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ALMA, si  teleskop terbaru yang saat ini sedang dibangun,  berhasil menunjukkan hasil
perdananya! Ia menemukan dua buah planet yang sedang mengorbit bintang seperti tampak
pada  foto. Dan planet yang ditemukan merupakan planet paling dingin dari semua planet
yang sudah ditemukan saat ini!.

Teleskop ALMA, si penemu planet ini sama sekali  tidak tampak seperti teleskop normal. Ia
memang berbeda dan masih dalam tahap pembangunan yang akan  selesai tahun depan. 
Kalau sudah selesai dibangun, ALMA akan memiliki 66 parabola, yang kalau dilihat tampak
seperti parabola di atap rumah untuk menangkap sinyal televisi. Hal menarik lainnya, piringan
parabola milik ALMA 12 kali lebih besar dan tidak dirancang untuk menangkap gelombang
radio yang digunakan untuk mengirim saluran televisi. Sementara, teleskop ALMA dirancang
untuk menerima gelombang yang lain yang disebut gelombang submilimeter.

Gelombang yang diterima ALMA akan menjadi petunjuk bagi astronom untuk mempelajari
benda-benda yang sangat dingin di angkasa seperti halnya debu. Inilah teleskop yang
dibutuhkan para astronom untuk menghasilkan penemuan baru dari dunia dingin di luar
sana! ALMA berhasil menemukan planet karena gravitasi kedua planet yang ada di bintang itu
membentuk awan debu dingin menjadi cincin raksasa yang melingkari bintang.

Saat ini, ketika para astronom menemukan kedua planet tersebut,  ALMA baru memiliki 
seperempat dari jumlah total parabola yang akan digunakan. “ALMA memang masih dalam
tahap pembangunan, tapi ia membuktikan dirinya sebagai teleskop yang terbaik di antara
yang sejenis”, kata Bill Dent, salah satu astronom yang melaporkan penemuan baru tersebut.
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Kondisi beku di planet yang baru ditemukan, disebabkan oleh jarak
dari bintangnya 140 kali lebih jauh dari bintangnya dibanding letak
Bumi dari Matahari.
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