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HC-7ii  Exo-planeten 

GASTSPREKER : DR. MATHEW KENWORTHY 



Vijf  standard detectie methodes (met voor-  en nadelen) 

1) Astrometrie  

Kijk naar een (regelmatige) schommeling van de positie van een ster 
rond het massa middelpunt van een ster plus planeet.   

2)  Doppler variatie    

Kijk naar de schommeling van spectrale sterl i jnen, omdat de radiele 
snelheid van de ster a.g.v.  de zwaarte-kracht van een begeleidende 
planeet verandert .   

3)  Transit  methode  

Kijk naar de l ichtcurve van een ster ; bij  geringe inclinatie is er een 
primair minimum te zien op het moment dat een planeet ‘voorlangs ’  
beweegt.  Soms ook secundair  minimum te zien. 

4) Direct imaging 

Meest voor de hand l iggende methode, maar allesbehalve gemakkeli jk 
omdat de ster vele malen helderder is dan de exoplaneet.  

5)  Micro lensing 

Zwaartekracht werkt als lens en versterkt het l icht van een achtergrond 
ster.  
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DETECTIE EXO-PLANETEN 
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DIRECT IMAGING 

HOE HELDER IS EEN PLANEET ? 

 Of om het anders te zeggen: hoeveel grootte ordes in 

helderheid (magnitude) moeten overbrugbaar zijn om een exo-

planeet rechtstreeks te kunnen zien ? 

 En in welke kleur kun je het beste proberen een exo-planeet 

rechtstreeks te zien. Optisch ligt voor de hand, maar klopt dat 

wel ? Een planeet weerkaatst licht van een ster, maar kan ook 

thermische straling uitzenden …  
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DIRECT IMAGING 

HOE HELDER IS EEN PLANEET ? 



5 

DIRECT IMAGING 

HOE HELDER IS EEN PLANEET ? 
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DIRECT IMAGING 

HOE HELDER IS EEN PLANEET ?  
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DIRECT IMAGING 

HOE HELDER IS EEN PLANEET ?  
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DIRECT IMAGING 

HOE HELDER IS EEN PLANEET ?  
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PLANCK CURVE ZWARTE STRALER 
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DIRECT IMAGING 

HOE HELDER IS EEN PLANEET ? 
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DIRECT IMAGING 
VERGELIJK REFLECTIE VS THERMISCHE EMISSIE 
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DIRECT IMAGING: SAMENVATTEND 
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INSTRUMENTATIE; TRICKS 
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OF GOEDE SAMPLE KEUZE 
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DIRECT IMAGING 
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RESULTAAT: HR8799 
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RESULTATEN: FOMALHAUT B 



19 

TIME RECORDING MOTION EXOPLANETS 
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“MICRO-LENSING” 

Deze techniek maakt gebruik van de gelegenheid waarbij licht van een verre ster 

gebogen en versterkt wordt door het zwaartekrachtsveld van een zich meer op de 

voorgrond bevindende ster. De aanwezigheid van een planeet in de buurt van die zich 

op de voorgrond bevindende ster leidt ertoe dat het licht van de verre ster gedurende 

korte tijd een stuk helderder wordt (‘scherper stellen van lens’) 



 Grote aantal detecties maakt het mogelijk om statistiek te 

bedrijven, echter … belangrijk om in de gaten te houden, dat 

 -  de detectiemethodes ook met een bias komen en 

 met beperkingen, en 

 - die statistiek zowel fysisch/chemische informatie als 

 puur waarneemtechnische informatie geeft. 

 

 Grootheden: soort ster (metalliciteit ) waar planeet wordt 

gevonden, massa planeet, afstand planeet-ster, afstand 

aarde-planeet, excentriciteit  baan, inclinatie, aantal planeten 

om ster, mogelijke resonanties van planeten, temperatuur van 

planeet, samenstelling planeet en eventueel atmosfeer, 

rotatie snelheid, zelfs stabiliteit  planeet ,   …  
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EXOPLANETEN / STATISTIEK 
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EXOPLANETEN / STATISTIEK 

Screenshot 28.03  
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EXOPLANETEN / STATISTIEK 

MASSA PLANEET VS AFSTAND TOT STER 

Different colors = Different detection 

methods (red = transit, blue = RV, brown = 

direct imaging, green = microlensing 
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EXOPLANETEN / STATISTIEK /  

DO IT YOURSELF 

LINK NAAR SITE 

http://exoplanets.org/
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EXOPLANETEN / STATISTEK 

OMLOOPTIJDEN (SINDS 1995) 

HOT JUPITERS 

JUPITER ANALOGUES 
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EXOPLANETEN / STATISTIEK 

AFSTAND PLANEET-STER 
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EXOPLANETEN / STATISTIEK 

MINIMUM MASSA VERDELING 

Aantal planeten neemt sterk toe naarmate mpl kleiner wordt 
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HALVE LANGE AS VS EXCENTRICITEIT 



 Veel nadruk op ‘habitable zone’, het gebied waar de afstand tot 
een ster ervoor zorgt dat water bij  ongeveer 1 atm vloeibaar voor 
kan komen; hangt af van soort ster en positie exo-planeet, 
evenals excentriciteit .  

 

 

 

 

 Bovendien andere factoren: denk aan magneetveld, duur dag, 
aanwezigheid atmosfeer, broeikasteffect , etc..  

 En ook de ster (lees zon) gedraagt zich niet constant: ‘faint 
young Sun paradox’: voor een groot deel van de historie was de 
zon niet l ichtkrachtig genoeg om de aarde in de habitable zone 
te plaatsen. 

 Probleem veel complexer dan veelal weergegeven in populair 
wetenschappelijke ti jdschriften.  
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TENSLOTTE; EXO-AARDES 
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DE ‘HABITABLE ZONE’  
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WWW.HZGALLERY.ORG 
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ONTSTAAN VAN LEVEN OP AARDE 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Timeline_evolution_of_life.svg
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ONTSTAAN VAN LEVEN OP AARDE 

VERSCHILLENDE THEORIEN 

 ‘Oersoep ’  op Aarde vol-

doende om aminozuren, 

suikers, etc. in te vormen. 

 Urey Miller experiment 

60-er jaren. 

 Wordt tegenwoordig aan 

getwijfeld.  

 

 Experiment nagebouwd in 

NATURALIS. 

 Veel andere theorien. 
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ONTSTAAN VAN LEVEN OP AARDE 

VERSCHILLENDE THEORIEN 

Water en bouwstenen van het leven zijn in het heelal gevormd 

(vooral in ijslagen op interstellaire stofdeeltjes) en middels 

meteorieten naar de Aarde (en andere planeten) gebracht. 

  Vakgebied van de astrochemie en astrobiologie. 
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 Idee dat een planeet in de habitable zone ‘automatisch ’  
geschikt is voor leven is een veel te naïeve insteek.  

 Leven heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en gedurende 
een zeer lange periode moet alles ‘kloppen ’ .   

 Veel parameters bepalen of een zone bewoonbaar is. Denk 
aan: 

 Ster evolutie: de lichtkracht van sterren kan met de jaren varieren, 
waardoor een planeet baan binnen/buiten de zone kan vallen. 

 Planeet migratie. 

 Een broeikas effect kan temperaturen (on)gunstig beïnvloeden. 

 Opbouw planeet is bepalend om bescherming te bieden tegen 
zonnewind (magnetisch veld nodig). 

 Wel of geen (stabiele) atmosfeer hangt af van combinatie 
zwaartekracht en temperatuur.  

 Rotatie snelheid planeet bepaalt dag/nacht ritme en chemie. 

 Maan heeft stabiliserende werking op draaias (precessie). 
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HOE UNIEK IS DE AARDE ? 



 Veel parameters bepalen of een zone bewoonbaar is. Denk 

aan: 

 Chemische samenstelling: water, water, water, maar ook de 

bouwstenen van het leven moeten op de een of andere manier zijn 

gevormd (COMs = complex organic matter)  gekoppeld aan 

ontstaansgeschiedenis van een zonnestelsel. 

 Inwerking straling op oppervlak. 

 Lokale zwaartekracht en eventuele getijden werking. 

 Catastrofale gebeurtenissen: inslagen van killer objects, ster 

erupties, gravitationele resonanties, zeer grote vulkaanuitbarstingen, 

veranderingen in albedo, veranderingen van samenstelling atmosfeer 

en/of klimaat, … 

 Voorbeeld: uitsterven dinosaurussen, verschillende theorieen; inslag 

komeet, maar ook verandering gemiddelde temperatuur, … 

 … en nog zo veel meer 
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HOE UNIEK IS DE AARDE ? 
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INTELLIGENT LEVEN BUITEN ONS 

ZONNESTELSEL ? DRAKE EQUATION 



 Moeten we misschien gewoon veel dichterbij zoeken ? Denk 

aan leven in vloeibare oceanen (getijdenwerken) op manen 

van Jupiter of stukken onder de grond (i.v.m. straling aan 

oppervlak) van Mars.  

 En misschien moeten we ook naar andere vormen van leven 

zoeken. 

 

 

 

 

 

 

 Ook op Aarde ? 
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LEVEN IN ONS ZONNESTELSEL 
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TENTAMEN 24.05 VAN 14-17 UUR / LOCATIE IN STUDIEGIDS 

SCHRIFTELIJK 

GEEN OPEN BOEK  

REKENMACHINE EN GEODRIEHOEK MEENEMEN 

 

BEKIJK EN BEGRIJP DE SLIDES,  

KIJK GOED NAAR DE PRAKTIKA EN WERKCOLLEGES 

 GEBRUIK JE KENNIS INLEIDING ASTROFYSICA 

 

VIER TENTAMENS MET UITWERKINGEN STAAN VANAF VOLGENDE 

WEEK ONLINE 

 

VRAGENUURTJE (NIEUW TIJDSTIP IN WEEK VOOR TENTAMEN)  
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DIT WAS HET COLLEGE 

PLANETENSTELSELS 


