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B‹L‹M VE TEKN

Plüton’u So¤utan
“Ter”
Güneﬂ’ten uzaklaﬂt›kça gezegenlerin yüzey
s›cakl›klar›n›n düﬂmesi normal. Merkür ve
Venüs piﬂerken, Dünyam›z yaﬂam için
uygun s›cakl›kta. Mars ve ötesiyse donuyor.
Ancak, en uzak gezegen olan ve art›k
gezegenli¤i tart›ﬂma konusu haline gelen
Plüton’un s›cakl›¤›ysa bu gökcisminin
Güneﬂ çevresindeki egzantrik
yörüngesindeki konumuna ba¤l› olarak
büyük ölçüde de¤iﬂiyor. Bu yörünge,
Plüton’u Güneﬂ’e 30 Astronomik Birime
kadar yaklaﬂt›r›yor ve 50 Astronomik Birime
kadar uzaklaﬂt›r›yor. (AB = ortalama
Güneﬂ-Dünya uzakl›¤› = 150 milyon km) .

Plüton’un Uydusu
Tart›ya Ç›kt›
Güneﬂ Sistemi’nin tart›ﬂmal› üyeleri Plüton
ve Charon, bir gezegen ve uydusundan çok,
ikili bir gezegeni and›r›yorlar. Gerçi
Charon’un, Plüton’un yar›s› büyüklü¤ünde
ve sekizde biri kütlesinde oldu¤u,
kütleçekimsel hesaplar ve yörünge
hareketlerinden biliniyor; ama Charon’un
yar›çap›n›n ne oldu¤u ve bir atmosferi olup
olmad›¤› bu yak›nlara kadar bilinmiyordu.
Nihayet Avustralyal› bir amatör gökbilimcinin hesaplad›¤› gibi, Charon’un 11 Temmuz
2005’te 15 kadir parlakl›¤›nda bir y›ld›z›n
önünden geçerek ›ﬂ›¤›nda yol açt›¤› azalmay› üç ayr› noktadaki teleskoplarla gözleyen
araﬂt›rmac›lar, bulgular› geçti¤imiz ay baﬂ›nda aç›klad›lar. Charon’un y›ld›z› yaln›zca 1
dakika süreyle örtmesine karﬂ›n elde edilen
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Plüton Güneﬂ’ten uzaklaﬂt›kça, seyrek
atmosferinin donarak gezegen üzerine buz
olarak ya¤d›¤› düﬂünülüyor.
Keck gibi büyük teleskoplarca Plüton’un
yüzeyinden yans›yan Güneﬂ ›ﬂ›¤› üzerinde
yap›lan ölçümler, Charon’un aksine
Plüton’un olmas› gerekti¤inden daha so¤uk
oldu¤u yolunda iﬂaretler veriyordu. Ancak,
hiçbir teleskop Plüton’la uydusunu
birbirinden ay›r›p yayd›klar› termal
radyasyonu (s›cakl›¤›) sa¤lam biçimde
belirlemeyi baﬂaramam›ﬂt›. Çünkü bu iki
gökcisminin birbirlerinden ancak 0,9
arksaniye uzak olmas›, aﬂ›lmaz bir sorundu.
Bu, mesafe, 50 km uzakl›ktan izlenmeye
çal›ﬂ›lan bir kurﬂun kalemin boyutuna eﬂit.
Nihayet Hawaii’deki Mauna Kea da¤›nda
bulunan milimetre alt› teleskop dizgesi hem

Plüton’un hem de Charon’un “ateﬂlerini”
ölçmeyi baﬂard›. Sonuç biraz ﬂaﬂ›rt›c›.
Birbirlerine böylesine yak›n olan iki
gökcisminin s›cakl›¤›n›n ayn› olmas›
gerekirken, Charon’un s›cakl›¤› -220°C,
Plüton’unkiyse -230°C.
Araﬂt›rmac›lar Plüton’un bu ilave
“serinli¤ini” üzerine düﬂen güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n
zay›fl›¤›ndan çok, yüzeyindeki buzla, ince
atmosferindeki azot aras›ndaki dengeye
ba¤l›yorlar. Plüton üzerine düﬂen güneﬂ
enerjisi, yüzeyi ›s›tmaktan çok, yüzeydeki
azot buzunu gaza çevirmekte kullan›l›yor.
Bu da bir s›v›n›n buharlaﬂ›rken yüzeyi
so¤utmas›yla ayn› etkiyi yap›yor. Yani
Plüton terleyerek serinliyor!..

bulgular hayli zengin: Charon’un yar›çap›, 8
km’lik hata pay›yla 606 km. Uydunun boyutlar›n›n bu duyarl›l›kla belirlenmesi, yo¤unlu¤unun da güvenilir biçimde hesaplanmas›n›
sa¤lad›. Charon’un yo¤unlu¤u, suyun yo¤unlu¤unun yaln›zca 1,71 kat›. Dünyam›z›n
yo¤unlu¤unun üçte biri kadar olan bu de¤er, Plüton’un ay›n›n yar›s›ndan biraz fazla-

s›n›n kayalardan, geri kalan›n›n da buzdan
oluﬂtu¤unu gösteriyor. Veriler ayr›ca Charon’da ince bir atmosfer olsa bile bunun bas›nc›n›n, Dünya atmosferinin milyonda birinden daha küçük olmas›n› gerektiriyor. 0,1
mikrobar atmosfer bas›nc›, atmosferin tümüyle azottan oluﬂaca¤› varsay›m›na göre
hesaplanm›ﬂ. Charon’da bir karbondioksit
atmosfer için de üst s›n›r› hesaplayan araﬂt›rmac›lara göre, bu atmosferin bas›nc›, Plüton’un 10-15 mikrobarl›k atmosfer bas›nc›n›n 100’de birini aﬂamaz.
Gözlemler ayr›ca Charon’un Plüton’la
birlikte Güneﬂ Sistemi’nin oluﬂumu
s›ras›nda gaz ve tozun yo¤uﬂmas›yla ortaya
ç›kt›¤› yolundaki modelleri çürütüyor.
Gökbilimciler art›k Charon’un Güneﬂ
Sistemi’nin erken evrelerinde iki gök
cisminin çarp›ﬂmas›yla oluﬂtu¤u
düﬂüncesindeler.
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