
  

Terestrické exoplanety
Co víme o jejich vnitřní struktuře?

Michaela Walterová, 21. 12. 2016Vánoční (geodynamický) seminář



  

Terestrické exoplanetyTerestrické exoplanety

Přibližně Mp < 8 M⊕ a Rp < 1,5 R⊕, bez mohutné H/He atmosféry

K dnešnímu dni potvrzeno 584 planet584 planet v tomto rozmezí (Exoplanet Orbit Database, exoplanets.org)

Detekce převážně metodou transitní fotometrie (družice Kepler a CoRoT)

NASA/JPL-Caltech ESO/M. Kornmesser



  

Detekce + měření poloměruDetekce + měření poloměru

Transitní fotometrie: měření poklesu jasnosti hvězdy kvůli planetě procházející před jejím diskem

NASA Exoplanet Archive

Kepler-10 b

Nutno vyloučit falešné detekce (vzdálenejší zákrytové dvojhvězdy nebo jiné hvězdy s transitující 
planetou v zorném poli)

Poloměr planety pouze relativně k poloměru hvězdy - jeho znalost je tedy klíčová

Pravděpodobnost transitu Ptr ∼ R*/a



  

Měření hmotnostiMěření hmotnosti

Radiální rychlosti (RV)Radiální rychlosti (RV) Časování transitů (TTV)Časování transitů (TTV)

Spektroskopické měření

Založeno na Dopplerově jevu → radiální rychlost 
hvězdy → minimální hmotnost (M sini) → 
hmotnost (i známo z transitní fotometrie)

Opět pouze relativní hmotnost vůči hvězdě

Víceplanetární systémy, ideálně s planetami v 
resonanci středních pohybů

Planety na sebe navzájem gravitačně působí 
→ nekeplerovské dráhy → transity nastávají 
dříve či později než bez rušení

Přinejmenší horní hranice pro hmotnost 
transitujících planet

Možnost potvrdit či objevit i málo hmotné 
exoplanety s větší hlavní poloosou

K … amplituda změn radiální rychlosti
i … sklon oběžné dráhy vůči obloze
(i = 90° pro planetu přecházející před rovník 
hvězdy)



  

Empirické vztahyEmpirické vztahy
Nejistota v měření hmotnosti exoplanet až ~ 100 % (šum, nejistá hmotnost hvězdy)

Weiss a Marcy (2014) – empirický vztah mezi poloměrem a hmotností/hustotou pro 65 planet menších 
než 4 R⊕

Zlom v závislosti kolem 1,5 R⊕ - nad tento poloměr již podstatná atmosféra



  

Modely vnitřní strukturyModely vnitřní struktury

Mezní případ: homogenní koulehomogenní koule složená z 
železa, perovskitu nebo vody

Dvouvrstvé modelyDvouvrstvé modely (složení jádra a pláště + 
poloměr jádra) jsou jednoznačné

Tří- a vícevrstvé modelyTří- a vícevrstvé modely nejednoznačné 
(ternární diagramy)

Většinou pevné  železné jádro a PV/PPV plášť + 
stavové rovnice z vysokotlakých experimentů 
nebo ab initio výpočtů

Teprve při 2% nejistotě v měření M-R lze 
odvodit relativní zastoupení prvků (Seager a 
kol., 2007) – ale modely degenerované, potřeba 
dalších omezení Lopez-Morales a kol. (2016), Zeng a kol. (2016)



  

Charakterizace hvězdyCharakterizace hvězdy

Nejistota v určení hmotnosti a poloměru exoplanety způsobena 
především nejistotou těchto veličin u mateřské hvězdy – hlavní hlavní 
zdroj chybyzdroj chyby

Inverze spektra (Tef, L*, log g, metalicita) → inverze H-R 

diagramu; výsledek však silně závisí na modelu hvězdného nitra

Nezávislé zjištění stáří hvězdy na základě její aktivity a rychlosti 
rotace (gyrochronologie)

Výhodná je kombinace klasických technik s astroseismologií 
(MOST, CoRoT, Kepler, plánovaný PLATO – start 2024?) - např. 
Lebreton a Goupil (2014)

Seismické vlny v nitru hvězdy vedou k lokálním změnám teploty 
→ fotometrický signál

Science/AAAS



  

Herzsprung-Russellův diagram Malý a velký rozestup ve výkonovém spektru oscilací

Stahn (2010)

→ střední hustota hvězdy

→ struktura jádra ∼ stáří hvězdy



  

Další omezeníDalší omezení

● Zastoupení refraktorních prvků v protoplanetárním disku

● Stáří planetární soustavy

● Omezení na ztrátu hmoty při velkých impaktech

● Omezení daná povrchovou teplotou



  

Zastoupení prvkůZastoupení prvků

Ringwood (1979)

Zastoupení refraktorních prvků v uhlíkatých meteoritech a ve 
sluneční fotosféře si zhruba odpovídají

Složení planetární soustavy (až na těkavé látky) lze tedy určit ze 
spektra mateřské hvězdy

Ve sluneční soustavě (CI uhlíkaté chondrity; Cox a kol., 1999):
Fe : Mg : Si = 0,977 : 1,072 : 1Fe : Mg : Si = 0,977 : 1,072 : 1

Odtud nejvyšší možný hmotnostní zlomek jádra (CMF) ≈ 0,380,38

Střední hodnoty ze spekter 94 mateřských hvězd (Grasset a kol., 
2009): <Fe/Si> = 1,01<Fe/Si> = 1,01

<Mg/Si> = 1,34<Mg/Si> = 1,34

Kondenzace při různých teplotách: silikáty mezi 1750-1060 K, 
železo a nikl mezi 1450-1050 K (Marcus a kol., 2010)



  

Zastoupení prvkůZastoupení prvků

U mateřských hvězd s nižší než sluneční metalicitou naměřeny vyšší hodnoty [Si/Fe] a [Mg/Fe], při vyšší 
metalicitě naopak zastoupení podobná Slunci (Gilli a kol., 2006)

Mg/SiMg/Si řídí mineralogii silikátů – olivín vs. pyroxeny
C/OC/O rozhoduje o vzniku karbidů či oxidů, ve sluneční soustavě C/O ≈ 0,5

Rozličná složení planetárního pláště, možné implikace pro deskovou tektoniku a vulkanismus 

Delgado Mena a kol. (2010) – 100 mateřských hvězd podobných Slunci



  

Chemický vývoj GalaxieChemický vývoj Galaxie

Nukleosyntéza v nitrech hvězd a při explozích supernov vs. rozpad radionuklidů

Poměr prvků v Galaxii se s časem proměňuje → důsledky například pro zastoupení železazastoupení železa ve starých 
planetách (menší jádro, mohutný plášť, vyšší obsah radioaktivních prvků)

Planety vznikající dnes začínají s nižším poměrem radioaktivních prvků než Země (Frank a kol., 2014)



  

Velké impaktyVelké impakty

Konečná podoba planet dotvářena velkými impakty v pozdních stádiích planetární formace (vznik Měsíce, 
vysoká hustota Merkuru)

Ani při srážce s jiným, srovnatelně velkým tělesem nepřijde protoplaneta o celý svůj plášť → omezení na 
maximální hmotnostní zlomek železa (Marcus a kol., 2010)

Odtud také maximální hmotnost super-Merkurů (CMF 
kolem 0,7): MMMerkurMerkur  ≤≤ 5 M 5 M⊕⊕

Možná ztráta podstatné části atmosféry mini-Neptunů 
→ velké rozpětí hustot “terestrických” exoplanet 
(Inamdar a Schlichting, 2016)

Ztráta atmosféry a oceánů však také fotoevaporací



  

ShrnutíShrnutí
Terestrická planeta v obyvatelné zóně ⇏ “druhá Země”

Určení hmotnosti kamenných exoplanet zatíženo velkou chybouvelkou chybou (jen zřídka < 30%)

Chyba především kvůli neznámým vlastnostem mateřské hvězdy – význam astroseismologie

Existují fyzikální omezenífyzikální omezení na poloměr planety při dané hmotnosti (ztráta jen části pláště při impaktech)

Charakter planety dán časem i místemčasem i místem jejího vzniku (poměr Fe:Mg:Si, poměr radioaktivních prvků vůči těm 

stabilním, začátek kondenzace silikátů a kovů v odlišných vzdálenostech od hvězdy)
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