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ZER DIRA EXOPLANETAK?
Exoplanetak, eguzki-sistemaren kanpoan dauden planeta guztiak dira

IKERKETAREN LABURPENA
2. ebaluazio honetan Teknologiako, Fisikako eta Biologiako klaseetan proiektu
honetan lan egin dugu. Munduan egon daiteken arazo bat konpontzeko proiektu
teknologiko, zientifiko edo ikerketakoa izan behar du. Lehenengo, zer arazo
konpondu nahiko genukeen aztertu genuen eta pentsatu ondoren, klima-aldaketa
eta beste arrazoi batzuen ondorioz, hemendik urte batzuetara lurrean bizitzea zaila
izango dela ikusi dugu. Hau ikusi ondoren, beste planeta batean bizi ahal izango
genukeen ikertu dugu, haien informazioa bilduz.

ARAZOA:
Proiektu hau egitea erabaki genuen gure lur planetan hainbat arazo daudelako eta
azkenean exoplaneta batera joan beharko dugulako, bertan bizitzeko.
Esan bezala, arazo asko daude, gehien entzun duguna klima-aldaketa izan da.
Klima-aldaketa hainbat arrazoien ondorioz gauzatzen da:

-

Hondakin gehiegi daudelako:
Industria askok hondakin toxiko eta arriskutsuak sortzen dituzte. Industriarik
kutsatzaileenetako batzuk: Industria kimikoa eta papergintza dira.
Hondakin horiek biltegi kontrolatuetan egon behar dira gorde behar dira,
baina batzuetan, kontrolik gabe botatzen dira, batez ere herrialde
azpigaratuetas, legeek ez dituztelako horrelako jokabideak zigortzen.
Botatzen diren hondakinek lurzorua eta ura kutsatzen dituzte, substantzia
toxiko asko ez direlako berez deskonposatzen.
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-

Berotegi-efektua:
Karbono dioxidoa eta beste gas batzuk beharrezkoak dira planetako ziklo
naturalean. Baina industriak gas horien kantitatea handitu du atmosferan, eta
horrek oreka naturala hautsi du.
Gasen kontzentrazio handiak berotegietako plastikoaren antzera jokatzen du:
pasatzen uzten die eguzki-izpiei, baina beroaren zati bati eusten dio, eta
erradiazioak espaziora itzultzea eragozten du. Fenomeno horri berotegi
efektua deritzo eta lurrean bero kantitate handiagoa geratzeak klima-aldaketa
eragiten du.

IKERTUTAKOA
Lehenengo, exoplaneten gaiari buruz, oinarrizko informazioa bilatu dugu:
exoplanetak zer diren, nola aurkitzen diren eta nola jakin dezakegun exoplanetek
lurrarekiko eduki dezaketen antza. Pentsatu ondoren, ikusi dugu gai honek hiru atal
dituela eta beraien informazioa bildu dugu.
3 ATALAK:
1- Nola izango litzakeen bidaia exoplaneta batera.
2- Nolakoak izango liratekeen etxebizitzak exoplaneta batean.
3- Zein izango litzake exoplaneta egokiena bertan bizitzeko.

● Zein izango litzake exoplaneta egokiena bertan bizitzeko
Atal honen inguruan lehenengo gauza ikertu duguna ESI zenbakia izan da.
ESI zenbakia edo Earth Similari Index exoplaneta edo planeta bat lurrarekiko
duen antza jakiteko erabiltzen da.
Zenbaki hau jakiteko, exoplanetaren hainbat datu kontuan hartzen dira:
dentsitatea, gainazaleko tenperatura, erradioa eta ihes abiadura.
Exoplanetaren datu hauek jakin ondoren, bataz bestekoa eginez, lurraren
datu berdinekin konparatzen da. Ateratzen den zenbakia 0 eta 1 artekoa
izengo da, 1 zenbakira zenbat eta gehiago hurbildu, lurrarekiko datu horien
antzekotasuna handiago izango da.
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ESI zenbakia oso handia izateaz gain, exoplanetaren atmosfera eta
atmoferaren konposizioa kontuan izan behar da; adibidez, ESI zenbakia oso
altua duen exoplaneta bateko atmosferaren konposizioa ez bada egokia
gizaki eta izaki bizidunentzat edo oso desberdina bada lurrarekiko, ezin dugu
bertan bizi.
Nola aurkitzen dituzte exoplaneta berriak? Hauek aurkitzeko era desberdinak
daude, adibidez:
-

Exoplaneta bat bere izarraren aurretik pasatzean, izarraren argia
gutxitzen da, argi aldaketa hauek oso zailak dira ikusteko, oso gutxi
jeisten delako izarraren argia. Efektu hau teleskopio bereziekin ikus
daiteke, adibidez CaRoT teleskopioarekin.

-

Espektrometria: Izar guztiak, katalogatuta daude haien tamainaren,
adinaren eta tenperaturaren gatik, eta izar bakoitzaren espektroak
katalogatutak daudenez, bere espektroa aldatzen bada, zerbait
beraren aurretik pasa dela jakin dezakegu. Hori gertatzean, exoplaneta
bat izar horren bira dagoela izan daiteke.

Ikertu ondoren, lurrarekiko antza handiena eta gure ustez bizitzeko aukera
gehienak dituen exoplaneta aurkitu dugu. Exolaneta honen izena Proxima b
da.
Proxima b:
-Bere izarra Proxima Centauri, nano gorri bat da.
-Izarrari buelta ematen 9 planeta daude
-Planeta hau bere izarratik 7202869.32 km -tara dago
-Izarraren Tenperatura= 2370ºC
-ESI=0,915
-Lurretik 4,2 urte argi
-Itsasoak egoteko aukera asko ditu
-Lainoak eta sumendiak daude, lurrekoen antzekoak
-Aurora berdeak ditu
-Landareak purpurak, grisak eta beltzak, izango lirateke argi berezia behar
dutelako
-Masa= 1,3 +
-Atmo konposizioa= N₂, O₂, M₂O
-Temperatura=30,2ºC
-Diametroa 14031,90 km
-Grabitatea= 1.0744g
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● Bidaia
Lehenengo, gaur egungo suzirien eredu batzuk begiratu ditugu. Ikusi dugu
exoplaneta batera bizirik iristeko oso mantxoak direla. Solar Probe Plus izan
da aurkitu dugun azkarrena, honek 192,2 km/s-ko abiadura dauka. Gertuen
dagoen exoplaneta, 4,2 urte argira dago lurretik, argiaren abiadura 299.708
km/s da, 192,2km/s -ko abiadurarekin ezinezkoa da bizirik iristea.
Datu hauekin ikus dezakegu ezinezkoa dela exoplaneta batera iristea gaur
egungo teknologiarekin. Gehiago inbertituko bagenu honetan, epe ez oso
luze batean bidaiatu genezakegu exoplaneta batera.
Ondoren, etorkizuneko suziriak begiratzen egon gara eta gehienak
ezinezkoak edo oso mantsoak dira. Prototipo asko aurkitu ditugu baina
hemen ikus dezakezuen bezala espazio-ontzi hauek egitea ezinezkoa eta
izugarrizko denbora galtzea izango litzateke. Filma batetik atera duten eredua
dela ikusi daiteke.

Space X, Elon Musk-en enpresan, suziri berrerabilgarriak egiten ari dira, ondo
daude baina oso mantxoak dira, ez daudelako exoplaneta batera bidaitzeko
eginak; Martera bidaia komertzialak egiteko diseinatuta daude, materialak
aurrezteko eta hondakinik ez uzteko.
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● Nola izango lirateke beste planeta bateko etxebizitzak
Exoplaneta batean etxe bat egitea ez litzateke izango lurrean bezala, exoplaneta
batean egiteko, planeta horren presioa jasan beharko luke. Ideala, beste planeta
batean etxe bat egiteko, helmugako exoplanetaren materialak aprobetxatzea izango
litzateke. Baina jendea eraikitzera bidaltzea erokeria da, horregatik 3D inprimaketa
egiteko gai diren robotak, lurretik bertara bidaltzea egokiena da.

3D inprimagailuarekin egindako egitura zilindrikoa duen etxea aukeratu du NASA -k.
MARSHA izeneko proiektua AI Space Factory konpainiaren lana da eta beste 60
parte-hartzaileren artean hautatu da, kontuan hartu behar dena, etxebizitzaren
baldintzak betetzen dituela: eraikitzeko erraztasuna, erresistentzia eta
iraunkortasuna.

Erakundeak bereziki baloratu du eraikuntza automatizatzeko prozesua, 30 bat
ordutan giza talde baten esku-hartzerik gabe osa daitekeena, eta baita bere osaera
ere: basaltozko biopolimero batek osatutako konposatua, material birziklagarria eta
biodegradagarria, erraz lor daitekeena.
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Materialak erakundeak ezarritako presio, erresistentzia eta inpaktu frogak gainditu
zituen. Etxe mota hau beraz eginda dago Marten erabiltzeko baina beste planeta
batean erabili liteke.

EMANDAKO URRATSAK

Lehen esan dugun bezala, egin beharreko lana 3 zatitan banatu dugu: Bidaia,
egonaldia eta ze planetara joango ginatekeen. Lehenengo klaseetan bakoitza tokatu
zaigun gaiari buruz ikertzen egon gara web orrialde ezberdinetan.
Web orrialde ezberdinetan egon ondoren, bildutako informazio guztia dokumentu
batean pilatu dugu.
https://docs.google.com/document/d/1QgMrUsSNlMrfWfKCVbFlUNLkWQ1onYSBqR
bY45JJ1M4/edit?usp=sharing
Informazio bilketa hori egin ondoren zalantza batzuk eduki ditugu eta gure
irakaslearekin hitz egin dugu. Kristina Zuza-ren kontaktua eman digu, berarekin
meet baten bidez hitz egin ahal izateko. Berarekin hitz egiten egon gara eta gure
zalantzak argitu eta gauza gehiago ikasi ditugu. Hori guztia bukatu ondoren txostena
eta aurkezpena egin dugu informazio guztiarekin.

EMAITZA

Proiektu honen emaitza espero duguna izan da: gaur egungo teknologiarekin eta
inbertitzen den diruarekin, ezin da horrelako proiekturik egin, baina Nasako eta beste
enpresen proiektu asko daude martxan eta hemendik urte batzuetara seguruena
posible izango da beste planeta batean bizitza berri bat hastea.

ONDORIOAK

Proiektu hau berriro egitekotan gauza gehiagori buruz ikertu genezake: adibidez
nola hasi bizitza bat bertan eta saiatuko genuke Nasako langile batekin hitz egiten.
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BIBLIOGRAFIA ETA ERREFERENTZIAK
https://www.youtube.com/watch?v=EWGSSD06_So&ab_channel=Atraviesalodesconocido
https://www.youtube.com/watch?v=nGAkO5Xfq0w&ab_channel=FelipeContreras
https://www.youtube.com/c/Exoplanetas-noticias/videos
https://www.youtube.com/watch?v=MWbANEpSZmg&ab_channel=Atraviesalodesconocido
https://www.arrevol.com/blog/como-seran-las-primeras-viviendas-en-otros-planetas-luna-ma
rte
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/asi-seran-casas-impresas-3d-que-se-constru
iran-marte_14259/8#slide-7
https://danielmarin.naukas.com/2016/07/09/cual-ha-sido-la-nave-espacial-mas-rapida/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_similitud_con_la_Tierra#:~:text=El%20%C3
%ADndice%20de%20similitud%20con,valor%20referencia%20de%20la%20Tierra.
https://eu.wikipedia.org/wiki/Espektroskopia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3xima_Centauri_b
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Planetas_extrasolares_potencialmente_habitables#Lista
_de_planetas
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ESKERRAK

Eskerrak eman nahi dizkiegu proiektu hau egiteko lagundu diguten pertsona guztiei:
-

Arantzazuri Miner: Txostena eta aurkezpena idazten laguntzeagatik.

-

Asier Irazusta: Proiektua aurkezteagatik, laguntzea gatik, ideiak emateagatik
eta urratxak azaltzeagatik. Baita ere, Kristina Zuzaren kontaktua emateagatik.

-

Pili Arsuaga: Txostena idazterakoan zuzentzeagatik eta Asier Del Alamori
laguntzeagatik.

-

Patxi Martinez: Gaiari buruz datu interesgarri batzuk gurekin
partekatzeagatik eta exoplaneten inguruko filmak gomendatzeagatik.

-

Agustin Urretabizkaia: Asier Del Alamori laguntzeagatik.

-

Kristina Zuza: asko lagundu digulako proiektuarekin aurreratzen eta
informazio oso baliagarria eman digulako.
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