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filmen Avatar har en astronomiskt intressant synvinkel 
i den moderna forskningen. Sökandet efter planeter 
och beboeliga miljöer bortom jordens är idag ett hett 

ämne. När precisionen på mätningar förbättras, och den 
kritiska gränsen nås för att kunna observera exoplaneter 
med jämförbara massor till jorden, så undrar man också 
om möjligheten för att hitta Pandora finns. 

Exomånen Pandora ska befinna sig i dubbelstjärnesys-
temet Alfa Centauri, som har observerats mycket genom 
åren. Även om man är övertygad att där inte finns några 
planetsystem med stora gasjättar så kan det finnas planeter 
med massor jämförbara med jorden. Anders Johansen 
är astronom i nederländska Leiden som snart blir lektor 
vid Lunds observatorium. Han menar att livet är tufft för 
blivande planeter i dubbelstjärnor som Alfa Centauri.

– Jag skulle säga att stenplaneter säkert kan ha bildats 
kring både Alfa Centauri A och B. Men gasjättar är svårare.

Enligt gällande teori bildas planeter genom att stoft 
klumpar ihop sig och växer till så kallade planetesimaler, 
som i sin tur kolliderar och bildar planeter. I ett dubbelsys-
tem gör det att det är lättare att bilda små planeter än stora, 
menar Anders Johansen.

– Störningarna som stjärnorna utför på planetesima-
lerna kan leda till att de får höga hastigheter. Vid en kol-
lision kan de då slås sönder istället för att slås ihop och 
växa till en planet.  

EfTER fILMEN AVATAR

Skulle Pandora kunna finnas på riktigt?

med jätteplaneten Polyphemus och dess andra månar hängande i himlen blir det sällan riktigt mörkt på filmen avatars måne – eller snarare 
exomåne – Pandora.

Att hitta exomånar

Möjligheten finns redan att upptäcka exomånar där stora 
exoplaneter redan är kända, med hjälp av den så kall-
lade passage-metoden. Det berättar Alexis Brandeker, 
forskarassistent vid Stockholms universitet. Med metoden 
mäter man den avtagande ljusstyrkan hos en stjärna när 
en planet passerar förbi och täcker upp delar av dess ljus. 
Genom att mäta variationer i omloppstid för exoplaneten, 
och också i tiden för passagen, kan man fastställa närvaron 
av en måne i systemet (se även artikeln av Greg Laughlin i 
PA 2009/2).

– Man mäter alltså påverkan som månen har på plane-
ten den befinner sig i omlopp runt, säger Alexis Brandeker.

Ännu ett sätt att hitta exomånar är genom så kallad 
mikrolinsning. Gravitationslinsning får man när en tung 
himlakropp böjer ljuset från en mer avlägsen stjärna vid 
en passage. Metoden har redan använts för att upptäcka 
några ganska avlägsna exoplaneter. Planeten – eller månen 
– funkar som en lins som fokuserar ljuset från objektet 
bakom och ljusstyrkan kan ökas enormt beroende på hur 
passagen sker över objektet. Metoden har dock nackdelen 
att en upptäckt blir mycket svårt att följa upp med andra 
observationer.

Filmen recenserar vi på sidan 39.
Tobias Albertsson
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4 PoPulär astronomi   nr 1 �010 fotot i sidhuvud och sidfot visar nyfödda stjärnor i lilla magellanska molnet. foto: nasa / esa.


