ﮐﺸﻒ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﺎره ﻓﺮاﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﯿﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻣﺎﻫﻮاره  TESSﻧﺎﺳﺎ ﮐﻪ از اواﺳﻂ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺳﯿﺎره ﻫﺎی ﺧﺎرج از
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﺎره ﻓﺮاﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﮐﻪ  HD21749cﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ،ﺑﻪ دور ﺳﺘﺎرهای ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۵۳ﺳﺎل ﻧﻮری از زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﻨﮕﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۴۰۰درﺟﻪ

ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺗﺎ ﺳﺘﺎره آن ﻋﻨﻮان
ﺷﺪه؛ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻃﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪار اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺗﻨﻬﺎ  ۷.۸روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن  HD21749cﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  TESSﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﮐﺸﻒ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۱۰ﺳﯿﺎره ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﻧﭙﺘﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻣﺎ ﻣﮑﺎن
ﯾﺎﺑﯽ  HD21749cﺧﺒﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎره ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  Goldilocksﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺳﯿﺎره آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﺳﺘﺎره اش
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از آب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﯾﻊ ،ﺣﺮارت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﺪارد.

اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  TESSﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﺶ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ  ۱۶۰۰ﺳﯿﺎره
ﻓﺮاﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺖ اﻣﯿﺪوار ﮐﺮده .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ای ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎرات دﯾﮕﺮ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ »ﺟﯿﻤﺰ وب« ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺣﯿﺎت در آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 TESSﺑﺎ روش »ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﯿﻖ« وﻗﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ در روﻧﺪ ﺗﺎﺑﺶ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭼﻬﺎر دورﺑﯿﻦ واﯾﺪ در زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺻﺪ  ۸۵درﺻﺪ از آﺳﻤﺎن اﻃﺮاف را
دارد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﮐﭙﻠﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ اﻣﺎ  TESSﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﺳﯿﺎرات
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺠﻢ و دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎرات ﻓﺮاﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﺑﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎرات دﯾﮕﺮ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ »ﺟﯿﻤﺰ وب« ﮐﻪ در ﺳﺎل آﺗﯽ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺣﯿﺎت در آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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