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AY



Ay’ın Kraterleri



Krater 
Oluşumu



Ay’ın Yüzey Özellikleri

• Ay kraterleri milyarlarca yıl önce asteroid 
çarpmalarından oluştu.

• Birçok kraterin etrafında “ışın” olarak 
adlarından ışık yollarına rastlanır. Bu 
yapılar, o kraterin genç olduğunu gösterir.



Genç 
kraterlerin 
etrafındaki 
ışınlar



Ay Denizleri (Maria)

• Büyük, düz, karanlık alanlar Ay 
Denizleri (maria) (MAR-ee-a) olarak 
adlandırılır. Latincede “denizler” için 
kulanılır.

• Tekil hali: mare (MAR-ay)’dir.



Ay Denizleri (Lunar Maria)



Ay’ın Dağları



Ay her gün 50 dakika daha geç doğar



Ay’ın Kökeni-1

• Bölünme(Fission)
Yer-Ay hızlı dönen tek bir cisim olarak oluştu.

Daha sonra Yer’den koptu.

– Destekleyen delil:
• Ortalama yoğunluk yaklaşık aynı

• Ay’ın hacmi= Pasifik Okyanusu havzasının hacmi

– Karşıt delil:
• Kimyasal yapıdaki farklılık



• Yakalama(Capture)
Ay başka bir yerde oluştu ve yakın bir geçişte 

Yer tarafından yakalandı.

– Destekleyen delil:
• Kimyasal yapılarının farklı olması

– Karşıt delil:
• Hemen hemen dairesel bir yörüngede yakalama 

çok zor

Ay’ın Kökeni-2



• Çift Oluşum (Binary Accretion)
Yer ve Ay ayrı cisimler olarak, ama beraber 

oluştu.

– Destekleyen delil:
• Kimyasal yapı biraz farklı olabilir.

– Karşıt delil:
• Birçok model bu fikirde uzlaşmak için abartıya 

kaçar

Ay’ın Kökeni-3



Ay’ın Oluşumu Kuramı

• Bölünme

• Yakalama

• Çift Oluşum

• Çarpışma-fırlatma kuramı (Collision-
ejection theory).Yer oluştuktan 100 
milyon yıl sonra, Mars boyutlu bir cisim 
Yer’e çarpar ve bir parça kopar. 

Belki yanlış



Ay’ın Doğumu
Genç Yer

Yer ile büyük bir 
cismin çarpışması

Fırlatılan kalıntıdan
Ay oluşur

İçi erimiş
Ay Ay’ın yüzeyi soğur, 

kabuk ve daha küçük 
kraterler olu şur

Havzaların içi
lav ile dolar

ve denizler oluşur

Büyük çarpmalar 
havzaları oluşturur



Ay’ın bize uzak yüzüAy’ın bize yakın yüzü

Ay’ın dönme ve dolanma dönemleri birbirine eşit 
olduğu için, hep aynı yüzünü görürüz.



Ay’ın Kesiti
Kabuk
(yaklaşık 

150 km)

Kabuk
(yaklaşık 

65 km)

Demirce 

zayıf manto

Belki de 
demirce 
zengin 

çekirdek

Deniz

Yer





Bölüm 
sonu...


