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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

D›fl Gezegenin
Kaynayan
Atmosferi

Yeni Ufuklara Tam Gaz

Hubble Uzay Teleskopu’nu kullanan gökbilimciler, Günefl Sistemimizin d›fl›nda bulunan
bir gezegenin atmosferini incelediler. HD
209458b olarak tan›mlanan gezegen, y›ld›z›na adeta sürtünürcesine dolan›yor. Yörünge
uzakl›¤›, Merkür’ün Günefl’e olan uzakl›¤›n›n
onda biri. Atmosferin d›fl katmanlar›nda yaln›zca 1000 kilometre kal›nl›¤›ndaki yo¤un bir
hidrojen katman›na odaklanan gözlemlerde,
bu yak›nl›k (ve muazzam ›fl›n›m) nedeniyle
her saniye 10.000 ton gaz›n uzaya kaçarak
gezegenin ard›nda bir kuyrukluy›ld›z gibi bir
“egzoz duman›” oluflturdu¤u belirlendi.

Umut Mars’›n Derininde

Dünya’dan flimdiye kadar gönderilmifl en h›zl›
uzay arac› olan Yeni Ufuklara, Plüto ve Kuiper Kufla¤›’na olan yolculu¤unun önemli bir
aflamas›nda Günefl Sistemi’nin dev gezegeni
Jüpiter’e sürtünürcesine geçerek hedefine
ulaflmak için gereken h›z› kazand›.
Sekiz y›l sonra Plüton’a yaklaflmas› beklenen
Yeni Ufuklara, Jüpiter’in 2,3 milyon kilometre
yak›n›ndan (Dünya-Ay uzakl›¤›n›n 6 kat›) geçerken, h›z› saatte 14.000 km artt›.
Uzay arac› bu yak›n geçifl s›ras›nda Jüpiter’in

çalkant›l› atmosferini görüntüledi, Dünya’dan
görünmeyen tozlu halkalar›n› inceledi, gaz devi gezegenin dört büyük uydusu olan Io, Europa, Ganymede, ve Callisto’nun yüzey haritalar›n› ç›kard› ve Jüpiter’in muazzam manyetik
alan k›l›f›n› inceledi. Yeni Ufuklara, Jüpiter’e
olan 800 milyon km’lik mesafeyi 1 y›l›n az
üzerinde katederek flimdiye kadar bu gezegeni
ziyaret eden en h›zl› gezgin s›fat›n› kazand›.
Astronomy, Haziran 2007

Asteroidlerde fiafak
NASA’n›n Dawn (fiafak) adl› uzay arac›n›n,
Asteroid kufla¤›ndaki en büyük
asteroidlerden olan Ceres ve Vesta’ya
yapaca¤› yolculu¤un Haziran sonunda
bafllamas› bekleniyor. Araçta bulunacak
olan h›z ayarl› üç iyon motoru, 10 y›ll›k
yolculu¤un yar›s›nda araca itki sa¤layacak.
‹tki sistemi arac›n h›z›nda saatte 36.000
km’ye ulaflan h›z de¤ifliklikleri yapabilecek.
Arac›n 20 metre boyundaki günefl
panelleri, Günefl’ten Dünya’ya kadar olan
uzakl›kta araca 10 kilowat güç sa¤layacak
(Ortalama bir evin günlük gereksiniminin
2,5 kat›). Üretilen elektrik, yak›t olarak
kullan›lan ksenon atomlar›n› iyonlaflt›racak
ve iyonlar› ivmelendirerek uzay arac›na itki
sa¤layacak. 2001 yl›l ekim ay›nda Vesta’ya
ulaflacak olan Dawn, asteroidi 6 ay süreyle
inceledikten sonra Ceres’e yönelerek yeni
hedefine 2015 flubat›nda varacak. Önce
arac› her iki asteroid çevresinde 700 km
yükseklikte bir üst yörüngeye indirecek

Komflumuz “K›z›l Gezegen”de geçmiflte ya da
günümüzde ilkel de olsa yaflam›n varolup olmad›¤›n›n belirlenmesi, Mars’a yap›lan ve
planlanan araflt›rma seferlerinin öncelikli hedeflerinden biri. NASA taraf›ndan Mars’a gönderilen uzay araçlar›, gerek yörüngedeki yerlerinden, gerekse yüzeye indirilen sondalarla
yüzeyde yaflam izleri arad›lar. Ancak, son bulgular, e¤er varsa bu izlerin yüzeyde bulunmayaca¤›n› gösteriyor. NASA’dan bir grup astrobiyoloji (Günefl Sistemi d›fl›nda yaflam bilimi)
uzman›na göre fliddetli kozmik radyasyon,
(uzaydan gelen yüksek enerji yüklü
parçac›klar) yüzeyin birkaç metre alt›na
kadar olan katmanda herhangi bir hücrenin
yaflam›na izin vermez.

En H›zl›
Nötron Y›ld›z›

olan iyon motorlar›, daha sonra arac› daha
da yavafllatarak yüksek çözünürlüklü
görüntüleme için 75 kilometre
yükseklikteki alt yörüngeye indirecek.
Astronomy, Haziran 2007

Avrupa Uzay Ajans› ESA’n›n INTEGRAL Gama Ifl›n› Uzay Teleskopu, Günefl’ten çok daha
büyük kütleli y›ld›zlar›n süpernova patlamalar›yla yok olmalar›ndan arta kalan nötron y›ld›zlar›n›n en h›zl›s›n› belirledi. Patlayan y›ld›z›n çöken ve 10-20 km çap›nda yo¤un bir küre ölçe¤ine kadar s›k›flan merkezinden baflka
bir fley olmayan bir nötron y›ld›z›, bu çöküfl
s›ras›nda kendi çevresinde büyük bir dönüfl
h›z› kazan›yor. INTEGRAL’in gözlemledi¤i
XTE J1739-285 adl› nötron y›ld›z›, kendi çevresinde saniyede 1122 kez dönüyor.
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