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Gökbilimciler, Günefl’ten 5 ›fl›ky›l›
(yaklafl›k 50 trilyon km) uzakl›kta öl-
mek üzere olan bir y›ld›z›n, çevresin-
deki 1 milyar kuyrukluy›ld›z› buhar-
laflt›rmakta oldu¤unu belirlediler. Mi-
limetrealt› Dalga Gökbilim Uydusu
(SWAS) ile yap›lan gözlemde, Aslan
tak›my›ld›z›nda bulunan CW Leonis
adl› y›ld›z hedef al›nd›. Bu y›ld›z›n,
merkezindeki hidrojen yak›t›n› tüke-
tip fliflen bir k›rm›z› dev oldu¤u bilini-
yordu. Ancak gökbilimciler y›ld›z›n
çevresinde kayda de¤er ölçeklerde su
bulunmayaca¤› görüflündeydiler. Oysa
uydu, CW Leonis’in çevresinde y›ld›-
z›n uzaya salabilece¤inden 10 000
kat daha fazla su belirledi. SWAS eki-
binin vard›¤› sonuç, bu miktar›n an-
cak 1 milyar kuyrukluy›ld›z›n ayn› an-
da erimeye bafllamas›yla oluflabilece¤i
merkezinde. SWAS ekibinde yer alan
Johns Hopkins Üniversitesi’nden Da-
vid Neufeld, "6 Milyar y›l sonra kendi

Güneflimizin bafl›na gelecek felaketin
bir kopyas›n› izledi¤imizi düflünüyo-
ruz" diyor. 
Eriyen kuyrukluy›ld›zlar›n, Günefl’in
çevresinde, Neptün ve Plüton geze-
genlerinin yörüngeleri d›fl›nda dola-
nan Kuiper Kufla¤› Cisimleri gibi CW
Leonis’i çevreledikleri san›l›yor. Mer-

kezindeki hidrojen yak›t›n› tüketen
y›ld›z›n yar›çap›n›n Günefl-Jüpiter
uzakl›¤›na eriflti¤i, ve parlakl›¤›n›n
5000 kat artt›¤› hesaplan›yor. Bu du-
rumda, CW Leonis’in Dünya-Günefl
uzakl›¤›n›n (150 milyon km) 10-100
kat› uzakl›ktaki yörüngelerde dola-
nan kuyrukluy›ld›z gibi buzdan yap›l›
cisimleri buharlaflt›rd›¤› düflünülüyor.
Hawaii Üniversitesi’nden gökbilimci
Tobias Owen, "SWAS ekibinin yoru-
mu do¤ruysa, bu baflka y›ld›zlar›n
çevresinde yaln›zca dev gaz gezegen-
ler de¤il, kuyrukluy›ld›zlar›n da yay-
g›n olarak bulunabilece¤i anlam›na
gelir" diyor ve ekliyor: "Pek ço¤umuz
bu buzdan cisimlerin, gezegenlerin te-
mel yap› tafllar› oldu¤una inan›yor.
Bunlar›n çok ötelerde de bulunmas›,
atmosferleri, okyanuslar› oluflturacak
gazlara sahip olan gezegenlerin keflfe-
dilebilece¤i yolundaki umutlar› art›r›-
yor."
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Dünya’n›n manyetosferinin daha ya-
k›ndan incelenmesini öngören birifl-
birli¤i program› çerçevesinde Avrupa
ülkelerince haz›rlanan deneyler ilk
kez Çin roket ve uydular›nca uzaya
tafl›nacak. Double Star (Çift Y›ld›z)
diye adland›r›lan ve 9 Temmuz günü
Avrupa Uzay Ajans› (ESA) ve Çin
Ulusal Uzay Dairesi’nce ortaklafla bir
aç›klamayla duyurulan proje, biri ek-
vator , öteki de kutuplar düzleminde
ortogonal yörüngelerde dolanacak
iki küçük Çin uydusunun f›rlat›lmas›-
n› öngörüyor.  Uydular›n gerçekleflti-

rece¤i 18 deneyin 10’unu
ESA sa¤layacak.  Dünya’n›n
manyetik kalkan›, son y›llar-
da giderek artan say›da uzay
program›n›n hedefi oldu. Bu
manyetosfer ile Günefl’ten
yay›lan ve Günefl rüzgar› di-
ye adland›r›lan elektrik yük-
lü parçac›klar aras›ndaki ilifl-
ki, gezegenimizin kutup böl-
gelerinde aurora ya da ku-
tup ›fl›klar› denen atmosfer
olaylar›na, ya da elektrik fle-
bekelerini ve radyo iletiflimi-
ni engelleyen manyetik f›rt›-

nalara yol aç›yor. Manyetosferi ince-
lemek üzere ESA ve NASA iflbirli¤iy-
le gelifltirilen ve Cluster (Küme) ad›
verilen dört uydu, 1996 y›l›nda ken-
dilerini uzaya tafl›yacak Ariane roke-
tinin patlamas› sonucu yitirilmiflti.
Ayn› amaçla  1997 y›l›nda Alman-
ya’n›n uzaya f›rlatt›¤› Ekvator-S uy-
dusu da befl ay sonra veri iletimini
durdurmufltu. Manyetosfer araflt›rma-
lar›n› etkileyen bu aksilikler dizisi
bir y›l önce sona ermifl ve yeniden
haz›rlanan Cluster uydular›, baflar›y-
la yörüngeye yerlefltirilmifl ve bu

alanda bilim ufkunu önemli ölçüde
geniflleten de¤erli bilgiler gönderme-
ye bafllam›flt›.  Aral›k 2002 ve Mart
2003’te Çin’in gelifltirdi¤i Long
March (Uzun Yürüyüfl) 2C roketleriy-
le f›rlat›lacak uydular, Cluster uydu-
lar›ndaki ayg›tlar› tafl›yacak, ancak
Cluster’dan daha de¤iflik yörüngeler-
de dolanacak. 
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