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Gökbilim

Samanyolu’nun
Uydular› Ayr›
Kumaﬂtan
Avrupa Güney Gözlemevi’nin ﬁili’deki
“Çok Büyük Teleskopu”nu kullanan bir
grup gökbilimci, Samanyolu’nun en yak›n
dört uydu gökadas›n›n farkl› kökenlere sahip oldu¤unu belirlediler. Son kuramsal

modeller, evrende önce küçük gökadalar›n
oluﬂtu¤unu, bunlar›n daha sonra birleﬂerek Samanyolu gibi büyük gökadalar›
meydana getirdi¤ini söylüyor. Evren ilk
baﬂta neredeyse tümüyle hidrojen ve hel-

Titan’›n Atmosferi Eski
Dünya Atmosferi Gibi

Yak›n Y›ld›zlar Araﬂt›rma Konsorsiyumu
(RECONS) adl› bir gökbilim grubu, Güneﬂ’ten
33 ›ﬂ›ky›l› yar›çapl› uzakl›ktaki uzay hacmi
içinde 20 yeni y›ld›z keﬂfetti¤ini aç›klad›.
Böylece bu hacim içinde Güneﬂ Sistemimiz
d›ﬂ›nda keﬂfedilmiﬂ olan y›ld›zlar›n say›s›
348’e ulaﬂm›ﬂ bulunuyor. Bunlar›n 239’uysa
“k›rm›z› cüce” diye adland›r›lan, Güneﬂ’ten
çok daha küçük kütleli ve so¤uk olan türden.
Böylece bulgular, gökadam›z
Samanyolu’ndaki en az
100 milyar y›ld›zdan
%69’unun k›rm›z›
cüce oldu¤u
yolundaki tahminleri
do¤rulam›ﬂ oluyor.
NASA Bas›n Bülteni, 14 Kas›m
2006

NASA Bas›n Bülteni, 7 Kas›m 2006

çac›klar›n›n oluﬂtu¤unu gözlemlediler. Dünya’n›n ilk zamanlar›nda sahip oldu¤u atmosferde oldu¤u gibi, kar›ﬂ›mda karbondioksit
gaz›n›n olmas› durumundaysa, daha farkl›
aerosoller elde ediliyor. Araﬂt›rmac›lar, bu
aerosollerin Dünyam›z›n yüzeyine ya¤arak
yaﬂam› destekleyen bir ortam oluﬂturdu¤unu
düﬂünüyorlar. Hesaplar, Dünyam›z›n ilk zamanlar›nda bu sisten gezegen yüzeyine her
y›l 100 milyon ton organik madde ya¤d›¤›n›
gösteriyor. Organik sisin ayr›ca, Dünya’da
ortaya ç›kan ilk yaﬂam formlar›n› Güneﬂ’ten
gelen zararl› morötesi ›ﬂ›n›mdan korudu¤u
da düﬂünülüyor.

NASA araﬂt›rmac›lar›, Satürn’ün uydusu Titan’›n atmosferindeki organik sisin, Dünyam›z›n ilk zamanlar›nda sahip oldu¤u ve gezegenimizde yaﬂam›n ortaya ç›kmas›nda etken olan atmosfer sisine benzedi¤ini belirlediler. Araﬂt›rmac›lar, Titan’›n nitrojen ve metandan oluﬂan atmosferini temsil eden kar›ﬂ›mlar› Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› temsil eden morötesi
›ﬂ›kla bombard›man ettikleri laboratuvar deneylerinde, Titan’›n kal›n atmosferinde gözlenen kal›n organik sisteki gibi aerosol par-

Komﬂu Y›ld›zlar
Ço¤al›yor

yumdan oluﬂtu¤undan (öteki elementlerin
büyük ço¤unlu¤u y›ld›zlar›n merkezlerinde sentezleniyor) cüce gökadalardaki a¤›r
element içeri¤i en alt düzeyde olmal›. Gökadam›z Samanyolu da, kendisinden 1000
kat daha soluk uydu gökadalarla çevrili.
Araﬂt›rmac›lar, bunlardan Ocak, Heykeltraﬂ, Sextans ve Karina içinde bulunan
2000 dev y›ld›zdaki demir miktar›n› ölçmüﬂler. Bulgular, cüce gökadalardaki y›ld›zlarla Samanyolu halesindeki elementlerin ortalama bollu¤unun aﬂa¤› yukar› örtüﬂmesine karﬂ›l›k, a¤›r elementlerce en fakir y›ld›zlar›n, cüce gökadalarda bulunmad›¤›n› gösteriyor. Bu durum da, büyük gökadalar›n çevrelerindeki cüce uydular› yutarak geliﬂtikleri sav›na dayanan modelleri
geçersiz k›l›yor.

NASA Bas›n Bülteni, 7 Kas›m 2006

ﬁüpheli Asteroid
Zarars›z –
ﬁimdilik!
Porto Riko’daki 300 m çapl›
dev radyoteleskopu kullanan
gökbilimciler, Dünya’ya yak›n
bir yörüngede dolanan ikili bir
asteroid sisteminin yak›nda
gezegenimize çarpabilece¤i
yolundaki endiﬂelerin temelsiz
oldu¤unu belirlediler.
Araﬂt›rmac›lara göre KW4 ad›
verilen ve birbiri çevresinde dolanan iki
moloz y›¤›n›ndan oluﬂan sistemin,
Dünyam›za çarpmas›, en az 1000 y›l için
sözkonusu de¤il. KW4’ün özellikleri,
sistemin Dünya’ya 3 milyon km yaklaﬂt›¤›
2001 y›l›nda belirlenmiﬂ. Tek baﬂ›na
gezinen asteroidlerin özelliklerini

saptaman›n güçlü¤üne karﬂ›l›k ikili
asteroid sistemlerinin kütle, yo¤unluk vb.
özellikleri, üyelerin birbirlerine
uygulad›klar› kütleçekim sayesinde
duyarl› biçimde belirlenebiliyor.
NASA Bas›n Bülteni, 15 Kas›m 2006

