
SETI

Mede door het werk van Frank Drake, de Kosmoloog Carl
Sagan en de Green Bank groep werd er druk
gespeculeerd waarom we nog geen teken van leven uit
het heelal hebben ontvangen. De natuurkundige Enrico
Fermi stelde de vraag waarom we nog geen contact
hebben als er zo veel mogelijke beschavingen zijn als
Drake suggerereert. We noemen dit de Fermi paradox.
De “Lonely Earth” theorie stelt dat leven heel uitzonderlijk
is en alleen op aarde bestaat.

Hoe dan ook heeft dit geleid tot heel wat initiatieven om
tekenen van leven te ontdekken in het heelal.

De universiteit van Berkeley in is de thuishaven
van een aantal computerprojecten om te helpen met de
speurtocht naar leven.

SETI@Home is een initiatief waarbij iedereen een stukje
software op zijn PC thuis kan draaien, dit om
computerkracht ter beschikking te stellen om tonnen data
van de radiotelescopen te analyseren om patronen die op
intelligent leven wijzen te vinden in de ruis.

SERENDIP is een gelijkaardig initiatief dat minder
rekenkracht heeft maar een breder radiospectrum
afspeurt.

SEVENDIP is het optische equivalent om lichtsignalen
van buitenaardse beschavingen te ontdekken.

Californië

Het SETI-Instituut in Mountainview, Californië is een
onafhankelijke onderzoeksinstelling die al giften van
NASAen de industrie hebben ontvangen.

Hun belangrijkste zoekmiddel is de Allen Telescope Array
(ATA), een verzameling van radiotelescopen die als een
matrix samenwerken om radiosignalen van intelligente
oorsprong in de kosmos te vinden.

Onlangs stond dit project op de helling omdat NASA de
geldkraan dicht draaide voor de ATA. Ze besloten dan
maar om het publiek om hulp te vragen met het
“SETIStars” donateurprogramma. In 45 dagen hebben
ruim 2200 mensen de nodige 200 000 dollar gestort om
voort te werken. SETI leeft ! Je kan nog deelnemen via

.

Pittig detail is dat het “Center for SETI” geleid wordt door
Dr Jill Tarter... Haar persoon en het centrum waren de
inspiratie voor de film “Contact” met Jodie Foster in de
hoodrol.

www.setistars.org


