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Y›ld›z Tak›m›

Uzay gemimiz Güneﬂ’ten h›zla uzaklaﬂ›yor. Güneﬂ’e yak›n alt› gezegeni geçti¤imiz
aylarda geride b›rakt›k. ﬁimdi, sistemin en d›ﬂ›ndaki iki gaz devine, Uranüs ve
Neptün’e do¤ru gidiyoruz.
Plüton’un gezegenlikten s›n›fta b›rak›lmas›n›n ard›ndan,
Güneﬂ’e en uzak gezegen olma ﬂerefi Neptün’ün oldu.
Neptün, birçok bak›mdan Uranüs’ün ikizi gibi. O da öteki gaz devleri gibi, küçük ve kayal›k bir çekirde¤i saran s›v› ve gaz kar›ﬂ›m›ndan oluﬂuyor. Gezegenin mavi-yeﬂil atmosferinde, belirgin birkaç f›rt›na sistemi dikkati çekiyor.
Çap› Dünya’n›nkine yak›n olan Büyük Kara Leke ve Küçük Kara Leke bunlar›n en belirgin olanlar›.

Neptün:
Güneﬂ’ten Uzakl›k: 4.498.252.900 km
Dönme Periyodu: 16,11 saat
Dolanma Periyodu: 164,79 y›l
Kütle: 17,147 dünya kütlesi
Çap: 3,883 dünya çap›

Uranüs, kat› bir çekirde¤i saran, donmuﬂ ve gaz halindeki maddelerden, atmosferiyse büyük oranda hidrojen ve
görece az miktarda helyumdan oluﬂur. Atmosferinde az
miktarda bulunan metan, k›rm›z›y› so¤urarak maviyi yans›t›r; bu da gezegene mavi-yeﬂil rengini verir.

Neptün’ün bilinen 13 uydusu var. En büyük uydusu
olan Triton, -240 °C s›cakl›¤›yla, Güneﬂ Sistemi’nin bilinen en so¤uk uydusu. Triton’u, Neptün’ün öteki uydular›ndan ay›ran en belirgin özelli¤i, yörüngesinin çok
e¤ik olmas› ve uydunun bu yörüngede, öteki uydular›n
tersine hareket etmesi. Bu, onun baﬂtan beri Neptün’ün
uydusu olmad›¤›n› gösteriyor. Baﬂka bir deyiﬂle Triton,
büyük olas›l›kla Neptün taraf›ndan sonradan yakalanm›ﬂ. Bu ilginç özelli¤i yan›nda Triton, Neptün’ün öteki
uydular›n›n yan›nda oldukça büyük kal›yor ve bu sayede

Uranüs, yörünge düzleminin dönme eksenine dik olmas›yla öteki gezegenlerden ayr›l›yor. Bu da gezegenin bir
zamanlar büyük bir gökcismiyle çarp›ﬂmas›n›n bir sonucu olabilir. Benzer ﬂekilde, öteki gezegenlerin manyetik
kutuplar› da co¤rafi kutuplara yak›nd›r. Ancak, Uranüs’ünkiler 60 derece uzaktad›r.
Uranüs’ün de bir halka sistemi var; ama koyu tonlu kaya
parçalar› ve tozdan oluﬂtu¤u için, uzaktan belirgin olarak
görülemiyor. Uranüs’ün uydular›, adlar›n› Güneﬂ Sistemi’nin öteki uydular› gibi Yunan mitolojisinden de¤il,
Shakespeare’in karakterlerinden alm›ﬂlar. Voyager uzay
arac› bu gezegenin yak›n›ndan geçmeden önce, bu uydular›n 5 tanesini biliyorduk. Oberon ve Titania, bu uydular›n en büyükleri. Sonra, Ariel, Umbriel ve Miranda
geliyor. 5 büyük uydu aras›nda, gezegene en yak›n olan› Miranda, ilginç bir ﬂekle sahip. Bunun nedeni, bir zamanlar buzlu kabu¤un k›smen eriyerek alt›ndan yüzeye
ç›kan su olabilir.
B‹L‹M ve TEKN‹K 120 Kas›m 2007

Uranüs:
Güneﬂ’ten Uzakl›k: 2.870.972.200 km
Dönme Periyodu: -17,24 (ters yönde) saat
Dolanma Periyodu: 84,02 y›l
Kütle: 14,371 dünya kütlesi
Çap: 4,007 dünya çap›

bir atmosfere de sahip. Triton’un büyük oranda azottan
oluﬂan atmosferi, yüzeyde Dünya’n›nkinin sadece
50.000’de biri kadar bas›nç yaratabilecek kal›nl›kta. Atmosfer, azotun yan›nda daha az miktarlarda metan ve
karbon monoksit içeriyor.
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