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Livvs.Intelligent liv

Kommunikasjon! Vi må finne livet på egen hånd

illustrajon
fjernet

illustrajon
fjernet
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Hva er liv?

Et selvopprettholdende kjemisk 
system som er i stand til å 

gjenomgå darwinistisk evolusjon

NASA

Når vi leter etter liv, leter vi først 
og fremst etter noe som ligner på 

livet på Jorda.
flytende vann!
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Liv andre steder i 
solsystemet

Mars
•Det er frossent vann på mars
•Antagelig har det vært flytende vann tidligere
•Har hatt besøk av flere kjøretøy
•25. november: Curiosity sendes avsted
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Liv andre steder i 
solsystemet

Jupiter-månen Europa
•Dekket av vannis, mange kilometer tykk
•Trolig stort hav under isen
•Kan det være liv der?
•Skal vi sende en cryobot og sjekke?
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Liv andre steder i 
solsystemet

Saturn-månen Enceladus

•Dekket av vannis
•Trolig flytende under isen
•Kan det være liv der?
•Geysirer spruter vannet opp i 
verdensrommet
•Kan vi fly gjennom geysirene og se etter 
spor av liv?
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Liv andre steder i 
solsystemet

Saturn-månen Titan

•Ble besøkt av Huygens-sonden i 2004
•Kan ha flytende sjøer av metan
•Evt. liv er trolig ikke vannbasert
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Planeter i andre 
solsystemer

Vi kjenner til planeter i andre solsystemer
(18. november 2011)
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Hva slags planeter har 
vi funnet?

Mange er «varme jupitere», 
dvs. store planeter tett 
inntil moderstjernen sin

De fleste er i vårt 
galaktiske nabolag

illustrajon
fjernet
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En stjernes 
beboelige sone

Området rundt en stjerne der en jordlignende 
planet kan ha flytende vann på overflaten

Merk: Betyr ikke at det ikke kan være liv 
andre steder!

illustrajon
endret
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små stjerner vil ha en 
tettere beboelig sone
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Galaktisk beboelig sone

For lite tunge 
grunnstoffer?

illustrajon
endret

For mye energirik 
stråling?
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jordlignende planeter

Gassplaneter er 
lite egnet for liv

Mer håp for steinplaneter.
Men disse er ofte små og vanskelige 

å finne. 
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så, hvordan finner 
vi disse planetene?
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Radiell hastighet-
metoden

På samme måte som en stjerne trekker på 
en planet, vil en planet trekke på en stjerne

wikimedia commons
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Radiell hastighet-
metoden

Doppler-effekt: spektrallinje med 
kjent bølgelengde

wikimedia commons

illustrajon
fjernet
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Radiell hastighet-
metoden

Vi ser ikke planeten direkte

lysspektrum fra stjerna

Ruggingen skjer raskere hvis:
•planeten er nær stjerna

Utslaget er større hvis: 
•planeten er tung
•planeten er nær stjerna

Det er lettest å finne varme 
jupitere!

Se http://www.youtube.com/watch?v=-BuwWtMygxU for animasjon
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Transitmetoden
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Dempingen skjer oftere hvis:
•planeten er nær stjerna

Utslaget er større hvis: 
•planeten er stor

Det er lettest å finne varme 
jupitere!

Utslaget er lettere å oppdage 
hvis: 
•stjerna er liten

Det er lettest å finne planeter 
rundt røde dvergstjerner.

animasjon 
i presentasjon
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Radiell hastighet vs. 
transit
Radiell hastighet:

Samme signal fra lett planet langs synslinja 
og tung planet i bane på skrå av synslinja

Radiell hastighet sier noe om hvor massiv planeten er, men ikke 
hvor stor den er.

Transit: Forteller oss at planeten ligger langs synslinja!

Transit: Omvendt!
Konklusjon:

Kombinasjonen 
er krutt!
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Kepler-teleskopet

•Romteleskop spesialdesignet 
for å oppdage planeter med 
transitmetoden.
•Har funnet over 1000 
planetkandidater så langt
•Skal kunne oppdage 
jordlignende planeter i den 
beboelige sonen rundt sol-
lignende stjerner
•Funn følges opp med 
målinger av radielle 
hastigheter
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Planethunters.org:
Vær med å finne planeter i Kepler-data

September 2011: To nye planeter funnet pga. planethunters.org
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de mest spennende planetene 
funnet så langt

Gliese 581 d •Oppdaget ved radiell hastighet i 2007.
•Minst 5,6 ganger så massiv som jorda. 
•Moderstjerna er en rød dvergstjerne.
•Planeten befinner seg i ytterkant av stjernas 
beboelige sone. 
•Den har trolig bundet rotasjon (samme side peker 
mot stjerna hele tiden)

HD 85512 b•Oppdaget ved radiell hastighet i 2011.
•Minst 3,6 ganger så massiv som jorda. 
•Moderstjerna er litt mindre enn Sola.
•Planeten befinner seg i innerkant av stjernas 
beboelige sone. 
•Kan ha flytende vann på overflata, avhengig av 
atmosfære og skydekke.
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Kan være liv, javel.
Men hvordan finne ut om det er liv?

Sagan et al. Nature 1993: 

A search for life on Earth from the Galileo spacecraft

«In its December 1990 fly-by of Earth, the Galileo 
spacecraft found evidence of abundant gaseous oxygen, 
a widely distributed surface pigment with a sharp 
absorption edge in the red part of the visible spectrum, 
and atmospheric methane in extreme thermodynamic 
disequilibrium; together, these are strongly suggestive of 
life on Earth...»

Liv etterlater seg spor i form av biomarkører i atmosfæren
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spektroskopi

Solspektrum

wikimedia commons illustrajon
endret
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Spektroskopi av 
eksoplanetatmosfærer

Noe av lyset fra 
stjerna vil passere 

gjennom 
planetatmosfæren

Kan bruke 
spektroskopi til å 

bestemme 
atmosfærens 

sammensetning

Eksempel på 
spektrum fra jordas 

atmosfære

Svakt signal. 
Vanskelig å detektere!

Så langt:
Bare atmosfærer fra store gassplaneter

illustrajon
fjernet
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hva med atmosfærene til 
jordlignende planeter?

I dag: Ikke gode nok teleskoper og instrumenter :-(

Men bare vent...
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James Webb Space 
Telescope (NASA)

•«Hubbles arvtager»
•Planlagt oppskyting i 2018
•Skal se på infrarød stråling
•Over 50 milliarder NOK?

Vil kunne finne biomarkører på jordlignende planeter i 
den beboelige sonen til røde dvergstjerner

frittsvevende
romparasoll

Et mulig 
tilleggsprosjekt!

animasjon 
i presentasjon
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E-ELT og EChO

•romteleskop, ESA
•Foreslått skutt opp i 2020-2022
•Dedikert eksperiment for å studere 
eksoplanetatmosfærer.
•Vil kunne oppdage biomarkører i jordlignende 
planeter i den beboelige sonen

•European Extremely Large Telescope
•Bakkebasert teleskop, ESO
•Verdens største, med en speildiameter på 40 m
•I farta fra rundt 2020?
•Vil kunne oppdage biomarkører i jordlignende 
planeter i den beboelige sonen

EChO

E-ELT
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Vi er klare til å 
finne liv om ca. 

10 år :-)
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Men hva med 
intelligent liv?

illustrasjon fjernet
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A search for life on Earth from the Galileo spacecraft

Sagan et al. Nature 1993: 

«... Moreover, the presence of narrow-band, pulsed, 
amplitude-modulated radio transmission seems 
uniquely attributable to intelligence....»
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SETI – Search For 
Extraterrestrial Intelligence

•Sender radiosignaler
•Leter etter radiosignaler

En radiobeskjed har blitt sendt i retning 
Gliese 581-systemet (vil nå fram i 2029).

SETI@Home

La din hjemme-PC lete 
etter ET når du ikke 
bruker den!
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andelen av 
stjerner som 
har planeter

andelen av disse 
planetene som 

faktsik utvikler liv

hvor mange av de 
intelligente 

sivilisasjonene vil 
sende ut observerbare 

tegn? 

Hva er levetiden 
på en slik 

sivilisasjon (i år)?

andelen av 
planeter med liv 

utvikler 
intelligent liv?

hvor mange av 
disse planetene kan 

ha liv (per 
solsystem)?

ant. nye 
stjerner i 
galaksen 

per år 

Drakes ligning

N = R∗ · fp · ne · fl · fi · fc · L

Hvor mange  sivilisasjoner i galaksen er det mulig å kommunisere med?
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N = 350!
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Fermi-paradokset

Hvor er alle sammen?

De finnes ikke (vi har regnet feil)
De vil ikke kommunisere

De kommuniserer på en annen måte
De bryr seg ikke om teknologi

De ønsker ikke kontakt
De er her allerede :-)
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