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“There are infinite 
worlds both like and 
unlike this world of 
ours...We must  
believe that  in all 
worlds there are living 
creatures and planets 
and other things we 
see in this world.” 

Epicurius 
c. 300 B.C

But what about more distant worlds? Thousands 
of years ago, Greek philosophers speculated.



And so did medieval 
scholars.

The year 1584

"There are countless suns 
and countless earths all 
rotating around their suns in 
exactly the same way as the 
seven planets of our system 
. . .  The countless worlds in 
the universe are no worse 
and no less inhabited than 
our Earth” 

Giordano Bruno
in De L'infinito 
Universo E Mondi
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Flammarion og Bonnet
• For ca. 150 år siden skrev Camille Flammarion en bok 

med tittelen Beboede Verdener. Det er enda langt frem 
før vi vet om det er hva vi observerer. Men for undrende 
mennesker har dette vært en inspirerende mulighet i 
lange tider, noe følgende sitat i Flammarions bok vitner 
om:

• Når den mørke Nat har udspændt sit Slør over den 
azurblå Himmelhvelving, viser Firmanentet seg for oss i 
hele sin Storhed. De blinkende Lyspunkter, hvormed det 
er oversået, er Sole, som den Almægtige har anbragt i 
Rummet for å oplyse og opvarme de Verdener, der 
beskrive deres rullende Kredsløp omkring dem.

Charles Bonnet (1720-1793)



Kosmisk kretsløpKosmisk kretsløp

Kosmisk kretsløp

Skyen til venstre 
består av støv 
beriket med tunge 
atomer sendt ut fra 
eksploderende 
stjerner. Gravitasjon 
trekker skyen 
sammen, det dannes 
en materieskive og 
etter hvert en stjerne 
med et planet-
system. Gamle 
stjerner eksploderer. 
Da dannes 
kompliserte 
molekyler. 
Eksplosjonene 
sender dem ut fra 
stjernene, og de 
beriker den 
interstellare 
materien. 



Tre metoder to for å detektere planeter utenfor solsystemet



felles massesenter



dopplereffekten



DOPPLER EFFEKTEN ER MERE KENDT FOR LYD END FOR LYS,
SIMPELT HEN FORDI LYDENS HASTIGHED ER CA. 1.000.000
GANGE MINDRE END LYSETS HASTIGHED



Dopplermetoden for å registrere ekstrasolare 
planeter

Planeten og moderstjernen roterer rundt systemets massesenter. 
Moderstjernens hastighetskomponent langs synslinjen observeres ved hjelp av 

dopplereffekten. 
Metoden favoriserer å observere kjempeplaneter nær moderstjernen.





In 1995, a breakthrough:
the first planet around another star.

A Swiss team discovers a planet – 51 Pegasi –
48 light years from Earth.

Artist's concept of an extrasolar planet (Greg Bacon, STScI)
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Didier Queloz and Michel Mayor



Typisk hastighetskurve for stjerne med en planet: Banebevegelsen til 
moderstjernen rundt massesenteret gir opphav til en periodisk (sinusformet) 

hastighetsvariasjon langs synslinjen, her på 740 m/s. Planeten har 4,9 
jupitermasser og er 0,11 AE fra stjernen.



Just how far are these new planets?

from Mars…
it would take
ten minutes

from the nearest 
extrasolar planet…

it would take
over ten years!

from the Moon… it would take
one second

IF YOU WANTED TO RADIO HOME

FOR YOUR WORDS TO REACH EARTH



I mai 1998 meddelte astronomen 
Susan Terebey at en planet utenfor 
solsystemet for første gang var blitt 
fotografert.

I juni 1999 presenterte Terebey nye data ved to konferanser i USA, som viser at 
det fotograferte objektet har for høy temperatur til å være en planet.



Stars are a billion times brighter…





Stjerneformørkelse

Lysstyrken til stjernen svekkes typisk med et par prosent.



Observert lysstyrke for stjernen HD 209458 idet en planet 
passerer foran den. Målingene viste at den var 1,6 ganger så
stor som Jupiter med en avstand på bare  0,05 AE fra stjernen. 



Da Greg Henry skulle gjennomføre nye observasjoner ved de neste 
stjerneformørkelsene, møtte han astronomenes verste fiende, skyer på
himmelen. 15. november skrev han: 

"0.40 m teleskopet T3 og 0.8 m teleskopet T8 var gjort klare til 
oppfølgende fotometriske observasjoner av planetpasseringen av HD 
209458. Natten startet med å være nydelig og klar, men da passeringen var 
i ferd med å begynne, beveget høye cirrus skyer seg over området fra syd, 
og ødela vårt forsøk på å observere nok en passering. Dette var vår siste 
anledning til å foreta en slik observasjon fra Fairborn Observatoriet i denne 
observasjons-sesongen." 



A Search for Habitable Planets
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USING PHOTOMETRY TO DETECT
EARTH-SIZE PLANETS

• The relative change in brightness (ΔL/L) is equal to the relative areas 
(Aplanet/Astar)

• To measure 0.01% must get above the Earth’s atmosphere

• Method is robust but you must be patience:
Require at least 3 transits preferably 4 with same 
brightness change, duration and temporal separation

Jupiter: 
1% area of the Sun (1/100)

Earth or Venus
0.01% area of the Sun (1/10,000)



Mikrolinseeffekt

•

Lyskurven viser hvordan intensiteten varierer med tiden når en stjerne 
passerer rett foran en bakenforliggende lyskilde. Det kan oppstå en kortvarig 

intensitetsøkning dersom også en planet i bane rundt stjernen bidrar til å
fokusere lyset.



Observert intensitet for stjernen HJD 2450000 da en rød dvergstjerne og en 
planet i bane rundt dvergstjernen passerte foran den. Den grønne kurven er 
den beregnete intensitetsvariasjonen for stjernen. 



Source Star Moves Across 
Lens Magnification Pattern

Observed brightness changes as source star crosses lens system 
magnification pattern. (credit: Fumio Abe, MOA Collaboration)

David Bennett - Smallest Planet Orbits Smallest Star



Ekstrasolar planet med fem jordmasser

Intensiteten til en stjerne kalt OGLE-2005-BLG-390Lb som funksjon 
av tiden. Den klokkeformete økningen av intensiteten skyldes at lyset 

fra stjernen er blitt fokusert av en stjerne som passerte foran den. 
Den lille intensitetsøkningen som er vist i forstørret utgave i utsnittet 
øverst til høyre, skyldes ytterligere fokusering av lyset fordi en planet  

med 5 jordmasser i bane rundt den nærmeste stjernen også
passerte synslinjen. 



Ekstrasolar planet med tre 
jordmasser

• Planeten MOA-2007-BLG-192Lb har 3 
jordmasser.
– Dette er den minste planeten oppdaget frem til mai 

2008.
• Moderstjernen har en masse på 6 ± 3% av 

Solas masse.
– Den er trolig en brun dverg.

• Systemet er 3000 lysår fra Sola.
• Planetens baneradius er omtrent den samme 

som den til Venus.



Her er en illustrasjon av systemet med 
planeten i forgrunnen

David Bennett - Smallest Planet Orbits Smallest Star



I en 3 måneders periode i 2001 
ble lysstyrken til 83 tusen 
stjerner i stjernehopen M22 
observert hver tredje dag med 
Hubble romteleskopet, og det 
ble registrert mikrolinseeffekt 
rundt en av stjernene.



Et ekstrasolart planetsystem som minner om solsystemet



“Kjempejord” oppdaget i 2004 ved en 
nabostjerne

Illustrasjon av “super-jord” med 14 jordmasser planeten som går i bane rundt 
stjernen μ-Arae, 50 lysår fra sola.



2004: Planet oppdaget i trippelstjernesystem

Illustrasjon av trippelstjerne – planetsystemet HD188753.



På planeten Gliese 876d kan soloppgangen være farlig. 
Denne planeten beveger seg i tett bane rundt den hvite dvergstjernen Gliese 876.

Det er oppdaget 3 planeter i bane rundt denne stjernen. 

Illustrasjon av planeten Gliese 876d
På neste bilde er en illustrasjon av en soloppgang på Gliese 876.





Planetåret til Gliese 436b er på 2,64 jordiske dager. Planeten har en masse på
22,7 jordmasser og en gjennomsnittlig tetthet på 2 gram per kubikkcentimeter. 
Astronomene mener at den består av en blanding av hydrogen og heliumgass 
ytterst og is og fjell lenger inne.





The planets discovered so far are closer 
in mass to Jupiter.

Jupiter’s diameter is eleven times greater than the Earth’s, and it 
has over 300 times the mass.  

This is what we 
are looking for

This is what 
we’ve found



2004: De første fotografiene av planeter utenfor 
solsystemet

Den røde flekken er trolig en planet i bane rundt den brune dvergstjernen 
2M1207 som her er avbildet som den store, hvite flekken. Vinkelavstanden 

mellom planeten og den brune dvergen er 778 tusendels buesekunder = 0,2 
tusendels grad. Stjernen er 70 parsec = 230 lysår fra Sola. Det betyr at 

planeten er 55 ganger så langt fra stjernen som Jorda er fra Sola eller dobbelt 
så langt som Neptun er fra Sola.



Fotografi av den  unge stjernen GQ Lupi og en planet i bane rundt den.



Første fotografi tatt av et ekstrasolart planetsystem



Dette er likningen Frank Drake skrev i 1961:

N = R fp ne fl fi fc L
R = antall stjerner som er dannet i Melkeveien per år;
fp = brøkdelen av stjerner med planeter;
ne = det gjennomsnittlige antall planeter med mulighet for liv per stjerne;
Fl  = brøkdelen av disse stjernene der det faktisk utviklesr seg liv;
Fi = brøkdelen av stjerner med liv det det oppstår intelligente vesener;
fc = brøkdelen av planeter med intelligente vesener der man utvikler evnen til å

kommunisere med fremmede verdener; 
L = levetiden til en slik sivilisasjon.

Ved å estimere verdien av disse faktorene og multiplisere dem, finner man

N = antall sivilisasjoner som kan kommunisere med oss i Melkeveien.

Liv i universet? - Drakes likning
Se artikkel av Yngve Hopstad i Fra Fysikkens Verden nr. 3, 2009



Soner rundt stjerner der det kan eksistere 
planeter med liv

Den beboelige sonen rundt en stjerne av samme type som Sola.



9

Where is the most interesting search volume?





Planetsystemet rundt Gliese 581



A Search for Habitable Planets
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WHAT IS IMPORTANT ABOUT AN ATMOSPHERE?

• Composition (Earth)
free oxygen (about 23%)
mostly inert (about 75% nitrogen)
very little toxic gases

• Composition affects temperature
Minimize day-night extremes 
Greenhouse gases (water, CO2) hold in the heat

• Acts as an invisible protective shield
Cosmic rays (high energy gamma-rays, protons, electrons)
Solar wind and solar flares (charged particles)
UV - ultraviolet
Micrometeoroids (e.g., puts holes in Space Shuttle window)

• Transports water

Rain



And how will we know a planet supports life?

Look for evidence 
of oxygen Look for liquid 

water

Analyze the 
reflected light from 
the planet to see if 
the planet has an 
atmosphere

Look for signs of 
biological activity 
(methane)

and rule out other explanations.
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Observasjon av atmosfæren til den 
ekstrasolare planeten HD 209458





I 2003 ble det observert at denne planeten er i ferd med å miste noe av 
atmosfæren sin. Det ble observert tegn til at den fordamper hydrogen, oksygen 
og karbon ut i rommet. Den taper minst 10 000 tonn hydrogengass pr. sekund. 
Det at atmosfæren enda ikke er borte tyder på at HD 209458b må være en ung 
planet.



Vinteren 2005 ble det rapportert at man for første gang hadde registrert stråling fra 
en planet utenfor solsystemet. Igjen dreier det seg om planeten HD 209458b.

Først observerte man den totale infrarøde strålingen fra en planet og dens 
moderstjerne når planeten var ved siden av stjernen. Så målte man den infrarøde 
strålingen av stjernen alene når planeten befant seg bak stjernen. Differansen viste 
hvor mye infrarød stråling som kom fra planeten.



I januar 2007 kom en ny rapport om HD 209458b der astronomene annonserte at 
nå hadde de for første gang observert en form for lagdeling av atmosfæren til en 

ekstrasolar planet.



Absorpsjonsspektrum fra planetatmosfære

Det mest overraskende resultatet var fraværet av spor etter vann. Observasjonene 
viste isteden spor etter silikater som er et tegn på at de øvre lagene av atmosfæren 
til HD 209458b inneholder store mengder støv i form av finkornet sand. Målingene 
viste at den typiske utstrekningen til sandkornene bare er en hundredels millimeter. 
Astronomene mener at det må skjule seg betydelige mengder vanndamp lenger 
nede i atmosfæren.



Det er oppdaget metanmolekyler i atmosfæren til planeten HD 189733b.
Den er 63 lysår fra jorda og går i bane rundt moderstjernen i bare 1/30 av 

jordas avstand fra sola. 
Planeten bruker bare litt over to jordiske døgn på en runde. 

Det er også oppdaget vanndamp i atmosfæren til denne planeten. 
Men overflatetemperaturen er på hele 900 grader C – ikke gunstig for liv.



Hvordan kan planeter med liv identifiseres?

• To amerikanske astronomer har foreslått å bruke 
historien til jordas atmosfære for å identifisere 
ekstrasolare planeter med liv. De har delt opp historien i 
7 perioder.

• Epoke 1 – tiden for 3,9 milliarder år siden
• Dette er omtrent 600 millioner år etter at jorda ble 

dannet. Den unge jorda hadde en atmosfære som 
hovedsakelig besto av nitrogen, kulldioksid og 
hydrogensulfid. Mesteparten av jordoverflaten var dekket 
av et brunaktig hav som ofte ble truffet av meteorer.





Epoke 2 – omtrent 3,5 milliarder år siden
De første livsformene har oppstått på jorda: såkalte 

anaerobe bakterier – dvs. bakterier som kan leve uten 
oksygen. Disse bakteriene produserte metan og pumpet 

store mengder metan inn i atmosfæren. 

Epoke 3 – omtrent 2,4 milliarder år siden
De dominerende gassene var nå nitrogen, kulldioksid og 

metan. Kontinentale landmasser begynte å ta form. I 
havet var det nå store mengder blågrønne alger som 

produserte oksygen. Dermed begynte atmosfæren å få
tilført oksygen. 



Epoke 4 – 2 milliarder år siden. 
Konsentrasjonen av oksygen steg. Oksygenet reagerte med 

metan og kulldioksid slik at konsentrasjonen av disse to 
gassene avtok. Oksygenet virket også som gift på de metan-
produserende anaerobe bakteriene, og gjorde at disse etter 
hvert forsvant. Dermed avtok konsentrasjonen av metan i 

atmosfæren. 

Epoke 5 – 800 millioner år siden
Fortsatt økning av konsentrasjonen av oksygen i 

atmosfæren. Stor økning av antall livsformer i havet.

Epoke 6 – 300 millioner år siden
Livet har nå bredd seg til fastlandet. Atmosfæren har fått sin 
nåværende sammensetning med hovedsakelig nitrogen og 

oksygen.



Epoke 7.- den nåværende perioden
De første menneskene oppsto for noen få millioner år siden.

Et spørsmål man gjerne skulle ha svar på er: Hvordan kan observatører utenfor 
solsystemet finne ut at periode 7 har inntruffet på jorda? Det begynner nå å bli klart 
at menneskelig aktivitet har påvirket atmosfæren på en merkbar måte. Vi har blant 

annet tilført kulldioksyd og freon til atmosfæren.



Over 6 milliarder planeter i Melkeveien

Astronomene regnet ut at dersom 
hyppigheten av planeter i vår del av 

Melkeveien er typisk for hele galaksen, 
skulle de se omtrent 16 

stjerneformørkelser dersom de 
observerte 180 tusen stjerner. De fant 

nettopp dette antallet 
stjerneformørkelser. Dermed hadde 

observasjonene støttet antagelsen om at 
omtrent hver trettiende stjerne i 

Melkeveien har en jupiterliknende 
kjempeplanet i bane rundt seg.
Hvis Melkeveien inneholder 200 

milliarder stjerner betyr dette at det er 
omtrent 6 milliarder jupiterliknende 

planeter i Melkeveien. 



Stjernen HD 40307 som er litt mindre enn sola, og dens 3 planeter. Observasjoner
rapportert i mai 2008 tyder på at minst en av tre stjerner har planeter med mindre enn ti 

jordmasser. Trolig er det over hundre milliarder slike planeter i Melkeveien. 



2008
Et planetsystem som likner på vårt eget

En gruppe astronomer har funnet et 
planetsystem, 5000 lysår fra sola, som 

kanskje kan minne om solsystemet, selv om 
det har mindre utstrekning. Foreløpig er det 

oppdaget to planeter i dette systemet, en 
med 80 % av Jupiters masse og en med   

80 % av Saturns masse. 
Det er i det minste 3 likhetstrekk med 

Jupiter/Saturn: 1) De bruker henholdsvis 14 
og 5 år på å gå rundt stjernen; samme 2,5–

forhold som for Jupiter og Saturn. 2) 
Forholdet mellom planetmassene er 3 til 1, 
som for Jupiter og Saturn. 3) Den minste 
planeten er dobbelt så langt fra stjernen 

som den største, slik Saturn er dobbelt så
langt fra sola som Jupiter. 



Kepler ble plassert i bane 6 mars 2009

• The Kepler measurements show the transit from the previously detected 
HAT-P-7. However, these new measurements are so precise, they also 
show a smooth rise and fall of the light between transits caused by the 
changing phases of the planet, similar to those of our moon. This is a 
combination of both the light emitted from the planet and the light reflected 
off the planet. The smooth rise and fall of light is also punctuated by a small 
drop in light, called an occultation, exactly halfway between each transit. An 
occultation happens when a planet passes behind a star. 

The new Kepler data can be used to study this hot Jupiter in unprecedented 
detail. The depth of the occultation and the shape and amplitude of the light 
curve show the planet has an atmosphere with a day-side temperature of 
about 4,310 degrees Fahrenheit. Little of this heat is carried to the cool 
night side. The occultation time compared to the main transit time shows the 
planet has a circular orbit. The discovery of light from this planet confirms 
the predictions by researchers and theoretical models that the emission 
would be detectable by Kepler. 








