
Exoplaneten
In de 16de eeuw stelde Giordano Bruno, een Italiaanse
aanhanger van Copernicus, dat sterren gelijk zijn aan de
Zon, en dus ook planeten moesten hebben. De Inquisitie
nam hem dit niet in dank af, en hij moest het bekopen op
de brandstapel. Ontdekkingen van planeten bij andere
sterren werden aangekondigd in de 19de eeuw. In de
meeste gevallen bleek het om dubbelsterren te gaan. In
1988 was er de eerste bevestigde ontdekking: Cephei
bleek een dubbelster met een planeet.

Zoektechnieken

Een probleem is dat planeten slechte spiegels zijn dicht
bij een zeer heldere lichtbron. Het lijkt een beetje op het
vinden van een donkergrijs balletje dat vlak naast een
zoeklicht hangt. Bovendien is zelfs onze naaste buur ver
weg. Rechtstreekse waarneming is quasi-onmogelijk.
Hoe zijn ze wel te vinden?

Gebaseerd op sterbewegingen (dopplereffect en/of
astrometrie)

Een ster en bijhorende planeet bewegen om een
gemeenschappelijk zwaartepunt. Als de planeet zwaar
genoeg is, of de ster een kleinere massa heeft, verandert
de beweging t.o.v. de aarde, en kunnen we een
afwisselende rood- en blauwverschuiving meten.

De techniek levert de beste resultaten voor sterren met
een grote planeet in een krappe baan. Kleinere planeten
in wijdere omlopen vragen veel meer waarnemingen.

Astrometrie kan van nabije sterren de baananomalie
vaststellen en zo op planeten bij de ster wijzen.

Transitmethode

Als een planeet in zijn omloopbaan tussen ons en de
ster komt, dekt hij een deel van het licht af dat ons
bereikt. Uit langdurige waarnemingen via de hierdoor
veroorzaakte helderheidsfluctuaties kunnen we dan o.a.
de omloopsnelheid van de planeet berekenen.
Wijzigingen in de transittijden kunnen op meerdere
planeten duiden.

Zwaartekrachtlens

Als een planeet voor een ster schuift kan een microlens
effect gemeten worden door de zwaartekracht van de
planeet. Op die manier werden al planeten ontdekt van 5
tot 15 aardmassa's.

Stofschijven rond sterren

Schijven van ruimtestof rond sterren kunnen ontdekt
worden door IR-waarnemingen. In die stofschijven

kunnen planeten ontstaan. In het geval van Eridani is

dit zelfs op foto vastgelegd. Ook in gekende sterren-
kraamkamers als de Orionnevel werden stofschijven
rond jonge sterren gevonden.

ε
Pulsar-timing

Pulsars zijn resten van supernova-explosies. Het zijn
neutronsterren die door hun sterk magnetisch veld
nauwe bundels straling uitzenden. Als die bundels de
aardbaan kruisen, kunnen we ze waarnemen. Pulsars
hebben uiterst regelmatige frequenties. Afwijkingen
hiervan kunnen duiden op planeten. Rond twee
verschillende pulsars werden zo vier planeten
gevonden.


