
Աստղակենսաբանություն

Ռոս Մ․ Ռոս, Բեատրիս Գարսիա,  Ալեքսանդր Կոստա, 

Ֆլորիան Սայթս, Անա Վիլասկոսա, Մադլեն Ռոհաս

Միջազգային աստղագիտական միություն

Կատալոնիայի տեխնիկական համալսարան, Իսպանիա

Հայտնաբերման տեխնոլոգիաների և աստղամասնիկների ինստիտուտ և 
Տեխնոլոգիաների ազգային համալսարան, Արգենտինա

Ֆարոյի միջնակարգ դպրոց,  Պորտուգալիա

Հայդելբերգի աստղագիտության տուն, Գերմանիա

Diverciencia, Algeciras, Իսպանիա

SENACYT, Պանամա



Նպատակներ

◼ Հասկանալ, թե որտեղ են առաջանում 
պարբերական աղյուսակի տարբեր 
տարրերը

◼ Հասկանալ կյանքի առաջացման համար 
անհրաժեշտ բնակության պայմանները

◼ Տիրապետել Երկրից դուրս կյանքի 
համար անհրաժեշտ նվազագույն 
սկզբունքներին



Մոլորակային համակարգերի ձևավորումը

Աստղի ձևավորման ընթացքում դրա մոլորակային
համակարգը նույնպես կազմվում է աստղին մոտ
գտնվող նյութի մնացորդներից։
Օգտագործվում է սպեկտրադիտություն՝ աստղի
կազմությունը, ինչպես նաև արտարեգակնային
մոլորակների մթնոլորտը հասկանալու համար։



Գործողություն 1: Մոլորակային 
համակարգի ձևավորումը գազից և փոշուց

Պետք է բաժանվել երկու խմբի, օրինակ՝ աղջիկներ
(գազ) և տղաներ (փոշի)։

(Եթե խմբերի մասնակիցների քանակի մեջ կա զգալի
տարբերություն, խորհուրդ է տրվում «գազ» ներկայացնող
խումբը լինի ամենամեծը, քանի որ մոլորակային համակարգի
ձևավորման գործընթացում գազի զանգվածը 100 անգամ
գերազանցում է փոշու զանգվածը):
Պատմությունը լսելուն պես մասնակիցները կատարում են այն
դինամիկ շարժումները, որոնց հրահանգը լսում են, ինչպես
օրինակ՝



Գործողություն 1: Մոլորակային համակարգի 
ձևավորումը գազից և փոշուց

Պատմության 
տեքստը:

Մասնակիցների կատարումը:

Մի ժամանակ շատ 
գազից բաղկացած 
ամպ և մի փոքր քիչ 
փոշի կար։

Բոլորը խառնված են ամպի մեջ։ 
Գազ ներկայացնող մասնակիցների 
թիվն ավելի շատ է։ Ամպի մեջ 
բոլոր մասնակիցներն իրար ձեռք 
են բռնել պատահականության 
սկզբունքով՝ կազմելով ցանց։

Այնուհետև գազը 
սկսեց հավաքվել 
ամպի կենտրոնում, 
իսկ դրա շուրջը 
փոշին։

Նրանք սկսում են առանձնանալ։ 
Գազ ներկայացնող մասնակիցները 
հավաքվում են կենտրոնում, իսկ 
փոշի ներկայացնողները՝ նրանց 
շուրջը՝ միմյանց ձեռքերը բռնելով։



Գործողություն 1: Մոլորակային համակարգի 
ձևավորումը գազից և փոշուց

Պատմության տեսքտը: Մասնակիցների կատարումը:

Շարժը շատ էր, գազի 
մասնիկները ձգեցին 
գազը, իսկ փոշու 
մասնիկները՝ փոշի 

Նրանք սկսում են պտտվել, շարժվել, բախվել, 
տատանվել, ցատկել։ Որոշները այդքան մեծ 
շարժման արդյունքում դուրս են թռչում, իսկ 
մյուսները «փրկում են դրանց», բռնում, գրկում են 
այդ մասնիկները նույնականացման եղանակով 
(գազը գազի հետ, իսկ փոշին փոշու)։

Կենտրոնում 
ձևավորվեց խիտ 
անթափանց միջուկ՝ 
շրջապատված փոշու և 
գազի սկավառակով

Նրանք, ովքեր կենտրոնում էին (գազ) հավաքվում 
են իրար մոտ, իսկ փոշի ներկայացնող 
մասնակիցները կանգնում են նրանց շուրջը շրջանի 
տեսքով՝ իրար ձեռք բռնած։ 
Պարզաբանում՝ գազ ներկայացնող ոչ բոլոր 
մասնակիցներն են գտնվում կենտրոնում, շրջանից 
դուրս կան գազի հեռավոր մասնիկներ։



Գործողություն 1: Մոլորակային համակարգի 
ձևավորումը գազից և փոշուց

Պատմության տեսքտը: Մասնակիցների կատարումը:
Սա այն միջուկն է, որն ի 
վերջո կհանգեցնի Արեգակի 
կամ որևէ 
արտարեգակնային 
համակարգի մայր աստղի 
ստեղծմանը։

Արեգակը կամ մայր աստղը սկսում են 
շողալ այնպես, որ ճառագայթները ձգվում 
են դուրս՝ բոլոր ուղղություններով։ 
Պարզաբանում՝ այն պահին, երբ Արեգակը 
կամ մայր աստղը սկսում են շողալ գազի 
«թույլ» մասնիկները սկսում են հեռանալ։

Որոշ փոքր մոլորակներ 
ձևավորվել են զգալիորեն 
ավելի մեծ փոշու 
հատիկների, ապա քարերի և 
այլնի միավորումից, մինչև 
որ կդառնային երկրային 
խմբի մոլորակներ։

Փոշի ներկայացնող մասնիկները, որոնք 
ձևավորում են երկրային խմբի մոլորակներ, 
սկսում են խումբ կազմել։ Պարզաբանում՝ 
փոշին ամբողջությամբ չէ, որ մնում է 
երկրային խմբի մոլորակների վրա․ փոշու 
մի որոշ մաս պետք է մնա հեռավոր 
շրջաններում։ 



Գործողություն 1: Մոլորակային 
համակարգի ձևավորումը գազից և փոշուց

Պատմության 
տեքստը:

Մասնակիցների կատարումը:

Հսկա մոլորակները 
ձևավորվել են 
Արեգակի կամ 
կետրոնական աստղի 
ջերմությունից հեռու,
որտեղ գազը կարող էր 
կուտակվել առանց 
որևէ խոչընդոտի։ 

Մնացածը՝ հսկա մոլորակները, 
սկսում են մոտենալ իրար (շատ գազ և 
որոշ քանակությամբ փոշի):
Պարզաբանում՝ Արեգակից կամ մայր 
աստղից ունեցած մեծ 
հեռավորության պատճառով 
ջերմաստիճանի իջեցումը ներքին  
քարքարոտ մոլորակների և 
արտաքին հսկաների միջև հիմնական 
տարբերությունների պատճառն էր։



Աստղային էվոլյուցիայի քիմիական 
հայեցակետերը



Գործողություն 2: Պարբերական աղյուսակի 
դասակարգում

Յուրաքանչյուր առարկա դրեք համապատասխան զամբյուղի
մեջ (կապույտ, դեղին և կարմիր)

Մեծ պայթյունին հաջորդած առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում առաջացած 
տարրեր (կապույտ)

Աստղերի ներսում  ստեղծված տարրեր (դեղին)

Գերնորերի պայթյունների ժամանակ առաջացող տարրեր (կարմիր)

Լաբորատորիայում ստեղծված տարրեր  (մոխրագույն) թեթև քար: Ցերիում Ce

Օղակ՝

Ոսկի Au

Շաղափ

ծածկույթով՝

Տիտան Ti

Հելիում՝

Հելիում He

Սպասքի

մետաղական քերիչ՝

Նիկել Ni

Հեռախոսի

մարտկոց/էլեմենտ՝

Լիթիում Li

Կայծարկման մոմ՝

Պլատին Pt

Պղնձի էլեկտրական

լար՝

Պղինձ Cu

Յոդի լուծույթ՝

Յոդ I

Ջրի շիշ H2O՝

Ջրածին H

Հին թավա:

Ալյումին Al

Սև մատիտի միջուկ՝

Ածխածին C

Գյուղատնտեսական

ծծումբ՝

Ծծումբ S

Գազավորված

ըմպելիքի տարա՝

Ալյումին Al

Ձեռքի ժամացույց՝

ՏիտանTi

Մեդալ՝

Արծաթ Ag

Խողովակ՝

Կապար Pb

Ցինկի մատիտի սրիչ՝

Ցինկ Zn

Հին ժանգոտած

մեխ:

Երկաթ Fe

Ջերմաչափ:

Գալիում Ga

Լուցկու տուփ՝

Ֆոսֆոր P



Գործողություն 2: Պարբերական աղյուսակի 
դասակարգում

Պեծ պայթյունի տարրեր (կապույտ)

Տարրեր աստղերի ներսում (դեղին)

Տարրեր գերնորերում (կարմիր)

Տարրեր պատրաստված 
լաբորատորիայում (մոխրագույն ) թեթև 
քար: Ցերիում Ce

Օղակ՝

Ոսկի Au

Շաղափ

ծածկույթով՝

Տիտան Ti

Հելիում՝

Հելիում He

Սպասքի մետաղական

քերիչ՝

Նիկել Ni

Հեռախոսի

մարտկոց/էլեմենտ՝

Լիթիում Li

Կայծարկման մոմ՝

Պլատին Pt

Պղնձի էլեկտրական

լար՝

Պղինձ Cu

Յոդի լուծույթ՝

Յոդ I

Ջրի շիշ H2O՝

Ջրածին H

Հին թավա:

Ալյումին Al

Սև մատիտի միջուկ՝

Ածխածին C

Գյուղատնտեսական

ծծումբ՝

Ծծումբ S

Գազավորված

ըմպելիքի տարա՝

Ալյումին Al

Ձեռքի ժամացույց՝

Տիտան Ti

Մեդալ՝

Արծաթ Ag

Խողովակ՝

Կապար Pb

Ցինկի մատիտի սրիչ՝

Ցինկ Zn

Հին ժանգոտած

մեխ:

Երկաթ Fe

Ջերմաչափ:

Գալիում Ga

Լուցկու տուփ՝

Ֆոսֆոր P



Գործողություն 3: Աստղերի երեխաներ
Մարդու մարնի կազմությունը՝

Տարածված տարրեր՝ թթվածին, ածխածին, ջրածին,
կալցիում, ֆոսֆոր, կալիում, ծծումբ, նատրիում, քլոր,
երկաթ և մագնեզիում.

Բոլոր տարածված տարրերը (բացառությամբ H) 
առաջացել են աստղերի մեջ.

Միկրոտարրեր՝ ֆտոր, ցինկ, 
պղինձ, սիլիցիում, վանադիում, 
անագ, մանգան, յոդ, նիկել, 
մոլիբդեն, քրոմ և կոբալտ։

Կարևորագույն տարրեր՝
լիթիում, կադմիում, արսեն 
(մկնդեղ) և անագ։

Մենք աստղերի ծնունդ ենք։



Արեգակն առաջին սերնդից չէ

Առաջին սերնդի աստղերն ապրել են արագ, 
մահացել երիտասարդ և չեն գոյատևել մինչև 

մեր օրեր։ Միայն ջրածնի, հելիումի և 
հավանաբար լիթիումի գծերն են տեսանելի։

Առաջին սերնդի սպեկտրը (նկարչի պատկերացմամբ)։



Արեգակն առաջին սերնդից չէ

Եթե աստղերն ունեն ավելի մշակված տարրեր, 
նշանակում է, որ դրանց սկզբնական ամպը գոյացել է 

մի գերնոր աստղի պայթյունից հետո առաջացած 
մնացորդներից։  

Երկրորդ սերնդի սպեկտրը։

SMSS J031300.36-670839.3 ջրածնի և ածխածնի գծերով



Արեգակն առաջին սերնդից չէ

Արեգակի սպեկտրը։ Բազմազան սպեկտրալ գծերով։

Արեգակնային համակարգում հայտնաբերվում են 
շատ տարրեր, որոնք առաջացել են գերնոր

աստղի պայթյունից հետո։ Այդ իսկ պատճառով, 
ենթադրվում է, որ Արեգակը ձևավորվել է մի 

սկզբնական ամպից, որը կազմված է եղել երկու 
գերնոր աստղի պայթյունի մնացորդներից, 

այսինքն՝ այն երրորդ սերնդի աստղ է։



Բնակելիության գոտի
Բնակելիության գոտին աստղի շուրջ առկա այն 
տարածքն է, որում քարքարոտ մոլորակի 
մակերևույթի վրա ճառագայթման հոսքը թույլ է 
տալիս հեղուկ ջրի առկայություն։ 
Ածխածնի վրա հիմնված կյանքը ենթադրում է հեղուկ 
ջրի առկայություն։

Սա սովորաբար պատահում է 0,5-ից մինչև 10 Me
զանգվածով մարմինների դեպքում, իսկ 
մթնոլորտային ճնշումը 6,1 մբար-ից մեծ է՝ 
համապատասխանելով ջրի երեք վիճակների հետ 
273,16 Կ ջերմաստիճանում (երբ միևնույն ժամանակ 
կա ջուր հեղուկի, սառույցի և գոլորշու տեսքով)։



Բնակելիության գոտի
Բնակելիության գոտին կախված է աստղի զանգվածից։
Եթե զանգվածն ավելի մեծ է, ապա ջերմաստիճանը և 
պայծառությունն աճում են, հետևաբար 
բնակելիության գոտին գնալով հեռանում է։.



Բնակելիության այլ պայմաններ
Մոլորակի ուղեծրային այն հեռավորությունը, որ 
տեղեկայում է մոլորակը բնակելիության գոտում 
պարտադիր պայման է, սակայն բավարար չէ մոլորակի 
վրա կյանք սկզբնավորելու համար։

Օրինակ՝ Վեներան և Մարսը

Մոլորակի զանգվածը պետք է բավականաչափ մեծ լինի, 
որպեսզի ձգողականության ուժը կարողանա պահել մթնոլորտը։ 
Սա է գլխավոր պատճառը, որ Մարսը ներկայումս բնակեցված 
չէ, քանի որ այն կորցրել է մթնոլորտի և մակերևույթի ջրի մեծ 
մասը, որն առկա էր առաջին մեկ միլիարդ տարվա ընթացքում։



Գործողություն 4` Մարսի վրա հեղուկ

ջո՞ւր

Եթե քաշենք մխոցը, ներսի ճնշումը կնվազի, ու ջուրը կսկսի եռալ, 

գոլորշիանալ և աստիճանաբար կանհետանա: Մարսի ճնշումը

վերստեղծելու համար պետք է ունենալ շատ երկար ներարկիչ, և

քաշել մխոցը մինչև 9 մ:

Մենք ներարկիչի մեջ ենք

լցնում գրեթե եռման

աստիճանի հասած տաք

ջուր։

Մարսի վրա մթնոլորտային ճնշումը ցածր է (Երկրի մթնոլորտային

ճնշման 0,7% -ը): 

Չնայած ցածր ճնշմանը` մոլորակի բևեռներում ջրից ամպեր են

առաջանում: Այնուամենայնիվ, ինչո՞ւ Մարսի մակերևույթին չկա

հեղուկ ջուր:



Լուսասինթեզ: Թթվածնի առաջացում

Լուսասինթեզը մի 
գործընթաց է, որի միջոցով 
բույսերն ու որոշ 
բակտերիաներն 
օգտագործում են Արեգակի 
լույսը  ածխաթթու գազից և 
ջրից գլյուկոզ, ածխաջուր և 
թթվածին ստանալու 
համար։

Լուսասինթետիկ գունանյութեր  կոչվող 
մոլեկուլները փոխակերպում են լույսի էներգիան 
քիմիական էներգիայի։



Բույսի կողմից կլանված լույսը կարող է օգտագործվել 
տարբեր քիմիական ռեակցիաների համար, մինչդեռ 
լույսի արտացոլված ալիքի երկարությունը որոշում է 
այն գունափոշին, որը տեսնում ենք։

Լուսասինթեզ։ Ինչո՞ւ են տերևները կանաչ

Լուսասինթետիկ գունանյութերի 
խմբերից մեկը կազմում են 
քլորոֆիլները, որոնք տեսանելի 
սպեկտրում սովորաբար ունեն 
կլանման երկու տեսակ, մեկը՝ 
կապույտ հատվածում (400-500 
nm), իսկ մյուսը՝ կարմիր 
հատվածում (600-700 nm)։
Այնուամենայնիվ դրանք արտացոլում են սպեկտրի 
կենտրոնական հատվածը  որը համապատասխանում 
է կանաչ գույնին (500-600 nm)։



Գունանյութերը լուսավորվում են և 
տեղափոխում իրենց էլեկտրոնները, որոնք 
գրգռվում են լույսից։ Ջուրը հանդիսանում է 
էլեկտրոնների դոնորը, որոնք մի մոլեկուլից 
անցնում են մեկ այլ մոլեկուլի, և երբ ջրի 
մոլեկուլները բաժանվում են, արդյունքում 
արտադրվում է թթվածին։ Սա լուսասինթեզի 
լուսային փուլն է։

Մթնային փուլում  արտադրվում են 
ածխաջրերը կամ շաքարները։ Այս դեպքում 
լույս անհրաժեշտ չէ։

Լուսասինթեզ: Թթվածնի առաջացում



Վերցրեք թափանցիկ երկու ապակե տարա և 
վրան դրեք կապույտ ու կարմիր ցելոֆանե 
թղթեր։

Գործողություն 5: Լուսասինթեզի 
միջոցով թթվածնի առաջացումը



Դակիչի օգնությամբ սկավառակներ կտրեք 
տերևներից՝ սպանախի կամ ճակնդեղի՝ 
խուսափելով դրանց երակներից։ Յուրաքանչյուր 
տարայի մեջ դրեք 10-ական սկավառակ։

Գործողություն 5: Լուսասինթեզի 
միջոցով թթվածնի առաջացումը



Նախապատրաստեք նատրիումի հիդրոկարբոնատի 
լուծույթ 25գ/1լ ջրով։ Յուրաքանչյուր տարայի մեջ լցրեք 
20մլ։ 
Թաթախեք տերևից կտրատած սկավառակները 
նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթի մեջ։ Լցրեք 
դրանք 10մլ մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչի 
մեջ, ապա ներս քաշեք հիդրոկարբոնատի լուծույթն 
այնքան, որ ներսում եղած սկավառակները ցրվեն։

Գործողություն 5: Լուսասինթեզի 
միջոցով թթվածնի առաջացումը



Գործողություն 5: Լուսասինթեզի 
միջոցով թթվածնի առաջացումը

Հանեք ներս թափանցած օդը որքան հնարավոր է՝ 
թողնելով միայն հիդրոկարբոնատի մեջ ցրված 
սկավառակները։ Մատով փակեք ներարկիչի 
ծայրը և լավ դուրս քաշեք՝ փորձելով ստանալ 
վակուում, որպեսզի բույսի հյուսվածքների ներքին 
տարածքների օդը փոխարինվի 
հիդրոկարբոնատի լուծույթով, ինչը դրանց համար 
կդառնա ածխածնի հասանելի աղբյուր՝ մոտ 
տերևի լուսասինթետիկ կառուցվածքին։ 



Գործողություն 5: Լուսասինթեզի 
միջոցով թթվածնի առաջացումը

Յուրաքանչյուր տարայի մեջ լցրեք տերևից ստացված 
սկավառակներ։ Ծածկեք դրանք կարմիր և կապույտ 
ցելոֆանե թղթերով։

Յուրաքանչյուր տարայի վերևում, որ ծածկված է 
թղթով, դրեք մեկական էլեկտրական լամպ (70Վ-ից ոչ 
պակաս)։ Երկու լամպերն էլ նույն հեռավորության 
վրա։
Նախըտրելի են լուսադիոդային լամպերը, քանի որ 
մյուսները տաքանալիս էներգիա են ճառագայթում։



Գործողություն 5: Լուսասինթեզի 
միջոցով թթվածնի առաջացումը

Լույսը միացնելուց հետո 
սկսեք հետևել 
ժամանակին, թե երբ 
սկավառակները ջրի երես 
կբարձրանան։

Սա լուսասինթեզի 
արագության անուղղակի 
չափում է։



Գործողություն 5: Լուսասինթեզի 
միջոցով թթվածնի առաջացումը

Սպասեք մոտ 5 րոպե, 
և սկավառակները 
կսկսեն բարձրանալ 
(լույսի
ուժեղությունից  և 
դրա 
հեռավորությունից
կախված):



Գործողություն 5: Լուսասինթեզի 
միջոցով թթվածնի առաջացումը

Սկավառակները վերև են բարձրանում, երբ 
սկսում են արտադրել թթվածին պղպջակների 
տեսքով, ինչն օգնում է լողալ ջրի երեսին։

Լույսի գույնից կախված՝ ստացվում են տարբեր 

ժամանակներ։ Գործընթացն ավելի արագ է 

կատարվում կապույտ լույսի դեպքում (այն 

էլեկտրամագնիսական ճառագայթման բարձր 

էներգետիկա ունեցող բաղադրիչ է և 

ամենաարդյունավետն է այս գործընթացի համար)։



Գործողություն 6: Կյանքն 
արտակարգ պայմաններում

Խմորասնկերը փոխակերպում են շաքարը
(գլյուկոզ) Էթիլ սպիրտի կամ Էթանոլի և
ածխաթթու գազի։

Խմորումը ցածր 
էներգիաարդյունավետություն ունեցող 
գործընթաց է, մինչդեռ շնչելը շատ ավելի 
բարձր արդյունավետությամբ և 
էվոլյուցիայի տեսանկյունից 
համեմատաբար նոր գործընթաց է։



Գործողություն 6: Կյանքն 
արտակարգ պայմաններում

Եթե նկատվում է ածխաթթու գազի
առկայություն, նշանակում է, որ կատարվել է
խմորում, և հետևաբար փորձարկվել է
կյանքի հավանականություն։

Մեր փորձի բոլոր տարբերակներն էլ սկսում
ենք այն հացահատիկից, որում առկա է ջուր։



Գործողություն 6: Կյանքն 
արտակարգ պայմաններում

Մենք կօգտագործենք՝
1 թեյի գդալ թթխմոր (հաց թխելու համար)։ Այն 
կենդանի միկրոօրգանիզմ է, որը հեշտ է գտնել։
1 բաժակ տաք ջուր (կես բաժակից մի փոքր 
ավելի 22º-ից մինչև 27º C)։
1 թեյի գդալ շաքարավազ, ինչը կարող են սպառել 
միկրոօրգանիզմները։

Նույն ընթացակարգը վերջնական փորձի և 
արտակարգ պայմաններում կատարված 
փորձերի դեպքում։



Գործողություն 6: Կյանքն 
արտակարգ պայմաններում

Վերջնական փորձ՝
Բաժակի մեջ տաք ջրում 
լուծեք թթխմորը և 
շաքարավազը։ Ստացված 
խառնուրդը արագ 
տեղափոխեք հերմետիկ 
փակվող պոլիէթիլենային 
տոպրակի մեջ՝ հանելով միջի 
օդը, և փակեք այն։

Կարևոր է հանել տոպրակի 
միջի ողջ օդը։



Գործողություն 6: Կյանքն 
արտակարգ պայմաններում

Վերջնական փորձ
15-20 րոպե հետո ուռչած տոպրակում կտեսնեք 
ածխաթթու գազի պղպջակներ։ 
Ածխաթթու գազի պղպջակների առկայությունը 
ցույց է տալիս, որ միկրոօրգանիզմները կենդանի 
են։



Գործողություն 6: Կյանքն 
արտակարգ պայմաններում

Ընթացակարգ «ալկալիի մոլորակի» վրա
(օր․՝ Նեպտուն կամ Տիտանը երկուսն էլ 
ամոնիակի հետ): Կրկնեք փորձը՝ 
օգտագործելով նատրիումի 
հիդրոկարբոնատ կամ ամոնիակ։
Ph ալկալիների սանդղակ:
Նատրիումի հիդրոկարբոնատ կամ
սոդա՝ Ph 8.4
Տնային պայմաններում պատրաստած 
ամոնիակ՝: Ph 11

Տիտան, հեղինակային

իրավունք՝ NASA

Եթե կա պղպջակ, կա կյանք։



Գործողություն 6: Կյանքն 
արտակարգ պայմաններում

Ընթացակարգ «աղային մոլորակի» 
վրա օր․՝ (Մարս կամ Գանիմեդ)։
Կրկնեք փորձը՝ ջրի մեջ նատրիումի 
քլորիդ (կերակրի աղ) լուծելով։

Գանիմեդ, հեղինակային

իրավունք NASA

Եթե կա պղպջակ, կա կյանք։



Գործողություն 6: Կյանքն 
արտակարգ պայմաններում

Վեներա, հեղինակային

իրավունք NASA

Եթե կա պղպջակ, կա կյանք։

Ընթացակարգ «թթուների մոլորակի» 
վրա
(օր․՝ Վեներան, որն ունի Venus 
ծծմբական թթվի անձրև): Կրկնեք 
փորձը՝ ոռոգման ջրի մեջ քացախ կամ 
լիմոնի հյութ լուծելով։ Ph թթվային 
սանդղակ՝
Քացախ: Ph 2.9 
Լիմոնի հյութ: Ph 2.3



Գործողություն 6: Կյանքն 
արտակարգ պայմաններում

Ընթացակարգ «սառցե մոլորակի» 
վրա (օր․՝ Եվրոպա կամ Trappist-
1 h)
Դրեք տոպրակը սառույցով լի 
տարայի մեջ կամ օգտագործեք 
սառցախցիկ։

Trappist 1h նկարչի

պատկերացմամբ

Եթե չկա պղպջակ, չկա կյանք։



Գործողություն 6: Կյանքն 
արտակարգ պայմաններում

Ընթացակարգ «գերմանուշակագույն 
ճառագայթներով մոլորակի վրա» (օր․՝ 
Մարս)
Կատարեք փորձը 
գերմանուշակագույն լույս ի ներքո

Մարս, հեղինակային

իրավունք iStock

Եթե չկա պղպջակ, չկա կյանք։



Գործողություն 7: Երկրորդ 
Երկիրը փնտրելիս

Երկիրը միակ հայտնի մոլորակն է, որի 
վրա գոյություն ունի կյանք։ Եկեք փնտրենք 
մի արտարեգակնային մոլորակ, որն ունի 
նման պայմաններ։ Բայց ո՞ր 
պարամետրերն են կարևոր։

❑ Շառավիղը and զանգվածը
❑ Բնակելիության գոտին
❑Մայր աստղը



Շառավիղը և զանգվածը
(արտարեգակնային մոլորակ)

Պետք է հաշվի առնել մոլորակի շառավիղը և
զանգվածը՝ խտությունը ճիշտ գնահատելու համար։

Կիրառելով Կեպլեր տիեզերական աստղադիտակի 
չափանիշները՝
❑ Երկրանման մոլորակների շառավիղը պետք է 

լինի ոչ ավելի քան Երկիր մոլորակի շառավղի 
կրկնապատիկը R<2Re

❑ Երկրի զանգվածի տասնապատիկը վերին 
սահման է համարվում երկրային  խմբի 
գերմոլորակների համար M<10Me



Բնակելիության գոտի

Սպեկտրի տեսակ Ջերմաստիճան Կ Բնակելիության գոտի AU

O6V 41000 450-900

B5V 15400 20-40

A5V 8200 2.6-5.2

F5V 6400 1.3-2.5

G5V 5800 0.7-1.4

K5V 4400 0.3-0.5

M5V 3200 0.07-0.15

Գլխավոր հաջորդականության աստղերն ունեն 
անմիջական հարաբերակցություն պայծառության և 
ջերմաստիճանի միջև։ Որքան բարձր է 
մակերևույթի ջերմաստիճանը, այնքան պայծառ է 
աստղը, և հեռու է բնակելիության գոտին։



Մայր աստղի զանգվածը
Աստղի զարգացումը և կյանքը կախված են դրա 
զանգվածից։ Էներգիան, որ աստղը կարող է 
ձեռք բերել ջրածնային ռեակցիայից 
համամասնական է իր զանգվածին։ Իսկ 
գլխավոր հաջորդականության վրա գտնվելու 
ժամանակը ստանալու համար այս էներգիան 
պետք է բաժանել աստղի պայծառության վրա։ 
Արեգակը՝ որպես օրինակ օգտագործելով՝ 
աստղի կյանքը գլխավոր հաջորդականության 
վրա հավասար է՝

t∗/ts= (M∗/Ms)/(L∗/Ls)



Մայր աստղի զանգվածը

Գլխավոր հաջորդականության դեպքում 
պայծառությունը համամասնական է 
զանգվածին՝ համաձայն L a M3.5

t∗/ts= (M∗/Ms)/(M∗3.5/Ms3.5)=(M∗/Ms)−2.5

t∗/ts=(Ms/M∗)2.5

Քանի որ Արեգակի կյանքը tS=1010 տարի է, 
աստղի կյանքի տևողությունը հավասար է՝

t∗∼1010·(Ms/M∗)2.5 տարի



Մայր աստղի զանգվածը

Եկեք հաշվենք աստղի զանգվածի վերին 
սահմանն այնպես, որ գլխավոր 
հաջորդականության վրա գտնվելու 
ժամանակն առնվազն կազմի 3 x 109 տարի, 
որպեսզի կյանքի առաջացման համար 
ժամանակ լինի։

M* = (10-10 x t)-0.4 Ms

M* = (10-10 x 3 000 000 000)-0.4 Ms

M* =< 1.6 Ms



Երկրորդ Երկիրը փնտրելիս
Արտարեգա

կնային

մոլորակի

անուն

Զանգված

Երկրի

զանգվածներո

վ

Շառավիղ

Երկրի

շառավիղներ

ով

Հեռավորությու

նը դեպի աստղ

ա․մ․-ով

Աստղի

զանգված

Երեգակի

զանգվածներով

Աստղի պեկտրալ

դաս/մակերևույ

թի

ջերմաստիճան

Beta Pic b 4100 18.5 11.8 1.73 A6V

HD 209458 b 219.00 15.10 0.05 1.10 G0V

HR8799 b 2226 14.20 68.0 1.56 A5V

Kepler-452 b անհայտ 1.59 1.05 1.04 G2V

Kepler-78 b 1.69 1.20 0.01 0.81 G

Luyten b 2.19 անհայտ 0.09 0.29 M3.5V

Tau Cet c 3.11 անհայտ 0.20 0.78 G8.5V

TOI 163 b 387 16.34 0.06 1.43 F

Trappist-1 b 0.86 1.09 0.01 0.08 M8

TW Hya d
(դեռ չհաստատված) 4 անհայտ 24 0.7 K8V

HD 10613 b 12.60 2.39 0.09 1.07 F5V

Kepler-138c 1.97 1.20 0.09 0.57 M1V

Kepler-62f 2.80 1.41 0.72 0.69 K2V

Proxima 

Centauri b 1.30 1.10 0.05 0.12 M5V

HD 10613 b 12.60 2.39 0.09 1.07 F5V



Երկրորդ Երկիրը փնտրելիս
Արտարեգա

կնային

մոլորակի

անուն

Զանգված

Երկրի

զանգվածներո

վ

Շառավիղ

Երկրի

շառավիղներ

ով

Հեռավորությու

նը դեպի աստղ

ա․մ․-ով

Աստղի

զանգված

Երեգակի

զանգվածներով

Աստղի պեկտրալ

դաս/մակերևույ

թի

ջերմաստիճան

Beta Pic b 4100 18.5 11.8 1.73 A6V

HD 209458 b 219.00 15.10 0.05 1.10 G0V

HR8799 b 2226 14.20 68.0 1.56 A5V

Kepler-452 b անհայտ 1.59 1.05 1.04 G2V

Kepler-78 b 1.69 1.20 0.01 0.81 G

Luyten b 2.19 անհայտ 0.09 0.29 M3.5V

Tau Cet c 3.11 անհայտ 0.20 0.78 G8.5V

TOI 163 b 387 16.34 0.06 1.43 F

Trappist-1 b 0.86 1.09 0.01 0.08 M8

TW Hya d
(դեռ չհաստատված) 4 անհայտ 24 0.7 K8V

HD 10613 b 12.60 2.39 0.09 1.07 F5V

Kepler-138c 1.97 1.20 0.09 0.57 M1V

Kepler-62f 2.80 1.41 0.72 0.69 K2V

Proxima 

Centauri b 1.30 1.10 0.05 0.12 M5V

HD 10613 b 12.60 2.39 0.09 1.07 F5V



Գործողություն 8՝ ԴՆԹ-ի

առանձնացում

ԴՆԹ-ի մոլեկուլը շատ երկար է և բջիջների ներսում լցված է

սպիտակուցներով (բրդյա կծիկի պես):

Բջիջը կոտրելու լուծույթն է՝

• 1/2 բաժակ ջուր

• 1 թեյի գդալ աղ, նատրիումի քլորիդ՝ սպիտակուցները

հեռացնելու և դրանով ԴՆԹ-ն ազատելու համար

• 3 թեյի գդալ նատրիումի հիդրոկարբոնատ ՝ լուծույթի pH- ը

հաստատուն պահելու համար այնպես, որ ԴՆԹ-ն չքայքայվի

• ավելացնել աման լվանալու հեղուկ այնքան, մինչև լուծույթը

ստանա նույն գույնը և կոտրի ճարպոտ բջիջների թաղանթը

Խառնել առանց փրփրացնելու՝ ԴՆԹ-ն լավ տեսնելու համար:

ԴՆԹ-ի հաջորդականությունը թույլ է տալիս հայտնաբերել

կյանքի գոյությունը (ներկայում կամ անցյալում), և

օգտագործվում է Տիեզերքում կյանք որոնելու համար։



Գործողություն 8` ԴՆԹ-ի

առանձնացում
Պատրաստեք «լոլիկի»

բջջային հյութ

2 ճաշի գդալ լոլիկի պտղամիս`

տրորեք պատառաքաղով մինչև

դառնա խյուս։

Մենք ավելացնում ենք նոր

լուծույթը (լուծույթի ծավալը

լոլիկի խյուսի համեմատ

կրկնակի է)։
Բջիջները կոտրելու համար զգուշորեն խառնում ենք, 

որպեսզի փրփուր չառաջանա։ Այնուհետև մաղում ենք՝

խոշոր կտորները հեռացնելու համար։

Բջիջների ներսի պարունակությունը հյութի մեջ է։



Գործողություն 8՝ ԴՆԹ-ի

առանձնացում
Դարձրեք ԴՆԹ-ն տեսանելի
Երբ կան ԴՆԹ-ի բազմաթիվ շղթաներ, մենք այն տեսնում ենք

որպես սպիտակ ամպ (աղը սպիտակավուն գույն է հաղորդում

դրան, ԴՆԹ-ն անզեն աչքի համար տեսանելի չէ): 

Մենք դանդաղ ավելացնում ենք ալկոհոլ՝ կաթեցնելով այն

բաժակի պատին, քանի որ ուզում ենք, որ ալկոհոլի շերտը մնա

վերևում և չխառնվի հյութի հետ։

3 կամ 4 րոպեից առաջանում է ԴՆԹ-ի

սպիտակ ամպ, որը կուտակվում է և

դառնում տեսանելի (բարձրանալով վերև):

Ավելացնում ենք ալկոհոլ, քանի որ ԴՆԹ-ն

դրա մեջ չի լուծվում, որի պատճառով էլ

ձևավորվում է ԴՆԹ-ի ամպ:



Եզրակացություն

❑ Իմանալ բնակելիության գոտի 
հասկացությունը

❑ Ներկայացնել աստղակենսաբանության 
հասկացությունները

❑ Ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է արտադրել 
թթվածին և ստանալ ածխաթթու գազ 

❑ Ինչպես գտնել երկրորդ Երկիր



Շնորհակալություն 
ուշադրության համար


