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عندما قام المستكشفون األوائل بإطالق أول
رحلة استكشاف غربا عبر المحيط األطلسي ,العديد من الناس كانوا
يظنون أن العالم كان مسطحا ,كانوا قلقين بأنه إذا أبحرت بعيدا بما فيه الكفاية ,سوف
تسقط من األرض إلى فراغ.
اليوم ,ال يقتصر األمر على أن
كل ركن من أركان األرض قد تم استكشافه ,فقد قمنا أيضا بزيارة كل
الكواكب االخرى في مجموعتنا الشمسية ,وكان من الواضح أن الخطوة.
التالية هي البدء باستكشاف (الكواكب خارج المجموعة الشمسية) -العوالم وراء
مجموعتنا الشمسية.

في عام  ,١٩٩٢قمنا بتعقب أول كوكب يدور حول نجم بعيد ,منذ ذلك الوقت تم تسجيل
 ٣٣٠٠من العوالم البعيدة ,حتى أن تلك العوالم هي
أكثر روعة من تلك التي في حرب النجوم أو حراس المجرة.
هناك كواكب تبدو أكبر بـ
 ٩٠٠٠مرة من كوكب األرض ,وهناك كواكب أخرى ليست
اكبر من القمر بكثير .الحرارة
على بعض هذه الكواكب كافية إلذابة الفوالذ ,هناك أخرى أكثر برودة من بلوتو.
قمنا باستكشاف بعض كواكب
خارج المجموعة الشمسية التي تدور حول نجوم عمالقة ,نجوم ميتة وحتى “كواكب
مارقة” تلك الكواكب التي تتجول وحدها في المجرة
من دون نجم مرافق!
بيد ان أكثر كواكب خارج المجموعة الشمسية
إثارة هي تلك التي تشبه كوكبنا .تلك هي الكواكب التي من الممكن أن تحمل الحياة,
كواكب صخرية حيث تكون درجة الحرارة فيها معتدلة بشكل كافي ألن يوجد الماء
السائل على سطحها.
لقد اتضح ان هناك كوكبا
مثل تلك يدور حول أقرب نجم إلى مجموعتنا الشمسية!
بروكسيما-سنت-أور-أي  ,يقع على بعد أكثر من أربع
سنوات ضوئية عن كوكب األرض ,مما يجعل هذا العالم الجديد
أقرب كواكب خارج المجموعة الشمسية إلينا.
جارنا الجديد أضخم من األرض
بقليل ,حتى أنه يدور أقرب إلى
نجمه مما يدور كوكب عطارد إلى الشمس .على أي حال بسبب ان نجم هذا الكوكب
هو اكثر بر ودة
بكثير من الشمس ,فإن الحرارة على هذا الكوكب الجديد التزال مناسبة.
لكن هل هي مناسبة بشكل
كافي لوجود حياة ؟ نحن
لسنا متأكدين بعد,
لكن باستطاعتك
المراهنة على ان علماء الفلك سوف يحاولون اإلجابة على هذا السؤال !

Cool Fact
هناك
خطة إلرسال سفينة فضائية إلى (بروكسيما-سنت-أور-أي) خالل
 ٢٠عام ,وسوف يطلق عليها اسم (ستار-شوت).
This Space Scoop is based on Press Releases from ESO, LCO.

ESO LCO

This website was produced by funding from the European Community's Horizon 2020
Programme under grant agreement n° 638653

