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LOJ‹ HABERLER‹

“Yeni Ufuklar”
Kuiper
Kuﬂa¤›’na Aç›l›yor

Satürn’ün Sünger Uydusu
Halkal› gezegen Satürn’ün çevresinde
incelemelerini sürdüren Cassini uzay
arac›n›n geçti¤imiz eylül ay›nda gaz devinin
uydular›ndan Hyperion’a 505 km yaklaﬂarak
çekti¤i bu görüntü, gökbilimcileri ﬂaﬂ›rtmay›
sürdürüyor. Amerikan futbol topu biçimli
uydunun üzerindeki baz› büyük kraterler,
uydunun geçmiﬂte bir hayli ﬂiddete maruz
kald›¤›n›n iﬂareti. Uyduda as›l dikkati
çekense, kendine bir uzay kayas›ndan çok
bir deniz süngeri görünümü veren yüzlerce
çukur. Uydunun yo¤unlu¤u, santimetreküp
baﬂ›na 0,6 gram olarak ölçülmüﬂ. Bu,
buzlarca zengin Hyperion’un hacminin
yar›ya yak›n›n›n boﬂluktan ibaret oldu¤unu
gösteriyor. Dikkati çeken bir özellik de,
çukurlar›n içinde görünen koyu renkli

tortular. Bu olgudan yola ç›kan baz›
gökbilimciler, Hyperion’un da Dünyam›z›n
yüksek yerlerindeki buzullarda görülene
benzer bir sürecin etkisi alt›nda kalm›ﬂ
olabilece¤ini düﬂünüyorlar: Küçük bir
kovuk içinde toplanan koyu bir madde,
Güneﬂ ›ﬂ›¤›n› so¤urarak çevresindeki uçucu
maddeleri eritiyor ve geride “Güneﬂ fincan›”
denen koyu bir yap› b›rak›yor. Güneﬂ
fincanlar›n›n kenarlar› ço¤u zaman kesiﬂiyor
ve balpete¤ini and›ran bir örüntü
oluﬂturuyor. Sonuçta, sivri buzdan
duvarlarla çevrili derin çukurlardan
oluﬂmuﬂ, kabartmal› bir yüzey ortaya
ç›k›yor.
Sky & Telescope, Ocak 2006

Titanlara Veda...
ABD’nin uzay program›n›n belkemiklerinden biri
olan Titan roketlerinin sonuncusu, geçti¤imiz ekim
ay›nda Vandenberg Hava Kuvvetleri üssünden gizli
bir askeri uyduyla havaland›. Uzay mekiklerinin
taﬂ›d›klar›ndan daha a¤›r yükleri taﬂ›yabilen Titan
IV B, ilk kez 1959 y›l›nda bir k›talararas› balistik
füze olarak geliﬂtirilen Titan ailesi roketlerin
368’incisiydi. Gemini uzay kapsüllerini 1960’l›
y›llarda uzaya taﬂ›makla baﬂlad›¤› kariyerini,
Viking uzay araçlar›n› Mars’a, Voyager uzay
araçlar›n› d›ﬂ gezegenlerin keﬂfine, yak›nlarda da
Cassini-Huygens araçlar›n› Satürn’e göndererek
sürdüren emektar roketin emekliye ayr›lmas›n›n
nedeni, f›rlatma için masrafl› büyük kadrolara
gereksinim duymas› ve f›rlatma haz›rl›klar›n›n
uzunlu¤u. Titan roketlerinin görevlerini, bundan
böyle daha ekonomik ve güvenli olan Atlas V ve
Delta IV roketleri sürdürecek.
Astronomy, ﬁubat 2006

NASA, isim babas›n›n 100. do¤um y›ldönümünün hemen ard›ndan, bu ay içinde
Kuiper Kuﬂa¤›’na “Yeni Ufuklar” adl› bir
uzay arac› göndermeye haz›rlan›yor. Hollanda as›ll› Amerikal› gezegenbilimci Gerard Kuiper, 1950 y›l›nda Neptün’ün yörüngesi ötesinde Plüton gezegeniyle birlikte dolaﬂan Güneﬂ Sistemi’nin oluﬂum
art›klar›n›n oluﬂturdu¤u bir kuﬂa¤›n varl›¤›n› öngörmüﬂtü. 1990’larda ilk “Kuiper Kuﬂa¤› Cisimleri”nin belirlenmesinden bu yana, bu kuﬂakta buz ve kayalardan oluﬂmuﬂ, baz›lar› Plüton’dan da büyük 1000’den fazla gökcismi keﬂfedildi.
Gökbilimciler bu cisimlerin say›s›n›n
100.000’e ulaﬂabilece¤ini düﬂünüyorlar.

Avrupal› Ö¤rencilerden
Uydu

Avrupa’da ‹nternet üzerinden iﬂbirli¤i yapan 23 üniversite ö¤renci grubunun, Avrupa Uzay Ajans› ESA’n›n gözetiminde
geliﬂtirdi¤i bir uydu grubu, geçti¤imiz
ekim sonunda uzaya gönderildi. Bir Rus
Kosmos 3M roketiyle Plesetsk Uzay Üssü’nden f›rlat›ld›ktan 1 saat sonra Ö¤renci Uzay Araﬂt›rma ve ve Teknoloji Giriﬂim (Student Space Exploration and
Technology Iniative – SSETI ) Ekspresi,
uzaya üç adet mikrouydu b›rakt›. Uydulardan en az ikisinin iﬂlevsel oldu¤u ve
sinyal gönderdi¤i bildiriliyor.

Cassini’den Dione
Cassini uzay arac›, Güneﬂ Sistemi’nin
ikinci büyük uydusu olan gaz devinin uydular›ndan Dione’nin görüntülerini gönderdi. Uydunun bir kenar›, daha önce
öteki Satürn uydular›ndan Enceladus’taki “kaplan çizgileri”ne benzeyen buz k›r›klar›yla kapl›. Bu k›r›klardan ç›kan buz
ve toz, Satürn’ün E halkas›n› besliyor.
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