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M33 Triangulum
gökadas›

B‹L‹M VE TEKN

Plüton’a Ay›p Oldu
Güneﬂ Sistemi’nin so¤uk uçlar›nda bir büyük, iki de küçük yoldaﬂ›yla birlikte dolanmakta olan Plüton, Uluslararas› Astronomi
Birli¤i’nin (IAU) ald›¤› kararla yaln›zca gezegenler ailesinden ç›kar›lmakla kalmad›, üstüne üstlük bir de “cüce” s›fat› ald›. IAU’nun
24 A¤ustos tarihinde ald›¤› karar, son y›llarda Neptün’ün yörüngesi d›ﬂ›nda buz ve kayadan oluﬂan cisimlerle
dolu Kuiper Kuﬂa¤›’nda
peﬂpeﬂe büyük gökcisimleri keﬂfedilmesiyle
alevlenen “gezegen tan›m›” tart›ﬂmalar›na bir
nokta koydu. IAU taraf›ndan belirlenen tan›ma
göre “Gezegen, a)Güneﬂ
çevresinde yörüngede
dolanan, b)kendi kütle
çekiminin kat› cisim
kuvvetlerine üstün gelmesiyle bir hidrostatik denge biçimi (küremsi
biçim) kazanm›ﬂ ve c) yörüngesinin yak›nlar›n› baﬂka cisimlerden temizlemiﬂ gökcisimleridir”. Plüton ise, a ve b koﬂullar›n› yerine getirmesine karﬂ›n, Güneﬂ çevresinde 250 y›lda
kat etti¤i yolunun çevresini iyi süpürmedi¤i
için “cüce gezegen” s›n›f›na sokuldu. Ancak
1930 y›l›nda keﬂfedilen “eski gezegen” için
bir teselli olur mu bilinmez, bundan sonra ayn› kategoriye girecek gökcisimlerinin Plüton
cisimleri olarak tan›mlanmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Toplant›da daha önce sunulan ve Plüton’un

Plüton’un Yeni Aylar›
Uluslararas› Gökbilim Birli¤i, Haziran ay›nda Plüton’un k›sa süre önce keﬂfedilen küçük uydular›na resmi isimlerini verdi. ‹simler yine Yunan mitolojisinden ve yine Plüton’un gezindi¤i karanl›klara uygun düﬂen
cinsten. Plüton, yeralt› tanr›s› Hades’in Roma mitolojisindeki karﬂ›t›. Küçük uydular-

Yeni Güneﬂ Döngüsü
Baﬂl›yor
Gelecek güneﬂ döngülerini izlemek üzere
geliﬂtirilen bir teleskop, yeni baﬂlayacak
olan 24. döngünün ilk baﬂlang›ç iﬂaretlerini
belirledi. Genellikle 11 y›ll›k aral›klar› kapsayan güneﬂ döngüleri, y›ld›z›m›z›n yüzeyindeki görece so¤uk bölgeler olan ‘güneﬂ lekeleri’nde, manyetik f›rt›nalarda ve parlama denen plazma f›ﬂk›rmalar›ndaki art›ﬂ ve azal›ﬂlarla belirleniyor. Döngülerin seyri, tüm Güneﬂ Sistemi üzerinde etki yap›yor. Manyetik
f›rt›nalar Dünyam›zdaki elektronik haberleﬂme ve uydular üzerinde de olumsuz etki ya-
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büyük uydusu Charon’un, Kuiper Kuﬂa¤›’nda
8 Ocak 2006’da keﬂfedilen ve Plüton’dan büyük oldu¤u için 10. gezegen diye tan›mlanmas›na mutlak gözüyle bak›lan Xena (Zeyna)
ile Mars ve Jüpiter aras›ndaki asteroid kuﬂa¤›n›n en büyük üyesi Ceres’in gezegen statüsüne yükseltilmesi önerisi reddedildi. Nedenleri,
Charon’un bir uydu olmas›, savaﬂç› prenses
Xena’n›n da t›pk› Plüton gibi çevre temizli¤ine gereken ilgiyi göstermemesi, Ceres’inse
küre biçimli olmamas›.
Birçok gökbilimci Plüton’un gezegen statüsünden ç›kar›lmas› karar›n› k›smen duygusal,
k›smen de okul kitaplar›n›n tümüyle de¤iﬂtirilmesi zorunlulu¤u gibi
pratik nedenlerle tepkiyle karﬂ›lad›. Keﬂfetti¤i
Xena’n›n 10. gezegen
olmas› için uzun süre
çaba harcayan
California Teknoloji Enstitüsü gökbilimcisi
Mike Brown ise farkl› düﬂünüyor. “Xena’n›n
10. gezegen olarak kabul edilmemesinden tabii ki üzüntü duydum. Ama IAU’nun alm›ﬂ oldu¤u bu güç ve yürekli karar› da destekliyorum” diyor. Brown’a göre e¤er Plüton bugün
keﬂfedilmiﬂ olsayd› gezegen say›lmas› olanaks›zd›. “Zaten peﬂ peﬂe keﬂfedilen benzerleri
de ﬂimdiye kadar taﬂ›d›¤› s›fat›n ne kadar i¤reti durdu¤unun göstergesi.”
NASA Bas›n Bülteni, 24 A¤ustos 2006

dan birine ad›n› veren Nyx, gece tanr›s› (ad›
daha önce bir asteroite verildi¤i için uydu,
M›s›r mitolojisindeki karﬂ›t› Nix ile idare
edecek). Nyx’in çok say›da çocu¤undan birinin ad› Charon. Hydra ise, Plüton ve kar›s›
Persephone’nin yeralt› krall›klar›na girdi¤i
kap›y› bekleyen yedi baﬂl› y›lan.

Evren San›landan
Geniﬂ mi?
Ohio Eyalet Üniversitesi gökbilimcileri, evrenin geniﬂleme h›z›n› bulmak için ﬂimdiye kadar kullan›lan Hubble Sabiti yerine
farkl› bir yöntem geliﬂtirerek evrenin san›landan %15 daha geniﬂ ve yaﬂl› oldu¤unu öne sürdüler. Stanek ve ekibi, Samanyolu’nun komﬂular›ndan M33 Triangulum
gökadas›nda 5 günde bir birbirini perdeleyen iki y›ld›z› 10 y›l süreyle farkl› büyüklükteki teleskoplarla k›z›lötesi ve görünür
›ﬂ›k dalga boylar›nda gözlemiﬂler. Y›ld›zlar›n kütlelerini ölçen ekip, böylece bunlar›n sabit parlakl›k derecelerini belirlemiﬂ.
Bu de¤erleri y›ld›zlar›n Dünya’dan görünen parlakl›klar›yla karﬂ›laﬂt›ran araﬂt›rmac›lar, uzakl›klar›n›n Hubble Sabiti ile
var›lan 2,6 milyon de¤il, yaklaﬂ›k 3 milyon
›ﬂ›k y›l› oldu¤unu belirlemiﬂler.

Mars’ta Yüksek
Bulutlar
Mars Express uzay arac›, yüzeyin 80-100
kilometre üzerinde bulutlar›n varl›¤›n› belirledi. Bunlar ﬂimdiye kadar herhangi bir
gezegende görülen en yüksek bulutlar.
Bu yükseklikte s›cakl›k -193 derece oldu¤undan, bulutlar›n Mars yüzeyinden savrulmuﬂ mikroskopik toz zerrecikleri üzerinde yo¤uﬂmuﬂ karbondioksitten oluﬂtuklar› düﬂünülüyor.

Yeni Güneﬂ D›ﬂ›
Gezegen

NASA Bas›n Bülteni, 16 Haziran 2006
23. Güneﬂ döngüsü öngörüleri

p›yor. 23 döngünün en zay›f noktaya 2007
ﬁubat ay›nda düﬂece¤i öngörülmekteydi. Faaliyetlerde h›zl› bir art›ﬂsa, yeni döngünün
güçlü olaca¤›n›n bir iﬂareti.

Amatör ve profesyonel gökbilimcilerden
oluﬂan bir ekip, XO teleskopu adl› görece
basit ve ucuz bir ekipmanla yeni bir Güneﬂ d›ﬂ› gezegen keﬂfetti. 0,9 Jüpiter kütlesindeki gezegen, Kuzey Tac› (Corona
Borealis) tak›my›ld›z› bölgesinde 600 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta, XO-1 ad› verilen Güneﬂ benzeri bir y›ld›z›n çevresinde dolan›yor ve
önünden geçti¤inde y›ld›z›n ›ﬂ›¤›nda %2
azalmaya yol aç›yor. Yaklaﬂ›k 60.000 dolara mal olan “teleskop” 200 mm’lik iki telefoto objektiften ve gerekli ek parçalardan oluﬂuyor.

NASA Bas›n Bülteni, 16 A¤ustos 2006
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