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En ‹yi Geçen Gezegen!...
Avrupa’n›n bir numaral› gezegen avc›s›
Michel Mayor ve Cenevre Gözlemevi’ndeki
(‹sviçre) ekibince, y›ld›z›n›n önünden
geçerken gözlenen 9. Güneﬂ-d›ﬂ› gezegenin
bulundu¤u aç›kland›. Geçti¤imiz Aral›k
ay›nda bulunan gezegen, Tilkicik
(Vulpecula) Tak›my›ld›z› bölgesinde HD
189733 diye tan›mlanan, Güneﬂimizden
biraz daha az kütleli ve daha so¤uk olan K-

s›n›f› bir turuncu y›ld›z›n çevresinde
dolan›yor. Y›ld›z, amatör gözlemcilerin
ko›layca bulabilecekleri bir yerde, Dumbbell
Bulutsu’sunun (M27) yaln›zca 0,3°
do¤usunda (Gökyüzünde sol taraf)
bulunuyor. Araﬂt›rmac›lar gezegenin
varl›¤›n› ilk kez, y›ld›z› üzerinde yapt›¤›
(görüﬂümüz do¤rultusundaki) kütleçekim
etkisini inceleyerek farketmiﬂler. Daha sonra

yerden yap›lan teleskop gözlemleriyle,
gezegenin, y›ld›z›n ›ﬂ›¤›nda düzenli
periyotlarla bir azalma yapt›¤› belirlenmiﬂ.
Gözlemler, y›ld›z›n ›ﬂ›¤›ndaki azalman›n iki
saat sürdü¤ünü ve azalman›n %3 gibi büyük
bir de¤er oldu¤unu gösteriyor. Bu, amatör
gözlemcilerin bile küçük teleskoplarla
izleyebilecekleri bir transit geçiﬂ. Y›ld›z›n
yalpa düzeni ve teleskop gözlemleri bir
arada de¤erlendirildi¤inde, gezegenin birçok
önemli özelli¤i ortaya ç›km›ﬂ: Gezegenin
yörünge periyodu 2,2 gün; y›ld›z›ndan
uzakl›¤›, yaln›zca 4,6 milyon km (GüneﬂDünya uzakl›¤›ysa 150 milyon km); kütlesi,
Jüpiter’in kütlesinin yaklaﬂ›k 1,15 kat›; çap›,
Jüpiter’inkinin yaklaﬂ›k 1,26 kat›. Gezegenin
yo¤unlu¤unun bir santimetre küp için 0,75
gram olmas›, ﬂiﬂmiﬂ bir gaz devi olmas›
gerekti¤i yolundaki kuramsal öngörüyü
destekliyor.
Sky & Telescope, Ocak 2006

Samanyolu’nun
Resmini Oluﬂturmak
Gökbilimciler gökadam›z Samanyolu’nun
resmini oluﬂturmaya çal›ﬂ›rken, kendilerini
en çok zorlayan ﬂey, perspektiften yoksun
olmalar›. Gökadan›n diski içindeki yerimiz
göz önünde tutulacak olursa, gökadan›n
resmini ç›karman›n tek yolu, içeriden
d›ﬂar›ya do¤ru çal›ﬂmak.
Gökbilimciler daha önce gökada merkezi
yak›nlar›ndaki y›ld›zlar›n da¤›l›m›ndaki
asimetriyi farketmiﬂler ve bundan
Samanyolu’nun, merkezinde bulunan bir
çubuk taraf›ndan “kar›ﬂt›r›ld›¤›” sonucunu
ç›karm›ﬂlard›. ﬁimdiyse gökada merkezi
üzerinde yap›lan yeni araﬂt›rmalar,
gökadam›z›n “belkemi¤inin” san›landan
daha uzun oldu¤unu ortaya koymuﬂ
bulunuyor. Araﬂt›rmac›lar, Spitzer k›z›lalt›
uzay teleskopu’nun saptad›¤› y›ld›z
görüntülerini içeren Glimpse adl› katalogu
inceleyerek belli tür y›ld›zlar›n bir araya
nas›l topland›klar›n› belirlemiﬂler.
Gördükleri, gökada merkezinin bir yar›s›n›n,
öteki yar›dan %25 daha fazla y›ld›za sahip
oldu¤u. Spitzer’in kameras› özellikle k›z›lalt›
dalga boylar›nda daha parlak görünen
karbon y›ld›zlar›, merkezdeki ›ﬂ›k y›¤›n›n›n
içinden seçip ay›klayabiliyor. Bu da çubu¤un
ﬂeklini ortaya koyuyor. Uzun y›ld›z
çubu¤unun biçimini ve yönelimini
hesaplayan araﬂt›rmac›lar, öteki çubuklu
sarmal gökada örneklerini de inceleyerek
kendi gökadam›z›n tepeden bak›ld›¤›ndaki
manzaras›n› öngörebiliyorlar. Sonuçlar

merkezdeki çubu¤un 29.000 ›ﬂ›ky›l›
uzunlu¤unda ve Güneﬂimiz ile Güneﬂ’e
28.000 ›ﬂ›ky›l› uzakl›ktaki gökada merkezi
aras›ndaki hayali do¤ruya 45 derece aç›
yapan ince bir y›ld›z ﬂeridi oldu¤unu ortaya
koyuyor. Çubu¤un uzunlu¤u, gökadam›z›n
100.000 ›ﬂ›ky›l› uzunlu¤unda oldu¤u
düﬂünülen çap›n›n dörtte birinden daha
fazla. Bu uzunluk birkaç y›l önce

hesaplanan 15.000 ›ﬂ›ky›ll›k de¤erin
neredeyse iki kat›. Araﬂt›rmac›lardan
Edward Churchwell (Madison Üniv., ABD),
daha uzun oldu¤u belirlenen çubu¤un
çevredeki maddeyi merkeze do¤ru
süpürerek, yeni y›ld›z oluﬂumunu tetikliyor
olabilece¤i görüﬂünde.
Sky & Telescope, Ocak 2006
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