Småplaneter
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På tvåhundra år har antalet kända småplaneter i
solsystemet ökat från en till flera hundra tusen. Efter
hand har det visat sig att dessa mindre kroppar kan
ha vitt skilda egenskaper och kanske också skilda
ursprung. Här ges en beskrivning av grundläggande
egenskaper samt var forskningen befinner sig idag.

av Claes-Ingvar Lagerkvist

U

nder nittonde århundradets första natt 1801 upptäcktes den första småplaneten av sicilianaren
Giuseppe Piazzi. Under 1800-talet upptäcktes
sedan allt fler småplaneter. De kallades då även asteroider. Asteroid betyder liten stjärna. Alla var belägna
mellan Mars’ och Jupiters banor. De rörde sig i vad vi i
dag kallar asteroidbältet, med ett medelavstånd till solen
på mellan 2,0 och 3,2 astronomiska enheter (svensk beteckning AE). Etthundra år senare hade man upptäckt
ca 400 småplaneter, och ytterligare etthundra år senare,
dvs. nu när vi skriver 2005,
finns det nästan 100 000 numrerade objekt med välbestämda
banor och många fler objekt
med mindre exakta banor. Se
bilden överst på nästa sida.
Olika grupper av småplaneter
Man brukar dela in småplaneterna i ett flertal undergrupper.
Utöver majoriteten i asteroidbältet finns det trojaner, kentaurer, jordnära asteroider, transneptunska objekt och Hildaasteroider, för att nämna de
viktigaste. Jag presenterar dem
i tur och ordning:
Trojaner
Redan 1772 visade fransmannen Joseph Louis Lagrange att
stabila banor för småplaneter
kan finnas om solen, en planet

och småplaneten befinner sig i hörnen av en liksidig triangel. De småplaneter som uppfyller dessa villkor kallas
trojaner. Detta gäller ursprungligen och särskilt dem som
är associerade med Jupiter.
Den första trojanen, som hittades 1906, benämndes
(588) Achilles – trojaner som rör sig framför Jupiter
har fått namn efter greker och de bakom efter trojaner
från Troja. Idag känner vi nästan 2 000 sådana Jupitertrojaner, med storlekar från ett par kilometer tvärsöver
upp till ett par hundra kilometer. Jupitertrojanerna har
alla ungefär samma medelavstånd till solen som Jupiter.
Deras banor lutar ofta kraftigt mot solsystemets plan,
den s.k. ekliptikan. Även Mars
har kända trojaner, Neptunus
har en och jorden har också
en kropp som rör sig i en
trojanliknande bana. Än idag
vet man vet inte om Jupitertrojanerna har bildats i sina
nuvarande banor eller om de
är infångade.

Så kan man finna småplaneter. Apolloasteroiden (1580)
Betulia fotograferad av författaren med Uppsalaobservatoriets Schmidtteleskopet vid Mount Stromlo-observatoriet i
Australien 1976. Under den 90 minuter långa exponeringen
har Betulia och jorden rört sig i förhållande till varandra
och asteroiden avbildas därför som ett utdraget spår bland
stjärnorna.
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Kentaurer
Längre ut i planetsystemet
härskar de så kallade kentaurerna (se t.ex. Astronomisk
Tidskrift nr 1, 2000 s. 16).
Av dessa småplaneter har
hittills ett femtiotal kunnat
identifieras och katalogiseras. Kentaurerna rör sig över

De inre delarna av vårt planetsystem med korrekta positioner av alla objekt den 6 juni 2005. Positioner för asteroider i huvudbältet återges med små svarta prickar. Hildaasteroider är blå och trojaner är röda. De lila prickarna
är jordnära asteroider. Kometerna är lite större gröna prickar och planeterna Merkurius, Venus, jorden, Mars och
Jupiter något större grå prickar. Endast Jupiter, dit de röda trojanerna på ömse sidor hör, är markerad med namn.
Bild av Ola Karlsson.

stora områden i vårt planetsystem. Närmast solen är en
del nästan inne vid Jupiterbanan och som längst bort
kommer en del ut till Plutos bana. Den först kända kentauren, (2060) Chiron, visade sig sedan vara en komet.
Transneptunska kroppar
Långt ute vid Neptunus och Pluto finns en relativt
nyupptäckt grupp av småplaneter. Den första upptäcktes 1992 men redan omfattar gruppen nästan
1 000 kända medlemmar. Att dessa transneptunska
kroppar bör finnas förutsades av Kenneth Edgeworth
på teoretiska grunder så tidigt som på 1940-talet.
Nyligen upptäcktes en småplanet av Mike Brown m.fl.
(se omslagets främre insida) som antagligen är större
än Pluto. Den gör ett omlopp runt solen på drygt 500
år.
Dessutom finns ett stort antal småplaneter som
rör sig över ännu större delar av planetsystemet.
(90377) Sedna kommer nästan så långt bort från solen som 1 000 AE. Den kommer aldrig närmare än
76 AE.

Hildaasteroider
Asteroiderna i denna grupp har alla ett medelavstånd till
solen som ligger nära 4 AE. Detta gör att ett omlopp
runt solen tar 8 år. Jupiter med ett medelavstånd av 5,2
AE gör ett varv på 12 år. Under 24 år hinner således en
Hildaasteroid göra 3 varv medan Jupiter gör 2. Vi kallar
detta för medelrörelseresonansen 3:2 mellan Hildaobjekten och Jupiter. (Trojanerna befinner sig i resonansen 1:1.) De
Hildaasteroider som i dag finns kvar i resonansen har antagligen bildats där och studier av dessa ger upplysningar
om förhållandena inom denna del av planetsystemet.
Jordnära asteroider
Geologer förkastade länge tanken på att det skulle finnas nedslagskratrar på jorden eller andra planeter. Men
för ca 50 år sedan visade geologen Eugene Shoemaker att den välkända Barringerkratern i Arizona var
resultatet av ett asteroidnedslag för ungefär 25 000 år
sedan. Nedslagskroppen var inte större än en normal
stadsbuss, men gav upphov till en krater med diametern
1,5 kilometer.
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De jordnära asteroidernas ursprung
Varifrån kommer då dessa jordnära asteroider? De kan
inte alla vara rester från solsystemets barndom. Kratertätheten på planeter och månar tillsammans med kropparnas korta livslängder gör att populationen behöver
ett tillskott hela tiden. En trolig förklaring är kollisioner
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Bortom asteroidbältet
Under senare tid har mitt intresse inriktats mot de småplaneter som finns utanför huvudbältet, Hildaasteroider,
Cybeleasteroider och trojaner. Information om asteroidytans sammansättning kan man få genom spektroskopi.
Som ett bra mått på en asteroidytas fysiska egenskaper
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Intensitet

Eugene Shoemaker började därför tillsammans med
mellan kroppar nära resonans med Jupiter. Efter kolkollegan Eleanor Helin så småningom att systematiskt
lisionerna kan sedan Jupiters gravitationella påverkan ge
söka efter jordbanekorsande asteroider med det lilla
sådana banor att asteroiderna korsar de inre planeterSchmidtteleskopet på Palomarobservatoriet – tidigare
nas. En annan möjlighet är att vissa av dessa objekt är
hade dessa objekt upptäckts mer eller mindre av en
”döda” kometer.
slump.
Totala anSnart börtalet NEAs
jade ett
har man förmönster i
sökt att uppbanorna
skatta med
framträda
olika metooch vi fick
der. Kraterganska
räkningar på
snart en injorden och
delning av
månen ger
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i Aten-,
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och Amorunder lång
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tid har varit
uppkallade
konstant.
efter deras
Ett annat
typasteroid. Så här kan en småplanet se ut på nära håll! När rymdsonden Galileo var på väg till Jupiter passerade den sätt är att
Atenasteroi- 1993 småplaneten (243) Ida och tog en serie bilder. Då visade det sig att Ida överraskande nog hade en använda obderna till- måne, det är den lilla pricken till höger i bilden. Småplanetmånen fick namnet Dactyl. Medelradien för den servationsoregelbundna Ida är ca 16 km och för den lilla Dactyl endast 0,7 km. Det är alltså verkligen små himlakropbringar
resultat där
par det rör sig om, men de skulle ändå kunna förorsaka väldig skada på jordelivet vid en eventuell kollision.
största
man letat
delen av
efter dessa
sin tid innanför jordbanan. Apolloasteroiderna kommer
typer av objekt. Totala antalet jordnära objekt större
innanför jordbanan och Amorasteroiderna kommer
än en kilometer i diameter kan uppskattas till mellan
närmare solen än 1,3 AE, men de korsar inte jordens
1 200 och 2 000. Att totala antalet NEAs är så osäkert
bana.
beror bland annat på att dessa objekt vistas större delen
De himlakroppar som kan komma nära jorden bruav ett banomlopp långt bort från solen och jorden. Enkar kallas NEAs, Near Earth Asteroids. Idag känner vi
dast när de kommer ganska nära jorden blir de tillräcknästan 3 500 jordnära asteroider. Ett vidare begrepp
ligt ljusa för att kunna observeras.
är NEOs, Near Earth Objects, och då räknas även komeSå gott som alla NEAs kolliderar förr eller senare
terna in.
med någon av de inre planeterna, slungas in i solen elDe flesta av dessa jordnära asteroider kolliderar så
ler kastas ut ur planetsystemet. Som en grov uppskattsmåningom med någon av de inre planeterna eller
ning gäller att jorden under en miljon år träffas av tre
solen. Under senare år har därför ett stort antal obserkilometerstora bumlingar med hastigheter av 40–50 km
vationsprojekt startat för att kunna kartlägga hur vanper sekund. Effekten av sådana nedslag blir naturligtvis
liga dessa objekt är. Detta har också lett till att vanliga
förödande för så gott som allt djurliv på jorden. Stoftet
objekt i huvudbältet har upptäckts i allt större antal.
som kastas upp gör att det blir totalt mörkt, och kallt,
Även Schmidtteleskopet vid Kvistabergs observatorium
under mycket lång tid efter nedslaget. Det ger dock å
utanför Uppsala har använts i ett sådant projekt (se Astandra sidan en unik möjlighet för nya arter att utveckronomisk Tidskrift nr 2, 2000, s. 8).
las.
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Spektra för fyra Cybeleasteroider tagna med NTT på La Sillaobservatoriet. De ser trots allt ganska lika ut, men den något olika
lutningen tyder på att de har olika sammansättning av ytskiktet.

Samband mellan småplaneternas banstorlek och excentricitet
(ellipsform). Jordnära objekt har plottats med rött, alla andra småplaneter med blått. Cybeleasteroiderna finns vid ca 3,4 AE, Hildaobjekten vid ca 4 AE och trojanerna har nästan samma medelavstånd som
Jupiter, dvs. kring 5,2 AE.

kan man använda lutningen av spektrum. Vi började
därför att med NTT (New Technolog y Telescope) vid La
Silla-observatoriet i Chile undersöka Hildagruppens
medlemmar. Vi fann ganska snart att det var en tydlig
skillnad i sammansättningen mellan små och stora
asteroider inom gruppen. Dessutom visade det sig att

Hildagruppen som helhet avvek mycket från vad man
tidigare trott. Vi beslöt därför att utvidga undersökningen med medlemmar ur Cybelegruppen. Det visade
sig att de små asteroiderna inom Hilda- och Cybelegruppen är avsevärt rödare än de stora objekten. Detta kan
förklaras med att de små är kollisionsfragment, medan
de stora är mer ursprungliga med ytor som varit exponerade för solstrålningen under längre tid. Båda grupperna
uppvisar samma egenskaper där ca 100 km är gränsen
mellan röda och mörkare objekt.
För Jupitertrojaner började vi med att försöka uppskatta totala antalet objekt med en diameter större än
15 km. Schmidtteleskopet på La Silla användes under
Jupiteroppositionerna 1996, 1997 och 1998 för att avbilda stora himmelsområden. Under oppositionen 1996
togs ett stort antal bilder av ett 700 kvadratgrader stort
område. Dessa granskades sedan manuellt. Med en
gränsmagnitud av 19,5 hittades 399 objekt som på grund
av sin långsamma rörelse kunde karakteriseras som trojaner. En extrapolering efter ett antal korrektioner gav
sedan att det bör finnas 1 100 trojaner som rör sig framför Jupiter och som är större än 15 km. I dag när många
fler nya trojaner upptäckts ser vi att detta var en mycket
god förutsägelse. I samband med denna undersökning
hittade jag också kometen P/1996 R2. Den var extra
intressant eftersom det gick att visa att den hade fångats
in av Jupiter så sent som 1990, bara ett par år innan den
upptäcktes. Bilden här intill visar hur banan ändrades
på grund av att den kom så nära Jupiter som 0,2 AE i
juni–juli 1990.
♦

Nedan beskrivs hur Infångningen av kometen P/1996 R2 (Lagerkvist) kan ha gått till. Man ser hur kometen rör sig under nästan
55 år (startpunkten är 1942) fram till strax efter upptäckten 1996.
Planetbanorna för jorden, Mars, Jupiter och Saturnus syns i blått. I
juni–juli 1990 skar kometen Jupiterbanan och Jupiter befann sig då
också nära skärningspunkten. Beräkningar visar att händelseförloppet vid närpassagen med Jupiter är väldigt osäkert. Kometen kan till
och med ha varit en tillfällig satellit till Jupiter under en tid.
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