
Uzaya, bir teleskop göndermek,
gerçekten harika bir fikir! Dünya’n›n
yörüngesindeki bu teleskop, yeryüzündeki
teleskoplar›n etkilendi¤i hiçbir olumsuz
kofluldan etkilenmiyor. Yeryüzünde,
atmosfer görüntünün bulan›klaflmas›na
neden oluyor. Havadaki parçac›klardan
yans›yan ›fl›k, görüntülerde kirlilik
oluflturuyor. Üstelik, ozon tabakas› ›fl›¤›n
belli dalgaboylar›n› büyük ölçüde tuttu¤u
için morötesi ›fl›n›m gibi baz› dalgaboylar›
gözlemlenemiyor. ‹flte, Hubble (“hab›l”
okunur) Uzay Teleskopu, tüm bu güçlükleri
yeniyor. Hubble’›n elde etti¤i görüntüler,
yeryüzündeki teleskoplar›n hepsinin çekti¤i
görüntülerden daha net!

Hubble Uzay Teleskopu, gökbilimin
gizemli konular›na ›fl›k tutuyor. Dünya’n›n
yörüngesine f›rlat›ld›¤› günden bu yana
çekti¤i görüntülerle evreni anlam›za

yard›mc› oluyor. Evrenin genifllemesi,
gökadalar›n yaflam›, y›ld›zlar›n kaderi,
gezegenlerin oluflumu, karadelikler,
bulutsular... Ifl›¤›n, evrenin uzak
köflelerinden Dünyam›za ulaflmas›,
milyarlarca y›l sürüyor. Yani, evrenin uzak
bölgelerine ait Hubble görüntülerinde,
Dünya’n›n oluflmas›ndan çok önce
gerçekleflmifl olaylar›n benzerlerini
görüyoruz. Evrimlerinin çeflitli aflamalar›nda
gökada görüntüleri, gökbilimcilere evrenin
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KKiimmlliikk  KKaarrtt››AAdd››:: Hubble Uzay Teleskopu
UUzzaayyaa  ff››rrllaatt››ll››flfl  ttaarriihhii::  24 Nisan 1990 
(Uzay meki¤i Discovery’den)
BBooyyuu::  13,2 metreAA¤¤››rrll››¤¤››::  11.110 kilogramÇÇaapp››::  4,2 metre (en genifl yeri)

YYöörrüünnggeessii:: Yeryüzünden 569 
kilometre yukar›da
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Birçoklar›na göre, Hubble Uzay
Teleskopu bugüne kadar yap›lm›fl en
önemli gökyüzü gözlem arac›. Onu
yak›ndan tan›maya ne dersiniz?

oluflumu hakk›nda ipuçlar› sunuyor.
Bugün art›k evrenin 13,7 milyar
yafl›nda oldu¤unu ve artan bir h›zla
geniflledi¤ini biliyoruz. Bu
genifllemeye, “karanl›k enerji” ad›
verilen gizemli bir madde neden
oluyor. Karanl›k enerjinin,
kütleçekimine z›t bir kuvvet oldu¤u ve
cisimlerin birbirlerinden uzaklaflmas›na
neden oldu¤u anlafl›lm›fl. Ancak karanl›k
enerji hakk›nda henüz bilinmeyen pek çok
fley var!

‹flte, Samanyolu Gökadas›’n›n
komflular›ndan biri olan Küçük
Magellan Bulutu’nun bir foto¤raf›.
Her yerde gökadalar var! Gökadalar›n
biçimleri, renkleri, oluflumlar›, yafllar›,
büyüklükleri, içerdikleri y›ld›zlar ve
yeryüzünden uzakl›klar› farkl›.
Hubble Uzay Teleskopu’yla elde
edilen gökada görüntüleri, evreni
anlamam›za yard›mc› oluyor.

ABD’deki Goddard Uzay Uçuflu Merkezi ve Uzay
Teleskopu Bilimi Enstitüsü’nde, yüzlerce mühendis
ve bilgisayar uzman› Hubble’›n çal›fl›r durumda
tutulmas› ve yeni görevlerini yerine getirmesini
sa¤lamakla görevli. Hubble, t›pk› uzaydaki bir
robot ya da dev bir bilgisayar gibi. Görevliler,
iletiflim uydular›n› kullanarak antenleri arac›l›¤›yla
Hubble’le iletiflim kurabiliyorlar. Teleskopun
yönünü de¤ifltirebiliyor ve ona komutlar veriyorlar.
Hubble’›n toplad›¤› verileri iflleyerek onlar›
biliminsanlar›n›n yararlanaca¤› görüntülere
dönüfltürüyorlar.

u’yla Evrende Yolculuku’yla Evrende Yolculuk
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Hubble’›n üzerinde çeflitli gözlem
ayg›tlar› bulunuyor. Bunlar›n
toplad›¤› görüntüleri kaydetmeye
yarayan ayg›tlar› da var. Toplanan
veriler antenler arac›l›¤›yla iletiflim
uydular›na aktar›yor.

Hubble, yaln›zca bir teleskop
de¤il!.. Ayn› zamanda bir uzay
arac›! Hubble, Dünya’n›n
yörüngesinde saniyede 8 kilometre
h›zla dolan›yor. Uzay arac›n›n
Dünya çevresindeki bir turu 97
dakika sürüyor. Bu s›rada sürekli
olarak gözlem yap›yor.

Hubble Uzay Teleskopu günefl
enerjisiyle çal›fl›yor. Uzay arac›n›n
üzerinde, günefl enerjisini
do¤rudan elektrik enerjisine
çeviren paneller bulunuyor. Bu
enerjinin bir bölümü teleskopun
pillerinde depolan›yor. Hubble,
Dünya’n›n gölgesinde kald›¤› ve
günefl ›fl›¤› alamad›¤› zamanlarda
pillerini kullan›yor.

Hubble Uzay Teleskopu, bir
“aynal› teleskop”. Aynal›
teleskoplar›n nas›l çal›flt›¤›n›, 34.
sayfadaki “Nas›l Çal›fl›r?” adl›
yaz›m›zdan ö¤renebilirsiniz.
Hubble’›n aynas›n›n çap› 2,4
metre. Yeryüzünde bundan çok
daha büyük aynal› teleskoplar var.
Ancak, yine de hiçbiri Hubble’le
boy ölçüflemiyor. Çünkü, Hubble
uzayda! Dünya’n›n atmosferinin
etkisinin d›fl›nda oldu¤u için,
yeryüzündeki hiçbir teleskopun
baflaramad›¤› ölçüde net
görüntüler elde edebiliyor.

Hubble Uzay

Teleskopu

‹zleme ve veri
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‹fllenerek son

haline getirilmifl

Hubble görüntüleri
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HHuubbbbllee  UUzzaayy  TTeelleesskkooppuu  NNaass››ll  ÇÇaall››flfl››yyoorr??

Uzay Teleskopu Bilimi

Enstitüsü (Maryland, ABD)

Çiz im:  P ›nar  Büyükgüral
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Hubble’›n zaman zaman
bak›mdan geçmesi ve
onar›lmas› gerekiyor. Uzay
meki¤iyle uzaya gönderilen
astronotlar bak›m›n› yap›yor,
y›pranan ayg›tlar› yenileriyle
de¤ifltiriyorlar. Kimi zaman da
ona yepyeni gözlem araçlar›
ekliyorlar. Bu görevleri yerine
getirecek astronotlar, çok özel
e¤itimlerden geçiyor. Hubble,
1993, 1997, 1999 ve 2002
y›llar›nda bak›m ve onar›mdan
geçirildi. Bir sonraki tarihse
A¤ustos 2008 olarak
planlanm›fl.
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Asl ›  Zülal
Foto¤raf lar :  NASA /  STScI

Kaynak
http://hubblesite.org/

Gezegenler de bir zamanlar bebekti!
Hubble’›n elde etti¤i baz› görüntüler, Günefl
Sistemi’nin, gezegenlerin nas›l ve ne zaman
oluflmufl oldu¤una ›fl›k tutuyor. Hubble’›n
çekti¤i bu foto¤rafta, Satürn ve bir uydusu
görünüyor. Gezegenin yüzeyindeki koyu
renkli daireyse uydunun gölgesi.

‹flte, Hubble’›n gözünden,
yaflam›n›n sonunda bir y›ld›z.
Hubble görüntüleri sayesinde
y›ld›zlar› da tan›yoruz.

Hubble Uzay Teleskopu’yla elde
edilmifl birbirinden güzel görüntüleri
incelemek isterseniz, ‹nternet’te
http://hubblesite.org/gallery/album/
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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