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Derin Vuruﬂtan Son
Bulgular

Geçti¤imiz 4 Temmuz günü 9P/Tempel 1
adl› kuyrukluy›ld›zla buluﬂan Deep Impact
(Derin Vuruﬂ) adl› uzay arac›n›n
kuyrukluy›ld›za çarpt›rd›¤› 372 kg
a¤›rl›¤›ndaki bak›r sondan›n kald›rd›¤›
bulutu aylarca inceleyen araﬂt›rmac›lar›n
son bulgular› ﬂöyle:
* 15 May›s’tan baﬂlayarak kuyrukluy›ld›z
çekirde¤inden alt› ayr› püskürme gözlendi.
Kuyrukluy›ld›z›n “ﬂafa¤›ndaki”
püskürmelerin, yüzeye yak›n uçucu
maddelerin ›s›n›p genleﬂmesi sonucu
meydana geldi¤i düﬂünülüyor.
* Tempel 1’in çekirde¤inin boyutlar› 7,6 x
4,9 km. Bu yeni boyutlar›yla kuyrukluy›ld›z,
eskiden 14 km olarak ölçülen uzunlu¤una
k›yasla daha küçük ve yuvarlak.
* Araﬂt›rmac›lar, bir kuyrukluy›ld›z üzerinde
ilk kez krater görüntülediklerini
belirtiyorlar. Yüksek duvarlar› ve e¤imli
etekleriyle görüntüdeki çukurlar, klasik
krater özelliklerini sergiliyor.
* Sondan›n kuyrukluy›ld›za e¤ik bir aç›dan
çarpmas›, kalkan tozun miktar›n› art›rd›.
Çarpman›n kald›rd›¤› tozun 11.000 ton
oldu¤u hesaplan›yor.
* Kalkan tozun davran›ﬂ›, kuyrukluy›ld›z›n,
kendisini oluﬂturan parçac›klar aras›nda
yap›sal ba¤lar yerine kütleçekimiyle bir
arada duran bir moloz y›¤›n› oldu¤unu
gösteriyor.
* Kalkan tozun miktar›, çarpman›n yol açt›¤›
kraterin 100 metre geniﬂli¤inde ve 30 metre
derinli¤inde oldu¤unu gösteriyor.

100 Milyar
Kahverengi Cüce

Kahverengi cüceler, merkezlerinde kararl› füzyon
tepkimeleri baﬂlatabilecek kütleden yoksun olan

2006’ya 1 Saniye
Rötarl› Girdik

* Deep Impact üzerindeki tayfölçerin
saptamalar›, kuyrukluy›ld›z›n katmanlardan
oluﬂtu¤unu gösteriyor. S›cak gaz ve
plazmadan oluﬂan ilk dalga tayfölçeri
geçtikten sonra, araç yüzeye yak›n bir
derinlikte bulundu¤u düﬂünülen su
buzunun varl›¤›n› belirledi. Onun da
ard›ndan organik bileﬂiklerin imzalar›
görüldü.
* Kuyrukluy›ld›z, su, karbondioksit, hidrojen
siyanid, metil siyanid, ve daha baﬂka organik
bileﬂikler içeriyor. Spitzer K›z›lalt› Uzay
Teleskopu kuyrukluy›ld›z tozunda olivin,
kalsit, ve aluminyum oksit gibi minerallerin
yan›s›ra, daha önce kuyrukluy›ld›zlarda
saptanmam›ﬂ polisiklik aromatik
hidrokarbonlar gibi moleküller de belirledi.
* Kalkan tozun ﬂoklanmam›ﬂ ve birkaç
dereceden daha fazla ›s›nmad›¤›
saptand›¤›ndan, Güneﬂ Sistemi’nin
oluﬂumundan kalm›ﬂ orijinal malzeme
olabilece¤i düﬂünülüyor.
*Buna karﬂ›l›k Spitzer’in tayf ölçümleri kil
ve karbonatlar gibi beklenmedik
malzemenin varl›¤›n› da gösterdi. Mevcut
bilgilere göre bunlar ancak s›v› suyun
varl›¤›nda gerçekleﬂen kimyasal süreçlerin
ürünleri oldu¤undan, kuyrukluy›ld›z›
oluﬂturan madde, Güneﬂ Sistemi’ni
oluﬂturan gaz ve toz diskini oluﬂturan
orijinal madde olmay›p milyarlarca y›l
süreyle kuyrukluy›ld›z içinde de¤iﬂim
geçirmiﬂ olabilir.
Sky & Telescope, Aral›k 2005

ve en büyük gazdevi gezegenlerle en küçük
y›ld›zlar aras›nda yer alan gökcisimleri. Yapt›klar›
gözlemlerde en so¤uk türleri olan L ve T
s›n›f›nden 28 kahverengi cüce belirleyen Arizona
Üniversitesi gökbilimcileri, bundan yola ç›karak
gökadam›z Samanyolu’nda bu türlerden 100
milyar kadar kahverengi cüce oldu¤unu
hesaplam›ﬂlar. Bu say›, Samanyolu’ndaki tüm
öteki y›ld›zlar›n toplam say›s›na eﬂit. Ancak
kahverengi cücelerin toplam kütlesi yaklaﬂ›k 1
milyar Güneﬂ kütlesi kadar; yani gökadam›z›n
kütlesinin ancak binde biri kadar.

Dünyam›z›n dönüﬂ h›z›n›n giderek yavaﬂlamas› nedeniyle yeni y›la 1 saniye geç girdik.
2005 y›l›n› bir saniye fazla yaﬂad›¤›m›z, Paris
Gözlemevi’nde bulunan Yer Dönüﬂ ve Referans Sistemleri Servisi taraf›ndan aç›kland›.
31 Aral›k gecesinin sonunda eklenen fazladan saniye, uygulaman›n 1972 y›l›nda yürürlü¤e girmesinden bu yana eklenen 23. “art›k
saniye”. Ömrümüze fazladan bir saniyeyi en
son 7 y›l önce eklemiﬂtik.
Normal ya da “saat zaman›m›z”, 1884’ten beri dünya standard› olan Greenwich Ortalama
Saati’ne (Greenwich Mean Time – GMT) endeksli. Bu da Güneﬂ’in güney enlemlerinde
‹ngiltere’deki Greenwich kasabas›ndan geçen
ve “0” boylam çizgisi olarak kabul edilen meridyenin üzerine gelmesi ile baﬂl›yor. Bunu temel alan “Evrensel Saat” ise, her zaman oldu¤u gibi Dünya’n›n kendi ekseni üzerindeki
dönüﬂ h›z›na ba¤l›.
Gelgelelim, Dünya’n›n dönüﬂ h›z› sürekli de¤iﬂiyor. Nedeni, k›smen iklimlerin zaman zaman de¤iﬂen seyri olsa da, as›l neden Güneﬂ
ve Ay’›n çekimleri sonucu oluﬂan gelgitlerin
yaratt›¤› sürtünme. Bu etki, günlerin sistematik biçimde uzamas›na neden oluyor. Nitekim
günümüzde günler, birkaç yüzy›l öncesine k›yasla yaklaﬂ›k 2 milisaniye daha uzun. Dolay›s›yla, “saat zaman›” ile “Güneﬂ zaman›”n› eﬂit
tutacaksak art›k saniyelere sürekli gereksinim
duyaca¤›z.
Bununla birlikte Uluslararas› Telekomunikasyon Birli¤i, k›sa süre önce art›k saniye uygulamas›ndan vazgeçilmesini önerdi. Gerekçe,
böylece iletiﬂim ve seyrüsefer sistemlerini
Dünya’n›n dönüﬂ h›z›nda meydana gelen öngörülemeyen de¤iﬂimler üzerine s›k s›k güncelleme gereksiniminin ortadan kalkacak olmas›.
Ancak, kabul edilmesi halinde önerinin istenmeyen sonuçlara yol açmas› kaç›n›lmaz. Duyarl› ve güvenilir zaman ölçümleri kendileri
için önem taﬂ›yan insanlar, örne¤in araﬂt›rmac› ya da astronotlar için standart olmaktan ç›kan zaman›n yarataca¤› olumsuz etkiler tahmin edilebilir. Daha da önemlisi birkaç yüzy›l
sonra resmi zaman›n, Güneﬂ zaman›yla boﬂanacak olmas›. Hatta birkaç on y›l sonra aradaki fark›n yar›m dakikaya kadar ç›kmas› durumunda, bir olay›n geceyar›s›ndan hemen önce
mi yoksa sonra m› meydana geldi¤i konusunda sigorta ﬂirketleriyle avukatlar aras›nda ç›kabilecek tart›ﬂmalar› siz düﬂünün.
NASA Bas›n Bülteni, 23 Aral›k 2005
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