukvara och deltagande i många arbetsgrupper.
PLATO: stjärnkoll på nya planeter
Ett stort problem i exoplanetforskning är kanske överraskande stjärnan själv. De olika detektionsmetoderna ger
nämligen planeternas radie och massa relativt stjärnan,
vars parametrar oftast har rätt stora fel. Dessa fel fortplantar sig till planeten, och när man väl räknat ut dess täthet
är osäkerheterna så stora att det är omöjligt att bestämt
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PLANETENS MASSA (I JORDMASSOR)

säga om den är jordliknande eller inte. Stjärnans, och därmed planetens, ålder bestäms idag utifrån stjärnmodeller
vilka också har stora osäkerheter. Information om stjärnans aktivitet och luminositet behövs även för att kunna
bestämma vilken typ av strålning och hur mycket som når
planeten. Om planeten är nära en aktiv stjärna är risken
stor att dess atmosfär blåser bort, och därmed skulle det
vara oerhört svårt för liv att uppstå även om planeten befinner sig i den beboeliga zonen. plato (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) tillhör den nästa generationen
av transitexperiment som är designade för både upptäckt
och karaktärisering av exoplaneter tillsammans med deras
moderstjärnor med oöverträffad precision. Det genomgripande temat är ”Vad är förhållandena för planetbildning
och uppkomsten av liv?”
Tiotusentals nya planeter
plato valdes 2014 av ESA som ett mellanstort, M-klassprojekt med planerad uppskjutning 2025. Sverige deltar
med design och analys av filter och deltagande i flera arbetsgrupper bland annat utveckling av ljuskurvor.
plato kommer att få 24 teleskop för observationer i
vitt ljus med ett mycket stort synfält (2 250 kvadratgrader),
som gör att man i en enda observation kan se miljoner stjärnor samtidigt, och två ytterligare kameror för observationer
av de allra ljusstarkaste stjärnorna. Med den här designen
kommer man att kunna observera alla sorters stjärnor under lång tid. Den totala livslängden för missionen är fyra år,
med möjlighet till fyra års förlängning. Målet är att upptäcka
tusentals exoplaneter med 1–20 jordmassor kring solliknande stjärnor i den beboeliga zonen, med en exakt bestämning
av viktiga parametrar som täthet (~1 % noggrannhet) som
är minst tio gånger bättre än tidigare.
Tiotusentals större planeter förväntas dessutom upptäckas.
För att nå den här precisionen i mätningarna kommer
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PLANETENS RADIE (I JORDRADIER)

GJ 1214b

Vad är planeterna gjorda av?
Kunskap om en planets massa och radie berättar om dess
innehåll. I den här grafen visar
prickarna några av de minsta
kända exoplaneterna – samt
jorden och Venus. Felstaplarna
för exoplaneternas massa och
radie är ofta betydligt större än
prickarnas storlek.

20

plato att observera små oscillationer på stjärnornas ytor
med astroseismologi. De små oscillationerna orsakas av
ljudvågor som färdas fram och tillbaka mellan stjärnans
yta och dess inre. Det djup vid vilken vågen reflekteras
tillbaka mot ytan beror på vågens storlek och förhållandena vid detta djup. Med noggranna studier av miljoner olika
vågor får man en oerhört detaljerad och exakt information
om stjärnan, t.ex. dess täthet och temperatur i olika lager,
dess inre rotation, ålder, massa och storlek. Men vågorna
ändrar bara stjärnans ljusstyrka med några miljondelar
på några minuters period, vilket ställer extrema krav på
instrumenten.
Eftersom plato kommer att observera ett mycket stort
antal ljusstarka stjärnor kommer en del av projektet att fokusera på spektroskopiska uppföljningsobservationer med
markbaserade teleskop för komplett karaktärisering av
exoplaneterna. Observationerna kommer att resultera i en
katalog med exakta planetmassor och radier, medeltäthet,
åldrar, sammansättning av atmosfärer och skalhöjd (hur
tätheten i atmosfären förändras med höjden). Åldrar kommer att sätta in exoplaneterna i en evolutionär sekvens.
Arktitekturen hos exoplanetsystemen som formas genom
olika fysiska och dynamiska processer på olika tidsskalor
kan bestämmas. Katalogen kan också användas för att välja
ut kandidater för spektroskopiska studier av exoplanet
atmosfärer som kan avslöja möjligt liv genom så kallade
biomarkörer (t.ex. förekomst av metan och syrgas).
Med alla dessa fantastiska nya rymdsatelliter ser forskarna förväntansfullt framåt och arbetar intensivt med alla
förberedelser. Framförallt plato kommer att revolutionera
vår förståelse av planetbildning och utveckling av planetsystem, avslöja om världar som vår egen är vanliga och
om de är lämpliga för utveckling av liv. Och för varje nytt
steg i forskningen kommer vi allt närmare svaret på frågan
om vi har sällskap eller inte i Vintergatan. 
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