אלה החיים התבוניים?!!
אנחנו לא לבד
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תשובות לחמש השאלות שניתנו בפרום.

I.	מהם "חיים", כפי שהם מוכרים לנו כיום בכדה"א?  הגדר ופרט.
II.	האם ניתן למצוא בחלל סביבות חיים הדומות לסביבות חיים בכדה"א ומאפשרות חיי אדם?  אם כן, תאר סביבת חיים אחת כזו בהשוואה (דומה/שונה בינה לבין המקבילה לה בכדה"א).
III.	מהם התנאים הנילווים הנידרשים על מנת לקיים חיי בני-אדם בסביבת החיים שבחרת?
IV.	מהן הדרכים בהן אפשר יהיה לשמור על קשר עם "מתיישבי" סביבת החיים שבחרת מכדה"א?  
V.	כיצד ניתן ליצור קשר  עם תרבות תבונית כלשהי שייתכן וקיימת בחלל?













1. "חיים" כפי שמוכרים לנו כיום על פני כדור הארץ הם צרוף של   
       מולקולות פחמימנים, מים וחמצן.
       המולקולות הפשוטות של ה"מרק הקדמון" כפי שחושבים היום הפכו 
       למולקולות מורכבות, ארוכות ובעלות מבנה ותפקיד מתמחה.
       וכדי שמולקולות אלו יוכלו גם להמשיך לחיות ולתפקד הן זקוקות  
       למים ולחמצן. כל התנאים האלה מצויים על כדור הארץ והם המוכרים  
       לנו כהכרחיים לחיים, כדי להתקיים ולהתרבות. יש מעט צורות חיים  
       שאינן זקוקות לחמצן,  אבל כל הצורות בנויות מפחמן ומים .
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	כדי שתתקיים בחלל סביבת חיים דומה לזו שלנו, היא צריכה להיות על פלנטה (כוכב לכת), שיש לו שמש המספקת לו אנרגיה אבל לא במרחק קטן מדי ,כדי שהחום השורר על הפלנטה לא יהיה גבוה מדי.
     החום השורר על הפלנטה הוא גורם חשוב מאד מכיון שכל היצורים 
      שאנו מכירים זקוקים למים והמים חיבים להיות במצב נוזלי – לא אדים  
      ולא קרח.
      דבר נוסף שצריך להיות לפלנטה זו אטמוספירה, בהרכב ובצפיפות    
      דומים לזו  שלנו – עם חמצן ולא עודף פחמן דו חמצני. אפקט חממה יכול 
      לגרום לטמפרטורות גבוהות מדי.
      הפלנטות במערכת השמש שלנו לא מתאימות בגלל מרחק גדול מדי או    
      קרוב מדי אל השמש. חושבים אולי מאדים הוא הדומה לנו ביותר אבל  
      הטמפרטורות בו הן נמוכת מאד והמים במצב של קרח.
      כדי שהחיים המתפתחים על הפלנטה יתפתחו גם לתרבות כלשהי, הדבר  
      צריך להיות תהליך של מיליארדי שנים ולכן השמש שלהם צריך להיות  
      כוכב שאורך חייו עולה על כמה מיליארדי שנים והאנרגיה שהוא מיצר  
      היא  בקצב קבוע. 
3 	התנאים הנילווים כפי שצוין בשאלה הקודמת, הם טמפרטורה מתאימה  
     לכך שהמים יהיו במצב נוזלי, כוכב  "שמש" עם קרינה קבועה במשך 
      תקופה ארוכה מאד ואטמוספירה עם ריכוז גאזים מתאים – דומה לזה 
      שאצלנו.
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4 	ו5. הדרכים שחושבים עליהן היום ליצור קשר הן שליחת גלי רדיו לחלל,  
    וקליטת אותות מהחלל ע"י 400000 מחשבים ועיבוד הנתונים במחשבי – 
    על של נאסא. 
     יש תכניות לפתח טלסקופים שיצפו למרחקים מאד ארוכים 
    והם יהיו פזורים במצפי חלל, מכוונים אל פלנטות שהתגלו ליד שמשות 
    אחרות (התגלו 28 פלנטות כאלו מחוץ למערכת השמש שלנו).
     התצפיות יוכלו לגלות חתימות ספקטריליות של  אוזון, שהוא המרכיב  
     העיקרי באטמוספירה בתחילת החיים של פלנטה.
     שעות האזנה ארוכות מאד של אנשים בעולם הסתימו עד עתה בלא כלום,  
     אם יקלט אות רדיו תהיה גם בעיה לפענח אותו, בכל אופ ישודר חזרה  
     אותו רדיו באותו הכיוון ושפת השדר תהיה השפה המתמטית: סימנים  
מישהו מקשיב לי?
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     מתמטיים שאולי ברורים גם ליצורים בחלל.

   


בבליוגרפיה:  הקישורים של האתרים בגוף העבודה.
1.	האם יש שם מישהו/ נחמן גבעולי
2.	 האם נצפה לגלותם במאה הבאה/ פרו' חגי נצר
3.	 חיפוש אחר מגע, מאמר בסנונית לזכרו של האסטרופיסיקאי קארל סאגן.
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