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Jüpiter ve Muş
Uyuşmayan kavramlar için dilimizde bir çok deyim var. Yazıya da “elma–
armut” gibi iki kelimeyle başladım.
Fark edeceğiniz gibi bu sayının teması Jüpiter. Yazı, modern astronominin
başından, yani Galileo’dan Jüpiter’i alıp, gezegenin atmosferine kadar uzanan bir hikaye sürekliliğinde. Hemen arkasında bulacağınız Juno ise adının
anlamındaki ‘sevimli’ ilişkiden de anlaşılacağı gibi bir kavuşmayı anlatıyor.
Juno, gezegene en son gönderilen Galileo’dan sonra biriken bir çok soruya yanıt arayacak. Araştıranlarınızın da dikkat edeceği gibi uzay çağının
başlarında uzayaraçları serilerden oluşurdu (ör. Apollo gibi). Günümüzde
ise uzayaraçları cep telefon modelleri gibi gittikçe kapsamları gelişmekte ve
görev odaklı üretilmektedir. İşte Juno ile bir aşama daha Güneş Sisteminin
oluşumuna doğru ilerlemiş olacağız.
Gelelim Muş kelimesine. Galileo, teleskop ile ilk gözlemlerini yapmaya
başladığında zaten birçok astronom da ondan önce, sonra gökyüzünü inceliyordu. Galileo farkı ise “gözlediklerine anlam yüklerken” ortaya çıktı: Dönen
Güneş, merkez olmayan Dünya, düzgün olmayan göksel nesneler...
Muş’taki çok anlamlı bir gelişmeyi bu sayıda Sizden Gelenlerde yayınlıyoruz. Bir öğretmenimiz, astronomi kampında kendini eğitiyor. Köyüne geliyor
ve fark yaratıp öğrendiklerini en iyi biçimde öğrencilerine aktarıyor. Peki biz
bu pırıl pırıl çocuklardan ne beklemeliyiz: Juno’un verilerini analiz etmelerini;
Juno gibi uzayaraçları tasarlamalarını; Güneş Sisteminin oluşum kuramını
oluşturmalarını(?)...
İşte bu yüzden de bazen elma, armut ile aynı kefede düşünülebilir. Yapmamız gereken ise üstümüze yağan bu fotonların taşıdğı bilgiyi önkoşulsuz
tüm dünya ile paylaşmayı ilke olarak öne çıkartmak olmalı. Aynı Galileo’un
yaptığı gibi.
...
Sürekli bölümlerimiz, gök haberleri, tarihte bu ay ve bu ayki gökyüzü ise her
zamanki yoğunlukta sürmekte. Sizlerin desteğini beklediğimizi vurgulamyı
sürdürüyor ve bir sonraki sayıda görüşmek üzere, iyi okumalar diliyoruz.
Tüm yıldızlar sizinle olsun...
Sinan Kaan Yerli
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Jüpiter – 400 Yıllık Gözlem Güncesi
Erdem Aytekin – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Galileo’nun teleskopunu ona ilk kez çevirdiği andan günümüze, Jüpiter’in keşif tarihçesi. İnsanlığa
sunduğu (bazen görmezden geldiğimiz) bilgileri gün
ışığına çıkaran bilim insanlarının bazen de insansız
uzayaraçlarının imzalarıyla dolu bir liste. Onu biraz daha detaylı incelemek isteyen Galileo Galilei’yle başlamak uygun olacaktır. Galileo’dan öncesini unuttuğumuzu sanmayın. Sadece biraz daha
yakın tarihimize odaklanmak istedik.

Jüpiter c NASA

Güneş’in kütlece %99.9’unu oluşturduğu Güneş
Sisteminden konuşurken gezegenlerden ironik bir
küsurat diye söz etmek yanlış olmayacaktır. Bu ayın
konusu İşte bu küsuratın en büyük üyesi Jüpiter ve
yeni Jüpiter kaşifimiz Juno. Dünya’nın kütlesinin 1
olduğu kütlesel ölçekte Dünya’dan yaklaşık 317 kat
daha ağır. Özelliklerini basit bir tabloda (bkz. sayfa
5) sunduğumuz Jüpiter’i konu haline getirirken bu
tablodaki verileri size sunana dek nasıl bir yolculuktan geçtiğimizi anlatmak istedik.

Galileo’nun çizimleri c

Günümüzden 401 yıl öncesi... Galileo; asistanı
Marc’antonio Mazzoleni ile birlikte yaptığı, teleskopunu gökyüzüne çevirmiş Jüpiter’i inceliyor.
Yanındaki küçük noktaları (Jüpiter’in uydularını) farketmesi elbette uzun sürmüyor ve bu küçük noktalarla ilgili kayıt tutmaya başlıyor. Evrenin bize
fısıldadığı şeyleri duymanın biraz sabır istediğini
biliyor ve gözlemlerini sürdürüyor. 4 küçük nokta,
aslında
4 büyük uydu. Her şeyin Dünya’nın etrafında
2009 Astronomi yılında Galileo Geceleri için hazırlanmış Galileo logosu c IYA 2009
döndüğünü sandığımız bir zamanda (1610) JüpiTürk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Jüpiter – 400 Yıllık Gözlem Güncesi
ter’in etrafında dönüyorlar. Uyduların tutulmalarına
bakarak bu çıkarımı yapması uzun sürmüyor ve
çalışmalarını “Siderius Nuncius” (The Starry Messenger – Yıldızlı Haberci) adlı kitabında topluyor.
Bu bilgiyi insanlığa aktardığı anda engizisyon mahkemeleri hakkında şu kararları alıyorlar:

• Dünya’nın merkezde olmadığı görüşünden dolayı

Roemer’in bu durum için başka bir açıklaması vardı. Eğer ışık sonsuz hızla yol alsaydı Jüpiter aylarındaki bu tutulmaları sanki evrensel bir saatin
hiç şaşmayan tik takları gibi düzenli aralıklarla,
gerçekleşir gerçekleşmez izleyebilirdik. Jüpiter’in
yörünge konumunda Dünya’ya uzaklığı ya da
yakınlığı durumu değiştirmeyecekti. Fakat ışık hızının sonlu olduğunu düşündüğümüzde, Jüpiter’in
uzaklığına bağlı olarak, bu tutulmaları gecikmeli
olarak izleyebilecektik. Jüpiter’in Dünya’ya olan
uzaklığı hiç değişmeseydi bu tutulmaları hep aynı
gecikmeyle tespit edecektik.

Gelileo şiddetli bir sapkınlığa düşmüş olarak nitelendiriliyor ve düşüncelerinden vazgeçmesi ve
tövbe etmesi gerektiği vurgulanıyor.
• Kalan hayatını geçireceği ev hapsinde tutuluyor.
• Sadece yazmış olduğu eserleri değil gelecekte Roemer’in yaptığı Jüpiter’in farklı konumlarında tuyazabileceği eserler de yasaklanıyor.
tulma zamanlarını kaydetmekti. Sonra da bu farkları
ışığın hızını hesaplamak için kullandı. Fakat JüpiBilimle uğraşmak her ne kadar zor ve sabır gerekti- ter’in uzaklık faklarını çok doğru ölçemediğinden ışık
ren bir uğraş gibi gözükse de bilim, insanın doğası hızını saniyede 225,000 km/s olarak buldu. Her ne
için bir ihtiyaçtır. O bu zorluğun yükünü düşünme- kadar bu %25’lik hata ilk bakışta büyük bir fark
den, merakının götürdüğü yerlere adım atmak için gibi gözükse de Roemer, ışığın sonlu bir hıza saher zaman heveslidir. Bir biliminsanı için tüm bu hip olduğunu kanıtlamakla kalmamış, aynı zamanda
güdü insanlığa bir şeyler katma isteğinden gelir. onun ölçülebileceğini de göstermişti. Bunu da NewFakat Galileo’nun çabası sadece bununla sınırlı ton’un Principia Mathematica’sını yayınlamasından
değildi. Tüm kanıtlara rağmen, gerçeği görme 11 yıl önce yaptı! Belki de hesaplamalarını biisteğinden yoksun, sabit fikirli ve kalabalık bir in- raz daha doğru yapabilseydi adı, 1865’te ışığın
san topluluğuyla (belki de tek başına) mücadele et- yayılmasıyla ilgili en doğru kuramları bir araya gemek zorundaydı. Sanırım bir biliminsanı için bundan tirmeyi başaran James Clerk Maxwell’den önce
daha vahimi yoktur. Her gün uğruna emek sarfettiği hatırlanacaktı.
varlık tarafından engellenmek, yasaklanmak ve tecrit edilmek.
Şimdi, akibetleri Galileo’yla benzer biliminsanlarına
olan minnettarlığımızı ve özrümüzü dile getirmek
üzere yeni nesil çalışmalarımızı, uzayaraçlarımızı
onların isimleriyle taçlandırıyor ve yıllarımızı onlara
adıyoruz. Fakat hiç birimiz daha en baştan onları
yanlış anlamamıza sebebiyet veren düşünce sistemini ve önyargılarımızı sorgulamıyor.
Jupiter ve Işık Hızı
Işığın sonlu fakat çok yüksek bir hızla yol aldığını ilk kez 1676’da Danimarkalı gökbilimci Ole
Christensen Roemer buldu. Jüpiter’in uydularını
gözlediğinizde, uyduların zaman zaman Jüpiter’in
arkasına geçtiğinden görünmediğini farkedersiniz.
Galileo’nun bu resimde gördüğü Jüpiter’in etrafında dolanan uydulardı. Roemer biraz daha
ayrıntılı baktı ve bu tutulmaların düzenli aralıklarla
gerçekleşmediğini gözledi. Uydular yörüngedeyken
bir şekilde yavaşlıyor ya da hızlanıyor olabilir miydi?
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

Ole Christensen Rømer c Jacob Coning
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Jüpiter – 400 Yıllık Gözlem Güncesi
Radyo Jüpiter

Jüpiterin atmosferine çarptırılarak noktalanan yolculuğuyla gezegen hakkında çok değerli bilgiler
edinmemizi sağladı. Bu şekilde imha edilmesinin tek
bir amacı vardı. Üzerinde, Dünya’dan kalmış olabilecek bakteri örneklerini Europa’ya taşımamak ve
böylelikle Europa’da oluşmuş olabilecek bir canlılığı
etkilememek.
Şimdi Neredeler
Pioneer 10 Pioneer 11
103.627
83.542
104.594
82.562
12.057
11.407
3 Mar 1972
6 Nis 1973
Voyager 2
Voyager 1
95.699
117.484
Güneşten Uzaklık (AB)
Dünyadan Uzaklık (AB)
94.876
116.709
Güneşe göre hız (km/s)
15.459
17.058
Aktiflik
Aktif
Aktif
Kalkış
20 Ağu 1977
5 Eyl 1977
1 AB (astronomik birim) yaklaşık 150 milyon km’dir.
Güneşten Uzaklık (AB)
Dünyadan Uzaklık (AB)
Güneşe göre hız (km/s)
Aktiflik
Kalkış

Jüpiter Radyo görseli c NASA / JPL

1955’te Jüpiter’i aynı zamanda dinleyebileceğimizi
farkettik. Bernard Burke ve Kenneth Franklin teleskop dizinlerini Yengeç Nebula’sında test ederken,
ölçümleri sırasında bir gürültü kaynağı tespit ettiler.
Bu gürültü kaynağı her gün 4 dk daha erken beliriyordu (Göksel objeler her gün 4 dk önce doğarlar;
bu Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşünden kaynaklanır. Bu ayki gökyüzü bölümünde kullandığımız
haritanın 15 gün sonra bir saat önceye ötelen- Jüpiter’in Özellikleri
mesi bu yüzdendir.) Böylelikle bu gürültü kaynağının
Güneş’ten ort. uzaklık
Dünyadan değil, uzaydan geldiğini anladılar. Biraz
Yörünge uzunluğu
daha detaylı incelemeyle bu radyo parazitin Jüpiter
Yörünge dış merkezliği
olduğu anlaşıldı.
Günberi
Günöte
Yörünge dönemi
Kavuşum süresi
Ort. yörünge hızı
Eğiklik
Uydu sayısı

İnsansız Uzayaraçları Dönemi

Ekvatoral çap
Kutup çapı
Hacim
Kütle
Ana özkütle
Ekvatoral yerçekimi
Kaçış hızı
Dönme periyodu
Dönme hızı
Eksen eğikliği
Albedo
Yüzey sıcaklığı

Voyager 1 c NASA / JPL

Pioneer 10 (1972), Pioneer 11 (1973), Voyager 1
ve Voyager 2, 1977’de fırlatılarak Güneş Sistemi
hakkında bilgi toplamaya başladılar. Pioneerlar Jüpiter’in Güneşten aldığı ısının neredeyse iki katını
yaydığını tespit ettiler. Ayrıca güçlü manyetik alanını
ve radyasyon kuşaklarını belirlediler. Voyager ise
bunlara ek olarak Jüpiter’in halka sistemini keşfetti.
Aynı zamanda Jüpiter, ilk kez bu kadar yakından
görüntüleniyordu ve bu geçiş sırasında onun daha
da fazla uydusunu belirleme imkanı bulduk.
Galileo uzayaracı ise 1989’daki kalkışı, 1995 Jüpiter’e varışı ve 21 Eylül 2003’te amaçlı olarak
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

5.2
32.675
0.05
5.0
5.5
11.86
398.88
13.056
1.3
63
11.2
10.5
1321.3
317.8
1.326
2.4
59.54
9 sa 55 dk
45,300
3.13
0.52
∼165

AB
AB
AB
AB
yıl
gün
km/s
o

Dünya çapı
Dünya çapı
Dünya hacmi
Dünya kütlesi
g/cm3
g
km/s
km/h
o

o

K

Kaynakça:
•
•
•
•
•
•
•

Stephen Hawking, Zamanın Daha Kısa Tarihi, 2005.
Jüpiter Gözlem Tarihi
Jüpiter Radyo Gözlemi
Wikipedia: Ole Romer – İngilizce
Wikipedia: Jüpiter – İngilizce
Wikipedia: Galileo Uzayaracı – İngilizce
Güneş Sistemi dışına yolculuk eden uzayaraçları tablosu
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Juno Yolculuğu
Seda Oturak – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

“Mitolojide

Jüpiter’in (Zeus) eşi tanrıça
Juno (Hera)’dır. ”

mak. Kalın bulut tabakası altında, Jüpiter, Güneş
Sistemi’nin oluşumu sırasında hüküm süren temel
koşulları ve süreçler hakkındaki ipuçlarını saklıyor.
Bizim için büyük gezegenlerin bir örneği olan Jüpiter, diğer yıldızların etrafındaki gezegen sistemleri
hakkında da önemli bilgiler sağlıyor.
Üzerindeki ekipmanlar ile Juno; gezegen çekirdeğini
inceleyecek, Jüpiter’in yoğun manyetik alanının haritasını çıkaracak, atmosferin derinliklerindeki su ve
amonyak miktarını ölçecek ve gezegendeki kutup
ışıklarını gözleyecek. Juno ayrıca büyük gezegenlerin oluşumunu anlamak için büyük katkı sağlayacak.

Juno uzayaracı, bu yılın ağustos ayında fırlatılacak
ve 2016 yılının Temmuz ayında ise Jüpiter’e
NASA’nın bu yıl Ağustos ayında Jüpiter’e doğru ulaşması bekleniyor. Uzayaracı görevi boyunca
yolculuğa çıkacak yeni uzayaracı Juno, bize Jüpi- Jüpiter etrafında, gezegenin kalın bulutlarından
ter hakkında önemli bilgiler ulaştıracak. Görevin te- 4,800 kilometre uzaklıkta dolanacak.
mel amacı; Jüpiter’in oluşumu ve gelişimini anlaJuno uzayaracının temsili görüntüsü. c NASA/JPL

Juno uzayaracının Güneş Sisteminde izleyeceği yol. c NASA

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Juno Yolculuğu
Uzayaracı, Jüpiter’in yüksek radyasyonlu bölgelerin- neyi, bir mor-ötesi görüntüleyici/spektrometre, bir
den uzakta, oldukça eliptik bir yörüngede dolanacak kızılötesi görüntüleyici/spektrometre bulunuyor.
ve gücünü Güneş enerjisinden alacak. Yer ile Güneş
arasındaki mesafenin 5 katı mesafede Güneş’in etrafında dolanır. Bu yüzden Yer’den 25 kat daha az
Güneş ışığı alır. Juno uzayaracı, Güneş’ten bu kadar uzak çalışacak ilk güneş enerjili araç olacak. Bu
nedenlerden dolayı aracın güneş panelleri oldukça
büyük. Paneller, fırlatmadan görevin sonuna kadar
açık kalarak Güneş ışığı toplamaya devam edecek.
Güneş panellerini oluşturan hücreler, 20 yıl önceki
uzay araçlarında kullanılan hücrelerden 50 kat daha
verimli ve radyasyona daha dayanıklı hücrelerdir.
Juno’nun taşıyacağı bölümler arasında; bir yerçekimi/radyo bilim sistemi, atmosferik sondaj ve Teknisyenler, Juno’nun güneş panellerini kontrol ederken (27
birleşim incelemeleri için bir mikrodalga radyo- Mayıs 2011). c NASA
metre, bir vektör manyetometre, plazma ve ener- Kaynakça:
jili parçacık dedektörü, bir radyo/plazma dalga de• Juno Görevi, NASA

Juno uzay aracındaki bilimsel deneyler. c NASA

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Günün Gökbilim Görüntüleri
Derleyen: İnci Saim – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Gece Yarısında Güneş Tutulması. c Catalin Beldea (Stiinta si
Tehnica)

Açıklama: APOD: 3 Haziran 2011 – 1 Haziran’da, bu yılın ikinci parçalı Güneş Tutulması
sırasında Yeniay gece yarısı Güneşin önünden
geçmekteydi. Kuzey Kutup Dairesi üzerinde meydana gelen yer merkezli bu gökyüzü olayının yukarıdaki fotoğrafı, gece yarısına yakın bir zamanda
Lapland / Finlandiya’da bulunan Kaunispaa Tepesi’nden çekilmiş. Tabii ki, bölgenin ren geyikleri
de kuzey ufku yönünde bulutların hemen üzerindeki Ay ve Güneş’in kucaklaşmalarını izleme imkanı bulmuşlar. Kanada ve Alaska’nın bazı bölgelerinden de görülebilen tutulma, Çin’in kuzeyinde ve
Sibirya’da gün doğumu sırasında evrensel zamanla
19:25’te başladı ve yaklaşık 3,5 saat sonra Newfoundland’in kuzeyinde Atlas Okyanusu’nda sona
erdi. Dikkat çekici bir biçimde, tam bir kavuşum
ayı sonra, 1 Temmuz’da yeni ayın gölgesi Atlas
Okyanusu’nun küçük bir bölgesinde kısıtlı olarak
görülebilecek parçalı bir Güneş Tutulması sırasında
yine Dünya’ya düşecek. Temmuz ayındaki bu tutulmayı ise, 25 Kasım 2011’de gerçekleşecek yılın
dördüncü ve son parçalı tutulması takip edecek.

Uzay Mekiği ve Uzay İstasyonu Birlikte Fotoğraflandı. c NASA

Açıklama: APOD: 8 Haziran 2011 – Acaba bu
fotoğraf nasıl çekilmiş olabilir? Uzaydan çekilen mekik fotoğrafları genellikle uzay istasyonundan çekilir.
Uzay istasyonunun fotoğrafları da çoğunlukla mekiklerden çekilir. Öyleyse, mekiğin ve istasyonun
her ikisinin bir arada yer aldığı bir fotoğrafı uzaydan çekmek nasıl mümkün olabilir? Bu sorunun
yanıtı, uzay mekiği Endeavour’un iki hafta önce
Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaptığı son seyahat
sırasında astronotlarla birlikte istasyondan ayrılan
bir destek gemisinden çekilen bir dizi görüntüdür...
Bu destek gemisi, takip eden günlerde Kazakistan’a
inen Rusya’ya ait Soyuz TMA-20 idi. Yukarıdaki
olağanüstü görüntü, istasyonun ve ona kenetlenen mekiğin boyutlarını karşılaştırabilmeye imkân
vermiştir. Daha uzakta, aşağıda da mavi bir denizin
üzerinde Dünya’nın bulutları görülmekte. Bir sonraki
ve son ABD uzay mekiği fırlatılışının Temmuz ayının
başlarında gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org

Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Günün Gökbilim Görüntüleri

Samanyolu’nda Tutulmuş Ay. c Babak Tafreshi (Geceleyin
Dünya - TWAN)

Açıklama: APOD: 17 Haziran 2011 – Haziran’ın 15’inde tam tutulan Ay, oldukça koyu renkli
görünüyor ve gökyüzünde Gökadamız Samanyolu’nun merkezi yönünde bulunuyordu. Tutulma
anını İran’ın kuzeyinden yakalayan bu basit panorama, birbirini izleyen 40’ar saniyelik 8 pozun birleştirilmesi ile elde edilmiş. Bu davetkâr
görüntüde, tutulmuş durumdaki Ay’ın koyu rengi Samanyolu’nun soluk ışıltısı ile yarış halinde. Baştan
çıkarıcı kırmızı bir renge bürünen Ay koyu renkli
Pipo Bulutsusu’nun üzerinde, ışıltılı Deniz Kulağı
ve Üç Boğumlu bulutsularının sağında ve Samanyolu’ndaki toz bulutlarının ortasında yer alıyor.
Geniş açılı görüntünün en sağında ise sarı renkli
Akrep Yüreği ile Ro Yılancı’nın renkli bulutları demir atmış. Samanyolu’nun merkezinde yer alan
görülmeye değer diğer nesneleri belirleyebilmek için
özgün fotoğrafın bulunduğu ağ sayfasında, farenizin imlecini fotoğrafın üzerine getirmeniz yeterli olacaktır. 2011’in bu ilk Ay Tutulmasında, tam tutulma
aşaması çarpıcı bir biçimde 100 dakika sürdü. Tutulma, Kuzey ve Orta Amerika hariç dünyanın pek
çok bölgesinden izlenebildi.

Keşm Adası, İran. c Esa, ENVISAT

Açıklama: ESA–Envisat: 24 Haziran 2011 – Fotoğraf Basra Körfezi’ndeki en geniş adayı ön
plana çıkartıyor: İran’ın Keşm Adası. Bu uzun
ince ada batıda Basra Körfezi’ni güneydoğuda Umman Körfezi’ni birbirinden ayıran Hürmüz Boğazı’nın
yakınlarındaki İran sahilinden sadece bir kaç kilometre uzaklıkta yer alıyor. Keşm adası, Hara Biyosfer Rezervi’ni (Basra Körfezi kıyısı boyunca uzanan
Mangrov Ormanı’nın en geniş alanını) korur. Anakara ve Keşm Adası arasındaki bu sığ su yolları ağı
ve orman, resimde açıkça görülebilir.

Görüntü, aynı bölgeden 2009 yılında (7 Mayıs, 29
Ekim ve 3 Aralık) çekilen üç Envisat radar uydu
Çeviri: Murat Tuncay, Tahir Şişman – bulutsu.org
görüntüsünün birleştirilmesiyle oluşturuldu. Renk
farklılıkları, çekimler arası yüzey değişikliklerinden
kaynaklanmaktadır.
Çeviri: İnci Saim

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

Temmuz 2011– 9

Güncel Gök Haberleri
Derleyen: ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Aquarius/SAC-D Fırlatıldı

km kadar. Güneş Sistemi’nin iki farklı üyesinin aynı
kare içinde görüntülendiği bu videoyu da izleyebilir9 Haziran’da NASA ve CONAE (Arjantin Uzay Da- siniz.
iresi) ortak bir uyduyu Dünya’dan 657 km yukarıdaki
Kaynak: Sky&Telescope
yörüngesine oturttu. Aquarius/SAC-D adındaki bu
uydunun görevi okyanuslardaki tuz yoğunluğunu
ölçmek. Her şey öngörüldüğü gibi giderse uydu
125 yılda gemilerle toplanan tuz yoğunluk bilgilerini yalnızca bir kaç ayda toplayabilecek. Okyanuslardaki hareketi sıcaklıkla birlikte yöneten
tuz yoğunluğu hakkında bilgi toplanması oldukça
önemli. Her ne kadar okyanusla ilgili rüzgar, sıcaklık,
derinlik gibi bilgiler toplansa bile bu hareketin tuz
yoğunluğu olmadan tam anlaşılması imkansız. 1000
birim sudan 0.2 birim tuzu saptayabilecek kadar
Phobos Jüpiter Yakınlaşması. c ESA/DLR/G. Neukum
hassas olan uydu şu ana kadarki en gelişmiş mikrodalga spektrometrelere sahip.
15 Haziran Tam Ay Tutulması
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

Kaynak: NASA Haberleri

Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

15 Haziran 2011 Çarşamba günü Afrika, Asya,
Güney Amerika, Avustralya ve Avrupa’nın çoğu yerindeki gözlemci 11 yılın en uzun ay tutulmasına
tanık oldular. Ay’ın konumu çok iyiydi: Tam Samanyolu üzerinde kaybolan Ay, izleyenlere görsel bir
şölen sundu. Ay tutulmaları, Dünya’nın gölgesinin
Ay’ın üzerine düşmesi ile oluşuyor. Ay tam gölgeye
girerse Tam Ay Tutulması, yarı gölgeye girerse de
Parçalı Tutulma oluşuyor. Tutulma ayrıntıları için
yayın ekibi sayfalarına bakılabilir.
Kaynak: SpaceWeather

Aquarius/SAC-D uydusunu taşıyan Delta II’in fırlatılması.
c NASA/Bill Ingalls

Phobos Jüpiter Yakınlaşması
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

Geçtiğimiz günlerde Mars yörüngesinde araştırmalarını sürdüren ESA’nın Mars Express uzayaracı çok ilginç bir olaya tanık oldu. Aracın yüksek
çözünürlüklü kameraları Mars’ın uydusu Phobos
ile Güneş Sistemi’nin devasa gezegeni Jüpiter’in
yakınlaşmasını görüntüledi. Görüntüde Phobos,
Jüpiter’e yakın bir görünümde olmasına karşın Phobos uzayaracına yalnızca 11.389 km uzaklıktayken,
Jüpiter ile uzayaracı arasındaki uzaklık 529 milyon
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Güncel Gök Haberleri
Çifte Tutulma
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

Haziran’da Plüton’un yarattığı çifte tutulmayı gökbilimciler heyecanla bekledi. ilk tutulma Haziranın
22’sini 23’e bağlayan gece gerçekleşti. Plüton ve
12 dakika sonra uydusu Charon 14.4 kadirden
bir yıldızı örttü. İkinci tutulma ise 26 haziran gecesi yaşandı. Her iki olayda da yıldızdan gelen
ışık neredeyse paralel olarak Dünya’ya ulaştığından
Plüton’un yıldızdan kaynaklı gölgesi hemen hemen
Plüton ile aynı boyutta oluyor. Bu da Plüton’un
hacmi, kütlesi, yoğunluğu hakkında bir fikir verir.
Aynı zamanda biliminsanları ‘merkezi parlama’yı
da inceledi. Merkezi parlama, atmosferin mercek
görevi görerek yıldızdan gelen ışığı odaklamasıyla
oluşuyor ve atmosferiyle ilgili önemli bilgiler verebiliyor. Yapılan ilk araştırmalara göre, Plüton gittikçe
ısınıyor ve 2015 yılında cüce gezegene varacak
olan New Horizons uzayaracına ev sahipliği yapabilecek kadar ılık olacak.
Kaynak: Universe Today

sijenin diğer izotopları ise O-17 ve O-18’dir. Güneş
Sistemi’nde ise genellikle O-16 izotopu bulunur.)
Ama Genesis, Güneş’teki O-16 yoğunluğunun sadece birazcık fazla olduğunu, buna karşılık O-17
ve O-18 yoğunluklarının ise Dünyadakinden birazcık
fazla olduğunu gösterdi.
Kaynak: Science Daily

Genesis Uzayaracı c NASA / JPL - Caltech

Vesta için Bilimel Veri Toplanıyor
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

4 yıl boyunca 2,7 milyar kilometre yol katettikten
sonra hedefi Vesta’nın 155.000 km uzağına gelen
Dawn uzayaracı Dünya’ya çektiği son fotoğrafları
gönderdi. Aracın gönderdiği fotoğraflar, Hubble
Uzay Teleskopu’nun çektiklerine göre 2 kat daha
iyi çözünürlükte olduğundan biliminsanları Vesta’nın
üstündeki şekilleri yorumlamaya başladı. Yani Vesta
hakkında bilimsel veri toplanmaya başlandı. Araç,
2012’in haziranında da Ceres ile ilgili bilgi toplamaya
Plüton’un çeşitli açılardan görünüşü c NASA, ESA, M. Buie başlayacak.
Kaynak: ScienceNOW

(Southwest Research Institute)

Güneş Sisteminin Oluşumu Düşünüldüğünden
Farklı
Çeviri: Mehmet Kemal Ardoğa

Ağustos 2001’de fırlatılan 3 yıl boyunca güneş
rüzgarından örnek toplayan NASA’nın Genesis deneyi, araştırmacıları şaşırtı. Uzayaracının topladığı
parçacıkların analizinden çıkan sonuçlar oldukça
çarpıcı. Sonuçlara göre Güneş Sistemi, öngörülenden biraz daha farklı oluşmuş. Dünya’da, meteoritlerde, Mars’ta ve Ay’da yapılan önceki araştırmalar
gösterdi ki buralarda bulunan O-16 yoğunluğu Dawn uzayaracı (sol) ve Hubble Uzay Teleskopu (sağ) taGüneş’tekine oranla oldukça az. (O-16, oksijenin bir rafından çekilen Vesta fotoğrafı. c NASA / JPL-Caltech / UCLA
izotopudur. İzotoplarda, atomla aynı sayıda proton / MPS / DLR / PSI ve NASA / ESA / STScI / UMd
ancak farklı sayıda nötron vardır. O-16, atomunda 8
proton ve 8 nötron bulunan oksijen elementidir. Ok-
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Bu Ayki Gökyüzü
Erdem Aytekin – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu
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Dünya günöte konumunda
(152 milyon km)
Satürn–Ay yakın görünümde (8.6o )
Merkür en büyük doğu uzanımında
(27o )
Jüpiter–Ay yakın görünümde (4.5o )
Merkür günöte konumda
Delta Kova göktaşı yağmuru
20 meteor/saat
Mars–Ay yakın görünümde (7.7o )
Mars–Ay yakın görünümde (∼5o )
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Bu Ayki Gökyüzü
Gezegenler:

Gök olayları

Merkür: Güneş’e olan uzaklığı artan Merkür’ü gün- Delta Kova Göktaşı Yağmuru: 96P/Machholz adlı
batımıyla birlikte kısa süre için gözleyebilirsiniz. Ay kuyrukluyıldızın yörünge artıkları olan göktaşı yağsonuna doğru parlaklığı giderek azalacak.
muru, ayın 27’sinde en yoğun noktaya erişecek
(belli bir sürede sayılan göktaşının en çok olduğu
Venüs: Güneş ile uzanımı oldukça azalan Venüs,
an). Delta Kova Göktaşı Yağmuru saatte 20 meKasım ayının ortalarına kadar gözlem sezonunu kateor ile gözlemcilere büyük umutlar vermiyor. Yine
patıyor.
de ışık kirliliğinden uzak noktalarda gözlem yaparak
Mars: Güneşle olan uzanımı giderek artan Mars’ın şansınızı arttırabilirsiniz.
gözlem süresi ise giderek artıyor. Onu gün doğmaKaynak: meteorshowersonline – Delta Aquarids
dan Batı ufkunda yükselirken görebilirsiniz.
Jüpiter: Gözlem süresi giderek artan Jüpiter ay sonuna doğru daha erken doğmaya başlayacak ve gün
doğumuna kadar gözlenebilecek. 24 Temmuz’da
Sondördün evresindeki Ay ile yakın görünümde.
Satürn: Gözlem için hala çok iyi konumdaki Satürn’ün gözlem süresi giderek kısalıyor. Ay sonuna
doğru geceyarısı olmadan batacak.
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Astronomi Tarihinde Bu Ay
Zeynep Tonga – ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

01 Temmuz 2004 - Cassini Satürn’e Ulaştı.

11 Temmuz 1979 - Skylab I’in Dünya’ya Düşüşü.

6 yıllık yolculuğunun ve yaklaşık 3 milyar kilometrenin ardından Satürn yörüngesine ulaşan Cassini; gezegenin şimdiye kadar çekilmiş en yakın
fotoğraflarını yakaladı. Amerika ve Avrupa ortaklı
görevinde, uzayaracının, 4 yıl boyunca Satürn’ün
yörüngesini 75 kez dolanması, bilinen 31 önemli
uydusu ile o an keşfedilen 3 yeni uydusunda
ve muhteşem halkaları üzerinde çalışma yapması
amaçlanmıştı.

14 Mayıs 1973’te fırlatılan Amerikan Uzay Laboratuarı Skylab I, yörüngede bulunduğu 6 yılın sonunda
11 Temmuz 1979’da atmosfere girmesi sonucu Hint
Okyanusu üzerinden çöle yaptığı düşüşle Dünya’ya
tekrar döndü. Yörüngede kaldığı sure boyunca
çeşitli deneylerin yanı sıra Güneş araştırmaları için
de kullanılmış ve önemli bilgiler sağlamış olan
laboratuar ayrıca insanın uzayda kalma süresinin uzatılması konusunda da yardımcı olmuştur.
Dramatik düşüşüyle 160 km’lik bir alana yayılan
parçalarının bir kısmı ise halen NASA’da sergilenmektedir.

06 Temmuz 1997 - Mars’ta İlk Uzayaracı.
Sojourner uzay robotu başka bir gezegenin yüzeyine gönderilen ilk insan yapımı araç. Bir haftalık bir
görev için tasarlansa da, 3 ay görevini sürdüren, 10
kg ve bir ekmek kutusu büyüklüğündeki bu küçük
araç ayrıca Mars’ın engebeli yüzeyinde rahat hareket edebilmesi için birbirinden bağımsız 6 tekerlekle donatılmıştı. Enerji için ise Güneş panelleri
kullanıldı. Su bulunabileceği düşünüldüğü için Mars
yüzeyindeki Ares Vadisi’ne iniş yapan araçtan alınan
ilk bilgi ise gezegen yüzeyinin -93o C’lere ulaşan
sıcaklık değeri oldu.
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16 Temmuz 1969 - Apollo 11’in Dünya’dan Ayrılışı.
Apollo 11 uzayaracı başarılı bir şekilde Florida’daki
Cape Kennedy üssünden kalkış yaptı. Kalışından
yaklaşık 12 dakika sonra ise Dünya yörüngesine
ulaştı ve üç kişilik mürettabatıyla Ay’a olan yolculuğuna sorunsuz bir şekilde devam etti.
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Astronomi Tarihinde Bu Ay
21 Temmuz 1969 - Ay’da İnsanın İlk Yürüyüşü.

25 Temmuz 1984 - Uzay’da İlk Yürüyen Kadın.

Amerikalı astronot Neil Armstrong Ay’da yürüyen ilk
insan oldu ve ‘Benim için küçük fakat insanlık için
büyük bir adım’ cümlesini tüm dünyanın hafızalarına
kazıdı. 16 Temmuz’da Dünya’dan kalkış yapan
Apollo 11 uzayaracıyla Ay’ın Huzur Denizi olarak adlandırılan bölgesine iniş yapan Neil Armstrong diğer
iki görev arkadaşından biri olan Edwin Aldrin ile 2
buçuk saati araç dışında olmak üzere Ay yüzeyinde
toplam 21 saat geçirdiler. 22 Temmuz’da Ay’dan
kalkış yapan astronotlar 24 Temmuz’da Dünya’ya
iniş yaparak 21 gün boyunca güvenlik amacıyla karantina altında tutuldular. İnsanlık tarihi için oldukça
önemli olan bu olay ayrıca dönemin politik yapısıyla
da ilişkili olan uzay yarışına bir nokta koymuş oldu.

Rus kozmonot Svetlana Savitskaya Soyuz T-7 uzayaracıyla Salyut 7 uzay istasyonuna gitmiş ve istasyonun dışarısında geçirdiği 3 saat 35 dakikalık göreviyle uzayda yürüyen ilk kadın olma
ünvanını kazanmıştır. Uzaya ilk kadının çıkışından
19 yıl sonra yürüyüşü gerçekleştiren Savistkaya,
2010’a kadar gerçekleştirilen toplam 57 Sovyet/Rus
uzay yürüyüşlerinde de tek kadın olma özelliğini
korumuştur.

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

Temmuz 2011– 19

Sizden Gelenler
Derleyen: Türk Astronomi Derneği

Muş ve Gökyüzü Sevdalıları

güzel bir geri dönüt sayılırdı.
Orçun Manav

Türk Astronomi Derneğinin gönderdiği Galileoskopun öğrencilerde yarattığı heyecan görülmeye
değerdi. Öğrenciler geceleri uyumayıp saat farketmeksizin, okul pansiyonunda yatılı nöbetçi olduğum zaman, Ay doğar doğmaz koşarak beni
Yılbaşından beri, AstroÇOMÜ (Astronomi Yaz Bi- uyandırmaya geliyorlardı.
lim Kampı)’nda edindiğim bilgileri burada mümkün “Dünyadan Evrene Bakış” adlı sergimiz 10 Mayıs’ta
olduğu ölçüde öğrencilere aktarmaya çalıştım. açıldı. Sergi için 30 resim hazırladık. Sergi, kendi
Öncelikle geceleri okul bahçesinde yıldız kümele- öğrencilerimiz, çevre okul idarecileri ve öğretmenleri
rini, Güneş Sistemi v.b. temel bilgi ve kavramları ve yerel basın tarafından ilgiyle karşılandı. Sergimiz
aktardım. Bazen dondurucu soğuğa ve öğrencilerin 17 Haziran’a kada açık kaldı.
üzerindeki ince kıyafetlere rağmen muazzam dereBölgenin sosyo–kültürel yapısını göz önüne aldıcede daha fazla bilgi öğrenme istekleri beni bu koğımızda, bilimsel etkinlikler öğrencilerimiz için en
nuda oldukça mutlu etti. Benzer biçimde öğretmen
büyük mutluluk ve uğraş kaynağı denebilir. Türk
arkadaşlarımın da bu konuya ilgi ve merakları arttı.
Astronomi Derneğinin katkılarından dolayı sonsuz
Gökyüzünün bu gizemli ve dinamik yapısını, öğren- teşekkürler.
cilerde sadece astronomiye değil diğer bilim dalOrçun Manav
larına da ilgiyi arttırdığını farkettim. Hatta şubat
Muş Konukbekler
ayı TÜBİTAK Bilim–Çocuk dergisinde okulumuzdaki
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
bir öğrencinin yazısının çıkması etkinliklerimiz için
2-A Sınıf Öğretmeni
Okulumuzda yaklaşık 250 yatılı öğrenci okumakta
ve Muş Ovası’nın tam merkezinde sayılabilecek, ışık
kirliliğinden uzak, gökyüzü gözlemi için ideal bir konumda bulunmaktadır.
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Yayın Ekibi
ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

Topluluğun kuruluş ilhamı: Halley – 1986

Yayın Grubu: Mehmet Kemal Ardoğa, Erdem Aytekin, Zeynep Tonga, Seda Oturak, İnci Saim.
Topluluk, 1986’da bir grup amatörün çabasıyla,
ODTÜ Fizik Bölümü bünyesinde kuruldu. Üniversitenin en köklü topluluklarından biridir. Toplulukta
hem üyelik hem de etkinlik katılımlarında gönüllülük
esastır.

Gözlem Araçlarımız: Celestron (9,25”); Celestron
G5 (5”); Coronado Personal Solar Telescope (PST).
Görüntüleme: Canon EOS-400D; Canon EOS500D; Meade Deep Sky Imager.

İletişim:
ODTÜ,
Amatör Astronomi Topluluğu,
Fizik Bölümü Oda No: Z-26,
Tel: (312)210 4313,
e-posta: aat@metu.edu.tr
Bugüne kadar yaptığımız etkinlikler arasında Astweb: http://www.gokyuzu.org/
ronot Albert Sacco ile söyleşisi, Gök atlası yapım
atölyesi, Teleskop yapım atölyesi, Starshine projesi,
Aynalı teleskop projesi, Güneş saati projesi, Ölçekli
Güneş Sistemi projesi bulunmaktadır.

Etkinliklerimizin temelini Seminerler, Gözlemler,
Söyleşiler, Atölye Çalışmaları ve Projeler, Gökbilim
Günleri ve Sergiler TV ve Radyo Programları, Ağ
sayfası çalışmaları oluşturmaktadır.

Ağ sayfamız aracılığıyla topluluğumuzu Dünya’ya
açmayı sürdürüyoruz. Sitemiz ülkemiz çapında
gökbilim konusunda en önde gelen kaynaklardandır. Sürekli güncellenmekte ve yeni bilgiler
paylaşılmakta ve yapacağımız tüm etkinlikler sayfalarımızdan izlenebilmektedir. Forumlarımızda da
gökbilimin her konusu tartışılabilmektedir.
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