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Bebek Gezegenin ‹lk Ad›mlar›
Gökbilimciler, ilk “bebek” Güneﬂ Sistemi d›ﬂ› gezegeni keﬂfettiklerini düﬂünüyorlar. Bu gezegen o kadar genç ki,
oluﬂumunu daha tamamlamam›ﬂ.
Güneﬂ Sistemi d›ﬂ› gezegenlerin ilk
keﬂfi sadece 15 y›l öncesine gidiyor. O
zamandan bu yana, baﬂka y›ld›zlar›n
çevresinde dolanan 271 gezegen
keﬂfedildi. Araﬂt›rmalarda kullan›lan
teleskoplar giderek geliﬂtirildi¤i için,
sürekli de yeni keﬂifler geliyor. Bilim
adamlar›, gezegenler yan›nda, yüzlerce
y›ld›z›n çevresinde gezegen oluﬂturan
disk keﬂfettiler. Bu diskleri oluﬂturan
gaz ve tozun zamanla kümeleﬂerek
önce gezegencikleri, sonra da
gezegenleri oluﬂturdu¤u uzun zamand›r kabul etmiﬂ bir “gezegen oluﬂum
sistemi”. Ne var ki, ﬂimdiye kadar bunun do¤rudan kan›t›na rastlanmam›ﬂt›.
Almanya’n›n Max Planck Enstitü-

Güneﬂ Yeni
Döneme Girdi
Güneﬂ, görece kararl› bir y›ld›z olmas›na karﬂ›n asl›nda de¤iﬂken bir yap›ya
sahip. Y›ld›z›m›z›n etkinli¤i, 11 y›ll›k
dönemlerle de¤iﬂim gösteriyor.
Güneﬂ’in etkinli¤i 2000 ile 2002 y›llar›
aras›nda en üst düzeye ç›km›ﬂ; geçti¤i-

sü’ndeki bir grup araﬂt›rmac› kan›t›n
nihayet bulundu¤unu düﬂünüyor. 200
y›ld›z›n çevresindeki diski inceleyen
araﬂt›rmac›lar, 180 ›ﬂ›k y›l› uzaktaki
TW Hydrae (Sucanavar›) adl› y›ld›z›n
periyodik olarak sal›nd›¤›n› keﬂfetti. Sal›n›m, y›ld›z›n çevresinde dolanan büyük kütleli bir baﬂka cismin varl›¤›n›
iﬂaret ediyor. Bu ilgi çekici keﬂfin üzerine y›ld›z› daha da detayl› inceleyen
ekip, gezegenin yaklaﬂ›k 10 Jüpiter
kütlesinde oldu¤unu ve yaklaﬂ›k 4 günde bir y›ld›z›n çevresinde doland›¤›n›
hesaplad›.
Y›ld›zdan elde edilen bilgiler de ilgi çekici. Ekip, gözlemlerden elde edilen verilerinin sonuçlar›n› Nature dergisinin 3
Ocak 2008 tarihli say›s›nda yay›mlad›.
Buna göre, gezegenin yaﬂ› sadece 10
milyon y›l; yani bu güne kadar keﬂfedilen Güneﬂ Sistemi d›ﬂ› gezegenlerin en
miz birkaç ayd›r da neredeyse s›f›ra inmiﬂti. NASA/ESA Güneﬂ ve Güneﬂküre
Gözlemevi (SOHO) taraf›ndan 4 Ocak
2008’de çekilen foto¤raflar, Güneﬂ’in
yeni döneme girdi¤ini gösteriyor.
Marshall Uzay Uçuﬂ Merkezi’nden David Hathaway, yeni Güneﬂ döngülerinin
her zaman “ters kutuplu” Güneﬂ lekelerinin belirmesiyle baﬂlad›¤›n› söylüyor.
“Ters kutuplu”, lekelerdeki manyetik

gencinden bile çok daha genç. Makalenin baﬂyazar› Johny Setiawan, bu araﬂt›rmadan önce gezegen oluﬂumunun zamanlamas›n›n pek iyi bilinmedi¤ini, söylüyor. TW Hydrae bunun san›landan
çok daha h›zl› gerçekleﬂti¤ini gösterdi.
Ayr›ca, “gezegen oluﬂturan disk” olarak
adland›r›lan y›ld›zlar›n çevresinde gözlenen disklerin gerçekten “gezegen oluﬂturdu¤u” kan›tlanm›ﬂ oldu.
NASA’n›n Ames Araﬂt›rma Merkezi’nden Moffett Field’e göre, e¤er bu
gezegenin kütlesi 10 yerine 13 Jüpiter
kütlesi olsayd›, merkezindeki bas›nç ve
s›cakl›k onun bir y›ld›za dönüﬂmesi
için yeterli olurdu. Yani, cismin kütlesi
Alman ekibin hesaplamalar›ndan biraz
daha fazlaysa, bu bir gezegen de¤il,
“kahverengi cüce” olarak adland›r›lan
y›ld›z›ms› bir cisim olabilir. Moffett, bu
nedenle bu cisme “gezegen” demek
için erken oldu¤unu öne sürüyor.
TW Hydrae’nin bileﬂeni ister bir gezegen, isterse bir kahverengi cüce olsun
bu keﬂif, bebek yaﬂtaki y›ld›zlar›n çevresinde de gezegen bulunabilece¤ini
gösterdi. Bu nedenle, gezegen oluﬂumuyla ilgili hali haz›rdaki varsay›mlar›n
gözden geçirilmesi gerekecek.
ScienceNow, 2 Ocak 2008

alan›n kutuplar›n›n, bir önceki döneme
göre ters olmas› anlam›na geliyor. Bu
ilk ters kutuplu lekeler, ekvatordan
uzak yerlerde oluﬂuyor. Oysa, ola¤an
Güneﬂ lekeleri genelde Güneﬂ ekvatoruna yak›n yerlerde oluﬂur. 4 Ocak’ta
gözlenen leke her iki koﬂulu da yerine
getiriyor. Yani hem ters kutuplu, hem
de ekvatordan uzakta.
Araﬂt›rmac›lar, Güneﬂ etkinli¤ini yak›ndan izliyorlar; çünkü bu dolayl› olarak
bizi de etkiliyor. Güneﬂ etkinli¤inin artt›¤› dönemlerde, ki bu döngünün ortalar›nda gerçekleﬂiyor, Güneﬂ patlamalar›yla çok miktarda yüklü parçac›k Güneﬂ’ten saç›l›yor. Bu, yeryüzündeki güç
hatlar›n›, iletiﬂimi ve özellikle uzay
araçlar›n› önemli ölçüde etkiliyor.
Güneﬂ etkinli¤inin önümüzdeki dönemde yavaﬂ yavaﬂ artarak 2011 ila 2012
y›llar›nda en üst düzeye ç›kaca¤› tahmin ediliyor.
NASA Haber Bülteni, 10 Ocak 2008
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