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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

                             

 ۹۲/۱۰/۹۱۰۲                   دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

  (extrasolar)  سیاره های در جست و جوی
۰) گفتیا خالصه 

 Exoplanet) 
 کاندید جدید را معرفی می کند ۱۶۰تلسکوپ کیپلر 

 

 
 (Keystone / APکه با تلیسکوپ ِکـپلر کشف گردیدند. )تصویر از  یانواع سیاره های

 

 سیاره های کاندید ای تقسیم بزرگی

 کاندید تلسکوپ کپلر در مقایسه با سیاره های نظام شمسی ۹۴۱۱

 

                                                           

سیارٔه را گویند که بیرون از ساحٔه حاکم قؤه جاذبٔه آفتاب باشد   1  

 شعاع زمین
 زمین 

 زمین سوپر

 نیپتون

 مشتری

زرگترب  

 منبع

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_dar_jost_joye_exoplanet.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_dar_jost_joye_exoplanet.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_dar_jost_joye_exoplanet.pdf


 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 

را فعال نگاه می دارد. ستاره شناسان  ،وپ جهانی کپلر که تخصص جست و جوی "اکسوپالنت ها"را داردتلیسک

 ۱۶۰م در یک کنفرانس اتحادیٔه ستاره شناسان امریکائی در کلیفرنیا از کشف  ۹۱۰۲/ ۱۴/۱۰روز دوشنبه   ،محققان

کاندید را در بر می گیرد. از  ۹۴۱۱کاندید جدیدرا اعالم کردند. به این ترتیب کتلوگ)فهرست( کپلر اکنون  ،سیارٔه بیشتر

 . نمایند با مشاهدات تعقیبی بدون شک به حیث سیاره تائیدرا آنها  ۰۱۵جمله توانستند نخست 

 

آنها توجه خاص را کسب می کنند. اینها دوچند کرٔه زمین بزرگ بوده و در منطقٔه به اصطالح  ۱در جملٔه کاندیدان جدید 

habitable که در آن می چرخند. به این ترتیب منطقه  ای  ،از ستاره های مادر خود ی)قابل سکونت( در مدار جمع

تا وقتیکه از   ،تناسب حرارت طوریست تا آب به شکل مایع باقی بماند. آیا در سیارٔه احتمالی واقعا ً آب وجود دارد

 قبول کرد. مشکل است ،ترکیب آن بیانی وجود نداشته باشد

 

به  ،ایکسوپالنیت ها با تفاوت های زیاد از نظر بزرگی)حجم( ،سیارٔه کاندید ۱۶۰قابل توجه است که با عالوه شدن 

دارند که  تقریبا ً بزرگی  یآنهای ،فیصد( در بین کاندیدان ۱۲را ) به  تلف تقسیم می شوند. بزرگترین نموکالس های مخ

زیرا با ازدیاد  ،برابر شعاع زمین( اختیار می کنند. این تمایل باید در آینده بیشتر تقویه گردد ۰،۹زمین را ) کوچکتر از 

 سیاره های کوچکتر با "پـِریُـود" طویلتر دوران در دید تلسکوپ کپلر ظاهر می گردند. ،وقت مشاهدات

 

 پای
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