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Egzoplanety
Egzoplaneta, planeta pozasłoneczna - planeta okrążająca gwiazdę (lub gwiazdy) inną niż Słońce.

1. Pierwszą egzoplanetę odkryto w 1992 roku.

2. Obecnie (pierwsza połowa 2020 roku) znanych jest ponad 4000 egzoplanet.

3. Większość egzoplanet odkryto w promieniu ok. 1000 lat świetlnych od Słońca.

4. Egzoplanety mogą być potencjalnym miejscem na których rozwinęło się życie.

5. Większość znanych egzoplanet nie została odkryta poprzez bezpośrednie obserwacje a w sposób pośredni
(odbijają znikomą ilość światła w porównaniu do strumienia światła emitowanego przez gwiazdę, która
otaczają).

Rysunek: Artystyczna wizja świata w potrójnym układzie gwiazdowym. Źródło grafiki:
http://www.boulder.swri.edu/˜terrell/dtart.htm



Superziemie
Superziemie to skaliste planety pozasłoneczne o masie wahającej się między 1,25 a 4 masami Ziemi1

1. Pierwsze dwie superziemie zostały odkryte przez polskiego astronoma Aleksandra Wolszczana. Są to
jednocześnie dwie pierwsze odkryte planety pozasłoneczne.

2. Większość superziem okrąża swoją gwiazdę macierzystą w czasie nie przekraczającym 100 dni.

3. Najczęściej spotykana wartość promienia orbity tego typu planet wynosi 0,05 j.a.2

4. Przypuszcza się, iż są zbudowane głównie z krzemianów, czyli materii stanowiącej podstawowy budulec
planet skalistych w Układzie Słonecznym.

5. Obecnie (pierwsza połowa 2020 roku) znanych jest ponad 1000 superziem.

Rysunek: Artystyczna wizja kilku znanych superziem. Źródło grafiki: NASA/Ames/JPL-Caltech.

1Niektórzy definiują superziemie jako planety o masach między 1 a 10 mas Ziemi.
2Jednostka astronomiczna (j.a.) to miara odległości równa średniej odległości Ziemi od Słońca. Wynosi w przybliżeniu 150 mln km.



Metody wykrywania planet pozasłonecznych: metoda wykorzystująca efekt Dopplera
(ang. radial velocity method)

Rysunek: Z powodu wzajemnego przyciągania
grawitacyjnego planety i gwiazdy ciała te poruszają się
wokół wspólnego środka masy. Gdy gwiazda oddala się od
obserwatora, długość fali obserwowanej przez obserwatora
ulega zmniejszeniu (linia czerwona), gdy gwiazda się
zbliża, obserwator zaobserwuje zwiększenie długości fali
wysyłanej przez gwiazdę (linia niebieska). Taka zmiana
obserwowanej długości fali świadczy o istnieniu
niewidocznej planety. Źródło grafiki: https://phys.org



Metody wykrywania planet pozasłonecznych: metoda tranzytu (ang. transit method)

Rysunek: Tranzyt planety na tle tarczy gwiazdy oraz
obserwowana zmiana jasności gwiazdy spowodowana
tranzytem. W przypadku gdy planeta przechodzi przed
tarczą gwiazdy, zasłania jej część a zatem obserwator
zauważa zmniejszenie jasności gwiazdy. Źródło grafiki:
NASA.



Metody wykrywania planet pozasłonecznych: metoda astrometryczna
(ang. astrometry method)

Rysunek: Ruch gwiazdy na tle innych gwiazd może
oznaczać, że gwiazda ta posiada planetę (planety)
krążącą wokół niej. Źródło grafiki: własna



Metody wykrywania planet pozasłonecznych: metoda wykorzystująca
mikrosoczewkowanie grawitacyjne (ang. gravity microlensing method)

Rysunek: Ilustracja wyjaśniająca zasadę działania metody
mikrosoczewkowania grawtacyjengo. Źródło grafiki:
http://www.planetary.org/explore/space-
topics/exoplanets/microlensing.html



Metody wykrywania planet pozasłonecznych: bezpośrednie obserwacje
(ang. direct detection and imaging method)

Rysunek: Gwiazda HR 87994wraz z planetami. Źródło
grafiki: NASA/JPL-Caltech/Obserwatorium Palomar.

4Nazwy gwiazd często noszą nazwy katalogów w których zostały opisane. Gwiazda HR 8799 to ośmio tysięczna siedemset dziewięćdziesiąta
dziewiąta gwiazda z katalogu Katalog jasnych gwiazd (ang. Bright Star Catalogue). Katalog ten jest oznaczany: HR, BS, Yale.



Trochę statystyk dotyczących egzoplanet

Rysunek: Skumulowany wykres odkrycia ezoplanet z
podziałem na metodę detekcji. Źródło grafiki:
https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu

Rysunek: Odkrycia egzoplanet w danym roku w podziale na
metodę detekcji. Źródło grafiki
https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu



Warunki sprzyjające życiu
Warunki panujące na egzoplanetach sprzyjające pojawieniu się życia:

1. Temperatura powierzchni obiektu znajduje się w granicach np. -70◦ a +80◦

2. Ciało zawiera gęstą atmosferę a w niej biosygnatury (O2, O3, CH4, H2O)

3. Pod powierzchnią ciała istnieje zbiornik/zbiorniki płynnej wody.

4. Na ciele występuje specyficzne zestawienie izotopów różnych pierwiastków jak C, H, N, które w danym
środowisku nie mogłyby powstać bez udziału organizmów żywych.

Rysunek: Artystyczna wizja układu planetarnego TRAPPIST-15. Źródło grafiki: NASA/JPL-Caltech.

5Nazwa tego układu pochodzi od teleskopu TRAPPIST (Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope) przy pomocy którego dokonano
jego odkrycia. Teleskop ten znajduje się na pustyni Atakama w Chile.



Poszukiwanie życia na egzoplanetach

1. Nasłuchiwanie w celu odebrania sygnałów radiowych (programy takie jak np. SETI).

2. Skład atmosfer egzoplanet (szukanie biosygnatur).

3. Rozmiar oraz gęstość egzoplanety (na ich podstawie można wywnioskować czy składa się ona ze skał,
gazów czy np. zawiera wodę).

4. Nachylenie osi obrotu do płaszczyzny ruchu planety, długość doby.

5. Wytypowanie egzoplanet na których mogą istnieć warunki sprzyjające życiu (tj. egzoplanet znajdujących się
w ekosferze).

Rysunek: Artystyczne wizja powierzchni planety znajdującej się w układzie podwójnym. Źródło grafiki:
https://exoplanets.nasa.gov



Poszukiwanie egzoplanet znajdujących się w ekosferach
Ekosfera (zwana również ”strefą zamieszkiwalną” (ang. habitable zone)) to taki obszar o kształcie warstwy
sferycznej znajdujący się wokół gwiazdy w której mogą istnieć fizyczne oraz chemiczne warunki sprzyjające
istnieniu życia (w szczególności płynna woda, temperatura np. -70◦C - +80 ◦C).

1. W Układzie Słonecznym znajduje się w odległości 0,72 - 1,52 a.u. od Słońca (możliwe inne definicje)

2. Położenie ekosfery zależy od parametrów gwiazdy np. jej jasności

3. Położenie ekosfery zależy od wielu czynników takich jak skład atmosfery (chmury, gazy cieplarniane itp.)
czy albeda egzoplanety.

4. Płynna woda może pojawić się na egzoplanecie (egzoksiężycu) z powodu ciepła wywołanego istnieniem sił
pływowych.

5. Ekosfery egzoplanet na których życie oparte jest np. na amoniaku mogą znajdować się w zupełnie innym
obszarze (inna temperatura topnienia amoniaku).

Źródło grafiki: http://earth-chronicles.com/space/the-
habitable-zone.html



Poszukiwanie egzoplanet znajdujących się w ekosferach
Ponieważ w większości przypadków nie znamy składu atmosfery egzoplanet jak również innych parametrów,
można przyjąć w przybliżeniu, że położenie ekosfery dane jest zależnością d ∼

√
I , gdzie d to odległość

egzoplanety od gwiazdy, natomiast I to jasność gwiazdy.

Źródło grafiki: domena publiczna.



Materiał pomocniczy



Katalog egzoplanet
Link do katalogu egzoplanet: http://exoplanets.org/table. Po kliknięciu w powyższy link uzyskujemy
następujący widok, gdzie w pierwszej kolumnie podana jest nazwa egzoplanety. Klikając w pole ”Name” można
posortować egzoplanety według nazwy. Pole ”Filter” pozwała filtrować egzoplanety według nazwy.

http://exoplanets.org/table


Parametry egzoplanety oraz gwiazdy potrzebne do znalezienia rozmiarów ekosfery
Klikając w nazwę egzoplanety (lewa kolumna) uzyskujemy widok jak na poniższym rysunku, gdzie czerwonymi
elipsami zaznaczono położenie parametrów potrzebnych do określenia rozmiarów ekosfery oraz tego czy dana
planeta znajduje się w ekosferze.

Czerwonymi elipsami zaznaczono
odpowiednio:

1. Półoś wielką orbity
egzoplanety, a, wyrażoną w j.a.
(pole ”Semi-Major Axis”)6.

2. Promień gwiazdy, R�,
wyrażony w promieniach
Słońca (pole ”Radius of
Star”).

3. Temperaturę efektywną, T∗eff ,
gwiazdy (pole ”Teff”)
wyrażoną w kelwinach.

6Jest to średnia odległość egzoplanety od gwiazdy macierzystej.



Rozmiary ekosfery
Minimalna odległość ekosfery od gwiazdy:

rmin = r0
R?
R�

(
T?eff

T�eff

)2

(1)

Maksymalna odległość ekosfery od gwiazdy:

rmin = r1
R?
R�

(
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T�eff

)2

(2)

gdzie r0 = 0.72 j.a., r1 = 1.53 j.a., R� - promień Słońca, R? - promień gwiazdy, T�eff = 5776 K - temperatura
efektywna Słońca, T?eff - temperatura efektywna gwiazdy.



Przykłady analizy
Planeta Kepler 107-d krążąca wokół gwiazdy Kepler 1077

Dla tego obiektu mamy a = 0.078 j.a.; dla gwiazdy którą ta egzoplaneta okrąża natomiast T∗eff = 5851K oraz
jej promień R∗ = 1.411R�. Gdzie dla obliczeń pomijamy niepewności pomiaru. Ze wzoru (1) otrzymujemy
zatem minimalną wartość granicy ekosfery

rmin = 0.72 j.a.
1.411R�

1R�

(
5851K
5772K

)2

= 1.04 j.a. (3)

ze wzoru (2) maksymalną wartość granicy

rmax = 1.52 j.a.
1.411R�

1R�
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)2

= 2.20 j.a. (4)

Uzyskaliśmy więc, że ekosfera wokół gwiazdy Kepler 107 rozciąga się w odległości 1.04 j.a. do 2.22 j.a. od jej
środka. Planeta Kepler 107-d znajduje się w średniej odległości 0.078 j.a. od tej gwiazdy, a więc dużo bliżej, niż
zaczyna się jej ekosfera.

7W przypadku tej egzoplanety (oraz gwiazdy którą okrąża) jej nazwa pochodzi od teleskopu kosmicznego Kepler należącego do agencji NASA
poszukującego ziemio-podobnych planet pozasłonecznych. Znane są 4 planety krążące wokół gwiazdy Kepler 107, oznaczone jako Kepler 107-b,
Kepler 107-c, Kepler 107-d oraz Kepler 107-e. Planety odkryte przez teleskop Keplera oznaczane są analogicznie, zaczynając od litery b.



Dodatkowe warunki
Mając już egzoplanety znajdujące się w ekosferach można ograniczyć się do takich typu ziemskiego, przyjmując
następujące ograniczenia dla wybranych egzoplanet:

1. Warunki bardziej restrykcyjne: 0.5R⊕ < Rp ¬ 1.5R⊕ i\lub 0.1m⊕ < mp ¬ 5m⊕

2. Warunki mniej restrykcyjne: 0.5R⊕ < Rp ¬ 2.5R⊕ i\lub 0.1m⊕ < mp ¬ 10m⊕

Gdzie Rp oraz R⊕ to promień egzoplanety oraz Ziemi, odpowiednio, mp oraz m⊕ to masa egzoplanety oraz
Ziemi, odpowiednio. Należy jednak zaznaczyć, iż nie dla wszystkich egzoplanet te dane są dostępne.

Czerwonymi elipsami zaznaczono odpowiednio:

1. Masę egzoplanety, mp , wyrażoną w masach
Jowisza (pole ”Planet Mass”).

2. Promień planety, Rp , wyrażony w promieniach
Jowisza (pole ”Planetary Radius”).

W obliczeniach należy przyjąć masę Jowisza jako równą
317.83 masom Ziemi, natomiast promień Jowisza jako
równy 10.517 promieniom ziemskim.
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