TÜRK ASTRONOM ? DERNE? ? BÜLTEN?

g ökyüzü
OCAK - ?UBAT 2016

SAYI 64

Mars Gezginleri
T ak?my?ld?zlar Dünyas?na K e?if
A??r?Parlak X- ???n K aynaklar?

ed it örden
Arif Bay?rl?
arif.bayirli@boun.edu.tr

2016 y?l?n?n ilk Gökyüzü Bülteni ile kar??n?zday?z! Yeni y?l
beraberinde Gökyüzü için de yenilikler getirdi ve kapakta da
muhtemelen fark etmi? oldu?unuz üzere bu aydan itibaren
bültenimiz iki ayl?k periyotta yay?nlanmaya ba?l?yor. Sizlere
sundu?umuz içeri?in geni?leyip, üzerinde daha detayl?çal???lm??
yaz?ve haberlere yer vermek üzere ald???m?z bu karar?siz
okurlar?m?z?n anlay??la kar??layaca??n?umuyoruz.
Y?l?n ilk say?s?nda kapa??m?za geçti?imiz aylarda bültene
yapt?klar?bir ba?ka katk?dan tan?d???m?z Özye?in Üniversitesi
Rover (Gezgin) T ak?m?n?n ?Bir Mars Robotunun Anatomisi?
ba?l?kl?yaz?s?n?ta??yoruz. Yaz?n?n, günümüz gezegenbilim ve
uzay ara?t?rmalar?n?n oda??nda yer alan Mars çal??malar?nda
kullan?lagelen ara?t?rma robotlar?ve gezginlerin tasar?m?ndan
sürü?üne kadar kar??la??lan güçlüklerden, bunlara yönelik
çözümlere ?mühendislik?perspektifinden de?inen çok de?erli bir
katk?oldu?unu dü?ünüyoruz. T ürkiye?de böylesi konulara kafa
yorup bizzat çal??malar yürüten ekiplerin var olmas?ülkemizde
bu konular?n gündem olu?turmas?ad?na umut veriyor.
Bu say?m?zda kapsaml?bir Haberler/Duyurular bölümümüz yer
al?yor. Ayr?ca yurt d???nda iki farkl?bilimsel çal??taya kat?lan
ö?renci arkada??m?z?n izlenimlerinin yer ald???'Toplant?/Okul
Raporu' bölümümüzün, ileride benzer çal??malara kat?lmay?
dü?ünen ö?renciler için özendirici olaca??n?umuyoruz. Üzerinde
durulmay?hak eden bir ba?ka haber de geçen ay yay?na giren
yeni ?Uzay Gazetesi?internet sitesi. Uzay Gazetesi ile her hafta
yay?nlanan gökbilim haberlerini Gökyüzü'nün gelecek
say?lar?nda düzenli olarak göreceksiniz. Bunun yan?s?ra Uzay
Gazetesi internet sayfas?nda bir görsel e?li?inde her hafta
yay?nlanan haberlerin A4 boyutlar?ndaki tek sayfal?k
yazd?r?labilir halini varsa s?n?f panolar?na asarak ö?rencileri ile
tart??malar?n?de?erli ö?retmenlerimizden rica ediyoruz.
Yeni y?lda da kapak konusundan, ara?t?rma yaz?lar?na,
haberlerden kö?e yaz?lar?na kadar dolu dolu bir bülten ile
yolumuza devam ediyoruz. Sizlerin de yeni y?l?n?zda
gökyüzünüzün hep aç?k ve y?ld?zl?olmas?n?dileriz!
?yi okumalar!
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gökyüzü haberleri
ÖT EGEZEGENL ERDEK ?
"K AYI P SU" PROBL EM?
ÇÖZÜL DÜ
Üstte: David Sing ve c?
al?s?
ma arkadas?
l ar?taraf?ndan, Hubble ve Spitzer Uzay

Zeynep K ?l?ç*

Teleskoplar?kullan?larak incelenen 10 s?cak Ju?
piter o?
t egezegeninin, sanatc?
?daki
c?
ag?
r ?s?
?m?. Detayl?aç?klamay?a?a??da bulabilirsiniz. (©NASA/ESA)

NASA'n?n Hubble ve Spitzer uzay teleskoplar?yla 10 tane

Birles?
i k K rall?k'taki Exeter Ü?
niversitesi'nden David Sing, ???
l k defa

?s?cak- Ju?
piter? boyutlar?ndaki o?
t egezegen u?
zerinde yap?lan

bir gezegenin birkac?o?
zellig?
i ni bas?
k a birininkiyle kars?
?las?
t ?rmaya

incelemeler, bir ekibin uzun su?
r edir anlas?
?lamayan gizemli bir

yetecek bir dalga boyu kapsam?na sahip oldug?
umuz ic?
i n, sonunda

durumu c?
o?
zmesine yard?mc?oldu: Neden bu du?
nyalar?n baz?lar?nda

bu?
yu?
k bir gezegen grubunun verilerini bir arada go?
r mek beni epey

beklendig?
i nden daha az su var? Bulgular, galaksimizdeki genis?

heyecanland?r?yor. Gezegen atmosferlerinin, bekledig?
i mizden c?
ok

gezegen atmosferi c?
es?
i tlilig?
i nin ve gezegenlerin olus?
um su?
r ecinin

daha c?
es?
i tli olabileceg?
i ni bulduk? dedi.

ic?
yu?
zlerinin anlas?
?lmas?na hizmet edecek gibi go?
r u?
nu?
yor.
Bas?
k a y?ld?zlar etraf?nda do?
ndu?
g?
u?onaylanan yaklas?
?k 2000

Fortney, ?Elde ettig?
i miz sonuc?
l ar, suyu merakl?go?
zlerden

gezegen aras?nda, Ju?
piter'e benzer o?
zelliklere sahip, gaz

saklayan?n sadece bulutlar oldug?
una is?
aret ediyor, dolay?s?yla,

gezegenlerden olus?
an bir alt grup var. Ancak bu gezegenlerin

kuru- s?cak Ju?
piterleri go?
z ard?edebiliriz.? s?
eklinde ac?
?klama yapt?.

yo?
r u?
ngelerinin y?ld?zlar?na epey yak?n olmas?, onlar?c?
ok s?cak

?Alternatif bir kurama go?
r e ise, bu gezegenler sudan mahrum bir

k?l?yor. Y?ld?za olan yak?nl?klar?, y?ld?zlardan gelen ?s?
?k incelenirken

ortamda olus?
mus?olabilir; ancak bu durum, gezegenlerin

go?
zlenmelerini oldukc?
a zorlas?
t ?r?yor. Bundan o?
t u?
r u?
, Hubble

olus?
umuna dair kuramlar?m?z?tamamen go?
zden gec?
i rmemizi

gec?
mis?
t e, bu s?cak Ju?
piterlerden c?
ok az say?da kes?
f edebilmis?
t i. Bu

gerektirir.? Sonuc?
l ar, 14 Aral?k 2015'te Nature dergisinde

ilk c?
al?s?
malar s?ras?nda, atmosferik modellerden yola c?
?k?larak

yay?nlanm??t?r.

yap?lan tahminlere go?
r e daha az su ic?
eren birkac?gezegen
bulunmus?
t u.
Astronomlardan olus?
an uluslararas?bir ekip, bu sorunu

Görselin detayl?aç?klamas?: Sol u?
stten, sol alta dog?
r u s?ras?yla
WASP- 12b, WASP- 6b, WASP- 31b, WASP- 39b, HD 189733b,
HAT - P- 12b, WASP- 17b, WASP- 19b, HAT - P- 1b ve HD 209458b.

o?
t egezegenlerin atmosferlerinin en bu?
yu?
k spektroskopik (tayf)

Renkler yaln?zca c?
i zim as?
amas?nda kullan?lm?s?
t ?r. ?Mavi gezegen?

katalog?
unu olus?
t urarak as?
may?bas?
ard?. K atalogdaki tu?
m

olarak an?lan HD 189733b haric?
, renkler u?
zerine c?
ok az bilimsel

gezegenlerin yo?
r u?
ngeleri Du?
nya'dan go?
r u?
ndu?
g?
u?hallerine go?
r e,

veri bulunmaktad?r. Gezegenler ayn?zamanda c?
es?
i tli bulut

y?ld?zlar?n?n o?
nu?
nden gec?
ecek s?
ekilde yo?
nlendirildi. Bu so?
zde gec?
i s?

o?
zellikleriyle de tasvir edilmis?
t ir. Ju?
piter?deki go?
r u?
nu?
r yap?lara

s?ras?nda, y?ld?z?n ?s?
?g?
?n?n bir k?sm?, gezegenin d?s?atmosferinden

benzeyen ru?
zgar bic?
i mleri, teorik modellerden yola c?
?k?larak

gec?
i yor. NASA'n?n Greenbelt, Maryland'de bulunan Goddard Uzay

c?
i zilmis?
t ir. C?
i zimler, birbirine o?
l c?
eklidir. En ku?
c?
u?
k leri HAT - P- 12b,

Uc?
us?Merkezi'nden ilgili makalenin yazarlar?ndanHannah

yaklas?
?k olarak Ju?
piter kadarken, gruptaki en bu?
yu?
k gezegen olan

Wakeford bu konuda ?Atmosfer, es?
siz parmak izini y?ld?z ?s?
?g?
?na

WASP- 17b, onun iki kat?d?r. En s?cak olan gezegenlerin karanl?k

yaz?yor ve biz de ?s?
?k bize ulas?
t ?g?
?nda, bunun u?
zerine incelemelerde

taraflar?na biraz ayd?nl?k verilmis?
t ir. Bu ayd?nl?k efekti, grubun en

bulunabiliyoruz.? s?
eklinde ac?
?klama yapt?.

s?cak o?
t egezegeni WASP- 12b?de en gu?
c?
l u?
yken, WASP- 19b ve

Ekip, NASA'n?n Hubble ve Spitzer Uzay teleskoplar?ndan gelen
verileri birles?
t irerek, optikten k?z?lo?
t esi dalga boyuna kadar genis?
bir aral?g?
?kapsayan bir ?s?
?k tayf?elde etmeyi bas?
ard?. Go?
zlemlenen
gezegenlerin atmosferlerinin tu?
r leri, go?
r u?
nu?
r ?s?
?k ve k?z?lo?
t esi ?s?
?k
dalga boylar?na go?
r e gezegenin yar?c?
ap o?
l c?
u?
mleri aras?ndaki fark?n
kullan?m?yla, puslu yada net de olsa belirlendi. Bulutlu bir gezegen,
go?
r u?
nu?
r ?s?
?kta atmosferde daha derinlere nüfuz edebilen k?z?lo?
t esi
?s?
?kta oldug?
u haline go?
r e daha bu?
yu?
k go?
r u?
nu?
yor. Ekibin puslu veya
bulutlu atmosferler ve su tespiti aras?ndaki bag?
l ant?y?bulmas?n?
sag?
l ayan da bu kars?
?las?
t ?rma oldu. Yay?nlanan makalenin bas?yazar?,
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Santa Cruz, California Ü?
niversitesi'nden, es?yazar Jonathan

WASP- 17b?de de go?
r u?
nu?
r haldedir. Birkac?gezegenin, ayr?ca
Rayleigh sac?
?l?m?yapt?g?
?da bilinmektedir. Bu Du?
nya?da
go?
k yu?
zu?
nu?
n gu?
ndu?
zleri mavi, gu?
nes?
i n de batarken k?z?l
go?
r u?
nmesine sebep olmaktad?r. C?
i zimde bu, WASP- 6b, HD
189733b, HAT - P- 12b ve HD209458b gezegenlerinin
kenarlar?ndaki mavilikle go?
sterilmis?
t ir.
K aynak: HubbleSite Haber Merkezi
Nature Makalesi doi:10.1038/nature16068
* ODT U Fizik Bölümü L isans Ö?rencisi - ODT U AAT
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haber turu
Cemal ?en*

HAL K AL I M ARS
Yeni bir çal??ma yak?n kom?umuz Mars??n

PLÜTON'UN EN DETAY L I
GÖRÜNTÜSÜ

Gezegenin içteki uydusu Phobos gün
geçtikçe Mars?a biraz daha yakla?makta.
Genel olarak bu uydunun 30 milyon y?l
kadar sonra K ?z?l Gezegen?e dü?ece?i
dü?ünülüyor ancak bu yeni çal??maya
göre Phobos çarpmadan, çekim etkisiyle
paramparça olabilir ve bu durumda
ard?nda b?rakt???enkaz bir halka
meydana getirir.

BA?ARI SI

daha geni? bir alan?rahatça

Temmuz 2015'de gerçekle?en yak?n

gözleyebilecek.

geçi?inden elde etti?i en keskin görüntüler
yay?nland?. Yüksek çözünürlüklü bu
mozaik görüntüde her bir piksel (foto?raf?
olu?turan noktalar) Plüton'un yüzeyinde
77x85 metrelik alan?kaps?yor. Daha önce
piksek piksel görüntüleriyle yetindi?imiz
bir gökcismiydi!
Foto?raf, Plüton'un kuzey bat?s?ndaki
Planum olarak an?lan düzlü?ün kesi?ti?i
bölgede 80 km geni?li?inde bir alan?
gösteriyor. (NASA)

Japon Hava- Uzay Ara?t?rma Ajans?'n?n
(JAXA) Akatsuki (Japonca: ?afak)
uzayarac?Venüs'ün yörüngesine 5 y?ll?k
bir rötar?n ard?ndan girmeyi ba?ard?. 7

sabit kalacak ve Güne? ve Dünya her

Yeni Ufuklar'?n cüce gezegen Plüton'la 14

da?l?k alan ile gayr?resmi olarak Sputnik

JAX A'NI N GEC?K M ??

noktas?nda kelimenin tam anlam?yla
zaman ayn?bölgede yer alaca??için çok

milyonlarca y?l sonra halkalar?yla ünlü
Satürn?e benzeyebilece?ini öne sürüyor.

kat?lmas?gerekiyor. Webb teleskobu, L 2

Y ÜK SEL EN DEN?Z
SEV?Y ES? DÜNYA'NI N
DÖNÜ?ÜNÜ
YAVA?L ATAB?L ?R
Science Advances'da yay?nlanan bir
makaleye göre bilim insanlar?n?uzun
süredir me?gul eden bir muamma olan
"Munk'un gizemi" çözülmü? olabilir.
W later Munk, 2002 y?l?nda yay?nlad???bir
makalede tarihsel deniz seviyesi

JAM ES W EBB'?N ?L K
AY NASI Y ERL E?T?R?L D?

Aral?k 2010 tarihinde ana roket
motorunda meydana gelen bir hata

Hubble??n yerine geçmesi heyecanla

nedeniyle gezegeni ?skalayan Akatsuki

beklenen James Webb teleskobunun 18

bu defa yava?latmak için yedek

parçadan olu?an 6.5 metrelik aynas?n?n ilk

reaksiyon kontrol sistemi kulland?.

parças?monte edildi. 2018 y?l?nda

Venüs'ü yakalayamay?nca Güne?'in

f?rlat?lmas?planlanan bu teleskop Dünya

yörüngesinde 9 tur att?. Uzay arac?n?n

çevresindeki bir yörüngede de?il,

durumunun iyi oldu?unu söyleyen

Dünya?dan 1.5 milyon km ötedeki L 2

uzmanlar, her ?eyin düzgün çal???p

noktas?nda konu?lanacak. Hubble??n görü?

çal??mad???n?kontrol ettmek için anl?k

alan?Güne? ve Dünya taraf?ndan

gözlemler yapacak. Düzenli gözlemler

k?s?tlan?yor, 90 dakikal?k yörünge süresince

ise Nisan 2016'da ba?layacak.

gözlem yaparken bu durumun hesaba

yükselmeleriyle gezegenin dönü?ü
aras?nda bir ba? oldu?unu ileri sürüyor.
Jerry Mitrovica liderli?indeki bir tak?m,
bilgisayar modelleri kullanarak yapt???
çal??ma ?Ö 499 y?l?ndan günümüze kadar,
buzul ça??n?n sona ermesiyle yükselen su
seviyesi nedeniyle gezegenimizin toplamda
4,5 saat yani y?lda ortalama 2.4 saniyelik
bir yava?lama ya?ad???n?gösteriyor.
Yava?lamaya esas olarak Ay'?n sebep
oldu?u gelgitler sebep oluyor ve su
seviyesi yükseldikçe bu etkinin ölçülebilir
derecede artaca??bu çal??ma sayesinde
ortaya konmu? oluyor. (I FL Science)

(Astronomy Mag.)
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Toplant?/Okul Raporu
CERN- SEENET - MT P OK ULUNUN ARDI NDAN
Ba?ak EK ?NC?*

Güneydo?u Avrupa Matematik ve Teorik Fizik toplulu?u

EL I - NP, Romanya'n?n ba?kenti Bükre?'te bulunan yüksek

(SEENET - MT P) her y?l iki kez yapmay?planlad?klar?ilk

?iddette lazerler ile lazer madde etkile?iminin, nükleer bilimin

toplant?lar?na 2015 y?l?n?n Haziran ay?nda ba?lad?. Bu programa

ve materyal biliminin çal???laca??, 2017 y?l?nda faaliyete geçmesi

aralar?nda T ürkiye'den Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölümü,

planlanan ara?t?rma merkezidir. L azer ?iddetinin 1023 W /cm2

S?rbistan'?n ba?kenti Belgrad'da bulunan Astronomi Gözlemevi

olmas?planlanan EL I - NP'de bu sayede daha önceden

gibi SEENET - MT P üyesi olan Güneydo?u Avrupa

ula??lamam?? sonuçlar?n elde edilebilece?i belirtilmektedir.

üniversitelerinin yüksek lisans?n?n son senesinde ve doktora

Nükleer astrofizik alan?nda, önemli ara?t?rmalardan biri olan 7L i

ö?renimini devam ettiren ö?renciler kat?labilmekte.

kozmolojik problemi için 7L i - 3He reaksiyonuna bak?lmas?

SEENET - MT P ilk toplant?lar?na maddeyi olu?turan, ?imdiye
dek bulunmu? temel parçaç?klar?ve bunlar?n etkile?iminde
önemli olan 3 temel kuvveti aç?klayan Standart Model yerine öne
sürülen süper- simetri ile genel görelilik kuram?n?birle?tiren ve
bir alan kuram?olan süper kütleçekiminin anlat?ld???derslerden
olu?an seminerlerle ba?lad?. ?kinci toplant?lar?da, benim de
kat?lma f?rsat?buldu?um 8- 14 K as?m tarihleri aras?nda

planlan?rken, yine nükleer astrofizik ara?t?rmalar?na giren, a??r
element olu?umunda elementlerin nötron yakalama sürelerine
göre adland?r?lan r (rapid) ve s (slow) süreçlerinin incelenmesi
planlanmaktad?r. 2017 y?l?nda faaliyete geçmesi beklenen
EL I - NP ara?t?rma merkezinde çal??acak birçok ara?t?rmac?
aranmakta; bu duyuruya ve EL I - NP hakk?nda daha ayr?nt?l?
bilgiye http://www.eli- np.ro/ adresinden eri?ilebilinir.

Romanya ? Bükre?'te gerçekle?en, içeri?inin özellikle yüksek

Özellikle yüksek enerji fizi?i ile ilgilenen ö?renciler bundan

enerji?i fizi?i çal??an ö?rencilerin ilgisini çeken kuantum alan

sonra her y?l iki kez düzenlenmesi planlanan yakla??k 1 hafta

teorisi ile ilgiliydi. K üçük ama yava? nesnelerin fizi?ini inceleyen

süren SEENET - MT P seminerleri hakk?nda ayr?nt?l?bilgiye

kuantum mekani?i ve h?zl?ama büyük nesnelerin fizi?ini

http://phd.seenet- mtp.info/ adresinden ula?abilir.

inceleyen özel görelilik kuram?n?birle?tiren K uantum Alan
Teorisi, h?zl?ve küçük parçaç?klar?n fizi?ini inceler. Derslerde,

* Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölümü Doktora Ö?rencisi

özellikle parçaç???n belirli bir zamanda bir noktadan di?er
noktaya hareketinde izledi?i farkl?yollar toplam?olan yol (path)
integrali üzerinde durulurak, bunun serbest parçaç?k ve
manyetik alan etkisi alt?ndaki parçaç?k üzerinde uygulamalar?na
bak?ld?. Derslerin bir k?sm?nda ise kuantum alan teorisinde
kullan?lan baz??renormalizasyon? teknikleri gösterilerek
bunlar?n kozmolojide uygulamalar?incelendi. Dersler negatif
kütleye sahip olan ???k h?z?ndan daha h?zl?olan hayali parçaç?k
takyonun evren geni?lemesi modellerinden biri olan enflasyon
teorisini aç?klay?p aç?klayamad???ile ilgili hesaplar?n sunuldu?u
seminerin dinlenmesi ile son buldu.
Yukar?da bahsetti?im yol integralleri uygulamalar?n?n yap?ld???
dersler asl?nda Extreme L ight I nfrastructure ? Nuclear Physics
(EL I - NP) merkezi için uygulamalar ba?l???alt?nda verilmi?ti.
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Üstte: Okul süresince gerçekle?tirilen derslerden bir görüntü
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T AD haberleri
Ç?N - NANJ?NG ÜN?VERS?T ES? Z?YARET ?

Foto?raf 1: Prof. Akyüz ziyareti kapsam?nda iki seminer verdi.
T ürk Astronomi Derne?i (T AD) Ba?kan?Prof. Dr. Aysun

çal??ma alan?ile ilgili seminer ve ?Astronomy in T urkey?ba?l???

Akyüz, Yüksek Enerji Astrofizi?i konular?nda olas?i?birli?i

ile T ürkiye?deki Astronomi çal??malar?n?özetleyen bir sunum

olanaklar?n?görü?mek amac?yla 28 K as?m- 8 Aral?k 2015

verdi (Bkz. Foto?raf 1).

tarihleri aras?nda Nanjing Üniversitesi (Çin), Astronomi ve
Uzay Bilimleri Okulu?nu (School of Astronomy and Space
Science) ziyaret etti (http://astronomy.nju.edu.cn). Prof. Ji- L in
Zhou?nun (Dekan) daveti ile gerçekle?en bu ziyaret
kapsam?nda Prof. Akyüz, bölümde ve üniversite yerle?kesinin
d???nda Çin Bilimler Akademisine ba?l??Mor Da? Gözlemevi
(Purple Mountain Observatory (PMO),
http://english.pmo.cas.cn/au) olarak adland?r?lan enstitüde

Sunumu izleyen PMO Müdürü ve ayn?zamanda Çin Astronomi
Derne?inin Genel Sekreteri Prof. Ji Yang ile yap?lan
görü?mede genel olarak Çin?de sürdürülen ba?l?ca astronomi
projeleri konusunda bilgi edinildi ve olas?i?birli?i konular?
görü?üldü. Görü?me sonucu Prof. Yang ziyaret an?s?na 90 y?l
süresince, (1922- 2012) Çin Astronomisindeki geli?melerin yer
ald???bir kitap ve Çin Astronomi Derne?inin amblemini içeren
bir tabak hediye etti (Bkz . Foto?raf 2).

Foto?raf 2: Çin Astronomi Derne?inin amblemini içeren
hediyesi
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göze çarpan kareler

St ar Wars serisinin yeni filminin ç?k???yla ayn? günlerde NASA t araf?ndan
yay?nlanan bu görünt üde bir kozmik '???n k?l?c?' yer al?yor. K aranl?k gaz
bulut lar? t araf?ndan görünürden saklanan fot o?raf?n merkezindeki genç
y?ld?z?n olu?umu s?ras?nda kut uplar?ndan yay?nlad??? yüksek enerjili ???nlar
jet ler olarak görülüyor. © ESA/Hubble & NASA

kapak konusu
B?R MARS GEZG?N?N?N ANAT OM?S?
ÖZÜ ROVER T AK I MI *

Bu k?sa ya z?m?zda na ciza ne bir M a r s Gezgin Pr ototipi
geli?tir mekte ola n ÖzÜ (Özye?in Üniver sitesi) Rover Ta k?m?
ola r a k kendimizin de ka r ??la ?t???m?z sor unla r a da de?iner ek
M a r s??n yüzey ko?ulla r ?nda bir a r a c?n ha r eket ettir ilmesini
sa ?la ma k a d?na çözülmesi ger eken sor unla r da n ba hsedece?iz.

K

?z?l Gezegene Mars?a insan

di?er bir çok faal görevden Mars araçlar?n?ay?ran ilk zorlukla ba?layabiliriz, Mars yüzeyine

yap?m?araçlar gönderilmeye

ini?. Bu ba?lamda belirtilmesi gereken iki konu vard?r. ?lki Mars??n atmosfer yap?s?n?n oldukça

1960?l?y?llarda ba?land?.

ince olmas?nedeniyle Dünya?da bizim al??t???m?z klasik yöntemlerin i?levlerini yitirmesidir.

nsanl?k Ay?a henüz ayak

Uzaya insan ve ekipman ta??nmas?nda faal olarak kulland???m?z araçlardan biri olan

basmadan Mars yörüngesine

Soyuzlardan örnek vermek gerekirse, Soyuzlar atmosfere girdikten sonra bir süre serbest

bir araç (Mariner 4) ula?t?rabilmi?ti. Mars

dü?ü? gerçekle?tirerek havan?n sürtünmesinden yararlanarak arac?n yava?latmas?n?sa?larlar.

yüzeyini foto?raflayarak ba?layan bu süreç

Bu sürtünmeden ortaya ç?kan ?s?araçlar?n en büyük zorlu?u olmakla birlikte art?k yerle?mi?

zamanla teknolojik ilerlemelerle birlikte

bir teknoloji olan ?s?kalkanlar?ile arac?n bu süreci sorunsuz geçmesi sa?lanmaktad?r.

yüzey çal??malar?n?da içine alarak geni?ledi.

Atmosferin arac?n aerodinamik yap?s?kullan?larak bir hava freni özelli?i sa?lamas?ndan sonra

Hareket kabiliyeti k?s?tl?yüzey ini? araçlar?yla

bir para?üt aç?larak arac?n daha da yava?lamas?sa?lan?r ve son olarak da kapsül d???ndaki

(lander) ba?layan yüzey çal??malar?

roketler ate?lenerek saniyeler içerisinde kapsülü dayanabilece?i bir çarp??ma h?z?na dü?ülür.

Sojourner??n (Mars giden ilk gezgin) k?sa da

Burada üzerinde durulmas?gereken kelime atmosferdir. Mars??n yetersiz kal?nl?ktaki atmosferi

olsa ileriki çal??malara ???k tutan yüzey gezisi

gezegene giren bir arac?n yeterli oranda yava?lamasa imkan vermemektedir, Merak (Curiosity)

ile bu büyük resmin içine mobil araçlar?da

gezginini ta??yan arac?n gezegene giri? h?z?n?n yakla??k olarak 21000 km/sa oldu?u

ekledi. Bu k?sa yaz?m?zda nacizane bir Mars

dü?ünülürse yeterli bir yava?laman?n sa?lanamamas?sonucunda ba?ar?s?zl?k kaç?n?lmazd?r.

Gezgin Prototipi geli?tirmekte olan ÖzÜ

K lasik metotlarla yava?layan arac?n tam olarak yere inmesi arac?n üzerinde bulunan ve

(Özye?in Üniversitesi) Rover T ak?m?olarak

gezginden tamamen i?lem sonras?nda ayr?lan roket ate?leyicilerle sa?lanmaktad?r. Merak?tan

kendimizin de kar??la?t???m?z sorunlara da
de?inerek Mars??n yüzey ko?ullar?nda bir
arac?n hareket ettirilmesini sa?lamak ad?na
çözülmesi gereken sorunlardan bahsedece?iz.
Bahsedece?imiz zorluklar?n bir ço?unu
bugünlerde yeni gezginimiz Merih- 2?nin
tasar?m?yla u?ra??rken tekrar tekrar
ya??yoruz. Ancak ?unu belirtmeliyiz ki bizler
sadece baz?yüzey görevlerini benzetimini
gerçekle?tirecek görevleri yapaca??m?z
oldu?umuz için pek tabiki zorluklar?m?z da
buna ba?l?olarak gerçek bir Mars Gezgini
ekibininkilerle kar??la?t?ralamayacak kadar
basit kaçmaktad?r.
Mars?a gidecek bir gezginin kar??la?aca??
mühendislik problemlerini arac?n Mars
görevi s?ras?nda kar??s?na ç?kma s?ras?na göre
belirtmek en do?rusu olacakt?r. Bu ba?lamda
Üst t e: Curiosit y gezgininin M ars yüzeyine ini?ini ad?m ad?m göst eren bir grafik ©JPL /NASA
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etmektedirler, saatte 140 metre kadar.
Günün sonunda bir gezginin en önemli parças?
elbette ki gezginin eklemli robotik koludur.
Robotik kollar sanayiden, hizmet sektörüne
kadar bir çok alanda kullan?lmas?na ra?men
gezginlerin kollar?di?er bir çok örnekten
farkl?la?arak çok amaçl?birer deney ekipman?
olarak i? görmektedirler. Geçti?imiz y?l
Merih- 1?de uzaktan kumanda edilen be?
serbestlik derecesine sahip bir kolumuz vard?.
Gezginlere ba?l?kollar?n en önemli noktas?
birden fazla görevi yerine getirebiliyor
olmalar?d?r. Merak??n kolunda ayn?bir tornada
oldu?u gibi taret mant???ile çal??an dört adet

Üst t e: Rocker- Boogie süspansiyon sist emini göst eren bir prot ot ip gezgin t asar?m?

deney ekipman?ve bir de matkap bulunmaktad?r.
Bu da kendi ba??na bir zorluk ç?karmaktad?r:
a??rl?k. K olunuzun ta??d???ekipman say?s?

?ekilde kullan?c?ve robotun birbirinden tamamen ba??ms?z olarak yerle?tirilmesi ile

artt?kça kol da giderek a??rla?maktad?r, bunun

benzetim yap?lmaya çal???lmaktad?r. Yar??malar s?ras?nda araçlar?m?z ile aram?zda hatr?

iki sonucu olmakta: ilki kol a??rla?t?kça

say?l?r bir mesafe vard?ve araçlar?görerek kontrol etmemiz ve müdahale etmemiz

kullan?lmas?gereken motorlar da büyümektedir

yasaklanm??t?. Görece yap?ayn?oldu?u için bizim de daha statik ve uzun vadede metal

büyük motor daha fazla güç harcanmas?

yorgunlu?u gibi sorunlardan uzak bir yap?ya sahip olmam?z gerekmektedir. Ancak

demektir, ikinci sorun ise kolun kontrolünün

de?i?tirilmesi mümkün olan mekanizmalar?n hepsi yedekli yap?lmaktad?r. Örne?in

giderek zorla?mas?, kolun sonundaki el

Merak?da birden fazla matkap bulunmaktad?r. Olur da bir ?ekilde robot kolun ucuna

a??rla?t?kça kolu kontrol etmek için

ba?l?olan matkap i?lem s?ras?nda s?k???r veyahut hasar görürse oldu?u yerde b?rak?larak

uygulad???n?z torku etkileyen iki parametre olan

yedek matkaba geçilmektedir.

yer çekimi ve atalet momentinin etkisi giderek

Bir di?er genel sorun ise kalibrasyondur. Uzun süreli kullan?mlarda ekipmanlar ne kadar

artacakt?r. Bu tür bir sorunun tasar?mda

do?ru çal???r olsalar da ufak kaymalar ve hatalar birikerek arac?n çal??mas?n?uzun

yap?labilecek birkaç çözüm olmakla birlikte

vadede etkileyeceklerdir. Bu ba?lamda iki konuda örnek vermek do?ru olacakt?r. ?lki

geçti?imiz y?l bu sorunu kendi ad?m?za kolun ana

Merak üzerinden bir örnek olacak. Görselde* * de görüldü?ü üzere Merak??n kolunun

üç serbestlik derecesinin kontrolünü kola a??rl?k

alt?ndaki k?sm?nda bir renk paleti bulunmakta, bu palet kameralarda olas?bir

olarak etki etmeyecek bölümlere çekerek ve

kalibrasyon ihtiyac?için araca konmu?tur. Ayn??ekilde arac?n üzerine belirli noktalarda

hareketi ek elemanlarla aktararak çözmeye

ve robot kolunun her ekleminde siyah içine beyaz çizgiler olan yap??t?rmalar

çal??t?k. Merak?ta ise kolun da oldukça yava?

bulunmaktad?r. Bu görsel i?aretçiler de arac?n gerek kontrolünün do?rulu?unun test

hareket ettirildi?ini belirtmek isteriz bunun

edilmesi gerekse de konumland?rmalar için kullan?lmaktad?r.

sayesinde kolun kontrolü esnas?nda olu?abilecek
sorunlar olabildi?ince aza indirilmi?tir. Gezginin
genel yap?s?na bak?ld???nda devaml?l???n?
sa?lamak en önemli sorunlardan biridir. Sizden
binlerce kilometre uzakta olan bir araca bak?m
yap?lmas?imkans?z oldu?u için elinizde çok fazla
seçenek yoktur. Bu ba?lamda sorunlar?çözmek
ad?na birçok sistem yedekli olarak yap?lmakla
birlikte, araçlar?n uzun süre gezegenin

?kinci örnek ise Merih ? 1 üzerinden olacak mekanik bir sorunun çözümü üzerine
olacak. Daha önce de bahsi geçti?i üzere Merih ? 1 ?in dört adet ek serbestli?in olan
tekeri bulunmakta her ne kadar bu tekerleklerin aç?s?sürekli sensörlerle kontrol edilse
de hareket s?ras?nda istenmeyen kaymalar olu?abilmekteydi. Bunu çözmek ad?na
geçti?imiz y?l ek bir çözüm olarak tekerlekleri s?f?ra konumland?rabilecek elektronik bir
anahtar mekanizmas?ekledik, böylelikle de istem d???bir hareketlilikle kar??la?t???m?z
takdirde arac?n konumland?rmas?n?düzeltebildik.
Marsa yolculuk masrafl?ve zorludur. K endi çal??malar?m?zda anlad?k ki disiplinli

kar??lar?na ç?kabilece?i ko?ullara uygun bir

çal??ma, sorunlar?öngörebilme gibi yetiler uzay araçlar?n?n tasar?m?için mühendislerde

?ekilde tasarlanmaktad?r. Örne?in yukar?da da

olmas?gereken elzem yetenekler aras?nda. Dünya çap?nya yap?lan gezgin yar??malar?yla

bahsi geçti?i üzere çal??an parça diye

bu özelliklere sahip mühendislerin say?s?ilerleyen y?llarda bir hayli artacak, ve Mars

adland?rabilece?imiz yay gibi parçalardan

serüveninin daha da öne ç?kaca?a benziyor.

oldukça kaç?n?lm??t?r. Bize en çok sorulan
sorulardan biri de neden Merih ? 1 görmeye
al??t???m?z yayl?bir süspansiyon sisteminin

* Özye?in Üniversitesi Rover (Gezgin) T ak?m?
?nternet Sayfas?: http://robotics.ozyegin.edu.tr/rover/

olmad???idi, kat?ld???m?z yar??malarda bu bahsini
etti?imiz ula??lamaz olmalar?araçlar?n yine ayn?
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T ÜB?T AK projesi ile desteklenen tez
çal??mam?z kapsam?nda, NGC 5474 ve
NGC 3627 galaksilerinde bulunan
UL X'ler için yapt???m?z benzer bir
çal??mam?zda ise, optik bölge analizleri
için SAO (Special Astrophysical
Observatory, Rusya)'da bulunan 6m'lik
BT A teleskobu ile al?nan tayf ve ar?iv HST
gözlem verileri, X- ???n analizleri için ise
Chandra ar?iv verileri kullan?lm??t?r
(Avdan ve ark. 2016). Her iki galakside
belirlenen kaynaklar?n optik ve X- ???n
???ma mekanizmalar?tart???lm??t?r.
K aynaklar?n L X/L opt oranlar?NGC
5474'de bulunan UL X için 3.84, NGC
3627'de bulunan UL X için ise 3.9 olarak
hesaplanm??t?r. Bu de?erler AGN'ler için

?ekil- 2: NGC 5474 X- 1 kayna??n?n Chandra görütüsü. K ayna??n yeri ye?il daire içinde gösterilmi?tir

beklenen de?erlerden oldukça yüksektir.
Ayr?ca kaynaklar?n optik ???ma güçleri
bilinen bir çok UL X'in (NGC 5408 X- 1,

de?eri hesaplanmaktad?r. K ayna??n ev sahibi galaksiye ait olup olmad???n?ara?t?rmak için ise

Hol I X X- 1, NGC 5204 X- 1, NGC 6946

T UG (T ÜB?T AK Ulusal Gözlemevi) RT T - 150 (Rus- T ürk Teleskobu 150 cm) teleskobu ile

UL X- 1) ???ma gücü de?erinden daha

kümeye ait tayf gözlemleri elde edilmi? ve k?rm?z?ya kayma de?eri hesaplanm??t?r. K aynak için

dü?ük oldu?u görülmü?tür. Bu iki UL X'in

hesaplanan de?er (z=0.0016), ev sahibi galaksinin k?z?la kayma de?eri (zg=0.0015) ile uyumlu

yüksek X- ???n ???ma gücüne kar??l?k dü?ük

ç?km??t?r. Böylece kümenin ve dolay?s?yla UL X kayna??n optik kar??l???n?n galaksiye ait

optik ???ma gücüne sahip olmas?onlar?n

oldu?u do?rulanm??t?r. Bu konudaki çal??malar?m?z farkl?kaynaklar?n benzer analizleri ile

kütle aktar?m oranlar?n?n dü?ük

devam etmektedir.

oldu?unun göstergesi olarak
yorumlanm??t?r. Böylece bu kaynaklar?
y?ld?z kütleli bir karadeli?e ve
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kayna??n ikinci bile?eninin ya? ve kütle
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par?lt?lar
Nuray Saatçio?lu Uygur

34
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dünyan?n çark?, bilginlerin hesaplar?na
ald?rmadan? y?ld?zlar?saymak bo?una!...?
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?
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A?k hep yeni ba?lar.?
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?
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Ahm et ?am lu
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?
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Öylesine cilvelidir gelecek. Bizi hep ?a??rtacakt?r.?
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gökyüzü foto?raflar?
Sinan K efeli*

Üstteki foto?rafta Güney K utup'ta yer alan South Pole Telescope (solda) ve BI CEP3

Çek i m det ayl ar ?:

(sa?da) teleskoplar?görülüyor. BI CEP3, K eck Array ile birlikte, Antarktika k?tas?nda yer

Yer: Amundsen- Scott Güney K utbu ?stasyonu

alan Amundsen- Scott Güney K utbu istasyonundan kozmik mikrodalga fon ???n?m?

T arih: Aral?k 2015

polarizasyonu gözlemi yapmaktad?r. Geçti?imiz y?l K eck Array 90, 150 ve 220 GHz
frekanslarinda, BI CEP3 ise 90 GHz frekans?nda gözlem yapt?. Bolometer teknolojisi
kullanan bu teleskoplar, süperiletkenlerin faz geçi?i direncinin s?cakl??a ba?l?de?i?imi
sayesinde çok hassas ölçüm yapabilmektedir. Teleskoplar evrenin ilk zaman?nda ani
geni?lemesiyle (enflasyon mekanizmas?) olusan kütleçekimsel dalgalar?n olu?turdu?u
dü?ünülen B- mode polarizasyonunu ölçmeye çal??maktad?r.

* Sinan K efeli, California I nstitute of Technology'de K eck Array ve BI CEP3 üzerine doktora
çal??malar?n?sürdürmektedir. Dedektörlerin karakterizasyonu ve veri analizi konular?nda
uzmanla?maktad?r. Yuksek frekansl?dedektörlerin yerle?tirilmesi için Aral?k 2015'den itibaren iki
ayl???na Amundsen- Scott Güney K utbu istasyonunda bilimsel ara?t?rma yapmaktad?r. Önümüzdeki
say?da kendisiyle çal??malar?na ve Güney K utup?taki bilimsel çal??malara dair geni? bir röportaj?
Gökyüzü sayfalar?nda bulacaks?n?z.
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bu ay gökyüzü
Özgür Can Özüdo?ru
T UG GÖK OL AYL ARI YI L L I ? I 2016 YAYI NL ANDI !
?ndirmek için: http://tug.tubitak.gov.tr/tr/gok- olaylari- yilligi

4 T ÜM GECE Quadrantid Gökta??Ya?muru. (Saatte
ortalama 15 gökta??.)
(K ÜÇÜK ?EH?RL ERDE GÖRÜL EB?L ?R)

6 T ÜM GECE Dolunay
(BÜYÜK ?EH?RL ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

6 SABAHA K AR?I Venüs- Satürn yak?nla?mas?
(BÜYÜK ?EH?RL ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

9 T ÜM GECE Ay en uzak konumunda.
(BÜYÜK ?EH?RL ERDE DE GÖRÜL EB?L ?R)

Not: Y?ld?zlar, her gece yakla??k 4 dakika daha erken do?arlar. Her bir 15
günlük periyotta (15x4?=60?), 1 saatlik de?i?imle (gecikmeyle) ayn?gökyüzünü
görürüz.
K aynaklar:
Ankara Üniversitesi K reiken Rasathanesi
T übitak Gök Olaylar?Y?ll???2016
Gezegen

Merkür

Venüs

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün

Parlakl?k

2.5

- 1.42

1.25

- 1.84

0.74

6.17

7.77

0.67

1.26

1.54

4.83

10.71

20.10

30.67

(K adir)
Dünyadan
Uzakl?k(AB))
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M ar t-Nisan 2016'da

g ökyüzü

Evrenin en s?rad???cisimleri:

NÖT RON YI L DI ZL ARI

