👽

Пошуки життя на інших
планетах

🌏

Питання існування життя на інших планетах хвилювало не один
дитячий чи науковий розум.

Якщо зважати на «досвід» Землі, то дуже
важливими умовами для зародження життя на
планеті є:

⛰
⚖
⭐
🧲

Тверда поверхня

Відповідна маса (не мала, щоби гравітацією утримувати атмосферу
навколо планети, але й не завелика, щоби не знищувати все
притяганням)

Відповідна відстань від зорі (перебування в зоні, що придатна для
життя, та на відстані, де можлива вода в рідкому стані)

Наявність магнітного поля (для захисту від радіації зорі)

Якщо всі ці умови виконані, то на планеті може існувати вода в рідкому стані. А
це може стати «колискою» для принаймні примітивних форм життя.
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Чи є життя на Марсі?
У минулому умови на червоній планеті
задовольняли всі чотири пункти. Але зараз на
ній є лише лід замість води внаслідок втрати
атмосфери та магнітного поля. Тому шанс на
живі організми на Марсі досить малий.

Чи є в Сонячній системі інші претенденти на існування
життя?
Слід виділити Енцелад і Європу — супутники Сатурна та
Юпітера відповідно. Під їхньою корою було відкрито цілі
океани рідкої води. Їх помітили по гейзерах, що б’ють час від
часу назовні. Наразі тривають дослідження з пошуку на цих
небесних тілах форм життя.

А поза нею, у більш далекому космосі?
Пошуки життя тривають і на екзопланетах —
планетах поза межами Сонячної системи. Проте їх
дуже важко шукати, адже вони не випромінюють
власного світла і є дуже малими, як порівняти з
зорями.

🪐

Загалом, сьогодні підтверджено існування 4011 екзопланет. Їхня
загальна кількість у нашій галактиці оцінюється у більш ніж 100
мільярдів, а 5—10 мільярдів є землеподібними. Хоча ми шукаємо
форми життя, подібні до нашого, проте можуть існувати світи з іншою
біологією, геологією та хімією, де в основі всього живого лежать
зовсім інші фізичні параметри та хімічні сполуки.
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👽

Az élet keresése más
bolygókon

🌏

A más bolygókon való élet létezésének kérdése, már nem egy gyermek,
valamint tudományos elmét nyugtalanított.

Ha figyelembe vesszük a Föld "tapasztalatát", akkor
az élet keletkezésének nagyon fontos feltételei
vannak a bolygókon:

⛰
⚖
⭐
🧲

Szilárd felület

Megfelelő tömeg (nem kicsi ahhoz, hogy a gravitáció által megtartsa a
bolygó körüli légkört, de nem túl nagy, hogy a gravitáció ne pusztítson el
mindent a vonzáserejével)

Megfelelő távolság a csillagoktól (ez olyan zónában való tartózkodás,
amely alkalmas az élethez, és olyan távolságban, ahol a víz folyékony
állapotban lehetséges)

Mágneses mező jelenléte (a csillagok sugárzása elleni védelem
érdekében)

Ha mindezek a feltételek teljesülnek, akkor folyékony víz létezhet a bolygón. Ez
pedig az élet legalább primitív formáinak "bölcsőjévé" válhat.
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Van élet a Marson?
A múltban a vörös bolygó körülményei
kielégítették mind a négy pontot. De most a légkör
és a mágneses tér elvesztése miatt, már csak jég
van víz helyett. Ezért elég kicsi annak az esélye,
hogy élő szervezetek létezhessenek a Marson.

Vannak-e a Naprendszerben más jelöltek is az élet létezésére?
Kiemelendők az Enceladus és az Europa — a Szaturnusz és a
Jupiter műholdjai. Kéregük alatt, folyékony víz teljes óceánjait
fedezték fel. Őket az időként feltörő gejzírek alapján vették észre.
Jelenleg is folynak kutatások életformák felkutatására ezeken az
égitesteken.

És azon túl, a távolabbi térben?
Az élet keresése folytatódik az exobolygókon — a
Naprendszeren kívüli bolygókon. Azonban nagyon
nehéz megtalálni őket, mert nem bocsátanak ki saját
fényt, és nagyon kicsik a csillagokhoz képest.

🪐

Összesítve, a mai napra 4011 exobolygó létezését erősítették meg.
Összes galaxisunkban több mint 100 milliárdra becsülik a számukat, és 5
—10 milliárd pedig a Földhöz hasonló. Bár a sajátunkhoz hasonló
életformákat keresünk, létezhetnek eltérő biológiájú, geológiájú és kémiájú
világok, ahol minden élet teljesen más fizikai paramétereken és kémiai
vegyületeken alapul.
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