
B ‹ L ‹ M  V E  T E K N   L O J ‹  H A B E R L E R ‹

Ruslar›n önümüzdeki aylarda gerçekleflti-
recekleri son bir deney baflar›l› olursa, yö-
rüngedeki Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’na
malzeme götürüp getiren araçlar, atmos-
ferde sürtünmeden yanmamak için a¤›r ve
pahal› ›s› kalkanlar› tafl›maktan kurtula-
caklar. Bunun yerine son derece hafif ve
ucuz fliflme kalkanlar kullan›lmaya baflla-
nacak. D›fl› yal›tkan malzemeyle kapl› flifle-
bilir kapsüller, bir tehlike halinde ast-
ronotlar›n da uzay istasyonundan kaç-
mas›n› sa¤layabilir. 

10 milyon ›fl›ky›l› uzakl›kta, Andromeda
(Zincirli Prenses) tak›my›ld›z›nda bulunan
NGC 891 tan›ml› gökadan›n, Hubble’›n
yerini alacak James Webb Uzay Teleskopu
(JWST) için gelifltirilmifl bir k›z›lötesi
kamera ile al›nm›fl görüntüsü. 10 y›l
içinde uzaya gönderilmesi beklenen,
emektar Hubble Uzay Teleskopu’nun
aynas›ndan 6 kat daha genifl bir aynaya
sahip olacak JWST ay›n çok ötesinde bir
Lagrange noktas›na yerlefltirilecek.
Burada -240 °C dereceye kadar so¤uyacak
olan teleskop, böylece son derece duyarl›
k›z›lötesi gözlemlere olanak tan›yacak. 

K›z›lötesinde Görkem

fiiflme Is› Kalkan›

Çevresindeki koyu toz bulutlar›n›n yaratt›¤›
benzeyiflle ad›n› Meksikal›lar›n geleneksel
flapkas›ndan alan bu gökada, 800 milyar y›l-
d›z›n ›fl›¤›yla parl›yor. Dünya’dan 28 milyon
›fl›ky›l› uzakl›ktaki M104, yaklafl›k 2000 kü-
resel y›ld›z kümesine de sahip. Çok küçük
bir alana s›k›flm›fl yüzbinlerce, hatta milyon-
larca y›ld›zdan oluflan bu kümelerin say›s›,
Samanyolu’ndakilerin 10 kat›. Evrenin genifl-
lemesi nedeniyle Sombrero, bizden saniyede
1,120 milyon km h›zla uzaklafl›yor. Gökada-
n›n merkezindeyse 1 milyar Günefl kütleli
dev bir karadeli¤in bulundu¤u belirlenmifl. 
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Yeni Uzay Teleskopundan
Çarp›c› Görüntüler
NASA, 25 A¤ustos 2003’te uzaya gönderdi¤i ve geçti¤imiz ay
ad› Spitzer Uzay Teleskopu olarak de¤ifltirilen k›z›lötesi gözlem
arac›ndan elde etti¤i büyüleyici görüntüleri  yay›mlad›. Altta,
M81 adl› sarmal gökadan›n görünür ›fl›k dalgaboylar›nda
al›nm›fl (optik) görüntüsü (küçük resim) ile, Spitzer’in sa¤lad›¤›
görüntüdeki ayr›nt› fark› aç›kca ortada. Spitzer’in görüntüsünde
(alt solda) yo¤un gaz bulutlar›n›n bulundu¤u sarmal kollar,
içlerinde oluflan büyük y›ld›zlar›n yayd›¤› ›s›yla k›z›lötesi
dalgaboylar›nda parl›yor. Üstteki resimdeyse, Samanyolu içinde
IC 1396 adl› bir bulutsudaki karanl›k topak, k›z›lötesinde
ihtiflamla parl›yor. Spitzer, optik dalgaboylar›nda karanl›k bir
bulut olarak görülen bu yap› içinde, oluflum halindeki y›ld›zlar›
belirlemifl. 

Beagle 2 Mars’ta, Ama...

Avrupa Uzay Ajans› (ESA), taraf›ndan
Mars’a gönderilen, ‹ngiliz yap›m› Beagle 2
sondas› bir kez daha gezegenbilimcilerin
yüreklerini a¤›zlar›na getirdi. 19 Aral›k gü-
nü ana gemisi Mars Express yörünge ara-
c›ndan ayr›lan sondan›n, Mars yüzeyine in-
di¤i belirlendiyse de, Bilim ve Teknik’in

bask›ya girdi¤i 27 Aral›k gününe kadar
kendisinden bir sinyal al›namad›. NA-
SA’n›n, gezegen çevresindeki Mars Odyssey
adl› yörünge arac› ve ‹ngiltere’deki Jodrell
Bank Radyo Teleskopu, Beagle 2 ile temas
kurmay› baflaramad›lar. Mars Express, y›l›n
ilk günlerinde yörüngeye yerleflti¤inde ara-
ma çal›flmalar›n› sürdürecek. Beagle 2 ses-
sizli¤ini sürdürecek olursa, son 5 y›l içinde
Mars’a gönderilip yitirilen 3. araç olacak.

Çerçeveli Atefl: Sombrero


