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Gökbilim

Google Gö¤ü Yere ‹ndirdi
Art›k gökyüzü gözlemleri yapabilmek
için kentinizden uzak, zifiri karanl›kta,
so¤uktan titremenize gerek yok. Masaüstü bilgisayar›n›zla, hatta daha da keyif düﬂkünüyseniz rahat koltu¤unuzda
kuca¤›n›zdaki dizüstü ile gökyüzünü
boydan boya katedebiliyorsunuz. Hem
de amatör bir teleskopla ulaﬂabilece¤iniz hedeflerin çok ötesindekileri, yeryüzündeki ve hatta uzaydaki teleskoplar›n
belirleyebildi¤i ayr›nt›larla izleyebiliyorsunuz. Dünyadaki tüm gökyüzü merakl›lar›n› sevindiren bu olanaklar› sa¤layan, ünlü ‹nternet arama motoru
Google’›n 22 A¤ustos’ta kullan›ma açt›¤› “Sky in Google Earth” adl› program.
Program› çal›ﬂt›rmak için, önce “Google
Earth” (Google Yeryüzü) program›n›n
en yeni versiyonunu yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra, ana sayfadaki “view”
(izle) butonuna t›klad›¤›n›zda aç›lan
menüdeki “Switch to Sky” seçene¤ine
t›kl›yorsunuz. Burada karﬂ›n›za gelen
menüden de tek tek hedefleri (örne¤in
y›ld›zlar›n Eagle (Kartal) Bulutsusu
içindeki dev toz bulutlar›n›n uçlar›nda
oluﬂtu¤unu gösteren muhteﬂem “Pillars
of Creation” (Yarat›l›ﬂ Sütunlar›) görüntüsünü ya da kategorileri (Ör. Çarp›ﬂan
Gökadalar) seçiyorsunuz. Seçti¤iniz hedef önce gerçek y›ld›z ve gökadalar›n
görüntülerinden oluﬂan artalan üzerinde, içinde bulundu¤u tak›my›ld›z›n çizimiyle birlikte karﬂ›n›za ç›k›yor. Zoom
yaparak hedefe yaklaﬂt›¤›n›zdaysa tak›my›ld›z çizgileri kayboluyor ve hedefin ayr›nt›lar› belirmeye baﬂl›yor.
Google’›n, Hubble Uzay Teleskopu’nun
yönetildi¤i Uzay Teleskopu Bilim Enstitüsü’yle ortaklaﬂa haz›rlad›¤› programa
Avrupa Uzay Ajans› ESA da katk›da bulunmuﬂ.
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Program, Digitized Sky Survey (Say›sallaﬂt›r›lm›ﬂ Gökyüzü Taramas›) ve Sloan
Digital Sky Survey (Sloan Say›sal Gökyüzü Taramas›) adl›, görünür ›ﬂ›k dalgaboylar›nda yap›lm›ﬂ, y›llar süren geniﬂ
kapsaml› iki araﬂt›rman›n veritaban›na
dayan›yor. Bunlardan birincisi tüm gökyüzünün fotografik taramas› özelli¤ini
taﬂ›yor ve yaklaﬂ›k 1 milyon cismi içeriyor. Sloan taramas›ysa Gö¤ün yaklaﬂ›k
dörtte birini kaps›yor ve çok daha soluk yüz milyonlarca cismi içeriyor.
Programda Hubble Uzay Teleskopu’nun
öyküsünü anlatan ve çekti¤i ayr›nt›l›
görüntüleri kapsayan 125 foto¤raf da
bulunuyor.
Ayr›ca “Sky in Google Earth”
program›na baﬂka kiﬂi ve kuruluﬂlar, ek
katmanlar biçiminde bilgi paketçikleri
ya da programlar ekleyebiliyorlar.
Örne¤in, California Teknoloji Enstitüsü
(Caltech) araﬂt›rmac›lar›, geçici gökyüzü
olaylar›n›n gerçek zamanda izlenmesi
için yaz›lm›ﬂ bir program eklemiﬂler.
Program ﬂimdilik Gama ›ﬂ›n patlamalar›
ve mikromerceklenme olaylar›n›n

izlenmesiyle s›n›rl›; ama Caltech
programc›lar› ileride baﬂka ekler de
planl›yorlar. Gama ›ﬂ›n patlamalar›,
Güneﬂ’ten çok daha a¤›r y›ld›zlar›n
merkezlerinin çökerek karadelik
oluﬂturmas›yla tetiklenen, evrendeki en
ﬂiddetli patlamalar. Mikromerceklenme
ise, bir y›ld›z›n gerideki baﬂka bir
y›ld›z›n önünden geçerek, kütleçekim
alan›yla arkadaki y›ld›z›n ›ﬂ›¤›n›
odaklay›p parlakl›¤›n› art›rmas›. Bu
yolla bazen arkadaki y›ld›z›n çevresinde
dolanan gezegenler bile belirlenebiliyor.
Google’›n bu yeni hizmeti, amatörler
kadar profesyonel gökbilimcilerce de
heyecanla karﬂ›lanm›ﬂ bulunuyor.
Program›n ayr›ca etkili bir ders e¤itim
arac› olarak yayg›n kullan›m
kazanaca¤› da düﬂünülüyor.
Google Earth program›n›n en yeni versiyonu, http://earth.google.com adresinden ücretsiz yüklenebiliyor. Caltech’in koydu¤u ekiyse, http://voeventnet.caltech.edu/google/VOEventNet.kmz. adresinden indirebilirsiniz.
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