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B‹L‹M VE TEKN

Merkür’den
Haber Var!

LOJ‹ HABERLER‹

MESSENGER, gezegenin yak›n›ndan
geçerken elde etti¤i ilk görüntüleri
yeryüzüne göndermeye baﬂlad›.
Araçtaki geniﬂ aç›l› kamera’yla çekilen
ilk foto¤rafta gezegen hilal biçimde
görünüyor. 11 farkl› filtreyle de¤iﬂik
dalgaboylar›nda görüntü alabilen bu
kameradan elde edilen görüntüler, bir
araya getirilerek gezegenin renkli bir
görüntüsü oluﬂturuldu. Kamera, insan
gözünün göremedi¤i dalgaboylar›na da
duyarl› oldu¤undan, bu görüntü
Merkür’ü tam olarak gözümüzün

33 y›l aradan sonra gezegene giden ilk
uzay arac› olan MESSENGER
(Haberci), 14 Ocak’ta Merkür’e ilk
yak›n geçiﬂini yapt›. Araç, bunun gibi
iki yak›n geçiﬂ daha yapt›ktan sonra,
2011 y›l›nda Merkür’ün yörüngesine
girecek ve incelemelerine buradan
devam edecek.
Uzay arac›, gezegen yüzeyine 200 km
kadar yaklaﬂarak çeﬂitli foto¤raflar
çekti ve çeﬂitli ölçümler yapt›.

Wild 2 Kuyrukluy›ld›z›
ﬁaﬂ›rtt›
NASA’n›n Stardust (Y›ld›ztozu) adl›
arac›, 2004’te Wild 2 Kuyrukluy›ld›z›’na gönderilerek, gökcisminin saçt›¤›
parçac›klar› toplam›ﬂ ve 2006’da yeryüzüne getirmiﬂti. O zamandan bu yana,
bilim adamlar› getirilen toz parçac›klar›n› mikroskop alt›nda dikkatlice inceliyorlar.
Örneklerden elde edilen ilk bulgular,
bilim adamlar›n› ﬂaﬂ›rtt›. ‹lk incelemeler, 5 km çapl› Wild 2’nin Güneﬂ Sistemi’nin içlerinden gelen ve bir zamanlar
Güneﬂ’in etkisiyle yaklaﬂ›k 1000 dereceye kadar ›s›nm›ﬂ madde içerdi¤ini
göstermiﬂti. Science dergisinin 25 Ocak
2008 tarihli say›s›nda yay›mlanan makalede aç›klanan yeni bulgularsa, Wild
2’nin ço¤unlukla ‹ç Güneﬂ Sistemi kaynakl› maddeden oluﬂtu¤unu gösteriyor.
Yani, bileﬂimine bak›l›rsa bu göktaﬂ›,
bir kuyrukluy›ld›zdan çok bir asteroite
benziyor.
Araﬂt›rmac›lar, bu kuyrukluy›ld›zdan elde ettikleri maddeyi, atmosferin üst

B‹L‹M ve TEKN‹K

8

ﬁubat 2008

alg›lad›¤› renklerde göstermiyor.
Merkür, görece yak›n olmas›na karﬂ›n,
hakk›nda pek fazla bilgiye sahip
olmad›¤›m›z bir gezegen. Öyle ki,
gezegen yüzeyinin bir bölümü ilk kez
MESSENGER sayesinde
görüntülenecek. Bilim adamlar›n›n,
Merkür’le ilgili yan›tlanmas›n›
bekledikleri birtak›m sorular var.
Gezegenin neden bu kadar yo¤un
oldu¤u, jeolojik geçmiﬂi, manyetik
alan›n›n özellikleri, çekirde¤inin yap›s›,
kutuplarda gözlenen maddeler bunlar
aras›nda.
Gezegenin kutuplar›nda gözlenen buzul
benzeri birikintilerin, su içerip
içermedi¤i, gezegenle ilgili en çok
merak edilen konulardan biri.
MESSENGER, kutuplarda bulunan
molekülerin ve elementleri inceleyecek
donan›ma sahip.
Gezegenin Güneﬂ’e dönük olan ayd›nl›k
yüzünden geçen MESSENGER’in elde
etti¤i veriler, önümüzdeki günlerde
Dünya’ya indirilecek.
NASA Haber Bülteni, 22 Ocak 2008

katmanlar›ndan toplanan ve kuyrukluy›ld›z kaynakl› oldu¤u düﬂünülen maddeyle k›yaslad›klar›nda, çok farkl› yap›da olduklar›n› gördüler. Atmosferden
toplanan parçalar, silikonla kar›ﬂ›k metal ve kükürt içeren, gevﬂek yap›da parçac›klar.
Kuyrukluy›ld›zdan al›nan örneklerin,
Güneﬂ Sistemi’nin ilk zamanlar›ndan,
4,5 milyar y›l öncesinden, sistemi oluﬂturan gaz ve tozdan kalan, bozulmam›ﬂ
madde içerece¤i düﬂünülüyordu. Çünkü Güneﬂ’e çok uzak olmalar› nedeniy-

le kuyrukluy›ld›zlar›n bu ilkel maddeyi
bozulmadan saklam›ﬂ oldu¤u düﬂünülüyor. Ancak, Stardust’un elde etti¤i
örnekler, en az›ndan Wild 2’nin buna
iyi bir örnek olmad›¤›n› gösteriyor.
Stardust Projesi’nin ﬂefi Don Browlee,
“Muhtemelen kuyrukluy›ld›z›n ço¤u,
sistemin içlerinden d›ﬂlar›na taﬂ›nm›ﬂ ‹ç
Güneﬂ Sistemi kaynakl› maddeden oluﬂuyor” diyor. Ancak, bundan kuyrukluy›ld›zlar›n yap›s›yla ilgili kesin sonuçlar
ç›karmak için erken oldu¤unu, kuyrukluy›ld›z›n madde yap›s›n›n çarp›ﬂmalar
ya da benzer etkilerle bozulmuﬂ olabilece¤ini de vurguluyor.
Yine projede çal›ﬂan bilim adamlar›ndan biri olan Hope Ishii, Wild 2’nin bu
özellikleri nedeniyle “asteroit benzeri
kuyrukluy›ld›z” olarak tan›mlanabilece¤ini belirtiyor. Çünkü Güneﬂ’e yaklaﬂt›¤›nda içerdi¤i gaz buharlaﬂ›yor; gaz ve
tozdan oluﬂan bir kuyruk oluﬂturuyor.
Ancak Ishii’ye göre, yeni bulgular asteroitlerle kuyrukluy›ld›zlar›n aras›nda
önceden düﬂünüldü¤ü gibi büyük yap›sal farklar olmad›¤›n› gösteriyor.
Newscientist.com, 24 Ocak 2008

