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Abstract
In this thesis we study the dynamics of extrasolar planetary systems. Firstly, we discuss methods of
detecting exoplanets, such as the transit method, the radial velocity method and the direct imaging, as
well as advantages and disadvantages of using each of them. Afterwards, we study some of the
extrasolar planetary systems that have been detected by these methods and check their stability in
time. Finally, we emphasize to the system HR 8799, whose exoplanets have been detected with direct
imaging, and try to find under what conditions this can remain stable after long-term evolution.
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Εισαγωγή
Ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών εξισώσεων – Μέθοδος Bulirsch - Stoer
Η μελέτη διαφορικών εξισώσεων δεύτερης ή ανώτερης τάξης απλοποιείται στη μελέτη ενός συστήματος Ν
ζευγών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης για τις συναρτήσεις yi, i=0, 1, …, N-1, οι οποίες έχουν τη
μορφή

dyi ( x)
 f i ( x, y0 ,..., yN 1 ), i=0,…, N-1
dx

(1)

όπου οι συναρτήσεις fi στο δεύτερο μέλος είναι γνωστές.
Ένα πρόβλημα όμως που περιλαμβάνει συνήθεις διαφορικές εξισώσεις δεν προσδιορίζεται μόνο από τις
εξισώσεις. Πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα
αριθμητικά έχει η φύση των οριακών συνθηκών του προβλήματος. Οι οριακές συνθήκες είναι αλγεβρικές
συνθήκες για τις τιμές των συναρτήσεων fi στις εξισώσεις (1). Γενικά, αυτές μπορεί να ικανοποιούνται σε
διακριτά, συγκεκριμένα σημεία, αλλά δεν διατηρούνται μεταξύ αυτών των σημείων. Οι οριακές συνθήκες
μπορεί να είναι απλές, για παράδειγμα, να απαιτούν ορισμένες μεταβλητές να έχουν ορισμένες
αριθμητικές τιμές, αλλά μπορεί να είναι και σύνθετες, όπως για παράδειγμα, ένα σύστημα γραμμικών
αλγεβρικών εξισώσεων μεταξύ των μεταβλητών.
Συνήθως το είδος των οριακών συνθηκών είναι αυτό που καθορίζει ποια αριθμητική μέθοδος είναι εφικτή.
Οι οριακές συνθήκες χωρίζονται σε δύο ευρείες κατηγορίες:



Τα προβλήματα αρχικών τιμών, όπου όλα τα yi δίνονται σε μια αρχική τιμή xS και ζητείται να
βρεθούν τα yi σε ένα τελικό σημείο xf ή σε μια λίστα διακριτών σημείων
Τα προβλήματα οριακών συνθηκών δύο σημείων, όπου οι οριακές συνθήκες προσδιορίζονται σε
περισσότερα από ένα x. Τυπικά, κάποιες συνθήκες προσδιορίζονται στο xS και οι υπόλοιπες στο xf.

Η βασική ιδέα οποιασδήποτε ρουτίνας για τη λύση του προβλήματος αρχικών τιμών έχει ως εξής:
Ξαναγράφουμε τα dy και dx των εξισώσεων (1) ως πεπερασμένα διαστήματα Δy και Δx και
πολλαπλασιάζουμε τις εξισώσεις με Δx. Αυτή η διαδικασία δίνει αλγεβρικές σχέσεις για τη μεταβολή των
εξισώσεων όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή x αυξάνεται κατά ένα βήμα Δx. Στο όριο όταν το βήμα γίνει
πολύ μικρό επιτυγχάνεται μια καλή προσέγγιση της βασικής διαφορικής εξίσωσης. Αυτή ακριβώς τη
διαδικασία ακολουθεί η μέθοδος Euler, που όμως δεν έχει πρακτική αξία. Όμως όλες οι αριθμητικές
μέθοδοι καταλήγουν στην ίδια ιδέα: προσθέτουμε μικρές προσαυξήσεις στις συναρτήσεις, στα δεξιά μέλη
των εξισώσεων, πολλαπλασιασμένες με το βήμα.
Μια από τις αριθμητικές μεθόδους είναι η προέκταση Richardson (Richardson extrapolation), η οποία
προεκτείνει το υπολογιζόμενο αποτέλεσμα στην τιμή που θα είχε προκύψει αν το βήμα ήταν πολύ
μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται να γίνει προέκταση σε βήμα ίσο με
το μηδέν. Οι πρώτοι που εκτέλεσαν πρακτικά αυτή την ιδέα ήταν οι Bulirsch και Stoer και γι’ αυτό το λόγο
οι μέθοδοι προέκτασης ονομάζονται μέθοδοι Bulirsch-Stoer.
Οι τεχνικές που θα αναφερθούν αφορούν διαφορικές εξισώσεις που περιέχουν λείες συναρτήσεις. Η
μέθοδος Bulirsch- Stoer είναι η μέθοδος που επιτυγχάνει λύσεις συνήθων διαφορικών εξισώσεων με
μεγάλη ακρίβεια και ελάχιστη υπολογιστική προσπάθεια. Υπάρχουν μόνο τρεις προϋποθέσεις:




Όταν οι συναρτήσεις στο δεύτερο μέλος των εξισώσεων δεν είναι λείες και υπολογίζονται με
παρεμβολή, τότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η μέθοδος Runge-Kutta με
προσαρμοζόμενο βήμα.
Οι τεχνικές που θα αναφερθούν δεν είναι αναγκαστικά ικανοποιητικές για διαφορικές εξισώσεις
που έχουν ιδιόμορφα σημεία μέσα στο διάστημα της ολοκλήρωσης. Για αυτές τις περιπτώσεις
καλύτερα να χρησιμοποιείται η μέθοδος Runge-Kutta με προσαρμοζόμενο βήμα.
4



Ίσως να υπάρχουν κάποια προβλήματα στα οποία και οι συναρτήσεις είναι λείες και τα δεύτερα
μέλη των εξισώσεων τους είναι δαπανηρό να υπολογιστούν, όπου χρησιμοποιούνται μέθοδοι
πρόβλεψης - διόρθωσης.

Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν 3 βασικές ιδέες. Η πρώτη είναι η αναβαλλόμενη προσέγγιση στο όριο, του
Richardson (Richardson’s deferred approach to the limit). Η ιδέα είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο το
τελικό αποτέλεσμα ενός αριθμητικού υπολογισμού να είναι το ίδιο μια αναλυτική συνάρτηση (εάν είναι
πολύπλοκο) ρυθμιζόμενης παραμέτρου, όπως το βήμα h. Η αναλυτική συνάρτηση μπορεί να εξετάζεται
με εκτέλεση της πράξης με διαφορετικές τιμές του h, καμία από τις οποίες δεν χρειάζεται να είναι αρκετά
μικρή ώστε να αποδώσει την ακρίβεια που επιθυμούμε. Όταν γνωρίζουμε αρκετά για τη συνάρτηση,
μπορούμε να την προσαρμόσουμε σε μια αναλυτική μορφή και να την υπολογίσουμε στο σημείο h=0.
Η δεύτερη ιδέα έχει να κάνει με τι είδους συνάρτηση χρησιμοποιούμε για την προσαρμογή. Οι Bulirsch και
Stoer πρώτοι αναγνώρισαν την δύναμη της ορθολογικής συνάρτησης παρεκβολής (rational function
extrapolation) στις εφαρμογές τύπου Richardson. Οι δυναμοσειρές γνωρίζουμε ότι έχουν περιορισμένη
ακτίνα σύγκλισης. Οι προσαρμογές της ορθολογικής συνάρτησης μπορεί να έχουν καλές προσεγγίσεις στις
αναλυτικές συναρτήσεις ακόμα και αν οι διάφοροι όροι στις δυνάμεις του h έχουν συγκρίσιμα μεγέθη. Με
άλλα λόγια, το h μπορεί να είναι τόσο μεγάλο ώστε να καταστεί όλη η ιδέα της «τάξης» της μεθόδου χωρίς
νόημα και η μέθοδος μπορεί ακόμα να εργάζεται έξοχα. Παρ’ όλα αυτά, πολύ πρόσφατες εμπειρίες
προτείνουν ότι για λεία προβλήματα η απλή πολυωνυμική παρεκβολή είναι ελαφρώς πιο αποδοτική από
την ορθολογική συνάρτηση παρεκβολής. Σε κάθε περίπτωση, θα υιοθετήσουμε την πολυωνυμική
παρεκβολή ως την προεπιλογή.
Η τρίτη ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο ολοκλήρωσης, της οποίας η συνάρτηση σφάλματος
είναι αυστηρά ομαλή, επιτρέποντας την ορθολογική συνάρτηση ή την πολυωνυμική προσέγγιση να είναι
της τάξης του όρου h2 και όχι του h.
Αν συνδυάσουμε τις παραπάνω ιδέες θα έχουμε την μέθοδο Bulirsch-Stoer . Ένα απλό βήμα της BulirschStoer μας μετακινεί από το x στο x+H, όπου H θεωρείται ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο βήμα. Ένα μόνο
βήμα είναι ένα μεγάλο άλμα αποτελούμενο από πολλά (δεκάδες με εκατοντάδες) μικρότερα βήματα της
modified midpoint method, τα οποία μετά ανάγονται σε μηδενικό βήμα.
Modified Midpoint Method
Η modified midpoint method προάγει ένα διάνυσμα των εξαρτημένων μεταβλητών y(x) από ένα σημείο x
σε ένα σημείο x+Η με μια ακολουθία από n βήματα, το καθένα από τα οποία έχει μέγεθος h,
h = H/n

(2)

Κατ’ αρχήν, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την modified midpoint method από μόνη της σαν μια
μέθοδο ολοκλήρωσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Πρακτικά, η μέθοδος έχει την πιο σημαντική
εφαρμογή της ως μέρος της πιο δυναμικής μεθόδου Bulirsch-Stoer.
Ο αριθμός των υπολογισμών που απαιτούνται στο δεξί μέλος από την modified midpoint method είναι
n+1. Οι τύποι για την μέθοδο είναι:

z0  y ( x )
z1  z0  hf ( x, z 0 )
z m 1  z m 1  2hf ( x  mh, zm )
y ( x  H )  yn 

για m=1,2,…n-1 (3)

1
zn  zn 1  hf ( x  H , zn )
2

5

Εδώ τα z είναι ενδιάμεσες προσεγγίσεις οι οποίες προχωρούν με βήμα h, ενώ yn είναι η τελική προσέγγιση
στο y(x+H). Η μέθοδος βασικά είναι μια μέθοδος Runge-Kutta, διαμορφωμένη στα πρώτα και τα
τελευταία σημεία. Αυτά δίνουν το προσδιοριστικό «modified».
Η modified midpoint method είναι μιας δεύτερης τάξης μέθοδος, όπως η Runge-Kutta, αλλά με το
πλεονέκτημα της απαίτησης (ασυμπτωτικά για μεγάλα n) υπολογισμού μόνο μιας παραγώγου για κάθε
βήμα h, αντί για δύο που απαιτούνται στη δεύτερης τάξης Runge-Κutta.
Η χρησιμότητα της modified midpoint method στην τεχνική Bulirsch-Stoer εξάγεται από ένα
συμπέρασμα, όσο αφορά τις εξισώσεις (3), που οφείλεται στον Gragg. Αποδεικνύεται ότι το σφάλμα των
(3), εκφραζόμενο σαν δυναμοσειρά στο h,το βήμα, περιλαμβάνει μόνο άρτιες δυνάμεις του h,


y n  y ( x  H )   ai h 2 i

(4)

i 1

όπου το H παραμένει σταθερό, αλλά το h αλλάζει μεταβάλλοντας το n στην (2). Το σημαντικό σε αυτή την
άρτια δυναμοσειρά είναι ότι, αν κάνουμε τα συνηθισμένα τρικ συνδυάζοντας τα βήματα για να διώξουμε
ανώτερης τάξης όρους σφαλμάτων, μπορούμε να κερδίσουμε δύο τάξεις σε μια στιγμή.
Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι ο n είναι άρτιος αριθμός και έστω το yn/2 είναι το αποτέλεσμα εφαρμογής
της (2) και (3) με το μισό αριθμό βημάτων, n -> n/2. Ο υπολογισμός

y( x  H ) 

4 yn  yn / 2
3

(5)

είναι τέταρτης τάξης ακριβής, όπως και η τέταρτης τάξης Runge-Kutta, όμως απαιτεί μόνο περίπου 1.5
υπολογισμούς των παραγώγων για κάθε βήμα h αντί για τους τέσσερις υπολογισμούς της Runge-Kutta.
Η μέθοδος Bulirsch-Stoer
Προσπαθώντας να διασχίσουμε το διάστημα H χρησιμοποιώντας την modified midpoint method
αυξάνουμε την τιμή του n, δηλαδή του αριθμού των βημάτων. Οι Bulirsch και Stoer αρχικά πρότειναν την
ακολουθία
n=2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, …, [nj=2nj-2], …
Ποιο πρόσφατη δουλειά από τον Deuflhard προτείνει ότι η ακολουθία
n=2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, …, [nj=2n(j+1)], … (6)
είναι συνήθως πιο αποδοτική. Για κάθε βήμα, δεν ξέρουμε εκ των προτέρων πόσο μακριά θα μπορούμε
να φτάσουμε αυτή την ακολουθία. Μετά από κάθε διαδοχικό n που δοκιμάζεται, θα επιχειρείται μια
πολυωνυμική παρεκβολή. Αυτή η παρεκβολή δίνει τις νέες τιμές και τις εκτιμήσεις σφάλματος. Αν τα
σφάλματα δεν είναι ικανοποιητικά, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο αριθμό βημάτων n. Αν είναι
ικανοποιητικά, συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα ξεκινώντας εκ νέου με n=2.
Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ένα άνω όριο, πάνω από το οποίο συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν κάποια
εμπόδια στο δρόμο μας για το διάστημα H, οπότε πρέπει να μειώσουμε το H, αντί να το υποδιαιρέσουμε.
Εξάλλου, η απώλεια της ακρίβειας εισέρχεται αν επιλέγουμε πολύ ακριβή υποδιαίρεση. Στις εφαρμογές, ο
μεγαλύτερος αριθμός του n που δοκιμάζεται ονομάζεται ΚΜΑΧΧ. Συνήθως αυτό είναι ίσο με 8, η όγδοη
τιμή της ακολουθίας (6) είναι 16, άρα αυτός είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός των υποδιαιρέσεων του Η
που επιτρέπουμε.
Εφαρμόζουμε τον έλεγχο σφαλμάτων με την παρακολούθηση της εσωτερικής συνοχής και
προσαρμόζοντας το βήμα ώστε να ταιριάζει στο προκαθορισμένο όριο του τοπικού σφάλματος αποκοπής.
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Κάθε νέο αποτέλεσμα της ακολουθίας των ολοκληρώσεων της modified midpoint method σημειώνεται σε
έναν πίνακα, τον οποίο γράφουμε σαν ένα κάτω τριγωνικό:

T00
T10

T11

T20

T21 T22

...

...

...

...

(7)

Εδώ Τk0=yk, όπου yk είναι το y(xn+H) υπολογισμένο με βήμα hk=H/nk. Επίσης

Tk , j 1  Tkj 

Tkj  Tk 1, j
( nk / n k  j ) 2  1

, j  0,1, ,..., k  1

Κάθε νέο βήμα hi ξεκινάει μια νέα γραμμή στον πίνακα, και μετά οι πολυωνυμικές παρεκβολές
συμπληρώνουν το υπόλοιπο της γραμμής. Κάθε νέο στοιχείο στον πίνακα προέρχεται από τα δύο
πλησιέστερα στοιχεία της προηγούμενης στήλης. Στοιχεία στην ίδια στήλη έχουν την ίδια σειρά, και το Τkk,,
το τελευταίο στοιχείο σε κάθε σειρά, είναι η μεγαλύτερης τάξης προσέγγιση με αυτό το βήμα. Η διαφορά
ανάμεσα στα δύο τελευταία στοιχεία μιας σειράς λαμβάνεται ως η (συντηρητική) εκτίμηση σφάλματος.
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Το πρόβλημα των Ν σωμάτων
Έστω Ν υλικά σημεία που κινούνται σε Νευτώνειο σύστημα αναφοράς  3 και οι μόνες δυνάμεις που
δρουν σε αυτά είναι οι μεταξύ τους βαρυτικές δυνάμεις. Έστω ότι το σημείο i έχει διάνυσμα θέσης qi και
μάζα mi>0. Εφαρμόζοντας τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα και το νόμο της βαρύτητας προκύπτουν οι
εξισώσεις κίνησης
..

N

mi q i   '

Gmi m j (q j  qi )

j 1

qi  q j

3



U
(1),
qi

όπου U 

Gmi m j



1 i  j  N

qi  q j

.

Στα παραπάνω, G είναι η σταθερά της παγκόσμιας έλξης, G=6.6738×10-11 m3/s2 kg, U είναι το αντίθετο
του δυναμικού και η απόστροφος στο άθροισμα δείχνει ότι δεν γίνεται η διαίρεση με το μηδέν ,άρα ο όρος
για i=j παραλείπεται. Αν q=(q1, q2, …, qN)   3 N και Μ=diag(m1, m1, m1, …, mN, mN, mN) οι εξισώσεις (1)
θα είναι της μορφής
..

M q

U
0
q
.

.

.

Όπως παραπάνω, ορίζουμε p=(p1, p2, …, pN)   3 N με p=M q , ώστε p i  mi q i είναι η ορμή του σημείου
i. Έτσι, οι εξισώσεις της κίνησης γίνονται
.

qi 

p i H

mi pi

.

N

pi   '

Gmi m j (q j  q i )
qi  q j

i 1

3

H
q i



(2)

Όπου η χαμιλτονιανή είναι
N

H 
i 1

pi

2

2 mi

U

Τα ολοκληρώματα της κίνησης
Το πρόβλημα των Ν σωμάτων είναι ένα σύστημα 6Ν εξισώσεων πρώτης τάξης, άρα η αναλυτική λύση
προϋποθέτει 6Ν-1 χρονοανεξάρτητα ολοκληρώματα και ένα χρονοεξαρτημένο ολοκλήρωμα της κίνησης.
Είναι σαφές ότι για Ν>2 δεν υπάρχουν αρκετά ολοκληρώματα. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 10
ολοκληρώματα της κίνησης για αυτό το σύστημα.
.

Έστω L=p1+…+pN η ολική ορμή. Από τις εξισώσεις (2) προκύπτει ότι L  0 αφού κάθε όρος του
..

αθροίσματος εμφανίζεται δύο φορές, με αντίθετο πρόσημο. Αυτό δίνει C  0 , όπου C 

m q
i

i

είναι

.

το κέντρο μάζας του συστήματος αφού C  L . Άρα η συνολική γραμμική ορμή είναι σταθερή και το
κέντρο μάζας του συστήματος κινείται με ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Με ολοκλήρωση της εξίσωσης του
κέντρου μάζας προκύπτει C=Lt+C0, όπου L και C0 είναι σταθερές της ολοκλήρωσης και είναι συναρτήσεις
των αρχικών συνθηκών. Άρα είναι ολοκληρώματα της κίνησης. Μ’ αυτό τον τρόπο προκύπτουν 6
σταθερές της κίνησης, οι τρεις συνιστώσες του L και οι τρεις συνιστώσες του C0.
n

Έστω A   q i  p i η συνολική στροφορμή του συστήματος. Τότε
1
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n
n
n Gm m q  ( q  q )
n
.
dA
.

i
j i
j
i
   q i  p i  q i  p    qi  mi q i   '
0
3
dt

1 
1
1
1
qi  q j

Το πρώτο από τα παραπάνω αθροίσματα είναι μηδέν, γιατί qi×qi=0. Στο δεύτερο άθροισμα γίνεται χρήση
του qi×(qj-qi)=qi×qj και έπειτα κάθε όρος του αθροίσματος εμφανίζεται δύο φορές με αντίθετο πρόσημο.
Έτσι, οι τρεις συνιστώσεις της στροφορμής είναι επίσης ολοκληρώματα της κίνησης. Τέλος, είναι γνωστό
ότι η ενέργεια Η είναι ολοκλήρωμα της κίνησης. Άρα υπάρχουν 10 ολοκληρώματα της κίνησης του
προβλήματος των Ν σωμάτων.
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Η ελλειπτική τροχιά
Έλλειψη ονομάζεται ο γεωμετρικός τόπος των σημείων επιπέδου των οποίων το άθροισμα των
αποστάσεων από τα δύο σταθερά σημεία, τις εστίες E1 και Ε2, είναι σταθερό και ισούται με 2α (Εικόνα 1).
Η έλλειψη χαρακτηρίζεται από την εκκεντρότητα e, τον μεγάλο ημιάξονα α και τον μικρό ημιάξονα b, για



τα οποία ισχύουν οι σχέσεις b  a 1  e



2 12

και e  c / a .

Η κανονική εξίσωση της έλλειψης (σε καρτεσιανές
συντεταγμένες) είναι η

x2 y2

 1 , ενώ σε πολικές
a2 b2

συντεταγμένες (r,ν) είναι η

r

p
a (1  e 2 )

1  e cos v 1  e cos v

(1)

όπου το κέντρο της έλλειψης συμπίπτει με την αρχή του
συστήματος συντεταγμένων. Η γωνία ν=θ-ω ονομάζεται
αληθής ανωμαλία, μετράται από την ελκτική εστία της
Εικόνα 1: Η έλλειψη
έλλειψης με αρχή τη γραμμή των αψίδων (ευθεία Ε1Ε2) και
αυξάνει κατά τη φορά κίνησης του σώματος. Η γωνία ω
ονομάζεται γωνία του περικέντρου (Εικόνα 2). Όταν θ=ω, το σώμα που κινείται στην ελλειπτική τροχιά
βρίσκεται στο περίκεντρο, όπου r=a(1-e) και όταν θ=180ο+ω, το σώμα βρίσκεται στο απόκεντρο της
τροχιάς και απέχει από το ελκτικό κέντρο r=a(1+e). Από το ολοκλήρωμα της ειδικής μηχανικής ενέργειας
(ενέργεια ανά μονάδα μάζας) C=-μ/2a, όπου μ=G(M+m) και με παραγώγιση της (1) προκύπτει η σχέση
που δίνει την ταχύτητα u ενός σώματος μάζας m που εκτελεί ελλειπτική τροχιά γύρω από σώμα μάζας Μ

2 1
u 2    
r a
Εξίσωση του Kepler
Από το δεύτερο νόμο του Kepler είναι γνωστό ότι ο λόγος των εμβαδών που διαγράφει ένας πλανήτης
στην τροχιά του γύρω από ένα αστέρι είναι ίσος με το λόγο των αντίστοιχων χρόνων της κίνησης. Άρα, αν
Τ είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να διαγραφεί το εμβαδόν ολόκληρης της έλλειψης Α=πab
και t-to ο χρόνος κίνησης που αντιστοιχεί σε
εμβαδόν Α1, θα ισχύει

t  to
T

A1
a 2 1  e 2

(2)

όπου η αρχή μέτρησης του χρόνου
ταυτίζεται με τη χρονική στιγμή κατά την
οποία το κινητό διέρχεται από το
περίκεντρο της τροχιάς, to≡τ, που
ονομάζεται χρόνος διάβασης του
περικέντρου. Με τη βοήθεια της εικόνας 3,
οι καρτεσιανές συντεταγμένες του κινητού
γράφονται ως συναρτήσεις της έκκεντρης
ανωμαλίας Ε ως εξής:
x=a(cosE-e)

2

y=a 1  e sin E

και το μέτρο του διανύσματος θέσης
Εικόνα 2: Ελλειπτική τροχιά
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r=a(1-ecosE)
Επίσης, από την γεωμετρία του σχήματος προκύπτουν οι σχέσεις cos E 

e  cos v
και
1  e cos v

1  e 2 sin v
sin E 
. Από την αναλυτική γεωμετρία ισχύει ότι ο λόγος των μηκών κάθε κοινής χορδής
1  e cos v
της έλλειψης και του περιγεγραμμένου κύκλου, κάθετης στη γραμμή των αψίδων, είναι ίσος με b/a. Άρα

a 2 1  e2
E  e sin E  .
A1=A(PCB)-A2 και μετά από τριγωνομετρικούς συλλογισμούς προκύπτει ότι A1 
2
Αντικαθιστώντας στη (2) προκύπτει η εξίσωση του Kepler

n(t   )  E  e sin E (3)
Η ποσότητα Μ=n(t-τ) ονομάζεται μέση ανωμαλία, έχει διαστάσεις γωνίας και αντιστοιχεί στη θέση ενός
ιδεατού κινητού που ακολουθεί ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας α με συχνότητα ίση προς τη μέση
κίνηση της πραγματικής ελλειπτικής τροχιάς.

Εικόνα 3: Υπολογισμός της εξίσωσης του Kepler

Η τροχιά στο διάστημα
Για τον ορισμό του ακριβή προσανατολισμού της τροχιάς ενός πλανήτη στο χώρο γίνεται χρήση ενός
τρισδιάστατου καρτεσιανού
συστήματος αναφοράς, ως
προς το οποίο ορίζουμε τα
στοιχεία της τροχιάς. Για την
κίνηση ενός πλανήτη γύρω από
έναν αστέρα, το σύστημα
αναφοράς θα έχει κέντρο τον
αστέρα, το επίπεδο xy θα
ταυτίζεται με τον ισημερινό του
αστέρα και ο άξονας Οz θα
ταυτίζεται με τον άξονα
περιστροφής του αστέρα. Σε
αυτή την περίπτωση, ο
προσανατολισμός της
Εικόνα 4: Η τροχιά στο διάστημα
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ελλειπτικής τροχιάς του πλανήτη καθορίζεται από τις γωνίες (i, Ω, ω) (Εικόνα 4). Η γωνία i ονομάζεται
κλίση της τροχιάς και είναι η γωνία που σχηματίζει το επίπεδο της κίνησης με το επίπεδο xy. Το σημείο
τομής της έλλειψης με το επίπεδο xy, απ’ όπου το σώμα περνά για πρώτη φορά σε σημείο με z>0
ονομάζεται αναβιβάζων σύνδεσμος της τροχιάς. Το αντιδιαμετρικό του σημείο ως προς τον αστέρα
ονομάζεται καταβιβάζων σύνδεσμος. Η ευθεία που συνδέει τα δύο αυτά σημεία λέγεται γραμμή των
συνδέσμων. Η γωνία που σχηματίζει ο αναβιβάζων σύνδεσμος με τον άξονα x (00 στο σχήμα) ονομάζεται
μήκος του αναβιβάζοντος συνδέσμου Ω. Τέλος, στο επίπεδο της τροχιάς, η γωνία που σχηματίζει η γραμμή
των αψίδων με τη γραμμή των συνδέσμων ορίζει τη γωνία του περικέντρου ω. Έτσι, η θέση του πλανήτη
ως προς αυτό το αδρανειακό σύστημα αναφοράς καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των έξι στοιχείων
της τροχιάς (a, e, i, Ω, ω, ν). Στη θέση της αληθούς ανωμαλίας ν χρησιμοποιείται συνήθως η μέση
ανωμαλία Μ. Στην περίπτωση κίνησης ενός μόνο πλανήτη γύρω από ένα αστέρι, όλα τα στοιχεία είναι
σταθερά με την πάροδο του χρόνου εκτός από την αληθή ή μέση ανωμαλία.
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Εξωπλανήτες
Ορισμός
Ο εξωπλανήτης, σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα ορισμό από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU),





Είναι ένα αντικείμενο με πραγματική μάζα μικρότερη από την ελάχιστη μάζα που απαιτείται για τη
θερμοπυρηνική σύντηξη του δευτερίου, που αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι είναι 13 μάζες Δία
(Jupiter mass ΜJ) για αντικείμενα μεταλλικότητας όπως αυτή του Ήλιου
Είναι σε τροχιά γύρω από ένα άστρο ή αστρικό υπόλειμμα
Έχει μάζα ή/και μέγεθος που είναι μεγαλύτερο από αυτό που χρησιμοποιείται ως όριο για τον
χαρακτηρισμό ενός σώματος ως πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα

Παρ’ όλα αυτά, ο ορισμός ενός πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα δεν προσδιορίζει με ακρίβεια ένα όριο
στη μάζα ή στο μέγεθος των σωμάτων, κι έτσι ο παραπάνω ορισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα
ακριβής.

Εικόνα 5: Η θέση στην ουράνια σφαίρα (κίτρινοι σταυροί) των εξωπλανητών που έχουν βρεθεί στο βόρειο ημισφαίριο (αριστερά)
και στο νότιο ημισφαίριο (δεξιά)

Δημιουργία εξωπλανητών
Οι πλανήτες, όπως και οι αστέρες, δημιουργούνται από την βαρυτική κατάρρευση ενός μεσοαστρικού
νέφους σκόνης και αερίου. Όταν το νέφος συστέλλεται, λόγω της διατήρησης της στροφορμής,
δημιουργείται ένας σχεδόν επίπεδος δίσκος αερίου και σκόνης. Οι πρώτες παρατηρήσεις αυτών των
δίσκων γύρω από αστέρες σαν τον Ήλιο έγιναν κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 είτε με απευθείας
παρατήρηση είτε με παρατήρηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπουν. Σήμερα πλέον, η
παρουσία των δίσκων αυτών είναι αδιαμφισβήτητη.
Οι πλανήτες θεωρούνται ότι δημιουργούνται μέσα σε αυτούς τους δίσκους, μέσα από μια διαδικασία κατά
την οποία το αέριο και κόκκοι πάγου συγκεντρώνονται υπό κάποιες (άγνωστες μέχρι σήμερα) συνθήκες
και σχηματίζουν την πρώτη μορφή πλανήτη. Στο εσωτερικό τμήμα του δίσκου, σε κοντινές αποστάσεις
από τον αστέρα, οι πτητικές ουσίες δεν μπορούν να συμπυκνωθούν, και έτσι, σε εκείνες τις περιοχές,
δημιουργούνται βραχώδεις πλανήτες, όπως η Γη. Σε μακρινότερες όμως αποστάσεις, στο εξωτερικό του
δίσκου, όπου ο πάγος μπορεί να συμπυκνωθεί, οι πλανητοειδείς αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να
διογκώνονται ώσπου να αποκτήσουν μάζα έως και 10 φορές τη μάζα της Γης. Όταν αποκτήσουν τέτοια
μεγάλη μάζα, έλκουν βαρυτικά το αέριο του δίσκου που τους περιβάλει, μέσα από μια ανεξέλεγκτη
διαδικασία. Έτσι δημιουργούνται αέριοι γίγαντες, παρόμοιοι με τους εξωτερικούς πλανήτες του ηλιακού
μας συστήματος. Μία άλλη θεωρία, υποστηρίζει ότι αυτοί οι αέριοι γίγαντες δημιουργούνται από βαρυτική
κατάρρευση μιας αστάθειας του πρωτοπλανητικού δίσκου.
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Το όριο Roche
Το όριο Roche είναι η μικρότερη δυνατή απόσταση που μπορεί να έχει ένα σώμα το οποίο περιφέρεται
γύρω από ένα άλλο, χωρίς το πρώτο να καταστρέφεται από τις παλιρροϊκές δυνάμεις. Το όριο αυτό
εφαρμόζεται στην κίνηση των πλανητών γύρω από τους αστέρες, καθώς και στην κίνηση των δορυφόρων
γύρω από τους πλανήτες. Αν τα σώματα έχουν την ίδια πυκνότητα, τότε το όριο Roche βρίσκεται σε
απόσταση 2.5 φορές την ακτίνα του κεντρικού σώματος. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην
δημιουργούνται πλανήτες στο εσωτερικό της ζώνης Roche παρά μόνο αν είναι αρκετά μικροί. Επίσης,
κατά τη δημιουργία του πλανήτη, το υλικό του πρωτοπλανητικού δίσκου έξω από τη ζώνη Roche θα
σχηματίσει δορυφόρους, ενώ το υλικό μέσα σε αυτή τη ζώνη θα σχηματίσει δακτυλίους ή θα απορροφηθεί
από τον πλανήτη.
Συντονισμοί
Σε ένα πλανητικό σύστημα, όπου πολλά σώματα περιφέρονται γύρω από ένα κεντρικό σώμα, μπορούν να
εμφανιστούν συντονισμοί. Οι συντονισμοί αυτοί αφορούν τις περιόδους περιφοράς των πλανητών και
ονομάζονται συντονισμοί μέσης κίνησης. Ένας συντονισμός είναι της τάξης n:m, όπου τα n και m είναι
ακέραιοι αριθμοί, όταν στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ένας πλανήτης εκτελεί n περιφορές γύρω από τον
αστέρα, ενώ ο άλλος εκτελεί m περιφορές.
Πολλοί συντονισμοί τέτοιου είδους συμβαίνουν στους δορυφόρους και τους δακτυλίους του Κρόνου μέσα
στο ηλιακό μας σύστημα, όπως και στη ζώνη αστεροειδών, στην οποία εμφανίζονται τμήματα χωρίς
κανένα αντικείμενο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον συντονισμό αυτής της περιοχής με το Δία, που έχει
ως αποτέλεσμα τα αντικείμενα σε εκείνη την περιοχή να έχουν απομακρυνθεί. Επίσης, το γεγονός ότι ο
Ποσειδώνας και Πλούτωνας βρίσκονται σε 3:2 συντονισμό μας δίνει την πληροφορία ότι ο Πλούτωνας
δημιουργήθηκε στη θέση που βρίσκεται σήμερα λόγω της συσσώρευσης πολλών μικρότερων σωμάτων που
βρίσκονταν σε συντονισμό με τον Ποσειδώνα. Συντονισμός μπορεί να συμβεί και μεταξύ της
περιστροφικής κίνησης και της περιόδου περιφοράς ενός σώματος. Παράδειγμα αποτελεί η σύγχρονη
τροχιά της σελήνης γύρω από το Γη.
Στατιστικές ιδιότητες των εξωπλανητών
Οι μέχρι σήμερα ανακαλύψεις εξωπλανητών περιλαμβάνουν τεράστιους πλανήτες με περιόδους μόλις 1,2
ημερών και άλλους με περιόδους της τάξης των 10 ετών (γεγονός που πιθανόν να οφείλεται σε
περιορισμούς των παρατηρήσεων). Επίσης ανακαλύφθηκαν πλανήτες με εκκεντρότητες μεγάλες όσο
αυτές των κομητών που συναντούμε στο ηλιακό μας σύστημα, πλανήτες μάζας συγκρίσιμης με αυτή της
Γης ή 15 φορές μεγαλύτερης από αυτής του Δία. Οι τελευταίοι ίσως να μην πρέπει να χαρακτηρίζονται ως
πλανήτες. Σύμφωνα με τη θεωρία δημιουργίας πλανητών που επικρατούσε έως το 1995, αυτά τα
αντικείμενα δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν.

14

Εικόνα 6: Αριθμός εξωπλανητών ως συνάρτηση της απόστασης από τη Γη (δεδομένα έως την 10/7/2007)

Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέχρι σήμερα από τα εξωηλιακά πλανητικά συστήματα εισάγουν
περιορισμούς, οι οποίοι βοηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της θεωρίας μας για τη δημιουργία
και την εξέλιξη των πλανητών.

Εικόνα 7: Κατανομή της μάζας των εξωπλανητών

Στα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται η κατανομή της μάζας στους εξωπλανήτες. Όπως θα δούμε και
αργότερα, σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορούμε να μετρήσουμε απευθείας τη μάζα των εξωπλανητών.
Συνήθως μετράμε την ποσότητα Msini, όπου i η κλίση της τροχιάς του πλανήτη. Στο αριστερό διάγραμμα,
υπάρχει ένα κενό, το οποίο χωρίζει τους πλανήτες μικρής μάζας από αυτούς μεγάλης μάζας. Το γεγονός
αυτό υποδηλώνει τον διαφορετικό τρόπο δημιουργίας τους και, πιθανώς, και εξέλιξης των δύο
κατηγοριών. Εστιάζοντας στην περιοχή των πλανητών μικρής μάζας, στο δεξί διάγραμμα, βλέπουμε ότι,
παρ’ όλο που η πιο διαδεδομένη μέθοδος ανίχνευσης, των ακτινικών ταχυτήτων, είναι περισσότερο
ευαίσθητη σε πλανήτες μεγάλης μάζας, η συχνότητα εύρεσης πλανητών μάζας 10 ΜJ είναι σχεδόν
μηδενική. Η σχεδόν μηδενική συχνότητα εξακολουθεί έως και τις 20 ΜJ (το όριο αυτό δεν έχει καμία
σχέση με το όριο των 13 ΜJ που θεωρείται αυθαίρετα ως η οριακή μάζα ενός πλανήτη). Τα αποτελέσματα
αυτά είναι πραγματικά, και δεν οφείλονται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε την κλίση των τροχιών των
πλανητών και υπολογίζουμε μόνο ελάχιστες τιμές των μαζών. Το όριο των 20 ΜJ είναι πραγματικό άνω
όριο, όπως άλλωστε φαίνεται και από την κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στο δεξί διάγραμμα της εικόνας
8.
Ένα αποτέλεσμα που αρχικά εξέπληξε τους αστρονόμους, ήταν ότι οι πλανήτες βρέθηκαν να βρίσκονται
σε πολύ μικρή απόσταση από το άστρο τους. Μέχρι τότε υπήρχε η άποψη ότι οι αέριοι γίγαντες μπορούν
να δημιουργηθούν σε ελάχιστη απόσταση μερικών AU από το άστρο τους. Οι παρατηρήσεις αυτές είχαν
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ως αποτέλεσμα να αναθεωρηθούν οι θεωρίες δημιουργίας και εξέλιξης των πλανητών, και να
συμπεριληφθεί σε αυτές το ενδεχόμενο της μετανάστευσης πλανητών. Η μετανάστευση αυτή μπορεί να
συμβεί λόγω βαρυτικής σκέδασης σε πολλαπλά συστήματα ή λόγω βαρυτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ
των αερίων του πρωτοπλανητικού δίσκου και του πλανήτη. Ειδικά η τελευταία περίπτωση είχε ήδη
μελετηθεί πριν καν συμβεί η πρώτη ανίχνευση εξωπλανητών. Έτσι, η μετανάστευση πλανητών είναι πλέον
αδιαμφισβήτητο γεγονός, του οποίου όμως δεν γνωρίζουμε την κατεύθυνση και το εύρος. Υπάρχουν δύο
τύποι μετανάστευσης, ανάλογα με το αν ο πλανήτης έχει αρκετή μάζα ώστε να δημιουργεί ένα άνοιγμα
στον δίσκο (μετανάστευση τύπου ΙΙ) ή όχι (μετανάστευση τύπου Ι). Σε κάθε περίπτωση, οι πλανήτες
μεταναστεύουν προς το εσωτερικό του πλανητικού συστήματος. Οι μεταναστεύσεις αυτές, σύμφωνα με
τις υπάρχουσες θεωρίες, είναι σύντομες, ώστε οι πλανήτες θα έπρεπε να πέφτουν τελικά μέσα στο αστέρι
που ους φιλοξενεί. Το γεγονός όμως ότι παρατηρούμε άφθονους εξωπλανήτες, σε διάφορες αποστάσεις
από τους αστέρες, έχει ως αποτέλεσμα η σημερινή θεωρία μετανάστευσης των πλανητών να είναι ελλιπής.

Εικόνα 8: Κατανομή των τροχιακών περιόδων των εξωπλανητών

Μελετώντας τις τροχιακές περιόδους των εξωπλανητών που έχουν ανιχνευθεί, παρ’ όλο που οι σημερινές
μέθοδοι ευνοούν την ανακάλυψη πλανητών μικρής περιόδου, βλέπουμε ότι υπάρχει συσσώρευση
πλανητών με περίοδο περίπου 3 ημερών, ενώ ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις πλανητών με μικρότερη
περίοδο από αυτήν. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις περιόδους των διπλών συστημάτων
αστέρων που παρατηρούμε. Σε αυτά δεν υπάρχει κάποιο όριο στην τιμή των παρατηρούμενων περιόδων,
ακόμη και όταν ο ένας από τους δύο αστέρες ανήκει στην κατηγορία του καφέ νάνου. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα ότι η μετανάστευση των πλανητών θα πρέπει να «σταματάει» σε μια συγκεκριμένη απόσταση,
όπου αντιστοιχεί στην περίοδο των 3 ημερών περίπου. Ο φυσικός μηχανισμός που προκαλεί αυτό το
γεγονός είναι άγνωστος. Θα μπορούσε να οφείλεται σε κάποια κεντρική κοιλότητα στον πρωτοπλανητικό
δίσκο, σε παλιρροϊκές αλληλεπιδράσεις ή σε υπερβολικά μεγάλη ζώνη Roche. Επίσης υπάρχει η
πιθανότητα οι πλανήτες που βρίσκονται σε μικρότερες αποστάσεις να εξατμίζονται λόγω της ακτινοβολίας
του αστέρα, ώστε να είναι πολύ μικροί για να μπορούν να ανιχνευθούν, ή να εξαφανίζονται εντελώς.
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Εικόνα 9: Διάγραμμα της μάζας των εξωπλανητών σε σχέση με την περίοδό τους. Τα γεμισμένα τετράγωνα αντιπροσωπεύουν
πλανήτες γύρω από διπλά συστήματα αστέρων και οι ανοιχτοί κύκλοι πλανήτες γύρω από έναν αστέρα

Η μελέτη της σχέσης περιόδου – μάζας των πλανητών έδωσε επίσης ενδιαφέροντα αποτελέσματα που
εισάγουν περιορισμούς στις θεωρίες μετανάστευσης. Υπάρχει μικρός αριθμός πλανητών μεγάλης μάζας
(μεγαλύτερης των 2 ΜJ) και μικρής περιόδου (μικρότερης των 100 ημερών) σε πλανητικά συστήματα ενός
αστέρα, σε αντίθεση με συστήματα στα οποία υπάρχει διπλό σύστημα αστέρων, όπου το φαινόμενο αυτό
δεν είναι τόσο έντονο. Η δημιουργία και εξέλιξη των εξωπλανητών σε αυτά τα συστήματα θα πρέπει να
επηρεάζεται από την ύπαρξη δεύτερου αστέρα. Τα αποτελέσματα αυτά στο σύνολό τους δείχνουν ότι η
μετανάστευση πλανητών θα πρέπει να είναι περισσότερο συχνή σε πλανήτες μικρής μάζας. Επίσης, από
τη μελέτη της σχέσης τροχιακής περιόδου και μάζας, παρατηρούμε ότι υπάρχει έλλειψη πλανητών μικρής
μάζας και μεγάλων περιόδων: όλοι οι πλανήτες μάζας μικρότερης των 0,75 MJ βρίσκονται σε κοντινές
αποστάσεις από τους αστέρες τους. Τα αποτελέσματα αυτά έχει αποδειχθεί ότι είναι αληθή και δεν
εξαρτώνται από τις μεθόδους ανίχνευσης (μέθοδος ακτινικών ταχυτήτων). Άρα θα πρέπει να υπάρχει μία
σχέση μεταξύ της μάζας του πλανήτη και της πιθανότητας μετανάστευσής του. Δηλαδή, οι πλανήτες
μικρής μάζας μεταναστεύουν πολύ γρήγορα, ενώ οι πλανήτες μεγάλης μάζας δεν μετακινούνται αρκετά
από την αρχική τους θέση. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, θα πρέπει να υπάρχει έλλειψη πλανητών με
ενδιάμεσες περιόδους (period-valley).

Εικόνα 10: Κατανομή της εκκεντρότητας της τροχιάς των εξωπλανητών ως προς την τροχιακή περίοδο (τα μαύρα σύμβολα
αντιπροσωπεύουν τα διπλά αστρικά συστήματα, τα ανοιχτά πεντάγωνα αντιπροσωπεύουν τους εξωπλανήτες, τα πράσινα
σύμβολα τους αέριους γίγαντες του ηλιακού μας συστήματος και το μπλε σύμβολο αντιπροσωπεύει τη Γη)
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Όσον αφορά την κατανομή των εκκεντροτήτων των τροχιών των εξωπλανητών, με μια πρώτη ματιά στην
εικόνα 10, βλέπουμε ότι αυτή είναι παρόμοια με την κατανομή των εκκεντροτήτων σε διπλά αστρικά
συστήματα, παρ’ όλο που τα αστρικά και τα πλανητικά συστήματα δημιουργούνται κάτω από εντελώς
διαφορετικές διαδικασίες. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
κατανομών. Σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπουμε ότι οι πλανήτες μπορούν να αποκτήσουν πολύ μεγάλες
εκκεντρότητες. Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι: η αλληλεπίδραση κάποιου άλλου πλανήτη με τον
πρωτοπλανητικό δίσκο και η μετανάστευσή του, η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο πλανητών μεταξύ τους, η
επίδραση ενός γειτονικού αστέρα στο πλανητικό σύστημα, συναντήσεις με διερχόμενους αστέρες,
αλληλεπιδράσεις του ίδιου του πλανήτη με το δίσκο αερίου, επίδραση του αστρικού ανέμου στον πλανήτη.
Όλα αυτά τα ενδεχόμενα μας δείχνουν ότι πολλές διαδικασίες μπορούν να μεταβάλλουν τα στοιχεία της
τροχιάς των εξωπλανητών κατά τη διάρκεια της «ζωής» τους.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι αστέρες στους οποίους έχουν ανακαλυφθεί εξωπλανήτες υπάρχει μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε μέταλλα, σε σχέση με αστέρες οι οποίοι δεν φαίνονται να έχουν πλανήτες. Η
παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε, και δεν εξαρτάται από περιορισμούς των μεθόδων ανίχνευσης, μέσα
από φασματοσκοπικές έρευνες, στις οποίες έλαβε μέρος μεγάλος αριθμός αστέρων με ή χωρίς
πλανητικούς «συντρόφους». Το γεγονός αυτό πρέπει να οφείλεται στην περίσσεια μετάλλων του αρχικού
μεσοαστρικού νέφους από το οποίο προήλθε όλο το πλανητικό σύστημα, και όχι από πρόσκρουση κάποιου
πλανήτη πλούσιου σε μέταλλα στον αστέρα, καθώς η ποσότητα αυτή δεν θα ήταν αρκετή ώστε να
μεταβάλλει την περιεκτικότητα του αστέρα σε μέταλλα. Έτσι, τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι η
πιθανότητα να βρεθεί ένας πλανήτης γύρω από έναν αστέρα είναι ανάλογη της περιεκτικότητας του
αστέρα αυτού σε μέταλλα. Περίπου το 3% των αστέρων με περιεκτικότητα σε μέταλλα όπως αυτή του
Ήλιου φιλοξενούν πλανήτες, ενώ το 20% των αστέρων που έχουν τη διπλάσια περιεκτικότητα σε μέταλλα
βρέθηκε ότι διαθέτουν πλανητικά συστήματα. Μια πιθανή εξήγηση για αυτές τις παρατηρήσεις είναι ότι
όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του αρχικού νέφους σε μέταλλα, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να
αυξήσουν τη μάζα τους οι πλανητοειδείς και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να δημιουργηθούν αέριοι
γίγαντες προτού ο πρωτοπλανητικός δίσκος διαλυθεί. Η μεταλλικότητα έχει σημαντικό ρόλο στη
δημιουργία και εξέλιξη εξωηλιακών πλανητικών συστημάτων, και κυρίως ευνοεί την πρώτη από τις δύο
θεωρίες δημιουργίας αέριων γιγάντων που αναφέραμε παραπάνω (επικάθηση αερίου σε πυρήνα μεγάλης
μάζας), διότι η δεύτερη θεωρία της δημιουργίας πλανητών από αστάθειες του πρωτοπλανητικού δίσκου,
δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την μεταλλικότητα του αρχικού νέφους.
Φασματοσκοπία (μέθοδος ακτινικών ταχυτήτων – αστρομετρία)
Με τη φασματοσκοπία υπολογίζουμε την ακτινική ταχύτητα (η προβολή του διανύσματος της ταχύτητας
στην ευθεία οράσεως του παρατηρητή) της κίνησης του αστέρα γύρω από το βαρύκεντρο του
συστήματος αστέρα-εξωπλανήτη. Όταν το φάσμα ενός αστέρα παρουσιάζει περιοδικά μοτίβα, τότε
υπάρχει πιθανότητα αυτά να οφείλονται στη βαρυτική έλξη πλανητών που περιφέρονται γύρω του. Το
φαινόμενο αυτό είναι παρόμοιο με την κίνηση του κεφαλιού ένας σφυροβόλου καθώς η σφύρα κινείται
κυκλικά γύρω από αυτόν. Λόγω του φαινομένου Doppler, καθώς ο αστέρας έχει ταχύτητα που πλησιάζει
προς τη Γη, οι φασματικές του γραμμές μετατίθενται προς το ιώδες. Αντίθετα, αν ο αστέρας φαίνεται να
απομακρύνεται από τη Γη, οι φασματικές γραμμές μετατίθενται προς το ερυθρό του ηλεκτρομαγνητικού
φάσματος.
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Εικόνα 11: Η κίνηση του συστήματος Δία - Ήλιου

Αναλυτικότερα, το φαινόμενο Doppler συνδέει την ακτινική ταχύτητα u ενός κινητού με το μήκος κύματος
λ της ακτινοβολίας που εκπέμπει, σύμφωνα με τη σχέση
Δu/c=Δλ/λ
Η μέτρηση της ταχύτητας γίνεται με τη μέτρηση της μετατόπισης των γραμμών απορρόφησης του
φάσματος του κινητού, του αστέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η μεταβολή στην ταχύτητα κατά
περίπου 10 m/s προκαλεί μετατόπιση των φασματικών γραμμών κατά μερικά χιλιοστά μόνο. Έτσι, οι
ακριβείς υπολογισμοί των ακτινικών ταχυτήτων απαιτούν υψηλή ανάλυση και παρατήρηση σε μεγάλη
περιοχή του φάσματος. Οι πιο κατάλληλοι στόχοι είναι αστέρες με μεγάλο αριθμό λεπτών και μεγάλης
αντίθεσης φασματικών γραμμών, δηλαδή ψυχροί νάνοι, τύπου μεταγενέστερου από τον F5, με ακτινικές
ταχύτητες μικρές, της τάξης των λίγων χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Ο υπολογισμός της μετατόπισης
Doppler του φάσματος γίνεται είτε με προσαρμογή ενός φάσματος αναφοράς, πραγματικό ή μη, είτε με
συσχέτιση με μια αριθμητική μάσκα. Από το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε πρέπει να αφαιρεθεί η
συνιστώσα της ταχύτητας που οφείλεται στον φασματογράφο και αυτή που οφείλεται στην κίνηση της
Γης. Η συνιστώσα της ταχύτητας που οφείλεται στον φασματογράφο σχετίζεται με τις μεταβολές της
θερμοκρασίας, της ατμοσφαιρικής πίεσης και τις κάμψεις του οργάνου λόγω της θερμότητας. Οι
παράγοντες αυτοί είναι αδύνατο να εξαφανιστούν και έτσι θα πρέπει να μετρώνται οι εγγενείς
παράμετροι του οργάνου με τη χρήση μιας σταθερής πηγής του εργαστηρίου. Όσον αφορά τη συνιστώσα
που οφείλεται στην κίνηση της Γης, αυτή υπολογίζεται από τις αστρονομικές εφημερίδες.
Στη μέθοδο αυτή εισάγονται πολλοί περιορισμοί λόγω του θορύβου των φωτονίων, λόγω των οργάνων,
αλλά και πολλοί λόγοι αστροφυσικής προέλευσης. Όσον αφορά το θόρυβο των φωτονίων, αυτός εξαρτάται
από τον φασματικό τύπο του αστέρα, την τιμή της ταχύτητας περιστροφής του usinirot, την φασματική
περιοχή, την ανάλυση του φασματογράφου και, τέλος, το επίπεδο ροής του φάσματος. Η αβεβαιότητα
που οφείλεται στο θόρυβο των φωτονίων είναι μικρότερη στα μπλε μήκη κύματος του φάσματος για το
ίδιο επίπεδο ροής. Ο φασματικός τύπος που δίνει την μικρότερη αβεβαιότητα είναι ο Κ5V. Επίσης, η
ταχύτητα περιστροφής έχει ως αποτέλεσμα οι φασματικές γραμμές να διευρύνονται. Όσον αφορά τα
σφάλματα των οργάνων, αυτά οφείλονται σε τρεις πηγές: στη βαθμονόμηση του μήκους κύματος
(σφάλμα στο σημείο μηδέν), στην οδήγηση της οπτικής ίνας και στη διόρθωση της ταχύτητας της Γης.
Οι μεγαλύτεροι περιορισμοί όμως εισάγονται από την αστροφυσική. Αυτοί οφείλονται στη φωτοσφαιρική
δραστηριότητα (παλμοί στη φωτόσφαιρα του αστέρα, μαγνητικές κηλίδες ή άλλες ανομοιογένειες), στη
σεισμική δραστηριότητα, στα τριπλά συστήματα και στη «μόλυνση» από τα υπόλοιπα άστρα του πεδίου.
Πράγματι, έχει παρατηρηθεί ότι η παρουσία αστρικών κηλίδων δημιουργεί μια ασυμμετρία στο προφίλ των
φασματικών γραμμών, δηλαδή μια φαινομενική μετατόπιση Doppler. Παρ’ όλα αυτά, πολλές έρευνες
πλέον μπορούν να διακρίνουν πότε αυτή η ασυμμετρία οφείλεται στην αστρική δραστηριότητα και πότε
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οφείλεται σε κάποιον εξωπλανήτη. Ένας σημαντικός περιορισμός στην ακρίβεια των μετρήσεων των
ακτινικών ταχυτήτων είναι η σεισμική δραστηριότητα που αναφέραμε. Σε αστέρες του τύπου του Ήλιου, οι
ακουστικές ταλαντώσεις προκαλούν δονήσεις με περιόδους μερικά λεπτά ή μερικές δεκάδες λεπτά, που
σημαίνει εύρος ταχυτήτων μερικών εκατοστών το δευτερόλεπτο ή μερικών δεκάδων εκατοστών το
δευτερόλεπτο. Όσον αφορά τα τριπλά συστήματα, πολλές φορές ο αστέρας που παρατηρούμε
αποτελείται στην πραγματικότητα από έναν κύριο αστέρα και ένα διπλό σύστημα αστέρων. το
λαμβανόμενο φάσμα αποτελείται από δύο δυσδιάκριτα συστατικά, από τα οποία το ασθενέστερο
οφείλεται στο διπλό σύστημα και μπορεί να έχει ταχύτητα πολλών χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο ή πολλών
δεκάδων χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Τέλος, όταν η μέτρηση γίνεται σε πυκνό πεδίο και οι αστέρες
έχουν μικρή γωνιακή απόσταση από το αστέρι που θέλουμε να παρατηρήσουμε, τότε στο φάσμα μπορεί
να εμφανιστούν αρκετές δευτερεύουσες κορυφές που ενδεχομένως να επηρεάσουν την εικόνα του
κύριου αστέρα και να στρεβλωσουν τη μέτρηση.

Εικόνα 12: Η επίδραση των αστρικών κηλίδων στο λαμβανόμενο φάσμα

Με τη μέθοδο αυτή δεν μπορεί να εκτιμηθεί η ακριβής μάζα του εξωπλανήτη, λόγω της απροσδιοριστίας
του ημιτόνου της κλίσης i. σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να βρεθούν περιορισμοί για την περίοδο
περιστροφής του αστέρα λόγω της δραστηριότητάς του και την ακτίνα του. Έτσι, μπορούμε να
εκτιμήσουμε την ταχύτητά του u, και έπειτα, γνωρίζοντας τον όρο usinirot, να συναγάγουμε μια τιμή για
την κλίση i της τροχιάς του πλανήτη. Μια άλλη περίπτωση να υπολογιστεί η κλίση της τροχιάς, και άρα και
η μάζα του πλανήτη, είναι να συμβεί διάβαση του πλανήτη μπροστά από το δίσκο του αστέρα (transit
method), που θα αναλύσουμε παρακάτω. Πολλές φορές, η ακτινική ταχύτητα των αστέρων που μετράται,
κυρίως για αστέρες σαν τον Ήλιο, είναι πολύ μικρή, της τάξης των 10 cm/s, και γι’ αυτό το λόγο οι
φασματοσκοπικές παρατηρήσεις γίνονται κυρίως σε αστέρες μεγάλης φωτεινότητας και μικρής
περιστροφικής ταχύτητας (νέοι αστέρες). Ευνοεί κυρίως την ανίχνευση γιγαντιαίων πλανητών μικρής
τροχιακής περιόδου, διότι προϋποθέτει αρκετό χρόνο παρατήρησης, αφού για να καθοριστούν οι
τροχιακοί παράμετροι, ο πλανήτης θα πρέπει να παρακολουθείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια μιας
ολοκληρωμένης περιφοράς του.
Η μέθοδος των ακτινικών ταχυτήτων είναι σήμερα η πιο ισχυρή και αποτελεσματική μέθοδος ανίχνευσης
και ταυτοποίησης εξωπλανητών. Η ακρίβεια των μετρήσεων αυξάνεται κατά πολλές τάξεις μεγέθους τα
τελευταία χρόνια, από μερικά χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο έχει περιοριστεί σε μερικά μέτρα το
δευτερόλεπτο.
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Εικόνα 13: Η φαινόμενη κίνηση του αστέρα και το φάσμα που λαμβάνουμε

Με την ίδια λογική, όπως η μέθοδος μέτρησης των ακτινικών ταχυτήτων, η αστρομετρία παρακολουθεί
τις μεταβολές της φαινόμενης θέσης του αστέρα στο επίπεδο του ουρανού, λόγω της βαρυτικής έλξης
που δέχεται από τους πλανήτες που περιφέρονται γύρω του. Η μέθοδος αυτή είναι η παλαιότερη και
χρησιμοποιήθηκε επισήμως πρώτα από τον W. S. Jacob το 1855. Κυρίως χρησιμοποιείται για την
ανίχνευση πλανητών μεγάλων τροχιών, όμως απαιτεί παρατηρήσεις χρόνων, ίσως και δεκαετιών, καθώς οι
πλανήτες με μεγάλες τροχιές θα έχουν προφανώς και μεγάλες περιόδους.

Εικόνα 14: Η φαινόμενη κίνηση του Ήλιου λόγω της έλξης του Δία και του Κρόνου (κυρίως)

Η μέθοδος της διάβασης (transit method)
Με τη μέθοδο της διάβασης, η ανίχνευση τον εξωπλανήτη γίνεται καθώς αυτός διέρχεται μπροστά από
τον αστέρα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται. Η απόκρυψη ενός τμήματος του δίσκου του αστέρα από
τον εξωπλανήτη προκαλεί περιοδική μείωση της λαμπρότητας του αστέρα, την οποία και
παρακολουθούμε για να ανιχνεύσουμε πιθανούς πλανήτες. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει τα τρία σώματα,
ο εξωπλανήτης, ο αστέρας και η Γη να βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Έγινε ιδιαίτερα επιτυχημένη για δύο
λόγους κυρίως: αφ’ ενός διότι η ανίχνευση ενός πλανήτη χρειάζεται ένα τηλεσκόπιο μόνο 20 cm και αφ’
ετέρου διότι η μελέτη των πλανητικών συστημάτων από μηδενική κλίση επιτρέπει την απευθείας μέτρηση
της ακτίνας και της μάζας των πλανητών. Η περίοδος με την οποία παρατηρείται η διάβαση του πλανήτη
ισούται με την τροχιακή περίοδό του. Η πιθανότητα P να συμβεί διάβαση σε ένα πλανητικό σύστημα
εξαρτάται από την ακτίνα του αστέρα R και τον μεγάλο ημιάξονα α της τροχιάς του, μέσα από μια σχέση
της μορφής P=R/a. Υποθέτοντας ότι το 1% των αστέρων διαθέτουν έναν πλανήτη όπως ο Δίας, και
παρακολουθούμε 100.000 αστέρες, τότε μία διάβαση θα συμβαίνει κάθε 12 χρόνια, όσο δηλαδή η
τροχιακή περίοδος του Δία.
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Εικόνα 15: Διάβαση και καμπύλη φωτός του αστέρα (αριστερά) και η διάβαση του Ερμή στις 7 Μαΐου 2003 (δεξιά)

Χρησιμοποιώντας φωτομετρία, με έναν ανιχνευτή, λαμβάνουμε συνεχώς την ακτινοβολία του αστέρα. Η
μεταβολή στην έντασή της έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στον αριθμό των φωτονίων τα οποία
λαμβάνει ο ανιχνευτής στη μονάδα του χρόνου. Κάθε φωτόνιο εκπέμπει ηλεκτρόνια, τα οποία μπορούν να
απομονωθούν και να μετρηθούν. Έτσι, κατασκευάζεται η καμπύλη φωτός του αστέρα. Αυτή
χαρακτηρίζεται από τρείς παραμέτρους: το βάθος της, τη διάρκειά της και το σχήμα της. Αναλόγως με το
τη θέση στο δίσκο του αστέρα που συμβαίνει η διάβαση, η καμπύλη φωτός μπορεί να είναι σχήματος U
(κεντρική απόκρυψη) ή σχήματος V. Το σχήμα αυτό οφείλεται στο χρόνο εισόδου και εξόδου του πλανήτη
στο δίσκο του αστέρα.
Οι παράμετροι αυτές στην περίπτωση κυκλικής τροχιάς του πλανήτη και ομοιόμορφης φωτεινότητας του
δίσκου του αστέρα (στην πραγματικότητα ο αστέρας φαίνεται να είναι φωτεινότερος στο κέντρο του και
λιγότερο φωτεινός στην άκρη του δίσκου) έχουν ως εξής:

Εικόνα 16: Σχέδιο της διάβασης πλανήτη

Η είσοδος ορίζεται ως το χρονικό διάστημα από τη χρονική στιγμή 1 έως τη χρονική στιγμή 2. Αντίστοιχα,
η έξοδος ορίζεται ως το χρονικό διάστημα μεταξύ της χρονικές στιγμής 3 και της χρονικής στιγμής 4 στην
εικόνα 12. Το βάθος της διάβασης εξαρτάται από τις ακτίνες των δύο αντικειμένων και έχει την τιμή

F 

Foff  Fon
Foff

 (r / R) 2

όπου r είναι η ακτίνα του πλανήτη, R η ακτίνα του αστέρα, Fon είναι η ροή του αστέρα κατά τη διάρκεια
της διάβασης και Foff είναι η ροή του αστέρα που λαμβάνουμε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Αν λάβουμε
υπόψη τη μη ομοιόμορφη λαμπρότητα του δίσκου του αστέρα, τότε η καμπύλη θα έχει περισσότερο
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στρογγυλό σχήμα και το βάθος θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίσαμε παραπάνω. Η
συνολική διάρκεια της διάβασης, όταν πρόκειται για κυκλική τροχιά είναι

όπου Ρ είναι η περίοδος της τροχιάς σε μονάδες όπως της διάρκειας d, α είναι η ακτίνα της τροχιάς σε
μονάδες όπως των ακτινών r και R, i είναι η κλίση της τροχιάς, και b=(αcosi)/R είναι η προβαλλόμενη
απόσταση του κέντρου του πλανήτη από τον ισημερινό του αστέρα σε μονάδες ακτίνας του αστέρα. Μία
πιο εύχρηστη σχέση που δίνει τη διάρκεια της διάβασης είναι η

όπου Μ είναι η μάζα του αστέρα και η μάζα του πλανήτη θεωρείται αρκετά μικρή ώστε να μπορεί να
παραλειφθεί. Η περίοδος Ρ μετράται σε μέρες, ο μεγάλος ημιάξονας α σε AU και η ακτίνα R και η μάζα Μ
σε μονάδες Ήλιου (ακτίνα Ήλιου και μάζα Ήλιου αντίστοιχα). Τέλος, η διάρκεια της εισόδου ή εξόδου είναι

Από τις τρείς αυτές σχέσεις μπορούμε να υπολογίσουμε τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος. Η
προσέγγιση των κυκλικών τροχιών είναι ικανοποιητική όταν αναφερόμαστε σε πλανήτες μικρής περιόδου,
διότι οι τροχιές τους γίνονται γρήγορα κυκλικές λόγω παλιρροϊκών δυνάμεων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν
και περιπτώσεις όπου οι τροχιές πλανητών μικρής περιόδου έχουν εκκεντρότητες μεγαλύτερες από 0,1.
Επίσης, οι διαστημικές αποστολές που ερευνούν για διαβάσεις πλανητών έχουν την ικανότητα να
παρακολουθούν συγκεκριμένους αστέρες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορούν να
ανιχνεύσουν και πλανήτες μεγαλύτερων τροχιακών περιόδων, άρα και εκκεντροτήτων. Τότε, η διάρκεια
της διάβασης εξαρτάται από τη θέση του πλανήτη στην τροχιά (γωνία φάσης φ ως προς το περίαστρο της
έλλειψης) και δίνεται από τη σχέση

όπου G είναι η βαρυτική σταθερά και ρ η απόσταση αστέρα – πλανήτη τη στιγμή της διάβασης. Η μη
μηδενική εκκεντρότητα της τροχιάς εισάγει και αλλαγές στο χρόνο της επόμενης έκλειψης. Αν t1-t2 είναι ο
χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών εκλείψεων, τότε ισχύει

Αν η τροχιά του πλανήτη είναι πλήρως γνωστή, τότε από τον τύπο αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε το
χρόνο της επόμενης έκλειψης, και αντίθετα, η παρατήρηση της δευτερεύουσας έκλειψης μας παρέχει
ακριβή υπολογισμό της τροχιακής περιόδου.
Η επιτυχία της μεθόδου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο αριθμός και ο τύπος των αστέρων
που παρακολουθούνται, τη συνολική διάρκεια των παρατηρήσεων, την ακρίβεια και την ευαισθησία της
φωτομετρίας, καθώς και του αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται για να αφαιρέσουν συστηματικά
σφάλματα από τις καμπύλες φωτός των αστέρων που λαμβάνονται.
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Γενικά, υπάρχουν τέσσερα είδη ερευνών που γίνονται για ανακάλυψη εξωπλανητών με τη μέθοδο των
διαβάσεων: οι επιφανειακές, μεγάλης γωνίας έρευνες, οι ενδιάμεσες έρευνες στο γαλαξιακό επίπεδο, οι
βαθιές, μικρής γωνίας έρευνες, και οι έρευνες σε αστρικά σμήνη. Οι επιφανειακές έρευνες, παρά τις
υψηλές προσδοκίες, ανακάλυψαν μόλις έναν πλανήτη έως το 2005. Οι βαθιές έρευνες μικρής γωνίας και
οι έρευνες σε σμήνη δεν έχουν ανιχνεύσει μέχρι σήμερα κανέναν εξωπλανήτη. Το διαστημικό τηλεσκόπιο
Hubble, το 2000, σκόπευσε το σφαιρωτό σμήνος 47 Tucanae, το οποίο έχει απόσταση 12.000 έτη
φωτός, και σκόπευσε 35.000 αστέρες αναζητώντας γιγάντιους εξωπλανήτες που θα διέρχονταν μπροστά
από τα άστρα που τους φιλοξενούν. Σύμφωνα με την πυκνότητα των εξωπλανητών στην περιοχή του
ηλιακού μας συστήματος, υπολογίστηκε ότι θα έπρεπε να ανιχνευθούν περίπου 20 εξωπλανήτες, παρ’ όλα
αυτά δεν βρέθηκε κανένας. Ο λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν είχε επιτυχία ήταν ότι οι
πλανήτες είναι περισσότερο πιθανό να βρεθούν σε περιοχές με μεγάλη περιεκτικότητα σε μέταλλα, και
άρα είναι εξαιρετικά σπάνιο να ανακαλυφθούν σε σφαιρωτά σμήνη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των
ανοιχτών σμηνών. Η περισσότερο αποδοτική έρευνα για διαβάσεις πλανητών είναι αυτή που γίνεται στο
γαλαξιακό επίπεδο, όπου υπάρχουν πολλοί αστέρες της κύριας ακολουθίας, στους οποίους μπορεί να γίνει
εύκολα ανίχνευση διαβάσεων, σε αντίθεση με τους γίγαντες αστέρες όπου η ανίχνευση καθίσταται πολύ
δύσκολη. Το 2006 πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα SWEEPS (Saggitarius Window Eclipsing Extrasolar
Planet Search), που παρακολουθούσε αστέρες στο γαλαξιακό επίπεδο. Η έρευνα αυτή ανακάλυψε 16
αστέρες που φιλοξενούν εξωπλανήτες, οι οποίοι όμως είναι όλοι αέριοι γίγαντες, με μέγεθος περίπου το
μέγεθος του Δία.
Η τυπική διάρκεια μιας διάβασης είναι από 1 έως 6 ώρες, για περιόδους μικρότερες από 25 ημέρες. Ο
χρόνος παρατήρησης ώστε να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανιχνευθούν οι διαβάσεις έχει βρεθεί ότι
είναι 5 φορές η τροχιακή περίοδος του πλανήτη. Για έναν πλανήτη περιόδου 10 ημερών είναι απαραίτητη
η παρακολούθησή του για τουλάχιστον 50 βραδιές. Για να καθοριστεί το ακριβές σχήμα της καμπύλης
φωτός του αστέρα, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της εισόδου και της εξόδου να καταγραφούν περίπου 1020 σημεία δεδομένων. Η τελική ακρίβεια της καμπύλης φωτός είναι αποτέλεσμα του θορύβου των
φωτονίων, του υποβάθρου της γειτονιάς του συγκεκριμένου αστέρα, και συστηματικών σφαλμάτων που
εισάγουν οι αέριες μάζες, η ατμόσφαιρας της Γης και το λυκόφως. Ο θόρυβος των φωτονίων συνήθως δεν
περιορίζει την ανίχνευση διαβάσεων. Το λυκόφως και οι κινήσεις αέριων μαζών της ατμόσφαιρας
επηρεάζουν την καμπύλη φωτός σε χρονικές κλίμακες των 8 ωρών περίπου. Όμως η μεταβολή της
ορατότητας εξ’ αιτίας της ατμόσφαιρας είναι μικρής κλίμακας και πολλές φορές μπορεί να ταυτιστεί με
την είσοδο ή έξοδο ενός πλανήτη που διέρχεται μπροστά από τον αστέρα.
Θα αναφερθούμε σε δύο προγράμματα, τα οποία αναζήτησαν εξωπλανήτες με αυτό τον τρόπο, το
πείραμα OGLE και το δορυφόρο CoRoT. Και τα δύο έχουν ενδιάμεσο εύρος πεδίου παρατήρησης. Το
πείραμα OGLE έλαβε χώρα στο Las Campanas, στη Χιλή, σε τηλεσκόπιο 1,3 μέτρων, το οποίο αφιέρωνε
60 βράδια κάθε χρόνο για να παρακολουθήσει αστρικά πεδία στο γαλαξιακό επίπεδο. Με εύρος πεδίου
25 x 25 λεπτά της μοίρας, παρατηρούσε 100.000 αστέρες. Το 2002 και 2003 ανακοινώθηκαν 137
υποψήφιες διαβάσεις, από τις οποίες οι 60 πιο πιθανές μελετήθηκαν φασματοσκοπικά και, τελικά, μόνο 5
από αυτές οφείλονταν σε διαβάσεις πλανητών. Παρά το μεγάλο αριθμό των διπλών αστρικών συστημάτων
στο πεδίο του τηλεσκοπίου, το πείραμα αυτό θεωρήθηκε το πιο επιτυχημένο μέχρι εκείνη την εποχή.
Ανιχνεύθηκαν πλανήτες με περιόδους μικρότερες των 2 ημερών, οι «πολύ καυτοί Δίες», οι οποίοι δεν ήταν
δυνατό να ανιχνευθούν με τη μέθοδο των ακτινικών ταχυτήτων. Η επιτυχία του προγράμματος αυτού, που
ακολουθήθηκε από μετρήσεις ακτινικών ταχυτήτων, έφερε σε αμφισβήτηση της αξία των προγραμμάτων
μικρού πεδίου και μεγάλου βάθους, καθώς οι στόχοι είναι πολύ αμυδροί για να μπορούν να γίνουν
φασματοσκοπικές μελέτες σε αυτούς, και έτσι δεν μπορούν νε προσδιοριστούν με ακρίβεια οι παράμετροι
των αστέρων, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι η διάβαση οφείλεται σε πλανήτη ή σε διπλό αστρικό
σύστημα και, τέλος, δεν μπορεί να μετρηθεί η μάζα των πλανητών.
Ο δορυφόρος CoRoT εκτοξεύτηκε το 2006 και ακολουθεί πολική τροχιά (κλίση ~900) γύρω από τη Γη σε
ύψος 896 km. Διαθέτει τηλεσκόπιο διαμέτρου 27 cm, με το οποίο, αφ’ ενός ανιχνεύει ταλαντώσεις στην
επιφάνεια των αστέρων που δίνουν πληροφορίες για το εσωτερικό τους, και αφ’ ετέρου προσπαθεί να
ανιχνεύσει εξωπλανήτες με τη μέθοδο της διάβασης. Τα πλεονεκτήματα της διαστημικής παρατήρησης
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είναι ότι είναι δυνατή η παρακολούθηση αστέρων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η φωτομετρία είναι
περισσότερο ακριβής, καθώς δεν παρεμβάλλεται η γήινη ατμόσφαιρα. Παρακολουθούνται 60.000
αστέρες για 150 ημέρες τουλάχιστον ο καθένας, και 120.000 αστέρες για μικρότερα χρονικά
διαστήματα. Το CoRoT θα λαμβάνει καμπύλες φωτός τριών χρωμάτων για το 80% των στόχων, γεγονός
που θα βοηθήσει τη διάκριση των πλανητικών διαβάσεων από αυτές των διπλών αστρικών συστημάτων
και της αστρικής δραστηριότητας. Η επόμενη διαστημική αποστολή Kepler, παρακολουθεί για
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ένα συγκεκριμένο πεδίο και μπορεί να ανακαλύπτει πλανήτες της
περιόδου και του μεγέθους της Γης, που περιφέρονται γύρω από αστέρες όπως ο Ήλιος.
Η μέθοδος των διαβάσεων είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν πρόκειται για μεγάλους αστέρες ή
μικρές αποστάσεις μεταξύ του εξωπλανήτη και του αστέρα. Η ακτίνα του αστέρα, βέβαια, δεν
μεταβάλλεται πολύ ανάμεσα στους αστέρες της κύριας ακολουθίας, και έτσι η δεύτερη παράμετρος είναι
αυτή που επηρεάζει αρκετά την επιτυχία της μεθόδου. Η απόσταση αστέρα – εξωπλανήτη καθορίζει τον
αριθμό των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας παρατήρησης. Οι μικρές τροχιακές
περίοδοι των εξωπλανητών έχουν ως αποτέλεσμα σε συγκεκριμένο χρόνο παρατήρησης να εμφανίζονται
περισσότερες διαβάσεις σε σύγκριση με αυτές που θα εμφανίζονταν στην περίπτωση μακροπερίοδων
εξωπλανητών. Επίσης, η μέθοδος είναι περισσότερο αποτελεσματική όσο αυξάνεται το βάθος του
σήματος στην καμπύλη φωτός του αστέρα, δηλαδή ο λόγος r/R που αναφέραμε παραπάνω. Άρα οι
μεγάλοι πλανήτες είναι πιο εύκολο να ανιχνευθούν. Τέλος, οι επίγειες παρατηρήσεις επηρεάζονται από την
περιστροφή της Γης, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη διάκριση μιας διάβασης στην καμπύλη φωτός
και ευνοεί τους εξωπλανήτες με περίοδο πολλαπλάσια της περιόδου περιστροφής της Γης.
Στις επίγειες ή και διαστημικές έρευνες για εξωπλανήτες, πολλές φορές ανιχνεύονται διαβάσεις οι οποίες
οφείλονται σε διπλά αστρικά συστήματα, και οι καμπύλες φωτός που λαμβάνονται μοιάζουν πολύ με
αυτές των πλανητικών διαβάσεων. Από στατιστικές αναλύσεις βρέθηκε ότι οι αστρικές διαβάσεις σε μια
έρευνα θα είναι πάντοτε περισσότερες από τις πλανητικές διαβάσεις τις οποίες αναζητούμε. Οι παρόμοιες
καμπύλες φωτός που λαμβάνονται μπορεί να οφείλονται σε κάποιο από τα ακόλουθα γεγονότα:
Α) Στην έκλειψη ενός διπλού συστήματος μεγάλων αστέρων, η οποία όμως έχει κλίση σε σχέση με την
ευθεία οράσεως. Οι καμπύλες φωτός είναι σχήματος V σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι φασματοσκοπικές
παρατηρήσεις μπορούν να διακρίνουν τις καμπύλες αυτές από αυτές των πλανητικών διαβάσεων.
Β) Στην έκλειψη ενός διπλού συστήματος αστέρων, από τους οποίους ο ένας ανήκει στην κατηγορία των
καφέ νάνων, και κάποιες φορές έχει μέγεθος μικρότερο από έναν καυτό Δία (hot Jupiter). Αυτές οι
επιβεβαιώνονται μόνο μετά από μετρήσεις των ακτινικών ταχυτήτων, αν και η διαφορά θερμοκρασίας
των δύο αστέρων προκαλεί διαφορετικό βάθος στην καμπύλη φωτός ανάμεσα στην πρώτη και τη.
δευτερεύουσα διάβαση.
Γ) Στην έκλειψη διπλού συστήματος αστέρων στην οποία η καμπύλη φωτός επηρεάζεται από κάποιον
τρίτο αστέρα (τριπλό αστρικό σύστημα ή κάποιος αστέρας στο υπόβαθρο). Και πάλι η φασματοσκοπία
είναι αυτή που συντελεί στο διαχωρισμό της περίπτωσης αυτής από τις πλανητικές διαβάσεις.
Δ) Στην εμφάνιση μοτίβων στην καμπύλη φωτός που μπορεί να οφείλονται στη δραστηριότητα του
αστέρα, σε χαρακτηριστικά των οργάνων ή σε άλλα αντικείμενα. Αναγνωρίζονται είτε με σύγκριση άλλων
φωτομετρικών δεδομένων είτε με φασματοσκοπία.

25

Εικόνα 17: Περιπτώσεις που δίνουν καμπύλες φωτός που συγχέονται με πλανητικές διαβάσεις

Ο εντοπισμός ενός πλανήτη με τη μέθοδο της διάβασης απαιτεί επιβεβαίωση που επιτυγχάνεται με
φασματοσκοπία, με τη μέθοδο των ακτινικών ταχυτήτων. Σε αυτή την περίπτωση, η φασματοσκοπία,
εφόσον η κλίση του συστήματος είναι μηδενική, μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τη μάζα του πλανήτη.
Και αντίστροφα, ο φασματοσκοπικός εντοπισμός κάποιου εξωπλανήτη επιβεβαιώνεται με φωτομετρία.
Μέσα από κάποια δευτερεύοντα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διάβασης, μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε το πλανητικό σύστημα. Παρακάτω αναφέρουμε περιληπτικά κάποια από αυτά.




Θερμική εκπομπή του πλανήτη: Στα συστήματα όπου παρατηρούνται πλανητικές διαβάσεις, εκτός
από αυτά στα οποία οι τροχιές είναι πολύ έκκεντρες, μπορούν να ανιχνευθούν και δευτερεύουσες
διαβάσεις, όταν ο πλανήτης περνά πίσω από τον αστέρα. Η δευτερεύουσα διάβαση είναι
ευκολότερο να ανιχνευθεί σε υπέρυθρα μήκη κύματος, όπου η ροή του αστέρα και του πλανήτη
είναι συγκρίσιμες. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζεται μια μοναδικά ευκαιρία να υπολογιστεί
η ενεργός θερμοκρασία του πλανήτη, θεωρώντας ότι το βάθος της δευτερεύουσας διάβασης είναι
ανάλογο του λόγου της εκπομπής του πλανήτη προς την εκπομπή του αστέρα, διαμορφωμένο
κατά τον παράγοντα (r/R)3.
Ανακλαστικότητα: Για ένα πλανητικό σύστημα με μηδενική κλίση ως προς την ευθεία οράσεως, ο
λόγος της ροής του πλανήτη προς τη ροή του αστέρα είναι

όπου α είναι η γωνία φάσης και p η γεωμετρική ανακλαστικότητα. Αυτές οι παρατηρήσεις δίνουν ισχυρούς
περιορισμούς όσον αφορά τα ατμοσφαιρικά μοντέλα των γιγάντιων πλανητών.






Δορυφόροι και δαχτυλίδια: Κατά τη διάρκεια της διάβασης, κάποιος δορυφόρος που πιθανόν να
περιφέρεται γύρω από τον πλανήτη ή τα δαχτυλίδια που πιθανόν να έχει μπορούν να διακριθούν
στην καμπύλη φωτός του αστέρα που λαμβάνουμε. Βέβαια, θα πρέπει η ακρίβεια της καμπύλης
να είναι επαρκής. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι περισσότερο διακριτά κατά τη διάρκεια της
εισόδου ή της εξόδου της διάβασης.
Το φαινόμενο Rossiter – Mc Laughlin: Κατά τη διάρκεια της διάβασης, ο πλανήτης εμποδίζει την
ακτινοβολία που προέρχεται από διάφορες περιοχές του αστέρα, προκαλώντας παραμορφώσεις
στις φασματικές γραμμές του αστέρα. Από αυτές τις παραμορφώσεις μπορεί να υπολογιστεί η
προβαλλόμενη γωνία μεταξύ του άξονα αστέρα – πλανήτη και του άξονα περιστροφής του
αστέρα, καθώς και η προβαλλόμενη ταχύτητα περιστροφής του αστέρα.
Ανίχνευση εκτεταμένης πλανητικής ατμόσφαιρας: Κατά τη διάρκεια της διάβασης, κάποια
στοιχεία της ατμόσφαιρας του πλανήτη μπορεί να εμφανιστούν στο φάσμα του αστέρα. Μετά από
υψηλή ανάλυση, το βάθος της διάβασης εξαρτάται από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας:
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κάποια είδη ατμόσφαιρας απορροφούν εντονότερα το φως του αστέρα, και η ενεργός ακτίνα του
πλανήτη στα συγκεκριμένα μήκη κύματος είναι μεγαλύτερη. Πολλά χημικά στοιχεία ανιχνεύθηκαν
στις ατμόσφαιρες εξωπλανητών με αυτή τη μέθοδο, γεγονός που δείχνει ότι τέτοιου είδους
παρατηρήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν στην κατανόηση της φυσικής που κρύβεται στις
ατμόσφαιρες των εξωπλανητών.
Έως το 2008, οι επίγειες έρευνες βοήθησαν στον χαρακτηρισμό πολλών δεκάδων εξωπλανητών με τη
μέθοδο της διάβασης, ενώ τα διαστημικά προγράμματα ανακάλυψαν περισσότερους από 1200 νέους
υποψήφιους εξωπλανήτες.
Άμεση παρατήρηση (direct imaging)
Τα πλεονεκτήματα της άμεσης παρατήρησης είναι τα εξής:







Η άμεση παρατήρηση των φωτονίων που εκπέμπει ο πλανήτης, τα οποία εξαρτώνται από την
ενεργό θερμοκρασία του, τη μάζα του και την ηλικία του
Ο προσδιορισμός της τροχιάς του πλανήτη, καθώς και της κλίσης της
Ο χαρακτηρισμός της ανακλαστικότητας, της θερμοκρασίας, της χημικής σύνθεσης του πλανήτη,
επιτρέποντας έτσι να αναπτυχθούν ατμοσφαιρικά μοντέλα και μοντέλα εξέλιξης
Η πρόσβαση σε έναν νέο τομέα του διαστήματος, καθώς ανιχνεύονται πλανήτες με διαφορετικές
ιδιότητες (μάζα, ηλικία) από αυτούς που ανιχνεύονται με άλλες μεθόδους, αφ’ ενός διότι αυτοί οι
πλανήτες έχουν μεγάλες γωνιακές αποστάσεις από τους αστέρες τους, άρα και μεγάλες τροχιακές
περιόδους, και αφ’ ετέρου, διότι περιστρέφονται γύρω από νέους αστέρες
Η πρόσβαση σε αστέρες κάθε τύπου, ιδιαίτερα αστέρες πρώιμου φασματικού τύπου, ακόμα και
ενεργούς αστέρες

Οι περιορισμοί στην απευθείας ανίχνευση εξωπλανητών οφείλονται κυρίως στους εξής δύο λόγους:



Στη μικρή γωνιακή απόσταση των πλανητών και του αστέρα
Στη μεγάλη αντίθεση του πλανήτη και του αστέρα, που μεταβάλλεται στα διάφορα μήκη κύματος.
Η ακτινοβολία που λαμβάνουμε από τον πλανήτη οφείλεται στη θερμική εκπομπή του και στην
αστρική εκπομπή που διαχέεται από την ατμόσφαιρα του πλανήτη

Το φάσμα των πλανητών αποτελείται από δύο τμήματα (εικόνα 17). Το πρώτο τμήμα της καμπύλης
βρίσκεται στο ορατό τμήμα του φάσματος, και οφείλεται στην ανάκλαση της ακτινοβολίας του αστέρα
από τον πλανήτη, άρα η θερμοκρασία της ακτινοβολίας αυτής αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του αστέρα.
Το δεύτερο τμήμα της καμπύλης είναι η ίδια εκπομπή του πλανήτη, που είναι θερμικής φύσης. Βρίσκεται
στα υπέρυθρα μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του
πλανήτη, που φτάνει τις μερικές εκατοντάδες Kelvin.

Εικόνα 18: Το φάσμα ενός πλανήτη

Η παράμετρος που καθορίζει την άμεση παρατήρηση εξωπλανητών είναι ο λόγος της ροής του πλανήτη
προς τη ροή του αστέρα. Για την πρώτη περίπτωση της ανακλώμενης ροής, ο λόγος αυτός, για
ακτινοβολία οποιουδήποτε μήκους κύματος, είναι
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Και στις δύο περιπτώσεις, ο λόγος αυτός είναι πολύ μικρός. Γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση
παρατήρηση εξωπλανητών.
Γι’ αυτό το λόγο, χρησιμοποιούνται δύο τεχνικές που ελαττώνουν τη ροή του αστέρα, χωρίς όμως να
επηρεάζουν τη ροή του εξωπλανήτη: η πρώτη κρύβει τον δίσκο του αστέρα με χρήση διάφορων
προσαρτημάτων (coronography), ενώ η δεύτερη χρησιμοποιεί τη συμβολομετρία (interferometric
extinction). Το συμβολόμετρο αποτελείται από ένα σύστημα με δύο τουλάχιστον καθρέφτες, μέσα από
τους οποίους διέρχεται το φως και καταλήγει στα αστρονομικά όργανα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
συμβαίνει καταστρεπτική συμβολή του φωτός του αστέρα, ενώ το φως του πλανήτη διατηρείται ως έχει.
Η άμεση παρατήρηση εξωπλανητών είναι ιδιαίτερα υποσχόμενη μέθοδος, διότι επιτρέπει την αναγνώριση
φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των πλανητών, όπως η πυκνότητα και σύσταση της ατμόσφαιράς τους, η
μορφολογία της επιφάνειάς τους, η περιστροφή τους και, τέλος, μπορεί να αναγνωρίσει δορυφόρους ή
δακτυλίους που πιθανόν να διαθέτουν. Πολλά προγράμματα σχεδιάζονται για άμεση παρατήρηση
πλανητών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την γρήγορη επέκταση του τομέα αυτού.

Εικόνα 19: Το πλανητικό σύστημα HR 8799 με αστέρα τύπου Α5 που απέχει 39.4 pc και παρατηρήθηκε με χρήση
στεμματογράφου (coronograph)

Εκπομπή ραδιοφωνικής ακτινοβολίας από εξωπλανήτες
Η απευθείας παρατήρηση εξωπλανητών, όπως αναφέραμε, είναι αρκετά δύσκολη λόγω της μεγάλης
διαφοράς της λαμπρότητας του αστέρα και του πλανήτη και της πολύ μικρής γωνιακής τους απόστασης.
Η ακτινοβολία που εκπέμπουν σε οπτικά και υπέρυθρα μήκη κύματος είναι κυρίως θερμικής προέλευσης.
Αντίθετα, η ραδιοφωνική ακτινοβολία χαμηλής συχνότητας που εκπέμπουν ο αστέρες και οι πλανήτες
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είναι μη θερμικής προέλευσης, γεγονός που κάνει τους πλανήτες εύκολα ανιχνεύσιμους στα ραδιοφωνικά
μήκη κύματος. Η ραδιοφωνική ακτινοβολία των αστέρων προέρχεται από τα σχετικιστικά ηλεκτρόνια που
διαδίδονται στο στέμμα του αστέρα και προκαλούν ακτινοβολία τύπου ΙΙΙ.
Τα σημερινά ραδιοτηλεσκόπια χαμηλών συχνοτήτων μπορούν να ανιχνεύσουν εξωπλανήτες με αυτό τον
τρόπο. Οι παρατηρήσεις τους όμως περιορίζονται από το γαλαξιακό υπόβαθρο, τις ιονοσφαιρικές
διαταραχές και τις έντονες παρεμβολές των τεχνητών ραδιοσυχνοτήτων. Οι σημερινές έρευνες που
διεξάγονται σκοπεύουν, εκτός από το να ανιχνεύσουν σήματα, να τα διαχωρίσουν σε αυτά που
προέρχονται από αστέρες και σε αυτά που προέρχονται από πλανήτες, γνωρίζονται ότι τα σήματα που
προέρχονται από πλανήτες είναι κυκλικά πολωμένα, σε αντίθεση με την μη πολωμένη ακτινοβολία των
αστέρων. Επίσης, η ραδιοφωνική ακτινοβολία των πλανητών είναι περιοδική, μερικών ωρών μόνο ή ίση με
την τροχιακή περίοδο του πλανήτη. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ανακάλυψη εξωπλανητών
με αυτή τη μέθοδο. Οι αιτίες υποθέτουμε ότι είναι οι εξής: η εκπομπή γίνεται σε περιοχές του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που ακόμη δεν έχουμε παρατηρήσει, το σήμα είναι πιο αδύναμο απ’ όσο
έχουμε υποθέσει και δεν μπορεί να ανιχνευθεί με τα σημερινά όργανα και, τέλος, λόγω μικρού χρόνου
παρατήρησης, μικρότερου ίσως των τροχιακών περιόδων, δεν ήταν δυνατό να αντιληφθούμε την
περιοδική εκπομπή.
Σήμερα χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ραδιοκυμάτων από εξωπλανήτες το ραδιοτηλεσκόπιο LOFAR
στην Ολλανδία, το οποίο λειτουργεί σε χαμηλές ραδιοφωνικές συχνότητες. Σε υψηλότερες συχνότητες θα
λειτουργήσουν τα SKA και ALMA, που θα ανιχνεύουν ακτινοβολία από πλανήτες όπως η Γη και λευκούς
νάνους αντίστοιχα.

Εικόνα 20: Φάσματα των αστρονομικών ραδιοπηγών στην περιοχή της Γης (1 Jy =10-26 Wm-2Hz-1)

Μέθοδος χρονισμού (timing method)
Μια δυναμική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση εξωπλανητών υπολογίζει τη μεταβολή της
απόστασης μεταξύ του αστέρα και του παρατηρητή μετρώντας τη μεταβολή Δt του χρόνου που κάνει το
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φως ταξιδεύοντας από τον αστέρα στη Γη. Για μια δεδομένη χρονική στιγμή, ο χρόνος αυτός δίνεται από
τον τύπο

t  a sin

2t
sin i
T

όπου α* είναι ο μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς που εκτελεί ο αστέρας. Μετρώντας τις μεταβολές στην
άφιξη ενός περιοδικού σήματος και συγκρίνοντάς τον με έναν σταθερό χρόνο, υπολογίζουμε την
καθυστέρηση ή την προπόρευση Δt του χρόνου άφιξης. Το περιοδικό αυτό σήμα μπορεί να είναι είτε ο
«παλμός» ενός πάλσαρ (timing measurements of pulsars) είτε το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο
εκλείψεων, σε περίπτωση διπλού συστήματος αστέρων. Η μέθοδος αυτή μπορεί να ανιχνεύσει πλανήτες
μεγέθους πολύ μικρότερου από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, λόγω της μικρής μάζας των πάλσαρ, όπως και
διαταραχές μεταξύ των διάφορων μελών των πλανητικών συστημάτων, αποκαλύπτοντας περισσότερες
πληροφορίες γι’ αυτούς τους πλανήτες και τις παραμέτρους των τροχιών τους. Στην περιοχή του ηλιακού
μας συστήματος οι πάλσαρς είναι σπάνιοι και γι’ αυτό η μέθοδος αυτή έχει περιορισμένη εφαρμογή.
Μέθοδος των βαρυτικών φακών (gravitational lensing)
Η πιο νέα μέθοδος είναι αυτή των βαρυτικών φακών, η οποία είναι εφαρμογή της θεωρίας της βαρύτητας
του Einstein. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, όταν δύο αστέρες έχουν μικρή γωνιακή απόσταση, όμως στην
πραγματικότητα απέχουν πολύ μεταξύ τους, το φως του μακρινού αστέρα, της πηγής, συγκλίνει λόγω του
βαρυτικού πεδίου του κοντινότερου αστέρα, που ονομάζεται φακός. Το γεγονός αυτό της παροδικής
ευθυγράμμισης (microlensing event) δίνει τη μοναδική ευκαιρία για παρατήρηση του συστήματος του
φακού σε πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι, λόγω της απόλυτης
τυχαίοτητάς της, επιτρέπει την ανακάλυψη πλανητών μεγέθους μικρού, όπως η Γη, ή μεγάλου, όπως ο
Δίας, που περιστρέφονται γύρω από οποιονδήποτε τύπο αστέρα στον Γαλαξία. Τα μειονεκτήματα αυτής
της μεθόδου είναι προφανώς η μικρή συχνότητα τέτοιων γεγονότων και η δυσκολία στην συνέχιση των
παρατηρήσεων, ώστε να μελετηθεί το σύστημα λεπτομερέστερα. Έως το 2008, οι εξωπλανήτες που
ανιχνεύτηκαν με αυτή τη μέθοδο βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις, μεγαλύτερες από 1 kpc, γεγονός
που έχει ως αποτέλεσμα τα σφάλματα στις παραμέτρους των πλανητικών συστημάτων να είναι αρκετά
μεγάλα. Οι παρατηρήσεις γίνονται κυρίως προς τη διεύθυνση του κέντρου του Γαλαξία, όπου υπάρχουν
πολλοί μακρινοί αστέρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές.

Εικόνα 21: Το διάγραμμα λαμπρότητας του κοντινού αστέρα (φακού) όπως λαμβάνεται με τη μέθοδο των βαρυτικών φακών

Επισκόπηση
Οι διάφορες μέθοδοι που αναπτύξαμε παραπάνω ειδικεύονται στην ανίχνευση πλανητών σε ορισμένες
αποστάσεις από τον αστέρα του πλανητικού συστήματος. Οι παρατηρήσεις διαβάσεων ανιχνεύουν τους
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εσωτερικούς πλανήτες του συστήματος, σε αποστάσεις έως 0.5 AU. Η μέθοδος των ακτινικών ταχυτήτων
ανιχνεύει βαρύτερους πλανήτες σε ακτίνα λίγων AU, ενώ αυτή των βαρυτικών φακών ανιχνεύει πλανήτες
κοντά στην ζώνη πάγου του συστήματος σε απόσταση περίπου 2.5 AU. Τέλος, η άμεση παρατήρηση
μπορεί να εντοπίσει τους ψυχρότερους πλανήτες σε πιο μακρινές τροχιές.
Η απόσταση από τη Γη των αστέρων γύρω από τους οποίους περιφέρονται οι εξωπλανήτες, ποικίλουν
αναλόγως με τη μέθοδο με την οποία ανιχνεύθηκαν οι εξωπλανήτες. Για αποστάσεις έως μερικά έτη
φωτός, οι εξωπλανήτες μπορούν να ανιχνευθούν με άμεση παρατήρηση. Η μέθοδος ακτινικών ταχυτήτων
έχει ανιχνεύσει τους περισσότερους εξωπλανήτες σε απόσταση περίπου εκατό ετών φωτός. Με
φωτομετρία είναι δυνατόν να ανιχνευθούν εξωπλανήτες σε αποστάσεις έως και 6000 ετών φωτός, ενώ με
τη μέθοδο των βαρυτικών φακών ανακαλύφθηκαν οι πρώτοι εξωπλανήτες σε απόσταση έως και 21000
έτη φωτός. Παρ’ όλα αυτά, καμία από αυτές τις μεθόδους, με πιθανή εξαίρεση αυτή των βαρυτικών
φακών, δεν μπορεί να ανιχνεύσει εξωπλανήτες που δεν ανήκουν στο Γαλαξία μας.
Από τις μέχρι σήμερα ανακαλύψεις των εξωπλανητών έχουν εξαχθεί κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για
τα εξωηλιακά πλανητικά συστήματα, τις τροχιές των εξωπλανητών, αλλά και τους ίδιους τους αστέρες.
Από τις φασματοσκοπικές παρατηρήσεις βρέθηκε ότι περισσότερο από το 30% των αστέρων στη γειτονιά
του Ήλιου φιλοξενεί βραχώδεις ή παγωμένους γιγάντιους πλανήτες με περιόδους περιφοράς μικρότερες
των 50 ημερών ( σύμφωνα με στοιχεία έως το 2009). Οι αστρονόμοι που ασχολήθηκαν με τη μέθοδο των
βαρυτικών φακών έχουν καταλήξει στα εξής συμπεράσματα:





Πλανήτες του μεγέθους του Ποσειδώνα είναι περισσότερο συνηθισμένοι στα εξωτερικά τμήματα
των πλανητικών συστημάτων σε σύγκριση με τους αέριους γίγαντες, όπως ο Δίας και ο Κρόνος
(στοιχεία έως το 2010)
Το ηλιακό μας σύστημα είναι τρεις φορές πιο πλούσιο σε πλανήτες σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους αστέρες στην ευθεία οράσεως που περνά από το κέντρο του Γαλαξία
Μόνο το 15% των πλανητικών συστημάτων έχουν τη μορφή του δικού μας, με πολλούς γιγάντιους
πλανήτες στην ζώνη πάγου (στοιχεία έως το 2010)
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Μελέτη πλανητικών συστημάτων
Αρχικά, μελετούμε τον κατάλογο που περιλαμβάνει τους εξωπλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι τη
συγκεκριμένη ημερομηνία (7/6/2011). Ο κατάλογος περιελάμβανε 547 πλανήτες, από τους οποίους η
πλειοψηφία δεν ανήκει σε πολλαπλό πλανητικό σύστημα, αλλά σε σύστημα αστέρα με έναν πλανήτη.
Μελετώντας τις τροχιακές περιόδους των πλανητών στα πολλαπλά πλανητικά συστήματα, είδαμε ποιοι
από αυτούς βρίσκονται σε συντονισμό μεταξύ τους, γεγονός που κάνει περισσότερο ενδιαφέρουσα τη
μελέτη των συγκεκριμένων συστημάτων. Έπειτα, από το σύνολο αυτών των συστημάτων, επιλέξαμε
κάποια από αυτά, με τα οποία θα ασχοληθούμε και κατασκευάσαμε τον παρακάτω πίνακα, που
περιλαμβάνει τις μάζες και τα στοιχεία της τροχιάς των πλανητών, όπως έχουν εκτιμηθεί μέχρι τις
σημερινές παρατηρήσεις. Στους περισσότερους από αυτούς έγινε η μετατροπή του χρόνου διάβασης του
περικέντρου τ σε Μ (μέση ανωμαλία), σύμφωνα με τον τύπο Μ=n(t-τ). Στα στοιχεία στα οποία υπάρχει -,
δεν δίνονται στον κατάλογο, κι έτσι τα θέτουμε ίσα με μηδέν. Τα συγκεκριμένα πλανητικά συστήματα
έχουν ανιχνευθεί με τη μέθοδο των ακτινικών ταχυτήτων ή της αστρομετρίας, με εξαίρεση το τελευταίο
από αυτά, το οποίο ανιχνεύτηκε με απευθείας παρατήρηση, όπως και αναφέρεται. Στην τελευταία στήλη
του πίνακα αναγράφονται οι συντονισμοί που λαμβάνουν μέρος στο σύστημα, καθώς και μεταξύ ποιών
πλανητών παρατηρούνται αυτοί.
Τα δεδομένα αυτά, τα εισάγουμε σε ένα πρόγραμμα, το οποίο λύνει αριθμητικά το πρόβλημα των N
σωμάτων, με τη μέθοδο Bulirsch-Stoer που αναφέρθηκε στην εισαγωγή. Το πρόγραμμα έχει γίνει
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C και, δίνοντάς του τις μάζες του αστέρα και των πλανητών, και τα αρχικά
στοιχεία της τροχιάς (α,e, i, Μ, ω, Ω) του κάθε πλανήτη, αυτό εξάγει τις τιμές των στοιχείων αυτών με την
πάροδο του χρόνου, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστούμε εμείς, καθώς και τη μεταβολή της ενέργειας
και της στροφορμής όλου του συστήματος. Όσο το σύστημα που μελετάμε είναι σταθερό, το πρόγραμμα
τρέχει κανονικά. Όταν το σύστημα χάσει τη σταθερότητά του και κάποιος από τους πλανήτης διαφύγει
από τη βαρυτική έλξη, το πρόγραμμα σταματά να λειτουργεί.
Από τα αποτελέσματα αυτά, κάνουμε τα διαγράμματα, με τη βοήθεια της matlab, των εκκεντροτήτων και
των μεγάλων ημιαξόνων των πλανητών σε συνάρτηση με το χρόνο, της εκκεντρότητας των εξωτερικών
πλανητών σε συνάρτηση με την εκκεντρότητα του εσωτερικού πλανήτη, και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
της διαφοράς των γωνιών του περικέντρου ω των πλανητών ανά δύο, σε συνάρτηση με το χρόνο. Η
μεταβολή της ενέργειας που παρατηρείται σε κάθε σύστημα είναι μικρή, της τάξης του 10-10 περίπου και
εξαρτάται και από το πλανητικό σύστημα το οποίο μελετάμε.
Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα εξωηλιακά πλανητικά συστήματα του καταλόγου, από τα οποία τα 11
τελευταία αποφασίσαμε να μελετήσουμε.
Παρακάτω αναλύουμε την εργασία και τα αποτελέσματα για κάθε πλανητικό σύστημα που μελετήσαμε.
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μάζα
(Μsun)

αστέρας
OGLE-06-109L by
microlensing

0,51

μάζα
πλανήτης (Μjupiter)
b
c

0,727
0,271

b
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-

περίοδος (days)

συντονισμός
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4931,0
2

7,00E-05 5,3

3:2 d,c
6
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0,013 6,5

d
b
c
b
c
b
c
d
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e
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d
b
c
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e
b
c
d
b
c
d
b
c
d
e
b
c
d
e
f
g
h
b
c

0,012 8,2
5,9
4,5
19,2
8,5
0,252
0,171
0,022
0,01353
0,0425
0,01919
0,02643
0,007237

9
HU Aqr AB

1

HW Vir

-

Kepler-9 by radial velocity or
astrometry

1

Kepler-11

CoRoT-7

0,95

0,93

Gliese 876

0,334

61 Vir

0,95

HD 40307

0,77

ups And

1,27

HD 10180

1,06

HD 69830

0,86

<0,95
0,0151
0,0264
0,052
2,2756
0,7142
0,021
0,046
0,016
0,0573
0,072
0,0132
0,0216
0,0288
0,69
14,57
10,19
1,059
0,00424755
0,041217
0,03696945
0,07897304
0,07519743
1,422
0,202624
0,033
0,038
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4370,0
5767,0
2830,0
19,2
38,9
1,6
10,3
13,0
22,7
32,0
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0,9
3,7
9,0
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1,9
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4,2
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4,3
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20,5
4,6
237,7
1302,6
3848,9
1,2
5,8
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49,7
122,8
601,2
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8,7
31,6
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3:1 e,b
5:2 e,c
3:2 e,d
3:2 f,e
5:2 g,f
2:1 f,d
5:2 d,c

2:1 b,c
2:1 e,b

3:1 e,d

3:1 e,d
5:2 f,e
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HD 181433

0,78
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1,08

HD 177830

1,47

HD 102272

1,9

HD 37124

0,83

HD 200964

1,44

HD 183263

1,17

47 Uma

1,03

d
b
c
d
b
c
d
e
b
c
b
c
b
c
d
b
c
b
c
b
c
d

0,058
0,0238
0,64
0,54
1,676
0,3321
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1,814
1,49
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5,9
2,6
0,675
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0,696
1,85
0,9
3,67
3,82
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9,4
962,0
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9,6
310,6
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α/α

αστέρας

μάζα (Μsun)

1

55 Cnc

0,905

2

HD 73526

1,08

3

HD 155358

0,87

4

HD 60532

1,44

5

HD 82943

1,15

6

HD 45364

0,82

7

BD20 2457

2,8

8

HD 108874

1

9

HD 128311

0,84

10

24 Sex

1,54

11

HR 8799
by imaging

1,5

πλανήτης
b
c
d
e
f
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
d
e

μάζα (Μjupiter)
0,825
0,171
3,82
0,02643
0,155
2,9
2,5
0,89
0,504
3,15
7,46
1,7
1,8
0,1872
0,6579
21,42
12,47
1,36
1,018
2,18
3,21
1,99
0,86
7
10
10
9

περίοδος (days)
14,651262
44,344600
5218,000000
0,736540
260,700000
188,3
377,8
195,0
530,3
201,83
607,06
439,2
219,5
226,93
342,85
379,63
621,99
395,4
1605,8
458,6
928,3
452,8
883,0
170000
69000
36500
18000

α (AU)
0,1148
0,2403
5,76
0,0156
0,781
0,66
1,05
0,628
1,224
0,77
1,58
1,190
0,746
0,6813
0,8972
1,45
2,01
1,051
2,68
1,099
1,76
1,333
2,08
68
38
24
14,5

e
I (degrees) ω (degrees)
0,0159
164
0,053
57,4
0,025
53
181,3
0,057
83,4
170
0,3
205
0,19
203
0,14
13
0,112
162
0,176
279
0,278
20
352,83
0,038
20
119,49
0,020
260,0
0,391
121,0
0,1684
90
162,58
0,0974
90
7,41
0,15
207,64
0,18
126,02
0,07
248,4
0,25
17,3
0,25
110,9
0,17
195,5
0,09
9,2
0,29
220,5
0,4
0
0,4
180
0,4
0
180

M (degrees) Ω
107 256 209 0 181 86 82 0 361,161 0 212,3249 227,0 356,0 0 255,81662 0 152,26278 0 235,640322 180 180 0 28,438 180 0 180 180 -

συντονισμός
5:2 c,b
4:1 c,e

2:1 c,b

3:1 c,b
2:1 b,c
3:2 c,b

4:1 c,b
2:1 c,b
2:1 c,b
5:2 b,c
2:1 c,d
2:1 d,e

1. 55 Cnc
Εισάγουμε τις αρχικές τιμές των στοιχείων της τροχιάς των πλανητών, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες
δημοσιεύσεις. Βάζουμε το πρόγραμμα να τρέξει για 1.000.000 έτη περίπου και παίρνουμε τα παρακάτω
αποτελέσματα όσον αφορά τις εκκεντρότητες, τη γωνία του περικέντρου και τους μεγάλους ημιάξονες
των τροχιών.
Το πρόγραμμα τρέχει μόνο για 236 περίπου έτη, και έπειτα σταματάει.
Στα παρακάτω διαγράμματα, η ετικέτα data1 αναφέρεται στα αποτελέσματα που αφορούν τον πλανήτη
55 Cnc e, η ετικέτα data2 αναφέρεται στα αποτελέσματα για τον πλανήτη 55 Cnc b, η ετικέτα data3
αναφέρεται στον πλανήτη 55 Cnc c, η ετικέτα data4 στον πλανήτη 55 Cnc f και η ετικέτα data5 στον
πλανήτη 55 Cnc d.

Στο διάγραμμα που αφορά την εξέλιξη των μεγάλων ημιαξόνων, βλέπουμε ότι αυτοί παραμένουν σταθεροί
καθ’ όλη τη διάρκεια των 236 ετών.

Στο διάγραμμα των εκκεντροτήτων παρατηρούμε τα εξής: οι εκκεντρότητες του τέταρτου και πέμπτου (ο
πρώτος πλανήτης θεωρείται ο κοντινότερος στον αστέρα και ο τελευταίος, αυτός που βρίσκεται πιο
μακριά από τον αστέρα) πλανήτη παραμένουν σχεδόν σταθερές, εκτελώντας ταλάντωση πολύ μικρού
πλάτους και μικρής περιόδου γύρω από την αρχική τους τιμή. Οι εκκεντρότητες του δεύτερου και τρίτου
πλανήτη εκτελούν δύο ταλαντώσεις: μία με πολύ μικρή περίοδο, που γίνεται φανερή μόνο από το γεγονός
ότι το διάγραμμα δεν είναι μια λεπτή γραμμή, και μία μεγαλύτερης περιόδου, που ελάχιστα διακρίνεται
στο διάστημα των 250 ετών περίπου. Η εκκεντρότητα του πρώτου πλανήτη, του εσωτερικού, βλέπουμε
ότι αυξάνεται εκθετικά με το χρόνο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το σύστημα δεν είναι ευσταθές,
και το πρόγραμμα σταμάτησε να τρέχει.
Το παρακάτω διάγραμμα δίνει τις εκκεντρότητες του πλανήτη c σε συνάρτηση με την εκκεντρότητα του
πλανήτη 55 Cnc b, οι οποίοι βρίσκονται σε συντονισμό.

Τέλος, δίνεται το διάγραμμα της διαφοράς των γωνιών του περικέντρου των τροχιών των διαδοχικών
πλανητών σε συνάρτηση με το χρόνο. Ο δείκτης 4 αναφέρεται στον προτελευταίο σε απόσταση από τον
αστέρα πλανήτη και ο δείκτης 5 στο πιο απομακρυσμένο.
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2. HD 73526
Εισάγουμε και πάλι τα δεδομένα των τροχιών του συστήματος αυτού και το αφήνουμε να τρέξει για
1.000.000 έτη. Στα παρακάτω αποτελέσματα η ετικέτα data1 αναφέρεται στον πλανήτη HD 73526 b
και η ετικέτα data2 αναφέρεται στον πλανήτη HD 73526 c.
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Από τα διαγράμματα βλέπουμε ότι το σύστημα είναι σταθερό για όλο σχεδόν το διάστημα μελέτης, εκτός
από τα τελευταία έτη, όπου ο εξωτερικός πλανήτης διαφεύγει από το σύστημα, και ο εσωτερικός δείχνει
να συγκρούεται με τον αστέρα. Η αστάθεια που λαμβάνει χώρα διακρίνεται ακόμη πιο εύκολα στο τρίτο
διάγραμμα της εκκεντρότητας του εξωτερικού πλανήτη σε συνάρτηση με αυτής του εσωτερικού, όπου η
μπλε γραμμή ξεφεύγει από το τόξο που είχε δημιουργηθεί στην περίοδο των 1.000.000 ετών. Για όλο το
προηγούμενο διάστημα, πριν να δημιουργηθεί η αστάθεια στο σύστημα, υπάρχουν μικρές ταλαντώσεις
μεγάλης συχνότητας στις τιμές των μεγάλων ημιαξόνων των τροχιών, και μεγαλύτερου πλάτους
ταλαντώσεις στις τιμές των εκκεντροτήτων (πλάτος λίγο μεγαλύτερο από 0,1 για τον εσωτερικό πλανήτη
και περίπου 0,1 για τον εξωτερικό).

3. HD 155358
Εισάγουμε τις αρχικές τιμές των στοιχείων της τροχιάς των δύο πλανητών στο πρόγραμμα. Αφήνουμε να
υπολογίζει τα στοιχεία αυτά για χρονικό διάστημα περίπου 1.000.000 ετών. Από τα αποτελέσματα
κατασκευάζουμε τα διαγράμματα που έχουμε αναφέρει, τα οποία δίνονται παρακάτω. Η ετικέτα data1
αναφέρεται στον πλανήτη HD 155358 b και η ετικέτα data2 αναφέρεται στον πλανήτη HD 155358 c.
Το πρώτο διάγραμμα δίνει τη μεταβολή των μεγάλων ημιαξόνων των τροχιών. Βλέπουμε ότι η τιμή τους
παραμένει σχεδόν σταθερή, και πολύ κοντά στην αρχική, καθ’ όλη τη διάρκεια των 1.000.000 ετών.
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Αντίθετα, στο επόμενο διάγραμμα που απεικονίζει τη μεταβολή των εκκεντροτήτων στο χρονικό αυτό
διάστημα, βλέπουμε μια ταλάντωση αρκετά μεγάλου πλάτους, όσον αφορά την εκκεντρότητα της τροχιάς
του εξωτερικού πλανήτη. Η ταλάντωση της εκκεντρότητας της τροχιάς του εσωτερικού πλανήτη έχει
μικρότερο πλάτος.

Το επόμενο διάγραμμα δείχνει ότι η εκκεντρότητα του εξωτερικού πλανήτη σε συνάρτηση με αυτή του
εσωτερικού σχηματίζει ένα τόξο μικρού πάχους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα
διαγράμματα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πλανητικό σύστημα του αστέρα HD 155358 είναι
σταθερό σε χρόνο 1.000.000 ετών.
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4. HD 60532
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του πίνακα και εισάγουμε τις αρχικές συνθήκες των τροχιών των δύο
πλανητών στο πρόγραμμα. Τρέχουμε το πρόγραμμα για 1.000.000 και λαμβάνουμε τα αποτελέσματα, τα
οποία φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα.

Το πρώτο διάγραμμα δίνει τη μεταβολή των μεγάλων ημιαξόνων των τροχιών κατά τη διάρκεια των
1.000.000 ετών. Παρατηρούμε ότι οι τιμές τους ταλαντώνονται αρχικά γύρω από τις τιμές 0,77 AU και
1,6 AU περίπου αντίστοιχα για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό πλανήτη, ενώ αργότερα το πλάτος της
ταλάντωσης μειώνεται, όπως και η τιμή γύρω από την οποία ταλαντώνονται (0,76 για τον εσωτερικό
πλανήτη και 1,61 για τον εξωτερικό πλανήτη περίπου). Παρ’ όλα αυτά το σύστημα δείχνει να είναι
σταθερό στη διάρκεια αυτών των ετών.
Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η μεταβολή των τιμών των εκκεντροτήτων των τροχιών των δύο
πλανητών. Και πάλι βλέπουμε ένα μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης κατά τα πρώτα 200.000 έτη, και
έπειτα αυτό μειώνεται για τα υπόλοιπα έτη, με μια εξαίρεση κατά τα 400.000 χρόνια περίπου και με
διάρκεια 25.000 ετών περίπου. Έτσι, για τον εσωτερικό πλανήτη, HD 60532 b, η εκκεντρότητα
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0,17 και 0,37 αρχικά, και έπειτα μεταξύ των τιμών 0,2 και 0,38. Η
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εκκεντρότητα του εξωτερικού πλανήτη αρχικά κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0,02 και 0,17 και έπειτα
μεταξύ των τιμών 0,04 και 0,17 περίπου.

Το διάγραμμα της εκκεντρότητας του εξωτερικού πλανήτη ως προς την εκκεντρότητα του εξωτερικού
πλανήτη φαίνεται παρακάτω. Παρατηρούμε ότι σχηματίζει ένα τόξο μεγάλου πάχους, με μία μικρή
ανωμαλία στο κάτω μέρος.

Όλα τα διαγράμματα δείχνουν ότι το πλανητικό σύστημα του αστέρα HD 60532 είναι σταθερό σε περίοδο
περίπου 1.000.000 ετών.

5. HD 82943
Εισάγουμε τις αρχικές συνθήκες των τροχιών, σύμφωνα με το fit IV των Lee et al. (2006). Τρέχουμε το
πρόγραμμα για 1.000.000 έτη. Λαμβάνουμε τα αποτελέσματα παρακάτω, που, όπως περιμέναμε,
δείχνουν ότι το σύστημα είναι σταθερό στο διάστημα αυτών των ετών.
Βλέπουμε ότι οι ταλαντώσεις των τιμών των μεγάλων ημιαξόνων έχουν μικρό πλάτος, δηλαδή οι πλανήτες
παραμένουν σε πρακτικά σταθερή απόσταση από τον αστέρα. Οι εκκεντρότητες, αντίθετα,
ταλαντώνονται έντονα, για τον εξωτερικό πλανήτη (HD 82943 b) κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0,02 και
0,35 και για τον εσωτερικό (HD 82943 c) μεταξύ 0,09 και 0,39.
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Το τρίτο διάγραμμα, της εκκεντρότητας του εξωτερικού πλανήτη ως προς αυτή του εσωτερικού, έχει τη
μορφή ενός (αρκετά μεγάλου) τόξου μικρού πάχους, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερότητα του
συστήματος.

6. HD 45364
Εισάγοντας τις αρχικές συνθήκες των τροχιών των εξωπλανητών του συστήματος, αφήνουμε το
πρόγραμμα να τρέξει για περίπου 1.000.000 έτη. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα διαγράμματα
παρακάτω. Η ετικέτα data1 αναφέρεται στον πλανήτη HD 45364 b και η ετικέτα data2 αναφέρεται στον
πλανήτη HD 45364 c.

Από τα διαγράμματα, βλέπουμε ότι ο μεγάλος ημιάξονας και η εκκεντρότητα των τροχιών των δύο
πλανητών ταλαντώνονται γύρω από μία τιμή καθ’ όλη τη διάρκεια των 1.000.000 ετών. Το σύστημα αυτό
είναι άρα σταθερό στο διάστημα αυτό, καθώς δεν φαίνεται να διαταράσσεται η περιοδική ταλάντωση των
τιμών των στοιχείων αυτών. Το πλάτος της ταλάντωσης των εκκεντροτήτων είναι αρκετά μεγαλύτερο από
αυτό για τους μεγάλους ημιάξονες, και είναι περίπου 0,05 για τον πλανήτη HD 45364 b και 0,025 για
τον πλανήτη HD 45364 c. Το παρακάτω διάγραμμα επιβεβαιώνει τη σταθερότητα του συστήματος αυτού
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καθώς καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη περιοχή στο χώρο μεταξύ των αξόνων e2 (εκκεντρότητα του
πλανήτη c) και e1 (εκκεντρότητα του πλανήτη b).

7. BD20 2457
Εισάγουμε τα δεδομένα του πίνακα και τρέχουμε το πρόγραμμα για 1.000.000 έτη περίπου. Το
πρόγραμμα σταματάει να τρέχει σε 160 έτη περίπου, γεγονός που υποδηλώνει την αστάθεια του
πλανητικού αυτού συστήματος. Τα διαγράμματα που παίρνουμε είναι τα παρακάτω. Το πρώτο αφορά
τους μεγάλους ημιάξονες των τροχιών, το δεύτερο τις εκκεντρότητές τους σε συνάρτηση με το χρόνο και
το τρίτο δίνει την εκκεντρότητα του (αρχικά) εξωτερικού πλανήτη (BD20 2457 c) ως προς την
εκκεντρότητα του (αρχικά) εσωτερικού πλανήτη (BD20 2457 b).
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Λόγω της αστάθειας αυτής, δοκιμάζουμε διάφορους συνδυασμούς στην τιμή της μέσης ανωμαλίας Μ των
δύο πλανητών, προσπαθώντας να βρούμε περισσότερο ευσταθείς τροχιές. Δοκιμάζουμε τους εξής
συνδυασμούς, οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν ευσταθείς καταστάσεις: Μ1=0
και Μ2=0, Μ1=0 και Μ2=180ο, Μ1=180ο και Μ2=0, Μ1=180ο και Μ2=180ο. Ο δείκτης 1 αναφέρεται στον
(αρχικά) εσωτερικό πλανήτη και ο δείκτης 2 αναφέρεται στον (αρχικά) εξωτερικό πλανήτη. Παρ’ όλα αυτά
κανένας από αυτούς τους συνδυασμούς δεν καθιστά το σύστημα περισσότερο ευσταθές, και το
πρόγραμμα σταματά να τρέχει σε διάστημα μικρότερο από 160 έτη. Το γεγονός αυτό, εκτός από την
πιθανότητα το σύστημα να είναι όντως ασταθές, σημαίνει ότι ίσως τα δεδομένα που έχουμε λάβει μέχρι
σήμερα για τις τροχιές των πλανητών και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους δεν είναι σωστά. Όσο οι τεχνικές
ανίχνευσης κι μελέτης των εξωηλιακών πλανητικών συστημάτων γίνονται πιο ακριβείς, θα λαμβάνουμε
ακριβέστερα αποτελέσματα.

8. HD 108874
Εισάγουμε και πάλι τις αρχικές συνθήκες των τροχιών που δίνονται στον πίνακα και λαμβάνουμε τα
παρακάτω αποτελέσματα. Η ετικέτα data1 αναφέρεται στον πλανήτη HD 108874 b και η ετικέτα data2
αναφέρεται στον πλανήτη HD 108874 c.
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Βλέπουμε ότι ο μεγάλος ημιάξονας των δύο τροχιών παραμένει περίπου στις αρχικές τιμές, ιδιαίτερα στην
περίπτωση του εσωτερικού πλανήτη. Η ταλάντωση έχει πλάτος μικρότερο από 0,05 AU στην περίπτωση
του εξωτερικού πλανήτη.
Στο επόμενο διάγραμμα δίνονται οι μεταβολές της εκκεντρότητας των τροχιών των δύο εξωπλανητών.
Ταλαντώνονται γύρω από την τιμή 0,17 περίπου, με πλάτος 0,12 για την τροχιά του πρώτου πλανήτη και
0,1 για την τροχιά του εξωτερικού πλανήτη.
Τέλος, η μορφή του διαγράμματος της εκκεντρότητας της τροχιάς του HD 108874 c σε συνάρτηση με
αυτή του HD 108874 b επιβεβαιώνει τη σταθερότητα του συστήματος αυτού, μέσα στην περίοδο των
1.000.000 ετών.
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9. HD 128311
Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, τρέχουμε το σύστημα για 1.000.000 έτη, και λαμβάνουμε τα
παρακάτω διαγράμματα. Η ετικέτα data1 αναφέρεται στον πλανήτη HD 128311 b και η ετικέτα data2
αναφέρεται στον πλανήτη HD 128311 c.

Ο μεγάλος ημιάξονας των τροχιών ταλαντώνεται γύρω από την αρχική τιμή με μικρό πλάτος ταλάντωσης,
ενώ οι εκκεντρότητες ταλαντώνονται και αυτές, με μεγαλύτερο όμως πλάτος. Από τα τρία αυτά
διαγράμματα συμπεραίνουμε ότι το σύστημα αυτό είναι σταθερό στο χρονικό διάστημα που το
μελετήσαμε.
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10. 24 Sex
Εισάγουμε και πάλι τα δεδομένα του πίνακα, τα οποία αντιστοιχούν στα νεώτερα δεδομένα, και τρέχουμε
το πρόγραμμα για 1.000.000 έτη. Το πρόγραμμα σταματάει σε περίπου 650.000 έτη, όπου το σύστημα
πλέον γίνεται ασταθές. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα περισσότερο λεπτομερειακά.
Αρχικά, βλέπουμε ότι οι μεγάλοι ημιάξονες και οι εκκεντρότητες ταλαντώνονται γύρω από μια μέση τιμή.
Το διάγραμμα της εκκεντρότητας του εξωτερικού πλανήτη ως προς την εκκεντρότητα του εσωτερικού
σχηματίζει τόξο μικρού πάχους. Λίγο πριν τα 650.000 έτη, ο εξωτερικός πλανήτης απομακρύνεται κατά
0,3 AU περίπου από τον αστέρα, αυξάνοντας και την εκκεντρότητα της τροχιάς του έως την τιμή 0,39
περίπου, και έπειτα τον πλησιάζει έως τα 1,3 AU, όπου το πρόγραμμα σταματάει να τρέχει. Υποθέτουμε
ότι ο εξωτερικός πλανήτης συγκρούεται με τον αστέρα. Το γεγονός αυτό προκαλεί και τα εμφανή
αποτελέσματα στο τρίτο διάγραμμα, που αποτελεί ακόμα μία ένδειξη της αστάθειας που δημιουργήθηκε.
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Λόγω της αστάθειας αυτής, δοκιμάσαμε και κάποιους συνδυασμούς για την τιμή της μέσης ανωμαλίας Μ
των δύο πλανητών, ελπίζοντας να βρούμε μια περισσότερο ευσταθή κατάσταση. Όπως και στην
περίπτωση του συστήματος του BD20 2457, δοκιμάσαμε τους συνδυασμούς: Μ1=0 και Μ2=0, Μ1=0 και
Μ2=180ο, Μ1=180ο και Μ2=0, Μ1=180ο και Μ2=180ο. Ο δείκτης 1 αναφέρεται στον εσωτερικό πλανήτη
(24 Sex b) και ο δείκτης 2 αναφέρεται στον εξωτερικό πλανήτη (24 Sex c). Το αποτέλεσμα ήταν να
βρούμε περισσότερο ασταθείς τροχιές, και το πρόγραμμα να σταματάει σε χρόνο μικρότερο από τα
650.000 έτη.

11. HR 8799
Το σύστημα αυτό ανιχνεύθηκε με απευθείας παρατήρηση, μέθοδος που έχει πρόσφατα αναπτυχθεί όπως
αναφέραμε και στην εισαγωγή. Τα δεδομένα που έχουμε για τις μάζες και τα στοιχεία της τροχιάς των
πλανητών του συστήματος είναι ελλιπή και έχουν αρκετά μεγάλα σφάλματα. Το συγκεκριμένο πλανητικό
σύστημα δεν έχει μελετηθεί αρκετά, και έτσι, σημαντικά δεδομένα, όπως η εκκεντρότητα των τροχιών,
είναι γνωστά σε πολύ μικρό βαθμό. Η μέση ανωμαλία, η γωνία του περικέντρου και η κλίση της τροχιάς
κάθε πλανήτη είναι άγνωστα. Τέλος, η μάζα και η περίοδος της τροχιάς τους έχουν μεγάλα σφάλματα (για
παράδειγμα, η μάζα των HR 8799 c και HR 8799 d είναι 10±3 ΜJ).
Δοκιμάσαμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορους συνδυασμούς της μέσης ανωμαλίας Μ και της γωνίας του
περικέντρου ω των πλανητών, προσπαθώντας να βρούμε μια ευσταθή κατάσταση για το πλανητικό
σύστημα σε διάρκεια 1.000.000 ετών.
Στο σύστημα αυτό ο εσωτερικός πλανήτης είναι ο HR 8799 e, ο αμέσως επόμενος είναι ο HR 8799 d, ο
τρίτος είναι ο HR 8799 c και ο εξωτερικός πλανήτης είναι ο HR 8799 b.
Αρχικά τρέξαμε το σύστημα μόνο με τους δύο πρώτους πλανήτες, ώστε να βρούμε τον συνδυασμό των Μ
και ω των δύο πλανητών που δίνουν μια ευσταθή κατάσταση. Δοκιμάσαμε και τους 16 δυνατούς
συνδυασμούς που προκύπτουν χρησιμοποιώντας τις τιμές 0 και 180ο. Η περίπτωση στην οποία το
πρόγραμμα έτρεξε για μεγαλύτερο διάστημα (860.000 έτη) ήταν αυτή για την οποία Me=180ο, ωe=180ο,
Μd=180ο και ωd=0. Για το λόγο αυτό υιοθετήσαμε τις τιμές αυτές για τα στοιχεία των τροχιών των
πλανητών.
Στη συνέχεια εισάγουμε στο πρόγραμμα και τον τρίτο πλανήτη, τον HR 8799 c. Κρατώντας τα
προηγούμενα στοιχεία για τους δύο πρώτους πλανήτες, δοκιμάζουμε τους δυνατούς συνδυασμούς για τη
μέση ανωμαλία και τη γωνία του περικέντρου, δίνοντάς τους τις τιμές 0 και 180ο. Τρέχοντας όλους τους
δυνατούς συνδυασμούς, υιοθετούμε τα στοιχεία της τροχιάς του πλανήτη, για τα οποία το πρόγραμμα
έτρεξε για μεγαλύτερο διάστημα. Αυτά είναι Mc=0 και ωc=180ο.
Τέλος, εισάγουμε και τον τελευταίο πλανήτη και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία δοκιμάζοντας κάθε
δυνατό συνδυασμό των τιμών 0 και 180ο για τη μέση ανωμαλία και τη γωνία του περικέντρου. Καμία από
τις τέσσερις περιπτώσεις δεν μας έδωσε ευσταθές σύστημα. Δίνουμε παρακάτω τα διαγράμματα των
εκκεντροτήτων και των μεγάλων ημιαξόνων των πλανητών, για την περίπτωση όπου Μb=180ο και ωb=0,
όπου και το πρόγραμμα έτρεξε για μεγαλύτερο διάστημα (65.000 έτη περίπου).
Όπως βλέπουμε, δεν υπάρχει καμία περιοδικότητα στη μεταβολή των μεγάλων ημιαξόνων ή των
εκκεντροτήτων, γεγονός που επιβεβαιώνει την αστάθεια του συστήματος, όπως και η μορφή του τρίτου
διαγράμματος, το οποίο δεν μοιάζει καθόλου με αυτό ενός σταθερού συστήματος, όπως το HD 108874
που μελετήσαμε παραπάνω.
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Συμπεράσματα
Μετά από μελέτη 11 από τα 32 πολλαπλά εξωηλιακά πλανητικά συστήματα που έχουν ανιχνευθεί έως τις
7 Ιουνίου 2011, καταλήξαμε να χαρακτηρίσουμε κάποια από αυτά ως ευσταθή ( HD 155358, HD
60532, HD 82943, HD 45364, HD 108874, HD 128311), κάποια από αυτά ασταθή (55 Cnc, BD20
2457, HR 8799) και κάποια από αυτά παρουσιάζονται ευσταθή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα,
όμως τελικά καταστρέφονται ( HD 73526, 24 Sex).
Όσον αφορά τα συστήματα που χαρακτηρίσαμε ευσταθή, ο χαρακτηρισμός αυτός αφορά μόνο το
χρονικό διάστημα στο οποίο τα μελετήσαμε, καθώς δεν γίνεται να γνωρίζουμε για πόσο διάστημα θα
παραμείνει ένα σύστημα σταθερό. Αυτό φαίνεται και από τα συστήματα HD 73526 και 24 Sex, τα οποία
είναι ευσταθή για κάποιο διάστημα, όμως μετά από εκατοντάδες χιλιάδες έτη, οι πλανήτες τους
συγκρούονται με τον αστέρα που τους φιλοξενεί ή διαφεύγουν από τη βαρυτική επίδραση του
συστήματος, επηρεάζοντας του υπόλοιπους πλανήτες και καταστρέφοντας τελικά το σύστημα.
Από την άλλη μεριά, τρία από τα συστήματα που μελετήσαμε, τα χαρακτηρίσαμε ασταθή. Αυτά δεν
μπορεί να είναι ασταθή στην πραγματικότητα, λόγω του ότι οι αστέρες που τα φιλοξενούν δεν είναι τόσο
μικρής ηλικίας, άρα ούτε και τα ίδια τα συστήματα μπορεί να είναι τόσο μικρής ηλικίας (ορισμένων
εκατοντάδων χιλιάδων ετών). Η πιθανότερη εξήγηση για την οποία φαίνονται να είναι ασταθή είναι οι
εσφαλμένες τιμές των στοιχείων της τροχιάς και των φυσικών χαρακτηριστικών που διαθέτουμε μέχρι
σήμερα. Αυτό οφείλεται κυρίως στους περιορισμούς που εισάγουν οι μέθοδοι ανίχνευσης και τα όργανα
ανίχνευσης των εξωπλανητών, οι οποίοι εμποδίζουν να έχουμε ακριβείς τιμές για τα στοιχεία που
χρειαζόμαστε. Επίσης, περιορισμούς στην ακρίβεια των μετρήσεων εισάγουν και αστροφυσικοί λόγοι.
Τέλος, όσο περισσότερους πλανήτες περιλαμβάνει ένα πλανητικό σύστημα, τόσο πιο περίπλοκες είναι οι
βαρυτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλανητών, και τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες το σύστημα
να είναι ευσταθές.
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