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Gökbilim

En Küçük Güneﬂ-D›ﬂ› Gezegen
‹lk kez mikromerceklenme olgusundan
yararlanan gökbilimciler, ﬂimdiye kadar
bulunan en küçük Güneﬂ-d›ﬂ› gezegeni
keﬂfettiler. OGLE-2005-BLG-390Lb diye
tan›mlanan gezegenin kütlesi,
Dünya’n›nkinin yaln›zca beﬂ kat›.
Karﬂ›laﬂt›rmak için, Neptün’ün kütlesi,
Dünya’n›nkinin 17 kat›. Jüpiter’se 318
Dünya kütlesinde. Gezegenin çevresinde
doland›¤› y›ld›z, Yay (Sagittarius)
Tak›my›ld›z› bölgesinde ve Dünya’ya 20.000
›ﬂ›ky›l› uzakl›kta. Bu konumuyla, gökadam›z
Samanyolu’nun merkezinin yak›nlar›nda yer
al›yor. Çevresinde doland›¤› y›ld›z, Güneﬂ’in
beﬂte biri kütlede bir “k›rm›z› cüce” y›ld›z.
Gezegenin y›ld›z›na uzakl›¤›, Güneﬂ-Dünya
uzakl›¤›n›n (150 milyon km) üç kat›,
yörünge periyodu da 10 y›l. Gökbilimciler,
bu mesafede gezegenin yüzey s›cakl›¤›n›n 220°C oldu¤unu, ve kaya ve buzdan
oluﬂtu¤unu düﬂünüyorlar. Araﬂt›rmac›lara
göre gezegen ince bir atmosfere sahip
olabilir. Ancak, kayaç yüzeyinin büyük
olas›l›kla donmuﬂ okyanuslar alt›nda gömülü
oldu¤u düﬂünülüyor. Çünkü gezegenin
hesaplanan yüzey s›cakl›¤›, suyun s›v› halde
bulunmas›na izin vermiyor.
Keﬂfin gökbilim dünyas›n›
heyecanland›rmas›n›n birkaç nedeni var.
Biri, Güneﬂ Sistemimizin oluﬂumu
konusunda geliﬂtirilen modellere uyum
gösteren ilk Güneﬂ-d›ﬂ› gezegen olmas›. Bu
modellere göre oluﬂum halindeki y›ld›z›n
çevresinde dönen gaz ve toz diski içinde
önce küçük toz zerreciklerinden baﬂlay›p
giderek daha büyük yap›lar›n çarp›ﬂmalar

sonucu birleﬂmesi sonucu kayaç gezegenler
oluﬂuyor, ve bunlar yeterli kütleye
ulaﬂm›ﬂlarsa ortamdaki gaz› üzerlerine çekip
gaz devi gezegenler haline geliyorlar. Oysa,
ﬂimdiye kadar keﬂfedilen 170 kadar
gezegenin hemen hemen hepsi, y›ld›zlar›n›n
hemen yak›n›nda dolaﬂan, yüzeyleri
cehennem gibi gaz devleriydi.
‹kinci neden, önceden kayaç gezegenlerin
oluﬂtu¤unun do¤rulanmas›n›n, baz›lar›
yaﬂam bar›nd›rabilecek koﬂullara sahip
olabilecek Dünya benzeri gezegenlerin, gaz
devlerinden çok daha fazla say›da oldu¤una
iﬂaret say›lmas›. Gökbilimciler, önümüzdeki
birkaç ony›l içinde uzaya gönderilecek,
uygun teleskoplarla donat›lm›ﬂ uydu
tak›mlar›n›n, bu gezegenleri ortaya
ç›karacaklar›na güveniyorlar.
Üçüncü nedense, OGLE-2005-BLG-390Lb’nin
de¤iﬂik ve çok say›da gezegenin k›sa sürede
keﬂfi için ümit vaadeden bir teknikle
bulunmuﬂ olmas›. ﬁimdiye kadar keﬂfedilen
Güneﬂ-d›ﬂ› gezegenler, çevresinde
doland›klar› y›ld›z›n hareketinde yaratt›¤›
yalpan›n (Doppler yöntemi) ya da gezegenin
y›ld›z› önünden geçerken ›ﬂ›¤›nda yol açt›¤›
döngüsel art›ﬂ›n (transit yöntemi) izlenmesi
yoluyla belirlenmiﬂlerdi. Bu yöntemler,
Güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n, hareketlerinde
düzenli olarak tekrarlayan gariplikler var m›
diye uzun süreler gözlenmelerini
gerektiriyor.
Yeni gezegenin saptand›¤› kütleçekimsel
mikromerceklenme yöntemiyse, y›ld›zlar›n
genellikle çok küçük oldu¤u için izlenmesi
zor rasgele hareketlerinden yararlan›yor.

Ancak, bir y›ld›z bizim görüﬂ do¤rultumuzda
baﬂka bir y›ld›z›n önünden onu tam olarak
perdeleyecek biçimde geçerse, arkadaki
“kaynak” y›ld›z›n ›ﬂ›¤›n› kendi kütleçekiminin
etkisiyle büküyor. Dolay›s›yla öndeki y›ld›z,
dev bir mercek gibi arkadaki y›ld›z›n ›ﬂ›k
ﬂiddetini büyütüyor. Öndeki y›ld›z›n bir de
gezegeni varsa, bu kaynak y›ld›z›n ›ﬂ›¤›nda
fark edilir yeni bir art›ﬂa yol aç›yor.
“Mercekleyen” y›ld›z›n kütlesi ne kadar
büyük olursa, mikromerceklenme olay›n›n
süresi de o kadar uzuyor. Dolay›s›yla bir
y›ld›z›n neden oldu¤u mikromerceklenme
olay› bir ay kadar sürebilirken, gaz devi
gezegenlerin yol açt›¤› etki, günlerle,
Dünyam›z kütlesine yak›n gezegenlerin
etkisiyse saatlerle ölçülüyor. OGLE-2005BLG-390Lb’nin yol açt›¤› ek merceklenme,
12 saat sürmüﬂ. Bundan da gökbilimciler
gezegenin kütlesi, y›ld›za olan uzakl›¤› ve
dolay›s›yla yüzey s›cakl›¤›, yörünge periyodu
gibi özelliklerini belirlemiﬂler.
Yöntemin bir avantaj› da gökyüzünün görece
büyük bölgelerini ayn› anda gözlemeye izin
vermesi. Örne¤in, mikromerceklenmeyi 11
Temmuz 2005 tarihinde belirleyip, benzer
çal›ﬂmalar yapan öteki kuruluﬂlarla
yeryüzündeki çeﬂitli gözlemevlerini uyaran
Optik Kütleçekimsel Mikromerceklenme
Deneyi (Optical Gravitational Microlensing
Experiment – OGLE) adl› çal›ﬂma, her gece
Samanyolu’nun merkezi do¤rultusunda 10
milyon kadar y›ld›z› ayn› anda gözlüyor ve
parlakl›klar›ndaki de¤iﬂimleri bilgisayarlar
arac›l›¤›yla kaydediyor.
NASA Bas›n Bülteni, 25 Ocak 2006
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