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Güneş Sistemi

• Sovyetler Birliği ilk yapma uydu Sputnik 1’i 

4 Ekim 1957’de fırlattı. 

• Bir yıl sonra Amerika, uzay çağının ilk keşiflerini yapan Explorer 
1 ve 3 uzay araçları fırlatıldı.

• J. Van Allen’in uzay aracındaki Geiger sayacı, ışınım düzeylerinde 
sürpriz değişimler gösterdi ve bunların Yer etrafındaki temel 
parçacıklar kuşağına ait olduğu önerildi. Daha sonraki uzay 
araçları, güneş aktivitesiyle konumları ve yeğinlikleri değişen iki 
ışınım kuşağı (Van Allen Işınım

Kuşakları) olduğunu gösterdi.

Sputnik 1

Van Allen ışınım kuşakları kesiti



• 1957-58’de Eugene Parker, kendisine ait güneş rüzgarı kuramını 
geliştirdi. Biermann’ın önerdiği Güneş’ten salınan yüklü parçacık 
akımının, koronadaki manyetik alan çizgilerini iç güneş sistemine 
doğru sürüklediğine işaret etti.

• Güneş rüzgarı olarak adlandırılan bu parçacıkların Yer’in dış 
manyetik alanını etkilediği, ilk defa 1959 yılında Luna 2 aracıyla 
saptandı.

• Daha sonraki uzay araçları, güneş rüzgarıyla Yer’in manyetik alanı 
arasındaki karmaşık etkileşimleri ayrıntılı araştırdı ve Yer’in 
etrafında magnetopauseile sınırlı

bir manyetosferin varlığını gösterdi.

• 1963’de ise IMP-1 uzay aracı 

tarafından manyetik alanın etkisini 

kaybettiği bow shock (şok yayı) 

saptandı.



• 21.yy’ın uzay araçları, Cluster ve TIMED (Thermosphere 
Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics) ise güneş 
rüzgarındaki parçacıkları anlamamıza, Yer’in manyetosferi 
tarafından nasıl yönlerinin değiştirildi ğini ve Yer’in üst atmosferi 
tarafından nasıl süzüldüğünü gösterdi.



• Horace ve Harold Babcock 1950’de Güneş’in yüzeyinde tekve iki 
kutuplu bölgelerin olduğunu buldular. İki kutuplu bölgelerde 
Güneş’ten ayrılan iyonların ve elektronların, alan çizgilerini 
izleyerek Güneş üzerinde çarpıştıklarını ve radyo gürültüsü 
ürettiklerini, dev alevler (prominence) ve flareler oluşturduklarını 
önerdiler.

• Fakat tek kutuplu bölgelerden salınan 
parçacıklar Güneş’ten akarak ayrılıyor ve bir 
daha geri dönmüyorlardı. 

• Daha sonra, bu bölgelerin x-ışınlarında görülen 
koronal deliklerle ili şkili olduğu bulundu.

• OSO-7 uzay aracı 1971’de Güneş’ten yaklaşık 
1000 km/s hızla ayrılan ve günümüzde koronal 
kütle atımı olarak adlandırılan bir proton bulutu 
saptadı.  SOHO, WIND ve POLAR araçları 
Yer’in ışınım kuşaklarının yeğinliğinin 
değiştiğini buldu.

Dev alev

Koronal delik



• 1961’de Robert Leighton ve ark. Güneş’in 5 dakikalık 
salınımlarınıkeşfetti. Daha sonra SOHO uzay aracı ve GONG ve 
BISON yer-konuşlu güneş teleskobu ağlarıyla, bu ve diğer 
titreşim modlarının araştırılmasıyla Güneş’in iç yapısının 
belirlenebileceği anlaşıldı. 

GOLF aletleriyle 19 Şubat-25 Mart 1996’da alınmış 
düşük-ayırma güçlü güneş salınım tayfı. Yatay eksen 
mHz, düşey eksen güç yoğunluğudur. 5-dakikalık salınım 
sağ tarafta 2-7 mHz arasındadır. Güneş üzerindeki salınımların bilgisayar animasyonu.

• Üst konvektif katmanda aşağı 
yukarı hareketlerin olduğu ve 
yaklaşık 200 000 km derinlikte 
çalkantılı bir bölgenin varlığı 
ortaya kondu.



• 1960’lı yılların sonunda Raymond Davis, Güneş’ten gelen nötrino 
sayısının beklenenden daha az olduğunu buldu. Bu durumu 
Güneş’in nasıl enerji ürettiğini açıklayan kuramların hatalı 
olmasına bağladı.

• 1969’da Bruno Pontecorvo ise alternatif bir görüş olarak, 
Güneş’ten salınan bazı nötrinoların Yer’e olan seyahatleri sırasında 
farklı bir nötrino türüne değişiyor olabileceğini ve böylece 
alıcılarının  bunları yakalamayabileceğini belirtti. 

Sudbury Neutrino Detector

• 30 yıl sonra, nötrinoların tüm türlerini 
yakalayabilen Kanada’daki Sudbury Neutrino 
Alıcısı sayesinde güneş nükleer fiziğinin 
önerdiği sayıdaki bütün nötrinolar 
yakalandı.



• 1970’li yıllarda güneş lekesi sayılarıyla Yer’e gelen güneş 
enerjisi miktarı arasındaki bir ili şkinin olma olasılığı tam 
olarak ortaya konamadı. Çünkü, yer-konuşlu aletlerle ölçülen 
güneş sabiti, hava koşullarından dolayı değişim gösterebiliyordu. 
Onun için ölçümlerin atmosfer dışından yapılması gerekiyordu.

• 1980’de Richard Willson, Solar Max uzay aracı sayesinde, büyük 
leke gruplarının güneş merkez meridyeni üzerinden geçerken, 
güneş sabitinin bir miktar azaldı ğını buldu. Daha sonra Güneş, 
leke minimumuna yaklaşırken güneş sabitinin azalması daha açık 
belli oluyordu.

• 1988’de Peter Foukal ve Judith Lean, görünüşteki bu zıtlığı şu 
şekilde açıkladı: bir leke çevrimi boyunca lekelerin engelleyici 
etkisi fakülalar tarafından fazlasıyla karşılanıyordu.



Güneş sabitindeki değişim



• 1969 yılında Ay yüzeyine yapılan inişle başlayan keşifler, Ay’ın çok 
zayıf bir manyetik alanı olduğunu gösterdi. Bu bulguya göre 
çekirdek ya katıydı ya da küçük bir iç harekete sahip olan sıvıydı. 
Ay atmosferi yok gibi görünüyordu ve yüzeyde biraz toz vardı.

• Ay denizlerinin altında kütle 
yoğunlaşmaları (mascon) bulundu. Bu 
durumda, hangi yüzey özelliklerinin 
yanardağ aktivitelerinden, hangilerinin 
göktaşı çarpmalarından oluştuğu henüz 
açıklanamadı.

Önemli bir "mascon" bölgesi olan Ay denizi Smythii’nin 
topografyası (üst) ve çekimsel anomali (alt). Çekimsel anomali 
(anormallik), yüzey altındaki farklı kütle yoğunlaşmaları 
sonucunda ortaya çıkar. Yer, yer benzeri gezegenler ve Ay gibi 
cisimlerde, belli bölgelerdeki çekim ivmesi ölçümleri iç yapının 
anlaşılmasına yardımcı olur.



• 1975 yılında William Hartmann ve Donald Davis, 4.5 milyar yıl 
önce ilkel-Yer ile Mars boyutlarındaki bir cismin kafa kafaya 
çarpışması sonucunda Ay’ın oluştuğunu önerdi.



• Çarpan cismin çekirdeğindeki materyal Yer’in mantosuyla 
karışmamıştı.

• Fakat, çarpan cisim ve ilkel-Yer’den kalan kalıntı, Ay’ı 
oluşturmak için toplanmıştı. Bu senaryo, neden Yer’in ve Ay’ın 
bileşenlerinin farklı olduğunu açıklıyordu.



• Yer üzerindeki kıtaların sürüklenmesi 
konusunun uzun bir hikayesi vardır ve 
Francis Bacon’a (1561-1626) kadar 
uzanır. Bacon, Atlas Okyanusu’nun her 
iki tarafındaki kıyı çizgilerinin 
birbirlerinin içine geçebildiğini gördü.

• 1912’de Alfred Wegener, hepsi bir arada 
(Pangea) bulunan kıtaların 200-250 
milyon yıl içinde sürüklenme sonucunda 
birbirlerinden uzaklaştığını söyledi.

• Bu fikir, başlangıçta kabul görmediyse de 
1950’de Stanley Runcorn ve ark. Pangea 
kuramını destekleyen fosil-manyetik 
deliller buldu.



• Aynı zamanda Marie Tharp, orta Atlantik sıradağlarının 
merkezinden aşağıya doğru yarılmış bir vadi buldu.

• Ayrıca, depremlerin bu vadinin tabanının altından kaynaklandığını 
gösterdi.

• Jeologlar 1957-58 Uluslararası Jeofizik Yılı’nda büyük deprem 
bölgeleriyle eşleşen global okyanus yarıkları sistemini ortaya çıkardı.

• Daha sonra Atlantik’in yılda 2 cm genişlediğini gösterdiler. Bu da 
plaka hareketlerini

kanıtlıyordu.



1963-1998 Arası Deprem Merkezleri 



GPS aletleriyle belirlenen plaka tektonik hareketleri yönü



• 1962 yılına kadar Merkür’ün eş dönmeye sahip olduğu kabul 
edilirdi. William Howard ve ark. gece olması gereken tarafın daha 
ılık olduğunu buldu. 

• Daha sonra 1965’de  Gordon 
Pettengill ve Rolf Dyce 
Merkür’ün dönme dönemini 
Arecibo Radyo Teleskobu’nu 
kullanarak, radar sinyallerinin 
Doppler kayması ölçümlerinden 
giderek 58.65 gün olarak buldu. 

• Bu değer, dolanma döneminin 
(88 gün) tam 2/3 katıydı.



• 1957 yılına kadar, Venüs’ün atmosferindeki V-şekilli bulut 
yapılarının her dört günde bir tekrarlamasından giderek dönme 
dönemi tahminleri yapılırdı. 

• Ancak, 6 yıl sonra Richard Goldstein ve Roland Carpenter’ın radar 
kullanarak ölçtükleri dönme hızı, yaklaşık 240 günlük geri hareket 
gösteriyordu.



Yer, Venüs ve Uranüs’ün dönme yönleri 

YER

VENÜS

URANÜS

Saatin dönme 
yönünün tersi

Saatin dönme 
yönüyle aynı

Saatin dönme 
yönüyle aynı



• 1956’da Cornell Mayer ve ark. Venüs’ün radyo salması 
yeğinliğinden giderek  yüzey sıcaklığını yaklaşık 600 K olduğu 
sonucunu çıkardılar. Carl Sagan ise, yüzey atmosfer basıncını 100 
bar olarak tahmin etti. Bu iki değer de astronomların çoğuna 
yüksek gelmişti.

• 1962’de Mariner 2 uzay aracı Venüs’ün yüzey sıcaklığını 700 K 
ve yüzey atmosfer basıncını 20 bar olarak ölçtü.

• 5 yıl sonra, Mariner 5, yüzey sıcaklığının en az 700 K ve basıncın 
da 75-100 bar aralığında olduğunu buldu.

• Aynı zamanda, iniş yapan Venera 4 kapsülü atmosferin %96 
karbon dioksitten oluştuğunu buldu. Bu yüksek CO2 yüzdesi sera 
etkisine neden oluyor ve sıcaklığı yükseltiyordu. 

• Daha sonraki uzay uçuşlarıyla atmosferde sülfirik asit de olduğu 
bulundu. 2000 m derinliğinde Diana Chasma vardı.



SERA ETKİSİ



Gezegenin yüzeyi ±500 m’nin içinde kalacak şekilde oldukça düz 
sayılabilir. İstisna olarak, 11500 m yüksekliğinde Maxwell Montes 
dağları var.



Venüs’ün 
yüzey haritası,
Magellan



Venüs’ün en derin yeri, Diana Chasma, 2000 m



• Mars’ın yüzey atmosfer basıncı 1954 yılında 85 milibar tahmin 
edilirken on yıl sonra 25 milibarlık bir değer duyuruldu. 4 
milibarlık da karbon dioksit basıncı vardı. 

• Oksijen saptanamazken çok kuru ve hatta tahmin edilenden çok 
daha ince bir atmosfer olduğu bulundu.

• Mariner 4, Mars’ı ziyaret eden ilk uzayaracı oldu. Yüzeyin 
kraterlerle kaplı olduğunu görüntüledi ve atm basıncını 4-7 
milibar ölçtü. Daha sonraki uçuşlar, Mariner 6-7, bulguları 
onayladı ve atmosferin %100 karbon dioksitten ve çok çok az su 
buharından oluştuğunu duyurdu. Ancak, bu araçlar yüzeyin yalnız 
%10’nu görüntüleyebilmişti.

• Mariner 9 ise, tüm yüzeyi görüntüledi. Çok büyük yanardağlar ve 
4000 km uzunluğa, 6 km derinliğe kadar erişen kanyon sistemleri 
(Valles Marineris) buldular.



Viking 1’den 
alınan görüntü

Valles Marineris



• İki Viking aracı 1976’da Mars üzerinde mikroskobik yaşama 
uygun bulgular elde etti ve bilimciler arasında yaşam üzerine çok 
tartışmalar yapıldı. Chryse bölgesinde parlayan akıntıların 
görüntüleri yakalandı.

• Daha sonra, yer yüzeyinde Mars’tan geldiği tahmin edilen bir 
göktaşına (ALH 84001) rastlandı. Bazı bilimciler bunun üzerinde 
antik bir yaşamın izlerine rastlanabileceğini yorumladılar.

ALH 84001 üzerinden alınan bir parçanın 
elektron mikroskobu altındaki görüntüsü.



• Mars Global Surveyor, 1997 yılında Mars yörüngesine oturtuldu 
ve oluşumunun ilk bir milyarlık dönemine ait Mars üzerinde sıvı 
su olabileceğine ilişkin deliller buldu.

• Opportunity yüzey aracı, bölgedeki kayaların yapısal incelemesini 
yaptı ve belki de sıvı su içinde daha önceden oluştuğu kabul 
edilebilecek özelliklere rastladı.

• Mars Odyssey aracı kutuplara doğru hala var olan su buzu 
delillerini elde etti.

• Phoenix Mars Lander 2008’de bu bölgelerden birine indi ve 
yüzeyin hemen altında su buzu buldu.

Phoenix’in iniş yerinde buz tabakası olduğu 
sanılan parlak bir bölge.



• Dış gezegenleri ziyaret eden ilk uzay aracı Pioneer 10’dur. 1973 
yılında Jüpiter’in yakınından geçmiştir. 

• Gezegenin şok yayının önünde belli uzaklıklarda Jüpiter’den 
gelen yüksek enerjili elektronlar saptamıştır. Daha sonra, proton 
ve yüksek enerjili elektronlarla dolu ışınım kuşaklarını buldu ve 
bunlar Yer’in Van Allen kuşaklarından 10 000 kat daha yeğindi.

• Jüpiter’in atmosferinin %99 hidrojen ve helyum içerdiğini buldu.

Jüpiter’in manyetosferiyle güneş rüzgarının etkileşimi



• 1974’de Pioneer 11, Jüpiter’e en yakın geçişinde yüksek enerjili 
parçacıklarda bir azalma saptadı. Mario Acuňa ve Norman Ness bu 
azalmanın bilinmeyen bir uydu veya halkadan olabileceğini 
önerdiyseler de, bu fikir o zamanlarda pek dikkate alınmadı.

• 1979’da Voyager 1 uzay aracı 
kullanılarak yapılan bir araştırma 
sonucunda ince bir halka bulundu. 

Galileo uzay aracı tarafından alınan halka görüntüsü, 9 Eylül 1996.

Halka oluşum senaryosu.



Jüpiter’in halkaları



• Voyager 1 ayrıca dört Galileo uydusunun görüntülerini aldı. 
Bunlar içinde Io en ilginç olanıydı. Çok canlı-diri bir yüzey 
görüntüsüne sahipti. 

• Görüntülerde 8 aktif volkan ve lav akıntıları görünüyordu. 

• 1 km/s hızla 300 km yükseğe kadar çıkan püskürmeler saptandı.

Io’nun kenarında volkanik bir püskürme

Io üzerinde aktif volkanlar ve lav akıntıları.



Jüpiter’in halka bileşenleri, 1998.

• Voyager 1’den dört ay sonra Voyager 2, Jüpiter yakınından geçti ve 
halkalarını ayrıntılı olarak inceledi. Şu anda Halo, Main ve Gossamer
Rings olarak adlandırılan üç bileşenini saptadı.

• Daha önceden saptanmamış iki küçük uydu Metis ve Adrastea, ana 
halkanın hemen dış kenarında bulundu. 

• Voyager 2, Europa uydusunun üzerinde uzun, karanlık şeritler saptadı 
ve bunların buz yüzey altındaki çatlaklar olduğu tahmin edildi. Belki 
de yüzey altında bir okyanus olabileceği belirtildi.

Europa yüzeyinde 
uzun, karanlık şeritler.



• Galileo uzay aracı Jüpiter etrafında bir yörüngeye oturtulan ilk uzay 
aracı oldu (1995). Jüpiter’in atmosferine bir sonda aracı bıraktı. Araç, 
alçaldıkça rüzgar hızının arttığını buldu.

• Jüpiter’in hava sistemi, iç ısısı tarafından şekilleniyordu.

• Helyum/Hidrojen oranı Güneş’inkine benzerken, metan, amonyak ve 
hidrojen sülfür bollukları biraz daha fazlaydı. Bu da oluşumdan beri 
daha zengin olabileceğini gösteriyordu.



• Galileo uzay aracı, Ganymede uydusunun bünyesel bir manyetik 
alana sahip olduğunu buldu. Yani uydu, erimiş veya yarı erimiş 
bir çekirdeğe sahipti ve bu bulgu, Güneş’ten bu kadar uzakta olan 
nispeten küçük bir cisim için sürprizdi.

Ganymede’nin manyetik alanı, 2011



• Öte yandan, Europa, yüzey altı akıntıları Jüpiter’in manyetik 
alanından tetiklendiği kabul edilen değişen bir manyetik alana 
sahipti. Bu durum için buz yüzeyin altında yalnız birkaç km 
kalınlığında, tuzlu bir okyanus olabileceği düşünüldü.

Europa’nın yüzey altı okyanusu ve fışkırmalar

• Benzer tetiklenmiş bir manyetik 
alan Callisto üzerinde de bulundu. 
Buradaki tuzlu okyanusun 
yüzeyin 200 km altında olduğu 
sanılıyor. Bu uydu için de değişen 
manyetik alan bulgusundan sonra, 
Ganymede uydusunun manyetik 
alanı yeniden araştırıldı ve 
tetikleyici bir bileşeni ve yüzey 
altı okyanus bulundu.



• Pioneer 11, Satürn’ü ziyaret eden ilk uzay 
aracı oldu (1979). Satürn’ün manyetik 
alanı olduğunu ve bununla ilişkili 
manyetosferi ve ışınım kuşaklarını buldu. 



• Satürn’ün halkalarından akan yüklü su molekülleri, manyetik alan 
çizgilerini takip ederek Satürn yüzeyine «yağmur» gibi iniyor ve 
karanlık kuşaklar oluşturuyor (Cassini uzay aracı, Nisan 2013).



• Pioneer 11, A halkasının 
tam dışında dar F halkasını 
ve Epimetheus olarak 
adlandırılan yeni bir uydu 
buldu.



• Voyager 1 ile yapılan kızılöte gözlemler 
Satürn’ün Güneş’ten aldığı ışıktan %80 
daha fazlasını saldığını gösteriyordu. Bu 
değer, Jüpiter’inkine benziyordu. Fakat, 
Jüpiter’den daha az enerji aldığı halde 
çok daha güçlü ekvatoryal jetlere sahip 
olması kafa karıştırıyordu.

• Satürn’ün B halkası içinde iki yeni uydu, Prometheus ve Pandora 
bulundu. Bu uydular, dar F halkasının her iki tarafında ve tam 
kenarındaydılar. 

Pandora

Prometheus

F halkası

• Bunlar, F halkasının şeklini, çekim 
kuvvetleriyle belirleyen «rehber uydular» 
idi. Bu gibi uydular, Uranüs’ün dar 
halkalarının varlığını da açıklıyordu.



• Satürn’ün en büyük uydusu Titan’ın atmosferinde metan olduğu 
bilinmesine rağmen, Donald Hunten ana atmosfer bileşeninin azot 
olduğunu önerdi.

• Voyager 1, Hunten’i haklı çıkararak Titan’ın atmosferinin 
%95’inin azot içerdiğini, atmosfer basıncının yaklaşık 1500 mb 
ve yüzey sıcaklığının 94±2 K olduğunu buldu. Bu değer, metanın 
90.7 K’lik üçlü noktasına (katı, sıvı ve gazın aynı anda var olduğu 
sıcaklık) çok yakındı. 

• Bunun sonucu olarak, Titan’ın 
metan denizlere ve kutup 
bölgelerinde metan kayalıklarına 
sahip olması gerektiğini 
düşündü.

Titan’ın üst atmosferi (doğal renkler). 
Metan molekülleri güneşin moröte ışığını saçar 
ve atmosferin mavi görünmesine neden olur.



• Cassini-Huygens uzay aracı 2004 yılında Satürn’e ulaştı ve 
Titan’ın atmosferinde yaklaşık 20 km yükseklikte metan bulutları 
ve azot buldu. Yüzey, ağaç dalları gibi kanallar ve büyük 
hidrokarbon göllere sahipti.

Hidrokarbon gölleri

Huygens’in Titan yüzeyine inişi (temsili resim).



• 1977 yılında Elliot, Dunham ve Mink, Kuiper Airborne 
Gözlemevi’ni kullanarak, nispeten parlak bir yıldızın Uranüs 
tarafından örtülmesi anını gözlediler ve Uranüs’ün atmosferini 
çalıştılar.

• Başka bir grup da tüm veriyi 
kullanarak Uranüs’ün 9 halkaya 
sahip olduğunu buldu. Hatta en 
dışardaki oldukça basık 
yapıdaydı.

• Sürpriz olarak, gezegenin her iki 
tarafında yeğinlikte küçük 
azalmalar gördüler. 

• Bunların, çok dar halkalardan 
kaynaklanabileceğini 
düşündüler. 

Uranüs’ün 
arkasından 
geçen yıldızın 
görünür yolu

Örtülme 
sırasında 
yıldızın 
parlaklık 
değişimi

Halkaların bulunuşu.



• Dokuz yıl sonra Voyager 2, iki yeni halka 
daha keşfetti. Tüm halkalar, yansıtma 
yüzdeleri çok küçük olacak şekilde 
oldukça karanlıktı.

Voyager 2’den alınan halka 
görüntüleri, 1986.



Uranüs’ün Halka ve Uydu Sistemi



Hubble Uzay Teleskobu’yla bulunan yeni halkalar ve uydular 

22 Aralık 2005



• Voyager 2, Uranüs’ün manyetik alana sahip olduğunu ve 
manyetik ekseninin dönme eksenine göre 60° eğim yaptığını 
buldu. 

• Manyetik merkez, geometrik merkezden 0.3 RU (Uranüs’ün 
yarıçapı) uzaktaydı.



Uranüs ve Yer’in dönme ve manyetik eksen eğimlerinin karşılaştırması

Üst sırada gezegenlerin, dönme ekseni eğimleri sıfır kabul edilmiş ve gerçek manyetik eksen eğimleri ön plana 
çıkartılmıştır; alt sırada ise hem dönme hem de manyetik eksenlerin gerçek eğim açıları dikkate alınmıştır.

Dev gaz gezegenlerin 
dönme ve manyetik 
eksen eğimlerinin 
Yer’inkilerle 
karşılaştırması. 



• 1980’e kadar Jüpiter ve Uranüs’ün etrafında halkaların bulunmuş 
olması, görünüşte yalnız Neptün’ün halkasız dev gaz gezegen 
olduğu anlamına geliyordu.

• 1980’lerin başında Neptün tarafından yıldız örtülme gözlemleri 
tartışmalı-belirsiz sonuçlar ortaya koyuyordu. Saptanan yeğinlik 
düşmelerinin bazıları bilinmeyen uydulara dayandırılırken 
bazıları halkalar veya halka yaylarına atfediliyordu.



Neptün’ün Halka ve Uydu Sitemi



• Voyager 2, Neptün’ün Güneş’ten aldığı enerjiden %170 daha 
fazlasını saldığını buldu. Bu değer, dev gaz gezegenler için en 
büyük değerdi.

• Ekvatoryal jetlerin hızları 1800 km/h’e ulaşıyordu. Manyetik 
alana sahipti ve manyetik eksen eğimi dönme ekseniyle 47° açı 
yapıyordu. Manyetik merkez geometrik merkezden 0.55 RN

(Neptün’ün yarıçapı) uzaktaydı.

Neptün atmosferindeki yüksek hızlı 
bulutlar



• Neptün’ün en büyük uydusu Triton’un yansıtma gücü %85 gibi 
yüksek bir değerdeydi. Yüzey sıcaklığı beklenenden 20 K daha 
düşük ve yaklaşık 38 K idi.

• Bunun sonucu olarak, atmosferi yüzey üzerine yoğunlaşmış ve 
çoğunlukla azot içerikli, ince bir atmosferdi. Güney kutbunda azot 
ve metan buzundan oluşmuş bir kutup başlığı vardı.

Triton’un güney kutbu, 1989.
Triton’un yüzeye 
yakın, kenar 
bulutları.



• 1978’de James Christy Pluto’nun
ilk uydusu Charon’u buldu ve çapı 
Pluto’nun çapının %50’si kadardı.  

• 2005’de Harold Weaver ve ark. 
tarafından Hubble Uzay Teleskobu 
kullanılarak iki yeni uydu (Nix ve 
Hydra) bulundu. 2012’de ise yine 
aynı teleskopla iki uydu daha 
bulundu (Styx ve Kerberos).

• Bazı gökbilimciler, Charon’un
Pluto’ya yakınlığından dolayı 
ikisini birdenCüce Çift Gezegen 
olarak adlandırmaktadır.

Pluto-Charon Sistemi. Charon’un Pluto
etrafındaki yörüngesi yeşil; Pluto’nun Pluto-
Charon sisteminin kütle merkezi etrafındaki 
yörüngesi kırmızı.



Zavallı Pluto!



• Dale Cruikshank ve ark. 1976 yılında Pluto’nun yüzeyinde metan 
buzu saptadı. 16 yıl sonra yüzeyde azot ve karbon dioksit bulundu. 

HST, 2010



• 20 yy ortalarında Kenneth Edgeworth ve 
Gerard Kuiper, birbirlerinden bağımsız 
olarak, gezegen oluşumlarından sonra, 
güneş sisteminin kenarında ve hala Güneş 
etrafında dolanabilen birçok gezegenimsi 
cismin geriye kalabileceğini önerdiler.

• 1992’de David Jewitt ve Jane Luu, bu Neptün ötesi veya Kuiper 
kuşağı cisimlerinden ilkini (160 km çaplı) keşfettiler (1992 QB1). 

• Daha sonra bunların 
sayısının 1000’den fazla 
olduğu bulundu. Bazıları 
Pluto benzeriydi. Neptün 
ile 2:3 rezonansında 
dolanıyorlardı.



• Davit Jewitt ve ark. 1996 yılında, oldukça basık ve eğik yörüngeli, 
enberi uzaklığı 35 AB olan, 600 km çaplı bir cisim (1996 TL66) 
keşfettiler. Daha sonra klasik Kuiper kuşağı ötesinde Saçılmış Disk 
Cisimleri olarak adlandırılan bu cisimlerden çok sayıda bulunmuştur.



• Şu anda Quaoar olarak adlandırılan, bir klasik Kuiper kuşağı 
cismi, 2002 yılında Chad Trujillo ve Mike Brown tarafından 
keşfedildi. Çapı 1150 km idi. 

• İzleyen yıl Mike Brown ve ark. çapı %40 daha büyük olan 
Sedna’yı keşfetti.

• Daha sonra, 2005 yılında, Pluto’yla yaklaşık aynı boyutlu, çapı 
2400 km olan, saçılmış bir disk cismi olan Eris bulundu.

• Açıkça, benzer boyutlu veya büyük cisimler dış güneş sisteminde 
olabilirdi. Bunun sonucunda, Uluslararası Astronomi Birliği’nin 
(IAU) 2006 yılındaki toplantısında Cüce Gezegenler adı altında 
yeni bir sınıf tasarlandı.

• Bu sınıfın ilk üyeleri Pluto ve Eris oldu.



Eris’in Yörüngesi

Dış Güneş 
Sistemi

Kuiper Kuşağı



Quaoar, Sedna ve Eris



Bilinen en büyük ve en parlak Neptün ötesi cisimler 
(TNOs)



• Güneş sisteminin kökenine ait kuramlar, son 40 yıl içinde 
Samanyolu’ndaki toz bulutları ve yıldız sistemlerinin gözlenmesine 
büyük bir ivme kazandırdı.

• Örneğin, Eric Becklin ve Gerry Neugebauer, Orion Molekül Bulutu 
içinde, sıcaklığı 600 K olan ve yalnız kızılötede görülebilen, ve şu 
anda BN (Becklin-Neugebauer) cismi olarak adlandırılan yeni bir 
cisim keşfettiler. 

• Bu cisim, sıcak ve genç bir 
yıldızı çevreleyen bir toz 
bulut idi. 



• Daha sonra, 1983 yılında H.H. Aumann ve Fred Gillett, Vega’nın 
yalnız 80 K sıcaklığındaki bir toz bulutuyla çevrelenmiş 
göründüğünü buldular. IRAS ile yapılan ölçümler, toz 
parçacıklarının nispeten büyük boyutlu olduğunu ve Vega bulutu 
içinde gezegenimsi yapıları oluşturabileceğini gösterdi.



• Benzer çalışmalar diğer yıldızların etrafında bulunan toz bulutları 
üzerine de yapıldı ve ilkel gezegen diskleri bulunmaya başladı.

• Güneş’in dışındaki yıldızlar etrafında dolanan gezegenlerinin (öte 
gezegenler) bulunuşu, güneş sisteminin kökenini ortaya koyan 
kuramların geliştirilmesine yardımcı olmuştur.



• Şu anda güneş sisteminin gelişimindeki başlangıç noktası için, 
10-50 K sıcaklığında büyük bir moleküler bulutun olduğu 
düşünülmektedir.

• İlkel Güneş’i oluşturabilmek için, onun etrafında dönmekte olan 
disk maddesi yaklaşık 100 000 yılda yavaş yavaş çöktü.

• Sonraki 10 milyon yıl içinde ilkel güneş, çevredeki disk 
maddesinden madde topladı ve ısınarak, nükleer reaksiyonlar 
yardımıyla ışıma yapmaya başladı.

• Diskte kalan toz parçaları gezegenimsileri oluşturmak için bir 
araya geldi ve çarpışmalarla gezegenler oluşmaya başladı.

• Göktaşlarının fiziksel, kimyasal ve izotopik analizleri ve uzay 
uçuşlarından dünyaya getirilen örnekler, bu kuramın 
geliştirilmesine yardımcı oldu.



Güneş sisteminin gelişimi



• 1992’de  Aleksander Wolszczan ve Dale Frail milisaniye atarcası
(pulsar) PSR B1257+12 etrafında dolanan iki gezegen buldular. 
Rastlantı sonucu yapılan bu buluş, ilk ötegezen buluşu olarak 
tarihe geçti.

• İki yıl sonra aynı bilim insanları, bu pulsar etrafında üçüncü bir 
gezegen bulduklarını duyurdular. 1996’da ise Satürn benzeri bir 
dördüncü gezegene de sahip olabileceği önerildi. 

Nature (ISSN 0028-0836), vol. 355, Jan. 9, 1992, p. 145-147.

A planetary system around the millisecond pulsar PSR1257 + 12
A. Wolszczan* & D. A. Frail†

*National Astronomy and Ionosphere Center, Arecibo Observatory, Arecibo, Puerto Rico 00613, USA
†National Radio Astronomy Observatory, Socorro, New Mexico 87801, USA

MILLISECOND radio pulsars, which are old (~109yr), rapidly rotating neutron stars believed to be spun up by accretion of matter from 
their stellar companions, are usually found in binary systems with other degenerate stars1. Using the 305-m Arecibo radiotelescope to make 
precise timing measurements of pulses from the recently discovered 6.2-ms pulsar PSR1257 +12 (ref. 2), we demonstrate that, rather than 
being associated with a stellar object, the pulsar is orbited by two or more planet-sized bodies. The planets detected so far have masses of at 
least 2.8 M and 3.4 M where M is the mass of the Earth. Their respective distances from the pulsar are 0.47 AU and 0.36 AU, and they move 
in almost circular orbits with periods of 98.2 and 66.6 days. Observations indicate that at least one more planet may be present in this system. 
The detection of a planetary system around a nearby (~500 pc), old neutron star, together with the recent report on a planetary companion to 
the pulsar PSR1829–10 (ref. 3) raises the tantalizing possibility that a non-negligible fraction of neutron stars observable as radio pulsars may 
be orbited by planet-like bodies.



• Normal bir yıldız etrafında dolanan ilk öte gezegenin bulunuşu 
planlanmış bir araştırmanın sonucunda oldu. 

• Michel Mayor ve Didier Queloz, çektikleri tayflarda Doppler 
kaymasını araştırdılar. 1995 yılında, 51 Pegasi etrafında 4.2 gün 
dönemle dolanan, en az ½ MJ kütlesine sahip olası bir gezegen delili 
buldular.

• Bu kadar kısa yörünge dönemli 
bir gezegen olmasına şüpheyle 
yaklaşılsa da Geoffrey Marcy 
ve Paul Butler kısa zaman 
sonra bağımsız bir yoldan 
gezegenin bulunuşunu 
onayladılar.

• Daha sonra, günümüze kadar 
yüzlerce öte gezegen 
bulunmuştur. 51 Peg’in gezegeninin dikine hız eğrisi.


