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Evrendeki ilk ›fl›¤›n haritas›n›

ç›karmak üzere 30 Haziran’da uzaya

gönderilen Mikrodalga Anizotropi

Sondas› (MAP)’›n görev yerine ulaflt›¤›

aç›kland›. NASA’n›n Goddard Uzay

Uçufl Merkezi’nden MAP proje

yöneticisi Charles L. Bennett, "Art›k

evrenin gençlik y›llar›nda olup biteni

incelemeye bafllayabiliriz" dedi. 

MAP’›n görevi, evrenin her yerini

dolduran fosil ›fl›n›m olan mikrodalga

fon ›fl›n›m› içindeki küçük

düzensizlikleri araflt›rmak. Bu ›fl›n›m,

Büyük Patlama’dan yaklafl›k 300.000

y›l sonra evrenin yeterince so¤umas›

üzerine atom çekirdekleriyle elektron-

lar›n birleflmesi sonucu ›fl›¤›n ilk kez

serbestçe yay›ld›¤› an›n bir kal›nt›s›. O

zamandan bu yana evren çok

genifllemifl oldu¤undan, gama ›fl›nlar›

biçimindeki ›fl›n›m,elektromanyetik

tayf›n mikrodalga bölümünde 2.73 K

s›cakl›¤a karfl›l›k gelen bir dalga

boyuna kaym›fl bulunuyor. Bu ›fl›n›m

içinde önceki y›llarda belirlenmifl olan

çok küçük farkl›l›klar, evreni dolduran

madde içinde, kütleçekimden

kaynaklanan yo¤unluk farklar›na

iflaret ediyor. Bu küçük dalgalanmalar,

evrende bugün gözledi¤imiz, gökada

kümeleri gibi dev yap›lar›n çekirde¤ini

oluflturuyor. Mikrodalga fon ›fl›n›m›

içindeki farkl›l›klar, ilk kez 1989

y›l›nda COBE uydusunca belirlenmiflti.

Daha sonra geçti¤imiz y›l gerçeklefltiri-

len balon deneyleri ve yer gözlemleri,

bu ›fl›n›m›n daha duyarl› ölçümlerini

sa¤layarak evrenin kritik bir h›zla

geniflledi¤ini ve tan›d›¤›m›z maddenin,

evrendeki tüm maddenin yüzde

dördünü oluflturdu¤unu ortaya

koymufltu. Ç›kan soncuç, evrendeki

enerji yo¤unlu¤unun çok büyük bir

bölümünü kütleçekiminin tersine itici

bir etki yapan ve "beflinci kuvvet" ya

da "karanl›k  enerji" diye adland›r›lan

bir egzotik enerji türünün

oluflturdu¤u. MAP’ta bulunan ve bir

derecenin milyonda biri ölçe¤indeki

s›cakl›k farklar›n› belirleyebilecek

duyarl›l›ktaki ayg›tlar sayesinde

evrenin içeri¤i, biçimi, tarihi ve

gelece¤iyle ilgili olarak son derece

önemli ipuçlar› elde edilmesi

umuluyor. (Bkz: Evrenin Kaderi Bilim

ve Teknik, (say› 405) A¤ustos 2001).

MAP’›n sa¤layaca¤› bilgiler, baz›

kuramlar›n do¤rulanmas›na ya da

yads›nmas›na yol açaca¤›ndan,

kozmologlar arac›n gönderece¤i

verileri sab›rs›zl›kla bekliyorlar. 5

farkl› dalga boyundan tüm gökyüzünü

tarayacak olan MAP’›n ilk haritas›n›n

2002 Aral›k ay›nda elde edilmesi

bekleniyor. Bu görevini, fazla enerji

harcamadan ve  Günefl’in ›fl›n›m›ndan

etkilenmeden yerine getirebilece¤i

ideal gözlem noktas›na ulaflabilmek

için MAP f›rlat›ld›ktan sonra Dünya

çevresinde üç kez eliptik yörüngelerde

doland›ktan sonra Ay’›n kütleçekim

sapan etkisinden de yararlanarak 2.

Lagrange noktas› (L2) yak›nlar›ndaki

sürekli yörüngesine oturdu. Lagrange

noktalar›, Günefl’in, Dünya’n›n ve

Ay’›n çekim güçlerinin birbirlerini

dengeledikleri noktalar. 
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MAP Görev Yerinde

Uzayda Vinil Alkol
Gökbilimciler, Samanyolu

gökadam›z›n merkezinin

yak›nlar›ndaki bir gaz ve toz

bulutunda vinil alkol molekülleri

belirlediler. ABD’nin Ulusal

Radyoastronomi Gözlemevi (NRAO)

gökbilimcilerince belirlenen

molekülün, uzayda karmafl›k organik

bileflimlerin nas›l olufltu¤unu

aç›klayabilece¤i ve yaflam›n ortaya

ç›kmas›na ›fl›k tutabilece¤i belirtiliyor.

Moleküller, Kitt Peak’deki  12

metrelik radyoteleskopla  Dünya’dan

26.000 ›fl›ky›l› uzakl›ktaki Sagittarius

B adl› dev bulut içinde belirlendi.

C2H4O izomer (ayn› atomlar›n de¤iflik

biçimlerde dizildi¤i moleküller)

grubunun üç kararl› üyesinden

sonuncusu olan bu organik bileflik,

yeryüzünde meydana gelen kimyasal

tepkimelerin pekço¤una arac›l›k

ediyor. fiimdiye kadar y›ld›zlararas›

ortamda belirlenen 125 farkl›

molekülün büyük ço¤unlu¤unun,

daha küçük molekül, ya da atomlar›n

çarp›flmas› biçiminde cereyan eden

gaz kimyas› sürecinde olufltu¤u

düflünülüyor. Ancak bu süreç, vinil

alkol gibi karmafl›k moleküllerin

oluflmas›na uygun de¤il. Bu nedenle

araflt›rmac›lar vinil alkol ve

benzerlerinin, y›ld›zlararas› boflluktaki

küçük toz zerreciklerinin üzerinde

olufltu¤unu düflünmekteydiler. Ancak

uzay›n dondurucu so¤u¤unda

mikroskobik toz zerreciklerinin,

üzerlerinde oluflan molekülleri

hapsetmesi gerekti¤i, m›odel üzerinde

kuflkular do¤urmaktayd›. Vinil alkolün

keflfedildi¤i bulut, bu kuflkular›

da¤›t›yor. Çünkü buluttta bulunan toz

zerreciklerindeki uçucu maddeler,

bulut içindeki hareketli y›ld›z oluflum

sürecinden kaynaklanan güçlü

›fl›n›mla buharlafl›yor ve hapsolmufl

kompleks moleküller uzaya saç›l›yor. 

NASA bas›n bülteni, 2 Ekim 2001

Gökbilim


