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Gökbilim

Plüton’a E¤imini Veren,
Eski Bir Çarp›ﬂma m›yd›?
California Üniversitesi’nde (Santa Cruz)
yap›lan yeni bir çal›ﬂma, Plüton ve
uydusu ﬁaron’un, geçmiﬂte ‘serseri’
göktaﬂlar›n›n çarpmas› sonucu yan
yatm›ﬂ olabileceklerini öne sürüyor.
Gök cisimlerinde çarpma nedeniyle oluﬂan havza ya da çukurlar›n, cisimdeki
kütlenin da¤›l›m›n› de¤iﬂtirdi¤i ve yeniden kararl› hale gelebilmek için cismi
yan yatmaya zorlad›¤› görüﬂü, bundan
30 y›l kadar önce ortaya at›lm›ﬂt›. Ayn›
senaryo, Dünya’n›n Ay’› ve Satürn’ün
uydusu Enceladus için de geçerli olabilir. Nitekim Ay’da Güneﬂ Sistemi’nin en

Jüpiter’in Ay›nda
Büyük Volkanik
Patlama
NASA’n›n Plüton yolcusu
Yeni Ufuklar uzay arac›n›n,
geçti¤imiz ﬁubat ve Mart
aylar›nda Jüpiter
yak›nlar›ndan geçerken ald›¤›
görüntüler, Jüpiter’in uydusu
Io’da dev bir volkanik
patlaman›n varl›¤›n› ortaya
ç›kard›. ABD, Florida’da 9
Ekim’de gerçekleﬂen bir
toplant›da sunulan inceleme
sonuçlar›na göre, Tvashtar
yanarda¤›n›n patlamas›yla
ortaya ç›kan püskürtünün
yüksekli¤i 350 kilometre; yani
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büyük kraterinin, önce ekvatorda
oluﬂmuﬂken, devrilme sonucu güney
kutbuna kaym›ﬂ olabilece¤i
düﬂünülüyor. California Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›ysa Plüton ve ﬁaron’un,
kendi çevrelerindeki dönüﬂ h›zlar›n›n
görece düﬂük olmas›ndan dolay› bu
yeniden düzenlenmeye özellikle yatk›n
olabilecekleri görüﬂündeler. Çünkü
yavaﬂ dönen gök cisimleri, eksenleri
üzerinde h›zl› dönenlere göre daha
dengesiz oluyorlar. Ancak yüzeyleri
henüz ayr›nt›l› biçimde ortaya
ç›kar›lmad›¤› için, iki cisimde de

çarp›ﬂma sonras›nda oluﬂmuﬂ olabilecek
bir kraterin bulunup bulunmad›¤› ﬂimdilik bilinmiyor. Uzmanlar, yine de Satürn’ün uydular› Tetis ve Rea, ayr›ca
Uranüs’ün uydusu Titan’daki çukurluk
alan ve havzalardan yola ç›karak, Plüton’un 10, ﬁaron’unsa 20 derece kadar
e¤ilmiﬂ olabilece¤ini hesaplam›ﬂlar. Bu
cisimlerin çalkant›l› geçmiﬂlerine ait iz
ve ipuçlar›n› ortaya ç›karmaksa NASA’n›n 2015 y›l›nda Plüton’a varmas›
beklenen Yeni Ufuklar uzay arac›na kalacak. Bu olas› ipuçlar›yla ilgili baz› tahminler var. Bunlardan bir tanesine göre, iki cisim de birer “tektonik k›r›lma
a¤›”na sahip olabilir. Bu beklentinin
nedeni, dönüﬂlerine ba¤l› olarak
ﬂiﬂkinleﬂen ekvatorlar›n›n, ekvator
konum de¤iﬂtirdikten sonra çeﬂitli
bölgelerde gerilim yaratacak olmas›. Bir
di¤er tahmin de, yörüngede izlenen
do¤rultuya dönük ‘ön’ yüzlerinin,
normalde beklendi¤i ölçüde krater
içermeyece¤i (bu yüzün, yana yatmadan
önce baﬂka bir konumda oldu¤undan
yola ç›karak). Üçüncü tahmin de,
Plüton ve ﬁaron’daki kütleçekim
alan›n›n dalgalanmalar gösterece¤iyle
ilgili. Araﬂt›rmac›lar, ilk iki tahmini
do¤rulaman›n Yeni Ufuklar için zor
olmayaca¤›n› söylüyorlar. Onlara göre
as›l mesele, kütleçekim alan›n›n
ölçümü; ancak bu da olanaks›z de¤il.
NewScientist.com News Service, 5 Ekim 2007

Everest’in yüksekli¤inin 40
kat› kadar. Araﬂt›rmac›lar,
patlaman›n gerçekleﬂti¤i
s›rada Jüpiter’deki
koﬂullar›n beklenmedik
ölçüde durgun oldu¤unu,
ancak Jüpiter’in çekim
etkisiyle sürekli bir
volkanik etkinlik içinde
olan Io’nun bu aç›dan
onlar› hiç de hayal
k›r›kl›¤›na u¤ratmad›¤›n›
söylüyorlar. 8 gün içinde
çekilen foto¤raf say›s› 39.
Kükürt bak›m›ndan
oldukça zengin görünen
püskürtünün h›z›n›n,
saniyede 700 metre oldu¤u
da bulgular aras›nda.
Nature News Online, 17 Ekim 2007

