
1. GİRİŞ 
 
   1.1.  Asteroidlerin Keşfi ve İlk Gözlemler 
   
               İlk asteroid, 1 Ocak 1801' de Giusseppe Piazzi tarafından İtalya' da, Palermo 
Gözlemevi' nde keşfedildi. Bir süredir yeni ve kapsamlı bir yıldız kataloğu hazırlamak için 
düzenli olarak gözlemler yapmakta olan Piazzi, o geceki gözlemleri sırasında 7.5 kadir 
parlaklığında, yıldız kataloglarında bulunmayan yeni bir cisme rastladı. Daha sonraki ge- 
celerde de bu yeni cismi gözlemeye devam eden İtalyan astronom, ilk başta yeni bir 
kuyrukluyıldız keşfettiğini düşünmüştü. Çünkü, cisim gökte sabit değildi ve yıldızlara göre 
belirgin derecede hareket ediyordu. Cisim, birkaç hafta daha gözlenebildikten sonra 
Güneş' le kavuştu ve görülmez oldu. Aynı sıralarda Alman matematikçi Karl Friedrich 
Gauss, bir gökcisminin yörüngesinin sadece üç gözlem ile hesaplanabilmesini sağlayan 
yeni bir yöntem geliştirmişti. Gauss' un yöntemini, Piazzi' nin gözlem verilerine uygulayan 
Alman astronom Franz von Zach, cismi, ilk keşfinden bir yıl sonra 1802' de tekrar göz- 
lemeyi başardı. Cismin yörünge elemanları hesaplandığında, onun, Mars ile Jüpiter ara- 
sında, Güneş' ten yaklaşık olarak 2.8 AB uzaklıktaki bir yörüngede hareket eden bir 
gezegen olduğu ortaya çıktı. Bu yeni gezegene, onu keşfeden kişi olan Piazzi tarafından 
Ceres adı verildi. 
               1766 yılında Titius ve Bode adlı iki Alman bilimadamı, kendi adlarıyla anılan 
bir yasa ortaya koymuşlardı. Bu yasaya göre, gezegenlerin Güneş' ten olan uzaklıkları, 
basitçe bir serinin elemanları ile gösterilebiliyordu. Seri, 
 
0.4 ,  0.4 + (0.3 × 2º) ,  0.4 + (0.3 × 2¹) ,  0.4 + (0.3 × 2²) ,  0.4 + (0.3 × 2³) ,  .............. 
 
şeklinde olup, serinin elemanları olan 
 
0.4 ,  0.7 ,  1.0 ,  1.6 ,  2.8 ,  5.2 ,  10.0 ,  19.6 , ............... 
 
değerleri sırasıyla gezegenlerin Güneş' ten uzaklıklarını, astronomi birimi (AB) cinsinden 
vermektedir (1 AB = 149 600 000 km). 2.8 AB' deki boşluk dışında, o günlerde bilinen 
altı gezegen için (Merkür, Venüs, Yer, Mars, Jüpiter ve Satürn) bu yasayla bulunan de- 
ğerler, gerçek değerlerle büyük uyum içindeydi: 
 
Gezegen               Titius-Bode                  Gerçek değer      
                             
Merkür  0.40 AB 0.39 AB     
Venüs    0.70 AB 0.72 AB 
Yer        1.00 AB 1.00 AB 
Mars     1.60 AB 1.52 AB 
   ?        2.80 AB ---------    
Jüpiter   5.20 AB 5.20 AB 
Satürn    10.00 AB 9.55 AB  
 
            1781 yılında Uranüs gezegeninin İngiliz astronom William Herschel tarafından 
Titius-Bode yasasının belirttiği 19.6 AB uzaklığına çok yakın bir uzaklıkta (19.2 AB) 



bulunması, bu yasanın doğruluğu yönünde çok önemli bir kanıt oldu. Hatta, yasanın doğ- 
ruluğuna tamamen ikna olan bazı astronomlar, 1796 yılında yapılan bir astronomi konfe- 
ransında, Güneş' ten 2.8 AB uzaklıktaki kayıp gezegenin bulunması için sistemli ve geniş 
bir araştırma başlatmaya karar verdiler. Birkaç yıl sonra Ceres' in keşfedilmesiyle, Güneş' 
ten 2.8 AB uzaklıktaki kayıp gezegenin bulunduğuna ve böylece kayıp gezegen problemi- 
nin çözüldüğüne inanıldı. Fakat, Ceres' in keşfinden sonraki altı yıl içerisinde, benzer yö- 
rüngelerde dolanan ve Ceres' e göre sönük olan üç küçük gezegenin daha keşfedilmesi 
(1802' de Pallas, 1804' te Juno ve 1807' de Vesta), kayıp gezegen problemini iyice 
karmaşık hale getirdi. Güneş' ten 2.8 AB uzaklıkta birden fazla gezegen olduğunun bulun- 
ması üzerine, küçük gezegenlerin (asteroidlerin), parçalanmış büyük bir gezegenin kalıntı- 
ları olduğu düşüncesi ortaya çıktı ve bu düşünce büyük ölçüde kabul edildi. 
             Peşpeşe gelen bu keşiflerden sonra, bir süre yeni keşif yapılamadı. Yaklaşık 40 
yıllık uzun bir aradan sonra 1845 yılında Karl L. Hencke, beşinci asteroid olan Astrea' 
yı keşfetti. 
 
   1.2.  Asteroidlerin Keşfinden Sonraki Modern Araştırmalar 
 
               1866 yılında ABD' li astronom Daniel Kirkwood, o günlerde bilinmekte olan 
90 kadar asteroidin yörüngelerini inceleyerek, asteroidlerin Güneş' ten uzaklıklarının 
(yörüngelerinin yarı-büyük eksen uzunluklarının) dağılımında bazı boşluklar olduğunu, 
ayrıca bu boşlukların gelişigüzel olmayıp, Jüpiter' in dolanma dönemiyle ilişkili olduklarını 
buldu. Buna göre, boşlukların oluşumunun asteroidler ile Jüpiter' in yörünge dönemlerinin 
rezonansının bir sonucu olduğu açıktı. Bu boşluklara daha sonra onları keşfeden kişiden 
esinlenerek Kirkwood Boşlukları adı verildi. 
               1891 yılında Alman astronom Max Wolf, asteroid arama çalışmalarında fotoğ- 
raf  tekniğini kullanmaya başladı. Aynı yıl 323 Brucia' yı keşfeden Wolf,  fotoğraf  tek- 
niğiyle ilk asteroid keşfini yapmış oldu. Fotoğraf tekniğinin geliştirilmesiyle birlikte astero- 
id keşifleri büyük bir hız kazandı ve 19. yüzyılın sonunda bilinen asteroid sayısı 464' e u- 
laştı. 
               Asteroidlerin boyutlarına ilişkin ilk ölçümler, 1894 - 1895 yıllarında ABD' li 
astronom Edward E. Bernard tarafından yapıldı. Bernard, çift yıldızların bileşenlerinin 
ayrıklıklarının görsel ölçümünü yapmakta kullanılan bir mikrometre kullanarak, ilk keşfe- 
dilen dört asteroidin çapını yaklaşık olarak hesapladı. Bernard' ın elde ettiği sonuçlara 
göre, en büyük asteroid, yaklaşık olarak 800 kilometrelik bir çapa sahip olan Ceres' ti. 
Vesta ve Pallas, Ceres' in yarısından biraz daha büyükken, Juno ise yaklaşık olarak 
Ceres' in dörtte biri kadardı. 1970' lerin başlarında yeni teknikler geliştirilinceye kadar, 
Bernard' ın bulduğu değerler geçerli olarak kabul edildi. 
               1918 yılında Japon astronom Kiyotsugu Hirayama, asteroidleri üç yörünge 
elemanına (yarı-büyük eksen uzunluğu, dışmerkezlik ve yörünge eğimi) göre sınıflandırdı. 
Hirayama' ya göre, küçük gezegenler, daha büyük ana gezegenlerin parçalanması sonu- 
cu oluşmuştu ve bunların  yörünge elemanlarını, bu ana gezegenin parçalanması biçimlen- 
dirmişti. Hirayama, bu şekilde aynı büyük (ana) gezegenden oluştuğunu düşündüğü aste- 
roid gruplarını "aileler" olarak adlandırdı. 
               1944 yılında O. J. Schmindt, Güneş' ten 2.8 AB uzaklıktaki gezegenimsi biri- 
kim kümesinden bir gezegen oluşumunun engellenmesinden Jüpiter' in sorumlu olduğu 
görüşünü ortaya attı. 



               1951 yılında Estonya' lı astronom Ernest J. Öpik, büyük gezegenlerin yakınla- 
rından geçen asteroidlerin çoğunun, o gezegen ile çarpışacağını ya da birkaç yüzbin ila 
birkaç milyon yıllık bir zaman aralığı içerisinde Güneş Sistemi' nden ayrılacağını gösterdi. 
Güneş Sistemi' nin yaşı yaklaşık olarak 4.6 milyar yıl olduğuna göre, bu durum, bu şekil- 
de gezegen yakınından geçen yörüngelerde gözlenen asteroidlerin, Güneş Sistemi' ne ya- 
kınlarda girmiş oldukları anlamına gelmektedir. Buna göre, bu asteroidlerin bir kaynağı 
olmalıdır. Öpik, bu kaynağın, gezegenler tarafından yakalanan ve uçucu (gaz) materyal- 
lerini kaybetmiş olan kuyrukluyıldızlar olduğunu belirtmiştir. 
               1966 yılında Alman asıllı ABD' li astronom Hans G. Hertz, Vesta' nın kütlesini, 
onun, 197 Arete adlı asteroidin yörüngesi üzerinde oluşturduğu tedirginliklerden yararla- 
narak hesapladı. 
               1969 yılında ilk defa bir asteroidin yüzey bileşiminin mineralojik tayini yapıldı. 
ABD' li astronomlar Thomas McCord, John B. Adams ve Torrence V. Johnston, spek- 
trofotometri ile,Vesta' nın yüzeyinde pyroxene mineralinini bulunduğunu saptadılar. 
               1970 yılında, asteroidlerin ilk güvenilir albedo (yansıtma) belirlemeleri, iki ast- 
ronom grubu tarafından yapıldı. Joseph F. Veverka, Benjamin H. Zellner ve arkadaşları 
polarizasyon ölçümlerine dayalı bir teknik kullanırken, David A. Allen ve Dennis L. 
Matson ise kızılötesi radyometri tekniği ile çalıştılar. 
               1983 yılında Kızılötesi Astronomi Uydusu (IRAS) tarafından keşfedilen 3200 
Phaethon, bir uzay aracı tarafından keşfedilen ilk asteroid oldu. 
               28 Ağustos 1993' de Galileo uzay aracı tarafından görüntülenen 243 Ida adlı 
asteroidin küçük bir uydusu olduğu belirlendi ve daha sonra bu uyduya Dactyl adı veril- 
di. 
   
   1.3.  Asteroidlerin Adlandırılması 
 
               Bir asteroid keşfedildiğinde, ona, altı karakterden oluşan geçici bir ad verilir. 
Bu altı karakterlik adın ilk dört karakterini asteroidin keşif yılı oluşturur. Beşinci karakter, 
asteroidin, yılın hangi yarım ayında keşfedildiğini gösteren bir harftir. A harfi yılın birinci 
yarım ayını (ocak ayının ilk yarısını) gösterirken, Y harfi ise yılın sonuncu yarım ayını (ara- 
lık ayının ikinci yarısını) göstermektedir. I harfi atlanır ve Z harfi de gerek kalmadığı için  
kullanılmaz. Altıncı karakter ise, asteroidin yılın o yarım ayında keşfedilen kaçıncı asteroid 
olduğunu gösteren bir harftir. I harfi kullanılmamak şartıyla, A harfi 1.asteroidi ve Z harfi 
25.asteroidi gösterir. Eğer o yarım ay içerisinde 25' den fazla asteroid keşfedilmişse, 25. 
asteroidden sonrakiler, A harfi ve yanına yazılan bir rakamla gösterilirler. Asteroidin yö- 
rünge elemanları hesaplandıktan sonra, asteroidi keşfeden kişi ona bir ad verir ve bu ad, 
başına eklenen ve asteroidin keşif sırasını gösteren bir numarayla birlikte (3200 
Phaethon gibi) kullanılır. Bu nedenle ilk keşfedilen asteroid olan Ceres, 1 Ceres olarak, 
Pallas, Juno ve Vesta da sırasıyla 2 Pallas, 3 Juno ve 4 Vesta olarak gösterilirler. 
20. yüzyıldan önce asteroidler bazen kesin yörünge elemanları belirlenmeden numaralan- 
dırılmış ve bunların bazıları daha sonra yerlerinde bulunamamışlardır. Bu cisimler, "kayıp" 
asteroidler olarak adlandırılırlar. 
 
 
2.  ASTEROİDLERİN BULUNDUKLARI YERLER 
 



               Bilinen asteroidlerin % 97' sinden fazlası, Mars ile Jüpiter yörüngeleri arasında 
kalan bölgede bulunurlar. Ancak, Mars ile Jüpiter arasındaki bu alan asteroidlerle tama- 
men doldurulmuş değildir. Asteroidler yoğun olarak, Ana Asteroid Kuşağı adı verilen 
bölgede toplanmışlardır. Bunun dışında, az sayıdaki asteroid de Ana Kuşak dışındaki 
çeşitli kuşakları oluşturmaktadır. 
               Ana Asteroid Kuşağı' nın iç kısmında bulunan ve tüm asteroidlerin yaklaşık o- 
larak % 0.5' ini oluşturan asteroidler, İç Kuşak Asteroidleri ve Yer' e yakın asteroidler 
olarak iki farklı gruba ayrılmışlardır. İç Kuşak Asteroidleri ve Yer' e yakın asteroidlerin 
toplam sayıları yaklaşık olarak 70 civarındadır. Bunların 60 kadarı Yer ile Mars arasın- 
daki, 10 kadarı da Venüs ile Yer arasındaki yörüngelerde dolanırlar. Ancak bu sayılar, 
günümüzde yörüngeleri hesaplanmış ve numaralanmış olan asteroidlerin sayısıdır. Henüz  
keşfedilmemiş olan çok küçük asteroidlerle birlikte bu sayıların büyük ölçüde artacağı 
açıktır. 
               Bilinen bütün asteroidlerin yaklaşık olarak % 2.5' ini ise, Ana Asteroid Kuşağı' 
nın dış kısmında bulunan Dış Kuşak Asteroidleri oluşturur. Dış Kuşak Asteroidleri, 
Cybele Grubu, Hilda Grubu, Thule ve Trojan Asteroidleri olarak çeşitli gruplara ayrılır- 
lar. 
               Jüpiter yörüngesinin ötesinde bulunan en uzak asteroidlerin bilinenleri, 5.85 AB' 
lik yarı-büyük eksen uzunluğuyla, Jüpiter yörüngesinin hemen dışında bulunan Hidalgo, 
13.6 AB' lik yarı-büyük eksen uzunluğuna sahip olan ve Satürn ile Uranüs arasındaki bir 
yörüngede dolanan Chiron, enötedeyken Uranüs yörüngesinin ilerisine geçen 5335 
Damocles ve Neptün yörüngesinin ilerilerine kadar ulaşabilen 5145 Pholus' dur. An- 
cak, alışılmadık yörüngeleri ve diğer bazı özelliklerinden dolayı bu asteroidler, astronom- 
lar tarafından, ölü birer kuyrukluyıldız çekirdeği olarak düşünülmektedirler. 
               Şekil 2.1' de günümüzde bilinmekte olan asteroidlerin yarı-büyük eksen uzun- 
luklarına göre dağılımları verilmiştir. 
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Şekil 2.1. Günümüzde bilinen asteroidlerin yarı-büyük eksen uzunluklarına göre dağılımları. 
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   2.1.  Ana Kuşak Asteroidleri 



 
               Asteroidlerin %95' ine yakını, Ana Asteroid Kuşağı adı verilen bölgede bulun- 
maktadır. Ana Asteroid Kuşağı' nın sınırları, Jüpiter' in yörünge dönemine göre belirlen- 
miştir. Kuşağın iç ve dış sınırları, 2.064 AB ve 3.277 AB olarak kabul edilmiş olup, bu 
uzaklıklar sırasıyla, 2.966 ve 5.931 yıllık yörünge dönemlerine, yani, Jüpiter' in yörünge 
döneminin 1/4' ü ve 1/2' sine karşılık gelmektedir. Yörünge dönemleri bu iki değer ara- 
sında olan asteroidler, Ana Kuşak Asteroidleri olarak kabul edilirler. Sınırların bu şekil- 
de seçilmesinin nedeni, bu iki sınırı 4:1 ve 2:1 Kirkwood Boşlukları' nın belirlemesi ve bu 
sınırların dışında, Şekil 2.1' den görüleceği gibi asteroid sayılarında önemli bir düşüş ol- 
masıdır. 
               Ana Asteroid Kuşağı, Mars ile Jüpiter arasında yaklaşık olarak 180 milyon ki- 
lometre genişliğinde bir alan oluşturur. Yörünge elemanları belirlenerek, numaralandırılmış 
Ana Kuşak Asteroidi sayısı 12 000' den fazladır. Ancak, en küçük asteroidlerle birlikte, 
1 000 000 dan fazla Ana Kuşak asteroidi olduğu tahmin edilmektedir. 
               Ana Kuşak Asteroidlerinin dağılımı Şekil 2.2' de verilmiştir. 
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Şekil 2.2. Ana Kuşak Asteroidleri'nin yarı-büyük eksen uzunluklarına göre dağılımları.
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   2.2.  Dış Kuşak Asteroidleri 
 
               Dolanma dönemleri, Jüpiter' in dolanma döneminin 1/2' sinden (5.93 yıl) büyük 
olan asteroidler, Dış Kuşak Asteroidleri olarak adlandırılırlar. Güneş' ten olan uzaklıkları 
3.277 AB' den büyüktür. Dış Kuşak Asteroidleri, tüm asteroidlerin yaklaşık olarak 
% 2.5' ini oluştururlar ve kendi içlerinde dört gruba ayrılırlar: Cybele Grubu, Hilda Grubu 
(içerdikleri asteroidlerden ilk keşfedilenin adıyla anılırlar), Thule ve Trojan Asteroidleri. 
 
       2.2.1.  Cybele Grubu 
 



               Yörünge dönemleri yaklaşık olarak 6.2 - 6.3 yıl arasındadır. Güneş' ten uzak- 
lıkları yaklaşık olarak 3.4 AB kadardır. Dış Kuşak Asteroidleri' nin en içte olan (Ana 
Asteroid Kuşağı' na en yakın olan) grubudur. Bilinen sayıları yaklaşık 100 kadardır. 
 
       2.2.2.  Hilda Grubu 
 
               Hilda Grubu, Jüpiter' in 3:2 rezonansında toplanan asteroidlerden oluşmuştur. 
Dolayısıyla, yörünge dönemleri Jüpiter' in yörünge döneminin 2/3' ü (yaklaşık olarak 7.9 
yıl) kadardır. Yarı-büyük eksen uzunlukları 3.92 AB ile 4.01 AB arasında olup ortalama 
3.97 AB' dir. Bilinen sayıları 90 civarındadır. 
 
       2.2.3.  Thule 
 
               Tek bir asteroidden, Thule' den oluşur. Thule, Jüpiter' in 4:3 rezonansında bu- 
lunur. Yörünge dönemi 8.90 yıl ve Güneş' ten ortalama uzaklığı 4.29 AB' dir. 
 
       2.2.4.  Trojan Asteroidleri 
 
               Fransız matematikçi ve astronom Joseph Louis Lagrange, birbirinin çekim et- 
kisinde bulunan üç cismin hareketlerinin nasıl olacağına ilişkin güç ve önemli bir problem 
olan ve genel çözümü bulunamayan "üç cisim problemi" nin, özel hallerde cebirsel çözü- 
münün olabileceğini göstermiştir. Bu özel hallerden birisi, üçüncü cismin kütlesinin diğer 
iki cismin kütlelerinden çok küçük olduğu ( < 1/27 ) durumdur. Bu durumda küçük cisim, 
diğer iki cismin kütlelerine ve uzaklıklarına bağlı olarak bulunacak olan, beş Lagrange 
noktasından (L1, L2, L3, L4 ve L5) birisinde bulunur. L1 , L2 ve L3 noktaları, iki büyük 
cismi birleştiren doğru üzerinde ve iki cismin kütleleriyle orantılı uzaklıklarda bulunurlar. 
Diğer iki Lagrange noktası L4 ve L5 ise iki büyük cisim ile birer eşkenar üçgen oluşturur- 
lar. Yani, noktaların iki cisme olan uzaklığı ile bu iki cismin birbirine olan uzaklığı eşittir. 
Lagrange böylece, Güneş, Jüpiter ve asteroidden oluşan üç cisim sisteminin eşkenar üç- 
gen sabitlik noktalarının (L4 ve L5 Lagrange noktaları) yakınlarında iki grup asteroid bu- 
bulunabileceğini göstermiştir. Bu iki nokta, kısıtlı üç cisim probleminin beş sabit noktasın- 
dan ikisidir. Diğer üç sabit nokta ise Güneş ile Jüpiter' i birleştiren doğru üzerinde bulun- 
maktadır. Ancak, diğer gezegenlerin özellikle de Satürn' ün varlığından dolayı, Güneş- 
Jüpiter-Trojan Asteroidi sistemi tam anlamıyla gerçek bir üç cisim sistemi değildir. Bu 
yüzden bu üç sabitlik noktası (L1 , L2 ve L3) gerçekte sabit değildir ve bunların yakınla- 
rında asteroid bulunmamaktadır.  
               1906 yılında Max Wolf, Jüpiter yörüngesinde, onun önünde olan Lagrange 
noktasında 588 Achilles' i keşfetti. Bir yıl içerisinde August Kopff iki tane daha keşfet- 
ti:  Takip eden Lagrange noktası yakınlarında yer alan 617 Patroclus ve Jüpiter' in ö- 
nündeki Lagrange noktası yakınlarındaki 624 Hector. Bu asteroidlere, Truva Savaşı' 
ndan esinlenerek Trojan (Truva) Asteroidleri adı verilmiştir. 
               Daha sonraları, Yer-Güneş, Satürn-Güneş, Neptün-Güneş ve Yer-Ay sistem- 
leri için de Trojan aramaları yapılmış ama sonuca ulaşılamamıştır. Büyük gezegenlerin te- 
dirginlik etkileri nedeniyle bu Lagrange noktaları yakınlarında gerçekten sabit bir yörün- 
genin varolabilmesi oldukça şüphelidir. Bununla birlikte, 1990 yılında ABD' li astronom- 
lar David H. Levy ve Henry E. Holt tarafından, Mars' ın takip eden Lagrange noktası 



yakınlarında salınım (librasyon) yapan bir asteroid olduğunun keşfedilmesi, bu konuyu 
yeniden gündeme getirmiştir. 
               Jüpiter Trojanları, ortalama olarak 5.20 AB' lik yarı-büyük eksen uzunluğuna 
sahiptirler. Trojan Asteroidleri, tek bir nokta üzerinde toplanmış değildir. Bunların Güneş' 
ten ortalama uzaklıkları 5.08 AB ile 5.32 AB arasında ve yörünge dönemleri de 11.45 
yıl ile 12.27 yıl arasında değişmektedir. Keşfedilmiş ve yörünge elemanları hesaplanarak, 
numaralanmış Trojan Asteroidi sayısı 200 kadardır. Buna karşılık fotoğrafik incelemeler, 
çapı 15 kilometreden büyük olan yaklaşık olarak 2300 ± 500 Trojan Asteroidi olduğu- 
nu göstermektedir. Bunların 1300 kadarı Jüpiter' in önündeki Lagrange noktasında ve 
1000 kadarı da Jüpiter' in gerisindeki Lagrange noktasında bulunmaktadır. 
               Bilinen yaklaşık 400 dış kuşak asteroidinin yarı-büyük eksen uzunluklarına gö- 
re dağılımı, her grubun adıyla birlikte Şekil 2.3' de verilmiştir. 
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Şekil 2.3. Dış Kuşak Asteroidleri' nin yarı-büyük eksen uzunluklarına göre dağılımları.
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       2.2.5.  Güneş Sistemi'nin Uzak Kısımlarında Bulunan Asteroidler 
 
               1977 yılında San Diego California, ABD' de bulunan Palomar Gözlemevi' nde 
Charles Kowal tarafından keşfedilen 2060 Chiron, yukarıdaki grupların hiçbirisine dahil 
değildir ve oldukça alışılmamış bir yörüngede dolanmaktadır. Yarı-büyük eksen uzunluğu 
13.6 AB olan Chiron' un yörüngesi, asteroid kuşağının tamamen dışında bulunmaktadır. 
Chiron, enberide, Güneş' ten 8.43 AB uzaklıkta ve Jüpiter ile Satürn yörüngeleri arasın- 
dayken, enötede ise, Güneş' ten 18.8 AB uzaklıkta ve Uranüs yörüngesinin çok yakının- 
dadır. Chiron, ilk keşfedildiğinde bir asteroid olarak sınıflandırılmıştı. Fakat, 1989 yılın- 
da ABD' li astronomlar Karen J. Meech ve Michael J. Belton' un, Chiron' un etrafını 
saran tozlu bir koma olduğunu keşfetmeleri ve 1991 yılında da Chiron' un yüzeyinde, 
kuyrukluyıldızların gaz komalarının oluşturduğu bilinen bazı maddeler bulunduğunun orta- 
ya çıkması nedeniyle artık, Chiron, bir kuyrukluyıldız olarak sınıflandırılmaktadır. Astro- 



nomlar, karmaşık ve gezegen yörüngesi kesen bir yörüngeye sahip olması nedeniyle 
Chiron' un en sonunda bir gezegenle çarpışacağına ya da Güneş Sistemi' nden daimi o- 
larak çıkacağına inanmaktadırlar. 
               Chiron gibi, Güneş Sistemi' nin uzak kısımlarında yeralan başka cisimler de 
bulunmaktadır. Bunlardan 5335 Damocles, enberide Mars yörüngesi yakınlarına kadar 
ulaşırken, enötede ise Uranüs yörüngesinin ötesine geçer. 5145 Pholus ise Satürn yö- 
rüngesinden, Neptün yörüngesinin ilerilerine kadar uzanır. Böyle cisimlerden bilinmeyen 
daha pek çoğunun olması muhtemeldir. Fakat bu şekilde gezegen yörüngeleri ile kesişen 
yörüngeler kararlı değildirler ve büyük gezegenlerin tedirginlik etkileri nedeniyle gelecek- 
te bozulmaları mümkündür. Bu cisimlerin bileşimleri muhtemelen, sıradan asteroidlerden 
daha çok, kuyrukluyıldızlar ya da Kuiper Kuşağı cisimleriyle benzerdir. 
 
   2.3.  İç Kuşak Asteroidleri 
 
               Yörünge dönemi, Jüpiter' in yörünge döneminin 1/4' ünden küçük olan fakat 
Mars yörüngesinin içerisine geçemeyen asteroidler, İç Kuşak Asteroidleri olarak adlan- 
dırılırlar. İç Kuşak Asteroidleri yalnızca tek bir grupta, Hungaria Grubu' nda toplanmış- 
lardır. 
 
       2.3.1.  Hungarialar 
 
               Güneş' ten ortalama uzaklıkları 1.91 AB olan Hungarialar, 1.8 - 2.0 AB aralı- 
ğında toplanmışlardır. Ortalama yörünge dönemleri ise 2.64 yıldır. Ortalama dışmerkez- 
likleri 0.08 olan Hungarialar, hemen hemen dairesel olan yörüngelerde dolanırlar. Buna 
karşılık olarak yörünge eğimleri ise oldukça büyüktür (ortalama 22°.7). Yörüngelerinin 
küçük dışmerkezlilikleri nedeniyle, Hungaria Asteroidleri' nin ortalama enberi uzaklıkları 
(q), yaklaşık olarak 1.76 AB kadardır. Bu nedenle tipik bir Hungaria Asteroidi, enöte 
uzaklığı 1.67 AB olan Mars yörüngesini kesemez. Bununla beraber, birkaç Hungaria 
Asteroidi ise Mars' ın enöte uzaklığından 0.01 AB' nin birkaç katı kadar daha küçük 
enberi uzaklığına sahip olan, birer "yüzeysel" Mars yörüngesi kesen asteroiddirler. Gü- 
nümüzde, Hungaria Asteroidleri' nin bilinen sayısı 250 civarındadır. 
 
   2.4.  Yer'e Yakın Asteroidler 
 
               Mars yörüngesinin içerisine geçebilen asteroidler, Yer' e yakın asteroidler ola- 
rak adlandırılırlar. Günümüzde, bilinenlerinin sayısı 250 kadardır. Bunların, ölü kuyruklu- 
yıldız çekirdeklerinden veya Ana Kuşak Asteroidleri' nin kendi aralarındaki çarpışmala- 
rından meydana gelen parçacıklardan oluştukları düşünülmektedir. Yer' e yakın astero- 
idlerin ilk keşfedileni (1898), 433 Eros' tur. Eros, aynı zamanda Yer' e yakın asteroidler 
içerisinde ikinci en büyük olanıdır. Patates biçimli bir asteroid olan Eros' un boyutları 
33 x 13 x 13 kilometredir. Yer' e yakın asteroidlerin en büyük olanı ise, yaklaşık olarak 
40 kilometrelik bir çapa sahip olan 1036 Ganymed' dir. Astronomlar, çapı 1 kilometre- 
den büyük olan en az 1000 kadar Yer' e yakın asteroid olduğunu tahmin etmektedirler. 
Yer' e yakın asteroidler çeşitli alt gruplara ayrılırlar: 
 
       2.4.1.  Mars Yörüngesini Kesen Asteroidler 



 
               Bunlar, Mars yörüngesini kesebilen ve enberi uzaklıkları (q), 1.3 AB' den daha 
büyük olan asteroidlerdir. Kendi aralarında ikiye ayrılırlar: 
 
a) Yüzeysel olarak Mars yörüngesini kesenler: (1.58 AB < q < 1.67 AB) 
b) Derin olarak Mars yörüngesini kesenler: (1.30 AB < q < 1.58 AB). 
 
       2.4.2.  Amor Asteroidleri 
 
               Amor Asteroidleri, enberi uzaklıkları 1.017 AB < q < 1.3 AB arasında olan 
asteroidlerdir. Yer' in enöte uzaklığından (Qyer = 1.017 AB) daha büyük enberi uzaklı- 
ğına sahip olduklarından, şu anda Yer yörüngesini kesemezler. Fakat Yer'e yakın geçiş- 
leri dolayısıyla oluşan güçlü gravitasyonel tedirginlikler nedeniyle, yüzeysel olarak Mars 
yörüngesini kesen asteroidler dışındaki, diğer Yer' e yakın asteroidlerin yörünge eleman- 
larında beşer veya onar yıllık zaman ölçeklerinde farkedilebilir düzeylerde değişmeler o- 
lur. Bu nedenle, bilinen Amor Asteroidleri' nin yaklaşık olarak yarısı, gruba adını veren 
1221 Amor da dahil olmak üzere, "part-time" Yer yörüngesi kesicidirler. Amor 
Asteroidleri' nin en bilineni olan 433 Eros' un yörünge yarı-büyük eksen uzunluğu 1.46 
AB, enberi ve enöte uzaklıkları da sırasıyla, 1.13 AB ve 1.78 AB' dir. Eros' un yörün- 
gesi, Mars yörüngesini keser ancak Yer yörüngesini kesemez. Eros' un 20. yüzyılda Yer' 
e en yakın geçişi, 23 Ocak 1975 tarihinde gerçekleşmiştir ve bu tarihte Eros, Yer' in 22 
milyon kilometre (0.15 AB) kadar yakınına erişmiştir. 
               Amor Asteroidleri' nin günümüzde bilinen sayısı 80 civarındadır. Bununla bera- 
ber, çapı 1 km' den büyük olan kabaca 1000 Amor Asteroidi olduğu tahmin edilmekte- 
dir. 
 
       2.4.3.  Yer Yörüngesini Derin Olarak Kesen Asteroidler 
 
               Bunlar da kendi aralarında, Apollo Asteroidleri ve Aten Asteroidleri olarak iki 
gruba ayrılırlar: 
 
a) Apollo Asteroidleri: 
              
               Adlarını, 1932 yılında Karl Wilhelm Reinmuth tarafından keşfedilen ve kısa bir 
süre sonra kaybolup, 1978 yılına kadar tekrar gözlenemeyen 1862 Apollo' dan alırlar. 
Yaklaşık olarak 1.5 km' lik bir çapa sahip olan 1862 Apollo' nun yarı-büyük eksen u- 
zunluğu 1.471 AB' dir. Apollo Asteroidleri, 1 AB' ye eşit veya daha büyük yarı-büyük 
eksen uzunluklarına sahiptirler (a ≥ 1 AB). Enberi uzaklıkları ise, Yer' in enöte uzaklığı 
olan 1.017 AB' ye eşit veya daha küçüktür (q ≤ 1.017 AB). Bu nedenle Apollo 
Asteroidleri, Yer yörüngesini, kendi yörüngeleri üzerinde enberi yakınlarındayken keser- 
ler.  
               Bir Apollo Asteroidi olan Hermes' in  yarı-büyük eksen uzunluğu, a = 1.29 
AB ve enberi uzaklığı, q = 0.68 AB' dir. Hermes, yörünge eğiminin çok küçük (i = 4°.7) 
olması nedeniyle, Yer' e 800 000 km' lik bir mesafeye kadar yaklaşabilir.  
               Apollo Asteroidleri' nin günümüzde bilinen sayısı 100 kadardır. Bununla bera- 
ber, çapı 1 km' den büyük olan 700 kadar Apollo Asteroidi olduğu tahmin edilmektedir. 



 
b) Aten Asteroidleri:  
 
               Adlarını 1976 yılında ABD' de Eleanor F. Helin tarafından keşfedilen 2062 
Aten' den alırlar. Yaklaşık olarak 1 km kadar bir çapa sahip olan 2062 Aten' in yarı- 
büyük eksen uzunluğu 0.966 AB' dir ve onun gibi, diğer bütün Aten Asteroidleri' nin 
yarı-büyük eksen uzunlukları da 1 AB' den küçüktür (a < 1 AB). Enöte uzaklıkları ise 
Yer' in enberi uzaklığı olan 0.983 AB' den büyüktür (q > 0.983 AB). Bu nedenle, Aten 
Asteroidleri, Yer yörüngesini, kendi yörüngeleri üzerinde enöte yakınlarındayken keser- 
ler. Aten Asteroidleri' nin günümüzde bilinen sayısı 11' dir ancak 1 km' den büyük olan 
Aten Asteroidleri' nin toplam sayısının yaklaşık olarak 100 civarında olduğu tahmin edil- 
mektedir. 
 
       2.4.4. Yer' e Yakın Asteroidlerin Özellikleri ve Yer' le Çarpışma Olasılıkları 
 
               Yer' e yakın asteroidler, özellikle de Apollo ve Aten Asteroidleri, Yer yörün- 
gesini derin olarak kesen yörüngelerde dolaştıkları ve Yer' e çok yaklaştıkları için bunla- 
rın, küçük de olsa Yer' e çarpma olasılıkları vardır. Yakın geçmişte, 23 Mart 1989' da, 
çapı yaklaşık olarak 400 metre kadar olan ve kütlesinin 50 milyon tondan daha fazla ol- 
duğu tahmin edilen bir asteroid, Yer' in 640 000 kilometre yakınından, saniyede 20 kilo- 
metrelik bir hızla geçmiştir. Ocak 1991' de ise, çapı tahminen 10 metre kadar olan küçük 
bir Apollo Asteroidi, Yer' in çok yakınından, Yer- Ay uzaklığının yarısından daha küçük 
bir mesafeden geçmiştir. Önümüzdeki 100 yıl içerisinde, Yer'e 5 milyon kilometreden da- 
ha küçük bir uzaklıktan geçecek olan asteroidler ve bunların Yer yakınından geçiş uzak- 
lıkları Çizelge 2.4.1' de verilmiştir. 
               1997 yılında keşfedilen 1997XF11 adlı asteroidin 1998 yılında yapılan yörün- 
ge hesaplamaları, bu asteroidin 26 Ekim 2028' de Yer' e önemli derecede yaklaşacağını 
ortaya çıkardı. Hesaplamalara göre 1997XF11, Yer' in 100.000 km' den daha yakının- 
dan geçecekti ki bu da, 1997XF11' in Yer' e yakından geçen asteroidler içinde Yer' e 
en fazla yaklaşan asteroid olacağı anlamına gelmekteydi. Asteroidin yaklaşık olarak 2 
km kadar olan çapı onu daha da dikkate değer kılmaktaydı. 1997XF11' in 2028 yılında 
Yer' e çarpabileceğine dair ilk raporlar basında yayınlandıktan sonra, bu asteroide olan 
ilgi birdenbire arttı. Ancak, kısa süre sonra hassas ve detaylı gözlemlerden elde edilen 
sonuçlar, 2028 yılında 1997XF11' in Yer' e en fazla 1 milyon kilometre kadar yaklaşa- 
cağını ve bu asteroidin Yer' e çarpma olasılığının gerçekte çok küçük, hatta sıfır olduğu- 
nu ortaya koymuştur. 
   
Çizelge 2.4.1.  Önümüzdeki 100 yıl içerisinde Yer' e 5 milyon kilometreden daha fazla yaklaşacak olan 
                           asteroidler ve bunların Yer' e geçiş uzaklıkları. Parantez içerisinde her bir asteroidin ça- 
                           pı verilmiştir. 
____________________________________________________________ 
Karşılaşma Tarihi                      Asteroid                                Geçiş uzaklığı 
                                                                                                    (Milyon km) 
------------------------------------------------------------------------------------------------       
      25.02.2001                     1999KW4  (2.0 km) 4.8  
      16.12.2001                     1998WT24  (1.3 km) 1.9  
      22.01.2002                     4660 Nereus  (1.0 km) 4.3  



      16.08.2003                     1994PM  (1.2 km) 3.7  
      25.06.2004                     1998SF36  (0.8 km) 2.0  
      29.09.2004                     4179 Toutatis  (4.5 x 2.5 km) 1.6  
      18.02.2009                     1999AQ10  (0.4 km) 1.8  
      10.06.2009                     1994CC  (1.1 km) 2.5  
      27.09.2013                     1998FW4  (0.7 km) 1.1  
      11.12.2015                     1998WT24  (1.3 km) 4.1  
      11.12.2021                     4660 Nereus  (1.0 km) 3.9  
      18.01.2022                     1994PC1  (1.9 km) 2.0  
      27.05.2022                     1989JA  (2.0 km) 4.0  
      16.10.2023                     1998HH49  (0.2 km) 0.9  
      27.06.2026                     1997NC1  (0.9 km) 2.6  
      07.08.2027                     1999AN10  (1.1 km) 0.4  
      26.10.2028                     1997XF11  (1.9 km) 1.0  
      26.11.2030                     1994WR12  (0.2 km) 2.7  
      22.06.2033                     1998BB10  (0.3 km) 4.0  
      25.05.2036                     1999KW4  (2.0 km) 2.3  
      14.07.2039                     1997QK1  (0.4 km) 2.5  
      20.12.2040                     1998WT24  (1.3 km) 4.2  
      11.05.2042                     1998VD35  (0.4 km) 2.4  
      07.03.2046                     1999FA  (0.3 km) 2.7  
      26.08.2046                     4769 Castalia  (1.8 x 0.8 km) 3.8  
      28.02.2048                     1999DB7  (0.5 km) 1.5  
      07.08.2049                     1999AN10  (1.1 km) 2.2  
      24.03.2051                     4581 Asclepius  (0.3 km) 1.8  
      01.10.2053                     1998TA  (0.3 km) 1.3  
      19.12.2054                     1998WT24  (1.3 km) 2.1  
      14.02.2060                     4660 Nereus  (1.0 km) 1.2  
      21.10.2069                     2340 Hathor  (0.4 km) 1.0  
      05.11.2069                     4179 Toutatis  (4.5 x 2.5 km) 3.0  
      26.05.2071                     1999KW4  (2.0 km) 2.6  
      08.12.2076                     1999JU3  (0.6 km) 2.6  
      21.10.2086                     2340 Hathor  (0.4 km) 0.9  
      13.08.2093                     1989UQ  (0.6 km) 2.4  
      14.12.2093                     3200 Phaethon  (5.0 km) 2.9  
      09.04.2095                     1998SC15  (0.6 km) 1.3  
      26.10.2095                     1997XF11  (1.9 km) 2.9  
      18.12.2099                     1998WT24  (1.3 km) 1.9  
 
 
3.  ASTEROİDLERİN YÖRÜNGE ÖZELLİKLERİ 
 
   3.1.  Dışmerkezlik  
 
               Asteroidler genellikle oldukça dairesel yörüngelere sahiptirler ve büyük bir ço- 
ğunluğunun dışmerkezlikleri 0.0 ile 0.2 arasında, daha küçük bir kısmının ise 0.2 ile 0.4 
arasındadır. Çok az sayıda asteroid ise, 0.4' ten büyük dışmerkezliğe sahiptir. Bu astero- 
idlere en uç örnekler olarak Phaethon, Icarus ve Hidalgo verilebilir: 
               Phaethon: Yörüngesinin yarı-büyük eksen uzunluğu 1.27 AB olan Phaethon' 



un dışmerkezliği 0.89' dur. Çok basık bir elips yörüngede dolanan Phaethon' un enberi 
ve enöte uzaklıkları arasındaki fark çok büyüktür. Phaethon, enberide Merkür yörün- 
gesinin içerisine geçerek, Güneş' e 0.14 AB' ye kadar yaklaşırken, enötede ise Güneş' 
ten 2.40 AB  uzaklığa erişerek, Ana Asteroid Kuşağı' nın içerisine girer. Bilinen astero- 
idler içerisinde en büyük dışmerkezliğe sahip asteroid olan Phaethon, bazı astronomlar 
tarafından ölmüş bir kuyrukluyıldız çekirdeği olarak değerlendirilmektedir. 
               Icarus: Yaklaşık olarak 1.5 km çapında küçük bir asteroid olan Icarus' un 
yörüngesinin dışmerkezliği  0.83' tür. Yörünge yarı-büyük eksen uzunluğu 1.08 AB olan 
Icarus, enberide Merkür yörüngesinin içerisine girerek Güneş' in 0.18 AB kadar yakını- 
na ulaşırken, enötede ise Mars yörüngesini geçerek, Güneş' ten 1.98 AB kadar bir uzak- 
lığa erişir ve Ana Asteroid Kuşağı' nın iç sınırına yaklaşır.  
               Hidalgo: Yörüngesinin yarı-büyük eksen uzunluğu 5.85 AB ve dışmerkezliği 
0.65 olan Hidalgo, enberide Güneş' ten 2.02 AB uzaklıkta ve Ana Asteroid Kuşağı' nın 
iç kenarı yakınında iken, enötede ise Güneş' ten 9.68 AB uzaklıkta ve Satürn yörüngesi- 
nin hemen ötesindedir. 
 
   3.2.  Eğim 
 
               Asteroidlerin büyük bir kısmının yörüngelerinin ekliptik düzlemine eğimi ( i ), 
20º den küçük, daha az bir kısmınınki ise 20º ile 30º arasındadır. Çok az sayıdaki aste- 
roidin ise yörünge eğimi 30º nin üzerindedir. 944 Hidalgo, bu bakımdan da uç bir ör- 
nektir. Hidalgo' nun yörüngesinin ekliptik düzlemine eğimi 42º.5 dir. 
               Çizelge 3.2.1' de ilk dört asteroid için, dışmerkezlik (e), yarı-büyük eksen 
uzunluğu (a), enberi uzaklığı (q), enöte uzaklığı (Q), yörünge dönemi (P) ve yörünge 
eğimi ( i ) verilmiştir. 
 
Çizelge 3.2.1.  İlk dört asteroidin bazı yörünge elemanları. 
___________________________________________________________ 
Asteroid                e           a(AB)      q(AB)       Q(AB)       P(yıl)        i(º) 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Ceres 0.08 2.77 2.55  2.99  4.61 10.6 
2 Pallas 0.23 2.77 2.13  3.41  4.61 34.9 
3 Juno 0.25 2.67 2.00  3.34  4.36 13.0 
4 Vesta 0.09 2.36 2.15  2.57  3.63   7.1 
  
   3.3.  Kirkwood Boşlukları 
 
               Günümüzde bilinen asteroidlerin yaklaşık olarak %95' i, Ana Asteroid Kuşağı' 
nda bulunmaktadır. Ancak, bu asteroidlerin yörüngeleri tekdüze bir dağılım sergilemeyip, 
yarı-büyük eksen uzunluklarına (dolayısıyla yörünge dönemlerine) göre bazı boşluklar 
(Kirkwood Boşlukları) ve toplanmalar gösterir. 
               İlk defa 1866 yılında ABD' li astronom Daniel Kirkwood tarafından keşfedilen 
ve onun adıyla anılan Kirkwood Boşlukları' nın oluşumu, Jüpiter' in yörünge dönemiyle 
olan rezonanslarla ilişkilidir. Rezonans şu şekilde açıklanabilir: Bir asteroid örneğin, 
Jüpiter' in 11.862 yıl olan yörünge döneminin tam olarak yarısı kadar bir yörünge döne- 
mine sahipse, her 11.862 yılda, Jüpiter kendi yörüngesi üzerinde bir tam turunu tamam- 
ladığında asteroid de kendi yörüngesi üzerinde iki tam turunu tamamlayacaktır. Buna gö- 



re Jüpiter ile asteroidin yörüngeleri 2:1 rezonansındadır. Aynı şekilde, yörünge dönemi 
Jüpiter'in yörünge döneminin 1/3' ü ve 1/4' ü olan asteroidler de sırasıyla 3:1 ve 4:1 re- 
zonansındadırlar. Rezonans bazen karşılaştırılabilirlik olarak da adlandırılır (2:1 karşılaş- 
tırılabilirliği vs. gibi). 
               Boşluklar, Jüpiter ile 4:1, 3:1, 5:2, 7:3 ve 2:1 rezonanslarında bulunmaktadırlar. 
Bunlar sırasıyla, 2.97, 3.95, 4.74, 5.08 ve 5.93 yıllık yörünge dönemlerine veya diğer bir 
deyişle, 2.07, 2.50, 2.82, 2.95 ve 3.28 AB' lik yarı-büyük eksen uzunluklarına karşılık 
gelirler. Toplanmalar ise 3:2, 4:3 ve 1:1 rezonanslarında bulunmaktadır. 3:2 rezonansı 
(Hilda Grubu) için yörünge dönemi 7.91 yıl ve yarı-büyük eksen uzunluğu 3.97 AB, 
4:3 rezonansı (Thule) için yörünge dönemi 8.90 yıl ve yarı-büyük eksen uzunluğu 4.28 
AB ve 1:1 rezonansı (Trojan Asteroidleri) için de yörünge dönemi ve yarı-büyük eksen 
uzunluğu, Jüpiter' in yörünge dönemi ve yarı-büyük eksen uzunluğuna eşit olup, sırasıyla 
11.86 yıl ve 5.20 AB' dir.  
               Kirkwood Boşlukları' nın ayrıntılı bir incelemesi ve oluşumu hakkındaki teoriler, 
bilimadamlarının bu konudaki çalışmaları ile birlikte, 5. Bölümde verilecektir. 
               Asteroidlerin yarı-büyük eksen uzunluklarına göre Kirkwood Boşlukları ve 
herbir boşluğun Jüpiter yörüngesi ile rezonansı Şekil 3.1'de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.1. Asteroidlerin yarı-büyük eksen uzunluklarına göre Kirkwood Boşlukları.

Yarı-büyük
eksen (AB)

Asteroid sayısı

4:1 Boşluğu 3:1 Boşluğu 5:2 Boşluğu

7:3 Boşluğu

2:1 Boşluğu

 
 
4.  ASTEROİDLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 
 
   4.1.  Asteroidlerin Dönme ve Şekilleri 
 
               Asteroidlerin dönme dönemleri ve şekilleri, genel olarak onların birkaç saat ile 
birkaç gün arasında değişen zaman ölçeklerindeki parlaklık değişimlerinin izlenmesi ile 
belirlenir. Bir asteroidin parlaklığındaki kısa dönemli değişmeler onun düzensiz şekilde 



olduğunun göstergesi olabileceği gibi, benekli (farklı bölgeleri ışığı farklı miktarda yansı- 
tan) bir cisim olmasının sonucu da olabilir. Benekli bir küresel cismin ışık eğrisi (zamana 
karşı parlaklık değişimini veren eğri), cismin dönme dönemine uygun düzenli aralıklarda 
tekrarlanan yükselme ve alçalmalar verir. Parlaklıktaki değişim seviyelerini açıklamak 
zordur ve bununla, asteroidin şekli veya benekli olması arasında yakın bir ilişki vardır. 
               Günümüzde 500 civarında asteroidin dönme dönemi belirlenmiştir. Asteroidle- 
rin büyük bir çoğunluğunun (% 80' inden fazlası), dönme dönemleri 4 saat ile 20 saat a- 
rasındadır. Bununla beraber, asteroidlerin dönme dönemleri içerisinde rastlanan en uç 
değerler 2.3 saat ile 48 gündür. Sözü edilen bu 500 asteroid için ortalama dönme döne- 
mi aşağı yukarı 10 saat civarındadır. En büyük asteroidler (çapı 175 km' den büyük o- 
lanlar) için bu değer yaklaşık olarak 7 saat kadardır. Buradan görülmektedir ki küçük 
asteroidlerin kendi eksenleri etraflarındaki dönme hızları, büyük asteroidlere göre daha 
düşüktür. Bunun nedeni şu olabilir: Büyük asteroidler, başlangıçtaki dönme seviyelerini 
korumuşlardır, fakat küçük asteroidler çeşitli çarpışmalar sonucu açısal momentum kay- 
betmiş ve bunun sonucu olarak yavaşlamışlardır. Bununla beraber, büyük çarpışmalar 
küçük bir asteroidi tamamen parçalayabilir ve böyle bir çarpışma sonucu ortaya çıkan 
parçalardan, daha küçük, farklı şekillerde ve farklı dönme hızlarına sahip yeni asteroidler 
oluşabilir. 2.3 saatten daha kısa dönme dönemine sahip olan herhangi bir asteroid bulu- 
namamasının nedeni, asteroidi oluşturan maddenin bu hızlı dönme sonucu oluşacak olan 
büyük merkezkaç kuvvetine karşı koymaya yetecek kadar güçlü olmamasıdır. 
               En büyük asteroid olan 1 Ceres' in dönme dönemi 9.075 saattir. 2 Pallas, 
3 Juno ve 4 Vesta' nın dönme dönemleri ise sırasıyla 7.811 saat, 7.210 saat ve 5.342 
saattir. 
               Matematiksel olarak, benekli küre şeklindeki bir asteroidle, tekdüze (her ye- 
rinde aynı) yansıtmaya sahip olan düzensiz şekilli bir asteroidi sadece parlaklık değişimi 
verilerini kullanarak ayırdedebilmek imkansızdır. Ayrıca pekçok asteroidin karşı yarıkü- 
relerinin yansıtma miktarları arasında yüzde birkaç düzeyine varan farklılıklar olduğu bi- 
linmektedir. Genel olarak, karşı yarıkürelerin yansıtma güçleri arasındaki bu farkın, göz- 
lenen dönemsel ışık eğrisi genliğine az miktarda katkısı olduğu kabul edilir. Bununla be- 
raber, 4 Vesta' nın karşı yarıküreleri arasındaki yansıtma güçleri arasındaki fark, ışık eğ- 
risinin genliğini açıklamada büyük oranda yeterli olmaktadır. 
               Asteroidlerin ışık eğrisi genlikleri genellikle faktör 0 ile faktör 6.5 arasında de- 
ğişir. Tüm asteroidler için ortalama ise yaklaşık olarak faktör 1.3 yöresindedir. Bir aste- 
roidin ışık eğrisi genliğinin faktör 0 olması, o asteroide dönme ekseni doğrultusunda ba- 
kıldığını gösterir. Bilinen asteroidler içerisinde ışık eğrisi genliği en büyük olan asteroid, 
bir Apollo Asteroidi olan 1620 Geographos' dur. Geographos' un faktör 6.5 olan ışık 
eğrisi genliğinin şu iki durumdan birinin sonucu olduğuna inanılmaktadır: Ya, Geographos 
"puro" biçimli bir asteroiddir ve dönme eksenine dik olan doğrultuda görülmektedir. Ya 
da tek bir asteroid değil, ortak kütle merkezi etrafında ve neredeyse birbirlerine değecek 
kadar yakında dolanan iki cismin oluşturduğu bir çift asteroid  sistemidir. 
               Bir asteroidin ışık eğrisi genliği, astronomlara o asteroidin şeklini tahmin etme 
imkanı verir. 1 Ceres, 2 Pallas ve 4 Vesta hemen hemen küresel şekillerdeyken, 
107 Camilla ve 511 Davida gibi bazı asteroidler ise puro şeklindedirler. 15 Eunomia, 
216 Cleopatra, 4179 Toutatis ve 4769 Castalia gibi bazıları ise yumurta şeklindedir- 
ler ve incelemeler, bunların, bileşenleri birbirine çok yakın veya kontak halinde olan birer 
çift asteroid sistemi olduklarını göstermektedir. Bunların dışında, 624 Hektor ve 1580 



Betulia gibi bazı asteroidler ise tuhaf ve düzensiz şekillere sahiptirler. 
 
   4.2.  Asteroidlerin Boyutları ve Belirlenmesi 
 
               Asteroidlerin boyutlarını belirlemek için en yaygın olarak termal radyometri 
tekniği kullanılır. Bu teknik, bir asteroidin yaydığı kızılötesi ışınımın (ısının), onun soğurdu- 
ğu Güneş ışınımıyla orantılı olması gerektiği temeline dayanır. Bunun dışında polarimetre, 
nokta interferometri ve radar gibi daha az kullanılan bazı diğer teknikler de vardır. 
               Nokta interferometri tekniğinde, asteroidin açısal çapı teleskopla ölçülür ve bi- 
linen uzaklığı kullanılarak gerçek çapı bulunur. Ancak asteroidlerin boyutlarının oldukça 
küçük olması nedeniyle, birkaçı hariç diğerlerinin yeryüzünden doğrudan açısal çaplarını 
ölçmek olanaksızdır. Buna karşılık az sayıdaki bazı asteroidler, karşı konum (opozisyon) 
anında büyük teleskopların (4 metre çaplı) difraksiyon (kırınım) limitinden daha büyük a- 
çısal çapa sahip olabilirler ve bu asteroidlerin açısal çapları nokta interferometri ile ölçü- 
lebilir. Bugüne kadar çapı nokta interferometriyle ölçülmüş olan asteroidlerin sayısı on 
kadardır. Polarimetre, nokta interferometri ve radar tekniklerinin çok az kullanılır olma- 
sının nedeni, verdikleri sonuçların duyarlılıklarının, parlak, büyük ve yakın asteroidlerle 
sınırlı olmasıdır. 
               Asteroidin çapının doğrudan ölçülebildiği tek yöntem, yıldız örtülmesi yöntemi- 
dir. Bu yöntemde, asteroidin Yer ile bir yıldız arasından geçerek yıldızı örttüğü (yıldızın 
görülemediği) süre ölçülür. Daha sonra, asteroidin bilinen uzaklığı ve hareket hızı kullanı- 
larak çapı belirlenir. Küresel asteroidler için yıldız örtülmesi tekniği çok duyarlı sonuçlar 
verir. Yıldız örtülmesi yöntemiyle elde edilen sonuçlar ile termal radyometri başta olmak 
üzere bütün dolaylı teknikler güvenilir biçimde kalibre edilebilir. Ancak, asteroidlerin yıl- 
dızların önünden geçerek onları örtmeleri seyrek görülen olaylardır. Ayrıca, asteroidin 
yıldızın önünden sadece tek bir geçişi gözlenebildiğinden, asteroidin çapı tek bir doğrul- 
tuda ölçülecektir. Bu nedenle de küresel olmayan asteroidler için elde edilecek sonuçlar 
fazla önemli olmayacaktır. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, sınırlı sayıda asteroidin 
çapı yıldız örtülmesi tekniği ile belirlenirken, büyük kısmının çapı ise dolaylı teknikler kul- 
lanılarak belirlenmiştir. 
               Günümüzde, 2000' den fazla asteroidin çapı bilinmektedir. Bunların, Ceres, 
Pallas, Juno ve Vesta' nın da içinde olduğu yirmi kadarının çapı yıldız örtülmesi yönte- 
mi kullanılarak büyük kesinlikte hesaplanmışken, geri kalanının çapları ise, başta termal 
radyometri olmak üzere dolaylı yöntemlerden bulunmuştur. Asteroidin çapı için farklı 
dolaylı yöntemlerle sonuçlar bulunmuşsa, bulunan sonuçların ortalaması alınarak bu de- 
ğer kullanılır. Bu şekilde ortalama ile bulunan sonuçların hatasının %10' dan küçük oldu- 
ğu tahmin edilmektedir. 
               En büyük asteroid olan 1 Ceres' in çapı yaklaşık olarak 930 kilometredir ve 
buna göre Ceres, Ay' ın 1/4' ünden biraz daha büyüktür. 1 Ceres' in ardından 2 Pallas 
ve 4 Vesta gelir. Pallas ve Vesta, Ceres' in yarısından biraz daha büyüktürler ve çapla- 
rı sırasıyla 535 ve 520 kilometredir. Dördüncü büyük asteroid ise,  440 kilometrelik bir 
çapa sahip olan 10 Hygiea' dır. Bu en büyük dört asteroidden sonra, çapları 300 ile 
400 kilometre arasında olan iki asteroid gelir: 511 Davida (340 km) ve 52 Europa  
(310 km). Çapı 200 ile 300 kilometre arasında olan asteroidlerin sayısı ise 24' tür. Bun- 
ların içinde en bilineni olan 3 Juno' nun çapı yaklaşık olarak 250 kilometre kadardır. 
Toplam olarak, 200 kilometreden büyük 30 tane ve 100 kilometreden büyük aşağı yu- 



karı 250 tane asteroid vardır. 1 kilometreden büyük asteroidlerin sayısının ise 1 000 000 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Gözlenebilen en küçük asteroidler yaklaşık olarak 
0.5 kilometrelik bir çapa sahiptirler ve bunlar Yer' e birkaç milyon kilometreye kadar 
yaklaşabilen asteroidlerdir. 
  
   4.3.  Asteroidlerin Kütle ve Yoğunlukları 
 
               Bir gezegenin veya asteroidin kütlesinin bulunabilmesi için ya onun bir uydusu 
olmalıdır ya da başka bir gökcisminin yörüngesi üzerinde oluşturduğu tedirginlik etkisi 
ölçülebilmelidir. Asteroidlerin kütleleri gezegenlere göre çok küçüktür ve bu nedenle de 
gezegenlerin yörüngeleri üzerindeki tedirginlik etkileri son derece azdır. Geçmişte, birkaç 
asteroidin kütleleri, onların düzenli aralıklarla yakınından geçtikleri diğer asteroidlerin yö- 
rüngeleri üzerinde meydana getirdikleri tedirginlikler kullanılarak hesaplanmıştır. 1989  
yılında ABD' li bilimadamları E. M. Standish ve R. W. Hellings, iki Viking uzay aracının 
Mars yüzeyinden Haziran 1976 ile Ağustos 1980 arasında gönderdikleri radyo dalgaları 
ölçümlerini kullanarak, Mars' ın Yer' e uzaklığını 10 metrelik bir hassasiyetle hesapladı- 
lar. En büyük asteroidler olan Ceres, Pallas ve Vesta, Mars' ın yörüngesi üzerinde, 10 
yıllık hatta daha da kısa bir zaman ölçeğinde, 50 metreden daha büyük tedirginliklere 
neden olduklarından, Standish ve Hellings, Mars' ın önceden hesaplanan yörüngesinden 
sapmasını ölçerek bu üç asteroidin kütlelerini belirlediler. Standish ve Hellings' in buldu- 
ğu değerler şöyledir: 
 
1 Ceres  : 1.0  × 10²¹ kg ± %   4 ≈ 0.000167  Myer  
2 Pallas : 2.8 × 10²º  kg ± % 15 ≈ 0.000047  Myer 

4 Vesta  : 3.0  × 10²º  kg ± % 20 ≈ 0.000050  Myer 
 
               1998 yılında ABD' li astronom Hilton, Ceres, Pallas ve Vesta' nın kütlelerini 
yeniden hesapladı ve aşağıdaki değerleri elde etti: 
 
 1 Ceres  :  8.7 × 10²º kg ± % 1 ≈ 0.000145  Myer  
 2 Pallas : 3.2 × 10²º kg ± % 3 ≈ 0.000054  Myer 

 4 Vesta  :  3.0 × 10²º kg ± % 7 ≈ 0.000050  Myer 
  
               Dördüncü en büyük asteroid olan 10 Hygiea' nın kütlesi, 1987 yılında Scholl 
ve arkadaşları tarafından, 0.9 × 10²º  kg  ±  % 50 olarak hesaplanmıştır. 3 Juno' nun 
kütlesi ise yaklaşık olarak 0.2 × 10²º kg mertebesindedir. 
               Bütün asteroidlerin toplam kütlesi, Ceres' in kütlesinin hemen hemen dört katı 
kadardır. Bu toplam kütlenin yaklaşık olarak % 90' ını Ana Kuşak Asteroidleri, % 9' u- 
nu Dış Kuşak Asteroidleri ile Trojan Asteroidleri ve kalan % 1' lik kısmını da, İç Kuşak 
Asteroidleri ile Yer' e yakın asteroidler oluştururlar. 
               Ceres, Pallas ve Vesta' nın kütle ve yarıçapları bilindiğine ve şekilleri de yak- 
laşık olarak küresel olduğuna göre yoğunlukları da hesaplanabilir. Buna göre Hilton' un 
bulduğu kütle değerleri kullanılarak elde edilen yoğunluklar şöyledir: 
 
 1 Ceres  : 2.1 g/cm³ 
 2 Pallas : 4.0 g/cm³ 



 4 Vesta : 4.1 g/cm³ 
 
               Karşılaştırma için verilirse; Merkür, Venüs, Yer ve Mars' ın yoğunlukları sıra- 
sıyla 5.4, 5.2, 5.5 ve 3.9 gr/cm³ ve Ay' ın yoğunluğu 3.3 gr/cm³ tür. Ceres' in yoğunluğu, 
carbonaceous chondrite olarak bilinen bir meteor sınıfıyla benzerken, Vesta ve Pallas' 
ın yoğunlukları ise kayalık gezegenlerinkiyle benzerdir. 
 
   4.4.  Asteroidlerin Albedoları, Bileşimleri ve Sınıflandırılmaları 
 
       4.4.1.  Asteroidlerin Albedoları 
 
               Bir gezegenin veya asteroidin albedosu (aklığı), onun Güneş' ten aldığı ışığı 
yansıtma oranıdır ve 0 ile 1 arasında bir değer alır. Bir asteroidin albedosu, onun yüzeyini 
oluşturan maddenin bileşimine bağlıdır ve bu nedenle asteroidlerin albedoları, tayflarıyla 
birlikte onların yüzey bileşimlerinin belirlenmesinde kullanılır. Bir maddenin albedosunun 
1 olması, o maddenin üzerine düşen ışığın tamamını yansıttığını, 0 olması ise, tamamını 
soğurduğunu gösterir. Kar, doğadaki en yüksek albedolu maddedir ve üzerine düşen ışı- 
ğın hemen hemen tamamını yansıtır. Bilinen en düşük albedolu madde ise üzerine düşen 
ışığın sadece yüzdebirlik kesirleri kadarlık bir kısmını yansıtan kömürdür.  
                Albedo, asteroidin boyutunu bulmak için de kullanılabilir. Bir asteroidin görü- 
len parlaklığı onun albedosu, çapı ve uzaklığına bağlı olduğundan, albedosu ve uzaklığı 
bilinen bir asteroidin o parlaklıkta görülebilmesi için büyüklüğünün ne kadar olması ge- 
rektiği hesaplanabilir. 
               Asteroidlerin albedoları yaklaşık olarak 0.02 ile 0.50 arasındadır ve dört alt 
gruba ayrılır: 
 
1- Düşük albedo (0.02 - 0.07 arası) 
2- Ara seviyede albedo (0.08 - 0.12 arası) 
3- Orta seviyede albedo (0.13 - 0.28 arası) 
4- Yüksek albedo (0.28 den büyük) 
 
               Asteroidlerin yaklaşık olarak % 78' i düşük veya orta seviyeden (≤ 0.12) al- 
bedolu nesnelerdir ve bunların büyük kısmı Ana Asteroid Kuşağı' nın dış yarısında ve 
dış kuşakta bulunurlar. Dış Kuşak Asteroidleri' nin % 95' inden fazlası bu gruptandır. 
Orta seviyeden albedolu asteroidler ise tüm asteroidlerin yaklaşık olarak % 18' ini oluş- 
tururlar ve bunların büyük kısmı Ana Kuşağın iç yarısında bulunur. Asteroidlerin geriye 
kalan yaklaşık % 4' lük kısmı ise yüksek albedolu asteroidlerdir ve bunların da büyük 
kısmı, orta seviyeden albedolu asteroidler gibi, Ana Kuşağın iç yarısında bulunur. İlk 
dört asteroidin albedolarına bakılacak olursa, Ceres, 0.06 ve Pallas, 0.07 olan albedo- 
larıyla düşük seviyeden albedolu, karanlık asteroidlerdir ve her ikisi de Ana Asteroid 
Kuşağı' nın dış yarısında bulunurlar. Juno ise 0.12 olan albedosuyla Ceres ve Pallas' a 
göre daha aydınlık bir asteroiddir ve Ana Asteroid Kuşağı' nın tam orta bölgesinde yera- 
lır. Bu dört asteroid içerisinde en aydınlık olanı isa Vesta' dır. 0.26' lık bir albedosu olan 
Vesta, aydınlık asteroidlerin çoğunun olduğu gibi, Ana Asteroid Kuşağı' nın iç yarısında 
yeralmaktadır. 
 



       4.4.2.  Asteroidlerin Bileşimleri ve Sınıflandırma Sistemleri 
 
               Asteroidler tayfsal özellikleri ve albedolarına göre çeşitli "taxonomic" gruplara 
ayrılırlar. Eğer bir asteroid için yeterli tayfsal çözüm elde edilebilirse, o asteroidin Güneş 
ışığını yansıtan yüzey maddesinin bileşimini belirlemek mümkündür. Asteroidlerin tayfla- 
rından elde edilen verilerle, laboratuvarlarda meteoritler, çeşitli yersel kayalar ve mine- 
raller kullanılarak elde edilen veriler karşılaştırılarak, o asteroidlerin yüzeylerinde hangi 
maddelerin bulunduğu belirlenebilir. 
               Asteroidlerin tayfsal özellikleri ve albedolarına (dolayısıyla yüzey bileşimlerine) 
göre sınıflandırılması ilk olarak 1975 yılında yapıldı. ABD' li astronomlar Zellner, 
Chapman ve Morrison, asteroidleri C, S ve M olarak üç sınıfa ayırdılar. Ellerindeki veri- 
lere göre, asteroidlerin yaklaşık olarak %75' inin C sınıfından, %15' inin S sınıfından ve 
% 5' inin de M sınıfından olduğunu, geriye kalan % 5' lik kısmının ise gerek veri azlığın- 
dan gerekse değişik ve bilinmeyen özelliklerinden dolayı bu sınıfların hiçbirine dahil olma- 
dığını belirttiler. Zellner, Chapman ve Morrison ayrıca, S sınıfının Ana Kuşağın iç kena- 
rındaki popülasyonda, C sınıfının ise orta ve dış bölgelerindeki popülasyonlarda egemen 
olduğunu buldular. 1982 yılında, Gradie ve Tedesco, bu sınıflandırma sistemini daha da 
geliştirdiler ve herbiri sırasıyla Güneş'ten 2, 3, 4 ve 5 AB uzaklıktaki popülasyonlarda 
baskın olan, farklı S, C, P ve D sınıflarından oluşan halkaların varolduğunu buldular. Da- 
ha sonra, yeni gözlemlerden elde edilen verilerden yararlanılarak çeşitli küçük ek sınıflar 
oluşturuldu. 
               Günümüzde kabul edilmiş olan 15 sınıfın özellikleri aşağıda, benzer özellikler 
gösteren farklı sınıflar birarada olacak şekilde verilmiştir: 
 
C sınıfı:  Asteroidlerin yaklaşık olarak % 75' i C sınıfındandır. C sınıfı asteroidler olduk- 
ça karanlık asteroidler olup, albedoları 0.03 ile 0.06 arasındadır.Carbonaceous chondrite 
meteoritleriyle benzer yapıdadırlar. Büyük oranda karbonik maddelerden oluşmuşlardır 
ve muhtemelen çoğunun yüzeyinde su barındıran mineraller vardır. Tayfları düzdür. 
 
S sınıfı:  S sınıfı asteroidler, tüm asteroidlerin yaklaşık olarak % 17' sini oluştururlar. 
Bunlar, C sınıfı asteroidlere göre nispeten daha aydınlıktırlar. Albedoları 0.10 ile 0.22 a- 
rasındadır. Büyük oranda metal ve silikat içerirler. Baskın olarak nikel-demir karışımı ile 
demir ve magnezyum silikatten oluşurlar. Yüzey maddeleri, olivine ve pyroxene gibi bazı 
mineraller ihtiva eder. Tayfsal özellikleri, kayalık-demir meteoritlerle benzerdir ve tayfla- 
rında orta derecede şiddetli ve şiddetli soğurma çizgileri görülür.S sınıfı asteroidlere ör- 
nek olarak 3 Juno verilebilir. 
 
M sınıfı:  Geriye kalan asteroidlerin çoğu bu sınıftandır. Albedoları 0.10 ile 0.18 arasın- 
da olup, C sınıfı asteroidlere göre daha aydınlıktırlar. Bileşimleri baskın olarak metalik 
maddeler, özellikle de saf demir ve nikelden oluşmuştur. Tayfsal özellikleri nikel-demir 
meteoritlerinkiyle benzerdir ve tayflarında birkaç soğurma bandı görülebilir. 
 
               Bu üç sınıf dışındaki, az sayıda asteroid içeren diğer sınıfların özellikleri ise 
şöyledir: 
 
B, F ve G sınıfları:  Düşük albedolu (karanlık) asteroidlerdir. Bileşimleri C sınıfı aste- 



roidlerle benzerdir. C sınıfı asteroidlerinin olduğu gibi bunların da tayfsal özellikleri 
carbonaceous chondrite meteoritleriyle benzerdir. G sınıfından bir asteroid olan Ceres' 
te donmuş halde su bulunduğuna inanılmaktadır. 
   
K sınıfı:  K sınıfı asteroidlerin özellikleri S sınıfı asteroidlerinkiyle benzerdir. Orta dere- 
cede aydınlık asteroidlerdir ve büyük oranda silikat ve metalden oluşurlar. Yüzeylerinde, 
olivine ve pyroxene mineralleri bulunmuştur. 
 
P, D ve T sınıfları:  Bu sınıftan olan asteroidler düşük albedolu, karanlık asteroidlerdir. 
Bilinen herhengi bir meteorit türüyle benzerlik taşımazlar. Yüzey maddeleri muhtemelen 
büyük oranda karbon polimerleri veya organik zengin silikatler ya da her ikisini birden 
içermektedir. 
 
R sınıfı:  R sınıfı çok nadir görülen bir sınıftır. Öyle ki bu sınıfın kesin olarak tanımlanmış 
tek bir üyesi vardır: 349 Dembowska. Dembowska, yüksek albedolu, aydınlık bir aste- 
roiddir. Dembowska' nın yüzey maddesi büyük ölçüde pyroxene ve olivine açısından 
zengin mineraller içerir ve bu da onu pyroxene-olivine achondrite meteoritleriyle benzer 
yapar. 
 
E sınıfı:  E sınıfı asteroidler en yüksek albedolu, en aydınlık asteroidlerdir ve tayfsal ö- 
zellikleri achondrite meteoritleriyle benzerdir. 
 
V sınıfı:  V sınıfı asteroidler aydınlık asteroidlerdir ve tayfsal özellikleri, bazaltik 
achondritic meteoritlerin özel bir türü olan eucrite meteoritlerle büyük ölçüde benzerdir. 
Bu büyük benzerlikten dolayı eucrite meteoritlerinin, çarpışmalar sonucu V sınıfı astero- 
idlerin yüzeylerinden fırlayan küçük parçalar olduklarına inanılmaktadır. V sınıfı astero- 
idlerin en bilineni, yüzeyi donmuş bazaltik lavlarla kaplı olan 4 Vesta' dır. 
 
               Bu sınıfların dışında çok az sayıda olmakla beraber A ve Q sınıfından astero- 
idler de mevcuttur. 
               En büyük (çapı 100 kilometreden büyük olan) asteroidlerin büyük çoğunluğu 
(yaklaşık olarak % 65' i), C sınıfı asteroidlerdir. C sınıfını, % 15' lik oranla S sınıfı, % 8' 
lik oranla D sınıfı ve % 4' lük oranları ile P ve M sınıfları izler. Geri kalan % 4' lük kısmı 
ise diğer sınıflar oluşturur. Bu kısım içerisinde B, F, G, K ve T sınıflarının herbirinden bir- 
kaç tane asteroid bulunurken, R ve S sınıflarından sadece birer tane asteroid bulunmak- 
tadır. Bununla beraber, en büyük asteroidlerin hiçbiri A, E veya Q sınıfından değildir. 
 
 
5. KIRKWOOD BOŞLUKLARI' NIN KÖKENİ 
 
               1867 yılında, ABD' li astronom Daniel Kirkwood' un, asteroidlerin yarı-büyük 
eksen uzunluklarına göre dağılımlarında bazı boşluklar olduğunu bulması ile gök mekani- 
ğinin en önemli ve en ilgi çekici problemlerinden birisi ortaya çıkmıştır. Kirkwood  
Boşlukları, Jüpiter ile 4/1, 3/1, 5/2, 7/3 ve 2/1 rezonansında olan yörüngelerde görülür- 
lerken, buna karşılık 3/2, 4/3 ve 1/1 rezonanslarında ise toplanmalar (gruplar) bulunmak- 
tadır. Boşlukların oluşumu hakkında birçok hipotez ortaya atılmasına rağmen, bunların  



büyük çoğunluğu boşlukları açıklamakta yetersiz kalmıştır. Kirkwood Boşlukları' nın 
kökeni ve neden bazı rezonanslarda boşluklar, bazı rezonanslarda ise toplanmalar oldu- 
ğu hakkındaki yeterli açıklama ise, boşlukların keşfinin üzerinden yüz yıldan fazla bir za- 
man geçtikten sonra bulunabilmiştir. 
 
   5.1.  Kirkwood Boşlukları' nın Oluşumu Hakkındaki İlk Hipotezler 
 
               Kirkwood Boşlukları' nın oluşumu hakkında ortaya atılan ilk hipotezlerden biri 
olan istatistiksel hipoteze göre, rezonans yakınındaki asteroidlerin yarı-büyük eksen u- 
zunlukları Jüpiter' in etkisiyle büyük değişimlere uğrar. Bu nedenle rezonans asteroidleri 
zamanlarının büyük bir kısmını, tıpkı bir sarkacın zamanının büyük kısmını salınımın dip 
noktasından uzakta geçirdiği gibi, rezonanstan uzakta geçirirler. Böylece, zaman ortala- 
malı dağılım bir boşluk gösterebilir. 
               Schweizer, 1969 yılındaki çalışmasında, boşluklar yakınında bulunan asteroid- 
lerin yörüngelerini hesapladı ve bunların büyük çoğunluğunun boşlukları kesmediğini bul- 
du. Daha sonra, Wiesel, 1976 yılında istatistiksel hipotezi ortalanmış düzlemsel-dairesel 
kısıtlı üç cisim probleminde inceledi. Wiesel, hesaplamaları sonucunda, asteroid dağılı- 
mında bir çökme elde etti ama bu dağılım, gözlenen gerçek dağılıma hiçbir şekilde ben- 
zememekteydi. Wiesel' e göre teorisindeki en ciddi sınırlama, R tedirginlik fonksiyonu- 
nun, dışmerkezliğin en düşük mertebesine kesilmesidir. Aslında, Wiesel' in çalışmaların- 
da Jüpiter' in dışmerkezliğini ihmal etmesi belki de daha önemli bir sınırlama olmuştur. 
Çünkü, Jüpiter' in yörüngesinin dairesel alınması, özellikle etkin bölgedeki yörüngeler 
başta olmak üzere, asteroid hareketlerinde nitel değişimlere neden olabilmektedir. İsta- 
tistiksel hipotezler, Wisdom (1981) tarafından tamamen çürütülmüştür. 
               Gravitasyonel hipotezlere göre ise, yalnızca gravitasyonel kuvvetlerin etkisi al- 
tında, rezonans yakınındaki asteroidlerin yörünge yarı-büyük eksen uzunlukları rezonans- 
tan uzağa sürüklenebilir. Jüpiter ile rezonansta olan bir asteroid, yörüngesi üzerindeki her 
turunda Jüpiter ile benzer göreceli konumlara gelir. Bu nedenle, asteroid her defasında 
Jüpiter' in aynı sabit doğrultudaki, güçlü tedirginlik etkisine maruz kalır. Bu kuvvetin tek- 
rar tekrar uygulanması ile, sonuç olarak asteroidin yörünge yarı-büyük eksen uzunluğu  
değişir ve asteroid rezonansı terkeder. Böylece, rezonans asteroidlerinin bu şekilde re- 
zonansı terketmeleriyle gözlenen Kirkwood Boşlukları oluşur. Gravitasyonel model, boş- 
lukların oluşumunu tek başına tam olarak açıklayamamakta ve bazı ek senaryolara ihtiyaç 
duymaktadır. 
               Öte yandan, Kolmogorov-Arnol'd-Moser (KAM) teoremi, bazı belirli özel 
durumlarda yarı-periyodik yörüngelerin varolabileceğini belirtmektedir. Ancak KAM 
teoremi pratik bir teorem değildir. Çünkü, KAM teoremi yalnızca yeteri kadar küçük 
tedirginlikler için uygulanabilirdir, ancak, bu yeteri kadar küçük ifadesi kesin olarak ta- 
nımlanmış değildir. 
 
   5.2.  Rezonans Yakınındaki Yörüngeler İçin Hesaplama Tekniği 
 
               Rezonans yakınındaki asteroid yörüngeleriyle ilgili hesaplamalarda, üç cisim 
(Güneş-Jüpiter-Asteroid) problemini temel alan modeller kullanılır. Schubart' a (1964) 
kadar, asteroid yörüngelerinin evrimlerinin belirlenmesi için üç cisim problemi hareket 
denklemlerinin doğrudan nümerik integrasyonu yöntemi kullanıldıktan sonra, Schubart,  



doğrudan nümerik integrasyondan çok daha hızlı olan, hareket denklemlerinin rezonans 
dönemi boyunca ortalaması tekniğini geliştirmiştir. 
               Schubart, düzlemsel eliptik duruma ilişkin bilinen yörünge elemanları yerine, 
nümerik hesaplamalar için çok daha uygun olan aşağıdaki değişken setini gözönüne aldı: 
         _______ 
G = √ a . (1 - e²)   
µ = (l - lj) (p + q) / p 
Ψ1 = e . Cos ω  
Ψ2 = e . Sin ω       .............................. ( 1 ) 
 
Burada, 
a : Asteroid yörüngesinin yarı-büyük eksen uzunluğu, 
e : Dışmerkezliği, 
ω: Enberi noktasının boylamı, 
l : Ortalama boylamı ve 
lj: Jüpiter' in ortalama boylamını göstermektedir. 
 
               Rezonans, (p + q) / p ile gösterilir. Burada, p ve q birer tamsayıdır. Örneğin, 
2/1 rezonansı (Hecuba Boşluğu) için, (p + q) / p = 2/1, p = 1, q = 1 ve 3/2 rezonansı 
(Hilda Boşluğu) için, (p + q) / p = 3/2, p = 2, q = 1 dir. 
               Eğer q ve e sıfırdan farklı ise ortalama anomali M yerine, benzer başka bir 
nicelik olan σ  ile değiştirilebilir. σ , şu şekilde tanımlanır: 
 
σ = M  - (l - lj) (p + q) / q = - (ω  +  µ  .  p / q) 
 
               Asteroid ile Jüpiter kavuşum (konjonksiyon) halindeyken, l = lj ve σ = M dir. 
Eğer σ = 180° ise, kavuşum, asteroid enöte konumundayken meydana gelir. Bu durum- 
da asteroidin dışmerkezliğinin büyük değerleri için, Jüpiter ile asteroid arasında yakın bir 
karşılaşma meydana gelebilir. 
               ( 1 ) ile gösterilen dört değişkenin t' ye (zamana) göre türevleri, Schubart' ın 
modeli için hareket denklemlerini verir. Schubart, elde ettiği bu diferensiyel denklemlerin 
doğrudan nümerik integrasyonu yerine, öncelikle denklemlerin bir rezonans dönemine 
göre ortalamalarını almıştır. Bu yöntem, ortalamanın alınmadığı duruma göre yaklaşık o- 
larak 100 kat daha büyük integrasyon adımlarına imkan vermektedir. Böylece, yörünge 
elemanlarındaki yüzyıllık değişimler, 100 000 yıllık zaman aralıkları için çalışılabilmektedir. 
 
   5.3.  Scholl ve Froeschle' nin, Kirkwood Boşlukları ile İlgili Çalışmaları 
 
               Scholl ve Froeschle, 1975 yılındaki çalışmalarında, 5/2, 7/3 ve 2/1 rezonans- 
larındaki Kirkwood Boşlukları için çarpışma hipotezini test ettiler. 
               Çarpışma hipotezine göre, Güneş Sistemi' nin erken dönemlerinde, asteroidler, 
Mars ile Jüpiter yörüngeleri arasında, yarı-büyük eksen uzunluklarına göre orijinal olarak 
tekdüze bir dağılım sergilemekteydiler. Bu asteroidlerden, yörüngeleri Jüpiter yörüngesi 
ile rezonansta veya rezonansa çok yakında olanlar, özellikle Jüpiter' in büyük tedirginlik 
etkilerine maruz kaldılar. Bunun sonucu olarak, bu asteroidlerin yörünge dışmerkezlikleri 
ve yarı-büyük eksen uzunlukları diğer asteroidlere göre önemli derecede büyük değişim- 



lere uğradı. Böylece, sözedilen asteroidlerin rezonans yöresindeki diğer asteroidlerle çar- 
pışma olasılıkları büyük ölçüde arttı. Sonuç olarak, başka asteroidlerle çarpışan rezonans 
asteroidleri, yörüngelerini değiştirerek birer birer rezonansı terkettiler ve bu şekilde, göz- 
lenen Kirkwood Boşlukları oluştu. 
               Scholl ve Froeschle, çalışmalarında temel olarak Schubart' ın geliştirdiği, hare- 
ket denklemlerinin ortalamasının alınması yöntemini kullandılar. Ancak, Scholl ve 
Froeschle' nin kullandıkları model, Schubart' ın modelinin geliştirilmiş şeklidir. Schubart' 
ın modelinde, sonuca etki edebilecek nitelikte bazı temel kısıtlamalar bulunmaktadır. 
Bunlar, hareketin düzlemsel (iki boyutlu) kabul edilmesi, Jüpiter' in enberi noktasının sa- 
bit bir konumda alınması ve Satürn' den dolayı meydana gelen tedirginlik etkilerinin hesa- 
ba katılmayışıdır. Scholl ve Froeschle' nin modeli ise Schubart' ın modelinden farklı ola- 
rak, üç boyutludur ve diğer gezegenlerin etkilerini de dikkate almaktadır. Başta Satürn 
olmak üzere, diğer gezegenlerin tedirginlik etkileri, Jüpiter' in enberi noktasının dönmesi- 
ne neden olmaktadır. Satürn' ü de içeren üç boyutlu bir model, çarpışmanın elverişli ol- 
duğu bölgeyi genişletebilir. Scholl ve Froeschle, iç gezegenlerin (Merkür, Venüs, Yer, 
Mars) kütlelerini Güneş' in kütlesine ekleyerek, çalışmalarında Güneş kütlesinin değerini, 
1047.361 Jüpiter kütlesi olarak aldılar. 
               Rezonans yakınındaki asteroid hareketlerini çalışmak için, σ  ve µ açıları genel- 
likle şu şekilde tanımlanır: 
 
µ  = (l - lj) (p + q) / p 
σ = - (ω  +  µ  .  p / q) 
 
               Burada, ω: Asteroidin enberi noktasının boylamı, l : Asteroid için ortalama 
boylam ve lj: Jüpiter' in ortalama boylamıdır. p ve q ise rezonansı belirten en küçük tam- 
sayılardır. 
               Scholl ve Froeschle, e, ω ve σ ' nın seçilen değer takımlarını ve rezonansları 
baştan başa geçecek şekilde değişen a değerlerini kullanarak, 5/2, 7/3 ve 2/1 rezonans- 
larını incelediler. 
 
               5/2 Rezonansı: 
 
               5/2 rezonans merkezine (2.824 AB) en yakın asteroidler, 541 Deborah ve 
975 Perseverantia' dır. Deborah, a = 2.819 AB ile içten, Perseverantia ise a = 2.832 
AB ile dıştan, rezonans merkezine en yakın asteroidlerdir. Buna göre, boşluğun gözlenen 
genişliği 0.013 AB' dir. 
               5/2 rezonansı yakınındaki çeşitli yörüngeler için, hareket denklemlerinin ortala- 
ması yönteminin geliştirilmiş şeklini kullanarak, Scholl ve Froeschle' nin elde ettikleri dış- 
merkezlik değişimleri, Çizelge 5.3.1' de verilmiştir. Hesaplamalarda, başlangıç dışmer- 
kezlikleri ( es ) için dört farklı değer (0.02, 0.04, 0.08, 0.14) ve ω, q.σ  ve µ değişkenleri 
için aşağıdaki dört değer takımı kullanılmıştır. 5/2 rezonansı için, (p + q) / p = 5/2 ve p = 2, 
q = 3' tür. 
 
a) ω = 0° ,  q.σ  = 0° ,  µ = 0° 
b) ω = −90° ,  q.σ  = -90° ,  µ = 0° 
c) ω = 0° ,  q.σ  = 180° ,  µ = 270° 



d) ω = −60° ,  q.σ  = 180° ,  µ = 0°    
 
Çizelge 5.3.1 a-d.  Başlangıç dışmerkezliği (es) ve başlangıç yarı-büyük eksen uzunluğu (a) nın çeşit- 
                                 li değerleri için, 5/2 rezonansındaki değişik yörüngelerin dışmerkezliklerindeki ar- 
                                 tışlar. (+) işareti o yörüngenin dışmerkezliğinin 0,3' ü geçtiğini gösterirken, (-) işa- 
                                 reti ise aksini göstermektedir. (⊕) işareti ise o yörüngenin normalde (-) ile işaretlen- 
                                 mesi gerektiğini, fakat, a değeri rezonans merkezine doğru çok az değiştirildiğinde, 
                                 işaretin (+) ya dönüştüğünü göstermektedir.   
           
a)    ω = 0º , q.σ = 0º 
         a (AB) 2.816 2.818 2.820 2.822 2.824 2.826 2.828 2.830 2.832  
   e           
0.14                    -    -    +    +    +    -    
0.08                   -    +    -     
0.04                    -      
0.02                    -      
           
b)    ω = -90º , q.σ = -90º 
         a (AB) 2.816 2.818 2.820 2.822 2.824 2.826 2.828 2.830 2.832  
   e           
0.14                 -    +    +    +    +    +    +    -   
0.08                 -    +    +    +    +    +    -   
0.04                   -    +    -     
0.02                    -      
           
c)    ω = 0º , q.σ = 180º 
         a (AB) 2.816 2.818 2.820 2.822 2.824 2.826 2.828 2.830 2.832  
   e           
0.14                   -     +     +    +     -    
0.08                   -    ⊕     +     -     
0.04                   -     +     +     -     
0.02                     +      
           
d)    ω = 60º , q.σ = 180º        
         a (AB) 2.816 2.818 2.820 2.822 2.824 2.826 2.828 2.830 2.832  
   e           
0.14                      -    +    +    +    +    -   
0.08                   -    +    +    +    -    
0.04                 -    -    +    +    -     
0.02                    +      
 
               Çizelge 5.3.1 a-d, 5/2 rezonansındaki çeşitli başlangıç değerleri için yörünge- 
lerin dışmerkezliklerinde meydana gelen değişimleri göstermektedir. Tabloda, integras- 
yon sonucunda dışmerkezliği 0.3' ü geçen yörüngeler ( + ) işareti ile, geçemeyenler ise 
( - ) işareti ile işaretlenmiştir. c' deki, es = 0.08 ve a = 2.822 AB başlangıç değerlerine sa- 
hip olan yörünge ise ( ⊕ ) ile işaretlenmiştir. Çünkü, normalde ( - ) ile işaretlenmesi gere- 
ken bu yörüngenin başlangıç yarı-büyük eksen uzunluğu rezonans merkezine doğru çok 
küçük bir miktarda değiştirildiğinde, işaret ( + )' ya dönüşmektedir. 
               5/2 rezonansı için elde edilen sonuçlar çarpışma hipotezini büyük oranda des- 



teklemektedir. Rezonans merkezi olan a c = 2.824 AB' deki yörüngelerden yalnızca, he- 
men hemen dairesel (es ≤ 0.02) olanlar, q.σ  = 0° ve q.σ  = -90° değerleri için büyük  
dışmerkezlik geliştirememişlerdir. Rezonans merkezindeki yörüngelerden, başlangıç dış- 
merkezlikleri es = 0.04 olan yörüngeler ise sadece ω = 0°, q.σ  = 0° koşulu için büyük 
dışmerkezliklere ulaşamamışlardır. Rezonans merkezinde bulunan, bunların dışındaki di- 
ğer bütün yörüngeler ise büyük dışmerkezlikler geliştirmiş ve çarpışmaya elverişli hale  
gelmişlerdir. 3/1 rezonansı için durum farklıdır. 3/1 rezonansında, başlangıç dışmerkezliği 
0.08' den küçük olan hiçbir yörüngenin dışmerkezliğinde önemli bir değişme olmamakta- 
dır. 
               Çizelge 5.3.1 a-d' deki dört durumun tamamında da, alan, ( + ) işaretleri ile V 
şekline benzer şekilde doldurulmuştur. Bununla birlikte, es = 0.14 başlangıç dışmerkezliği 
için, ( + ) işaretinin sınırları hemen hemen 5/2 Kirkwood Boşluğu' nun gözlenen genişliğine 
ulaşmıştır. Boşluğun sınırları yakınındaki, küçük başlangıç dışmerkezliğine sahip yörünge- 
ler ise çarpışmaya imkan vermemektedir. 3/1 rezonansı ile karşılaştırıldığında ( + ) işaret- 
leri 5/2 rezonansında nispeten daha geniş bir alan kaplar. 5/2 rezonansı için rezonans 
mertebesi 3/1 rezonansına göre daha yüksektir. Bu nedenle, 5/2 rezonansı için 3/1 rezo- 
nansına göre daha zayıf bir etki olması beklenebilir. Fakat görünüşe göre 5/2 rezonansı- 
nın Jüpiter' e olan uzaklığının daha küçük olması, 3/1 rezonansının düşük mertebeli olma- 
sından daha önemlidir. 
               5/2 rezonansı yakınındaki, başlangıç değerleri a = 2.822 AB, es = 0.14, ω = 0° 
ve q.σ  = 180° olan, büyük (e > 0.3) dışmerkezlik geliştirmiş bir yörünge incelendiğinde, 
dışmerkezliğin yaklaşık olarak 8 000 yıldan sonra yükselmeye başladığı ve 20 000 yılda 
0.3' e ulaştığı görülmektedir. Bu yörünge için, σ  açısı, başlangıçta dışmerkezliğin önemli 
bir artış göstermediği sırada, boşluk dışındaki bir yörüngenin alışılmış dolanımını yapmak- 
tadır. Bir dolanımdan sonra ise, σ , gittikçe azalan genlik ve dönemle salınım yapmaya 
başlamaktadır. Yarı-büyük eksen uzunluğunun zamana göre değişimi ise iki dönem gös- 
terir. Kısa dönem σ ' ya, uzun dönem ise dışmerkezliğe bağlıdır. Yarı-büyük eksen uzun- 
luğunun zamana göre değişiminde görülen salınımının genliği, σ ' nın salınım yaptığı yerler- 
de büyük, dolanım yaptığı yerlerde ise küçüktür. Daha uzun süreler için yapılan hesapla- 
malar da σ  ve a' nın davranışlarında dönemsellik olduğunu göstermektedir. Bu verilere 
göre, dışmerkezliğin artışındaki temel mekanizmanın σ ' nın sabit salınımı olduğu söylene- 
bilir. σ ' nın salınım ve dolanım yapması ifadelerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, Şekil 
5.3.1' de, büyük dışmerkezlik geliştirmemiş bir yörünge için kritik açı σ ' nın zamana göre 
değişimi gösterilmiştir. 
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 120                                değişimi. Kritik açı, yaklaşık olarak ilk 5000 yıl dolanım yaptıktan sonra, salınım 
       Şekil 5.3.1.  Büyük dışmerkezlik geliştirmemiş bir yörünge için, kritik σ açısının zamana göre 

                                yapmaya başlamıştır. Bir süre salınım yapan kritik açı, yaklaşık olarak 25000 yıl- 
                                dan sonra tekrar dolanım yapmaya başlamıştır.  
 
               Bir Kepler yörüngesinin açısal momentumu, G = c.a.(1-e²) ifadesiyle verilir 
(c: sabit). Scholl ve Froeschle' nin hesaplamalarına göre, dışmerkezliğin yavaşça artışı 
sırasında, yarı-büyük eksen uzunluğunun kendi dönemi boyunca ortalaması sabit kal- 
maktadır. O halde, dışmerkezlikteki uzun vadeli artışları da, Jüpiter ile asteroid yörün- 
geleri arasında uzun süre boyunca aynı doğrultuda işleyen açısal momentum transferi ile 
açıklamak mümkündür. 
           
               2/1 Rezonansı: 
 
               2/1 rezonans merkezine (3.277 AB) en yakın iki asteroid 903 Neally ve 
401 Ottilia' dır. Neally, a = 3.25 AB ile içten, Ottilia ise a = 3.34 AB ile dıştan, re- 
zonans merkezine en yakın asteroidlerdir. Öte yandan, 1362 Griqua, 1973SE ve 
1949HC adlı üç asteroidin yörüngeleri en azından geçici olarak 2/1 boşluğunu kesmek- 
tedir. Bu asteroidlerin üçü de büyük dışmerkezliklere (e > 0.35) ve büyük yörünge eğim- 
lerine (i > 15°) sahiptirler ve bu yörünge özellikleri, kuyrukluyıldızların tipik yörünge özel- 
liklerine benzemektedir. Bu nedenle bu üç cisim ölü birer kuyrukluyıldız çekirdeği olarak 
düşünülebilir. 
               Scholl ve Froeschle, 5/2 rezonansı için olduğu gibi, 2/1 rezonansı için de göz- 
lenen boşluk boyunca yörüngeleri hesapladılar. Bunun için başlangıç dışmerkezliğinin üç 
farklı değerini (0.04, 0.08, 0.14) ve ω ve q.σ ' nın aşağıdaki üç farklı değer takımını kul- 
landılar: 



 
a) ω = 0° ,  q.σ  = 0° 
b) ω = −90° ,  q.σ  = 90° 
c) ω = −180° ,  q.σ  = 180° 
 

a)     ( ω  = 0º ,  q.σ  = 0º )
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 0                                    (◊), es = 0.08 için (o) ve es = 0.14 için (∆) işareti kullanılmıştır. 01      Şekil 5.3.2 a-c. Başlangıç dışmerkezliği es' nin farklı değerleri için, yarı-büyük eksen uzunluğuna 
                                    göre yörüngelerin dışmerkezliklerinin ulaştığı maksimum değerler. es = 0.04 için 

 
               Şekil 5.3.2 a-c, 10 000 yıllık bir zaman aralığı için yapılan hesaplamalar sonu- 
cunda herbir başlangıç koşulu için dışmerkezlikte meydana gelen değişimi göstermekte- 
dir. Şekil 5.3.2 a-c, Çizelge 5.3.1 a-d' den farklı olarak, herbir yörüngenin ulaştığı mak- 
simum dışmerkezliği göstermektedir. Grafikte, başlangıç dışmerkezliğinin herbir değeri 
için, başlangıç yarı-büyük eksen uzunluğuna göre dışmerkezliklerin ulaştığı maksimum 
değerler gösterilmiştir. Başlangıç dışmerkezliğinin, es = 0.04 değeri için ( ◊) işareti, 
es = 0.08 değeri için ( o) işareti ve es = 0.14 değeri için de ( ∆ ) işareti kullanılmıştır. 
               Şekil 5.3.2 a, b ve c' nin her üçünde de maksimum dışmerkezlikleri gösteren 
noktaların oluşturduğu eğriler benzer yapı sergilemektedirler. Eğri, grafiğin sol tarafından 
başlayarak, maksimuma ulaşıncaya kadar yükselmekte, maksimumdan sonra ise grafiğin 
sağ tarafında keskin bir düşüş göstermektedir. Herbir eğrinin maksimum noktası,  mate- 
matiksel rezonans merkezi olan, ac = 3.277 AB' den grafiğin sağına doğru değişen yer- 
lerde bulunmaktadır. 
               2/1 rezonansı için elde edilen sonuçlar da çarpışma hipotezini büyük ölçüde 
desteklemektedir. Boşluğun grafiğe göre sol tarafındaki, es < 0.08 olan küçük dışmer- 
kezliğe sahip yörüngeler, ω = 0°, q.σ  = 0° ve ω = −90°, q.σ  = 90° durumları için çar- 
pışmaya elverişli hale gelecek kadar büyük dışmerkezliklere ulaşamamışlardır. Aynı şe- 
kilde, boşluğun sağ tarafındaki, neredeyse dairesel (es = 0.04) olan yörüngelerin de dış- 
merkezlikleri büyük değerlere ulaşamamıştır. Buna karşılık, boşluğun sağ tarafındaki yö- 
rüngelerden, başlangıç dışmerkezliği daha büyük olan yörüngeler, oldukça yüksek çar- 
pışma olasılığı taşımaktadır. Buna göre, 2/1 boşluğunun sağ (dış) sınırında büyük dışmer- 
kezliğe sahip asteroid gözlenememelidir. Gerçekten de boşluğun dış sınırında bulunan 
Ottilia' nın dışmerkezliği 0.04 ve boşluğa dıştan en yakın ikinci asteroid olan 
1177 Gaunessia' nın dışmerkezliği ise 0.02' dir. Sadece, daha dışta yeralan (a = 3.36 
AB) 692 Hippodomia' nın dışmerkezliği büyük bir değere (0.18) sahiptir. 
               3/1 ve 5/2 rezonansları için olduğu gibi, 2/1 rezonansı için de σ ' nın sabit salı- 



nımı, yörüngelerin büyük dışmerkezlikler üretmesindeki temel mekanizmadır. σ ' nın 0° ve 
90° başlangıç değerlerine sahip olduğu, 5.3.2.a ve b durumlarında, σ  daima salınım yap- 
maktadır ve σ ' nın salınım dönemi ile e' nin salınım dönemi aynıdır. Ayrıca σ  ve e' nin sa- 
lınım genlikleri arasında bir ilişki bulunmaktadır ve σ ' nın büyük bir salınım genliğine sahip 
olduğu yörüngeler aynı zamanda büyük dışmerkezliklere sahip olmaktadır. 
               σ  = 180° ile başlayan, Şekil 5.3.2 c' deki yörüngeler dolanım yapanlardır ve 
Scholl ve Froeschle' nin 5/2 ve 3/1 rezonansları için elde ettikleri sonuçlara ve dairesel 
probleme göre, bu yörüngelerin dışmerkezliklerinde bir artış olmamalıdır. Fakat, σ ' nın 
dolanım yapmasına rağmen, dışmerkezliklerin arttığı görülmektedir. Bu, σ ' nın dolanım 
yaptığı ve e' nin artış gösterdiği yörüngelerin hepsinde, enberi noktası alışılmamış davra- 
nışlar sergilemektedir. Genellikle, bir yörüngenin enberi noktası, zamanla, sürekli olarak 
aynı doğrultuda döner. Buna karşılık, şekil 5.3.2 c' deki yörüngelerde, enberi noktası, 
bir dönme noktası etrafında küçük genlikli bir salınım yapmaktadır.     
 
               7/3 Rezonansı: 
 
     

               7/3 rezonans merkezine (ac = 2.957 AB) içten ve dıştan en yakın iki asteroid, 
467 Laura (a = 2.946 AB) ve 677 Aaltje (a = 2.956 AB) adlı asteroidlerdir. 7/3 rezo- 
nansı için Scholl ve Froeschle, başlangıç dışmerkezliğini es = 0.14 alarak, enberi uzaklı- 
ğı ve σ ' nın değişik değerleri için yörüngeleri 60 000 yıllık bir süre ile hesapladılar. Elde 
edilen sonuçlara göre, dışmerkezlikte önemli ölçüde artışın olduğu herhangi bir durum 
bulunmamaktadır. Buna göre, 7/3 rezonansı için model, çarpışma hipotezini destekleme- 
mektedir. Zaman aralığı uzatılarak, 100 000 yıl için yapılan hesaplamalar da aynı sonuç- 
ları vermektedir. 
               7/3 rezonansı için yapılan hesaplamalar, σ ' nın bütün durumlarda dolanım yap- 
tığını göstermektedir. Boşluğun iki tarafında σ ' nın dönme yönleri zıttır. Boşluğun sol (iç) 
tarafında saat yönünün tersinde dönen σ , sağ (dış) tarafta ise saat yönünde dönmekte- 
dir. Scholl ve Froeschle, σ ' nın dönme yönünün değiştiği noktada bir salınım ve dışmer- 
kezlikte bir yükselme olup olmadığını araştırdılar ve böyle bir durum olmadığını buldular. 
Bu ilginç noktanın yakınlarında σ , sırayla iki yönde dolanım yapmaktadır. 
               7/3 rezonansı için salınımın bulunmayışı, Schubart' ın dairesel probleme daya- 
nan, q > 3 olan rezonanslar için (7/3 rezonansı için q = 4' tür) salınım bulunmasının ola- 
naklı olmadığı fikriyle uyumludur. Sadece dolanım olduğundan, Scholl ve Froeschle' nin 
modeline göre yarı-büyük eksen ve dışmerkezlikte büyük değişimler olması beklenemez. 
 
               Scholl ve Froeschle' nin, Schubart' ın tekniğini genişleterek oluşturdukları mo- 
del, çarpışma hipotezini bazı durumlar dışında desteklemektedir. Modele göre, 2/1, 5/2 
ve 3/1 rezonansları için, boşlukların sınırları yakınında yeralan yörüngeler ile, dışmerkez- 
liği çok küçük olan hemen hemen dairesel yörüngeler, büyük dışmerkezlik geliştiremeyip, 
çarpışmaya elverişli hale gelememektedir. Diğer yörüngelerin büyük çoğunluğu ise büyük 
dışmerkezliklere ulaşmaktadır. 7/3 rezonansı için ise, hiçbir yörüngenin dışmerkezliği bu 
modele göre büyük değerlere ulaşamamakta ve çarpışma hipotezini desteklememektedir. 
Yukarıdaki rezonansların hiçbiri için yarı-büyük eksen uzunluğundaki değişimin, yüksek  
çarpışma olasılığına önemli bir katkısı bulunmamaktadır. Bu nedenle modelde sadece 
dışmerkezlikteki değişimler dikkate alınmıştır. 



 
   5.4.  Jack Wisdom' un, 3/1 Boşluğu' nun Kökeni Hakkındaki Çalışmaları 
 
               ABD, California Teknoloji Enstitüsü' nden Jack Wisdom, 1981 yılında, rezo- 
nans yakınındaki asteroidlerin dinamiği için yeni bir yöntem olan cebirsel haritalama tek- 
niğini geliştirdi. Bu teknik, alışılmış yöntem olan, hareket denklemlerinin ortalamasının 
nümerik integrasyonundan yaklaşık olarak 1000 kat daha hızlıdır. Tamamen cebirsel ol- 
duğu için çok duyarlı olan haritalama tekniği ayrıca, hareket denklemlerinin ortalaması 
yönteminde bulunmayan yüksek frekanslı terimleri de içermektedir. Yüksek frekanslı te- 
dirginlik etkilerinin bulunmasının, dinamikte bazı nitel değişimlere neden olması nedeniyle 
bu terimlerin hesaba katılması önem taşımaktadır. Sahip olduğu bu avantajlarıyla harita- 
lama tekniği, Kirkwood Boşlukları' nın kökeninin bulunabilmesi için bir anahtar sağlaya- 
bilecek niteliktedir. Wisdom' un 3/1 Kirkwood Boşluğu ile çalışmasının nedeni ise, bu 
boşluğun, (4/1 Boşluğu hariç) 2/1 Boşluğu' ndan sonraki en büyük boşluk olması ve 2/1 
Boşluğu gibi Ana Asteroid Kuşağı' nın sınırıyla belirsizleştirilmiş olmamasıdır. Diğer rezo- 
nanslar için de bu şekilde haritalamaların türetilmesinde temel olarak herhangi bir zorluk 
bulunmamaktadır. 
               Başlangıçta, Rezonans Hamiltonyenleri' ni türeten Wisdom, buna yeni yüksek 
frekanslı terimler ekleyerek, düzlemsel-eliptik problem için cebirsel haritalama denklem- 
lerini elde etti. Burada bu denklemlerin ayrıntılarına girilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için, 
bkz. Wisdom (1982). Wisdom, haritalama tekniğini test etmek için, ilk olarak Scholl ve 
Froeschle' nin 1974 yılında 3/1 rezonansı yakınındaki başlangıç koşulları için, yörünge 
elemanlarındaki değişimleri inceledikleri çalışmayı, haritalama tekniği ile tekrarladı. Elde 
edilen sonuçlar, dışmerkezlik ve yarı-büyük eksen uzunluğundaki değişimler için birbirine 
oldukça yakındır. Aradaki farklar ise çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. İlk olarak, 
Scholl ve Froeschle, kullandıkları başlangıç koşullarını ve her bir integrasyonun uzunluğu- 
nu kesin olarak belirtmemişlerdir. Bazı yörüngeler 12 000 yıl için integre edilmişken, ba- 
zıları ise 50 000 yıl için integre edilmiştir. Ayrıca, etkin bölgedeki yakın yörüngeler için 
ayrılma üstel ölçektedir ve başlangıçtaki küçük bir hata, hızla büyüyerek önemli bir hale 
gelebilmektedir. 
               3/1 rezonansındaki bir yörünge için Scholl ve Froeschle' nin elde ettikleri, 
t = 100 000 yıl için oluşturulan (e - t) grafiği ile, Wisdom' un elde ettiği, t = 250 000 yıl i- 
çin oluşturulan (e - t) grafiğinin ilk 100 000 yıllık kesimi tamamen benzerdir. Wisdom' un 
elde ettiği grafikte ilk 200 000 yıl için oldukça düzenli olan, dışmerkezliğin zamanla deği- 
şimi, 200 000 yıldan sonra önemli derecede düzensiz bir yapı göstermekte ve t = 210 000 
yıl ile t = 230 000 yıl arasında büyük bir sıçrama yapmaktadır. Bu sıçrama sırasında dış- 
merkezlik 0.3 değerinin üzerine çıkmaktadır. Dışmerkezlikteki bu sıçramanın büyüklüğü 
ile Jüpiter' in dışmerkezliği arasında yaklaşık olarak lineer bir ilişki bulunmaktadır. 
Jüpiter' in dışmerkezliği ne kadar büyük alınırsa, 3/1 rezonansındaki asteroidin dışmer- 
kezliğindeki sıçrama da o kadar büyük olmaktadır.  
               Wisdom' un, rezonans yakınındaki asteroidlerin yörüngelerinin dışmerkezlikle- 
rinde, bu şekilde çok büyük sıçramalar olduğunu bulması, 3/1 Kirkwood Boşluğu' nun 
kökeni hakkında yeni olasılıkları ortaya çıkarmıştır. Mars yörüngesinin uzun süreli deği- 
şimleri de hesaba katıldığında, 3/1 rezonansı yakınındaki bir asteroidin, bir Mars yörün- 
gesi kesen asteroid haline gelmesi için sadece 0.3' lük bir dışmerkezliğe sahip olmasının 
yeterli olduğu bilinmektedir. Buna göre, 3/1 Kirkwood Boşluğu' nun kökeni için şu hipo- 



tez ortaya atılabilir:  
               3/1 rezonansında bulunan bir asteroid, milyonlarca yıl küçük dışmerkezlikle 
(e < 0.05) evrimleştikten sonra, aniden büyük bir dışmerkezliğe (e > 0.3) sıçrar ve bir 
Mars yörüngesi kesen asteroid haline gelir. Bu asteroid, büyük ihtimalle, Mars ile olan 
yakın bir karşılaşması nedeniyle, Mars' ın meydana getirdiği tedirginlik etkilerine maruz 
kalır ve bunun sonucu olarak da yörüngesi değişir ve boşluktan çıkar. 
               Eğer, 3/1 rezonansı yakınındaki yörüngeler için, dışmerkezlikte meydana gelen 
bu sıçramalar tipikse, boşluğun oluşumunun bu hipotezle açıklanabilmesi mümkündür. Bu 
hipotezin değerlendirilmesindeki ilk adım, rezonans yakınındaki yörüngeler için bu sıçra- 
maların tipik olup olmadığını ve bu, Mars' a yakın geçiş mekanizmasının boşlukların olu- 
şumundan sorumlu olup olmadığını bulmaktır.  
               Wisdom, hipotezi test etmek için haritalama ile 300 test asteroidinin 3/1 rezo- 
nansı komşuluğundaki başlangıç koşulları ile bir dağılım örneğini oluşturdu. Boşluk ol- 
maksızın meydana gelecek olan gerçek asteroid dağılımına benzeyecek bir dağılım elde 
edebilmek için, dışmerkezliği 0.3' ten küçük olan ve yarı-büyük eksen uzunluğu 0.49 aj  
(2.550 AB) ile 0.52 aj (2.705 AB) arasında olan 300 test asteroidinin yörünge eleman- 
larını alan Wisdom, bu asteroidlerin yarı-büyük eksen uzunluklarını 0.4725 aj (2.458 AB) 
ile 0.4875 aj (2.536 AB) arasında değiştirdi. Burada aj, Jüpiter yörüngesinin yarı-büyük 
eksen uzunluğu olup, 5.20256 AB' ye eşittir. 3/1 rezonans merkezi için yarı-büyük eksen 
uzunluğu ise, 0.4806 aj (2.5005 AB)' dir. Bu 300 test asteroidinin başlangıç koşullarına 
göre dağılımı, Şekil 5.4.1' de verilmiştir. İki milyon yıl içerisinde e > 0.3 olacak şekilde 
dışmerkezlik geliştirerek, birer Mars yörüngesi kesen asteroid olanlar çıkartıldığında ge- 
riye kalan asteroidlerin başlangıç koşullarına göre dağılımları ise, Şekil 5.4.2' de verilmiş- 
tir. Sonuç olarak, Şekil 5.4.2' den, 3/1 rezonansı yöresinde kesin olarak bir boşluğun o- 
luştuğu açıkça görülmektedir. Diffüzyon olmaksızın en azından boşlukların bazıları, bu, 
Mars' a yakın geçiş mekanizmasıyla açıklanabilir. 
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Şekil 5.4.1. 300 test asteroidinin başlangıç koşullarına göre dağılımı.
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         Şekil 5.4.2.  300 test asteroidinden Mars yörüngesi kesenler çıkarıldığında geriye kalanların 
                                 başlangıç koşullarına göre dağılımı. 
               
               Şekil 5.4.1 ve Şekil 5.4.2, test asteroidlerinin yarı-büyük eksen uzunlukları ve 
dışmerkezliklerine göre dağılımlarının zaman içerisindeki anlık bir görünümüdür. Wisdom, 
bu dağılımların ortalama bir zaman sonrasında nasıl olacağını bulmak için, test asteroidle- 
rinin herbirini 5 000 yıl için tekrar integre etti. Elde edilen sonuçlar, Şekil 5.4.3 ve Şekil 
5.4.4' te verilmiştir. 
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       Şekil 5.4.3 a,b.  300 test asteroidinin dışmerkezlik ve yarı-büyük eksen uzunluklarının 
                                     göreceli dağılımları. 
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           Şekil 5.4.4 a,b.  300 test asteroidinden Mars yörüngesini kesen asteroidler çıkartıldığında 
                                        geriye kalanların dışmerkezlik ve yarı-büyük eksen uzunluklarının göreceli  
                                        dağılımları. 
 
               Şekil 5.4.3, Şekil 5.4.1' deki başlangıç koşulları için, değişik yarı-büyük eksen 
uzunlukları ve dışmerkezliklerin göreceli dağılımlarını vermektedir. Şekil 5.4.3' deki dağı- 
lımlar, istatistiksel hipotezlerin doğruluğuna dair son ümitleri de tamamen yoketmektedir. 
Yarı-büyük eksen uzunluklarının göreceli dağılımı (Şekil 5.4.3 b), 3/1 rezonansı yöresin- 
deki düşüş için sadece zayıf bir ipucu vermektedir. 
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Şekil 5.4.5. 3/1 rezonansı yöresindeki asteroidlerin gerçek dağılımı.
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               Şekil 5.4.4, Şekil 5.4.2' deki başlangıç koşulları için yarı-büyük eksen uzun- 
lukları ve dışmerkezliklerin göreceli dağılımlarını vermektedir. Şekil 5.4.4-b' den, 3/1 re- 



zonansında bir boşluk oluştuğu açıkça görülebilmektedir. Bunun, bir boşluğun oluşumu- 
nun ilk gösterimi olmasına rağmen, oluşan boşluk oldukça dardır. Bir karşılaştırma yapı- 
labilmesi için, yarı-büyük eksen uzunlukları, 0.47 aj (2.445 AB) ile 0.49 aj (2.550 AB) 
arasında olan asteroidlerin gerçek dağılımı Şekil 5.4.5' te verilmiştir. Grafikte, rezonans 
merkezi yakınında bir asteroid olduğu görülmektedir. Dışmerkezliği yaklaşık olarak 0.6 
civarında olan bu asteroid, yukarıda verilen hipoteze göre, bir Mars yörüngesi kesen as- 
teroid olmuştur ve ileride, Mars' ın meydana getirdiği tedirginlik etkileri sonucunda boş- 
luğu terkedecektir. Şekil 5.4.5' ten görüldüğü gibi, gerçek 3/1 Kirkwood Boşluğu, 
Şekil 5.4.2 ve Şekil 5.4.4 b' ye göre yaklaşık olarak iki kat daha büyüktür. Bu çelişkiyi 
açıklayabilmek için şu iki olasılık gözönüne alınabilir: 
               Birinci olarak, integrasyonlar yeteri kadar uzun bir zaman aralığı için devam et- 
tirilmemiş olabilir. Çünkü, iki milyon yıllık bir süre, Güneş Sistemi' nin yaşıyla (4.6 milyar 
yıl) karşılaştırıldığında oldukça kısa bir süredir. İkinci olarak ise, bazı önemli fiziksel nice- 
likler gözardı edilmiş olabilir. Bu önemli fiziksel nicelikler, yörünge eğimleri ve Jüpiter' in 
yörüngesindeki yüzyıllık değişimlerdir. 
               Wisdom, bu çelişkileri gidermek için, haritalama tekniğini, yörünge eğimleri ve 
çok uzun dönemli tedirginlik etkilerini de içerecek şekilde genişleterek yeniden türetti ve 
tamamlanmış haritalamayı elde etti. 
               Wisdom, 300 test asteroidinin yörüngelerini tamamlanmış haritalama ile iki mil- 
yon yıl için tekrar integre etti. İki milyon yıl içerisinde e > 0.3 olacak şekilde dışmerkezlik 
geliştirerek, birer Mars yörüngesi kesen asteroid olanlar çıkartıldığında geriye kalan aste- 
roidlerin, başlangıç koşullarına göre dağılımları Şekil 5.4.6' da verilmiştir. Tamamlanmış  
haritalama ile elde edilen zaman ortalamalı dağılımlar (yarı-büyük eksen uzunluğu ve dış- 
merkezliklerin göreceli dağılımları) ise Şekil 5.4.7 ve Şekil 5.4.8' de verilmiştir. 
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Şekil 5.4.6. 300 test asteroidinden, tamamlanmış haritalama sonucu Mars yörüngesi kesen asteroid olanlar çıkartıldığında geriye 
                    kalanların dağılımı.
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          Şekil 5.4.7 b,c.  300 test asteroidinin dışmerkezlik ve yarı-büyük eksen uzunluklarının  
                                         tamamlanmış haritalama ile elde edilen göreceli dağılımları. 
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           Şekil 5.4.8 b,c.  300 test asteroidinden Mars yörüngesini kesen asteroidler çıkartıldığında 
                                        geriye kalanların dışmerkezlik ve yarı-büyük eksen uzunluklarının tamam- 
                                        lanmış haritalama ile elde edilen göreceli dağılımları. 
 
               Şekil 5.4.6 ile Şekil 5.4.2 ve Şekil 5.4.8 ile de Şekil 5.4.4 karşılaştırıldığında, 
tamamlanmış haritalama ile elde edilen boşluğun, basit haritalama ile elde edilen boşluk- 
tan yalnızca biraz daha büyük olduğu görülmektedir. Buna göre, yörünge eğimleri ve 
yüzyıllık tedirginlik etkilerinin hesaba katılması, sonucu çok fazla etkilememiştir. Bu ne- 
denle, geriye tek bir olasılık kalmaktadır: İki milyon yıllık integrasyon süresi yeteri kadar 
uzun değildir ve çok daha uzun süreler için yapılacak olan integrasyonlar sonucunda da- 
ha fazla asteroidin dışmerkezliğinde sıçrama meydana gelecektir. Wisdom, bu olasılığı 
değerlendirmek için, tamamlanmış haritalama ile elde edilen dağılıma göre 3/1 Boşluğu' 
nun sınırı yakınında yeralan bir asteroidin yörüngesini çok daha uzun bir süre için integre 
etti ve bu asteroidin dışmerkezliğinde 18 000 000 yıl sonra ani bir artış meydana geldiğini 
buldu. Bu sonuca göre boşluğun tüm genişliğine açılmasının zamana bağlı olduğu anlaşıl- 
maktadır. Yani, eğer yörüngeler yeteri kadar uzun süreler için integre edilirse, boşluğun 
tüm genişliği elde edilebilir. 
               Dışmerkezliğin sıçrama yaptıktan sonraki hareketi genellikle çok karmaşıktır. 
Bazı durumlarda dışmerkezlik, sıçrama yaptıktan sonra kararsız bir şekilde artmaya de- 
vam ederken, bazı durumlarda ise bir artış döneminden sonra, aniden bir azalma döne- 
mine girmektedir.  
               Sonuç olarak, Wisdom' un çalışmaları ile istatistiksel hipotezler tamamen çü- 
rütülmüştür. 3/1 Kirkwood Boşluğu' nun muhtemel oluşum nedeni olarak, rezonans ya- 
kınındaki asteroidlerin, dışmerkezliklerinde meydana gelen ani yükselişler sonrasında bi- 
rer Mars yörüngesini kesen asteroid haline gelmeleri ve Mars' a yakın geçişleri veya o- 
nunla çarpışmaları sonucunda rezonansı terketmeleri mekanizması verilebilir. Ayrıca, bu 
mekanizmanın Mars' tan daha uzaktaki rezonanslarda da çalışabilmesi olasıdır. Bu uzak 
rezonanslardaki asteroidlerin Mars yörüngesini kesen yörüngelere yerleşebilmeleri için, 
dışmerkezliklerinin çok daha büyük (e > 0.5) değerlere ulaşması gerekmektedir.  
               Wisdom, 1983 ve 1985 yılındaki çalışmalarında 3/1 rezonansı yakınındaki as- 
teroidlerin dışmerkezliklerinde sıçrama meydana geldiğini, nümerik integrasyon kullana- 
rak doğrulamıştır. Haritalama tekniğini kullanan Murray ve Fox (1984), 3/1 rezonansı i- 
çin, Murray (1986), 3/1 ve 2/1 rezonansları için tekrar çalıştılar. Bu çalışmaların sonuç- 
ları da bu iki rezonansın, dışmerkezliklerde büyük değişimlerin meydana geldiği büyük 
kaos bölgeleri olduğunu göstermektedir. 
               Cebirsel haritalama tekniğinin, hızlı olması ve asteroid hareketlerinin bu teknik- 



le çok geniş parametre aralıkları için çalışılabilmesi gibi avantajlarının yanısıra, bir de de- 
zavantajı bulunmaktadır. Haritalama denklemlerinde, R tedirginlik fonksiyonu, dışmer- 
kezliğin belirli bir mertebesine kadar alınmaktadır. Örneğin, Wisdom (1982), Murray ve 
Fox (1984) ve Murray (1986), R' yi dışmerkezliğin ikinci mertebesine kadar almışlardır. 
Eğer, asteroidlerin dışmerkezlikleri küçük kalırsa bu yaklaştırma doğrudur. Ancak, rezo- 
nans asteroidlerinin dışmerkezlikleri büyük değerler alabilir ve bu nedenle böyle bir kı- 
saltma önemli hatalara neden olabilir. 
 
   5.5.  M. Yoshikawa' nın Rezonans Asteroidleri ile İlgili Çalışmaları 
 
               Japonya Ulusal Gözlemevi astronomlarından M. Yoshikawa, 1988 yılında 
yaptığı çalışmalarında, biri yarı-analitik bir model, diğeri ise hareket denklemlerinin nü- 
merik integrasyonu olmak üzere iki farklı yöntem kullanarak rezonans asteroidlerinin ha- 
reketlerini incelemiştir. Yarı-analitik model, R tedirginlik fonksiyonunda, dışmerkezliğin 
herhangi bir mertebesine kısaltma yapılmadan geliştirildiği için dışmerkezlik ne kadar bü- 
yük olursa olsun doğru sonuçlar vermektedir. Burada yöntemin ayrıntılarına girilmeye- 
cektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yoshikawa (1988). Yoshikawa' nın çalışmalarında kullanı- 
lan 28 rezonans Çizelge 5.5.1' de verilmiştir. Çizelgede gösterilen bütün rezonanslar için 
( p + q ) < 10' dur. 
               Yoshikawa' nın çalışmalarında, yarı-analitik model ile dışmerkezlikteki değişim 
incelendikten sonra, tüm hareket denklemlerine nümerik integrasyon uygulanarak mode- 
lin sonuçları doğrulanmıştır. Hesaplamalarda, tedirgin edici gezegenler olarak, Jüpiter ve 
Satürn' ün her ikisi birden hesaba katılmıştır. Çünkü, Jüpiter ve Satürn' ün ikisinin birden 
etkisi hesaba katıldığında, asteroidlerin yörünge evrimleri, sadece Jüpiter' in etkisinin gö- 
zönüne alındığı hasaplamalara göre bazı nitel ve nicel değişimler göstermekte ve astero- 
idlerin gerçek hareketlerine çok daha yakın sonuçlar elde edilmektedir. 
               Jüpiter ve Satürn' ün yörünge elemanlarının başlangıç değerleri ve kütleleri, he- 
saplamalarda aşağıdaki şekilde alınmıştır: 
 
                  ao (AB) eo io Ωo ωo lo 

Jüpiter 5.2025217 0º.0480707 0º.36093 307º.53069 15º.66323 311º.27450 
Satürn 9.5540582 0º.0514905 0º.88994 127º.53069 92º.47354 145º.48557 
 
MJüp = 1.9000 × 10 ³º gr 
MSat  = 0.6689 × 10 ³º gr 
 
               Burada, ao, eo, io, Ωo, ωo ve lo sırasıyla, yarı-büyük eksen uzunluğu, dışmer- 
kezlik, yörüngenin ekliptik düzlemine eğimi, çıkış düğümünün boylamı, enberi noktasının 
boylamı ve ortalama anomaliyi göstermektedir.  
 
Çizelge 5.5.1.  Yoshikawa' nın çalışmalarında kullanılan rezonanslar. Burada, (p+q) / p : Rezonans, 
                           a : Yarı-büyük eksen uzunluğu ve <σ > : Kritik σ  açısının salınım merkezidir.  
_____________________________________________________________ 
(p+q) / p        q              a (AB)             <σ >                    Açıklamalar 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    9/1            8             1.2024           180°            
    8/1            7             1.3007               0° 



    7/1            6             1.4217           180° 
    6/1            5             1.5756               0° 
    5/1            4             1.7793           180° 
    9/2            7             1.9087               0° 
    4/1            3             2.0647               0°           Ana Asteroid Kuşağı' nın iç sınırı 
    7/2            5             2.2569               0° 
    3/1            2             2.5011           180°           Kirkwood Boşluğu (Hestia) 
    8/3            5             2.7055               0° 
    5/2            3             2.8244               0°           Kirkwood Boşluğu 
    7/3            4             2.9573           180°           Kirkwood Boşluğu 
    9/4            5             3.0299               0° 
    2/1            1             3.2774               0°           Kirkwood Boşluğu (Hecuba) 
    9/5            4             3.5159           180° 
    7/4            3             3.5826               0° 
    5/3            2             3.7010           180° 
    8/5            3             3.8031               0° 
    3/2            1             3.9703               0°            Hilda Grubu 
    7/5            2             4.1572           180° 
    4/3            1             4.2947               0°            Thule 
    9/7            2             4.4000           180° 
    5/4            1             4.4835               0° 
    6/5            1             4.6072               0° 
    7/6            1             4.6945               0° 
    8/7            1             4.7595               0° 
    9/8            1             4.8097               0° 
    1/1            0             5.2026           ±60°            Trojan Asteroidleri 
 
               Yoshikawa, bu 28 rezonansı aşağıdaki şekilde beş alt gruba ayırmıştır: 
 
1) Kirkwood Boşlukları: 3/1, 5/2, 7/3, 2/1 
2) Gruplar (toplanmalar): 3/2, 4/3, 1/1 
3) q = 5 olan rezonanslar: 7/2, 8/3, 9/4 
4) İç bölgedeki rezonanslar: 4/1, 9/2, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1 
5) Dış bölgedeki rezonanslar: 9/5, 7/4, 5/3, 8/5, 7/5, 9/7, 5/4, 6/5, 7/6, 8/7, 9/8 
 
               Bütün rezonanslar için yarı-analitik model kullanıldıktan sonra, gerçek ve ku- 
ramsal asteroidler için nümerik integrasyon uygulanarak elde edilen sonuçlar şöyledir: 
 
1.  Kirkwood Boşlukları' na karşılık gelen rezonanslarda, bazı kuramsal asteroidlerin dış- 
     merkezlikleri, 10 000 ile 100 000 yılda 0.4 veya daha büyük değerlere ulaşmaktadır. 
2.  Gruplara karşılık gelen rezonanslardaki asteroidlerin dışmerkezlikleri 0.3' ten küçük 
     kalmaktadır. Diğer bir deyişle, bu asteroidler, dışmerkezliğin artış göstermediği böl- 
     gelerde bulunmaktadırlar. 
3.  7/2 ve 8/3 rezonanslarındaki asteroidler için yüzyıllık rezonans ν6 bulunmaktadır ve 
     bu asteroidlerin dışmerkezliklerinde, 1 000 000 yıllık bir zaman ölçeğinde, büyük 
     (∆e ≈ 0.3) değişimler ortaya çıkmaktadır. Ancak, 9/4 rezonansı için yüzyıllık rezonans 
     ν6 bulunmamaktadır ve dışmerkezlikteki değişim küçük olmaktadır. 
4.  4/1 rezonansı çok güçlü bir rezonanstır ve küçük dışmerkezlikler büyüyerek, hemen 



     hemen 1' e ulaşmaktadır. Dışmerkezlikteki büyük değişim 5/1 rezonansında da mey- 
     dana gelmektedir, fakat, Ana Asteroid Kuşağı' nın iç bölgesinde bulunan diğer rezo-  
     nanslarda meydana gelmemektedir. 
5.  Ana Asteroid Kuşağı' nın dış bölgesindeki rezonansların büyük kısmında, asteroid 
     hareketleri kararsızdır. 
 
               Kirkwood Boşlukları ve Gruplar: 
 
               3/1, 5/2, 7/3 ve 2/1 Kirkwood Boşlukları' ndaki kuramsal asteroidler için,  
çeşitli başlangıç koşulları kullanılarak yapılan hesaplamalardan elde edilen sonuçlar 
Çizelge 5.5.2. a-d' de, Hilda Grubu (3/2 rezonansı), Thule (4/3 rezonansı) ve Trojan 
Asteroidleri (1/1 rezonansı) için elde edilen sonuçlar ise Çizelge 5.5.3. a-c' de verilmiştir. 
 
Çizelge 5.5.2.a-d.  Kirkwood Boşlukları' ndaki kuramsal asteroidler için, çeşitli başlangıç koşullarına 
                                 göre nümerik integrasyon sonucu elde edilen dışmerkezlik ve yörünge eğimleri. 
                                 ao, eo, (ω - ωj)o ve σ o değerleri sırasıyla, yarı-büyük eksen uzunluğunun, dışmer- 
                                 kezliğin, asteroid ve Jüpiter yörüngelerinin enberi noktalarının boylamları arasın- 
                                daki farkın ve kritik σ   açısının başlangıç değerlerini göstermektedir. Minimum ve 
                                maksimum dışmerkezlikler (e min, e max) ve yörünge eğimleri (i min, i max), süre sütu- 
                                nunda gösterilen zaman aralığı için yapılan nümerik integrasyon ile bulunmuştur. 
                               σ  sütunundaki C ve L harfleri sırasıyla, σ ' nın dolanım veya salınım yaptığını be- 
                                lirtmektedir. 7/3 rezonansında bazı asteroidlerin σ o değerlerinin ~180º şeklindeki 
                                gösteriminin anlamı şudur: σ  = 180º olduğu zaman, başlangıç ortalama anomali l 
                                nin değeri  l + 1 olmaktadır. C-2 asteroidi ise, Jüpiter' e çok fazla yaklaşmıştır ve  
                                yörünge elemanları çok büyük ölçüde değişmiştir. Bütün asteroidler için io = 5º ve 
                                (Ω - Ω j)o = 90º alınmıştır. 
 
a) 3/1 Rezonansı: 
______________________________________________________________ 
Ast.     ao (AB)   eo   (ω - ωj)o   σ o        Süre       e min     e max     i min      i max    σ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A-1       2.50     0.1     180º     180º     300000     0.09     0.36     2º.8     6º.4      L 
A-2       2.50     0.1     180º       90º     300000     0.01     0.43     2º.9   12º.6      L, C 
A-3       2.50     0.1     180º         0º     300000     0.05     0.29     3º.9     6º.1      C 
A-4       2.50     0.1         0º     180º     120000     0.01     0.45     1º.2     6º.5      L, C 
A-5       2.50     0.3     180º     180º     600000     0.13     0.58     2º.3   28º.1      L 
A-6       2.50     0.3     180º         0º     300000     0.24     0.50     3º.7     6º.8      C 
A-7       2.48     0.1     180º     180º     120000     0.07     0.18     4º.1     5º.9      C 
 
b) 5/2 Rezonansı: 
_______________________________________________________________ 
Ast.     ao (AB)   eo   (ω - ωj)o   σ o        Süre       e min     e max     i min      i max    σ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B-1       2.82     0.1     180º         0º     100000     0.09     0.48     4º.6     7º.7      L 
B-2       2.82     0.1     180º       45º     100000     0.09     0.51     4º.1     7º.1      L 
B-3       2.82     0.1     180º       90º     600000     0.04     0.76     3º.5     9º.6      L, C 
B-4       2.82     0.1     180º     180º     900000     0.05     0.79     3º.2     9º.6      L, C 
B-5       2.82     0.1         0º         0º     600000     0.01     0.11     4º.2     5º.7      C 
B-6       2.82     0.5         0º         0º     600000     0.06     0.77     3º.4     9º.4      L, C 



 
c) 7/3 Rezonansı: 
_______________________________________________________________ 
Ast.     ao (AB)   eo   (ω - ωj)o   σ o        Süre       e min     e max     i min      i max    σ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C-1       2.955   0.2         0º     180º     300000     0.18     0.65     3º.5     8º.4      L 
C-2       2.955   0.2         0º       90º     500000      ----      ----     ----     ----       L, C 
C-3       2.955   0.2         0º         0º     900000     0.09     0.64     3º.8     8º.9      L, C 
C-4       2.955   0.1         0º     180º     900000     0.01     0.11     4º.4     5º.6      C 
C-5       2.955   0.2         0º   ~180º     300000     0.18     0.58     3º.6     7º.6      L 
C-6       2.93     0.2         0º     180º     300000     0.11     0.21     4º.2     5º.6      C 
C-7       2.93     0.2         0º   ~180º     300000     0.11     0.21     4º.2     5º.6      C 
 
d) 2/1 Rezonansı: 
_______________________________________________________________ 
Ast.     ao (AB)   eo   (ω - ωj)o   σ o        Süre       e min     e max     i min      i max    σ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D-1       3.28     0.1     180º         0º       60000     0.09     0.19     4º.3     5º.8      L 
D-2       3.28     0.1     180º       60º       60000     0.08     0.18     4º.3     5º.7      L 
D-3       3.28     0.1     180º     120º       60000     0.02     0.23     4º.3     5º.7      L 
D-4       3.28     0.1     180º     150º     300000     0.03     0.32     4º.8   10º.6      L 
D-5       3.28     0.1     180º     180º       60000     0.02     0.25     4º.1     5º.7      C 
D-6       3.28     0.2     180º         0º     300000     0.16     0.23     4º.0     6º.6      L 
D-7       3.28     0.2     180º       60º       60000     0.17     0.23     5º.0     6º.2      L 
D-8       3.28     0.2     180º     120º       60000     0.15     0.33     4º.2     5º.7      L 
D-9       3.28     0.2     180º     150º     600000     0.13     0.66     3º.1     8º.7      L 
D-10     3.28     0.2     180º     180º     300000     0.11     0.36     3º.8     6º.1      C 
D-11     3.28     0.3     180º         0º     300000     0.23     0.33     4º.3     6º.3      L 
 
Çizelge 5.5.3 a-c.  Gruplardaki gerçek ve kuramsal asteroidler için başlangıç koşulları ve nümerik in- 
                                  tegrasyon sonucu elde edilen dışmerkezlik ve yörünge eğimleri. E-1: 153 Hilda,  
                                  E-2: Kuramsal Hilda, F-1: 279 Thule, F-2 ve F-3: Kuramsal Thuleler, G-1:  588  
                                 Achilles, G-2: 2920 Automedon, G-3: 617 Patroclus ve G-4: 2223 Sarpedon. F-3  
                                 asteroidi Jüpiter' e çok yaklaşmış ve yörünge elemanları büyük ölçüde değişmiştir. 
 
a) 3/2 Rezonansı: 
__________________________________________________________________ 
Ast. ao(AB)   eo        io        Ωo       ωo       σ o          Süre    e min   e max   i min   i max   σ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-1   3.974   0.14   8º.82   237º.5   271º.5   -22º.8     10 000    0.09   0.26    8º.2   9º.3   L 
E-2   3.974   0.40   8º.82   237º.5   271º.5   -22º.8   150 000    0.27   0.57    1º.9  12º.3  L, C 
 
b) 4/3 Rezonansı: 
__________________________________________________________________ 
Ast. ao(AB)   eo        io        Ωo       ωo       σ o          Süre    e min   e max   i min   i max   σ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F-1    4.273   0.01   1º.30    31º.3   144º.8     47º.5      5 000     0.00   0.14    0º.9   1º.7    L 
F-2    4.273   0.10   1º.30    31º.3   144º.8     47º.5    10 000     0.07   0.23    0º.9   1º.7    L 
F-3    4.273   0.20   1º.30    31º.3   144º.8     47º.5      7 000      ----    ----    ----    ----    L 
 



c) 1/1 Rezonansı: 
__________________________________________________________________ 
Ast. ao(AB)   eo        io        Ωo       ωo       σ o          Süre    e min   e max   i min   i max   σ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G-1   5.176   0.149   11º.78   312º.6    87º.9   -62º.7   10 000   0.04   0.16   11º.5  11º.8   L 
G-2   5.197   0.032   21º.99   234º.5    70º.9   -40º.4   10 000   0.02   0.07   21º.9  22º.2   L 
G-3   5.233   0.139   21º.32    40º.7   350º.7    58º.9   10 000   0.04   0.16   21º.1   21º.5   L 
G-4   5.150   0.015   16º.78   226º.1   272º.5   53º.9  120 000   0.00   0.10   16º.4   17º.1   L 
 
               q = 5 Olan (7/2, 8/3, 9/4) Rezonanslar ile 4/1 ve 5/1 Rezonansları: 
 
               q = 5 olan 7/2, 8/3 ve 9/4 rezonansları ile 4/1 ve 5/1 rezonansları için elde edi- 
len sonuçlar Çizelge 5.5.4. a-e' de verilmiştir. 
 
Çizelge 5.5.4. a-e.  7/2, 8/3, 9/4, 4/1 ve 5/1 rezonanslarındaki, gerçek ( I-3: 1931TK ) ve kuramsal as- 
                                  teroidler için başlangıç koşulları ve nümerik integrasyon sonucu elde edilen dış- 
                                  merkezlik ve yörünge eğimleri. I-3 için (Ω-Ωj)o = 77º.56' dır. Diğer bütün asteroid- 
                                  ler için (Ω-Ωj)o = 90º alınmıştır. J-1 asteroidi Jüpiter' e çok yaklaşmış ve yörünge  
                                 elemanları büyük ölçüde değişmiştir. 
 
a) 7/2 Rezonansı: 
________________________________________________________________ 
Ast.   ao(AB)     eo       io   (ω - ωj)o  σ o       Süre       e min   e max     i min    i max    σ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H-1    2.257    0.35   5º.0      0º        0º     1 500 000     0.18    0.48     3º.5    6º.6     L 
H-2    2.257    0.35   5º.0      0º      90º     1 200 000     0.21    0.45     3º.6    6º.5     L, C 
H-3    2.257    0.35   5º.0      0º    180º       300 000     0.22    0.39      3º.7    6º.0     L, C 
 
b) 8/3 Rezonansı: 
________________________________________________________________ 
Ast.  ao(AB)   eo       io   (ω - ωj)o  σ o         Süre       e min   e max     i min    i max    σ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I-1    2.705   0.35    5º.0      0º        0º.0   2 000 000     0.26    0.67     3º.1     8º.2     L 
I-2    2.705   0.25    5º.0      0º        0º.0     300 000     0.16    0.26     4º.0     5º.7     L, C 
I-3    2.706   0.20  15º.7      37º     -85º.2     300 000     0.13    0.28   13º.9    17º.1     L, C 
I-4    2.705   0.35    1º.0      0º        0º.0     500 000     0.31    0.64     0º.5     2º.2     L 
 
c) 9/4 Rezonansı: 
________________________________________________________________ 
Ast.  ao(AB)   eo       io   (ω - ωj)o  σ o       Süre       e min   e max     i min    i max    σ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J-1    3.03    0.40     5º.0      0º       0º      300 000      ----    ----     ----    ----      L 
J-2    3.03    0.35     5º.0      0º       0º      300 000     0.32    0.41    3º.5    6º.3     L 
J-3    3.03    0.30     5º.0      0º       0º      300 000     0.24    0.32    3º.9    5º.7     L 
J-4    3.03    0.20     5º.0      0º       0º      300 000     0.12    0.23    4º.1    5º.7     L, C 
 
d) 4/1 Rezonansı: 
________________________________________________________________ 
Ast.  ao(AB)   eo      io   (ω - ωj)o  σ o       Süre       e min   e max     i min    i max    σ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



K-1  2.065   0.10    5º.0    180º      0º    2 100 000    0.03   0.984    4º.8    57º.3   L 
K-2  2.065   0.10    5º.0    180º    90º    1 100 000    0.07   0.997    4º.6    65º.1   L, C 
K-3  2.065   0.10    5º.0    180º  180º    1 300 000    0.09   0.989    3º.7    42º.8   L, C 
K-4  2.065   0.10    5º.0        0º      0º    1 800 000    0.04   0.995    5º.0    68º.5   L, C 
K-5  2.065   0.10  15º.0    180º      0º      500 000    0.10   0.780  13º.1    33º.1   L 
K-6  2.065   0.02    5º.0    180º      0º      400 000    0.02   0.870    5º.0    26º.0   L, C 
K-7  2.065   0.02    5º.0        0º      0º      300 000    0.00   0.570    5º.0    12º.8   L, C 
 
e) 5/1 Rezonansı: 
__________________________________________________________________ 
Ast.  ao(AB)   eo     io   (ω - ωj)o  σ o       Süre       e min   e max     i min    i max    σ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L-1    1.78    0.3    5º.0    180º    180º    850 000    0.29    0.57    5º.0    16º.3    L, C 
 
               Ana Asteroid Kuşağı' nın dış kısmındaki rezonanslar: 
 
               9/5, 7/4, 5/3, 8/5, 7/5 ve 5/4 rezonanslarındaki birer kuramsal asteroid için 
elde edilen sonuçlar Çizelge 5.5.5' te verilmiştir. 
 
Çizelge 5.5.5.  9/5, 7/4, 5/3, 8/5, 7/5 ve 5/4 rezonanslarındaki kuramsal asteroidler için başlangıç koşul- 
                           ları ve nümerik integrasyon sonucu elde edilen dışmerkezlik ve yörünge eğimleri. Bü- 
                           tün asteroidler için io = 5º ve (Ω-Ωj)o = 90º alınmıştır. N-1, Q-1 ve R-1 asteroidleri  
                           Jüpiter' e çok yaklaşmış ve yörünge elemanları çok büyük ölçüde değişmiştir. 
__________________________________________________________________ 
Ast.             ao (AB)     eo   (ω - ωj)o   σ o       Süre     e min   e max    i min    i max     σ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M-1 (9/5)     3.5159    0.10    180º    180º    200 000     0.05   0.19    4º.4    5º.8     L, C 
N-1 (7/4)     3.5826     0.10    180º        0º     10 000      ----    ----     ----    ----      L 
O-1 (5/3)     3.7010    0.10     180º    180º      60 000     0.08   0.30    1º.7    5º.2     L 
P-1 (8/5)     3.8031     0.05     180º        0º    200 000     0.01   0.20    4º.0    6º.3     L, C 
Q-1 (7/5)     4.1572    0.03     180º    180º        4 000      ----   ----      ----    ----     L, C 
R-1 (5/4)     4.4835     0.10     180º        0º       2 000       ----   ----      ----    ----     L 
 
               Yarı-büyük eksen uzunluğu, 3.47 AB ≤ a ≤ 3.80 AB aralığında olan gerçek 
asteroidler için elde edilen sonuçlar Çizelge 5.5.6' da verilmiştir. 
 
Çizelge 5.5.6.  Yarı-büyük eksen uzunluğu, 3.47 AB ≤ a ≤ 3.80 AB aralığında olan gerçek asteroidler  
                           için başlangıç koşulları ve nümerik integrasyon sonucu elde edilen dışmerkezlik ve  
                           yörünge eğimleri. Nümerik integrasyonun süresi bütün asteroidler için 60 000 yıldır. 
                           <a >: Asteroidin ortalama yarı-büyük eksen uzunluğunu, < i >: Ortalama yörünge eği- 
                           mini ve (ω - ωj): ω - ωj açısının dolanım (C) veya, 0º etrafında salınım (L) yaptığını  
                           göstermektedir. ( *) işareti, salınımın 180º etrafında olduğunu belirtmektedir. 
_____________________________________________ 
  Ast.        <a >        e min         e max          < i >      (ω- ωj)   
------------------------------------------------------------------------ 
    87         3.485        0.002       0.115         9º.84         C 
  107         3.486        0.033       0.157         9º.71         C 
  414         3.504        0.010       0.128         8º.27         C 
  536         3.499        0.011       0.102       18º.52         C, L * 
1328         3.497        0.049       0.171         6º.36         C 



2208         3.498        0.001       0.101         4º.28         C, L 
3095         3.497        0.002       0.108         4º.21         C, L 
 

  721         3.552        0.018       0.144         7º.66         C 
  909         3.542        0.001       0.123       17º.91         C, L * 
1574         3.537        0.010       0.147       15º.62         C 
2697         3.558        0.002       0.115         4º.86         C 
3092         3.541        0.017       0.145       10º.77         C 
 

  522         3.629        0.001       0.101         3º.29         C, L 
2311         3.636        0.001       0.084         6º.01         C, L 
2932         3.624        0.007       0.130         2º.16         C 
 

1144         3.756        0.001       0.113         9º.07         C, L 
 
                 Yoshikawa, Çizelge 5.5.1' de gösterilen 28 rezonansta yeralan gerçek ve ku- 
ramsal asteroidlerin dışmerkezlik değişimlerini, yarı-analitik bir model ve nümerik integ- 
rasyon ile inceleyerek, geniş bir bölge için elde etmiştir. Bu 28 rezonans için elde edilen  
sonuçlar Çizelge 5.5.7' de toplu halde verilmiştir. 
 
Çizelge 5.5.7.  Rezonans asteroidlerinin dışmerkezliklerindeki değişimler. Model sütunundaki S ve L  
                           harfleri sırasıyla, yarı-analitik modele göre bulunan dışmerkezlik değişiminin küçük  
                           (∆e ≤ 0.2) veya büyük (∆e ≥ 0.2) olduğunu göstermektedir. Nümerik integrasyon sütu- 
                           nunda, e baş, yörüngenin başlangıç dışmerkezliğini, e min ve e max ise sırasıyla, nümerik  
                          integrasyon sonucu elde edilen minimum ve maksimum dışmerkezlikleri göstermektedir.   
         
REZ.           MODEL                  NÜMERİK  İNTEGRASYON               AÇIKLAMA  
(p+q) / p                                 e baş     e min           e max    
   9/1       S        
   8/1       S        
   7/1       S        
   6/1       S        
   5/1           L 0.30      0.30      0.56    
   9/2       S        
   4/1           L                      0.10      0.05      0.98 Ana Kuşağın iç sınırı  
   7/2       S         0.35      0.20      0.48 Yüzyıllık rezonans ν6 var  
   3/1       L         0.10      0.05      0.44 Kirkwood Boşluğu  
   8/3       L         0.35      0.30      0.67 Zayıf bir boşluk, ν6 var  
   5/2       L         0.10      0.05      0.82 Kirkwood Boşluğu  
   7/3       L         0.20      0.10      0.65 Kirkwood Boşluğu  
   9/4       L         0.35      0.32      0.42    
   2/1       S         0.20      0.18      0.23 K. Boşluğu, σ,0º de sabit  
   2/1       L         0.20      0.12      0.65 K. B. σ, 0º etr. salınım yapar   
   9/5       L         0.10      0.05      0.20    
   7/4       L         0.10      0.10      0.45 Jüpiter' e yakın geçiş olur  
   5/3       L         0.10      0.07      0.30    
   8/5       L         0.05      0.03      0.22    
   3/2       L         0.15      0.08      0.27 Hilda Grubu  
   7/5       S         0.03      0.03      0.18 Jüpiter' e yakın geçiş olur  
   4/3       S         0.02      0.02      0.17 Thule  
   9/7       S        
   5/4       S         0.10      0.10      0.22 Jüpiter' e yakın geçiş olur  



   6/5       S        
   7/6       S        
   8/7       S        
   9/8       S        
   1/1       S         0.15      0.05      0.16 Trojan Asteroidleri  
 
 
               Çizelge 5.5.7' de yeralan rezonanslar, yarı-analitik modelden elde edilen so- 
nuçlara göre kabaca iki gruba ayrılmaktadır: L ve S. 
               L ile işaretlenen rezonanslar, asteroidlerin dışmerkezliklerinin küçük başlangıç 
değerlerine (0 ≤ e baş ≤ 0.3) sahip olup, büyük (∆e ≥ 0.2) artışlar gösterdiği rezonanslardır. 
S ile işaretlenen rezonanslar ise, asteroidlerin dışmerkezliklerindeki değişimlerin küçük 
(∆e ≤ 

σ

0.2) olduğu rezonanslardır. Ana Asteroid Kuşağı' nın iç bölgesindeki rezonansların 
çoğu, yüksek mertebeden rezonanslar oldukları için S grubundandırlar. Dış bölgede bu- 
lunan 3/2 rezonansı da S ile işaretlenmiştir. Bunun nedeni, bu rezonansta bulunan büyük 
dışmerkezliğe sahip asteroidlerin, Jüpiter' e olan yakın geçişlerinden dolayı kararlı olma- 
malarıdır. Yarı-büyük eksen uzunlukları, 2.0 AB ≤ a ≤ 4.0 AB arasında olan ve σ ' nın 
küçük salınım genliğine sahip olduğu rezonanslardan, 7/2 ve 2/1 rezonansları dışındaki- 
lerin hepsi L ile işaretlenmiştir. 
               Çizelge 5.5.7' de ayrıca, herbir rezonans için nümerik integrasyonun bir sonu- 
cu verilmiştir. Asteroidlerin yörünge evrimleri, onların başlangıç değerlerine ve nümerik 
integrasyonun uygulandığı zaman aralığına şiddetle bağlıdır. Çizelgedeki sonuçlar, çalış- 
malarda elde edilen en büyük dışmerkezlik değişiminin olduğu durumları göstermektedir. 
            Bu sonuçlardan, Kirkwood Boşluklarına karşılık gelen (4/1, 3/1, 5/2, 7/3, 2/1) 
rezonanslardaki asteroidlerin dışmerkezliklerinin 0.4' ten daha büyük değerlere ulaşabi- 
leceği görülmektedir. Dışmerkezlikteki bu büyük değişimler, σ  kritik açısı 0º ya da 180º 
etrafında salınım yaparken meydana gelmektedir. Özel olarak, 2/1 rezonansında dışmer- 
kezlik, σ  kritik açısının salınım genliğinin büyük değerleri için, büyük değerlere ulaşmak- 
tadır. Gruplara karşılık gelen (3/2, 4/3, 1/1) rezonanslardaki gerçek asteroidlerin hare- 
ketleri ise oldukça kararlıdır ve dışmerkezlikleri büyük değişim göstermez. Bu asteroid- 
lerin σ  kritik açılarının salınım genliği küçüktür. Nümerik sonuçlar, Ana Asteroid Kuşağı' 
nın dış bölgesinde bulunan diğer rezonanslardaki asteroid hareketlerinin, 5/3 rezonansı 
hariç, kararlı olmadığını göstermektedir. 
               Çalışmalardan elde edilen diğer bir ilgi çekici sonuç ta, ortalama hareket rezo- 
nansıyla, yüzyıllık rezonans ν6' nın eşleşmesidir. Bu eşleşme, 7/2 ve 8/3 rezonanslarında, 

  kritik açısı salınım yaparken meydana gelmektedir ve 8/3 rezonansı çevresindeki aste- 
roidlerin dağılımı bu eşleşme mekanizmasıyla açıklanabilmektedir. 
               Yoshikawa' nın çalışmalarından elde edilen sonuçlar, Kirkwood Boşlukları ve 
grupların kökeni hakkındaki şu hipotezi desteklemektedir: 
               Ana Asteroid Kuşağı' nda veya Kuşağın sınırlarında yeralan bir rezonansta bu- 
lunan asteroidlerin σ  kritik açıları, herhangi bir zamanda, bazı etkiler nedeniyle salınım 
yapmaya başlar. Bunu takiben, bu asteroidlerin dışmerkezlikleri, çalışmalarda kullanılan 
yarı-analitik modelin gösterdiği şekilde büyük değişimler göstermeye başlar. Dışmerkez- 
likteki bu büyük değişimler ayrıca, ortalama hareket rezonansı ile yüzyıllık rezonans ν6'  
nın eşleşmesi etkisiyle de meydana gelir. Dışmerkezlikler yeterli derecede büyük hale 
geldiğinde, asteroidler, büyük gezegenlere yakın geçişler yaparlar ve bunun sonucunda 



da yörüngeleri büyük ölçüde değişir. Böylece, bu rezonanslarda boşluklar oluşur. Bu hi- 
potez, Wisdom' un (1981) 3/1 rezonansı için ortaya koyduğu hipotezle benzerdir. Diğer 
taraftan, Ana Asteroid Kuşağı' nın dış bölgelerinde yeralan bir asteroidin dışmerkezliği 
büyükse ya da σ  kritik açısı dolanım yapıyorsa, asteroid, er veya geç Jüpiter' e yakın 
geçiş yapacaktır. Bu nedenle, bu şekildeki asteroidler orijinal başlangıç yörüngelerinde 
bulunamazlar. Bazı özel rezonanslardaki asteroidlerin ise, dışmerkezlikleri artmaz ve σ   
kritik açıları belirli değerlerde sabit kalır. Bu nedenle, bu rezonanslardaki asteroidler 
Jüpiter' e yakın geçiş yapmazlar ve bunların bu özel rezonanslardaki varlıkları ile grup- 
lar (toplanmalar) oluşur. 
 
   5.6.  2/1 Kirkwood Boşluğu' nun Kökeni  ile İlgili Yeni Çalışmalar 
 
               Günümüzde gök mekaniği, Kirkwood Boşlukları' nın hemen hemen hepsinin 
kökeni hakkında yeterli açıklamalar sağlamıştır. Örneğin, 4/1, 3/1, 5/2 ve 7/3 rezonans- 
ları için, yüzyıllık (ω - ωj) ve (ω - ωs) açıları ve kritik σ  açısının hareketleri (ω: Asteroidin, 
ωj: Jüpiter' in ve ωs: Satürn' ün enberi noktalarının boylamı), rezonans asteroidlerinin dış- 
merkezliklerini, Mars yörüngesini veya Yer yörüngesini kesecek değerlere çıkmaya zor- 
lar (Wisdom 1982, 1985, Yoshikawa 1989, 1990, 1991, Moons ve Morbidelli 1995) 
ve böylece, rezonans asteroidleri ile gezegenler arasında yakın karşılaşmalar meydana 
gelir. Bu yakın karşılaşmalar sonucunda gezegenlerin oluşturduğu güçlü tedirginlik etkile- 
ri nedeniyle, rezonans asteroidlerinin yörüngeleri bozulur ve rezonansı terkederler. Bu 
şekilde, asteroidlerin rezonansı terketmeleriyle de Kirkwood Boşlukları oluşur. Bazı du- 
rumlarda ise, dışmerkezlik 1'e kadar ulaşabilir ve rezonans asteroidi, Güneş' e çarpabilir 
(Farinella ve ark. 1994, Morbidelli ve Moons 1995, Froeschle ve ark. 1995). 
               Kirkwood Boşlukları içerisinde en fazla dikkate değer olan durum, hala kıs- 
men olarak açıklanamamış olan 2/1 Boşluğu' dur. Giffen (1973), 2/1 rezonansı içerisin- 
de, küçük dışmerkezlikte bir kaos bölgesi olduğuna işaret etmiş ve bu durum, Froeschle 
ve Scholl (1981), Murray (1986) ve Wisdom (1987) tarafından kesin olarak belirlen- 
miştir. Böyle bir kaos bölgesi, 2/1 rezonansı için, kritik σ  açısının salınım dönemi ile yüz- 
yıllık açı (ω - ωj)' nin dolanım dönemi arasındaki ikincil rezonansa bağlıdır (Henrard ve 
Lemaitre 1986, 1990, Moons ve Morbidelli 1993). Düzlemsel problemde, kaos bölge- 
si düzenli invaryant (değişmez) eğrilerle sınırlanmıştır ve böylece, dışmerkezlik büyük de- 
ğerlere ulaşamaz (Froeschle ve Scholl 1981). Bununla beraber Wisdom (1987), bazı 
yörüngelerin, bu kaos bölgesinden büyük dışmerkezliklere doğru, büyük yörünge eğimin- 
deki bir kanaldan geçerek gidebileceklerini nümerik olarak göstermiştir. Bu kanal, 
Henrard ve arkadaşları tarafından (1995), ikincil rezonans ile yüzyıllık rezonans arasın- 
daki bir köprüye benzer olarak tanımlanmıştır. Buna rağmen, Henrard ve arkaşlarının 
çalışmalarının ışığı altında, 0.25 ile 0.45 arasında dışmerkezlik, küçük yörünge eğimi ve 
kritik açının orta büyüklükteki salınım genliği ile karekterize edilen düzenli bir bölge hala 
var gibi görülmektedir. Bu nedenle, 2/1 rezonansında önemli sayıda asteroidin olmayışı 
hala gizemini korumaktadır. 
               Eğer analitik çalışmalar ile problem tam olarak çözülemezse, nümerik çalışma- 
lar ile yeni olasılıklar elde edilebilir. Bilgisayar teknolojisindeki ilerleme ve özellikle, N- 
cisim problemlerinin nümerik integrasyonu için yeni algoritmaların geliştirilmesi sayesinde 
(Wisdom ve Holman 1991, Levison ve Duncan 1993), 2/1 rezonansındaki gerçek ve 
kuramsal cisimlerin hareketlerini, Güneş Sistemi' nin yaşıyla karşılaştırılabilecek zaman 



aralıkları için integre etmek mümkün hale gelmiştir. Böyle nümerik çalışmalar, 2/1 rezo- 
nansı içerisindeki gerçek dinamik yapının ne olduğunu ortaya çıkartmak ve yarı-analitik 
teorilerin gelecekteki gelişimlerine rehberlik etmek için oldukça yararlı olabilir. 
               Franklin (1994) ve Ferraz-Mello (1994), 2/1 rezonansı için yaptıkları nümerik 
çalışmalarında, ele aldıkları bütün test yörüngelerinin, 0.000 001 yıl ¹ den daha büyük, 
pozitif bir Lyapunov Üssü' ne sahip olduğunu buldular. Lyapunov Üssü ve Lyapunov 
Zamanı şu şekilde tanımlanabilir: 
 
               Lyapunov Zamanı ve Lyapunov Üssü: Güneş Sistemi için yapılan nümerik 
integrasyonlar göstermektedir ki, başlangıçta birbirine yakın olan komşu yörüngeler, za- 
manla üstel olarak birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu ayrılmanın zaman ölçeği, Lyapunov 
Zamanı olarak bilinir. Maksimum Lyapunov Üssü' nün tersi olan Lyapunov Zamanı (TL), 
aynı zamanda, kaosun şiddetinin bir ölçüsüdür. Kaotik yörüngeler pozitif bir Lyapunov 
Üssü' ne ve sonlu bir Lyapunov Zamanı' na sahipken, düzenli veya yarı-periyodik yörün- 
geler için Lyapunov Üssü sıfır ve Lyapunov Zamanı sonsuzdur. Lecar ve ark. (1992), 
Lyapunov Zamanı (TL) ile Olay Zamanı olarak adlandırdıkları diğer bir zaman ölçeği (TE) 
arasında bir bağıntı olduğunu buldular. Olay Zamanı, bir asteroidin gezegen yörüngesi ke- 
sen bir asteroid haline gelmesi için geçmesi gereken zamanı gösteren bir ölçektir. (TL) ile 
(TE) arasındaki bağıntı şu şekildedir: 
 
log (TE / TO) = a + b. log (TL / TO) ................. (5.6.1) 
 
               Burada TO, tedirgin edici ana gezegenin yörünge dönemidir. Bu durumda te- 
dirgin edici ana gezegen Jüpiter olduğundan, TO = PJ dir. TO' a aynı zamanda, normali- 
zasyon zamanı adı da verilir. a ve b ise sabitler olup, Lecar ve arkadaşları tarafından en 
küçük kareler yöntemi ile, a = 1.53 ± 0.34 ve b = 1.73 ± 0.19 olarak bulunmuştur. 
               Franklin ve Ferraz-Mello' nun elde ettiği sonuçlar, invaryant (değişmez) taban- 
lardaki düzenli yörüngelerin ya varolmadığını ya da, bunların, evre uzayında çok az bir 
hacim doldurduklarını (böylece, bunların başlangıç koşullarını seçmenin neredeyse imkan- 
sız olduğunu) gösteren bir belirteç olarak yorumlanmalıdır. Bununla birlikte, Lyapunov 
Üssü bütün 2/1 rezonansı boyunca aynı değere sahip değildir ve orta büyüklükte salınım 
genliğine ve 0.2 ile 0.5 arasında dışmerkezliğe sahip olan yörüngeler için 0.000 01 yıl ¹  
den küçük olmaktadır (Franklin 1994). Maalesef, Franklin (1994) ve Ferraz-Mello' nun 
(1994) çalışmalarındaki nümerik integrasyonlar, 2/1 rezonansından kaçmayı gözlemleye- 
meyecek kadar kısadır (birkaç milyon yıl) ve diffüzyon olaylarının varlığı ile zaman ölçe- 
ğini belirtmek için hiç bir çalışma yapılmamıştır.  
               Alessandro Morbidelli (1995), 2/1 rezonansı için yaptığı çalışmalarında, rezo- 
nansın asteroidler tarafından tamamen boşaltılmadığını, bununla beraber, 2/1 rezonansın- 
da bulunan ve dışmerkezliği e < 0.5 olan on asteroid içinde yalnızca dört tanesinin hemen 
hemen düzenli yörüngelere ve orta büyüklükte dışmerkezlik ve yörünge eğimlerine sahip 
olduklarını belirtmiştir. Morbidelli, 2/1 rezonansı çevresindeki 27 tane asteroidi ele almış 
ve bunların yörüngelerini 38 milyon yıl için integre ederek, Çizelge 5.6.1 ve Şekil 5.6.1' 
deki sonuçları elde etmiştir. 
 
Çizelge 5.6.1.  2/1 rezonansına en yakın asteroidlerin ortalama yörünge elemanları ve dinamik özel- 
                           likleri. Beşinci sütunda gösterilen dinamik özellikler için harflerin anlamları şöyledir:  



                           NR: Rezonans asteroidi değil (nonrezonant), R: Rezonans asteroidi (rezonant) ve  
                           E: Rezonanstan kaçan asteroid (parantez içerisindeki sayı, asteroidin kaç milyar yıl 
                          sonra rezonanstan kaçacağını göstermektedir). Şekil 5.6.1 ile karşılaştırılırsa, NR özel- 
                          liğindeki asteroidler (∆) ile gösterilenlere, R özelliğindeki asteroidler (O) ile gösterilen- 
                          lere ve E özelliğindeki asteroidler de (◊) ile gösterilenlere karşılık gelmektedirler. 
     __________________________________________________________ 
       Ast.                   a                  e                  i                  Özellik 
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
       225              3.380            0.27            21º.0               NR 
       319              3.380            0.24            10º.4               NR 
     1006              3.174            0.34            12º.5               NR 
     1362              3.228            0.37            22º.7               R 
     1921              3.254            0.40            20º.2               E(21) 
     1922              3.246            0.48            36º.2               E(22) 
     2393              3.225            0.19            11º.0               NR 
     2667              3.233            0.18                1º.6               NR 
     2921              3.245            0.16                1º.1               NR 
     3688              3.212            0.48                3º.0               E(30) 
     3727              3.328            0.14                4º.5               NR 
     3789              3.273            0.19                1º.4               R 
     3821              3.252            0.18                1º.0               NR 
     4177              3.311            0.28            17º.6               R 
     6057              3.319            0.10            17º.2               NR 
     75SX             3.313            0.15                2º.3               R 
     78RG1            3.222            0.24                1º.1               NR 
     80PB3             3.254            0.13            20º.1               NR 
     84SY5            3.251            0.15                0º.9               NR 
     85UQ4           3.254            0.13                1º.3               NR 
     90TH7            3.281            0.24                2º.0               R 
     92AK1           3.235            0.17                1º.4               NR 
     4559PL          3.249            0.16                1º.5               NR 
     2672T3           3.209            0.27            13º.2               NR 
     81EX11           3.259            0.31            19º.5               R 
     81EG40           3.222            0.20                1º.2               NR 
     93SK3            3.240            0.28                3º.8               R 
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           Şekil 5.6.1.  2/1 rezonansının sınırları ve numaralanmış asteroidlerin ortalama yörünge ele- 
                                  manlarına göre konumları. (∆) işaretleri, koordinat izdüşüm etkisi nedeniyle re- 
                                  zonans sınırlarının içerisinde görünmelerine rağmen, gerçekte rezonansın dı- 
                                  şında olan asteroidleri gösterirken, (◊) işaretleri, 2/1 rezonansında olup, 38 mil- 
                                  yon yıl içerisinde rezonansın dışına çıkan asteroidleri ve (O) işaretleri de, 38  
                                  milyon yıllık integrasyon süresi boyunca 2/1  rezonansında salınım yapan as- 
                                  teroidleri göstermektedir.  
 
               Şekil 5.6.1' de (∆) ile gösterilen asteroidler, rezonans asteroidi olmadığı orta- 
ya çıkan asteroidlerdir. Bu cisimler için σ  kritik açısı dolanım yapmaktadır ve bunlar, iz- 
düşüm etkisi nedeniyle şekilde rezonans sınırlarının içerisinde gibi görülmektedirler. Ben- 
zer şekilde, rezonans sınırlarına yakın gibi görülen bütün asteroidler, gerçekte rezonansın 
dışında olmalıdırlar. Şekilde (◊) işareti ile gösterilen asteroidler, 2/1 rezonansının içinde 
olan (σ  salınım yapmaktadır), fakat çok kararsız yörüngelere sahip olup, 38 milyon yıl i- 
çerisinde rezonanstan kaçan (σ  dolanım yapmaya başlar) asteroidlerdir. Böylece, bun- 
lar ile Jüpiter arasında yakın karşılaşmalar meydana gelir. Bu üç cismin kaçma zamanları 
Çizelge 5.6.1' de gösterilmiştir. (O) ile gösterilen yedi asteroid ise, 38 milyon yıllık integ- 
rasyon süresi boyunca 2/1 rezonansında kalan asteroidlerdir. Bu yedi asteroidin üçü 
(1362, 4177 ve 81EX11) açıkça, düzensiz evrimlere sahiptirler. Öyle ki, bunların 2/1  
rezonansında uzun süre bulunmaları şüphelidir. Üstelik bunlar oldukça büyük (~20º) yö- 
rünge eğimlerine sahiptirler. Diğer taraftan, geriye kalan dört asteroidin ise (90TH7 belki 
hariç tutulabilir), oldukça düzenli yörüngelere, orta büyüklükte dışmerkezlik ve yörünge 
eğimlerine sahip oldukları görülmektedir. Bu nedenle, 2/1 rezonansındaki iyi belirlenmiş 
yörüngeleriyle, bilinen asteroidler arasında en azından dört tane "iyi" eleman olduğu 
(3789 Zhongguo, 90TH7, 93SK3 ve 75SX) sonucuna varılabilir. Bu nedenle 2/1 rezo- 
zonansı yalnızca "kısmi" bir Kirkwood Boşluğu' dur. O zaman, şu sorular sorulabilir: 



 
- Bu cisimlerin uzun vadeli dinamik evrimleri nasıldır? 
- Bunların kökenleri nedir? 
- Neden şu anda rezonansta sadece bu kadar az sayıda asteroid gözlenmektedir? 
               Birçok kuramsal asteroidin yörüngesinin uzun süreli integrasyonu yapılmış ol- 
masına rağmen, bu soruları cevaplamak için 2/1 rezonansındaki dinamiğin genel bir ince- 
lemesi gerekmektedir. 
 
               2/1 Rezonansındaki Uzun Süreli Kaotik Diffüzyon: 
 
               Morbidelli, 2/1 rezonansındaki uzun süreli dinamik davranışı belirlemek için, 
Çizelge 5.6.2' de gösterilen 24 kuramsal asteroidin yörüngelerini 1 milyar yıl için integre 
etti. Cisimlerin yalnızca dışmerkezlik (e) ve ortalama anomali (M) değerleri farklıdır ve 
bunun sonucu olarak, σ  kritik açıları farklı değerlere sahiptir. a, i, ω ve Ω değerleri ise, 
kolaylık olması için, 3789 Zhongguo adlı asteroidin JD 2449700.5 tarihindeki değerle- 
ri olarak alınmıştır. İntegrasyonda, Jüpiter' den Neptün' e kadar olan gezegenler hesaba 
katılmış ve iç gezegenlerin kütleleri ise Güneş' in kütlesine eklenmiştir. 
 
Çizelge 5.6.2.  2/1 rezonansındaki test asteroidleri için JD 2449700.5 tarihindeki başlangıç koşulları 
                           ve bunların dinamik yaşam süreleri. 
   _________________________________________________________ 
   No.                e                      M                     σ              Yaşam süresi 
                                                                                             (milyon yıl)   
   ------------------------------------------------------------------------------------------- 
     1               0.054               275º.72              120º.14                    38 
     2               0.055               315º.72                80º.14                    19 
     3               0.055               355º.72                40º.14                    21 
     4               0.105               255º.72              140º.14                    13 
     5               0.105               295º.72              100º.14                    27 
     6               0.105               335º.72                60º.14                    62 
     7               0.105                 30º.72                  5º.14                    59 
     8               0.155               275º.72              120º.14                    12 
     9               0.155               315º.72                80º.14                    97 
   10               0.155               355º.72                40º.14                  949 
   11               0.205               255º.72              140º.14                    71 
   12               0.205               295º.72              100º.14              >1000 
   13               0.205               335º.72                60º.14                  407 
   14               0.205                 30º.72                  5º.14                  469 
   15               0.255               275º.72              120º.14                    52 
   16               0.255               315º.72                80º.14              >1000 
   17               0.255               355º.72                40º.14                  361 
   18               0.305               255º.72              140º.14                    21 
   19               0.305               295º.72              100º.14                  763 
   20               0.305               335º.72                60º.14              >1000 
   21               0.305                 30º.72                  5º.14              >1000 
   22               0.355               275º.72              120º.14                    12 
   23               0.355               315º.72                80º.14                  969 
   24               0.355               355º.72                40º.14                  810 
 



               Herbir asteroidin yaşam süresi, o asteroidin, bir Mars yörüngesini kesen cisim 
olması için geçmesi gereken zamanla ölçülmektedir. 24 test asteroidinden yalnızca dört 
tanesi (12, 16, 20 ve 21 numaralı asteroidler) 2/1 rezonansında 1 milyar yıldan uzun sü- 
re yaşamaktadır. Karşıt olarak, başlangıç dışmerkezliğinin küçük (e < 0.15) veya, σ ' nın 
salınım genliğinin büyük olduğu bütün cisimler kısa yaşam sürelerine sahiptirler. Bu da, i- 
kincil rezonanslar ve bunların yüzyıllık rezonanslarla üst üste binmelerine ilişkin kuramsal 
sonuçlarla (Lemaitre ve Henrard 1990, Henrard ve ark. 1995) uyuşmaktadır. İkincil re- 
zonans, asteroidin enberi noktasının dolanım periyodu (Pω) ile kritik açının salınım peri- 
yodu (Pl) arasındaki rezonanstır ve bu rezonansın değeri, n = Pω / Pl ile gösterilir. 
               2/1 rezonansının bir kısmına karşılık gelen ve e ≥ 0.2, σ ≤ 100º ile tanımlanan, 
Lyapunov Üsleri' nin küçük olduğu (Franklin 1994) bilinen ve Henrard ve ark. (1995) 
tarafından, sabit olduğu bulunan bölgede, 361 milyon yıldan daha erken bir zamanda 
(17 numaralı asteroid) bir kaçma meydana gelmemesi dikkat çekicidir. Analitik teoriler 
bu yarı-kararlı bölgedeki kararsızlık için herhangi bir mekanizma bulamadığından, bu du- 
rum şaşırtıcı değildir. Böyle uzun zaman ölçeklerindeki kararsızlık, yalnızca, ikincil rezo- 
nanslar ve çok yüksek mertebeden yüzyıllık rezonanslar ile oluşturulabilir ki, bunlar, böy- 
le teorilerde genellikle hesaba katılmazlar. 
               Bazı yörüngelerin 2/1 rezonansı içerisinde 1 milyar yıl yaşamaları, prensipte 
böyle yörüngelerin hareketlerinin düzenli olduğunu göstermez. 2/1 rezonansı içerisindeki 
diffüzyon olayının varlığını, ilişkilerini ve zaman ölçeğini göstermek için, bazı nümerik he- 
saplanabilir "özel elemanlar" tanımlamak ve bunların zamana göre değişimlerini izlemek 
oldukça faydalıdır. Morbidelli, test asteroidleri için özel elemanları, 10 milyon yıllık bir 
zaman aralığındaki integrasyondan hesaplanan, a nın minimum değeri, e nin maksimum 
değeri ve σ nın salınım genliğinin maksimum değeri olarak almıştır. Test asteroidlerinin 
başlangıç özel elemanları (σ  , e) ve (a, e) aşığıda verilmiştir: 
 
No.    a        e       ∆σ         No.     a         e      ∆σ        No.      a         e      ∆σ 
----------------------------           ----------------------------           --------------------------- 
 1     3.225   0.28   180º             9    3.226   0.20   100º            17    3.244   0.31    70º 
 2     3.216   0.25   180º           10    3.241   0.21     70º            18    3.187   0.36  180º 
 3     3.215   0.21   180º           11    3.187   0.33   165º            19    3.207   0.35  115º 
 4     3.211   0.44   180º           12    3.215   0.25   120º            20    3.233   0.34    85º 
 5     3.220   0.21   180º           13    3.234   0.23     80º            21    3.256   0.43    50º 
 6     3.233   0.19     80º           14    3.251   0.30     60º            22    3.199   0.47  180º 
 7     3.234   0.20     80º           15    3.197   0.31   140º            23    3.221   0.45    80º 
 8     3.198   0.42   180º           16    3.225   0.29   100º            24    3.231   0.45    80º 
 
               Şekil 5.6.2' de, 1 milyar yıllık integrasyon zaman aralığı süresince Mars yörün- 
gesini kesen cisim olmayan dört asteroidin özel elemanlarının (a, e) zamana göre evrimle- 
ri gösterilmektedir. Açıkça görülmektedir ki, bu dört yörüngenin hepsi de, 2/1 rezonansı- 
nı asla terketmemelerine rağmen diffüzyona uğramışlardır. 12 numaralı asteroidin yörün- 
gesinin diffüzyonu orta seviyedeyken, 16 numaralı asteroid ise, integrasyon zaman aralı- 
ğının sonunda neredeyse bir Mars yörüngesini kesen asteroid olmuş ve özel dışmerkezliği 
0.36' yı aşmıştır. Karşılaştırma için, şeklin sağ alt köşesinde, dört dev gezegenin özel ele- 
manlarında aynı süre içerisinde meydana gelen değişimler verilmiştir. Gezegenler için de 
özel elemanlar, test asteroidleri ile aynı şekilde hesaplanmıştır. Dev gezegenlerin yörün- 
gelerinin çok düzenli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bu dört gezegenin özel elemanları 



zamanla değişmemelidir. Gerçekten de Jüpiter' in özel elemanlarının 1 milyar yıllık evrimi, 
tek bir sonucu göstermektedir: Jüpiter' in özel elemanları korunmuştur (değişmemiştir). 
Satürn, Neptün ve özellikle de Uranüs için ise, özel elemanlarda zamanla bir değişim ol- 
duğu görülmektedir. Bunun nedeni, bu gezegenlerin yörüngelerinin yüzyıllık evrimlerinde, 
10 milyon yıl mertebesinde dönemlere sahip olan terimlerin varlığıdır. Bununla beraber, 
bu dört gezegenin diffüzyonları, 2/1 rezonansındaki cisimler için gözlenen diffüzyona gö- 
re çok küçüktür. Buradan şu sonuca varılabilir: Rezonans asteroidleri için gözlenen dif- 
füzyon, ne nümerik integrasyonu yapan kişinin bir eseridir ne de özel elemanların nüme- 
rik hesaplanmasının bir sonucudur. Karşı karşıya olunan durum gerçek bir dinamik olay- 
dır. Bu nedenle, 2/1 rezonansındaki bu dört uzun ömürlü yörüngenin kaotik oldukları ve 
önemli ölçüde diffüzyona uğradıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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         Şekil 5.6.2.  12, 16, 20 ve 21 numaralı test asteroidlerinin özel elemanlarının, 1 milyar yıllık dif- 
                                füzyonu. Koyu renkli noktalar, herbir test asteroidi için özel elemanların başlangıç 
                                değerlerini göstermektedir. Sağ alt köşede ise, karşılaştırma için Jüpiter, Satürn,  
                                Uranüs ve Neptün gezegenlerinin özel elemanlarının aynı zaman aralığı içerisinde- 
                                ki evrimleri verilmiştir. 
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       Şekil 5.6.3.  2/1 rezonansındaki dört asteroidin (3789 Zhongguo, 93SK3, 90TH7, 75SX) özel  
                                elemanlarının bugünkü değerleri ve rezonans içerisinde diffüzyon hızının en küçük 
                                olduğu, "en iyi" bölgenin sınırları (kesikli çizgi). Düz çizgi, 2/1 rezonansının sınırını 
                                belirtmektedir. Sol alt köşede ise, Themis ailesinin üyelerinin pozisyonları işaretlen- 
                                miştir (yıldız işaretleri).  
 
              Şekil 5.6.3' ten, 3789 Zhongguo, 90TH7, 93SK3 ve 75SX' in, 2/1 rezonan- 
sındaki en yavaş diffüzyon hızıyla karakterize edilen "en iyi" bölge ile aşağı yukarı bağlan- 
tılı oldukları görülmektedir. Bu nedenle, bu asteroidler, 2/1 rezonansı içerisinde yüz mil- 
yon yıllık zaman ölçekleri boyunca kalmalıdırlar. Diğer taraftan, bunların 2/1 rezonansın- 
da milyar yıl mertebesinde süreler boyunca bulunmaları ise şüphelidir. Çünkü, test yörün- 
gelerinin büyük bir kısmı daha kısa bir zaman içerisinde rezonanstan kaçmaktadırlar. Bu 
nedenle, eğer bu asteroidler 1 milyar veya daha büyük mertebeden bir yaşa sahip iseler, 
bunlar, daha büyük bir topluluğun kalıntıları olmalıdırlar. Bu düşüncelere göre şu üç se- 
naryonun taslağı çizilebilir: 
 
               1- Şu anda gözlediğimiz asteroidler, başlangıçta çok daha büyük olan bir top- 
luluğun kalıntıları olabilirler. Bununla birlikte, bunların niye çok küçük boyutlu (birkaç ki- 
lometre çapında) oldukları açıklanmalıdır. Gerçekten de, rezonanstan büyük cisimleri çı- 
kartan kaotik diffüzyonun, neden küçük cisimlere ayrıcalık tanıdığına dair kesin bir açık- 
lama bulunamamıştır. Yine de, asteroidlerin orijinal topluluğunda boyut küçüldükçe aste- 
roid sayısının hızla artması olayına dayanan istatistiksel bir açıklama verilebilir. Gözlenen 
asteroidlerin küçük boyutları, bunların kökeninin, rezonans asteroidi olmayan asteroidler 
arasındaki çarpışmalar ile 2/1 rezonansı içerisine giren parçacıklar olması olasılığını da 
akla getirebilir. 
               2- Rezonans asteroidlerinin kökeni Themis Ailesi' nin kökeni ile bağlantılı ola- 
bilir. Şekil 5.6.3' ten görüldüğü gibi, Themis Ailesi 2/1 rezonansının sınırında kesilmiştir. 
Bu nedenle Themis Ailesi, dağılması sırasında bazı elemanlarını rezonansın içine sokmuş 



olmalıdır. Bu, rezonanstaki üyeler, özel eleman uzayında özel dışmerkezliğin aşağı yukarı 
0.18 ile 0.26 arasında ve özel yarı-büyük eksen uzunluğunun 3.27 AB' ye kadar olduğu 
bölgeyi kaplamış olmalıdırlar. En küçük parçalar en uzakta olmaktadır. Çünkü, tipik par- 
çacık çıkarılma hızı, boyut küçüldükçe yükselmektedir (Giblin ve ark. 1994). Themis 
Ailesi üyelerinin çoğu, diffüzyonun çok hızlı olduğu bölgeye girmiş ve bunun sonucunda 
rezonanstan dışarı atılmış olmalıdırlar. Bununla beraber bunların bazıları, Şekil 5.6.3' te  
kesikli çizgi ile sınırlanan yarı-kararlı bölgeye ulaşmış olmalıdırlar. Bu hipotez, yarı-kararlı 
bölgedeki yörüngelerin eğimlerinin, Themis Ailesi üyelerinin yörünge eğimleri ile uyumlu 
olması ile de desteklenmektedir. Themis Ailesi' nin yaşı genellikle 1 milyar yıldan büyük 
olarak kabul edilir (Marzari ve ark. 1995). Böylece, bu yarı-kararlı olan rezonans üyele- 
rinin çoğu şimdiye kadar kaçmış olmalıdırlar. Yine de mümkündür ki, bu dönemde (yarı- 
kararlı bölgedeki ortalama dinamik yaşam süresinin birkaç katı) gözlediğimiz bu dört as- 
teroid (3789 Zhongguo, 90TH7, 93SK3 ve 75SX) geriye kalan son asteroidlerdir. 
Kaotik diffüzyon aynı zamanda, neden bu dört asteroidden ikisinin (90TH7 ve 93SK3) 
artık Themis Ailesi' nin 2/1 rezonansı içerisindeki ideal devamında olmadığını ama biraz 
daha büyük özel dışmerkezlikte olduğunu da açıklayacaktır. 
               3- Bu dört rezonans asteroidinin 2/1 rezonansının yarı-kararlı bölgesindeki 
varlığı, istatistiksel bir temele dayanarak açıklanabilir. İstatistiksel olarak, 2/1 rezonansı- 
na geçici olarak bağlı olan cisimler, zamanlarının çoğunu bu yarı-kararlı bölgede geçir- 
mektedirler. Bu nedenle, verilen herhangi bir zamanda cisimlerin gözlenebilme olasılığının 
en yüksek olduğu bölge bu bölgedir. Bu tahmin şu olayla da desteklenmektedir: Bu dört 
asteroidin üçü, hızlı diffüzyon bölgelerinden gelerek buraya saplanmış gibi (kuramsal 10 
numaralı test asteroidinde meydana gelenle benzer şekilde), yarı-kararlı bölgenin tam sı- 
nırında bulunmaktadırlar. Bu senaryoya göre, bunların kökenini açıklamak için, Themis 
Ailesi' nin oluşumu gibi çok faal bir olayın yardımı gerekli değildir. Gerçekten de, Themis 
Ailesi' nin dağılması, muhtemelen cisimlerin doğrudan yarı-kararlı bölgeye girmesi olayı 
ile meydana gelmiş olabilir. Yine de, eğer şu anda gözlemlediğimiz cisimler, güçlü kaotik 
bölgeler boyunca diffüzyona uğrayarak yarı-kararlı bölgeye ulaşmışlarsa, bunlar 2/1 re- 
zonansına çok daha yakın bir zamanda ve daha az faal olaylar süresince girmiş olabilirler. 
Hatta bunlar, kaotik hareketler sonucunda dışmerkezlikleri küçülen kuyrukluyıldızlar bile 
olabilirler. Gerçekten de, bu çeşit kısa dönemli kuyrukluyıldızların geçici olarak Jüpiter ile 
ortalama hareket rezonansında bulundukları iyi bilinmektedir. 
               Yukarıdaki üç senaryodan herhangi birisini tercih etmek zordur. Başlangıçtaki 
cisimlerin dağılımı, çarpışma oranları ve Themis Ailesi' nin yaşının yeterli ölçüde hesapla- 
namamaları gibi sorunlar büyük birer tereddüt kaynağıdır. Son olarak, 2/1 rezonansında- 
ki asteroidlerin gerçek sayısı tam olarak bilinmemektedir. Gerçekten de, kilometre boyu- 
tundaki cisimler, asteroid kuşağının bu bölgesindeki keşfin tamamlanabilmesi için gerekli 
olan sınırın hayli ötesindedirler. Eğer yarı-kararlı bölgede yeni küçük asteroidler keşfedi- 
lirse, Themis Ailesi senaryosu daha güçlü olarak desteklenecektir. 
               Kaotik yörüngelerin gelecekteki evrimleri kesin olarak belirlenmiş olmamasına 
rağmen, nümerik integrasyonlar ile, rezonansta olan cisimlerle olmayan cisimler ve düzenli 
yörüngelerle kaotik yörüngeler birbirlerinden kesin olarak ayırdedilebilmekte ve muhtemel 
evrim yolları belirlenebilmektedir. Bu nedenle, daha önce anlatılan nümerik araştırmaların 
ışığı altında şu sonuçlar çıkarılabilir: 
               2/1 rezonansı kısmi bir Kirkwood Boşluğu' dur. Şu anda rezonansta dışmer- 
kezlikleri e < 0.5 olan on tane asteroid vardır ve bunların altı tanesi oldukça düzensiz yö- 



rüngelere (bunların üç tanesi integrasyona göre birkaç on milyon yıl içerisinde rezonans- 
tan çıkarılırlar) veya oldukça büyük yörünge eğimlerine sahiptirler. Geriye kalan dört 
asteroid 3789 Zhongguo, 90TH7, 93SK3 ve 75SX ise, oldukça düzenli yörüngelere 
ve orta büyüklükte dışmerkezlik ve yörünge eğimlerine sahiptirler.  
               Çeşitli kuramsal cisimlerin yörünge evrimlerinin analizlerinden, 2/1 rezonansı 
içerisinde düzenli yörüngelerin olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bütün test yörüngeleri, özel 
eleman uzayında diffüzyon gösterirler ve bunların evrimleri, evre uzayını neredeyse tama- 
men doldurur. Diffüzyon, küçük dışmerkezliğe veya büyük salınım genliğine sahip olan 
yörüngeler için hızlıdır. Diğer taraftan, orta büyüklükte dışmerkezlik ve salınım genliğinin 
olduğu bölgelerde ise diffüzyon, hala varolmasına rağmen çok yavaştır. Bu nedenle bazı 
test asteroidleri, Mars yörüngesini kesen asteroidler olmadan, 1 milyar yıl boyunca 2/1 
rezonansı içerisinde kalmaktadırlar (24 cisimden 4 tanesi). Bu yavaş diffüzyon bölgesi, 
yaklaşık olarak, Lyapunov Üsleri' nin küçük olduğu (Franklin 1994) ve düşük mertebeli 
analitik teorilerde kararlı olduğu bulunan (Harvard ve ark. 1995) bölgeye karşılık gel- 
mektedir. Böyle yavaş bir diffüzyon yalnızca ikincil rezonans ve çok yüksek mertebeden 
yüzyıllık rezonansların (bunlar, çoğunlukla yarı-analitik teorilerde hesaba katılmaz ve ya- 
kın yörüngelerde yalnızca zayıf hiperbolik sapmalara neden olabilirler) zorlaması ile olu- 
şabileceğinden, bu durum şaşırtıcı değildir. 
               Şekil 5.6.3' deki kesikli çizgilerle çevrelenmiş olan bölge, 2/1 rezonansı içeri- 
sindeki en kararlı bölgedir. 3789 Zhongguo, 90TH7, 93SK3 ve 75SX adlı asteroidle- 
rin, bu bölge ile birlikte oldukları görülmektedir. Bu cisimlere yakın olan test asteroidleri, 
yarı-kararlı bölgeden çıkıp kararsız hale gelmeden önce, birkaç yüz milyon yıl boyunca 
bu bölgeye saplanmışlardır. Bu nedenle, bu cisimlerin yaşları dinamik bakımdan basitçe 
birkaç yüz milyon yıl mertebesinde olabilir. Morbidelli ve ark. (1995), özel eleman uza- 
yında 3789 Zhongguo' nun, Themis Ailesi' nin 2/1 rezonansı içerisindeki ideal devamı 
üzerinde olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle, 3789 Zhongguo' nun, Themis Ailesi' nin 
2/1 rezonansının kararlı bölgesi içerisine giren bir üyesi olduğu tahmin edilmektedir. 
75SX de benzer şekilde Themis Ailesi' nin devamı üzerinde gibi görülürken, 90TH7 ve 
93SK3 ise, biraz daha büyük dışmerkezliktedirler. Themis Ailesi' nin genellikle 1 milyar 
yıldan daha eski olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, eğer Zhongguo veya diğer üç 
asteroid Themis Ailesi' nin üyeleri iseler, bunlar, çevrelerindeki diğer test cisimlerinin or- 
talama yaşam süresinden çok daha uzun süre yaşayacak kadar şanslı olmalıdırlar. Diğer 
bir deyişle, Themis Ailesi' nin kilometre boyutundaki üyelerinin yalnızca küçük bir kısmı- 
nın 2/1 rezonansındaki yarı-kararlı bölgeye girmiş olması olası değildir. Bu nedenle, 
3789 Zhongguo, 90TH7, 93SK3 ve 75SX, 2/1 rezonansındaki ortalama dinamik ya- 
şam süresi 1 milyar yıldan daha kısa olduğu için, şimdiye kadar tükenmiş olan büyük bir 
topluluğun geriye son kalanları olabilirler. 
 
   5.7.  Sonuçlar 
              Daniel Kirkwood' un (1867) orijinal çalışmasından sonra, pek çok bilimadamı 
Kirkwood Boşlukları' nın oluşum mekanizmasını araştırmış ve bu konudaki çeşitli teoriler  
üzerinde çalışmıştır. Kirkwood Boşlukları' nın kökeni hakkındaki yeterli açıklamalar ise  
keşiflerinin üzerinden yüz yıldan fazla zaman geçtikten sonra bulunabilmiştir. Kirkwood  
Boşlukları' nın oluşum mekanizmaları aşağıda özetle anlatılmıştır: 
               Bu rezonanslar için, kritik σ  açısı ve yüzyıllık (ω - ωj) ile (ω - ωs) açılarının ha- 
reketleri, rezonans asteroidlerinin dışmerkezliklerinin büyük ölçüde artmasına neden olur 



ve böylece bunların yörüngeleri, Mars veya Yer yörüngesini kesecek hale gelir. Örneğin, 
3/1 rezonansındaki bir yörüngenin, Mars yörüngesini kesebilmesi için 0.30 − 0.35, Yer 
yörüngesini kesebilmesi için ise 0.50 − 0.60 civarında bir dışmerkezliğe sahip olması ye- 
terlidir. Daha uzaktaki 5/2 ve 7/3 rezonansları için, bu değerler daha büyük ve en içteki 
4/1 rezonansı için ise daha küçüktür. Wisdom (1982), 3/1 rezonansındaki test asteroid- 
lerinin, birkaç milyon ile birkaç on milyon yıllık süreler sonunda birer Mars yörüngesi ke- 
sen asteroid olacaklarını göstermiştir. Dışmerkezliği bu şekilde büyük değerlere ulaşan 
rezonans asteroidleri ile gezegenler arasında meydana gelen yakın karşılaşmalar sonucun- 
da, asteroidlerin yörüngeleri üzerinde güçlü tedirginlik etkileri meydana gelir ve bu tedir- 
ginlik etkileri nedeniyle de rezonans asteroidlerinin yörüngeleri bozulur ve rezonansı ter- 
kederler. Rezonans asteroidlerinin bu şekilde rezonansı terketmeleri sonucunda da gözle- 
nen Kirkwood Boşlukları oluşur. Bazı durumlarda ise dışmerkezlik 1' e kadar ulaşabilir 
ve rezonans asteroidi Güneş' e çarpar. Örneğin, 4/1 rezonansı çok güçlü bir rezonanstır 
ve çok küçük başlangıç dışmerkezlikleri bile hızla artarak hemen hemen 1' e ulaşmaktadır. 
               Rezonans asteroidlerinin dışmerkezliklerinin bu şekilde artmasına neden olan 
temel etmen, kritik σ  açısının sabit salınımıdır. Yarı-analitik çalışmalar, kritik σ  açısının 
sabit salınım yaptığı durumlarda dışmerkezlikte büyük artışlar meydana geldiğini göster- 
mektedir. Bu esnada, dışmerkezliğin artışıyla beraber, yarı-büyük eksen uzunluğu da git- 
tikçe artan bir genlikle salınım yapmaktadır. Kritik σ  açısının dolanım yaptığı durumda 
ise dışmerkezlikte artış olmamaktadır.  Aynı durum, kritik σ  açısının dolanımdan salınıma 
ve sonra tekrar salınımdan dolanıma geçtiği durum (bkz. Şekil 5.3.1) için de geçerlidir. 
               Kirkwood Boşlukları' nın oluşumunu açıklamak için kullanılan diğer bir hipo- 
tez de çarpışma hipotezidir. Bu hipoteze göre, Jüpiter ile rezonansta olan asteroidlerin 
dışmerkezlikleri ve yarı-büyük eksen uzunlukları yukarıda anlatıldığı şekilde büyük deği- 
şimlere uğrar. Bunun sonucunda, rezonans asteroidlerinin, rezonans çevresindeki diğer 
asteroidlerle çarpışma olasılıkları büyük ölçüde artar. Sonuç olarak, başka bir asteroidle 
çarpışan rezonans asteroidinin yörüngesi değişir ve rezonansı terkeder. Bu şekilde, aste- 
roidlerin rezonansı terketmeleriyle de Kirkwood Boşlukları oluşur. Çarpışma hipotezinde 
de temel olarak, rezonans asteroidlerinin dışmerkezliklerinde meydana gelen artışlar rol  
oynamaktadır. Scholl ve Froeschle (1975), 2/1, 5/2 ve 3/1 Kirkwood Boşlukları' nın o- 
luşumunun, çarpışma hipotezi ile belirli ölçüde açıklanabildiğini gösterdiler. Ancak çarpış- 
ma hipotezi, Kirkwood Boşlukları' nın oluşumunu tam olarak açıklayamamaktadır. Çün- 
kü, asteroidlerin diğer asteroidlerle çarpışma olasılıkları, onların dışmerkezliklerine zayıf  
olarak bağlıdır. Buna karşılık, Boşluklar ise göreli olarak keskin sınırlara sahiptirler. Ay- 
rıca, 2/1 rezonansındaki küçük dışmerkezliğe sahip bir asteroidin çarpışma olasılığı, 3.3 
AB' deki asteroid birikimi nedeniyle, büyük dışmerkezliğe sahip bir asteroide göre daha 
yüksektir. Bu nedenle, çarpışma mekanizmasının, Kirkwood Boşlukları' nın oluşumuna 
katkıda bulunmasına rağmen, Boşlukların oluşumundan sorumlu olmadığı söylenebilir. 
               2/1 Kirkwood Boşluğu' nun oluşumu için ise yukarıdaki açıklamalardan farklı 
olarak, diffüzyon mekanizması verilebilir. Birçok test yörüngesinin analizinden, 2/1 rezo- 
nansı içerisinde düzenli yörüngelerin varolamayacağı sonucu ortaya çıkmıştır. 2/1 rezo- 
nansındaki bütün test yörüngeleri, özel eleman uzayında diffüzyon göstermektedirler ve 
bunların evrimleri, evre uzayını neredeyse tamamen doldurmaktadır (bkz.Şekil 5.6.2). 
Bu nedenle 2/1 rezonansındaki asteroidlerin yörüngeleri diffüzyon sonucu Mars yörünge- 
sini kesen değerlere ulaşmaktadır. Bununla birlikte, 2/1 rezonansı içerisinde, Lyapunov  
Üsleri' nin küçük olduğu ve diffüzyon hızının nispeten yavaş olduğu, yarı-kararlı bir bölge 



bulunmaktadır (bkz. Şekil 5.6.3). Bu nedenle bazı test asteroidleri, Mars yörüngesini ke- 
sen asteroid olmadan, 1 milyar yıl boyunca 2/1 rezonansı içerisinde kalabilmektedirler.  
Şu anda 2/1 rezonansı içerisinde dışmerkezliği 0.5' ten küçük olan on tane asteroid var- 
dır. Bunların altı tanesinin yörüngeleri oldukça düzensizdir ve nümerik integrasyonlara  
göre bunlar, birkaç on milyon yıl içerisinde rezonanstan çıkacaklardır. Geriye kalan dört  
asteroid ise oldukça düzenli yörüngelere sahiptirler. Bu asteroidlerin varlığından dolayı,  
2/1 Boşluğu, "kısmi" bir Kirkwood Boşluğu olarak nitelendirilebilir. Şekil 5.6.3' ten, yö- 
rüngeleri düzenli olan bu dört asteroidin, rezonans içerisindeki yarı-kararlı bölgenin içeri- 
sinde veya sınırında oldukları görülmektedir. Morbidelli ve ark. (1995), özel eleman uza-  
yında bu dört asteroidden ikisinin, Themis Ailesi' nin 2/1 rezonansı içerisindeki devamın-  
da olduğunu, diğer ikisinin ise biraz daha büyük dışmerkezlikte olduklarını belirtmişlerdir.  
Buna göre, bu dört asteroid, çevrelerindeki diğer cisimlerin ortalama yaşam süresinden  
daha uzun bir süre yaşayacak kadar şanslı olan, şimdiye kadar tükenmiş olan büyük bir 
topluluğun geriye kalan son üyeleri olmalıdırlar. 
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