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Útdráttur

Síðustu ár hefur verið mikil gróska í rannsóknum á fjarreikistjörnum. Betri sjón-
aukar og tækni hefur gert stjörnufræðingum kleift að uppgötva gríðarlegan fjölda
slíkra reikistjarna. Aðal markmiðið er auðvitað að finna líf en þessar uppgötvanir
eru einnig mikilvægar til þess að skilja eðli og myndun sólkerfa. Nýjustu uppgötv-
anir sýna okkur að fjölbreytileiki sólkerfa er nánast óendanlegur og svar við einni
stærstu spurningu mannkynsins er mögulega rétt handan við hornið.

Flestar fjarreikistjörnur sem eru taldar líklegar til að geta borið líf eru á braut um
rauða dverga. Þeir eru töluvert minni en Sólin. Líklegt þykir að fjarreikistjörnur
á braut um rauða dverga séu því flestar með bundinn möndulsnúning og snúi því
alltaf sömu hlið að móðurstjörnunni. Þetta hefur leitt til þess að mikið af líkangerð
og rannsóknum hefur farið í að kanna möguleg lífskilyrði á slíkum fjarreikistjörnum.

Þessari ritgerð verður í raun skipt í þrennt. Í fyrsta hluta verður myndun sólkerfa
skoðuð og hvernig við nemum fjarreikistjörnur. Í öðrum hluta verður svo aflfræði
bundins möndulsnúnings skoðuð. Einnig verður sett fram fræðileg könnun á tím-
anum sem það tekur fjarreikistjörnu að ná bundnum möndulsnúningi og sá tími
svo reiknaður út fyrir nokkrar fjarreikistjörnur. Í seinasta hlutanum verða athuguð
lífsskilyrði á fjarreikistjörnum sem eru á braut um rauða dverga.
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Abstract

The study of exoplanets has seen rapid growth over the last few years. Better
telescopes and technologies have enabled astronomers to discover large numbers
of such planets. The main goal of course is to find life but these discoveries are
also important for our understanding of the nature of solar systems and their
formation. Latest discoveries show us that the diversity of solar systems is almost
endless and that the answer to one of humanity’s greatest questions might be
around the corner.

Most exoplanets that are currently thought to be likely to host life orbit red dwarfs.
Such stars are significantly smaller than the Sun. Most of the exoplanets orbiting
these red dwarfs are believed to be tidally locked to their host star and therefore
always face the same side to their host star. This has meant that most of the
models developed and most of the research on exoplanets has been focused on
looking at the possible habitability of these exoplanets.

This essay is essentially divided into 3 parts. The first part will look at the
formation of solar systems and how exoplanets are observed. The second part
looks at the mechanics behind tidal locking. A theoretical equation of the time it
takes for an exoplanet to become tidally locked will also be developed and used to
calculate the tidal locking time of several exoplanets. In the last part we consider
the habitability of exoplanets orbiting red dwarfs.
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og Scooter segir: „Peace, love and unity. Siberia the place to be.“
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1 Inngangur

Frá örófi alda hefur næturhimininn heillað mannkynið. Flestir sem hafa séð stjörnu-
bjartan himininn hafa spurt sig hvort til séu aðrar reikistjörnur eins og Jörðin og
hvort þar leynist líf. Nýlegar uppgötvanir benda til þess að við gætum verið mjög
nálægt því að fá svar við þessum spurningum.

Síðustu ár hefur fjöldi fjarreikistjarna fundist í lífvænlega svæðinu og leitin að lífi
orðið eitt mikilvægasta viðfangsefni stjarnfræðinga. Flestar þeirra fjarreikistjarna
sem fundist hafa eru á braut um svokallaða rauða dverga. Það er kannski engin
furða enda eru það algengustu stjörnur í vetrarbrautinni. Stjörnufræðingar hafa
því helst verið að beina sjónum sínum að þeim og fjöldi líkana gerð til þess að meta
aðstæður umhverfis rauða dverga.

Leitin að lífi er mjög þverfagleg því það er í mörg horn að líta þegar meta skal
lífsskilyrði. Flest þeirra líkana sem eru þróuð skoða nú fleiri en einn þátt en erfitt
er að skoða þá alla. Vatn í vökvaham á yfirborðinu er nauðsynlegt fyrir líf eins og
við þekkjum það. Til þess að það skilyrði sé uppfyllt er ekki nóg að fjarreikistjarna
sé í lífvænlega svæðinu þar sem hvorki er of heitt né of kalt miðað við geislun frá
móðurstjörnu. Andrúmsloft þarf einnig að vera til staðar og umhverfi þar sem
flóknar lífrænar sameindir geta myndast. Það verður því að skilja mjög flókið
samspil margra þátta eins og myndun og þróun sólkerfa, eðli andrúmslofts og
víxlverkun þess við sólvind ásamt jarðeðlisfræðilegum þáttum eins og segulhvolf
og flekavirkni. Miklar líkur eru taldar á því að fjarreikistjörnur í lífvænlega svæðinu
umhverfis rauða dverga séu með bundinn möndulsnúning. Þetta gæti reynst mikil
áskorun fyrir líf á þessum fjarreikistjörnum og menn eru því misjafnlega bjartsýnir
á að finna líf þar.

Uppgötvun fjarreikistjarna hefur einnig hjálpað mikið til við að skilja betur mynd-
un sólkerfa. Fyrir um miðjan tíunda áratug seinustu aldar þekktum við aðeins 1
sólkerfi, okkar eigið, og því erfitt að setja skorður á líkön og kenningar um myndun
sólkerfa. Því er gott að byrja á því að skoða myndun sólkerfa til að skilja betur
uppruna og fjölbreytileika reikistjarna.
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2 Myndun Stjarna

2.1 Hvar myndast stjörnur?

Stjörnur myndast ekki hvar sem er. Stjörnur myndast í risastórum sameindaskýj-
um (e. giant molecular cloud) eða GMC sem eru eins og nafnið gefur til kynna
stórt samansafn af gasi og ryki (mest vetni og helíum). Hitastig í þessum skýjum
er yfirleitt í kringum T∼15K og eindar þéttleiki (number density) er n∼ 1 ∗ 108

m−3. Hefðbundinn massi þessara skýja er 105 M� en getur náð 106 M� og þvermál
þeirra er yfirleitt um 50 pc. Þúsundir slíkra skýja er að finna í Vetrarbrautinni
okkar og að mestu leyti í örmunum. Uppbygging þessara skýja er þó ekki einsleit
og finnast í þeim kekkir þar sem þéttleikinn er meiri. Dæmi um þessa kekki eru
þéttir kjarnar (e. dense cores) og heitir kjarnar (e. hot cores).Þéttir kjarnar hafa
massa af stærðarþrepinu 10M� og eindar þéttleika n ∼ 1 ∗ 1010 m−3, dæmigert
þvermál er 0, 1 pc og hitastig um 10 K. Einnig eru þeir taldir vera grunneiningin
að myndun massaminnstu stjarnanna. Heitu kjarnarnir eru yfirleitt um 0.05 til
0.1 pc að stærð og hiti T ∼ 100 til 300 K, eindarþéttleiki er n ∼ 1013 til 1015 m−3

og massinn M ∼ 10 til 3000 M�[1][2].

Athuganir benda til þess að innan í þessum heitu kjörnum séu ungar O og B
stjörnur að myndast. Stjörnumyndun virðist einnig eiga sér stað í dökkum og
hnattlaga geimþokum sem eru ekki í GMC og eru kallaðir Bokhnoðrar (e. Bok
globule). Bokhnoðrar hafa lágt hitastig (T ∼ 10 K) og litla stærð, yfirleitt minni
en 1 pc, og lítinn massa (M ∼ 1 til 1000M�) en frekar háan eindarþéttleika (n >
1010 m−3). Athuganir á innrauða ljósinu frá þessum fyrirbærum hafa leitt í ljós
að flestir Bokhnoðrar hafa ungar stjörnur með lítið ljósafl í miðjunni. Bokhnoðrar
virðast vera þéttir kjarnar sem hafa misst sameindaskýið sem umkringdi þá vegna
stjarna í grenndinni sem eru heitar og stórar[1].
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2 Myndun Stjarna

Mynd 2.1: Orion er dæmigert risastórt sameindaský þar sem stjörnur eru að
myndast[3].

2.2 Frumstjörnur

Stjörnur í myndun eru kallaðar frumstjörnur meðan kjarnasamruni er ekki hafinn
í iðrum þeirra. Frumstjörnur myndast í stjörnuverksmiðjunum sem var lýst hér að
ofan. En við hvaða skilyrði myndast þessar frumstjörnur í þessum skýjum?. Gott
er að byrja á að skoða innkraftaregluna (e. virial theorem) og sleppa því í bili að
taka snúning, ólgu (e. turbulence) og segulsvið með í reikninginn. Innkrafta reglan
segir okkur að ef að við höfum lokað þyngdarbundið (e. gravitationally bound)
kerfi, þá er vökvajafnvægi þess lýst með eftirfarandi jöfnu:

2K + U = 0 (2.1)

Til þess að ský falli saman þarf þyngdarorkan að vera meiri en tvöföld hreyfiorka
skýsins[1].

Ef við gerum ráð fyrir því að skýið sé kúlulaga og með stöðugan eðlismassa þá gefur
innkraftareglan ástandið sem þarf til þess að skýið byrji að falla saman (2K < |U |):
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2.2 Frumstjörnur

3MskT

µmH

<
3GM2

s

5Rs

(2.2)

Þar sem Ms og Rs eru massi og radíus skýsins, k er Boltzmann fastinn, T er
hitastig skýsins, G er þyngdarfastinn, mH er massi vetnisatóms og µ er meðal
sameindamassinn.

Ef við stingum svo inn fyrir Rs: Rs = (
3Ms

4πρ0
)1/3 og leysum fyrir massann þá fáum

við svokallað Jeans skilyrði:
Ms > Mj (2.3)

Þar sem
Mj ' (

5kT

GµmH

)3/2(
3

4πρ0
)1/2 (2.4)

er kallaður Jeansmassinn, það er massinn sem ský þarf að hafa til þess að það falli
saman[1].

Einnig er til svokallaður Bonnor-Ebert massi en hann tekur með í reikninginn ut-
anaðkomandi gas þrýsting eins og væri hjá þéttum eða heitum kjörnum í GMC.
Þessi massi er eins og við má búast minni en Jeans massinn enda ýtir utanað-
komandi gasþrýstingur á skýið. Ef dæmigerð gildi fyrir þéttan kjarna eru sett inn
í jöfnuna fyrir Jeans massann fæst Mj ∼ 8M� en þéttir kjarnar hafa massa af
stærðarþrepinu 10M� sem styður þá niðurstöðu athugana að stjörnumyndun sé
hafin við þá stærð[1].

Allur massinn í skýinu fer hins vegar ekki í að mynda eina stjörnu. Yfirleitt er
eðlismassinn ekki alveg einsleitur og þegar skýið fellur saman þá eykst eðlismassinn
og við það minnkar Jeans massinn. Yfirleitt myndast stjörnur í hópum allt frá
tvístirnum í þyrpingar með hundruð þúsunda stjarna. Þetta ferli kallast sundrung
(e. fragmentation) og það stjórnast af því hvort skýið sé að falla saman með
jafnhita ferli (e. isothermal) eða óvermið (e. adiabatic)[1].

Ef engir kraftar vinna á móti þyngdarkraftinum þegar skýið byrjar að falla saman
þá fellur skýið saman í frjálsu falli og er hægt að reikna út tímann sem það tekur
tff (e. free-fall time). Í raunveruleikanum vinna kraftar á móti þyngdarkraftinum
en mat á frjálsa-falls tímanum gefur okkur mat á neðri mörkum tímans. Tíminn
er gefinn með:

tff (r) = (
π2r3

8G(
4

3
πr3ρs)

)1/2(
3π

32Gρ0
)1/2 (2.5)
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2 Myndun Stjarna

Hér er gert ráð fyrir föstum eðlismassa og eins og sést þá er tíminn óháður stað-
setningu. Athuganir sýna að eðlismassinn er mestur næst miðjunni og fellur skýið
því fyrst saman þar og þá verður umsnúið hrun (e. inside-out collapse). Jafna
(5) gefur tíma af stærðargráðunni 105 ár en það er mun styttri tími en athuganir
sýna. Eins og nefnt var að ofan þá er þessi tími að gefa okkur neðri mörk enda eru
áhrif sem hægja á hruninu eins og þrýstingur og snúningur (hverfiþungi). Hverfi-
þungi leikur mikilvægt hlutverk því hann stuðlar að myndun frumplánetuskífu (e.
protoplanetary disk)[4].

Ef töluvert magn af hverfiþunga er í upprunalega skýinu mun varðveisla hverfi-
þungans líklega valda því að skífa úr hluta efnisins myndast við miðbaug stjörn-
unnar, því hrun efnisins verður hraðar með fram snúningsásnum miðað við mið-
bauginn.Nánar verður fjallað síðar um myndun frumplánetuskífu, en margt fleira
hefur áhrif á myndun hennar og á stjörnumyndun. Ólga í skýinu, frávik frá kúlu-
samhverfu og segulsvið geta einnig haft áhrif á myndun stjarna. Segulsvið leika
mikilvægt hlutverk í myndun stjarna og stjórna líklega hvenær ský getur byrjað
að hrynja saman[1].

Mælingar sýna að segulsviðsstyrkur í sameindaskýjum er af stærðarþrepinu 0 til
100nT. Ef segulsviðið er fast (e. frozen in) og skýið byrjar að þjappast saman þá
eykst segulsviðsþrýstingurinn og vinnur á móti samþjöppun. Ef við bætum þessum
áhrifum við Jeans skilyrðið þá fáum við að massinn þarf að vera

MB = 700M�(
B

1nT
)(
R

1pc
)1/2 (2.6)

Ef massi skýsins er meiri en MB þá nær þyngdaraflið að yfirvinna segulsviðsþrýst-
inginn[1].

Hér hefur verið sett fram nokkuð einföld útgáfa af því hvernig frumstjörnur mynd-
ast en til þess að fá almennilega mynd þarf að leysa jöfnurnar tölulega og jafnvel
þá reynist erfitt að fá módel sem passar við athuganir. Margir aðrir þættir hafa
áhrif á myndun frumstjarna og hvernig frumstjarna verður að stjörnu og sest á
meginröðina en ekki verður farið nánar út í það hér[1].
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3 Myndun reikistjarna

3.1 Myndun frumplánetuskífu

Aðeins hefur verið rætt um myndun frumplánetuskífunnar hér að ofan en skíf-
an myndast því efnið í skýinu er með lágan eðlishverfiþunga (e. specific angular
momentum) miðað við miðju kjarnans og fellur að miðju og myndar frumstjörn-
una. Efnið með háan eðlishverfiþunga fellur að frumstjörnunni en nær ekki alla
leið og myndar skífuna. Þegar efnið fellur síðan á miðbaugsflötinn þá mætir það
efni sem kemur úr gagnstæðri átt og hreyfing hornrétt á planið eyðist að mestu
vegna árekstra. Orkan sem verður til við þetta dreifist svo sem hiti í skífunni
sem myndast. Mikil hitun getur átt sér stað sérstaklega í innri hluta skífunnar
þar sem efnið hefur fallið lengra inn í þyngdarbrunninn (e. gravitational well).
Stefna hverfiþunga kjarnans ákvarðar plan skífunnar (miðbaugsflötur hornrétt á
snúningsásinn) en stærð hverfiþungans ákvarðar hvernig efnið skiptist á milli frum-
stjörnunnar og skífunnar[4].

Þegar gas fellur að miðbaugsfletinum nær það hljóðhraða og myndar höggbylgju og
er það safnast á skífuna fer það í gegnum fremsta hluta höggbylgjunnar (e. shock
front) og þá hægist skyndilega mikið á því. Módel af frumplánetuskífunum benda
til þess að dæmigerð eftirhöggs hitastig (post shock temperatures) eru∼ 1500K við
1 AU og ∼ 100K við 10 AU. Jafnvægi næst svo þegar allir kraftarnir ná jafnvægi:
Þyngdarkraftur að miðju nær jafnvægi við miðflóttakraft og þyngdarkraftur að
miðbaugsfleti nær jafnvægi við þrýstingsstigulinn út á við[4].

Uppbygging og þróun skífunnar veltur að miklu leyti á skilvirkni hverfiþunga- og
varmaflutnings. Ef segulsviðslínurnar fara í gegnum skífuna þá leiðar það yfirleitt
til samsnúnings (e. corotation), þ.e. efni sem er á sporbraut sem snýst hraðar
en snúningstími stjörnunnar tapar hverfiþunga og efni sem snýst hægar græðir
hverfiþunga. Segulsviðslínurnar tengja stjörnuna við skífuna ef gasið þar er nógu
jónað, gasið í innsta hluta skífunnar, þar sem hitastigið er nógu hátt, er yfirleitt
nógu jónað. Hverfiþungi færist þá frá stjörnunni út á skífuna en ekki langt út á
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3 Myndun reikistjarna

skífuna þar sem jónun gassins er ekki nógu mikil og segulsviðið veikara.

Dæmi um eina leið fyrir hverfiþungann til að færast utar í skífuna er seigjukraftvægi
(e. viscous torques). Eindir á sporbraut um frumstjörnuna ferðast hraðar því nær
sem þær eru stjörnunni. Árekstur milli gaseinda hraðar á ytri eindunum og þær
færast utar og hægir á þeim innri sem falla þá nær miðju. Nettó áhrifin eru að
mesti hluti efnisins færist inn að miðju, hverfiþunginn færist út á við og skífan í
heild sinni dreifist[4].

Mynd 3.1: Frumplánetudiskur AS 209 í ungu stjörnumyndunarsvæði Ophiuchus[5].

3.2 Vöxtur reikisteina

Þegar frumplánetuskífan er að myndast og efnið er að þjappast saman í skífunni þá
valda tilviljanakenndir árekstrar agna því að agnirnar sameinast og mynda stærri
agnir. Þegar agnirnar hafa náð ákveðinni stærð þá byrjar þyngdarafl þeirra að
hafa áhrif á efnið umhverfis. Til þess að magnfesta áhrifin sem þessir reikisteinar
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3.3 Jarðstjörnur

(e. planetesimal) hafa, skulum við skilgreina Hill radíus (e. Hill radius), RH , sem
þá fjarlægð frá reikisteininum þar sem umferðartími prufueindar (e.test particle)
umhverfis reikisteininn er jafn umferðartíma reikisteinsins umhverfis Sólina[6].

Gerum ráð fyrir hringlaga sporbraut Umferðartími prufueindarinnar (mt) umhverf-
is hlut með massa M (M � mt) í fjarlægð R er gefinn með 3. lögmáli Keplers sem

P ' 2π

√
R3

GM
. (3.1)

Í fjarlægð a frá Sólinni er umferðartími reikisteinsins umhverfis Sólina jafn og
umferðartími massalausrar prufueindar umhverfis reikisteininn við Hill radíusinn
þegar √

a3

M�
=

√
R3
H

M
(3.2)

Þar af leiðandi er Hill radíusinn gefinn með

RH = (
M

M�
)1/3a. (3.3)

Þetta þýðir að ef ögn kemur innan við Hill radíus reikisteins nógu hægt þá nær
þyngdarafl reikisteinsins að halda í ögnina og safna þannig massa og er massinn
eykst þá eykst Hill radíusinn[6].

3.3 Jarðstjörnur

Innri hluti Sólkerfisins var of heitur til þess að rokgjörn efni gætu tekið þátt í
myndun reikisteina. Er þokan kólnaði, þá náðu efnin sem eru hvað stöðugust við
hátt hitastig að þjappast saman og mynda CAI (kalsíum- og álríkar innlyksur).
Næst fóru silíköt að samþjappast og önnur álíka stöðug efni. Lítill hraði silíkat
agna á nánast sömu sporbrautum var til þess að þær sameinuðust auðveldlega.
Með tímanum urðu til reikisteinar af mjög mismunandi stærðum. Niðurstöður
líkana benda til þess að á svæðinu þar sem jarðstjörnurnar eru hafi verið 100
reikisteinar á stærð við Tunglið, 10 með massa á borð við Merkúr og nokkrir á
stærð við Mars, auk mikils fjölda af minni reikisteinum. Flestir þessara stóru
reikisteina sameinuðust Venus og Jörðinni.
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3 Myndun reikistjarna

Myndun Júpíters um 5 AU frá Sólinni orsakaði þyngdartruflanir eða ferilhnik (e.
perturbation) í sporbrautum reikisteina á svæðinu. Mikill fjöldi reikisteina á svæð-
inu þar sem nú er smástirnabeltið þeyttist út úr sólkerfinu eða beint í Sólina eða
Júpíter. Þetta er einnig ástæðan fyrir því að Mars er töluvert minni en Venus
og Jörðin og ástæðan fyrir því að loftsteinabeltið náði ekki að sameinast í stærri
reikisteina[6].

Er reikisteinar héldu áfram á leið sinni um sólkerfið þá urðu fleiri árekstrar eins og
t.d. sá sem leiddi til myndunar Tunglsins, árekstur sem fjarlægði eðlisléttan möttul
af Merkúr og fleiri árekstrar sem til dæmis breyttu möndulhalla hnattanna[6].

Loks þegar að kjarnahvörf hófust í iðrum Sólarinnar og hún tók að geisla út orku
þá hreinsaði sólvindurinn afgangs gas og ryk úr sólkerfinu[6].

3.4 Gas- og ís risar

Í fjarlægð 5 AU var hitastigið orðið það lágt að ís gat átt þátt í myndun reikisteina
og enn fjær (um 30 AU) gat metan-ís veruð þáttur í myndun reikisteina[6].

Júpíter náði að vaxa hvað hraðast, kjarni hans varð á milli 10 og 15 M⊕. Á
þeim tímapunkti var þyngdarafl kjarnans svo mikið að hann myndaði sína eigin
aðsópsskífu og safnaði miklu gasi (aðallega vetni og helíum). Júpíter hafði mikil
áhrif á allt sólkerfið og ekki síst á bræður sína Satúrnus, Úranus og Neptúnus.
Þrátt fyrir að ná að safna kjarna með svipaðan massa og Júpíter þá voru þeir fjær
Sólu og nær jaðri skífunnar þar sem þéttleiki efnisins var minni svo þeir náðu ekki
að verða eins stórir[6].

3.4.1 Færsla reikistjarna við sólkerfismyndun

Til þess að útskýra Sólkerfið eins og við þekkjum það í dag þarf að skilja færslu
reikistjarna (plánetuflutninga; e. planetary migration). Annars er ekki hægt að
útskýra stærð ís-risanna né tímabil sem yfirborð Tunglsins ber merki um þegar
hámark varð í tíðni árekstra 700 milljón árum eftir myndun þess(e. late heavy
bombardment)[6].

Uppgötvun heitra gas-risa (hot Jupiters), sem eru gas-risar mjög nálægt móður-
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3.4 Gas- og ís risar

stjörnu sinni, varð til þess að menn áttuðu sig á því að reikistjörnur geta breytt
sporbrautum sínum. Líkanreikningar benda til þess að Júpíter hafi myndast 0.5
AU fjær Sólinni en hann er núna[6].

Týpu I færsla (e. Type I migration) er þegar þyngdarkraftvægi (gravitational
torque) verður á milli reikistjörnu og skífunnar. Frávik verður frá samhverfu um
möndulás (e. axial symmetry) sem framleiðir þéttleikabylgju (e. density wave)
í skífunni. Þyngdaraflsvíxlverkun milli stækkandi reikistjörnunnar og þéttleika-
bylgjunnar leiðir til samtíma færsla á hverfitregðu út á við og massa inn á við.
Þetta verður til þess að því meiri massa sem reikistjarnan safnar þeim mun hraðar
færist hún nær móðurstjörnu sinni. Tímaskalinn sem þetta gerist á er 1-10 milljón
ár en það passar ekki við myndun Júpíters[6].

Týpu II færsla (e. Type II migration) er þegar seigja í skífunni verður til þess
að plánetan færist inn á við. Þetta veldur því að ákveðin belti sem snúast hægt
utarlega á skífunni taka að auka hraðann eftir árekstur við belti sem snúast hraðar
og eru á innri sporbrautum. Innri einingin tapar hreyfiorku og spíralast að miðju[6].

Færsla reikistjörnu út á við í skífunni er einnig möguleg vegna tvístrunar reikisteina
inn í skífunni. Færsla inn eða út eftir skífunni fer eftir þéttleika efnisins og fjölda
reikisteina[6].

Þessi tegund færslu hefur orðið til þess að Júpíter færði sig innar og varð til þess
að Satúrnus, Úranus og Neptúnus færðu sig út á við. Allar þessar reikistjörnur
höfðu svipaða stærð en eftir flutningana náðu Úranus og Neptúnus ekki að safna
nógu miklu gasi til að verða gas-risar og eru því ís-risar í dag[6].

Uppgötvun fjarreikistjarna skipti miklu máli fyrir skilning okkar á færslu reiki-
stjarna og myndun sólkerfa en hvernig finnum við þær?
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4 Helstu aðferðir við að nema
fjarreikistjörnur

Nokkrar aðferðir hafa verið þróaðar til þess að finna fjarreikistjörnur en þær eru:
Doppler mælingar, þvergöngumælingar, mælingar á örlinsuhrifum, stjarnmælinga-
fræði og bein ljósmyndun[7].

Nákvæmni þessara aðferða hefur aukist síðustu ár en allar aðferðir eru ófullkomnar.
Til dæmis finna Doppler- og þvergöngumælingar aðallega stórar og massamiklar
reikistjörnur á sporbraut nálægt móðurstjörnunni. Örlinsuhrif, stjarnmælingafræði
og beinar ljósmyndir eru hins vegar næmari fyrir reikistjörnum fjær móðurstjörn-
unni[7].

Hér verða Doppler- og þvergöngumælingar aðeins skoðaðar nánar en flestar fjar-
reikistjörnur hafa verið fundnar með þessum aðferðum. Að því loknu verður farið
yfir stöðu mála í fjarreikistjörnuleit í dag.

4.1 Doppler mælingar

Doppler mælingar eru einfaldlega mælingar á sjónstefnuhraða (e. radial velocity),
þ.e. viðbragðshraðanum sem reikistjarna framkallar í móðurstjörnu. Stjörnu-
reikistjörnu víxlverkun er miðlað af þyngdarkrafti og því auðveldara að nema
massamiklar reikistjörnur sem gefa stærri hraðaútslög. Einnig er auðveldara að
nema reikistjörnur á sporbraut nálægt móðurstjörnu því þyngdarkrafturinn eykst
í öðru veldi eftir því sem fjarlægðin minnkar og vegna þess að umferðartíminn er
styttri þá tekur skemmri tíma að nema þær[7].

Hálf sveifluvídd sjónstefnuhraða, K1, stjörnu er oft gefinn í einingunum cm/s með
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massa plánetunnar gefin í einingunum M⊕

K∗ =
8.95cms−1√

1− e2
Mpsin(i)

M⊕

(
M∗ +Mp

M�

)−2/3(
P

yr

)−1/3
(4.1)

Mældar stærðir (hraði hálfrar sveifluvíddar K∗, umferðartíminn P, miðskekkja (e.
eccentricity) e, og áttunarhorn ω) eru notaðar til að reikna lágmarksmassa reiki-
stjörnunnar Mpsin(i) ef massi stjörnunnar M∗ er þekktur. Raunmassi reikistjörn-
unnar er óþekktur vegna þessa að hann stjórnast af óþekktum brautarhallanum.
Það eru um 87% líkur að tilviljunarkenndur brautarhalli gefi raunmassa sem er
innan við tvöfaldan lágmarksmassa Mpsin(i)[7].

Mælingar á sjónstefnuhraða verða að ná yfir eina umferð reikistjörnu umhverfis
móðurstjörnu til þess að ná að mæla umferðartímann almennilega. Þess vegna
voru fyrstu fjarreikistjörnurnar sem fundnar voru með þessari aðferð með stuttan
umferðartíma[7].

4.1.1 Doppler í nær-innrauðu ljósi

Rauðir dvergar eru mjög heppilegir til athugana með Doppler mælingum því búist
er við að þeir hafi hátt hlutfall reikistjarna sem eru á stærð við Jörðina og í
lífvænlega svæðinu (e. habitable zone), sem oft er kallað lífbeltið. Lítill massi
rauðra dverga og skammur umferðartími reikistjarna í lífbelti þeirra gerir það einnig
að verkum að reikistjörnur á stærð við Jörðina munu gera mælingar auðveldar því
þessar reikistjörnur munu framkalla stór útslög í mælingum. Hins vegar hefur ljós
á sýnilega sviðinu verið notað við mælingar á flestum þessara stjarna en raunar
eru það gamlir rauðir dvergar, sem geisla mestri orku á innrauða eða nær-innrauða
sviðinu, sem eru vænlegastir til þessara athugana.[7].

Stöðugir nær-innrauðir róflínuritar með háa upplausn, sem geta framkvæmt stjón-
stefnuhraðamælingar af mikilli nákvæmni, geta fylgst með nokkur hundruð af ná-
lægustu rauðu dvergunum og rannsakað reikistjörnur þeirra. Til dæmis mun HPF
(Habitable Zone Planet Finder) hafa nákvæmni upp á 1 m/s og mun geta staðfest
fjarreikistjörnur sem TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) mun nema[7].
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4.2 Þvergöngu mælingar

4.2 Þvergöngu mælingar

Langflestar fjarreikistjörnur sem nú eru staðfestar voru uppgötvaðar með þessari
aðferð með Kepler sjónaukanum sem hefur gegnt mikilvægu hlutverki síðustu ár
í leit að fjarreikistjörnum. Enn er verið að vinna úr gögnunum sem Kepler hefur
safnað en TESS mun svo taka við sem aðalsjónaukinn í leit að fjarreikistjörnum
næstu árin[7].

Þvergöngumælingin virkar þannig að birta stjörnunnar er mæld og ef að reikistjarna
gengur fyrir stjörnuna þá minnkar birtan. Fyrirfram gefnar líkur á að reikistjarna
mælist ganga fyrir stjörnu er háð sporbraut reikistjörnunnar, radíus hennar og
radíus stjörnunnar

Ptr = 0.0045

(
AU

a

)(
R∗ +Rp

R�

)(
1 + ecos(π/2− ω)

1− e2

)
(4.2)

Þar sem ω er hornið þar sem brautarnánd (e. orbital periastron) á sér stað, þannig
að ω = 90◦ þýðir þverganga, og e er miðskekkjan. Dæmigerður heitur gasrisi (e.
Hot Jupiter) á braut um stjörnu svipaða og Sólin hefur P ∼ 10% en ofur-jörð (e.
Super-Earth) hefur P ∼ 2.5% og reikistjarna svipuð og Jörðin hefur P ∼ 0.5%[7].

Þéttleiki (e. Bulk density) reikistjarna í þvergöngu er mældur þegar móðurstjarnan
er nógu björt og lithvolfið nógu rólegt til þess að hægt sé að mælaMpsin(i), einnig
er hægt að fá þéttleikann úr líkönum með mismunandi tímasetningum á þvergöngu.
Þéttleiki yfir 100 fjarreikistjarna hefur verið mældur nákvæmlega, flestar mælingar
eru á heitum gasrisum. Líklegt er að fjarreikistjörnur með gefinn massa geti verið
með mjög mismunandi radíus[7].

4.3 Staða rannsókna

Fjarreikistjörnur eru orðnar 3777 talsins í 2817 sólkerfum þann 23.08.18 en þessar
tölur verða eflaust töluvert hærri innan örfárra ára. Um 78% fjarreikistjarna hafa
fundist með þvergöngu aðferðinni, um 18% með Doppler mælingum og afgangurinn
með örlinsuhrifum og beinum myndatökum[8].

Kepler gögnin hafa sýnt að algengt er að reikistjörnur séu á braut um rauða dverga.
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Þeir eru með um 0.9 reikistjörnur á hverja stjörnu af stærðinni 0.5-4R⊕ með um-
ferðartíma P < 50d. Áætlað er að reikistjörnur á stærð við Jörðina (0.5-1.4 R⊕)
séu á sporbraut í lífbeltinu á um ∼ 15% þeirra rauðu dverga sem Kepler hefur
rannsakað. Þessi áætlun getur breyst og fer eftir skilgreiningu lífbeltisins en nýleg
lífbeltalíkön benda til þess að þessi tala gæti verið 3X hærri[7].

Reikistjörnur á stærð við Jörðina og í lífbeltinu munu að öllum líkindum vera með
bundinn möndulsnúning og þar ríkja því allt aðrar aðstæður en við búum við hér
á Jörðinni. Á lífvænlegum reikistjörnum umhverfis rauða dverga væri því einungis
dagur á þeirri hlið sem snéri að stjörnunni og nótt hinu megin, nema hún væri
með með aðra snúningshermu líkt og Merkúr. Áður en við skoðum lífsskilyrði á
slíkum reikistjörnum skulum við fyrst skoða hvernig reikistjörnur og aðrir hnettir
fá bundinn möndulsnúning.
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5 Bundinn möndulsnúningur

Möndulsnúningur þróast undir áhrifum stjarfhlutakraftvægis og flóðkrafta. Áhrif
flóðkraftanna hægja á möndulsnúningi og festir hann á endanum í svokölluðu Cass-
ini ástandi[9].

Árið 1643 gaf Cassini út 3 lögmál um hreyfingu Tunglsins en þau voru:

(1) Umferðartími mönduls er sá sami og umferðartími sporbrautar
(2) Halli snúningsáss helst sá sami miðað við sólbaug.
(3) Snúningsásinn, þverill sporbrautar og þverill sólbaugs eru samflata.

Þriðja lögmálið segir okkur að pólvelta sporbrautar og pólvelta snúningsáss gerast
á sama hraða[9].

Ástæðan fyrir þessu er að mismunur í þyngdarsviði Jarðarinnar, í tilfelli Tungls-
ins, veldur því að form Tunglsins ílengist í átt að Jörðinni. Þessi áhrif eru mjög
þekkt hér á Jörðinni af völdum Tunglsins og Sólarinnar í formi flóðs í hafinu en
einnig afmyndun hinnar föstu jarðar. Nú hafa hinar reikistjörnurnar ekki höf og
því áhrif þess engin en fasta efnið þeirra og andrúmsloft sem er til staðar munu
finna fyrir þessum áhrifum. Deyfing orkunnar sem er falin í þessum kröftum, oft
kölluð sjávarfallaorka, verður til þess að það myndast töf í viðbragði tungls eða
reikistjörnu við kraftinum, þ.e.a.s að það verður fasamunur á milli hlutarins sem
veldur flóðkraftinum og milli þess sem bregst við honum. Þetta þýðir að stór-
streymi á tilteknum stað gerist eftir að hluturinn sem veldur flóðinu hefur farið í
gegnum hábauginn á þeim stað. Flóðbylgjan er þá ekki nákvæmlega í fasa með
þeim hlut sem veldur henni, og mismunurinn í þyngdarsviðinu sem veldur flóðinu
verður líka til þess að það myndast kraftvægi á flóðbylgjuna og þar með breytist
snúningshraði möndulsins[10].

Ef braut reikistjarna eða tungla er hringlaga og hverfiþungi möndulsnúnings og
brautarhreyfingar eru samsíða, þá yfirfærist hverfiþungi möndulsnúningsins yfir í
brautarhreyfingu þangað til að sama hlið snýr ávallt að þeim hlut sem veldur flóð-
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5 Bundinn möndulsnúningur

kraftinum. Í þessu ástandi eru flóðbylgjan og hluturinn sem veldur flóðkraftinum
í fasa, og frekari yfirfærsla á hverfiþunga gerist einungis á miklu lengri tímaskala í
þróun sporbrautarinnar. Tunglið er augljóst dæmi um hnött sem hefur lokið sinni
þróun undir áhrifum flóðkrafta[10].

5.1 Aflfræði bundins möndulsnúnings

Skoðum nú eðli flóðbylgjunúnings með því að skoða betur hvernig þetta hefur
áhrif á Jörðina og Tunglið. Á mynd 5.1 má sjá skematíska mynd vinstra megin
þar sem í efri myndinni er Jörðin með fasta hluta hennar fullkomlega fjaðrandi og
vökvahluti hennar fullkomlega fljótandi. Stórstreymið af völdum Tunglsins liggur
þá beint undir Tunglinu og þá verður ekkert kraftvægi vegna samhverfu, þ.a.l.
hverfa langtímaáhrif flóðsins á brautarkennistærðirnar[11].

Ef núningur fylgir afmynduninni, þá ber snúningur Jarðarinnar flóðbylgjuna áfram
og Tunglið er þá ekki beint yfir stórstreyminu heldur aðeins á eftir því. Þyngd-
araflið á bylgjuna er ósamhverft og myndar því kraftvægi á Jörðina og jafnstórt og
andstætt kraftvægi á Tunglið. Hluti af kraftvæginu fer í að auka hraðann á Tungl-
inu og hægja á snúningi Jarðar, að því gefnu að hraði möndulsnúnings Jarðar sé
hraðari en brautarhraði Tunglsins. Annar hluti kraftvægisins hefur tilhneigingu til
að halla bæði brautarplani Tunglsins og möndulhalla Jarðar[11].

Kraftvægin flytja hverfiþunga, og tap á vélrænni orku úr kerfinu Jörð-Tungl fylgir
þessum flutningi. Hreyfiorka snúnings eyðist að hluta til og breytist að hluta til í
hreyfi- og stöðuorku í brautarhreyfingu Tunglsins[11].

Núningsáhrifin sem búið er að ræða hér að ofan eru vegna afstæðrar hreyfingar
Jarðarinnar miðað við Tunglið. Það yrðu hins vegar breytingar í brautarkenni-
stærðunum vegna núnings þó svo að afstæður möndulsnúningur Jarðar væri eng-
inn miðað við Tunglið. Hugsum okkur að hraði möndulsnúnings Jarðar sé jafn
brautarhraða Tunglsins og að braut Tunglsins sé miðskökk. Ef það er núningur
þá er ekki stórstreymi þegar Tunglið er næst Jörðu, við jarðnánd, heldur seinna.
Fyrst að flóðbylgjan liggur alltaf í stefnu línunnar milli Jarðar og Tungls þá er
enginn flutningur á hverfiþunga en orka verður að tapast frá vélrænni hreyfingu
sameinaða kerfisins. Vegna möndulsnúnings Jarðar þá er enn radíal-þáttur flóðs-
ins og með núningi breytir þessi þáttur vélrænni orku í varmaorku án flutnings á
hverfiþunga[11].
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5.1 Aflfræði bundins möndulsnúnings

Mynd 5.1: Vinstra megin sjást tvö tilvik. Efri myndin sýnir aðstæður eins og
þær væru ef það væri enginn núningur til staðar. Neðri myndin sýnir núning
en þá verður seinkun í stórstreymi og kraftvægi hægir á möndulsnúningi Jarðar
og eykur hraðann á brautarsnúningi Tunglsins. Hægra megin sjást áhrif flóðs
á Tunglið sem eru vegna miðskekkju brautarinnar. Stórstreymi verður þar ekki
við jarðnánd heldur seinna við hornið δ’ vegna núnings[11].

Flóðkraftar á Tunglinu viðhalda núningsáhrifum flóðkraftanna á Jörðinni. Flóð-
krafta á Tunglinu er hægt að sjá skematískt hægra megin á mynd 5.1. Tunglið fer
í kringum Jörðina eftir sporöskjulaga braut, þ.e. brautin er miðskökk. Meðalhraði
möndulsnúnings Tunglsins er jafn brautarhraða Tunglsins. Eins og sést á mynd
5.1 þá eru áhrif flóðkrafta mest ekki við jarðnánd heldur seinna en þetta er vegna
núningsáhrifa. Flóðkrafturinn er í radíal stefnu og gerir það að verkum að enginn
flutningur verður á hverfiþunga og tap verður á vélrænni orku[11].

Hingað til höfum við hunsað áhrif Sólarinnar en það flækir málin töluvert. Áhrif
Sólarinnar eru hins vegar aðeins um 1/5 af áhrifum Tunglsins. Við skulum halda
áfram að skoða aðeins kerfið Jörð-Tungl en það kerfi er hliðstætt við stjörnu-
reikistjörnu kerfi[11].

Víxlverkun flóðkrafta mun almennt valda breytingum í orku og hverfiþunga braut-
ar. Breyting í orku og hverfiþunga munu, í almennasta tilfelli, valda breytingum í
langás umferðarbrautar, a; miðskekkju umferðarbrautar, e; og brautarhalla miðað
við sólbaug, I[11].

Mikilvægasti eiginleiki flóðbylgjunúnings er hvernig skilvirknin í færslu á hverfi-
þunga er gríðarlega háð fjarlægð. Þegar Jörðin og Tunglið eru í fjarlægð r hvort
frá öðru þá er flóðið sem annar hnötturinn veldur á hinn með stærð í hlutfalli við
1/r3. Kraftvægið sem orsakast af þyngdarkraftinum á flóð breytist því með 1/r6.
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Því er greinilegt að breytingar í brautarkennistærðum, eða brautarstikum, gerast
mjög hratt þegar r er lítið en verða smávægilegar þegar r er stórt[11].

Flóðkraftar frá Tunglinu afmynda stjarfa hluta Jarðar ásamt vökvanum sem um-
lykur hann að miklu leyti. Þessi afmyndun veldur ytra mætti til viðbótar við
mættið sem myndast vegna massadreifingar Jarðar á stöðugum snúningi. Sá hluti
þessa auka mættis, sem tengist töf vegna núnings á flóðinu, er hlutinn sem þarf
að skoða betur til að ákvarða langtíma þróun á kerfinu Jörð-Tungl. Við skulum
gera ráð fyrir að núningsferlin séu óháð tíðni yfir þau tímabil sem við höfum áhuga
á[11].

Ytra mætti Tunglsins í fjarlægð r frá massamiðju Tunglsins er

W% = G

(
m ∗ (A% +B% + C% − 3I)

r ∗ (2r3)
+ ...

)
(5.1)

Þar sem að A%, B% og C% er hverfitregða höfuðása Tunglsins vegna flóðafmynd-
unar, og I% er hverfitregðan um línuna á milli massamiðju Tunglsins og punktsins
sem er til athugunar. Mismunurinn (A% − I%), (B% − I%) og (C% − I%) vegna
flóðafmyndunar er af stærðargráðunni m(R%)2(R%/r)

3, þar sem að R% er radíus
Tunglsins. Hlutfallið milli annars og fyrsta liðar í jöfnu 5.1 er (R%/r)

5. Þannig
að fyrir öll tilfelli þar sem Tunglið er í fjarlægð sem er nokkrum sinnum meiri en
radíus Jarðar, þá er framlagið frá flóðafmyndun Tunglsins til mættis Tunglsins
mjög lítið[11].

Eins og staðan er núna þá er afmyndun frá flóðkröftum og snúningi umfram það
sem búast mætti við. Hins vegar er heildarframlagið frá afmyndaðri lögun Tungls-
ins til flóðmættisins af stærðargráðunni m(R%)2(R%/r)

3, og hægt er að nálga
Tunglið vel sem kúlusamhverfan massa[11].

Liðun á flóðmættinu eftir kúluföllum gefur

W =
Gm(R⊕)2

r3

(
P2(ξ) +

R⊕
r
P3(ξ) + ...

)
∞∑
n=2

Wn, Wn =
Gm(R⊕)n

rn+1
Pn(ξ)

(5.2)

þar sem R⊕ er radíus Jarðar á þeim stað þar sem er verið að meta mættið og r er
fjarlægðin milli Jarðar og Tungls. Hornbilið milli vigursins að athugunarpunkti og
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5.1 Aflfræði bundins möndulsnúnings

vigursins í stefnu að Tunglinu er táknað með ξ (sjá mynd 5.2). Wn er flóð af n-ta
stigi; Pn(ξ) eru Legendre margliðurnar

P2(ξ) =
1

2
(3cos2(ξ − 1))

P3(ξ) =
1

2
(5cos3(ξ)− 3cos(ξ))

.

.

(5.3)

Með Tunglið í núverandi stöðu verður fyrsti liðurinn í flóðmættinu

W =
Gm(R⊕)2

r3
1

2
(3cos2(ξ − 1)) (5.4)

ráðandi, annar liðurinn er aðeins tvö prósent af þeim fyrsta[11][12].

Mynd 5.2: Skematísk mynd af horninu ξ[11].

Love sýndi fram á að fyrir fjaðrandi Jörðu myndar hver liður í flóðmætti Tunglsins
flóðmætti vegna afmyndunar Jarðar. Þetta viðbótar flóðmætti má tákna með

knWn (5.5)

þar sem kn eru einingarlausar Love tölur[11].

Flóð Jarðar veldur ytra mætti af n-ta stigi sem er

Un = knWn

(
R⊕
r

)n+1

(5.6)

þar sem r er fjarlægðin frá miðju Jarðar að þeim punkti þar sem er verið að meta
mættið, og r > R. Heildar ytra mættið er þá

U =
∞∑
n=2

kn

(
R⊕
r

)n+1

Wn (5.7)
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Á yfirborði Jarðar eru Love tölurnar, kn, fastar en eru mismunandi undir yfir-
borðinu. Love tölurnar fást frá innri massadreifingu Jarðar og fjöðrun hennar en
þær gefa okkur mál á afmyndun Jarðar. Mælingar á afmyndun Jarðar af völdum
flóðkrafta geta gefið k2 en einnig er hægt að reikna hana út með dreifingu á fjöðrun
og eðlismassa innan í Jörðinni. Einnig er hægt að fá gróft mat á k3 með mælingu
á 8 tíma flóðinu en hærri liði er ekki hægt að mæla beint[11].

Núningur hefur áhrif á mættið á tvo vegu. Hvirfilfirð frá efsta punkti flóðbylgjunn-
ar til Tunglsins hverfur ekki fyrst að snúningur Jarðar ber seinkaða flóðið áfram.
Einnig mun flóð á gefnum tíma ekki samsvara r á þeim tíma, heldur mun flóðið
samsvara gildinu á r aðeins á undan gefna tímanum. Gerum ráð fyrir að flóð á
yfirborði Jarðar seinki um hornið δ, þannig að á tíma f (hornstaða Tunglsins, f,
er notuð til að fylgjast með tímanum) er mættið ekki W (f) heldur W (f − δ). Á
tíma f hefur afmyndun yfirborðs Jarðar myndað viðbótar mætti sem er

W =
∑

knWn(f − δ)

=
Gm(R⊕)2

(rf−δ)3

(
k2P2(δ) +

R⊕
rf−δ

k3P3(ξ) + ...

) (5.8)

því snúningur ber flóðbylgjuna áfram og hvirfilfirðin verður δ. Hér er rf−δ fjarlægð
til Tunglsins þegar hornstaða þess er f − δ. Ytra mættið verður þá

U =
Gm(R⊕)5

(rf )3(rf−δ)3

(
k2P2(δ) +

(R⊕)2

rf−δrf
k3P3(δ) + ...

)
(5.9)

þar sem rf er fjarlægð til Tunglsins á því augnabliki, þ.e. tímanum f[11].

Úr jöfnu 5.9 er hægt að fá aðra jöfnu fyrir þann þátt kraftsins, sem verður vegna
flóðbylgjunnar, sem stefnir í sömu átt og flóðbylgjan. Ef Tunglið væri á hringlaga
braut á miðbaugsfletinum þá væri þessi þáttur kraftsins í stefnu snertils braut-
arinnar. Þar sem að hvifilfirðin er mæld frá hvirfilpunkti að línunni sem tengir
flóðbylgjuna og Tunglið, þá er krafturinn í stefnu flóðbylgjunnar

−1

r

∂U

∂ξ
= −Gm(R⊕)5

r4(rf−δ)3

(
k2
∂P2

∂ξ
(δ) + ...

)

= −3Gm(R⊕)5

2r4(rf−δ)3

(
k2sin(2δ) +

k3
4

(
R2
⊕

rf−δ

)
(sin(δ) + 4sin(3δ)) + ...

)
(5.10)
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þar sem lágvísirinn f hefur verið tekinn frá r en r er augnabliks fjarlægðin frá miðju
Jarðar að miðju Tunglsins[11].

Viðbótarmættið sem verður til vegna flóðafmyndunar á yfirborði Tunglsins er

W% =
GM

(rf−δ)3
R2

%

(
k%2

2
(3cos2(ξ)− 1) + ...

)
(5.11)

þar sem k%n er Love tölur fyrir Tunglið. Breytingar í flóðinu á Tunglinu eru
fyrst og fremst vegna mismunandi fjarlægðar milli Jarðar og Tungls, þ.e. flóðið
tefst aðeins á eftir jafnvægisgildinu vegna núnings. Tunglið hefur að meðaltali
jafnan hraða á möndulsnúningi og brautarhraða, þ.a.l. eru engir kraftar í stefnu
snertils á brautarplaninu vegna flóðs á Tunglinu, einungis í radíal stefnu. Nú er
U% mætti á massaeiningu Jarðar vegna flóða á Tunglinu af völdum Jarðar. Til að
skoða breytingar í brautarstikum Tunglsins þá þarf mættið að vera á massaeiningu
Tunglsins. Til þess að fá þetta þá margföldum við jöfnu 5.11 meðM/m og þá fæst
að heildarflóðmættið er

W% =
GM2R5

%
(mrf−δ)3r3

(
k%2 + ...

)
(5.12)

Hvirfilhornið, milli hæsta punkts í flóði Tunglsins og Jarðarinnar, hverfur því
Tunglið er með bundinn möndulsnúning, þ.e. að sá þáttur hornhraða mönduls-
ins sem liggur í brautinni er jafn brautarhraðanum[11].

Hægt er að liða í sundur kraftinn sem verkar á Tunglið eins og sést á mynd 5.3. R er
sá þáttur kraftsins, á massaeiningu, sem er í stefnu radíusvigursins og er jákvæður
í stefnu stækkandi vigurs. S er þátturinn sem er hornréttur á R í brautarplaninu
og er jákvæður í stefnu hækkandi lengdargráðu í brautinni. W er þátturinn sem er
hornréttur á brautarplanið og er jákvæður í stefnu þar sem að brautarhreyfingin
virðist vera rangsælis. Jákvæðu stefnur R, S og W mynda rétthyrnt hnitakerfi
samkvæmt hægri handar reglu[11].

Við skulum skoða þætti kraftsins sem mættið hefur leitt af sér vegna núnings (jafna
5.9). Við höldum aðeins fyrsta liðinum í mættinu og þá verður R þáttur kraftsins

R = ∂(U + U%)/∂r

R = −3

2

Gm(R⊕)5k2
r4(rf−δ)3

(
3cos2(δ)− 1

)
+
∂U%
∂r

(5.13)

Ef við gerum ráð fyrir að fasamunurinn fyrir flóð á Tunglinu, δ′, sé hinn sami og á
Jörðinni, δ, þá verður R

R = −3

2

Gm(R⊕)5k2
r4(rf−δ)3

(
(3cos2(δ)− 1) + 2

k%2

k2

(
M

m

)2(R%
R⊕

)5)
(5.14)
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Mynd 5.3: Vinstra megin er skematísk mynd af kröftunum R, S og W og stefnum
þeirra. R er meðfram línunni sem tengir Jörðina og Tunglið, S er liggur í
brautarplaninu og er í stefnu framhreyfingar og W er liggur hornrétt á R og S.
Hægra megin er hnitakerfið sem er notað til að lýsa hreyfingu Tunglsins[11].

Til einföldunar skulum við nota eftirfarandi rithátt

A =
3

2
Gm(R⊕)5k2

C(f, a; δ) = r−4(rf−δ)
−3

D = 2
k%2

k2

(
M

m

)2(R%
R⊕

)5

(5.15)

og þá verður radíal krafturinn

R = −AC(f, a; δ)((3cos2(δ)− 1) +D) (5.16)

R er alltaf neikvætt, þ.e. núningurinn leiðir af sér kraft sem stefnir ávallt inn á
við[11].

Jöfnur fyrir hornréttu þættina eru aðeins flóknari. Krafturinn sem er í sömu stefnu
og flóðbylgjan ferðast eftir fæst úr jöfnu 5.10. Kraftinn er svo hægt að liða í
sundur í tvo þætti, einn sem er í brautarplaninu, S, og annan sem er hornréttur
á brautarplanið, W. Flóðbylgjan ferðast í plani sem er hornrétt á möndulásinn.
Sá þáttur kraftsins, sem ferðast í sama plani og flóðbylgjan, er því hornréttur á
snúningsás afstæða hraðans og radíal vigur Tunglsins. Hnitakerfið sem sést hægra
megin á mynd 5.3 verður svo notað til að lýsa betur S og W. Látum x1 − x2
planið vera brautarplan Tunglsins, x3 er þá hornrétt á brautarplanið. Ásinn x1
er valinn sem línan sem sker bæði miðbaug Jarðar og brautarplan Tunglsins, þ.e.
hnútalínan. Möndulás Jarðar liggur þá í x2 − x3 planinu[11].
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Stefna heildar hverfiþunga kerfisins liggur einnig í x2 − x3 planinu. Fastaslétt-
an, planið sem liggur hornrétt á stefnu fasta hverfiþungans, sker brautarplanið
meðfram x1 ásnum og inniheldur því hnútalínu[11].

Hornstaða Tunglsins er mæld frá hnútalínunni. Hornið milli hnútalínunnar og
Tunglsins er φ, φ = ω+ f , þar sem ω er hornið milli hnútpunktsins og jarðnándar
og f er rétt brautarhorn. Hornið milli mönduláss Jarðar og x3 er táknað með ε[11].

Hornhraðavigur möndulsnúnings Jarðar, Ω, hornhraðavigur brautarinnar, n, og
einingarvigurinn, u, hafa þætti sem snúa að Tunglinu

Ω = (0,Ωsin(ε),Ωcos(ε)) n = (0, 0, n) u = (cos(φ), sin(φ), 0) (5.17)

Einingarvigur sem er í sömu stefnu og flóðbylgjan er

[(Ω− n)× u] Ω−1n (5.18)

Þar sem
Ωn = |(Ω− n)× u| (5.19)

Þættir vigursins sem eru í stefnu flóðbylgjunnar eru þá

[(Ω− n)× u] = [−(Ωcos(ε)− n)sin(φ), (Ωcos(ε)− n)cos(φ),−Ωsin(ε)cos(φ)]
(5.20)

Þar sem Ω = |Ω| og n = |n|. Stærð vigursins [(Ω− n)× u] er hægt að rita sem

Ωn = Ω
[
1 + α2 − 2αcos(ε)

]1/2(
1− sin2(ε)sin2(φ)

(1 + α2 − 2αcos(ε))1/2

)
(5.21)

Þar sem
α = n/Ω (5.22)

Notum nú eftirfarandi rithátt

q2 =
sin2(ε)

(1 + α2 − 2αcos(ε))
(5.23)

Þá höfum við að[11]

Ωn =

[
Ωsin(ε)

q

] [
1− q2sin2(φ)

]1/2 (5.24)

Krafturinn í stefnu flóðbylgjunnar er þá

−1

r

[
∂(W +W%)/∂δ

]
[(Ω− n)× u] Ω−1n (5.25)
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5 Bundinn möndulsnúningur

Þessum krafti er hægt að varpa á einingarvigrana sem skilgreina R, S, W kerfið.
Þar sem að stefna flóðbylgjunnar er hornrétt á línuna í gegnum miðju Jarðar og
Tunglsins þá er ekkert framlag frá radíal þætti kraftsins. S og W verða þá

S = −Ω(cos(ε)− α)Ω−1n
1

r

∂(W +W%)

∂δ

W = ΩΩ−1n sin(ε)cos(φ)
1

r

∂(W +W%)

∂δ

(5.26)

Einnig er skilyrði að bæði S og W hverfi þegar ε = 0, cos(ε) − α = 0, því þá er
Ωn = 0. Notum nú ritháttinn úr jöfnu 5.15 til að endurskrifa S og W en þá höfum
við[11]

S = AC(f, a; δ)
q(cos(ε)− α)sin(2δ)

sin(ε) [1− q2sin2(φ)]1/2

W = −AC(f, a; δ)
q ∗ cos(φ)sin(2δ)

[1− q2sin2(φ)]1/2

(5.27)

Krafturinn S myndar kraftvægið mrS á Tunglið og kraftvægið −mrS á Jörðina.
Ef Tunglið er á hringlaga braut í miðbaugsplaninu þá er breytingin í hverfiþunga
Jarðarinnar, H:

dH

dt
= −amS (5.28)

Jafnan fyrir hverfiþunga möndulsnúnings Tunglsins er algjörlega hliðstæð. Nú
inniheldur S og þar með jafnan bæði m og R⊕ en nú verður það M og R%.
Almennt er hverfiþungi H = Iω þar sem I er hverfitregðan og ω er hornhraði[13].
Gerum nú ráð fyrir að hverfitregðan sé föst og skoðum breytinguna í hornhraðanum

dω%
dt

=
−aMS

I%
(5.29)

Stingum nú inn fyrir S og gerum ennþá ráð fyrir að Tunglið sé á hringlaga braut
um miðbaugsplanið en þá verður jafna 5.29

dω%
dt

=
−3GM2R5

%k2
2a6I%

sin(2δ) (5.30)

Gerum ráð fyrir að δ sé lítið og notum svo Taylor nálgun á sin(2δ) og fáum
sin(2δ) = 2δ. Áður en við umritun jöfnu 5.30 skulum við athuga flóðeyðingarfallið
(e. tidal dissipation function), Q, sem er skilgreint sem

1

Q
=

1

2πE∗

∮
dE

dt
dt (5.31)
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5.2 Tími að bundnum möndulsnúningi

Þar sem að ferilheildið yfir dE/dt er orkutapið yfir heila lotu og E∗ er heildarorkan
í kerfinu yfir lotuna[11]. Ef orkutapið er lítið þá er

1

Q
= δ (5.32)

Nú getum við endurskrifað jöfnu 5.30 og fáum[10]

dω%
dt

=
−3GM2R5

%k2
Qa6I%

(5.33)

5.2 Tími að bundnum möndulsnúningi

Til að skoða hver langan tíma það tekur fyrir reikistjörnu að fá bundinn möndul-
snúning þarf aðeins að umrita jöfnu 5.33. Í fyrsta lagi þá verða stærðir sem notaðar
voru fyrir Tunglið, t.d. ω%, að stærðum fyrir reikistjörnur og stærðir sem voru
notaðar fyrir Jörðina verða nú stærðir fyrir stjörnur

dωr
dt

=
−3GM2

sR
5
rk2

Qa6Ir
(5.34)

Þar sem r stendur fyrir reikistjörnu og s fyrir stjörnu. Næst skal breyta dωr og dt
í 4ωr og 4t og einangrum svo 4t þannig að

4t =
Qa6Ir4ω
−3GM2

sR
5
rk2

(5.35)

Áður en við notum þessa jöfnu skulum við umrita hana aðeins. Notum að Ir =

0.4MrR
2
r og að Mr =

4

3
πR3

rρr, þar sem ρr er eðlismassi reikistjörnunnar. Einnig

notum við þriðja lögmál Keplers, P = 2π
√
a3/(GMs), þar sem P er umferðar-

tími, a er langás sporbaugs og G er þyngdarfastinn. Loks notum við eftirfarandi
skilgreiningu á k2,

k2 =
4πρ2rGR

2
r

19µ
(5.36)

þar sem µ er stífni. Nú verður jafna 5.35

4t =
Q0, 44ω
−9

ρr
19µ

R2
r

∗
(
P ∗ 24 ∗ 60 ∗ 60

2π

)4

∗ 1

106
∗ 1

365 ∗ 24 ∗ 60 ∗ 60 (5.37)
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5 Bundinn möndulsnúningur

Þar sem
(

24 ∗ 60 ∗ 60

2π

)4

er til að breyta umferðartímanum frá dögum í sekúndur,

1/106 er til að breyta R2
r úr km í m og svo loks er 1/(365 ∗ 24 ∗ 60 ∗ 60) til þess að

fá svarið í árum[10][14].

Áður en hægt er að beita þessari jöfnu þá verður að meta nokkrar stærðir. Flóð
Q gildið fyrir Jörðina er frekar lágt, um 30-40, en það er líklega vegna þess hve
mikil orka eyðist í grunnsævi. Almennt er áætlað gildi fyrir bergreikistjörnur 100
og veljum við því Q = 100. Stífni, µ, er mismunandi eftir lögum en við notum
meðalgildi Jarðarinnar 1, 13∗1011Pa. Ef við reiknum úr tölunum sem eru til staðar
í jöfnu 5.37 og bætum við gildunum fyrir Q og µ þá fáum við

4t = 1.08 ∗ 1016 ∗ P
44ω
ρrR2

r

(5.38)

Þar sem að P er í dögum, ω er í rad/sek, ρr er í kg/m3 og Rr er í km og hægt er
að finna gildi þeirra í töflu 1 ásamt niðurstöðum fyrir 4t fyrir nokkrar fjarreiki-
stjörnur[15][16][10].

Fjarreikistjörnurnar í töflu 5.1 eru allar taldar vera úr bergi og ef eðlismassi er ekki
þekktur þá notum við meðal eðlismassa Jarðar í staðinn, 5515kg/m3. Nýleg líkön
fyrir myndun sólkerfa benda til þess að snúningstími mönduls sé jafn líklegur til að
vera 10 klukkustundir og 40 dagar. Þess vegna eru tvö mismunandi4ω og4t með
undirskriftina klst fyrir stutta 10 klukkustunda snúningstímann og undirskriftina
dag fyrir langa 40 daga snúningstímann[17][18].

Tafla 5.1: Tími að bundnum möndulsnúningi fyrir nokkrar fjarreikistjörnur[19].
Fjarreiki-
stjarna

P
(dagar)

ρr
(kg/m3)

Rr(*R⊕)
(km)

4ωklst
(rad/s)

4ωdag
(rad/s)

4tklst
106(ár)

4tdag
106(ár)

TRAPP-
IST-1 e

6.1 4400 0.92 1.63
∗10−4

1.01
∗10−5

0.016 0.0010

Kepler-
1229 b

86.8 5515 1.40 1.74
∗10−4

9.80
∗10−7

243.10 1.37

TRAPP-
IST-1 f

9.2 3300 1.04 1.67
∗10−4

6.08
∗10−6

0.089 0.0032

TRAPP-
IST-1 g

12.4 5200 1.13 1.69
∗10−4

4.05
∗10−6

0.16 0.0038

Kepler-
186 f

129.9 5515 1.17 1.74
∗10−4

1.26
∗10−6

1746.13 12.64
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5.3 Bundinn möndulsnúningur lífvænlegra fjarreikistjarna

Eins og sést í töflu 5.1 þróast bundinn möndulsnúningur tiltölulega fljótt fyrir allar
fjarreikistjörnurnar í töflunni. Aðeins Kepler-186 f nær tíma lengri en 1 milljarð
ára, en í stjarnfræðilegu samhengi tekur þetta skamman tíma og því líklega allar
með bundinn möndulsnúning að því gefnu að forsendur eru raunhæfar. Þessu mátti
eflaust búast við þar sem að allar þessar fjarreikistjörnur eru á braut um rauðan
dverg og því mjög nálægt sinni stjörnu. Ástæðan fyrir því að þær voru valdar var
að þær eru ekki einungis á braut um rauðan dverg heldur líka vegna þess að braut
þeirra er talin vera í lífvænlega beltinu og þær eru líklega úr bergi. Áður en við
snúum okkur að lífsskilyrðum í kringum rauða dverga skulum við skoða bundinn
möndulsnúning lífvænlegra fjarreikistjarna[19].

5.3 Bundinn möndulsnúningur lífvænlegra
fjarreikistjarna

Líkön gefa til kynna að líkur á bundnum möndulsnúningi fjarreikistjarna á hring-
laga brautum um rauða dverga fari eftir upphafsskilyrðum og viðbragði flóðkrafts-
ins. Hægur möndulsnúningur og samstefna möndulás og snúningsás brautar verða
til þess að fjarreikistjörnur eru líklegari til þess að fá bundinn möndulsnúning á
innan við 1 milljarði ára. Þetta er í góðu samræmi við útreikninga í töflu 5.1.
Einnig eru niðurstöður útreikninga í góðu samræmi við niðurstöður líkana sem
benda til þess að hin nýlega uppgötvaða fjarreikistjarna Proxima Centauri b ætti
að vera komin með bundinn möndulsnúning á innan við 106 árum[18].

Það er vel þekkt að miðskakkar brautir geta fengið bundinn möndulsnúning í öðru
hlutfalli en 1:1 eins og t.d. 3:2. Áðurnefnd líkön benda hins vegar til þess að
fjarreikistjörnur á stærð við Jörðina á braut um stjörnu með massa minni en 1M�
séu á hringlaga braut og með bundinn möndulsnúning í hlutfallinu 1:1. Fjarreiki-
stjörnur með hraðan möndulsnúning í upphafi eða þær sem verða fyrir truflun frá
öðrum fjarreikistjörnum í kerfinu eiga möguleika að sleppa við bundinn möndul-
snúning. Fjarreikistjörnur á braut um rauða dverga og í mjög þéttum sólkerfum
ættu því að eiga bestu möguleikana á að vera ekki með bundinn möndulsnúning
að því gefnu að þessar fjarreikistjörnur séu ekki með tungl[18].

Það virðist nánast öruggt að stór hluti af þeim fjarreikistjörnum, sem eru á braut
um rauða dverga, sem við höfum fundið og munum finna verða með bundinn
möndulsnúning. Bundinn möndulsúningur getur breytt andrúmslofti reikistjörnu
gríðarlega og því þarf að íhuga það þegar lífvænleiki þeirra er metinn[18].
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6 Lífsskilyrði kringum rauða
dverga

Uppgötvanir síðustu ára og þau verkefni sem eru í gangi núna eins og TESS gera
það að verkum að fjarreikistjörnur eru eitt mest spennandi svið stjörnufræðinnar
í dag. Fjölmargar fjarreikistjörnur hafa nú fundist og þó nokkrar í lífvænlega
beltinu. Margar af þeirra fjarreikistjarna sem eru í lífvænlega beltinu eru á braut
um rauða dverga en það eru algengustu stjörnurnar og eru því flestir nágrannar
okkar í vetrarbrautinni rauðir dvergar. Þetta þýðir að besti möguleikinn á að finna
líf eða lífvænlega fjarreikistjörnu verður í þessum nágranna sólkerfum með rauðum
dvergum.

Beðið er með mikilli eftirvæntingu eftir JWST (James Webbs Space Telescope) og
fleiri sjónaukum sem eiga að vera nógu næmir til að greina andrúmsloft þessara
fjarreikistjarna og skera úr um hvort lífskilyrði séu til staðar. Áður en það verður
gert þá verður að áætla hvar líklegast er að líf geti þrifist á þekktum fjarreikistjörn-
um. Eins og sýnt hefur verið í þessari ritgerð og fleiri hafa gert þá eru miklar líkur
á að margar af þeim fjarreikistjörnum sem fundist hafa á braut um rauða dverga
í lífvænlega beltinu muni hafa bundinn möndulsnúning. Þess vegna hafa margar
rannsóknir undanfarin ár lagt áherslu á að þróa líkön og kanna hvort lífsskilyrði
geti myndast á slíkum fjarreikistjörnum. Í raun verður þeirri spurningu ekki svarað
fyrr en með tilkomu þeirra nýju sjónauka sem beðið er eftir. Þangað til er hins
vegar mikilvægt að skoða hvort þekking okkar á eðlisfræði og líkön geti sagt okkur
hvort líklegt sé að líf geti þrifist á þessum fjarreikistjörnum. Áður en við athugum
þessi lífsskilyrði skulum við skoða betur hið svokallaða lífvænlega svæði og hvernig
það er skilgreint.

31



6 Lífsskilyrði kringum rauða dverga

6.1 Lífvænlega svæðið

Árið 1953 skilgreindi stjörnufræðingurinn Harlow Shapley hugtakið "vatnsbelti"(e.
liquid water belt) sem það svæði í sólkerfi þar sem að vatn getur verið í vökvaham
á yfirborði reikistjörnu. Þarna var Shapley að viðurkenna það sem líffræðingar
hafa lengi vitað, þ.e. að allt líf á Jörðinni þarf vatn í vökvaham. Hinir einstöku
efnafræðilegu eiginleikar vatns og þýðing þess fyrir líf eins og við þekkjum það
gerir það að góðum byrjunarstað í leitinni að lífi utan Jarðar. Einnig er vatn
eitt algengasta efnasamband í alheiminum enda samansett úr algengasta og 3.
algengasta frumefni alheims; vetni og súrefni[20].

Stuttu eftir að Shapley setti fram hugmyndir sínar kom maður að nafni Su-Shu
Huang fram með hugtakið "lífvænlegt svæði"(e. Habitable zone) en það er sama
svæði og Shapley átti við en lífvænlega svæðið varð hugtakið sem náði betri fótfestu.
Það var svo ekki fyrr en seint á sjöunda áratug síðustu aldar að menn gerðu fyrstu
tilraunir til að skilgreina þetta svæði. Þá var það Michael Hart hjá NASA sem var
frumkvöðull í þessu og skrifaði 2 áhrifamiklar greinar[21].

Hart kom með hugtakið "Samfellt lífvænlegt svæði"(e. Continuously habitable zo-
ne). Eftir því sem stjörnur eldast þá verða þær bjartari og því færist lífvænlega
svæðið utar og það svæði sem helst lífvænlegt kallast samfellda lífvænlega svæðið
en þetta hefur auðvitað bara merkingu ef það er skilgreint yfir eitthvað tímabil. Í
fyrstu greininni bjó hann til líkan sem átti að líkja eftir þróun andrúmslofts Jarðar
og meta lífvænlega svæðið og samfellda lífvænlega svæðið um Sólina. Tölvulíkan-
ið innhélt mikla efnafræði og eðlisfræði: framleiðslu á koltvíoxíði frá eldfjöllum,
efnaskipti koltvíoxíðs við efni á yfirborðinu, áhrif gróðurhúslofttegundanna CH4

og NH3 snemma í sögu Jarðar, lífræna kolefnabindingu, aukningu súrefnis, breyt-
ingar í ljósafli Sólarinnar og svörun frá endurskini íss[21].

Niðurstöður voru í góðu samræmi við hugmyndir manna um þróun andrúmslofts
Jarðarinnar. Þegar hann notaði líkanið svo til að meta samfellda lífvænlega svæði
sólkerfisins þá fékk hann út að það væri einungis 0.95AU − 1.01AU . Fyrir stjörnur
stærri en Sólina fékk hann að samfellda lífvænlega svæðið lifði mjög stutt og fyrir
stjörnur minni en Sólina væri svæðið mjög þunnt eða einfaldlega ekki til staðar[21].

Nýlegri líkön gefa manni ástæðu til að vera töluvert bjartsýnni enda sýna niður-
söður þeirra að lífvænlega svæðið nær frá 0.95AU til 1.65AU . Breidd lífvænlega
svæðis Sólkerfisins er því 0.7AU en Sólkerfið inniheldur 4 bergreikistjörnur á milli
0.4 og 1.5AU sem þýðir að meðal fjarlægð milli þeirra er ∼ 0.35AU . Tölfræðin
segir því okkur að a.m.k. 2 reikistjörnur í Sólkerfinu ættu að vera innan lífvæn-
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6.1 Lífvænlega svæðið

lega svæðisins (Jörðin og Mars). Ef bergreikistjörnur eru eins dreifðar í öðrum
sólkerfum þá eru líkurnar á að 1 þeirra sé í lífvænlega svæðinu nokkuð háar[21].

Hins vegar benda þessi líkön á að 4.6 milljarða ára gamla samfellda lífvænlega
svæðið nái frá 0.95AU til 1.4AU sem er í samræmi við raunveruleikann, þ.e. á
Mars getur vatn ekki lengur verið í vökvaham á yfirborði. Samt sem áður er
þetta mun stærra svæði en það sem líkön Hart spáðu fyrir um og stærra svæði en
meðalfjarlægð milli bergreikistjarna Sólkerfisins nær yfir. Þetta undirstrikar líka
mikilvægi kolefnishringrásarinnar og þeirrar neikvæðu svörunar sem hún orsakar á
koltvíoxíð í andrúmsloftinu og loftslagið[21].

Eitt helsta vandamálið við lífvænlega svæðið í kringum rauða dverga er hversu
nálægt það er stjörnunni. Vandamálið við það er að fjarreikistjörnur sem liggja
í svæðinu eru með bundinn möndulsnúning samkvæmt flestum líkönum. Nýlegri
líkön hafa hins vegar gefið til kynna að svo þarf ekki endilega að vera eins og sést
á mynd 6.1[22].

Flest líkön hafa sýnt mynd 6.1 einungis með svörtu línunni fyrir 1 bar yfirborðs-
þrýsting. Þá væru flestar, ef ekki allar, fjarreikistjörnur á braut umhverfis stjörnur
með massa minna en ∼ 0.5M� með bundinn möndulsnúning. Ef yfirborðsþrýst-
ingur fjarreikistjörnu er 10 bör þá getur hún verið með óbundinn möndulsnúning
umhverfis stjörnur niður að ∼ 0.3M�. Miðað við núverandi líkön þá eru þessi
þrýstingsgildi ekki óraunhæf, sérstaklega fyrir fjarreikistjörnur utarlega í lífvæn-
lega svæðinu þar sem búist er við því að nokkur bör af koltvíoxíði geti myndast.
Áhrif flóðs frá andrúmslofti á möndulsnúning geta því skipt miklu máli fyrir hluta
af þeim fjarreikistjörnum sem eru í lífvænlega svæðinu umhverfis rauða dverga[22].

Fjarreikistjörnur á braut um rauða dverga geta einnig sloppið við bundinn möndul-
snúning ef brautir þeirra eru miðskakkar. Þetta gæti aftur á móti leitt til annarra
vandamála hvað lífvænleika varðar því hitabreytingar gætu orðið mjög miklar á
slíkum fjarreikistjörnum[21].

Fleiri vandamál geta sprottið út frá bundnum möndulsnúningi og bundinn mönd-
ulsnúningur er alls ekki eina vandamálið sem fjarreikistjarna á braut um rauðan
dverg þarf að glíma við. Eitt af því sem vísindamenn hafa áhyggjur af er hvort
fjarreikistjörnur þessar geti haldið andrúmslofti sínu. Rauðir dvergar eru virk-
ari en stjörnur á borð við Sólina og því stafar frá þeim sterkari sólvindi og þá
er meira álag á fjarreikistjörnurnar. Tiltölulega hægur möndulsnúningur þessara
fjarreikistjarna (10-100 dagar ef hann er bundinn) gæti komið í veg fyrir að nógu
sterkt segulsvið myndist, sem getur haldið aftur af sólvindinum. Þessi vandamál
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Mynd 6.1: Hér sýnir lárétti ásinn fjarlægð frá stjörnu í AU og lóðrétti ásinn stærð
stjörnu í sólarmössum. Bláa svæðið sýnir hvernig lífvænlega svæðið liggur fyrir
mismunandi stjörnur og hvort reikistjörnur með mismunandi yfirborðsþrýsting
séu með bundinn eða óbundinn möndulsnúning.[22].

og aðrar vangaveltur um lífsskilyrði umhverfis rauða dverga verða því skoðuð betur
núna[21].

6.2 Andrúmsloft

Til þess að reikistjarna geti borið líf þá er ekki nóg að hún sé í lífvænlega svæð-
inu. Það skiptir vissulega máli að reikistjarna sé á því svæði en eitt mikilvægasta
skilyrðið er andrúmsloftið. Það segir sig sjálf að ef ekkert andrúmsloft er til stað-
ar að þá getur vatn í vökvaham ekki verið á yfirborði reikistjörnu og þar með
ekkert líf eins og við þekkjum það. Hvernig eru andrúmsloft á fjarreikistjörnum
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umhverfis rauða dverga ? Hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar til þess að stöðugt
andrúmsloft, sem leyfir lífi að kvikna, sé til staðar?

Ljósafl frá stjörnu segir okkur hvar lífvænlega svæði hennar er. Aðstæður í and-
rúmsloftinu við yfirborð bergreikistjarna stjórnast hins vegar að miklu leyti af gróð-
urhúslofttegundum. Helstu gróðurhúslofttegundirnar eru H2O, CO2, O3, CH4 og
N2O. Jörðin og Venus eru góð dæmi um gróðurhúsaáhrif. Jörðin er 33K heitari
og þykka CO2 andrúmsloftið á Venus gerir yfirborðið 460K heitara. Í veðrahvolfi
bergreikistjarna verður óvermin kæling til þess að hitastig lækkar með hæð. Á
Jörðinni er ósonlagið í hámarki í um 30 km hæð og gleypir í sig geislun frá Sólinni
í kringum 250 nm bylgjulengd. Við þetta hitnar andrúmsloftið og umsnúningur
verður í hitastigi heiðhvolfsins. Þetta gerist ekki á þeim reikistjörnum þar sem óson-
lagið er ekki til staðar, þ.e. Mars og Venus. Ósonlagið er ekki nefnt hér sérstaklega
að ástæðulausu því það skiptir miklu máli fyrir fjarreikistjörnur. Ósonlagið skiptir
máli ekki bara vegna áhrifa þess á andrúmsloftið, heldur líka vegna lífsmerkja (e.
Biosignature) sem væri hægt að nema í gleypilínum í innrauða rófinu[23].

Óson myndast í heiðhvolfinu út frá súrefni við ljóskleyfingu (e. photodissociati-
on) við bylgjulengdir < 200nm. Óson sameindin getur hins vegar líka eyðst með
útfjólubláu ljósi. Rauðir dvergar geta verið mjög virkir á útfjólubláa sviðinu sér-
staklega fyrir neðan 170-190 nm, sem er einmitt ljósefnafræðilega svið súrefnis og
óson. Fjarreikistjörnur með súrefni geta því verið með sterkara eða veikara ósonlag
eftir því hversu mikið flæði er á útfjólubláa sviðinu fyrir neðan 200 nm. Fjarreiki-
stjörnur geta verið með ósonlag en ekki umsnúninginn í hitastigi sem við sjáum í
heiðhvolfi Jarðar. Þetta er vegna þess að flæði nær-útfjólubláa ljóssins (∼ 250nm)
er minna frá rauðum dvergum. Afleiðing af þessu er að það verður erfiðara að
nema gleypilínur en þetta er ekki talið hafa mikil áhrif á hitastig yfirborðsins[23].

Annað gott lífsmerki er N2O. Gleypilínur N2O eru of óskýrar fyrir fjarreikistjörnur
á braut um stjörnu eins og Sólina en eiga að vera nógu skýrar fyrir fjarreikistjörnur
umhverfis rauða dverga. Fleiri einkenni andrúmslofts fjarreikistjarna eru mikilvæg
fyrir líf og hugsanlega lífsmerki. Hugsanlegt litróf frá lífvænlegum fjarreikistjörnum
mun velta að miklu leyti á móðurstjörnunum og virkni þeirra. Fjarreikistjörnur
umhverfis rauða dverga eru því ekki bara vænlegar til athugana af þeirri ástæðu
að þessi sólkerfi eru næst okkur, en einnig vegna þess að stjörnu/reikistjörnu sam-
anburðarhlutfallið er mjög hátt og litrófsgreining því mun auðveldari[23].

Allt bendir til þesss að hluti af þeim fjarreikistjörnum sem eru í lífvænlega svæðinu
umhverfis rauða dverga verði með bundinn möndulsnúning. Hugsanlega mjög stór
hluti af þeim. Þetta þýðir að fjarreikistjarnan skiptist í dag- og næturhlið. Hvaða
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afleiðingar hefur það á andrúmsloftið? Verður of heitt á þeirri hlið sem snýr að
móðurstjörnunni og of kalt á hinni? Getur varmaburður dreift hitanum yfir á næt-
urhliðina og skapað svæði þar sem líf getur þrifist? Flestum spurningum verður
í raun ósvarað þangað til litrófsgreining verður framkvæmd á nokkrum fjarreiki-
stjörnum. Það hefur hins vegar ekki komið í veg fyrir að vísindamenn reyni að átta
sig á þeim aðstæðum sem gætu ríkt á þessum fjarreikistjörnum.

Líta má á andrúmsloft fjarreikistjarna sem varmavél (e. heat engine), eins og
oft er gert fyrir Jörðina. Þá benda líkön til þess að vindar beri varma yfir á
næturhliðina. Þessi líkön benda til þess að því þykkara sem andrúmsloftið er því
minni sé hitastigullinn milli dags- og næturhliðar. Efnasamsetning andrúmsloftsins
skiptir líka miklu máli. Til dæmis er þykkt CO2 andrúmsloft líklegra til þess
að fá háan hitastigul heldur en H2 andrúmsloft. Snúningshraði virðist ekki hafa
mikil áhrif á hitastigulinn. Varmaavél andrúmslofts Jarðar framkvæmir jafn mikla
vinnu og varmavélin í líkönum fyrir þurrar (e. dry) fjarreikistjörnur með bundinn
möndulsnúning. Vinnan er einni stærðargráðu minni en kjörvél (e. ideal engine).
Þetta stangast á við hinn hefðbundna skilning manna á að óskilvirkni varmavélar
Jarðar sé vegna hringrásar vatnsins. Þetta er óleyst vandamál en það þarf líklega
betri skilning á aflfræðinni á bak við hvernig hreyfiorkan í þessum varmavélar
líkönum eyðist[24].

Fjarreikistjörnur við þessar aðstæður eiga að geta verið með hringrás vatns með
nokkrum breytingum á andrúmsloftinu. Aflfræðin væri að miklu leyti svipuð en
hitastigull milli dags og nætur yrði minni. Rakur varmaburður (e. convection)
myndi leiða til framleiðslu á þykkum skýjum sem myndu þekja dagshliðina[24].

Fjarreikistjörnur eins og Proxima Centauri b og Trappist 1 sólkerfið eru góð dæmi
um það af hverju mikill áhugi er á rauðum dvergum. Proxima Centauri b er fjar-
reikistjarna í lífvænlega svæðinu umhverfis Proxima Centauri sem er næsti nágranni
okkar og Trappist 1 er sólkerfi með fleiri en 1 reikistjörnu í lífvænlega svæðinu. Nýtt
líkan reynir að skoða möguleikann á því að þarna leynist líf. Áður en það er met-
ið þarf að endurskoða skilgreininguna á lífvænlega svæðinu og meta nokkra þætti
andrúmsloftsins. Endurskilgreinum lífvænlega svæðið til að það merki svæðið þar
sem bæði vatn er í vökvaham á yfirborðinu og flóknar lífrænar sameindir geta
myndast. Eiginleikarnir sem hafa áhrif á andrúmsloftið og yfirborðshita eru ein-
faldaðir í tvo þætti: hitadreifingu og andrúmsloftshitun. Hitadreifingunni er hægt
að skipta í tvennt, þ.e. hnattrænan þátt, f , og staðbundinn þátt, b. Hnattræni
þátturinn er mælikvarði á hversu vel hiti dreifist um reikistjörnuna og fær gildi
milli 0 og 1 þar sem 1 þýðir að varmi er algjörlega jafndreifður um reikistjörnuna.
Þrýstingur og streymi stjórna helst hnattræna þættinum en einnig hafa stærð og
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snúningur reikistjörnu áhrif og viðnám við yfirborðið. Staðbundni þátturinn er
svo mælikvarði og það hversu vel hiti dreifist með aðstreymi (e advection) á litlum
skala í andrúmsloftinu. Gildið á b fyrir Jörðina við sjávarborðið er ∼ 6. Báð-
ar stærðir eru tengdar og vinna saman að vissu leyti og því er stundum aðeins
annar þátturinn notaður. Hitun andrúmsloftsins er táknuð með Hatm og fer eft-
ir endurskinshlutfalli, gróðurhúsalofttegundum og fleiri þáttum. Fyrir Jörðina er
Hatm = 1.15[25].

Mynd 6.2: Yfirborðshitastig á fjarreikistjörnum Trappist 1 kerfisins. Lóðrétti ásinn
sýnir hitastig en lárétti ásinn sýnir breiddargráður frá lóðpunkt stjörnu. Hnatt-
ræn hitadreifing er f = 0.1 og staðbundin hitadreifing er b = 0.5. Samfelldu
línurnar eru fyrir Hatm = 1. Brotnu línurnar eru fyrir heitustu (b) og köldustu
(g) reikistjörnurnar með Hatm = 3 og Hatm = 0.3. Bláa svæðið er svo þar sem
vatn er á vökvaformi við 1 bar.[25].

Á mynd 6.2 sést yfirborðshitastig fyrir innri 6 fjarreikistjörnurnar í Trappist 1
sólkerfinu. Ef hnattræn dreifing er 10% og hitun andrúmslofts, Hatm = 1, svipuð
og á Jörðinni þá eru 5 innri fjarreikistjörnurnar með góð lífsskilyrði, a.m.k. að
hluta til. Fyrir tilfellið þar sem Hatm = 0.3 þá ná allar nema f og g að vera með
lífvænlegt svæði á yfirborðinu. Ef að hitun andrúmsloftsins er um 3 sinnum sterkari
en á Jörðinni, Hatm = 3 þá geta 5 ytri fjarreikistjörnurnar verið með lífvænleg svæði
á yfirborðinu en sú sem er næst stjörnunni væri of heit. Líkön hafa einnig sýnt að
lífvænlegar aðstæður geti myndast fyrir mismunandi gildi á H og f [25].

Aðeins hér á undan var rætt um lífsmerki eins og óson sem segir okkur að súrefni
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sé til staðar í andrúmsloftinu. Súrefni eitt og sér er samt ekki nógu gott lífsmerki.
Til þess að ná að tengja súrefni við ljóstillífun þyrfti að finna það ásamt öðrum
lífsmerkjum eins og CHN og CH4 eða með miklu magni af N2. Annað mjög gott
lífsmerki væri að greina súrefni, óson og metan (CH4) í nógu miklu magni til þess
að geta útilokað aðra ferla[25].

Ljóst er að miklar vonir eru bundnar við rauða dverga þegar kemur að leit að lífi
utan Jarðar. Allt að 2000 lífvænlegar fjarreikistjörnur gætu verið umhverfis rauða
dverga innan 30 ljósára. Af þeim gæti TESS séð þvergöngu á 20-40. Mikilvægt er
því að vera með góðan fræðilegan bakgrunn og líkön áður en við byrjum að túlka
hugsanleg gögn. Til þess að það verði eitthvað að túlka þá þarf andrúmsloft að
vera til staðar en það er ekki sjálfgefið[25].

6.3 Geislun

Sú mikla virkni sem sést á rauðum dvergum er mikið áhyggjuefni fyrir stjörnu-
fræðinga. Talið er að sólvindar þeirra gætu hreinlega þeytt í burtu andrúmslofti
fjarreikistjarna og þar með spillt lífsskilyrðum á yfirborði þeirra.

Rauðir dvergar sýna miklar stundlegar sveiflur og gefa því frá sér mikið magn
af útfjólubláum- og röntgengeislum á virku tímabilunum ásamt sterkum sólvind-
um. Sólvindar eru hlaðnar agnir sem þeytast út frá lofthjúpi stjörnu vegna þrýst-
ingsútþenslu frá heitri kórónunni. Útreikningar sýna að sólvindur rauðra dverga
er þéttari og sneggri en frá stjörnum eins og Sólinni, og þeir geta eytt andrúms-
lofti reikistjarna. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir rauða dverga þar sem að
lífvænlegu svæðin þeirra eru nálægt þeim[26].

Ef sólvindur rauðra dverga er tímaóháður þá nær fjarreikistjarna svipuð og Jörðin
að halda í andrúmsloft nógu lengi fyrir líf til að kvikna (1 milljarðar ára). Ef að
sólvindurinn er tímaháður, eins og athuganir benda til, þá nær fjarreikistjarna eins
og Jörðin ekki að vera með andrúmsloft nógu lengi. Til þess að fjarreikistjarna
eins og Jörðin nái að halda í andrúmsloft umhverfis virkan rauðan dverg þá þurfa
tvö skilyrði að vera uppfyllt:

(1) Skilvirkni sólvindsins er mjög lítil (minni en á Venus).
(2) Töluvert fall verður í massatapi stjörnunnar, þ.e. sólvindurinn
minnkar, á ∼ 1 milljarð ára.
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Ef þessi skilyrði eru ekki til staðar eiga einungis fjarreikistjörnur með mjög þykkt
andrúmsloft frá upphafi möguleika á lífi. Segulsvið og framlag frá eldvirkni til
lofttegunda í andrúmsloftinu var ekki tekið með í reikninginn. Einnig er talið að
tímaháðir sólvindar sem minnka með tímanum sé líklegra tilfelli í raunveruleikan-
um. Því ætti a.m.k. hluti þeirra fjarreikistjarna sem eru á braut um rauða dverga
í lífvænlega svæðinu að geta haldið í þykkt andrúmsloft[26].

Segulhvolf Jarðar er mikilvæg vörn gegn sólvindinum fyrir lofthjúpinn. Segulhvolf-
ið beinir burtu þeim hlöðnu ögnum sem eru í sólvindinum og kemur þannig í veg
fyrir víxlverkun við andrúmsloftið. Ef segulhvolfið er of lítið verður hluti andrúms-
loftsins óvarinn gegn sólvindinum. Talið er að reikistjarna þurfi að hafa segulhvolf
sem er > 2Rr til þess að vernda andrúmslofti frá sólvindinum[27].

Reikningar benda til þess að fjarreikistjörnur með sama segulmagn og Jörðin gætu
haldið aftur af sólvindinum. Nokkrar ímyndaðar fjarreikistjörnur voru settar um-
hverfis nokkra þekkta rauða dverga, á innri mörk lífvænlega svæðisins. Í ljós kom
að segulhvolf þessara ímynduðu fjarreikistjarna var allt frá 1Rr upp í 6Rr. Talið
er að segulhvolf Proxima Centauri b gæti verið frá 1.3Rr til 7Rr. Til samanburður
þá er segulhvolf Jarðar 10−15R⊕. Þetta sýnir að fjarreikistjörnur umhverfis rauða
dverga væru með töluvert minna segulhvolf þrátt fyrir sama segulmagn. Ef fjar-
reikistjörnur eru ekki með segulhvolf þá bendir þetta til þess að þær væru fljótar
að missa frá sér stóran hluta andrúmsloftsins. Segulhvolf gæti því átt stóran þátt
í myndun lífs á fjarreikistjörnum. Þess vegna munum við skoða núna betur hvort
og hvernig segulhvolf geti myndast á fjarreikistjörnum sem eru á braut um rauða
dverga[27].

6.4 Segulhvolf og aðrir jarðeðlisfræðilegir þættir

Getur fjarreikistjarna verið lífvænleg til lengri tíma ef ekkert segulhvolf er til stað-
ar? Segulhvolf Jarðar er talið myndast út frá segulrafala (e. magnetic dynamo)
í ytri kjarnanum. Hinn fljótandi ytri kjarni, eins og fasti innri kjarninn, er úr
járn-nikkel málmblöndu og getur þ.a.l. leitt rafmagn. Hann þarf einnig að snú-
ast og bera straum til þess að skapa rafala áhrifin. Straumburður myndast þegar
vökvi hitnar að neðan eða kólnar að ofan. Í iðrum Jarðar berst töluverður hluti
varmans frá kristöllun innri kjarnans, sem stækkar er Jörðin kólnar. Einnig er
möttull Jarðar með varmaburð að yfirborðinu og það viðheldur háum hitastigli
í ytri kjarnanum. Mars og Venus eru góð dæmi um mismunandi aðstæður sem
koma í veg fyrir myndun segulhvolfs. Í tilfelli Mars er það einfaldlega vegna þess
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kjarninn var of lítill og kólnaði þess vegna hratt og því ekki lengur á fljótandi
formi. Aðal ástæðan fyrir því að Venus er ekki með innra segulsvið er talin vera
hægi möndulsnúningurinn. Möguleiki er á því að það gæti líka verið vegna þess að
innviðir Venusar eru algjörlega á fljótandi formi. Fyrstu nokkur hundruð milljón
árin er talið að Jörðin hafi ekki verið með innra segulsvið af sömu ástæðu, þ.e.
innri kjarninn var ekki byrjaður að myndast[28].

Líkön hafa sýnt fram á mikilvægi snúnings og stærðar reikistjörnu við myndun
á sterku segulhvolfi. Tvö slík líkön voru notuð til að leggja mat á segulsvið í
svokölluðum ofur-jörðum sem eru bergreikistjörnur, eða jarðstjörnur, með massa
1 − 10M⊕. Bæði líkön sýndu fram á tvennt sem væri hægt að staðfesta með
fullkomnari líkönum eða mælingum.

(1) Hámarks massi til þess að mynda sterkt og langlíft segulhvolf er
2M⊕ og umfram þennan massa minnka líkurnar á slíku segulhvolfi.
(2) Myndun á föstum innri kjarna er líklegastur þegar massinn er um
∼ 1M⊕.

Bestu möguleikar á sterku og langlífu segulhvolfi er þegar möndulsnúningur er
hraður eða þegar snúningstími er í kringum ∼ 1 dag. Ofur-jarðir með 3 − 10
daga snúningstíma munu eyða meirihluta lífstíma segulrafalsins með fjölpóla seg-
ulsvið[29].

Snúningstíma ofur-jarða var skipt í þrennt. Hraður snúningur er P < 1.5 − 4
dagar, hægur snúningur er 4 < P < 10 − 20 dagar og svo mjög hægur snúningur
ef snúningstíminn er lengri. Því eru lífvænlegar fjarreikistjörnur umhverfis rauða
dverga með hægan eða mjög hægan snúning eftir þessu flokkunarkerfi. Afleiðingar
þess á segulhvolfið samkvæmt öðru líkaninu úr rannsókninni er svo hægt að sjá á
mynd 6.3[29].

Mynd 6.3 gefur ekki mikla von um sterkt og langlíft segulhvolf fyrir lífvænlegar
fjarreikistjörnur sem eru á braut um rauða dverga. Eins og sést þá er segultvípóll-
inn frekar veikburða við yfirborðið fyrir snúningstíma lengri en 3 dagar. Einnig
er líftími tvípólsins stuttur fyrir flestar stærðir þegar snúningstími er lengri en 4
dagar[29].

Þessar niðurstöður eru samt ekki dauðadómur fyrir andrúmsloft fjarreikistjarna.
Eins og við vitum þá er Venus með þykkt andrúmsloft þrátt fyrir ekkert innra
segulsvið. Venus er líka nær Sólinni heldur en Jörðin og Mars og verður því fyrir
kraftmeiri sólvindi. Ástæðan fyrir því að Venus hefur ekki misst frá sér andrúms-
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6.4 Segulhvolf og aðrir jarðeðlisfræðilegir þættir

Mynd 6.3: Vinstra megin sést meðalstyrkur tvípóls við yfirborðið yfir líftíma seg-
ulrafals á lóðrétt ásnum en snúningstími (í dögum) á lárétta ásnum. Hægra
megin er líftími segultvípólsins þar sem tíminn er á lóðrétta ásnum (í millj-
örðum ára) og snúningstími á lárétta ásnum. Brotin lína er fyrir breytilegan
snúning en óbrotin lína fyrir stöðugan snúning[29].

loftið er líklega stærð hennar. Venus er á stærð við Jörðina og nær því efri hluti
andrúmsloftsins ekki jafn langt út eins og t.d. á Mars sem hefur misst nánast
allt andrúmsloftið sitt. Þetta gerir þeim mun erfiðara fyrir sólvindinn að rífa í
burtu andrúmsloftið. Bæði Venus og Mars eru með spanað segulsvið sem myndast
í jónahvolfinu vegna víxlverkunar við sólvindinn. Spanaða segulsviðið er greini-
lega nóg til þess að vernda andrúmsloft Venusar en ekki Mars. Þetta undirstrikar
mikilvægi stærðar reikistjörnu til þess að halda í andrúmsloft og mikilvægi þess
að þegar stærðin er ekki til staðar þá verður að vera innra segulsvið sem myndar
segulhvolf[28].

Annar mikilvægur þáttur er kolefnishringrásin sem stjórnar koltvíoxíð magninu í
andrúmsloftinu. Á Jörðinni skiptir flekakenningin (e. plate tectonics) miklu máli
í því samhengi. Því er óvíst hvort fjarreikistjarna getur verið með stöðugt loftslag
án flekavirkni. Jörðin er eina þekkta reikistjarnan sem sýnir þessa virkni en talið
er að næg innri varmaframleiðsla og vatn á yfirborðinu séu aðal undirstöðurnar.
Þörfin fyrir vatni á yfirborðinu er tvíþætt. Í fyrsta lagi kælir vatn nýmyndaða
sjávarbotninn þegar vatn flæðir gegnum djúpsjávarhver (e. hydrothermal vents)
við miðhafshryggina og hjálpar þar með úthafsflekanum að storkna. Í öðru lagi
virkar vatn eins og smurning og leyfir því steinhvolfinu að renna ofan á seiga
linhvolfinu. Þrátt fyrir svipaða stærð og líklega svipaða varmaframleiðslu þá eru
engar vísbendingar um að flekahreyfingar eigi sér stað á Venus. Vatn og nægilegur
varmaflutningur virðist því vera algjör nauðsyn fyrir flekavirkni. Flekavirkni gæti
verið óumflýjanlega afleiðing þegar reikistjörnur hafa nægilegt varmaflæði og vatn
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6 Lífsskilyrði kringum rauða dverga

á yfirborðinu. Það bendir a.m.k. ekkert til þess að þetta sé mjög sjaldgæft. Ekki
er til nóg af gögnum til þess að spá fyrir um aðstæður á fjarreikistjörnum og einnig
verður mjög erfitt að mæla slíka virkni[28].
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7 Lokaorð

Því meira sem við uppgötvum um alheiminn því minni virðist sérstaða Jarðar-
innar vera, þó hún sé vissulega sérstök fyrir okkur mannkynið. Hugmyndir okkar
um myndun sólkerfa segir okkur að fjarreikistjörnur sé að finna víða og nýjustu
uppgötvanir styðja það. Þær fjarreikistjörnur sem hafa uppgötvast gefa okkur líka
meiri upplýsingar um hvernig sólkerfi myndast almennt.

Margt bendir til þess að þær fjarreikistjörnur sem eru á lífvænlega svæðinu um-
hverfis rauða dverga séu með bundinn möndulsnúning. Eflaust verða undantekn-
ingar á þessu. Þykkt andrúmsloft, tungl, miðskakkar brautir eða aðrir þættir gætu
komið í veg fyrir bundinn möndulsnúning. Það verður hins vegar að horfast í augu
við þá staðreynd að stór hluti þeirra sé líklega með bundin möndulsnúning.

Ein aðal undirstaða lífs eins og við þekkjum það er vatn í vökvaham. Því hefur
leitin að lífi verið að mestu leyti um að finna fjarreikistjörnur þar sem vatn getur
verið í vökvaham á yfirborðinu. Til þess að vatn sé á yfirborðinu í vökvaham þarf
hins vegar margt að vera til staðar. Eins og þykkt og stöðugt andrúmsloft sem er
verndað frá sólvindi en það fer eftir mörgum þáttum. Nú hafa líkön sýnt okkur að
aðstæður fyrir líf geta sprottið á fjarreikistjörnum umhverfis rauða dverga. Þessu
verður samt ekki svarað endanlega fyrr en frekari mælingar verða framkvæmdar
með þeim nýju sjónaukunum sem eiga að byrja mælingar á næstu árum. Það er
alveg ljóst að leitin að lífi verður spennandi næstu árin.
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