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Y›ld›z Tak›m›

Bu ayki yolculu¤umuzda Güneﬂ Sistemi’nin ikinci büyük gezegeni olan Satürn’e gidiyoruz. Satürn’ün yap›s› Jüpiter’inkine benzerlik gösteriyor. Onun da kaya ve buzdan oluﬂan bir çekirde¤i var. Ancak, bu çekirdek Jüpiter’inkiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
çok daha küçük kal›yor. Bu çekirde¤in çevresi de yine Jüpiter’deki gibi s›v› metalik
hidrojenden (Hidrojen, çok yüksek bas›nç alt›nda s›v› metal gibi davran›r.) oluﬂan
bir “iç manto”, bunun d›ﬂ›nda da büyük oranda s›v› hidrojenden oluﬂan d›ﬂ manto
bulunuyor. Gaz yap›daki atmosferse, hidrojen ve helyumdan oluﬂuyor.

Satürn:
Güneﬂ’ten uzakl›k: 1,42 milyar km
Dönme Periyodu: 10,65 saat
Dolanma Periyodu: 29,45 y›l
Kütle: 95 Dünya kütlesi
Çap: 58.232 km

Satürn’ün ilginç özelliklerinden biri, yo¤unlu¤unun
düﬂük olmas›. Asl›nda büyük oranda hafif moleküllerden oluﬂan bir gezegen için çok da beklenmedik bir
durum de¤il. Ama öteki gezegenlerin hiçbirinin yo¤unlu¤u yeryüzündeki suyunkinden düﬂük de¤il (Yani, bir ﬂekilde mümkün olsayd›, Satürn’ü suda yüzdürebilirdik!). Ancak, bu durumuna karﬂ›n o kadar büyük
ki, kütlesi gezegenimizinkinin yaklaﬂ›k 95 kat› kadar.
Öteki gaz devi gezegenlerin de beli belirsiz halkalar›
var. Satürn, çok belirgin olan halkalar›yla onlardan ayr›l›yor. Satürn’ün halkalar› çok geniﬂ bir band› and›r›yor. Bu band›n geniﬂli¤i 250.000 km’yi aﬂarken, kal›nl›¤› çok az; 1 km’nin alt›nda. Halkalar›n geniﬂli¤i, yüzeyden yaklaﬂ›k 420.000 km uza¤a kadar ulaﬂ›yor.
Halkalar, büyük oranda buz tanelerinden oluﬂuyor ve
onlar› oluﬂturan parçalar›n büyüklü¤ü, bir toz tanesinden birkaç metre çapl› parçalara kadar de¤iﬂiyor.
B‹L‹M ve TEKN‹K 120 Ekim 2007

Bilim insanlar›, halkalar›n nas›l oluﬂtu¤u konusunda
ayr›nt›l› bilgiye sahip de¤iller. Ancak, öne sürülen üç
temel varsay›m var. Bunlardan ilkine göre halkalar,
gezegenlere çarpan çeﬂitli göktaﬂlar›n›n hem kendi
parçalar›n›n hem de gezegenden kopartt›klar› parçalar›n yörüngeye yerleﬂmiﬂ hali. ‹kinci varsay›msa, halkalar› oluﬂturan parçalar›n gezegenin uydular›n›n birbirleriyle ya da baﬂka bir gökcismiyle çarp›ﬂmas›ndan
kaynaklanabilece¤ini söylüyor. Üçüncü varsay›m, bu
tozlar›n, gezegenlerin oluﬂum aﬂamas›ndan kald›¤›
yönünde. Bu son varsay›m, Satürn’ün ﬂu anki halkalar› için pek olanakl› görünmüyor; çünkü bunlar› oluﬂturan maddenin bu kadar eski olmad›¤› düﬂünülüyor.
Halkalar›n içinde, çaplar› birkaç kilometreyi bulan parçalar da var. Bunlar, genelde uydu olarak nitelendiriliyor. Halkalar› oluﬂturan madde, çok büyük oranda
buz parçalar›ndan, yani sudan oluﬂuyor. Parçac›klar›n
geri kalan›ysa kayasal maddeler. E¤er halkalar› oluﬂturan bütün maddeyi bir araya toplayabilseydik, oluﬂacak cismin çap› asteroitlerin baz›lar›ndan daha küçük,
100 km civar›nda olurdu.
Satürn, Güneﬂ Sistemi’ndeki ikinci en büyük uyduya
sahip. Titan da, Jüpiter’in uydusu Ganymede gibi
Merkür’den biraz daha büyük. Titan’›n büyük oranda
azottan oluﬂan kal›n atmosferinin, Yer’in ilk zamanlar›ndaki atmosferine benzedi¤i düﬂünülüyor. Güneﬂ
Sistemi’ndeki öteki uydular›n hiçbirinde böylesine kal›n bir atmosfer yok.
Satürn, baﬂka uydulara da sahip. Bu uydular›n bir bölümü, Jüpiter’in Galileo uydular› gibi buzlu yap›da.
Geriye kalan›ysa kayal›k görünümde. Günümüze kadar keﬂfedilen uydular›n say›s› 60.
Alp Ako¤lu

