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Y›ld›z Tak›m›

Kayasal gezegenleri ve asteroit kuﬂa¤›n› geride b›rakt›ktan sonra, bu gezegenlere
hiç de benzemeyen “gaz devleri”ne do¤ru ilerliyoruz. Jüpiter, bu gezegenler aras›nda Güneﬂ’e en yak›n olan› gaz devlerinin ve sistemin en büyük gezegeni. Öyle ki,
öteki tüm gezegenlerin toplam kütlesinin 2,5 kat›nda kütleye sahip.
Bu etki o kadar güçlü ki, neden oldu¤u hareketler uydunun ›s›nmas›na yol aç›yor. Io’nun yüzeyi, yanarda¤lardan püsküren kükürtlü lavlar nedeniyle t›pk› bir pizzay› and›r›yor.
Europa, kat› bir yüzeye sahip
olsa da, Güneﬂ sistemindeki
ço¤u uydunun tersine düzgün bir yüzeye sahip. Yüzeyinde neredeyse hiç krater
yok. Bu da, uydunun yüzeyinin sürekli yenilendi¤ini düﬂündürüyor. Yüzeyde, kraterler yerine uzun çatlaklar bulunuyor. Uydunun yüzeyini yaklaﬂ›k 5 km kal›nl›kta bir buz katman› kapl›yor. Bunun alt›ndaysa, 50 km, belki de daha derin su kütlesinin
bulundu¤u san›l›yor.
Gezegenin iç yap›s› küçük, kayal›k bir çekirdek ve bunu
saran metalik hidrojenden oluﬂur. ‹ç mantonun etraf›ndaki d›ﬂ manto, s›v› halde hidrojen ve helyum içerir. D›ﬂ
mantoyu saran gaz katman›, yine büyük oranda hidrojenden oluﬂur ve atmosfer olarak adland›r›l›r. Jüpiter bu
haliyle, Güneﬂ’inkine benzer bir bileﬂime sahip. 9 saat 55
dakika süren dönüﬂü, gezegenin atmosferinde güçlü f›rt›nalara yol açar. Bunlar›n en ünlüsü olan Büyük K›rm›z›
Leke, yaklaﬂ›k Dünya çap›nda ve yüzy›llard›r sürüyor.
Satürn’ünki gibi belirgin olmasa da Jüpiter’in de bir halka
sistemi var. Halkalar›n, gezegenin uydular›na çarpan
göktaﬂlar›n›n neden oldu¤u enkazdan oluﬂtu¤u san›l›yor.
Jüpiter’in dört büyük uydusu, “Galileo uydular›” olarak
adland›r›l›yor. Galileo uydular›yla birlikte, gezegenin bilinen 63 uydusu var. Bu uydular›n ço¤unun gezegen taraf›ndan yakalanm›ﬂ küçük gezegenler yani asteroitler olduklar› düﬂünülüyor.
Jüpiter’e en yak›n olan uydu
Io, Güneﬂ Sistemi’nin volkanik bak›mdan en etkin gökcismi. Bunun nedeni, Jüpiter’in yaratt›¤› gel-git etkisi.

Ganymede, Güneﬂ sisteminin en büyük uydusu. Öyle
ki, Merkür’den bile daha büyük. Yüzeyinde göktaﬂ› çarpmas› sonucu oluﬂmuﬂ kraterler var. Ancak bu kraterler
sanki bir buza sert bir cisimle
vurulmuﬂ gibi görünüyor.
Bu da kabu¤un kayayla birlikte önemli miktarda buzdan
oluﬂtu¤unu gösteriyor. Uydunun kabu¤unu alt›ndaysa
kal›n bir su buzu katman› bulunuyor.
Callisto, yap›s› bak›m›ndan
Ganymede’e benziyor. Ancak, uydunun yüzeyinin çok
eskiden ﬂekillendi¤i belli.
Çünkü Callisto, Güneﬂ Sistemi’ndeki en kraterli gökcismi.
Bu da onun en eski yüzeye
sahip oldu¤unu gösteriyor.
Jüpiter’e uzak oluﬂu, onun h›zl› so¤umas›ndaki en büyük
etkenlerden biri.
Alp Ako¤lu

