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Destiny Karanl›k
Enerjiyi Araﬂt›racak
NASA, evreni ivmelenerek geniﬂleten “karanl›k” enerjinin özelliklerini belirlemek
üzere Destiny adl› bir uzay arac› geliﬂtirecek. 2013 y›l›nda f›rlat›lacak araç, 1,65
m’lik teleskopuyla önce 2 y›l boyunca
3000 uzak süpernovay› gözleyerek evrenin geniﬂleme tarihini saptayacak, sonra
da 1 y›l süreyle 1000 derece karelik bir
alan› gözleyerek, Büyük Patlama’dan günümüze evrendeki büyük ölçekte madde
da¤›l›m›n›n nas›l evrildi¤ini belirleyecek.

Samanyolu’nun
Rüzgar Gülleri
Samanyolu’nun merkezindeki karadeli¤e
komﬂu beﬂ dev y›ld›z›n s›rr› nihayet çözüldü. Yaklaﬂ›k 2,6 milyon Güneﬂ kütlesindeki
karadeli¤in hemen yak›nlar›nda yer alan beﬂ
y›ld›z›n çevrelerine toz saçt›¤› daha önceki
gözlemlerle belirlenmiﬂti. ‹ki gökbilimcinin
Hawaii’deki 10 metrelik Keck teleskoplar›yla
yapt›¤› yeni gözlemlerse, beﬂ y›ld›z›n her birinin asl›nda birer çift y›ld›z oldu¤unu ortaya koydu. Science dergisinin 18 A¤ustos
2006 say›s›nda yay›mlanan gözlem sonuçlar›, “Beﬂizler (Quintuplet) Kümesi”ndeki y›ld›zlar›n çevresindeki tozun rüzgar gülü biçiminde k›vr›ld›¤›n› ortaya koydu. Ömürlerinin sonuna yaklaﬂ›p “k›rm›z› dev” aﬂamas›na gelen y›ld›zlar, k›sa süreli ﬂiﬂme-büzülme
evreleri s›ras›nda çevrelerine hidrojen ve daha a¤›r moleküllerin birleﬂmesiyle oluﬂan
mikroskopik tozlar yayarlar. Gözlenen y›ld›z-

lar öylesine büyük ki, Güneﬂ benzeri y›ld›zlar milyarlarca y›l yaﬂarken, bunlar muazzam kütlelerinin bas›nc›n› dengelemek için
merkezlerinde birleﬂtirip daha a¤›r elementlere dönüﬂtürdükleri hidrojen yak›t›n› yaln›zca 5 milyon y›lda tüketip ölüm döﬂe¤ine
yatm›ﬂlar. Süpernova patlamalar›yla yok olmadan önce üst katmanlar›ndaki gaz› güçlü
rüzgarlar›yla uzaya püskürtüyorlar ve gaz
halindeki elementler, y›ld›z atmosferlerinin
d›ﬂ›nda uzay boﬂlu¤unda birleﬂerek karmaﬂ›k toz molekülleri oluﬂturuyorlar. Araﬂt›rmac›lara göre bu tozun rüzgar gülü biçimini
almas›ysa, ancak çok yak›n mesafeden birbirlerinin çevresinde dolanan y›ld›zlar›n rüzgarlar›n›n birbiriyle etkileﬂmesiyle mümkün.
NASA Bas›n Bülteni, 17 A¤ustos 2007

Colorado Üniversitesi (ABD) araﬂt›rmac›lar›, yeni Güneﬂ d›ﬂ› gezegenlerin bulunmas›n› kolaylaﬂt›racak görece basit ve ucuz
bir yöntem önerdiler. Dünya’dan 1,5
milyon km uzakl›¤a yerleﬂtirilecek, ince
plastikten yap›l›, çiçek yapraklar› biçiminde bir uzay kalkan›, y›ld›zlar›n güçlü ›ﬂ›¤›n› perdeleyerek, çevrelerindeki olas› gezegenlerden gelecek zay›f ›ﬂ›¤›n, 24.000 km
gerisinden gelen bir uzay teleskopuna
odaklanmas›n› sa¤layacak.

Planemolar Bulundu

Toz F›rt›nalar› Mars’ta
Yaﬂam› Zehirlemiﬂ mi?
California Üniversitesi (Berkeley)
araﬂt›rmac›lar›na göre, zaman zaman Mars’›
tümüyle örterek “k›z›l gezegen”
yak›ﬂt›rmas›na esin veren toz f›rt›nalar›,
hidrojen peroksit gibi olas› yaﬂam formlar›
için zehirleyici olan bir dizi aﬂ›nd›r›c›
molekülün oluﬂumuna ve gezegen yüzeyine
kar gibi ya¤mas›na neden olmuﬂ olabilir. E¤er
bu süreç Mars’›n kuru ve tozlu oldu¤u son 3
milyar y›ld›r sürüyorsa, gezegenin topra¤›
bizim tan›d›¤›m›z anlamda yaﬂama olanak
b›rakmayacak kadar toksik hale gelmiﬂ
olabilir. Fizikçi Gregory Delory ve ekibince
Astrobiology dergisinde yay›mlanan yaz›da,
f›rt›na bulutlar› içinde oluﬂan statik elektri¤in,
Mars atmosferinde en çok bulunan moleküller
olan su buhar› ve karbondioksiti parçalayarak
hidroksil (OH) ve karbonmonoksit (CO)

Uzay
Kalkan›yla
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molekülleri oluﬂturdu¤unu,bunlar›n da
birleﬂerek toksik hidrojen peroksit (H2O2) ve
daha karmaﬂ›k oksitlendirici moleküller
oluﬂturdu¤u gösterildi.

Gökbilimciler, birbiri çevresinde dönen iki
“gezegen kütlesi cismi” (Planetary-Mass
Object ya da k›saca planemo) buldular.
Biri 7, di¤eri 14 Jüpiter kütlesindeki cisimler, Güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n çevresinde dolanan gezegenleri and›r›yorlar. Bunlara gezegen yerine planemo denmesinin
nedeni, gezegenler gibi oluﬂum aﬂamas›ndaki bir y›ld›z›n çevresindeki disk içindeki
gaz ve tozun kütleçekimi ve çarp›ﬂmalarla
toplanmas› süreciyle de¤il, y›ld›zlar› oluﬂturan gaz ve toz bulutlar›n›n çökmesiyle
oluﬂmalar›. Bir milyon yaﬂ›ndaki çift aras›ndaki uzakl›k, Güneﬂ’le Plüton’un aras›ndaki uzakl›¤›n 6 kat›.
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