
 بینی کردندسال نوری با ما فاصله دارد، را پیش ١٦ای که مانندی در سیستم ستارهدانان سیاره زمیناخترفیزیک

 

بینی سال نوری پیش ١٦ای با فاصله مانند را در یک سیستم سیارهزاس در آرلینگتون امکان وجود یک سیاره زمینگدانان در دانشگاه تاخترفیزیک

 اند.کرده

مورد بررسی قرار دادند. محاسبات آنها  ،را برای امکان سکونت Gliese 832ای در سیستم ستاره شناخته شدهتیمی از دانشگاه تگزاس، دو دنیای 

 تونقابل سکاز ستاره،  1واحد نجومی ٢تا  ٢٥/٠ای در محدوده مانند با شرایط پایدار دینامیکی ممکن است در فاصلهنشان داد که یک سیاره زمین

  باشد.

احتماال جرمی بین  ،این دنیای فرضیمطابق محاسبات ما، "باره گفت: در این 3UTA، پژوهشگر فیزیک، سرپرست آزمایشگاه و استاد 2سومان ساتیال

، زدیسالو UTAوقت فیزیک دانشگاه و استاد تمام، UTA، دانشجوی دوره کارشناسی 4مقاله با همکاری جان گریفیث "برابر جرم زمین دارد. ٥٠/١تا  ١

 شده است.نوشته  5موسیالک

، منتشر 6در مجله اخترفیزیک" GJ 832مانند احتمالی در سیستم دینامیک سیاره زمین"هایشان را این هفته تحت عنوان دانان، یافتهاخترفیزیکاین 

 نمودند. 

به این دلیل که تعهد دانشگاه در کشف داده  برای کارشان و همچنین محققینبه ، UTA، صاحب کرسی استادی فیزیک در دانشگاه 7آلکساندر ویس

 تر کردند، تبریک گفت. را برجسته، 8های مهم / تأثیر جهانیحلراه: ٢٠٢٠در طرح استراتژیک 

این واقعیت ا است. میک سیاره جدید بالقوه در مدار یک ستاره نزدیک به احتمال وجود این یک پیشرفت مهم است که نشانگر "ویس بیان نمود که: 

را برای بیش وتوله قرمز کتواند یک مدار ثابت و پایداری در ناحیه قابل سکونت در اطراف یک که دکتر ساتیال توانست آن را نشان دهد که سیاره می

 "دهد.گروه اخترفیزیک دانشکده را نشان میجهانی  مرتبههای قابلیتیر بوده و گمیلیارد سال حفظ کند، چشم ١از 

Gliese 832  مانند یک سیاره مشتریدر اطراف این ستاره باشد. که جرم و شعاع آن کمتر از نصف جرم و شعاع خورشید ما مییک کوتوله قرمز بوده

واحد  ٥٣/٣جرم مشتری در فاصله  ٦٤/٠غول گازی با چرخش هستند.  ل، در حاGliese 832cمانند سیاره زمینو  Glisese 832b پیکرغول
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در فاصله بسیاری برابر جرم زمین،  ٥با جرمی در حدود باشد، سیاره دیگر که بطور بالقوه از سنگ مینجومی از ستاره، در حال گردش بوده، درحالیکه 

 چرخیدن است.در حال در اطراف آن ، واحد نجومی ١٦/٠نزدیکتری به ستاره میزبان، در حدود 

یک آرایش مداری ثابت  را به امید یافتن ای نزدیکبرروی این سیستم سیارهمانند یک سیاره زمینسازی شده های شبیهتیم دادهبرای این تحقیق، 

 قرار بگیرد را، مورد تحلیل قرار دادند. برده در فضای وسیع بین دو سیاره نامو پایدار برای سیاره که ممکن است 

832bGliese   وGliese 832c که تغییرات سرعت در ستاره مرکزی، به سبب تغییر جهت کشش گرانشی 9با استفاده از تکنیک سرعت شعاعی ،

و همچنین،  –با مشاهده منظم در طیف یک ستاره  کشف شدند.دهد، را، نشان می هنگام چرخش به دور ستارهاز یک سیاره غیر قابل مشاهده 

 کند.توان دید که به سبب تأثیر ستاره همدمش، بطور تناوبی حرکت میمی –گیری سرعت آن اندازه

ی تکامل زمانی چهما همچنین از پارامترهای یکپار" اخذ کرده بود، گفت: UTAاز  ٢٠١٤ساتیال که مدرک دکترای خود در اخترفیزیک را در سال 

مچنین او خاطر ه "ردیم.در سیستم، استفاده ک مانندهای معلوم و زمینسیارههای سرعت شعاعی مصنوعی منحنیپارامترهای مداری برای تولید 

 "است. یدمیانی جددهنده وجود یک سیاره نشانها و فواصل متغیر بدست آوردیم که برای جرم شعاعیمنحنی سرعت چندین ما "نشان کرد: 

رم زمین، و یک سیگنال برابر ج ١٠دارای جرمی در حدود بیش از واحد نجومی از ستاره قرار داشته باشد،  ١در فاصله برای نمونه، اگر سیاره جدید 

، دارای سیگنال سرعت و در همان موقعیتیک سیاره با جرمی در حدود جرم زمین  باشد.متر بر ثانیه می ٤٠/١ای با مقدار سرعت شعاعی تولید شده

 د.باشمتر بر ثانیه بوده، و از اینرو خیلی کوچکتر بوده و نشان دادن آن با تکنولوژی موجود، سخت می ١٤/٠شعاعی به مقدار 

قابل  مصنوعی ، و تحلیل سیگنال سرعت شعاعی، دینامیک مداریبوسیله پایداری مداری بلندمدت وجود این سیاره محتمل"ساتیال بیان نمود: 

و همچنین گذرا،  تحقیقات روشتعداد بسیار زیادی از مشاهدات سرعت شعاعی، هنوز به ضمنا، "نمود که: ، او همچنین اضافه "باشدمیپشتیبانی 

 "، نیاز داریم.Gliese 832در سیستم برای تأیید وجود سیارات جدید محتمل مستقیم، برداری عکس

ها نشان منتشر کردند. این یافته در مجله اخترفیزیک رادیویی راانتشارات هایشان در ارتباط با یافته، ساتیال و موسیالک، 10نویوال، ٢٠١٤در سال 

ممکن است  -یو–اندرکنش بین میدان مغناطیسی مشتری و قمر آن  مثاله خارجی گردش کند. رتواند به دور سیامی 11خارجی قمریک د که دامی

 استفاده قرار بگیرد.ای در فواصل دور، مورد های سیارهبرای نشان دادن اقمار خارجی در سیستم
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