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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Gökbilim

S›cak Neptün
Ayd›nlan›yor
Gökbilimciler bir yandan giderek daha
duyarl› hale gelen ayg›tlarla yeni Güneﬂ
d›ﬂ› gezegenleri keﬂfederken (say›
ﬂimdilik 241), üç y›l önce keﬂfedilen bir
gezegen üzerinde yeni gözlemler
ﬂaﬂ›rt›c› bulgular ortaya koydu. 33
›ﬂ›ky›l› uzakl›kta Aslan tak›my›ld›z›
bölgesinde bir k›rm›z› cüce y›ld›z olan
Gliese 436 adl› y›ld›z›n çevresinde
dolanan Gliese 436b, 2004 y›l›nda
y›ld›z›n›n dönme hareketi üzerinde
yapt›¤› yalpalar›n gözlenmesiyle
keﬂfedilmiﬂti. Geçti¤imiz may›s
ay›ndaysa, gezegenin varl›¤›, y›ld›z›n›n
önünden geçerken ›ﬂ›¤›n›
perdelemesiyle optik olarak da
do¤ruland›.
Elde edilen verilerin birleﬂtirilmesiyle,
gezegen ilginç bir kimlik kazanm›ﬂ görünüyor. Bir kere, ﬂimdiye kadar optik
olarak belirlenen “s›cak Jüpiter”lerin
dörtte biri kütleye sahip. Y›ld›z›n önün-

Kuiper Kuﬂa¤›’n›n
Kütlesi
Neptün’ün yörüngesinin d›ﬂ›ndan
(30 astronomik birim), baﬂlay›p
Güneﬂ’ten 50-100 astronomik birim
uzakl›¤a kadar uzanan Kuiper kuﬂa¤›,
içerdi¤i onca maddeye, Plüton ve Eris
gibi cüce gezegenlerden tutun da,
küçük buz parçalar› ve toz zerrelerine
kadar de¤iﬂen kütlelerde gök
cisimlerinin kalabal›¤›na karﬂ›n, fazlaca
a¤›rl›k taﬂ›m›yor.
Gökbilimciler daha önce kuﬂa¤›n Halley
kuyrukluy›ld›z›n›n yörüngesi üzerinde
etki yapmamas›na bakarak, içerdi¤i
madde konusundaki üst s›n›r› en fazla
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den transit geçiﬂi s›ras›nda siluetinin
y›ld›z›n ›ﬂ›¤›nda yol açt›¤› azal›ﬂ, gökbilimcilere gezegenin çap›n› hesaplama
olana¤› tan›yor. Gliese 436b’nin Dünya’n›n 23 kat› olan kütlesi, Neptün’ünkinden (17 Dünya kütlesi) biraz daha
yüksek; ama çap› aﬂa¤› yukar› ayn›.
Neptün’e benzerlik iç yap›da da sürüyor. Gliese 436b’nin de kaya ve demirden oluﬂan bir çekirde¤i ve onu çevreleyen kal›n bir su tabakas›ndan oluﬂan
mantosu bulunuyor. Ancak su, çekirdekten yay›lan s›cakl›¤a karﬂ›n, muazzam kütleçekim bas›nc›n›n etkisiyle kat›
hale s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ. Bu “buzdan” manto
tabakas›n›n, gezegenin kütlesinin yar›dan fazlas›n› oluﬂturdu¤u düﬂünülüyor.
Uranüs ve Neptün gibi Gliese 436b’nin
de hidrojen ve helyumdan oluﬂan bir
d›ﬂ atmosfere sahip oldu¤u san›l›yor.
Ancak, benzerlik buraya kadar. Gezegenin, k›rm›z› cüce y›ld›za uzakl›¤›, Dünbirkaç Dünya kütlesi olarak
belirlemiﬂlerdi. Gökbilimcilerin ço¤uysa
Kuiper Kuﬂa¤›’ndaki toplam maddenin
Dünya’n›nkinin onda birine eﬂit oldu¤u
düﬂünüyorlar. Yak›nlarda yap›lan
deneyse, Kuiper Kuﬂa¤›’ndaki maddenin
yayd›¤› termal ›ﬂ›n›m üzerine kurulu.

ya’n›n Güneﬂ’e olan uzakl›¤›n›n yaln›zca %3’ü kadar. Bu nedenle bir Gliese
436b “y›l›”, yaln›zca 2,644 gün!..
Gezegenin y›ld›z›na bu kadar yak›n olmas›n›n, yörüngesinin dairesel hale getirmesi gerekiyor. Gelgelelim, duyarl› ölçümler, yörüngenin hafifçe eliptik oldu¤unu ortaya koymuﬂ. Bu da, gökbilimcilere y›ld›z çevresinde bir baﬂka gezegenin varl›¤›n› düﬂündürüyor. Anncak
herhangi baﬂka bir gezegenin varl›¤›n›
optik olarak do¤rulamak olanaks›z gibi.
Çünkü,, Gliese 436b’nin yörünge düzlemi, y›ld›z›n ekvatoruna bir hayli dik.
Transit geçiﬂ y›ld›z›n kutbu yak›nlar›nda izlenebiliyor. Bu nedenle y›ld›za
Gliese 436b’den daha uzaktaki gezegenlerin, bizim bak›ﬂ do¤rultumuzda
y›ld›z›n önünden geçmesi neredeyse imkans›z.
Sky & Telescope, Eylül 2007

Araﬂt›rmac›lar bu ›ﬂ›n›m›n, evrenin ilk
zamanlar›ndan kalma fosil ›ﬂ›n›m olan
mikrodalga fon ›ﬂ›n›m› üzerinde etki
yap›p yapmad›¤›na bakm›ﬂlar. Sonuç
ayn›: uzaktan kalabal›k görünen Kuiper
kuﬂa¤›, yak›ndan bak›ld›¤›nda hayli boﬂ.
Sky & Telescope, Eylül 2007

