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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

Dikkat, Uydu Parças› Düﬂebilir!
Amatör gökbilimciler olarak, yaln›zca gökcisimleri de¤il, gökyüzünde bulunan ya da gökten
düﬂen çeﬂitli baﬂka cisimler de genellikle bizim ilgi alan›m›za girer. Yapay uydular bunda birinci s›rada gelir. Çünkü her gökyüzü gözlemine ç›kt›¤›m›zda, birkaç›n› gökyüzünde yavaﬂ yavaﬂ süzülürken görürüz.
Yörüngede binlerce uydu ve “uzay çöpü” ad›
verilen uydu parçalar› dolan›r. Ar›zalanan ya da
ömrünü tamamlayan baz› uydular ve uzay çöpleri
bazen atmosfere girerek yanar, nadiren de baz›
parçalar› yeryüzüne ulaﬂ›r. Özelikle alçak yörüngede dolanan ve kontrol edilmeyen cisimler çok atmosferin üst katmanlar›ndaki seyrek gaz›n etkisiyle giderek yavaﬂlayarak sonunda atmosfere girer.
Amatör uydu gözlemcileri, USA-193 olarak adland›r›lan bir Amerikan casus uydusunun f›rlat›ld›ktan bir süre sonra yörüngede giderek alçald›¤›n› ve bunun düzeltilmedi¤ini fark etmiﬂlerdi. Bunun üzerine uydunun f›rlat›ld›ktan k›sa bir süre
sonra ar›zaland›¤› aç›klanm›ﬂt›.
USA-193, 21 ﬁubat’ta Hawaii yak›nlar›ndaki
bir Amerikan savaﬂ gemisinden f›rlat›lan füzeyle
vuruldu. ﬁimdi, atmosfere girmek üzere olan çok
say›da parça var.
Uydunun, dolu bir yak›t tank› d›ﬂ›nda herhangi bir tehlikeli yük taﬂ›mad›¤›, bu tank›n da füzenin as›l hedefi oldu¤u ve vurulduktan sonra büyük olas›l›kla patlad›¤› aç›kland›. Yak›t tanklar›, uydular›n parçalar› aras›nda yere
ulaﬂabilen ender parçalardan.
Uydu parçaland›¤› için,
onun tamam›n› gözleme olas›l›¤›m›z kalmad›. Ancak,
bu bir bak›ma da iyi oldu;
çünkü, parçalardan birini
görme ﬂans›m›z çok daha
fazla. Üstelik, bu parçalar
aras›nda yere ulaﬂabilecek
kadar büyüklerinin bulundu¤u düsünülüyor. Bunlar
ve çok say›da daha küçük
parça, Mart ay› boyunca atmosfere girecek ve yanacak.
Parçalar atmosfere girdi¤inde, göktaﬂlar› gibi yanarak gökyüzünde kayacaklar; ancak h›zlar› çok
daha yavaﬂ olacak. E¤er büyük parçalardan biri ya da birkaç› atmosfere giriﬂ s›ras›nda bizim yak›n›m›zda bir yerlerde olursa,
gökyüzünde güzel bir gösteri izleyebiliriz. USA193’le ilgili bilgi ve Uluslararas› Uzay ‹stasyonu,
uzay meki¤i ve di¤er yapay uydular›n bulundu¤unuz yerden gözlenebilecek geçiﬂlerini www.hea-
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vens-above.com adresinden izleyebilirsiniz. Bunun
için siteye kay›t olman›z ve konum bilgilerinizi tan›mlaman›z ya da listeden seçmeniz gerekiyor.

Mart’ta Gezegenler ve Ay

M27

1 Mart saat 23:00, 15 Mart saat 22:00, 31 Mart
saat 21:00’de gökyüzünün genel görünümü.

Mars, hava karard›¤›nda gökyüzündeki en yüksek konumunda bulunuyor. Gezegen, gece yar›s›na kadar rahatl›kla gözlenebiliyor. Ay›n ilk yar›s›,
M35 aç›k y›ld›z kümesiyle yak›n konumda bulunacak ve bir dürbünle bak›ld›¤›nda ayn› görüﬂ alan›nda bulunacaklar.
Mart ay›n›n “gezegeni” Satürn. Geçen ay
sonlar›na do¤u karﬂ›konumdan geçti¤i
için hemen hemen tüm gece gökyüzünde. Satürn, hemen hemen en
parlak durumunda ve gezegenimize görece yak›n konumda oldu¤undan, teleskoplu gözlemciler
için iyi bir hedef.
ﬁubat’ta sabah gökyüzünde
yükselen Merkür, ay›n ortalar›na kadar gözlem için uygun durumda. Gezegen, gün
geçtikçe ufkun üzerinde alçalsa da, ay›n son haftas›na
kadar gökyüzünde.
Jüpiter sabah gökyüzünde ve
hava ayd›nlanmadan önce
yaklaﬂ›k 2 saat boyunca gözlenebiliyor. Gezegen, her gün biraz daha erken do¤acak.
Mart’›n ilk yar›s› Venüs’ün art›k sabah gökyüzünde gözlenebilece¤i son
günler. Ay›n ortalar›ndan sonra gezegen
iyice alçalm›ﬂ olaca¤› için ancak dikkatli
gözlemciler taraf›ndan çok k›sa süreyle gözlenebilecek.
Ay, 7 Mart’ta yeniay, 14 Mart’ta ilkdördün, 21
Mart’ta dolunay, 29 Mart’ta sondördün evrelerinden geçecek.

