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D›fl
Gezegen
Avc›s›
Son y›llarda yeryüzünden duyarl› araçlarla
yap›lan gözlemler, flimdiye kadar san›lan›n
tersine gezegen oluflumunun istisna de¤il,
neredeyse kural oldu¤unu gösterdi. 10
y›ldan az bir süre içinde varl›¤› belirlenen
gezegenlerin say›s› 200’ü aflm›fl bulunuyor.
Ancak belirlenen bu gezegenlerin pek ço¤u,
y›ld›zlar›n›n hemen dibinde dolaflan Jüpiter
kadar ya da daha büyük “gaz devi”
gezegenler. Oysa, gökbilimciler y›ld›zlar›n
etraf›nda bir iki tane de¤il, çok daha fazla,
ço¤u kayaç olan gezegenin bulundu¤undan
kuflkulan›yorlar. Gaz devleri, y›ld›zlar›n›n
dönüfl hareketinde yol açt›klar› küçük
yalpalar›n gözlemlenmesiyle
belirlenebilirken, Dünyam›z benzeri küçük
kayaç gezegenlerin belirlenebilmesi içinse
özel tasarlanm›fl uzay araçlar›yla do¤rudan
gözlemler gerekiyor. NASA ve Avrupa Uzay
Ajans› ESA bu amaçla uydular ve uydu
tak›mlar› haz›rlarken, Fransa bu alanda bafl›

Gaz Kaça¤›n›n Gizemi
Günümüzde evrenin gaz bak›m›ndan zengin
sarmal gökadalarla, gaz fakiri eliptik gökadalardan yaklafl›k ayn› say›da bar›nd›rd›¤› düflünülüyor. Oysa, bugün 13,7 milyar y›l olan yafl›n›n yar›s›ndayken, gökadalar›n %80’i gaz zengiydi ve har›l har›l y›ld›z üretiyorlard›. Peki bu
sürede ne oldu da durum de¤iflti? Gökbilimciler gökadalar›n kitle halinde de¤iflim geçirmelerinin, gökada kümelerindeki h›rç›n ortamla
ilintili oldu¤unu düflünüyorlard›. Nihayet
Hubble Uzay Teleskopu’yla yap›lan gözlemler
bu öngörüyü do¤rulam›fl bulunuyor. Cardiff

Günefl D›fl›
Gezegeni Nas›l
Ölçersiniz?

Spitzer K›z›lötesi Uzay Teleskopu ile keflfedilen iki “s›cak Jüpiter”den biri olan HD
189733b, çap› ölçülebilen ilk Günefl d›fl›
gezegen olma onurunu kazand›. fiimdiye
kadar keflfedilen 200’den fazla d›fl gezegen, kendi Günefl Sistemimizdeki en büyük gaz devi gezegen olan Jüpiter kadar
ya da ondan daha kütleliler. Ayr›ca y›ld›zlar›na son derece yak›n yörüngelerde doland›kfllar›, dolay›s›yla da yüzey s›cakl›klar›
çok yüksek oldu¤u için bunlar “s›cak Jüpiterler” diye tan›mlan›yorlar.

B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

çekerek COROT adl› uyduyla gezegen av›na
geçti¤imiz, fiubat ay›ndan bu yana bafllad›.
Uydu da k›sa sürede ilk av›n› yakalad› ve
tabii ki ona kendi ad›n› verdi. Ne yaz›k ki
COROT-Exo-1b, bir kayaç gezegen de¤il, bir
gaz devi. Günefl benzeri bir gezegenin
çevresinde dolanan gezegenin kütlesi,
Jüpiter’inkinin 1,3 kat›, yar›çap›ysa 1,78
kat›. Monoceros (Tekboynuz) Tak›my›ld›z›
bölgesinde Dünya’dan 1500 ›fl›ky›l›
uzakl›ktaki gezegen, y›ld›z›n›n hemen
yan›bafl›nda dolan›yor ve bir yörünge
turunu yaklafl›k 1,5 günde tamaml›yor.
COROT’nun bir görevi de izledi¤i y›ld›zlar›n
iç yap›lar›n› incelemek. Uydu, gezegenlerin
varl›¤›n›, önlerinden geçtikleri y›ld›zlar›n
yayd›¤› ›fl›¤›n fliddetinde (›fl›k e¤risi) yol
açt›klar› ani oynamalarla belirliyor. Y›ld›z›n
iç yap›s›n›n incelenmesi (astrosismoloji)
göreviyse, y›ld›z›n ›fl›k e¤risindeki
sal›n›mlar›n gözlenmesiyle gerçeklefltiriliyor.

Bir De¤iflik Tutulma
Biz 60 y›l sonrakini beklerken Günefl 25
fiubat günü bir kez daha “tutuldu”. Görüntülerde Dünyam›z›n uydusu Ay’›n Günefl
önünden geçifli izleniyor. Olay›n tan›¤›ysa
hayli uza¤›m›zda. Görüntüler NASA’n›n
STEREO adl› Günefl gözlem tak›m›na ait iki
uydudan birinden morötesi dalgaboylar›nda
al›nd›. Olay s›ras›nda STEREO-B uydusu
Ay’dan, Dünyam›z›n oldu¤undan 4,4 kat
uzakl›kta bulunuyordu. Dünya’dan izlenen
bir tam tutulmada Günefl’i tümüyle örten
Ay’›n fotograflarda böylesine küçük görünmesinin nedeni, gözlem noktas›n›n uzakl›¤›.
Ama bu boyutlar›yla bile Ay, 6 Haziran
2012 y›l›nda Günefl’in önünden geçecek
olan Venüs’ün görünece¤i boyuttan 7 kat
büyük.

Ay’›n Elektrikleyen Yüzü

NASA Bas›n Bülteni, 4 May›s 2007

Üniversitesi’nden (‹ngiltere) gökbilimciler,
Dünya’dan 3,2 milyar ›fl›ky›l› uzakl›kta zengin
bir gökada kümesi olan Abell 2667’yi gözlemlerken, garip görünümlü bir sarmal gökada
dikkatlerini çekmifl. Kümenin muazzam kütlesi, gökaday› saatte 3,5 milyon km h›za ulaflt›r›yor ve küme içindeki kütleçekim etkileflimleri
içindeki gazla y›ld›zlar› kopar›p uzaya savuruyor. Ayr›ca küme içinde s›cakl›¤› on milyonlarca dereceyi bulan s›cak gaz›n bas›nc› gaz kaça¤›n› körüklüyor. Gaz›n› yitirme sürecinin 1 milyar y›l oldu¤u hesaplanan gökadan›n, bu sürenin henüz beflte birini tamamlad›¤› belirlenmifl.
Astronomy, Haziran 2007

Gezegenin y›ld›z› önünden geçifli s›ras›nda
yap›lan gözlemler, çap›n›n y›ld›z›n çap›n›n
%17’si oldu¤unu ortaya koymufltu. Peki
ama y›ld›z›n çap›n› nereden bilece¤iz? Georgia Eyalet Üniversitesi’nden (ABD) gökbilimciler, Mount Wilson gözlemevindeki
CHARA giriflimölçerinden yararlanarak y›ld›z›n aç›sal büyüklü¤ünü 0.38 miliarksaniye
olarak belirlemifller. Hipparcos uydusunun
geçekleflti¤i paralaks ölçümlerinden y›ld›z›n
63 ›fl›ky›l› uzakl›kta oldu¤u biliniyor. Bu
durumda, y›ld›z›n görünen çap›n›n, 1,1 milyon km uzunlu¤undaki gerçek çap›na karfl›l›k geldi¤i hesaplan›yor. Bu da gezegenin
yar›çap›n›n %10 yan›lma pay›yla 185.000
km olarak hesaplanmas›n› sa¤l›yor. Bu, Jüpiter’in çap›ndan yaklafl›k %30 daha büyük
bir de¤er.
Gezegenin kütlesi, y›ld›z›n›n tayf›nda meydana getirdi¤i Doppler kaymalar› sayesinde bilindi¤inden, bundan hareketle yo¤unlu¤u da santimetre küp bafl›na 0,75 gram
olarak ölçülüyor. Bu de¤er afla¤› yukar›
Satürn’ün yo¤unlu¤u kadar.
Sky & Telescope, Haziran 2007

NASA, Ay’a yeni insanl› seferlerin planlar›n›
haz›rlarken, gezegenbilimciler bir çözüm bulunmas› gereken yeni bir sorun belirlediler.
Araflt›rmac›lara göre Ay yüzeyi binlerce voltluk statik elektrik yüklü. Ay araflt›rmac›lar›,
bu statik enerjinin yolaçaca¤› k›v›lc›mlar›n,
astronotlar›n duyarl› ekipman›na zarar verece¤i uyar›s›nda bulunuyorlar.

“Shake It Up Dünyam!..

Gökbilimciler, Güneflimizin bir çan gibi titreflti¤ini (sal›nd›¤›n›) uzun süredir biliyorlard›. Kanada’n›n Queens Üniversitesi’nden istatistikçi David Thomson’un iddias›ysa, Dünya’n›n ve üzerinde ya da yak›n›nda bulunan
her fleyin de ayn› ritimle titreflti¤i. Araflt›rmac› ve ekibi, matematik modeller yard›m›yla
jeofizik kay›tlardaki rasgele parazitler içine
gizlenmifl olan ritmik titreflimleri ortaya ç›karm›fllar. Ekibe göre Günefl kaynakl› titreflimler Dünya’n›n plazmayla dolu manyetosferini, iyonosferini, jeomanyetik alan›n›, atmosferini ve Dünya’y› ayn› modda titrefltiriyor. Thomson, bir GSM flebekesinde meydana gelen ar›zay› araflt›r›rken, cep telefon konuflmalar›nda yaflanan kesilmelerdeki art›fl›n
da Günefl sal›n›mlar›n›n iyonosferdeki etkisini izledi¤ini görmüfl.

