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Gökbilim

Sekiz mi Olsun, On mu?
Bonn Üniversitesi ve Max Planck Radyo
Astronomi Enstitüsü’nden gökbilimcilerin
geçti¤imiz y›l Kuiper Kuﬂa¤›’nda keﬂfedilen
gökcisminin Plüton’dan daha kütleli
oldu¤unu belirlemeleriyle, Güneﬂ Sistemi bir
kimlik bunal›m›na girmiﬂ bulunuyor:
Bundan böyle ders kitaplar›nda Güneﬂ
Sistemi’ni oluﬂturan gezegenlerin say›s› 10
olarak m›, yoksa 8 olarak m› belirtilecek?
Kuiper Kuﬂa¤›, Güneﬂ Sistemi’nin yaklaﬂ›k
4,5 milyar y›l önce oluﬂmas›n›n art›¤› olan
buzdan ve kayadan yap›l› irili ufakl›
cisimlerin doldurdu¤u bir bölge. Neptün’ün
yörüngesi d›ﬂ›nda yer alan bu bölge,
uzakl›¤› nedeniyle iç Güneﬂ Sistemi’nde
oldu¤u gibi gezegenlerin kütleçekim
etkileriyle oluﬂum art›klar›ndan
temizlenmemiﬂ. Dolay›s›yla Güneﬂ’ten 4
milyar km’den daha fazla uzakl›kta yer alan
bu kuﬂakta bulundu¤u tahmin edilen
100.000 “Kuiper Kuﬂa¤› Cismi”, aﬂa¤›
yukar› kararl› yörüngelerde Güneﬂ
çevresinde yaklaﬂ›k 300 y›ll›k periyodlarla
dolan›yorlar. Aralar›ndan baz›lar› zamanla
bu dengeli yörüngelerini yitiriyorlar ve
“yak›n periyotlu kuyrukluy›ld›zlar”
toplulu¤u olarak Güneﬂ’e yaklaﬂ›yorlar.
Plüton da bu kuﬂak içinde yer al›yor.
Charon ve yeni keﬂfedilen öteki iki uydusu
ile birlikte bu kuﬂaktaki cisimlerin
özelliklerini taﬂ›yor.
Söz konusu gökcisminin duyurusu,
geçti¤imiz yaz yap›lm›ﬂt›. Geçici resmi ad› da
ilk kez gözlenip unutuldu¤u y›la gönderme
yapan 2003 UB313 olarak konmuﬂtu.
Ancak medya, Plüton’dan daha büyük
oldu¤u bildirilen bu cisme televizyon
dizilerindeki savaﬂç› prenses Xena’n›n
(Zeyna) ad›n› uygun gördü. Daha sonra
B‹L‹M ve TEKN‹K 12 Mart 2006

belirlenen küçük uydusuna da Zeyna’n›n
küçük yoldaﬂ› Gabrielle’in ad› verildi. Zeyna,
anlaﬂ›lan so¤u¤u ve karanl›¤› seviyor. Aﬂ›r›
derecede eliptik yörüngesinin Güneﬂ’e en
uzak noktas›, 150 milyon kilometrelik
Güneﬂ-Dünya uzakl›¤›n›n 97 kat›, yani
Plüton’un en uzak yörünge noktas›ndan iki
kat daha uzak. Dolay›s›yla yörünge periyodu
da Plüton’unkinin iki kat›.
Bu cismi öteki Kuiper Kuﬂa¤› cisimlerinden
ay›ran bir özellik de, yörünge düzleminin,
ötekilerinkine 45 derece aç› yapmas›.
Gökbilimciler, 2003 UB313’ün bu aﬂ›r›
eliptik ve aç›l› yörüngeye, Neptün’le bir
yak›n geçiﬂ sonucu yerleﬂmiﬂ olabilece¤ini
düﬂünüyorlar.
2003 UB313, 2005 y›l›nda California
Teknoloji Enstitüsü (Caltech)
gökbilimcilerinden Prof. Mike Brown ve
ekibi taraf›ndan keﬂfedilmiﬂti.
Araﬂt›rmac›lar, cismin h›z›ndan Güneﬂ’e olan
uzakl›¤›n› ve yörüngesinin biçimini
hesaplayabilmiﬂlerdi. Brown ve ekibi, cismin
büyüklü¤ünü belirleyememiﬂ, ancak optik
parlakl›¤›na bakarak Plüton’dan daha büyük
olmas› gerekti¤i sonucunu ç›karm›ﬂt›.

Görünür (optik) ›ﬂ›k dalga boylar›nda Güneﬂ
Sistemi’ndeki cisimler, yans›tt›klar› Güneﬂ
›ﬂ›¤› sayesinde seçilebiliyorlar. Dolay›s›yla
bunlar›n görünür parlakl›¤›, hem
büyüklüklerine, hem de yüzeylerinin Güneﬂ
›ﬂ›¤›n› yans›tma oranlar›na ba¤l› oluyor. Bu
yans›tma oran›ysa oldukça de¤iﬂken.
Örne¤in, kuyrukluy›ld›zlar›n ço¤u,
üzerlerine düﬂen ›ﬂ›¤›n ancak %4’ünü geri
yans›t›rken, Plüton’da bu oran %50’ye
ç›k›yor. Böyle olunca da bir cismin
büyüklü¤ünü, yans›t›c›l›k de¤erini bilmeden
yaln›zca yans›tt›¤› ›ﬂ›¤›n miktar›ndan do¤ru
olarak hesaplamak olanakl› de¤il.
Bu sorunu aﬂmak için Bonn grubu,
‹spanya’da bulunan 30 metrelik IRAS
teleskopunu ve MaxPlanck Radyo
Astronomi Enstitüsü’nce geliﬂtirilen
MAMBO isimli bir milimetrik bolometreyi
kullanarak, 2003 UB313’ün yayd›¤› ›s›
radyasyonunu 1,2 mm dalga boyunda
ölçmüﬂ. Bu dalga
boyunda
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yans›yan güneﬂ ›ﬂ›¤› ihmal edilebilir
düzeyde oluyor ve cismin parlakl›¤› yaln›zca
yüzey ›s›s› ve cismin büyüklü¤ünce
belirleniyor. Cismin yüzey ›s›s›, Güneﬂ’e
olan uzakl›¤›ndan kolayca
hesaplanabildi¤inden, 1,2 mm dalga
boyundaki parlakl›¤›, büyüklü¤ü konusunda
güvenilir bir de¤er sa¤l›yor. Yap›lan
hesaplar sonucu ekip, cismin çap›n›,
yaklaﬂ›k 3000 km olarak belirlemiﬂ. Bu çap,
Plüton’un çap›ndan 700 km daha fazla.
2003 UB313’ün yans›t›c›l›¤› da %60 olarak
belirlenmiﬂ ki, bu da Plüton’unkine oldukça
yak›n.
Ölçümleri yapan Bonn Üniversitesi ekibini
yöneten Prof. Frank Bertoldi, “Bu durumda,
2003 UB313’e de ayn› statü tan›nmad›kça,
Plüton’un bir gezegen olarak tan›mlanmas›
giderek daha da zorlaﬂ›yor” diyor. Max
Planck Radyo Astronomi Enstitüsü’nün
baﬂkan› Dr. Wilhelm Altenhoff’a göre
Plüton’dan daha büyük bir Kuiper Kuﬂa¤›
Cismi’nin bulunmuﬂ olmas› çok heyecan
verici bir geliﬂme. “Bu, bize asl›nda kendisi
de bir Kuiper Kuﬂa¤› Cismi kategorisine
sokulmas› gereken Plüton’un, öyle
ola¤anüstü bir cisim olmad›¤›n› gösteriyor.
Belki orada daha baﬂka küçük gezegenler
de bulabiliriz.”
NASA Bas›n bülteni, 31 Ocak 2006
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Plüton’un Aylar› da Çarp›ﬂma Ürünü
Amerikal› bir gökbilimci grubu, Plüton’un
yeni keﬂfedilen iki küçük ay›n›n da, PlütonCharon sistemini yaratan ayn› devasa
çarp›ﬂman›n ürünü oldu¤u sonucuna vard›lar.

Güneybat› Araﬂt›rma Enstitüsü’nden (SwRI)
Alan Stern yönetimindeki ekibe göre
çarp›ﬂmada ortaya ç›kan küçük aylar,
Plüton’un çevresinde buz ve moloz
parçalar›ndan oluﬂan bir disk meydana
getirmiﬂ de olabilirler.
‹ngiliz bilim dergisi Nature’da yay›mlanan
makalede ekip, Plüton’un küçük aylar›n›n,
çok daha büyük olan Charon’la ayn› yörünge
düzleminde bulunmalar›n›, dairesel
yörüngelere sahip olmalar›n› ve Charon ile
yörüngesel rezonans içinde ya da çok
yak›n›nda olmalar›n›, çarp›ﬂma teorilerine
kan›t olarak gösteriyor. Ayn› araﬂt›rmac›lara
göre, Güneﬂ Sistemi’nin uçlar›nda, Neptün’ün
yörüngesi d›ﬂ›ndaki Kuiper Kuﬂa¤› içinde
dolanan buz ve kayadan oluﬂmuﬂ cisimler
aras›nda çarp›ﬂma ürünü çok ayl› baﬂka
sistemler bulunmas› büyük olas›l›k. Bu
bölgede son y›llarda kütleleri Plüton’unkine
yaklaﬂan, hatta geçen çok say›da Kuiper
Kuﬂa¤› Cismi keﬂfedilmiﬂ bulunuyor.
Bunlardan en son keﬂfedilene baz›
gökbilimciler “10. gezegen” yak›ﬂt›rmas›n›
yap›yorlar. Xena (Zeyna okunur) ad› verilen
bu cismin de en az bir uydusu oldu¤u
belirlenmiﬂ durumda.
‹rili ufakl› çarp›ﬂmalar›n, Güneﬂ Sistemi’nin
oluﬂumunda ve dinamiklerinde büyük rolü
oldu¤u biliniyor. Dünyam›z›n uydusu Ay’›n da,
gezegenimize olu›ﬂumundan k›sa süre sonra
Mars kütlesinde bir baﬂka gezegenimsinin
çarpmas› sonucu oluﬂtu¤una inan›l›yor.
NASA Bas›n Bülteni, 22 ﬁubat 2006
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