BEYOND THE SUN
Pencarian Bumi Baru

Semoga Bintang menyinari mimpimu.

Hai! Namaku Seleste.
Aku sangat senang melihatmu membaca halaman ini karena aku butuh bantuanmu.
Tidak ada yang lebih aku sukai selain menjelajah, menemukan hal – hal baru, memahami dan
mengagumi segala sesuatu yang terjadi di Bumi… dan melampauinya. Kamu tahu kenapa?
Karena banyak fenomena terjadi di alam semesta… ribuan fenomena! Bahkan jika
kita tidak dapat melihatnya dengan mata kita, kita dapat melihatnya dengan mata
yang diberikan sains kepada kita…
Jadi tahun ini aku memutuskan untuk menjadi PAKAR PEMBURU PLANET. Ya benar, PAKAR. Dan
untuk melakukan itu, aku harus banyak membaca, bermain dan menjawab pertanyaan-pertanyaan
dalam buku panduan ini.
Jika kamu membantuku,kita bisa menemukan hal-hal luar biasa…
Maukah kamu bergabung denganku?

Hai! Aku Moon.
Aku adalah partikel cahaya kecil dari Bintang yang sangat jauh. Aku akan memandumu dan
melatihmu untuk menjadi pemburu Eksoplanet.
Oh, dan ini adalah pembantuku!
Mereka akan terbang di sekitarmu sini untuk membantumu kapan pun kamu
membutuhkan bantuan.
Semoga berhasil!

Diary ini milik:

Nama:.......................................................................................................................................................................
Usia:...........................................................................................................................................................................
Sekolah:...................................................................................................................................................................
Kelas:........................................................................................................................................................................
Nama teman baikku: .....................................................................................................................................
Yang paling aku sukai di dunia: ..............................................................................................................
Binatang kesukaanku: ..................................................................................................................................

Selamat datang!
Hal pertama yang harus diketahui oleh setiap pemburu Planet adalah:
DELAPAN PLANET DI TATA SURYA.
Seleste ingin menunjukkan bahwa dia sudah mengenal itu semua, tetapi pembantuku menyela dengan
tawa mereka.

Seleste: “Aku tahu semua
Planet!”

Seleste: “Mengapa”
tertawa?

mereka

Mari kita lihat seberapa banyak kamu ingat, siap?
Ayo mulai!

1. Planet yang paling dekat dengan Matahari dan tampak seperti Bulan disebut MERCURY
2. Planet yang penuh dengan awan adalah V____
3. B__I adalah salah satu yang memiliki lautan, hutan, dan banyak hewan.
4. ____ berwarna merah..
5. Planet terbesar disebut __P____
6. S_T__N__… memiliki cincin..
7. URANUS … juga memiliki cincin yang ada di sisinya!
8. Dan terakhir, NEPT__US … sangat dingin karena sangat jauh dari Matahari.
Kamu tahu? Berburu Planet berarti menemukannya, mendeteksinya.
Itulah mengapa kami katakan kalau pemburu Eksoplanet adalah seseorang yang
melihat dan, jika beruntung, menemukan Planet di luar Tata Surya!

Ingatlah selalu kalau Matahari yang kita lihat setiap hari bukanlah Planet,
melainkan Bintang. Dan ya, hampir semua titik cahaya terang yang kamu
lihat di malam hari… JUGA BINTANG!
Perbedaan besar antara Matahari dan yang kamu lihat sebagai titik
cahaya terang di malam hari adalah Bintang kita (Matahari
Matahari)jauh
lebih dekat dengan kita daripada Bintang Bintang lainnya…

Tapi hati hati! Tidak semua benda di Tata Surya adalah Planet dan Matahari…
apa lagi yang ada? Pilihlah jawaban yang benar.
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– Bintang – Planet Katai
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– Galaksi – Bulan – Supernova – Asteroid

3

4

Ingat: kamu harus tahu kosakata yang digunakan para pemburu Planet. Gunakan kamus di
akhir buku panduan untuk mempelajari segala sesuatu tentang kosakata tersebut!

pada perjalanan yang kita lakukan melalui Tata Surya
di luar Matahari, kita melewati suatu area
dengan ribuan “batu” yang mengapung di angkasa. Apakah
kamu ingat apa sebutan mereka?

S__UK
A_T____D
Perja
lalui Tlanan meata Su
rya

Mars

Dan… apakah kamu ingat dua Planet di antara itu?
1. MARS
2. J_____R

MANTAP! Kamu baru saja lolos ke level berikutnya. Kamu bukan lagi pemula, dan kamu
mempelajari semuanya sendiri. Sekarang perhatikan baik baik dan buat
ingatanmu bekerja karena… kita akan berburu!
Apakah kamu ingat apa yang para pemburu Planet sebut dunia
yang berputar mengelilingi Bintang selain Matahari?
Bintang

E___PP__N
E_
N_T
T

Orbit

Itu terlihat seperti Jupiter!

DI
dan BMIDIUM
intang
nya

Itu benar, tapi Planet ini sangat jauh dari Tata Surya. Itu Dimidium
Dimidium,, Planet gas
yang sangat besar yang mengorbit sangat dekat dengan Bintangnya, yang sangat mirip dengan Matahari kita. Ini diklasifikasi sebagai Jupiter panas.

Tahukah kamu, beberapa Eksoplanet memiliki dua nama? Misalnya,
Dimidium yang dikenal pemburu Planet sebagai 51 Pegasi b.
Mengapa? Aku akan menjelaskannya kepadamu:
• 51 Pegasi adalah nama Latin untuk Bintang yang dikelilingi oleh planet Dimidium.
•Dan huruf “b” menunjukkan Eksoplanet pertama yang ditemukan di sekitar Bintang itu.
Sekarang, saatnya menggunakan imajinasimu. Nama apa yang akan kamu berikan pada Eksoplanets ini
ini?
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Apakah kamu tahu? Ada kompetisi internasional untuk menamai Eksoplanet.
Beberapa diantaranya diberi nama Dulcinea,Quijote,Poltergeist dan Saffar.
Nama eksoplanet Noifasu dan Bintangnya Dofida berasal dari Indonesia Lho!

Bagaimana jika kita istirahat dan bermain sebentar?
Warnai pemburu Eksoplanet hebat ini!

TELESKOP ANTARIKSA JAMES
WEBB
Apakah kamu tahu? Dengan teleskop luar angkasa ini, para Pemburu
Planet berharap dapat mengambil gambar pertama dari sebuah Planet mirip Bumi.

PENCARIAN KATA.
Kamu telah mempelajari banyak kata yang digunakan para pemburu Planet.
Temukan 5 kata yang tersembunyi dalam pencarian kata ini.

KOMET

ASTEROID

GALAKSI
EKSOPLANET

BINTANG

Aku ingin menjadi
Pemburu Eksoplanet!

Tidak, tidak, bahkan lebih
baik, aku ingin berburu
Bumi baru!!

Bagus!
Karena kamu berada di jalan yang benar untuk
menjadi salah satunya. Kamu melakukan pekerjaan dengan
baik. Bisakah kita melanjutkannya?
Berburu Eksoplanet tidaklah mudah… kamu tidak dapat
melihat sebagian besar dari mereka bahkan dengan
teleskop terbesar dan paling presisi. Tapi para Pemburu
Planet telah mempelajari cara untuk mendeteksinya.

Yang paling sering mereka gunakan adalah:
• Fotometri transit.
• Kecepatan radial.

FOTOMETRI TRANSIT:
Metode ini terdiri dari pengukuran penurunan kecerahan sebuah Bintang ketika sebuah
Eksoplanet lewat di depannya, dan itulah yang kami sebut transit.

Mari segarkan
ingatan kita.
Transit

Tapi hati-hati! Agar metode ini berhasil, BINTANG
BINTANG, Eksoplanet
Eksoplanet, dan kita sendiri
harus segaris… seperti saat kamu mengantri di sekolah!
Jika kita tidak segaris, maka Eksoplanet tidak akan
pernah melintas di depan kita, tidak akan
menghalangi bagian BINTANG
BINTANG,, sehingga
kecerahannya tidak akan berubah.

Tidak
s

Sergaris

egari

s

Oh! Aku rasa aku mengerti sekarang. Fenomena serupa
terjadi saat Gerhana, bukan?

Bumi

Bulan
Matahari
Tepat sekali!
Tapi Bulan kita sangat besar dan sangat
dekat sehingga bisa menhalangi Matahari sepenuhnya saat
semuanya berbaris.

TERIMA TANTANGAN
Manakah dari Eksoplanet berikut yang dapat kita temukan dengan deteksi transit?
Tandai pilihan yang benar.
Eksoplanet
Bintang

orbit of
exoplanet
Pilihan A

Pilihan B

Luar biasa bukan? Ternyata kamu tidak dapat melihat sebagian besar Eksoplanet bahkan
dengan Teleskop terkuat sekalipun, tetapi para Pemburu Eksoplanet masih dapat mengetahui
apakah mereka ada di sana atau tidak. Dan mereka melakukannya dengan dua metode:
fotometri transit dan kecepatan radial. Wow… !

Aku telah memutuskan untuk menjelaskan hal ini kepada
teman-temanku, tetapi aku ingin melakukannya
dengan benar… maukah kamu membantuku
menyelesaikan kalimat berikut:
• Bumi membutuhkan waktu sekitar _ _ _ HARI untuk menyelesaikan
orbitnya mengelilingi Matahari.
• Dan waktu yang dibutuhkan Eksoplanet untuk menyelesaikan orbitnya adalah T_ H __ Eksoplanet.
• Untuk bisa menemukan Eksoplanet dengan metode deteksi FOTOMETRI T___S_T,
Eksoplanet, Bintang, dan kita sendiri harus sebaris.

Menakjubkan… ini adalah hari yang menyenangkan.
Aku belajar tentang “menyelesaikan orbit” yang berarti
memutari sebuah Bintang dan Matahari adalah Bintang
yang sangat dekat dengan Bumi.
Apa yang sudah kamu pelajari?

Kita telah sampai pada metode kedua yang digunakan
para pemburu Eskoplanet untuk mencari Planet baru:
DETEKSI KECEPATAN RADIAL.
Jika kamu berhasil sampai sejauh ini, maka kamu memiliki peluang yang
sangat besar untuk menjadi Pemburu Eksoplanet. Ingatlah bahwa ini adalah
sesuatu yang sangat rumit, sesuatu yang bahkan tidak dapat dipahami oleh banyak
orang dewasa. Jadi luangkan waktumu, bacalah sebanyak yang kamu butuhkan, dan
mintalah bantuan jika kamu membutuhkanya. Sekarang tutup matamu, tarik nafas
dalam-dalam, hitung sampai sepuluh, dan… ayo lanjutkan !

Hal pertama yang perlu kita pahami adalah EFEK DOPPLER. Ingat ?

Suara ditransmisikan dalam bentuk gelombang
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Seperti ombak yang
kamu buat saat kamu
melempar batu di kolam?

Tepat sekali, tapi karena suara merambat melalui udara, kita tidak
dapat melihat ombaknya.

Sekarang perhatikan apa yang terjadi ketika mobil pemadam kebakaran
yang mengeluarkan suara ini mendekati kita dan menjauh dari kita.

Kamu lihat? Saat mobil pemadam kebakaran
mendekati kita, gelombang suara lebih pendek ke arah
yang dilalui truk.

Dan saat suara mejauh dari kita, gelombang
suara yang menjangkau kita lebih panjang.

Saat bentuk gelombang suara yang sampai ke telinga kita berubah… SUARA BERUBAH.
Suaranya menjadi bernada lebih tinggi ketika gelombang suara semakin pendek, dan bernada
rendah ketika gelombang suara semakin panjang. Inilah yang dikenal sebagai efefk Doppler.
Doppler.

Dan cahaya berwarna itu?

Itu adalah Bintang. Karena bergerak menuju tempat kita berada,
kita melihat perubahan warna cahaya yang dipancarkannya.

Sama seperti suara, cahaya juga bergerak dalam bentuk gelombang. Cahaya dari Bintang berubah menjadi
biru saat Bintang mendekati kita dan berubah menjadi merah saat Bintang yang mengeluarkan cahayanya
menjauh dari tempat kita berada.

Eee… aku belum mengerti. Aku tidak pernah
melihat Bintang berubah dari merah menjadi
Aku akan menjelaskannya kepadamu. Ayo pelajari
biru dan aku juga tidak pernah melihat
sedikit demi sedikit!
mereka berputar-putar. Aku selalu melihat Perubahan cahaya dari Bintang sangat kecil sehingga
mereka berada di tempat yang sama di langit! para Pemburu Planet hanya dapat melihatnya dengan
menganalisa cahaya menggunakan alat super khusus
yang dipasang di teleskop mereka.

Dan kamu juga tidak bisa melihat bagaimana mereka bergerak… karena tidak
mungkin untuk melihatnya dengan mata telanjang! Bintang sangat jauh sehingga
kita tidak dapat melihat pergerakannya bahkan dengan teleskop terbaik… tetapi
jika kita mengamati cahanyanya untuk beberapa saat dan kita melihat cahayanya
semakin biru dan kemudian semakin merah lagi dan lagi… maka kita tahu bahwa
Bintang itu sedang bergerak, meskipun kita tidak dapat melihat pergerakannya.
Dan agar Bintang bisa bergerak… harus ada
Eksoplanet yang berputar mengelilinginya. Dan itulah
yang dicari para pemburu Planet!
Tapi tahukah kamu apa yang lebih penting daripada
melihatnya? BISA DIPAHAMI.

Jadi… begini. Aku akan menjelaskannya kepadamu.
Apakah kamu ingat sang atlet?
Berat palu memengaruhi sang atlet
dan membuatnya goyang.

Semakin berat palu, semakin banyak sang atlet bergoyang.
Palu
2 kg

Goyangan ringan

Goyangan yang
kuat

Palu
5 kg

Hal yang persis sama terjadi pada sebuah Bintang
ketika sebuah Eksoplanet mengorbit di sekitarnya.

Ingat! Apa yang dapat diukur oleh para Pemburu Eksoplanet dengan teleskop mereka
adalah perubahan cahaya dari Bintang tersebut. Jika Bintang menunjukkan BIRU DAN
berubah MERAH, maka ada Eksoplanet di sekitarnya.
Dan semakin besar perubahan cahayanya… maka semakin besar Planet yang mengelilinginya, meskipun KITA TIDAK DAPAT MELIHATNYA!

Eksoplanet
kecil

Eksoplanet
besar

Goyangan ringan
Goyangan kuat

Eksoplanet membuat Bintang bergoyang.

Eksoplanet

bintang
Ketika Bintang menjauh dari kita...

cahaya yang kita terima semakin merah

Ketika Bintang bergerak menuju kita...

cahaya yang kita terima semakin biru

Tahukah kamu tentang Dimidium...?
Ia sangat besar hingga lebih dari 2000 Bumi bisa muat di dalam Planet ini.
Ia bergerak dengan kecepatan 500.000 kilometer per jam. Ini 500 kali lebih
cepat dari pesawat terbang.
Suhu permukaannya lebih dari 1.000 Celcius. Itu sangat tinggi hingga bisa
melelehkan hampir semua logam. Itulah mengapa disebut Jupiter panas !!!

Satu tahunnya berlangsung kurang dari 5 hari Bumi.

Manakah dari dua pilihan berikut yang menurutmu kita
bisa menemukan Eksoplanet?
Seleste masih memikirkan jawabannya...

Apa yang bisa dipelajari seorang Pemburu Planet, jika dia mengamati sebuah Bintang,
Bintang itu tidak berubah menjadi merah atau biru?
Maka tidak ada Eksoplanet yang berputar mengelilingi Bintang itu. Karena tidak ada
Eksoplanet, Bintang tidak goyang sehingga cahayanya tidak berubah.
Maka ada sebuah Eksoplanet raksasa, sabuah Eksoplanet yang sangat besar sehingga
melumpuhkan Bintang

Sekarang aku tahu bahwa hanya para Pemburu Planet yang
dapat menemukan Eksoplanet menggunakan teleskop mereka dengan
mempelajari bagaimana cahaya Bintang berubah.

Jika kamu tidak memahami apa yang ada di papan tulis ini, jangan kawatir...
bahkan orang dewasa, gurumu, atau orangtuamu pun tidak bisa! Hanya
Pemburu Eksoplanet yang dapat memahaminya setelah mereka mempelajarinya
selama bertahun-tahun…

Formula ini juga untuk orang dewasa, tapi kita bisa
mencoba memahaminya. Jika kamu berhasil melakukan
itu, kamu akan mengingatnya sepanjang hidupmu.

m
= v
• Semua benda di sekitar kita memiliki dua besaran penting:
Massa dan Volume. Dan Semua yang mempunya massa dan Volume disebut MATERI.
• Massa (M) suatu benda adalah ukuran dari jumlah materi yang dikandungnya.
Semakin banyak materi yang dimiliki suatu benda, semakin besar massanya.
• Volume (V) suatu benda adalah ukuran ruang yang dibutuhkannya.
Jadi semakin banyak ruang yang digunakan, semakin besar volumenya.
Kita mengetahui kerapatan/massa jenis suatu benda dengan membagi massa
benda tersebut dengan volume yang diambilnya.

Apakah kamu tahu? Saat membeku, air membutuhkan lebih banyak ruang: volumenya lebih
besar. Ini mengurangi kerapatannya dan itulah sebabnya es batu mengapung di air.

Jika ada Bumi super, maka pasti ada paus Super, Anjing Super...!
Pada kenyataannya, kita masih belum memiliki bukti tentang adanya
kehidupan di Planet lain… untuk saat ini, kita hanya bisa menemukan
sebuah Eksoplanet yang kita temukan berada di ZONA LAYAK HUNI.

Tahukah kamu apa artinya?
Layak huni berarti tinggal di suatu tempat.
Jadi agar sebuah Planet menjadi LAYAK HUNI, dan dapat memiliki
kehidupan di atasnya, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
Dan yang terpenting adalah terdapat AIR CAIR DI PERMUKAANNYA.
Jika terlalu dekat dengan Bintangnya, air akan berubah menjadi uap karena panas, tetapi jika
terlalu jauh akan membeku menjadi es!

Apakah kamu tahu? kita membutuhkan lebih dari 300 tahun untuk menghitung, satu

per satu, sepuluh miliar Planet layak huni yang mungkin ada di Bima Sakti.

Dimanakah kamu akan meletakkan Planet yang membeku? Gambarkan di posisinya!
Dan Planet Samudra? Bisakah kamu juga meletakkan Jupiter panas di tempat yang seharusnya?

PLANET

U

BEK
PLANET

JUPITER PANAS

SAMUDR
A

Jumlah cahaya yang dapat dipantulkan oleh Eksoplanet juga penting.
Apakah kamu ingat ALBEDO
ALBEDO. . .?
Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk mengalaminya sendiri sehingga kamu
tidak akan pernah melupakannya.
Buka buku harianmu dan biarkan sinar Matahari menghangatkan kedua halaman.
Dua menit sudah cukup untuk memanaskannya. Kemudian letakkan masing-masing tanganmu di atas
halaman. Pejamkan matamu untuk merasakan mana yang lebih panas dari dua halaman tersebut.

Albedo tinggi: kertas putih memantulkan banyak cahaya.

Albedo rendah: kertas hitam menyerap banyak cahaya.

Halaman mana yang lebih panas?
Nah, hal yang sama juga terjadi pada Eksoplanet!
Manakah dari Planet berikut yang memiliki albedo lebih tinggi?

PLANET B

PLANET

EKU.

K

VULKANI

Mana yang lebih panas?
Namun, selain air cair dan albedo, masih banyak factor lain yang dapat
mempengaruhi keberadaan kehidupan di sebuah Eksoplanet. Itulah mengapa
menemukan Ekso-Bumi adalah tantangan yang luar biasa!
Apakah kamu tahu? Butuh waktu sekitar 5.000.000 tahun untuk
mencapai Eksoplanet yang paling dekat dengan Bumi jika kita melakukan perjalanan
dengan kecepatan pesawat terbang.

Bumi sangat cantik! Dan ada banyak lampu!

Begitu banyak sehingga kita menderita
apa yang disebut Polusi Cahaya.

Bumi

Menurutmu, mengapa semua cahaya yang kita miliki di Bumi
mencegah kita untuk melihat cahaya di langit dengan baik?
Aku danku
teleskop

Sekarang, agar kamu dapat bersenang-senang dan mengingat apa yang sudah
kamu pelajari disini, aku ingin kamu mengalami sendiri bagaimana polusi cahaya memengaruhi kita.
Eksperimennya sangat sederhana: dengan ditemani oleh seseorang dari keluargamu, cobalah menghitung
Bintang yang kamu lihat pada malam hari di kotamu. Hal terbaik adalah mengenali Rasi Bintang (seperti,
Orion) dan menghitung jumlah Bintang yang kamu lihat pada Rasi itu, tetapi jika kamu tidak menemukan Rasi
Bintang, itu tidak masalah. Cukup hitung semua Bintang yang dapat kamu lihat.

ORION

BINTANG BINTANG ORION dilihat dari kotaku di
jalan yang cukup terang.
Jika kamu memiliki kesempatan, lakukan hal yang sama lagi, tapi kali ini carilah tempat yang tidak banyak cahaya.
Mungkin di pinggiran kota atau di pedesaan.
BINTANG BINTANG ORION dilihat dari pinggiran kotaku atau di pedesaan.

Kamu akan terkejut dengan perbedaannya!
Dan kamu akan merasakan betapa besar pengaruh
polusi cahaya saat kita melihat Bintang-bintang.

Kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik.
Dan jangan lupa… diluar sana, mungkin ada Bintang seperti Matahari kita, dan mengorbit di sekitarnya, pada jarak yang sama degan kita,
Planet yang memiliki lautan, hutan, dan –siapa tahu?- peradaban…

KAMUS PEMBURU PLANET.
Mari kita lihat… setiap Pemburu Eksoplanet yang bercita-cita tinggi perlu
mempelajari arti dari kata-kata tertentu.
Oh! Dan jangan lupa untuk menuliskan apa yang kamu temukan sendiri.
- Bumi
Bumi: Planet ketiga di Tata Surya. Dunia tempatmu tinggal.
- Semesta
Semesta: Tempat yang berisi segala sesuatu yang ada.
- Orbit
Orbit: Jalur yang diikuti Planet di sekitar Bintangnya. Ia memiliki bentuk yang hampir melingkar.
- Albedo
Albedo: Jumlah cahaya yang dipantulkan sebuah Planet.
- Mengorbit
Mengorbit: Berkeliling disekitar Bintang (atau disekitar Planet dalam kasus Bulan).
- Menyelesaikan Orbit:
Orbit Bergerak mengitari satu putaran penuh.
- Tahun
Tahun: Jumlah waktu yang dibutuhkan sebuah Planet untuk berputar mengelilingi Bintangnya. Tahun
Bumi berlangsung kira-kira 365 hari.
- Transit
Transit: Lintasan sebuah Planet di depan Bintangnya.
- Fotometri Transit:
Transit Metode untuk menemukan Eksoplanet dengan menganalisa apakah kecerahan
Bintang berkurang.
- Deteksi Kecepatan Radial:
Radial Metode untuk menemukan Eksoplanet dengan menganalisa apakah warna
Bintang berubah.
- Galaksi : Kumpulan besar Bintang, debu, dan gas yang dikelompokkan bersama.
- Bintang
Bintang: Bola gas besar yang panas dan sangat terang.
- Matahari
Matahari: Matahari adalah Bintang. Ia terlihat jauh lebih besar dan lebih terang daripada Bintang
lain yang kita lihat pada malam hari karena kita sangat dekat dengannya.

- Supernova
Supernova: Ledakan super dahsyat dari sebuah Bintang.
- Planet Katai:
Katai Dunia kecil yang berputar mengelilingi Bintang.
- Komet
Komet: Sebuah benda yang terlihat seperti bola besar salju kotor. Ketika mendekati Bintang, es
menguap dan membentuk ekor yang sangat panjang.
- Bulan
Bulan: Dunia kecil yang mengorbit di sekitar Planet. Disebut juga satelit.
Bulan adalah satelit Bumi.
- Asteroid
Asteroid: Benda berbatu atau logam yang mirip dengan batu besar yang mengapung di angkasa.
- Zona Layak Huni:
Huni Jarak Eksoplanet dari Bintangnya agar dapat memiliki air cair di permukaannya.
- Ekso-Bumi
Ekso-Bumi: Sebuah Planet seperti Bumi.
- Bumi-Super
Bumi-Super: Sebuah Eksoplanet samudra atau berbatu yang mungkin berukuran dua kali
lebih besar dari Bumi.
- Jupiter
Jupiter: Planet kelima di Tata Surya. Tempat ini dikenal memiliki bintik merah yang besar.
- Jupiter Panas:
Panas Sebuah Eksoplanet raksasa yang berputar sangat dekat dengan Bintangnya.
- Sabuk Asteroid:
Asteroid Wilayah Tata Surya yang memiliki ribuan Asteroid yang berputar
mengelilingi Matahari.
- Eksoplanet
Eksoplanet: Sebuah Planet yang berputar mengelilingi Bintang selain Matahari.
- Dimidium
Dimidium: Eksoplanet pertama yang pernah ditemukan. Juga dikenal sebagai 51 Pegasi b.
- Tata Surya:
Surya Itulah yang kita sebut tempat yang mencakup semua Planet, Bulan, Asteroid dan Komet yang berputar mengelilingi Matahari.
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