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Dinozorlar› Yokeden
Asteroidin Kayna¤›
Bulundu
Amerikal› ve Çek araﬂt›rmac›lar, 65
milyon y›l önce Dünya’ya çarparak
dinozorlarla birlikte birçok yaﬂam
formunun toptan yokolmas›na yol açan
asteroidin izini sürerek Mars ile Jüpiter
aras›nda yer alan Asteroid Kuﬂa¤›’nda
devasa bir çarp›ﬂman›n ürünü
oldu¤unu belirlediler.
Araﬂt›rmac›lar›n gerçekleﬂtirdikleri
bilgisayar benzetimlerine (simulasyon)
göre, günümüzde “Baptistina ailesi”
olarak bilinen bir göktaﬂlar› toplulu¤u,
160 milyon y›l önce Asteroid
Kuﬂa¤›’n›n en iç bölgesinde, 170
kilometre çapl› bir asteroide 60
kilometre çapl› bir baﬂkas›n›n çarpmas›
sonucu meydana geldi. Çarp›ﬂma
sonucu 10 kilometre çap›n üzerinde
300, 1 kilometre çap›n üzerinde de
140.000 göktaﬂ› ortaya ç›kt›. Nature
dergisince 6 Eylül’de yay›mlanan
araﬂt›rma sonuçlar›na göre, bu
cisimlerin güneﬂ ﬂ›¤›n› so¤urup ›s›
olarak geri yay›nlamalar› yoluyla
iﬂleyen bir süreç sonunda yörüngeleri
yavaﬂ yavaﬂ bir de¤iﬂim gösterdi.
Ayakta kalabilen büyük parçalar›n (en
az birkaç kilometre çapl›) yaklaﬂ›k
%20’si, Dünyam›z›nkiyle kesiﬂecek
yörüngelere oturdular. Bunlar›n da
%2’si zaman içinde Dünya’ya çarpt›.

65 milyon y›l önce dinozorlar›n ortadan
kalkmas›yla iliﬂkilendirilen asteroidin
bugün Meksika Körfezi’nin alt›nda
açt›¤› düﬂünülen 180 kilometre çapl›
Chicxulub kraterinde inceleme yapan

En Büyük Teleskop ‹spanya’dan

araﬂt›rmac›lar, toplad›klar› örneklerin
de Baptistina ailesindeki göktaﬂlar› gibi
karbonatl› kondrit yap›da oldu¤unu
belirlediler. Ekibe göre Ay’daki Tycho
krateri de Baptistina Ailesinin bir üyesi
taraf›ndan aç›lm›ﬂ. Dünya ve Ay’da
kraterlerin ortaya ç›k›ﬂ h›z›n›n son 100150 milyon y›l içinde iki kat›na
ç›kt›¤›na iﬂaret eden araﬂt›rmac›lar,
bunun da Baptistina ailesinin ortaya
ç›k›ﬂ› ve yörünge evrimiyle
aç›klanabilece¤ini söylüyorlar.
NASA Bas›n Bülteni, 31 A¤ustos 2007

‹spanya’n›n Kanarya Adalar›’nda inﬂa
etti¤i Gran Telescopio Canarias (GTC),
ﬂimdilik dünyan›n en büyük teleskopu
olma özelli¤ini, ABD’deki ikiz Keck
teleskoplar›n›n elinden ald›. 10,4 metre
ayna çapl› GCT, 10 m’lik Keck
teleskoplar›n› “burun fark›yla” geçiyor.
Ancak, ikiz Keck’lerin ya da Avrupa
Uzay Ajans›n›n ﬁili’de kurulu bulunan
ve her biri 8,2 metrelik dört
teleskoptan oluﬂan “Çok Büyük
Dizge”nin “giriﬂimölçüm” (birden fazla
teleskopla tek bir görüntü oluﬂturma)
yetene¤ine sahip de¤il. GCT’nin
deneme ve kalibrasyon çal›ﬂmalar›n›n
tamamlanmas›n›n arkas›ndan 2008
ortas›nda hizmete girmesi bekleniyor.
Sky & Telescope, Ekim 2007
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