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Y›ld›z Tak›m›

Keﬂfedildi¤i 1930 y›l›ndan bu yana bir gezegen olarak bilinen Plüton,
24 A¤ustos 2006’dan bu yana cüce gezegen olarak kabul ediliyor. ﬁimdilik bu s›n›fa giren gökcisimlerinin say›s› üç: Plüton’la beraber, Eris ve
asteroit kuﬂa¤›n›n en büyük üyesi olan Ceres. Plüton’un bu gökcisimleriyle birlikte “s›n›fta kalmas›nda”, 2003 y›l›nda çekilen foto¤raflar›n ve
2005’te keﬂfedilen Eris’in Plüton’dan büyük olmas›n›n da etkisi var.
Plüton, kaya ve buzdan oluﬂuyor. Cüce gezegenin
ay›rt edici iki özelli¤i, önemli ölçüde bas›k yörüngesi
(elips biçiminde) ve tutulum düzlemine göre yaklaﬂ›k
17 derece e¤ik olmas›. Plüton yörüngesinde dolan›rken, bu bas›kl›k nedeniyle Güneﬂ’e uzakl›¤› 29 ile 49
astronomi birimi aras›nda de¤iﬂiyor. Yine ayn› nedenle, gezegen zaman zaman Güneﬂ’e Neptün’den
daha yak›n oluyor. Örne¤in Plüton, 1979 ile 1999
y›llar› aras›nda 8. gezegendi. Plüton’un yeniden
Neptün’den daha yak›n bir yörüngeye gelmesi için,
yaklaﬂ›k 220 y›l beklememiz gerekiyor.
Plüton’un belirgin bir atmosferi yok. Azot, karbon
monoksit, metan gibi gazlardan oluﬂan ve çok ince
olan bir gaz katman›na sahip. Güneﬂ’e yaklaﬂt›kça,
atmosferin kal›nl›¤› art›yor; t›pk› bir kuyrukluy›ld›zda
oldu¤u gibi. Ancak, Plüton’un kütleçekimi s›radan
bir kuyrukluy›ld›z›nkiyle k›yaslanmayacak kadar büyük oldu¤undan, gazlar yüzeyin üzerinde kal›yor.
E¤er Plüton Güneﬂ’e daha yak›n olsayd›, t›pk› bir
kuyrukluy›ld›z›nki gibi bir kuyru¤u olabilirdi. Ne de
olsa, benzer maddelerden yap›lm›ﬂlar.

Plüton’un bilinen üç uydusu var. Bunlardan Charon, Plüton’a göre çok büyükken, geri kalan ikisi de
çok küçük. Charon, Plüton’un uydusu olman›n ötesinde, Plüton-Charon sisteminin bir üyesi olarak
düﬂünülebilir. Charon yak›nda belki bir uydu de¤il,
bir cüce gezegen olarak kabul edilecek. Çünkü aralar›ndaki kütle fark›, Güneﬂ Sistemi’nde hiç bir gezegen ya da cüce gezegende olmad›¤› kadar az.
Öyle ki, Charon’un Plüton’un çevresinde doland›¤›n› öne sürmek pek do¤ru de¤il. ‹kisi ortak bir kütle merkezi çevresinde dolan›yorlar. Gezegenlere
bakt›¤›m›zda, bu ortak kütle merkezi hepsinde gezegenin içinde kal›yor. Plüton ve Charon sistemindeyse, kütle merkezi iki gökcisminin aras›nda, Plüton’a yak›n konumda. Yayg›n görüﬂ, bir gökcisminin uydu olabilmesi için, sistemin kütle merkezinin,
çevresinde doland›¤› gökcisminin içinde yani yüzeyinin alt›nda kalmas›.
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