
 
T.C. 

 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

 
FEN FAKÜLTESİ 

 
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

 
 

 
 
 

ÖZEL KONU DERSİ 
 

HUBBLE UZAY TELESKOBU VE BULGULARI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HAZIRLAYAN : 
BEYHAN AKIN 

97050056 
 

DANIŞMAN: 
PROF.DR.SEMANUR ENGİN 

 
 

ANKARA, 2001 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ödevimin çeviri ve hazırlama aşamasında, yardımlarını esirgemeyen sayın 

hocam  Prof. Dr. Semanur Engin’e teşekkür ederim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



 
 
İÇİNDEKİLER                                                                                                     SAYFA                      
 
ÖZET                                                                                                                                 5 
 
GİRİŞ                                                                                                                                 7 
 
1. HUBBLE UZAY TELESKOBU (planlanması,yapım aşamaları, uzaya gönderil-                   

mesi,Yer teleskopların dan farkı)..............................................................................10 

2. HUBBLE UZAY TELESKOBU’NA DÜZENLENEN BAKIM AMAÇLI 

ZİYARETLER VE MEVCUT BİLİMSEL ARAÇLAR..........................................10 

2.1. Bakım Amaçlı Ziyaretler....................................................................................10 

2.2. Mevcut Bilimsel Araçlar....................................................................................12 

2.2.1. Geniş Alan Gezegen Kamerası (WFPC 1-2-3).......................................12 

2.2.2. Uzay Teleskobu Görüntüleme Spektrografı (STIS)................................13 

2.2.3. Yakın Kızılötesi Kamera ve Multi-Obje Spektrometresi (NICMOS).....13 

2.2.4. Hubble Uzay Teleskobunun Eksenine Düzeltici Ayna Yerleştirilmesi 

(COSTAR)..................................................................................................13 

2.2.5. Sönük Cisim Kamerası (FOC)................................................................13 

2.2.6. Sönük Cisim Spektrografı (FOS)............................................................14 

2.2.7. Goddard Yüksek Çözünürlü Spektrografı (HRS)...................................14 

3. GÖREV OPERASYONLARI VE GÖZLEMLER...................................................15 

3.1.  Hubble Operasyonları.......................................................................................16 

3.2.  İlk On Yılında Hubble Uzay Teleskobu............................................................16 

3.2.1.  Kozmik Bir Çarpışma..............................................................................17 

3.2.2. Yıldızların Hayatları................................................................................17 

3.2.3. Yoğun Bölgelerdeki Yıldızlar.................................................................18 

3.2.4. Galaksi Enkazları....................................................................................19 

3.2.5. Kara Delikler...........................................................................................20 

3.2.6. Kuasarların Vatanı...................................................................................21 

3.2.7. Evrenin Kenarına Doğru Bir Bakış.........................................................22 

3.2.8. Evrensel Hız Sabiti..................................................................................23 

3.2.9. Kozmik Patlamalar..................................................................................24 

3.2.10. Gezegen Gözlemleri................................................................................24 

 3 



3.2.11. Gezegen Sistemlerinin Araştırılması.......................................................26 

3.3. Önümüzdeki On Yılda Yapılması Beklenen Hubble Keşifleri .......................28 

3.3.4. Bazı Gözlemlerden Hareketle Varılması Düşünülen Yeni Keşifler........28 

3.3.5. Daha Spekülatif Yeni Potansiyel Keşifler...............................................30 

3.3.6. Son Bulgular (Resimler)..........................................................................32 

4. SONUÇ...................................................................................................................53 

5. KAYNAKLAR.......................................................................................................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 



 

 

 

 

ÖZET 

 

Uçsuz bucaksız evreni incelemek için çok güçlü teleskoplara ihtiyaç 

vardır.Dünya atmosferinin moröte ve kızılötesi ışınların büyük bölümünü soğurması ve 

görünür ışığı kırması Yer üssü teleskoplar için büyük bir dezavantajdır.İşte bu yüzden 

atmosferin dışında gözlem yapabilecek bir teleskoba ihtiyaç duyulmuştur. 

25 Nisan 1990’da uzay mekiği Discovery’nin güvertesinde uzaya gönderilen 

Hubble Uzay Teleskobu , Dünya atmosferinin 600 km. yukarısına yerleşmiştir ve 

yörüngede dolanımını  90 dakikada tamamlar. 

Hubble Uzay Teleskobu Dünya yörüngesine oturtulan kızılötesi, optik ve 

morötesinde gözlem yapabilen ilk teleskoptur.İnsan gözü 6.cı kadire kadar olan 

cisimleri görürken Hubble ‘da bu değer 31.ci kadire kadar çıkar.Ayrıca parlak 

cisimlerin yanındaki belirsiz cisimleri de çok iyi görebilmektedir.Hubble’a bu üstün 

görüş yeteneğini veren araçları şöyle sıralayabiliriz: 

WFPC 1-2-3 : Geniş Alan Gezegen Kamerası  

STIS: Uzay Teleskobu Görüntüleme Spektrografı 

NICMOS: Yakın Kızılötesi Kamera ve Multi-Obje Spektrometresi 

COSTAR: SM1 sırasında konulan düzeltici bir ayna paketidir , bilimsel bir araç 

değildir. 

FOC: Sönük Cisim Kamerası 

FOS: Goddard  Yüksek Çözünürlü Spektrografı  

Bu bilimsel araçların hiçbiri Hubble Uzay Teleskobu uzaya ilk gönderildiğinde 

üzerinde bulunmuyordu.Hubble Uzay Teleskobu yörüngedeyken bakım ve onarımı 

yapılabilecek şekilde tasarlanmıştı.Böylece 1993 Aralık‘ta SM1 , 1997 Şubat‘ta SM2 

,1999 Aralık’ta SM3A ziyaretleriyle gerekli bakım ve onarımlar yapılmış,eski araçlar 

yenileriyle değiştirilmiştir.19 Kasım 2001 de yapılacak olan SM3B den sonra 2003 

Temmuzunda SM4 ve 2010 yılında da son ziyaret SM5 gerçekleştirilecektir.Tabi 

beklenmedik ziyaretlerde söz konusu olabilir. 
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 Hubble Uzay Teleskobu , birgün boyunca ona bilgisayarla gönderilen komutları 

uygular.Komutlar 24 saat öncesinden Hubble‘a gönderilir.Böyle bir teleskop için 

gözlem talebi de oldukça yoğundur. Ama gelen projeler değerlendirilir ve en uygun 

olanlar seçilerek Hubble programına alınır. Hubble tarafından elde edilen veriler önce 

araştırmacılara gönderilir bir yıl sonrada tüm dünya araştırmacıları haberdar edilir. 

 Çalışmaya başladığı günden  beri  birçok ilke imza atan Hubble , ilginç ve 

şaşırtıcı veriler elde etmiş ve buna hala devem etmektedir.Hubble ‘ın  ilk on yılında 

anlaşılmasını sağladığı konuları şöyle sıralayabiliriz: 

 Gezegenlerin atmosferleri 

 Yıldızların doğum , yaşam ve ölümleri 

 Evrendeki en uzak galaksilerin özellikleri  

 Karadelikler  ve galaktik yurtları  

 Evrende ışık ve ağır element bolluğu 

 Evrenin yapısı 

 Kozmik genişlemenin akibeti 

Hubble’ ın önümüzdeki on yılda yapacağı şaşırtıcı keşifler ilgiyle beklenirken 

birde açıklığa kavuşturması tahmin edilen konular vardır . Bunlar: 

 Bir süpernova patlamasının çevresini nasıl etkilediği 

 Yaşlı küresel küme yıldızlarının etrafında gezegen olup olmadığı 

 Yaşamın kökenindeki eksik halkaların tamamlanması  

 Kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğu  

 Hubble  Deep  Field North ile elde edilen gizemli cismin ne olduğunun 

anlaşılması 

 Çok uzaklardaki dev gezegenlerin varlığı 
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GİRİŞ 

 

 Gökyüzü  insanların her çağda ilgisini çekmiş ve çekmeye de devam 

etmektedir.İlk zamanlarda gözleri ile baktıkları uçsuz bucaksız gökyüzüne olan 

merakları arttıkça, teleskoplar ortaya çıkmıştır. Fakat gelişen teknoloji ile birlikte 

kullanılmaya başlayan çok güçlü yer üssü teleskoplardan öğrenilen her yeni şeyin 

arkasından yine yetersiz kalmaya başlamış ve sorulara kesin sonuçlu cevaplar 

verememiştir. Dünyanın atmosferi moröte ve kızılötesi radyasyonun büyük kısmını 

soğurmakta ve görünür ışığıda kırmaktadır. İşte bu yüzden Hubble Uzay Teleskobu 

gezegenimizin 600 km. yukarısına yörüngeye yerleştirilmiştir.Atmosferin üst 

kısımlarında Hubble Uzay Teleskobu , Yer üssü teleskoplar için zor ya da imkansız olan 

gözlemler yapar. Ayrıca Hubble’a yapılan bakım amaçlı ziyaretlerle , yörüngede iken 

bakımı ve geliştirilmesi yapılır. Böylece Hubble , görev süresinin biteceği 2010 yılına 

kadar yer üssü gözlemleri için kuşku ve tereddüt kaynağı olan konuların üzerine 

gitmeye devam edecek , bunları açıklığa kavuştururken beklemediğimiz birçok çarpıcı 

keşifle de insanoğlunun merakını daha da arttıracaktır. 
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1. HUBBLE UZAY TELESKOBU 

 

Tüm teleskoplar  birer  “ zaman makinalarıdır” ve  “ derinliklerin” sırlarını 

incelemek , zamanda çok gerilere bakmak anlamına gelir . Çünkü uzak galaksilerin 

ışığının dünyaya ulaşması milyonlarca veya milyarlarca yıl alır ve gök bilimcilere bu 

cisimlerin uzun zaman önce nasıl göründükleri hakkında bilgi verir . 

Geniş yer üssü teleskoplar çok iyi gözlem koşulları hariç nadiren  1  yay  

saniyesinden daha iyi çözünürlüğe ulaşabilmektedir. Uzaydaki gözümüz sayılan 

Hubble’ın çözünürlüğü ise on kat daha yüksektir ; 0.1 yay saniyesi .Gezegenimizin 600 

km yukarısında yörüngedeki gözlemevi gezegenimizin türbülanslı  hava örtüsünün 

dışındadır ; bu yüzden yıldız görüntüleri daha net alınır. Hubble bu keskin görüntüleri 

hareket halinde iken alabilir. Çünkü dağların tepelerine yerleştirilen Yeryüzündeki 

gözlemevlerinden  farklı olarak Hubble sabit değildir . Her 90 dakikada dünyanın 

etrafını dolaşır. Teleskobun  roket motoru yoktur :  Dünya’nın yörüngesinde  dolanır ve 

Güneş ışığı ile çalışmaktadır. Ayrıca Hubble söyleneni yapar. Dünya Yer üssünden 

bilgisayarlarla ayrıntılı talimatlar gönderilerek nereyi hedeflemesi ve hangi kameraları 

kullanması gerektiği söylenir . 

Hubble gibi yörüngedeki gözlemevlerinin kökeni  1920’lere kadar gider .Bilim 

adamlarının bazıları  bir uzay teleskobunun bilim kurgunun  ötesine geçemeyeceğini 

düşünürken bazıları ciddi ciddi  bu işi düşünüyorlardı . Roket yaratıcılarından olan 

Herman Obert  yörüngede dolaşan gözlemevleri hakkında yazılar yazarken Robert 

Goddart yeni icadı olan sıvı yakıt roketlerini test etmeye başlamıştı. Edwin Hubble  100 

inç’lik güçlü  bir teleskobu kullanarak evren kavramını tamamen değiştiren şaşırtıcı 

keşiflere imza attı . Öncelikle Samanyolu’ndan başka galaksilerde  olduğunu gözlemledi  

daha sonra bu galaksilerin birbirinden giderek uzaklaştığı sonucuna ulaştı.  
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Dünya’nın atmosferinin moröte ve kızılötesi ışınları soğurup görünür ışığı da 

kırması tüm gökbilimcileri atmosfer dışı bir teleskop konusunda birleştirdi ve böylece 

Hubble Uzay Teleskobu için ilk adımlar atılmaya başlandı: 

1958’ de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kuruldu. 

1962’ de NASA’nın uzun vadedeki hedefi olarak büyük bir uzay teleskobu fikri 

ortaya atıldı. 

1968’de NASA galaksiler , yıldızlar , gezegenler ve kuyruklu yıldızların moröte 

salmalarını ölçmek üzere Dünya yörüngesine oturtulan küçük bir gözlem evi olan OAO-

II ‘yi başarıyla uzaya fırlattı. 

1969’da teleskop projesi onaylandı. 

1971’de aynasının çapı 3m. olan bir uzay teleskobu için fizibilite çalışmalarına 

başlandı. 

1975’de Avrupa Uzay Ajansı projede yer almayı kabul etti. Teleskobun 

aynasının çapı 2,4 m.ye indirildi. 

1983’de Edwin Hubble ‘ın anısına teleskoba Hubble Uzay Teleskobu  adı 

verildi. 

1986’da Challenger kazasının ardından teleskobun uzaya fırlatılması ertelendi. 

25 Nisan 1990’da teleskop, uzay mekiği Discovery ‘nin güvertesinde uzaya 

gönderildi. 

Hubble Uzay Teleskobu Dünya yörüngesine oturtulan kızılötesi , optik , moröte 

bölgede çalışan ilk teleskoptur.Dünyanın türbülanslı atmosferinin çok yukarısına 

yerleştirilen teleskop astronomide bugüne kadar elde edilen en net görüntülere 

ulaşmıştır. 

Teleskobun kalbi 2,4 metre çapındaki ana aynasıdır.Şu ana kadar yapılan en 

pürüzsüz optik aynadır. Eritilmiş silikon camdan yapılmıştır. 

Teleskop 0,05 yay saniyesi gibi bir açısal çapa sahip uzay cisimlerini 

çözebilmektedir.Bu Maryland’dan bakılınca Tokyo’daki bir çift ateş böceğini görmekle 

aynı şeydir.Bu keskin görüş yeteneği büyük yer üssü teleskoplardan 10 kez daha iyi 

olması anlamına gelir.İnsan gözü 6. kadire kadar olan cisimleri görebilmekteyken 

Hubble 31. kadire kadar olan cisimleri saptayabilmektedir.Böylece Hubble görülebilir 

uzayın sınırlarını incelemek ve evrenin ufkunun yakınlarında daha önce hiç görülmemiş 

cisimleri keşfetmek için kullanıldı. 
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2) HUBBLE UZAY TELESKOBUNA BAKIM AMAÇLI ZİYARETLER VE 

MEVCUT BİLİMSEL ARAÇLAR 

 

 Hubble Uzay Teleskobu  NASA’  nın yörüngedeki ilk uzay gözlemevidir.Birçok 

açıdan büyük başarılara imza atmıştır. Bunlardan en önemlisi Hubble Uzay 

Teleskobunun yörüngede iken astronotların bakım amacı ile inebilecekleri şekilde 

tasarlanmış ilk uzay aracı  olmasıdır . Bu farklı yaklaşım sayesinde Hubbel’a bakım ve 

güncelleme amaçlı periyodik seferler düzenlenmiş ve böylece uzaya fırlatıldığı 1990 

yılından beri teleskobun bilimsel performansı geliştirilmiştir. Hubble Uzay 

Teleskobunda  kullanılan araç ve gereçler astronotlar tarafından kolayca ve hızla 

değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.Bu değiştirilebilir parçalara “ yörüngede 

değiştirilebilir birimler” ORU’ lar ( orbital replacement units) ve “yörüngede 

değiştirilebilir araçlar” ORI’ lar ( orbital replacement instruments ) denir . 

 Hubble fırlatıldıktan sonra bilim adamları ana aynasında fabrikasyon hatasından 

kaynaklanan bir şekil bozukluğu olduğunu fark etti .Bu da küresel sapmaya yani 

teleskobun ışığı tek bir odak noktasına düşürememesinden  dolayı  bulanıklığa neden 

oluyordu . Tamir yapılana kadar , görüntü işleme teknikleri ile önemli ölçüde bilimsel 

araştırma yapılmıştır.  

 

2.1.Bakım Amaçlı Ziyaretler 

 

Bakım Amaçlı İlk Ziyaret SM1 

 

 Aralık 1993’ te teleskobun tam kapasite optik performansını yeniden 

kazandırmak için uzay mekiği Endeavor yeni donanımları , ek optik aynaları Hubble’ a 

taşıdı . “Corective Optics Space Telescope Axial Replacement” COSTAR denen 
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düzeltici bir optik cihaz yerleştirildi ama bu yüksek hız fotometrenin iptal edilmesini 

gerektirdi . Böylece birinci kuşak donanımın görüntü keskinliği artırılmış oldu.WFPC-1 

yerine ikinci bir kamera yerleştirildi : WFPC-2 .Bu yeni kameranın mekanizmasına ana 

aynadaki sapmaları düzeltebilme özelliği de eklenmişti.  

 

Bakım Amaçlı İkinci Ziyaret  SM2 

 

 Şubat 1997’ de uzay mekiği Discovery bakım amaçlı ikinci bir ziyaret 

gerçekleştirdi. Yakın Kızılötesi Kamera ve Multi Obje Spektrometresi  , Uzay 

Görüntüleme Spektrografı , birinci nesil iki spektrografla yerle yer değiştirdi . Ayrıca 

astronotlar birçok elektronik alt sistemi değiştirdi veya geliştirdi.Teleskoba folyo kağıtla 

sarılmış görüntüsü veren ,teleskobun parlak aliminyum termal yalıtımlı yüzeylerindeki 

beklenmedik yırtıklar yamandı. 

 

Bakım Amaçlı Üçüncü Ziyaret SM3 

 

 Bakım amaçlı üçüncü ziyaret SM3 ,NASA tarafından SM-3A ve SM3-B olarak 

ikiye ayrıldı.SM-3B kısmı 2001 yılının ortaları için planlandı. 

SM-3A:19 Aralık 1999 ile 27 Aralık 1999 tarihleri arasında gerçekleşti.Hubble’ ın 

karmaşık nokta saptama sisteminin ciroskop bölümü gözlemler esnasında teleskobun 

sabit kalmasına yardımcı olmaktadır.Astronotlar,gözlemlere yaklaşık bir ay ara 

verilmesine neden olan hatalı ciroskopları değiştirdi.Ciroskoplara ek olarak bir kılavuz 

alıcısı ve birde transmitter değiştirildi.Yeni gelişmiş bir ana bilgisayar , dijital bir veri 

aygıt cihazı , elektronik destek donanımı , batarya destek donanımı ve termal koruma 

için bir dış katmanı Hubble’a yerleştirdi.  (bkz resim 3) 

 

SM3-B: 19 Kasım 2001 için planlanmıştır.Bu görevde taşınacak yük , incelemeler için 

geliştirilmiş bir kameradır:ACS. Bu kamera görünür ve moröte ışınlara karşı yüksek 

duyarlılığa sahiptir.ACS şu anda çalışan kamerayı  (WFPC-2) keşif gücü açısından on 

kat geçecektir. 

 

Bakım Amaçlı Dördüncü Ziyaret SM4 
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 Bu ziyaret 2003 Temmuzu için düşünülmüştür.Yapılan planlara göre Kozmik 

Köken Spektrografisi COS , Zayıf Cisim Kamerası FOC ‘nin kaldırılmasıyla artık 

işlevini yitirecek olan COSTAR ‘ın yerini alacaktır.COS , yakın moröte bölgeleri 

gözlemlemek amacıyla özel olarak tasarlanmış orta çözünürlüğe sahip bir spektrograftır. 

 WFPC-3 , Hubble ‘ın yükünü taşıyan ana görüntüleme kameralarının 

sonuncusudur.WFPC-2 , 1993 ziyareti sırasında yerleştirilmişti.SM 4 gerçekleştiğinde 

on yaşını doldurmuş olacaktır.Hubble Uzay Teleskobu emekli oluncaya kadar kaliteli 

görüntüleme kapasitesini devam ettirebilmesi için WFPC-3 , WFPC-2 ‘ nin yerini 

alacaktır.WFPC-3 bir görünür ışık dedektörü ve birde yakın kızılötesi dedektör 

içerecektir.200-1800 nm. gibi geniş bir aralıkta değişen dalga boylarında , yüksek 

çözünürlükte çok geniş bir alanda görüntü yakalayabilecektir. 

 

Bakım Amaçlı Beşinci Ziyaret SM5 

 

 Hubble Uzay Teleskobunun 20 yıllık görevinin tamamlanmasından sonra NASA 

,2010 yılında Hubble‘ı Dünya‘ya getirmek ,belki daha yüksek bir yörüngeye 

yerleştirmek (muhtemelen itici bir güç yardımıyla) ve belki de kendiliğinden kontrollü 

bir iniş yapmasını sağlamak için bir ziyaret düzenleyecek. Ama Hubble yaklaşık bir 

okul otobüsü büyüklüğünde olduğu için çürümeye terk edilmesi veya kendiliğinden 

alçalarak atmosfere girmesine izin vermek pek güvenilir olmayacaktır. 

 

2.2.Mevcut Bilimsel Araçlar 

 

 Şimdi yukarda da sözünü ettiğimiz mevcut bilimsel araçlara bir göz atalım: 

 

2.2.1.Wide Field Planetary Camera (Geniş Alan Gezegen Kamerası): WFPC    

 

 Orijinal WFPC-1 Aralık 1993 tarihinde WFPC-2 ile değiştirildi.WFPC-2 dört 

kameradan oluşmaktadır.WFPC-2 içindeki aynalar gözlemevinin yerinden oynamış ana 

aynasını düzeltmek amacıyla küresel olarak tekrar kaydırılmıştır. 
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2.2.2.Uzay Teleskobu Görüntüleme Spektrografı:STIS 

 

 STIS, SM2 ziyareti sırasında birinci nesil bir spektrografın yerini almıştı. Bir 

spektrograf , teleskobun topladığı ışığı yayar, böylece uzay cisimlerinin kimyasal 

bileşimi , bollukları , sıcaklıkları , radyal hızları, dönme hızları ve manyetik alanları gibi 

özelliklerini belirlemek amacıyla bu ışığın analiz edilmesini sağlar.STIS bu cisimleri 

moröteden yakın kızılötesine kadar inceleyebilir.STIS ‘teki bu ana gelişme ; 

kapasitesini tek boyutlu spektrografiden iki boyutlu spektrografiye çıkarmış 

olmasıdır.Örneğin tek bir yeri tek bir zamanda gözlemlemekten ziyade galaksideki 

birçok yerin tayfını aynı anda kaydetmek mümkündür. 

 

2.2.3.Yakın Kızılötesi Kamera ve Multi-Obje Spektrometresi :NICMOS 

 

 NICMOS’da 1997 ‘deki SM2 sırasında eski nesil spektrograflardan diğeri yerine 

konmuştu.NICMOS uzaydaki hedeflerin kızılötesinde görüntülenmesi veya 

spektroskopik gözlemlerinin yapılabilmesi için gerekli kapasiteyi sunan bir araçtır.İnsan 

gözünün sınırlarını aşan 0,8 ve 2,5 mikrometre arasında dalgaboyuna sahip ışığı 

saptamaktadır. 

 NICMOS ‘taki kızılötesi dedöktörleri ihtiva eden HgCdTe dizileri çok düşük 

sıcaklıklarda çalışmak zorundadır.NICMOS , dedektörlerini , donmuş azot buzu ihtiva 

eden kriojenik dewar içerisinde muhafaza eder.Dewar, dedektörleri yıllarca , daha 

önceki uzay araçlarından daha uzun süre soğutur. 

 

2.2.4.Uzay Teleskobunun Eksenini Düzeltici Aynaların Yerleştirilmesi (COSTAR) 

 

 COSTAR bilimsel bir araç değildir . SM1 sırasında yüksek hız fotometresinin 

yerine konan düzeltici bir ayna paketidir. COSTAR , sönük cisim kamerasındaki (FOC ) 

ana aynanın kaymasıyla oluşan sapmaları optik olarak düzenlemek için tasarlanmıştır .  

  FOC başka bir araçla değiştirildiğinde COSTAR’ a artık gerek kalmayacaktır. ( 

ki bu SM 4 sırasında olacaktır.) 

 

2.2.5.Sönük Cisim Kamerası : (FOC )  
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 FOC’de iki kusursuz dedektör sistemi mevcuttur. Herbirinde alınan ışıktan 

100000 kez daha parlak , fosfordan bir ekran üzerinde görüntüler üretebilmek için 

görüntü yoğunlaştırıcı bir tüp mevcuttur. Daha sonra fosfor görüntüsü elektron 

yağdırılmış duyarlı silikon bir televizyon kamerası tarafından taranır.  

 Bu sistem o kadar duyarlıdır ki 21 kadirden daha parlak cisimler dedektörün 

doymasını engellemek için kameranın filtre sistemi tarafından loşlaştırılmaktadır. Bu 

filtre ile bile kesin olarak  ölçülebilen en parlak cisim 20. kadirde kalmaktadır . 

 

Daha Önce Gönderilen Araçlar  

 

2.2.6.Sönük Cisim Spektrografı  (FOS) 

 Sönük cisim spektrografı ultraviyole (1150 Aº ) den görünür kızıl ve yakın 

kızılötesine (8000A°) kadar çok geniş bir aralıkta sönük cisimleri inceleyebilir .  

 

2.2.7.Goddard Yüksek Çözünürlük Spektrorafı  (HSR) 

 

 Hubble Uzay Teleskobu’ nun  FOS ile farkı daha çok moröte spektroskopisinde 

yoğunlaşması ve çok ince tayfsal ayrıntıları inceleyebilmek için son derece sönük 

cisimlere ait görüntüler almasıdır. 
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3.GÖREV OPERASYONLARI VE GÖZLEMLER 

 

 Hubble Uzay Teleskobu’nun tüm vakti gözlemlerle geçmez . Yörüngeyi bir kez 

dolanması için  yaklasık 90 dakika gerekmektedir ve  bu süre içinde yaptığı işler 

arasında yeni bir hedefi gözlemek veya Güneş  ya da Ay’dan uzaklaştırmak amacıyla 

teleskobu başka yöne çevirmek iletişim antenlerini ve veri  aktarma modlarını 

ayarlamak , komut mesajlarını almak  ve dünyaya veri göndermek kalibrasyon ve 

benzeri etkinlikleri yapmak vardır.  

 

Bilimsel Araştırma ve Bakım Planlarının Ayrıntıları ile Bir Program Çizelgesine 

Oturtulduğu Yer : Kontrol Merkezi (STOCC) 

 

 Her olay , Hubble ‘daki bilgisayarlara gönderilecek olan bir dizi komuta 

dönüştürülür . Bu bilgisayar komutları , günde birkaç kez gönderilerek teleskobun etkili 

bir şekilde çalışması sağlanır . Mümkünse uzaydaki komşu hedef bölgelerin  aynı anda 

gözlemlenmesi amacıyla iki araç kullanılır . Örneğin bir yanda spektrograf , seçilen bir 

yıldız veya nebula üzerine odaklanırken diğer taraftan WF/PC ana gözlem hedefinin 

biraz yakınındaki  bölgeyi gözlemleyebilir. 

 Gözlemler sırasında Hassas  Klavuz Alıcıları (FGS) , teleskobun devamlı doğru 

hedefte kalmasını sağlamak için klavuz yıldızları takip eder.  

 Eğer bir astronom , gözlemler sırasında hazır bulunmak isterse , iki yerden 

gözlemleri izleyebilir. Biri STS cl  (Baltimore , Maryland’ daki Jons Hopkins 

Üniversitesinde bulunan Uzay Teleskobu  Bilim Enstitüsü. ) diğeri de STOCC’ de 

olmak üzere iki monitörün gözlem anında görüntüleri ve verileri aktardığı iki konsol 

vardır .  

 Hubble  Uzay Telskobundan alınan veriler ve Hubble Uzay Teleskobuna 

gönderilen operasyon komutları veri izleyici Relay Uydu (TDRS ) sistemi ve New 

Meksika White Sands daki Yer istasyonu vasıtasıyla yapılmaktadır . 24 saate kadar 

birsüre için , gerekli komutlar önceden Hubble’ nin   bilgisayarlarında depolanabilir .  

 Hubble Uzay Teleskobun ‘dan elde edilen veriler anında Yer istasyonuna 

aktarılabilmekte veya daha sonra gönderilmek üzere kasetler de depolanabilmektedir .  
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 Yer istasyonundaki gözlemci “ham” görüntüleri ve diğer verileri birkaç 

dakikalığına üstünkörü analiz eder . 24  saat içerisin de GSFC , (Goddart Uzay Uçuş 

Merkezi ) verileri STScl ye aktarılmak üzere formatlar STScl veri işleme işinden 

(kalibrasyon , editetme , dağılım  ve dünya çapındaki astronomi topluluğu için verilerin 

depolanması ) sorumludur . 

 Hubble Uzay Teleskobunda gözlem zamanı konusunda büyük rekabet 

yaşanmaktadır . Her 10 öneriden sadece biri kabul edilmektedir . Bu eşsiz uzay 

gözlemevi , uluslar arası bir araştırma merkezi  dünya çapındaki astronomlar için bir 

bilgi kaynağı gibi çalışmaktadır. 

 

3.1.Hubble Operasyonları 

 

 Hubble Greenbelt deki Goddart  Uzay Uçuş Merkezinden kontrol edilmektedir 

.Bu görev Baltimordaki Jons Hopkins Üniversitesin de bulunan  Uzay Teleskobu Bilim 

Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.  

 Astronomlar her yıl Hubble ile  gözlem yapabilmek için birbiri ile yarışırlar . 

Uzman astronomlardan oluşan komitelere gözlem önerileri sunulur . Enstitü başkanı , 

nihai kararı verir . Kabul gören program teleskobun etkin çalışmasını maksimize etmek 

için enstitü uzmanlarınca titizlikle planlanmalı ve takvime oturtulmalıdır. Teleskop bir 

gün boyunca önceden programlanmış talimatları sırası ile yerine getirir. Enstitünün 

monte ettiği ve bakımını yaptığı bir veri ‘boru hattı’  tüm gözlemlerin arşiv araştırmaları 

için depolanmasını sağlar . Veriler araştırmacı astronomlara gönderilir ve gözlemden bir 

yıl sonra dünya çapında tüm astronomların verilerden haberdar olması sağlanır. 

 

3.2.İlk On Yılda Hubble 

 

 Çalışmaya başladığı ilk on yıl içerisinde  Hubble Uzay Teleskobu ‘ nun 

astronomi araştırmaları üzerinde büyük etkisi olduğu konusunda hiç şüphe 

yoktur.Hubble kendinden önceki tün optik morötesi , kızılötesi teleskoplardan  daha 

uzak mesafeleri daha keskin bir görüntü kalitesi ile görebilmektedir.Tek ve çok spesifik 

bir amaca adanan astronomi deneylerinin aksine Hubble ‘nin başardıkları , genelde tekli 

keşiflerden farklıdır . Çoğunlukla Hubble , Yer üssü gözlemleri için kuşku ve tereddüt 
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kaynağı olan konuların üzerine gitti ve kesin sonuçlara kavuşturdu .Birkaç vakada 

Hubble ‘nin bıçak gibi keskin görüntü olanağı kritik olaylarda tek tek olguların iç yüzü 

hakkında eşsiz veriler sunmuştur 

 On yıllık uzay çalışmaları boyunca , Hubble Uzay Teleskobu 330000 poz 

görüntü kaydetti ve 14000 hedefi inceledi  

 Dünyanın etrafını 58400 kez döndü ve 1.5 milyar mil gibi bir yol kaydetti bu 

güneşe 8 kez gelmekle eşdeğer bir mesafedir . 

 Hubble’nin saptamaları 3.5 terabitlik bir veri miktarı oluşturmaktadır . 

 Teleskop hergün  normal bir ev bilgisayarının hafızasını doldurmaya yetecek 

kadar veri üretir. (3-5 gigabyte) 

 Hubble ‘nin arşivi tüm dünyadaki astronomlara bir günde 10-15  gigabyte 

arasında veri göndermektedir 

 Astronomlar Hubble’nin elde ettiği sonuçlar üzerine 2651 makale yazdı. 

 

3.2.1.Kozmik Bir Çarpışma  

 

 Süpernova 1987 ‘ye ait gözlemler uzun zamandır süpernovadan çıkan patlama 

dalgasının çevresindeki alanla etkileşimine dair  ayrıntılar sunmuştur ve önümüzdeki on 

yıl boyunca da sunmaya devam edecektir.Süpernovanın  etrafında bir materyal halkası 

bulunmaktadır. Bu on yıl boyunca patlama dalgaları bu materyalle çarpışacak böylece 

patlayan yıldızların etrafındaki maddenin ne olduğu ve patlayan yıldızların geçmişleri 

anlaşılacaktır. 

 

3.2.2.Yıldızların Hayatları  

 

 Hubble Uzay Telekobu yıldızların doğum ve ölümlerine eşlik eden çok çeşitli  

şekil , yapı ve ışık gösterisinin gizemini çözdü . Yeni yeni oluşan yıldızlara ait Hubble 

çekimleri , yıldızların disklerinin derinliklerinden akan sıcak gaz jetlerini görüntüledi 

.Muhtemelen manyetik alanlar yüzünden uzun ince akıntılar şeklinde oluşan bu jetler , 

yıldız formasyonunda bir egzos ürünüdür . yıldızın çevresindeki materyalin içerisine   

dalmadan önce uzayda milyarlarca mil yol katederler. Bazı ilginç görüntülerde Hubble 

çok büyük kütleli genç yıldızların kendilerini çevreleyen bulutsu üzerindeki etkilerini 
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gösterdi. Çok büyük kütleli ve genç yıldızdan çıkan moröte ve görülebilir yoğun ışınım 

çevresindeki tozlarla bağlanmış soğuk hidrojen gaz bulutlarını delerek basınç uygular . 

Buda yıldızın çevresindeki alanda  yıldız doğumlarına yol açan bir ateş fırtınasının 

başlamasına neden olur. 

 Hubble ölen yıldızlar tarafından uzaya fırlartılan rengarenk gaz kabuklarına ait 

göz kamaştırıcı görüntüler elde etmiştir. Bu karmakarışık yapılar yıldızların ömürlerinin 

son aşamasının bir zamanlar sanıldığından çok daha kompleks olduğunu gösteren ‘fosil 

kanıtları’ teşkil etmektedir.Yaşlanmakta olan bir yıldızın dış kabuklar yıldız 

rüzgarlarının da etkisi ile dökülmektedir.Yıldızların hayatlarını son demlerinde bu 

rüzgarların boradan farkı yoktur ve sonuç olarak ta dikkat çekici karmaşık şekiller 

açarlar . Büyük kütleli yıldızlar öldüğünde küçük kütleli yıldızlar gibi sessiz ölmezler 

hayatlarına büyük patlamalarla son verirler.Hubble bir taraftan da  yakınlardaki 

Süpernova 1987A benzeri patlamaları yakalamak için bekliyor .Yıldızların kendi 

kendilerini imha etmelerine bir örnek 23 Şubat 1987 tarihinde yerüssü bir teleskopla 

gözlemlendi . Temmuz 1997 de Hubble teleskobunun görüntüleme spektrografisi 

patlayan bir yıldız tarafından  fırlatılan maddenin ölmekte olan cismin etrafındaki bir iç 

halkaya çarpmasına ilişkin  görüntüleri elde etti. Satte 40 milyon mil hızla gelen 

balyozun şoku ile sıcaklığı birkaçbin dereceden birmilyon mil derece fahrenayta 

fırladığı için halkanın bir parçası içerisinde 100 milyar mil genişliğinde bir gaz düğümü 

‘parıldamaya’ başlamıştı bile . Parlamaya başlayan bu halkayı inceleyerek astronomlar 

ölmüş yıldızın son yıllarına ait bazı ip uçlarına ulaşabilirler. 

 

3.2.3.Yoğun  Bölgelerdeki Yıldızlar 

 

Hubble ‘nin süper çözünürlük özelliği yıldızların yoğun olduğu bölgeleri         

gözlemlerken en fazla işe yarayan özelliğidir bu yüzden Hubble’nin küresel kümeler 

yakın galaksilerdeki alan nufusu ve macellan bulutsularındaki yıldız kümeleri içerisinde 

yer alan yıldız gurupları hakkında gereğinden fazla sonuç üretmesi bir mucize 

değildir.Bu alandaki ilginç sonuçlar arasında şunlar sayılabilir : 

 Galaksilerin küresel bileşenlerinin oluşumu kısa bir zamanda 

gerçekleşebilir. 
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 Kümeler ve M31 ve M33 de ufuksal dallanma morfolojısi belirlendi ; 

buda yerel guruptaki kümelerin oluşum yaşlarına dair ipuçları 

sunmaktadır 

 Hubble yakındaki bikaç küresel kümede beyaz cücelerin sıralandığını 

ortaya çıkardı . 

 Hubble kararlı cüce galaksilerin  yıldız oluşumu geçmişlerinin çok farklı 

davranış özellikleri sergilediğini göstermiştir. 

 Hubble yıldızların oluşumu ve macellan bulutsularındaki ilk kütle 

fonksiyonu (İMF) üzerine çok değerli bilgiler sunmuştur. Bu veriler 

evrenin (ağır elementlerden yoksun bir evren) ilk yıllarındaki yıldız 

oluşumu hakkında önemli açıklamalar içerebilir. 

 

3.2.4.Galaksi Enkazları 

  

 Galaksilerin çarpıştığı bir ortamda Hubble iki galaksinin çarpışması veya Güçlü 

bir şekilde etkileşime girmesi sonucu genç ve yoğun yıldız kümeleşmeleri oluştuğunu 

gösterdi . Bu kümeler küresel kümelerin ataları olabilir.Ayrıca evrende eskiden gök 

adalarının sanılandan daha sık çarpışmakta  oldukları öne sürüldü .  

 Küçük bir gökadanın bir büyük sarmal gökadaya çarpması halinde , tıpkı suya 

düşen çemberler gibi büyük gökada sarmal biçimini kaybediyor ve  bir halka haline 

dönüşüyor şimdiye kadar bu tür halkalı gökadaların sayılı olduğu düşünülüyordu ama 

Hubble Uzay Teleskobu 8 milyar ışık yılı ötedeki gökadaları gözlediğinde halkalı 

adaların sayısının sanılandan 10 kat fazla olduğunu saptadı . Buda eskiden gökadaların 

daha sık çarpıştığını gösteriyor.Ayrıca bu buluş muazzam eliptik gökadalarında 

sarmalların çarpışmasıyla oluştuğu görüşüne ağırlık kazandırıyor.    

Devlerin Gezinemediği Yer 

 Draco takımyıldızında , Dünya’ya 40 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir 

sarmal gökada samanyolunda olduğu gibi parlak bir disk ve onu çevreleyen soluk ışıklı 

bir haleden oluşuyor.Hubble Uzay Teleskobunu haleye çeviren gökbilimciler , yüzlerce 

dev yıldız görmeyi beklerken sadece bir tane yakalayabildiler.Bilim adamları halede 

bulunan birşeyin , büyük olasılıkla “karanlık madde” nin yıldız oluşumunu engellediği 

görüşünde. 
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Karanlık madde ;gökadaların ve evrenin kütlesinin çok büyük bir bölümünü 

oluşturduğuna inanılan ancak ışımadığı için görünmeyen madde. 

    

3.2.5.Kara Delikler 

 

 Kara delik bir sürü materyali küçücük bir hacme sığdıran bir uzay cismidir 

.Sonuçta ortaya çıkan çekim kuvveti o kadar büyüktür ki yakınından geçen ışık dahil 

her şeyi sonsuza kadar yok edebilir.Kara deliklerin varlıkları  sadece çevrelerinde 

yarattıkları etkiden anlaşılmaktadır . Muazzam çekim gücü , çevresindeki yıldızların 

hareketlerini etkileyecektir . Yıldızlar kara deliklere yaklaştıkça daha hızlı hareket 

etmeye başlarlar .(Güneşe yaklaştıkça yörüngedeki gezegenlerin daha hızlı hareket 

etmeleri gibi ) Eğer kara delik yoksa yıldızların hızları galaksinin merkezine doğru 

yavaşlar çünkü hareketlerini etkileyen  çekim kuvvetinin çoğu galaksilerdeki diğer 

yıldızlardan gelmektedir . 

 Karadelik tarafından yakalanan materyalin hızı ölçülebilirse , basit çekim 

yasalarını kullanarak karadeliğin kütlesi hesaplanabilir.Eğer yıldızlarınkinden daha fazla 

kütlesinin olduğu görülürse , bu , maddelerin görünmez ve yoğun birşeyin içine tıkılmış 

olduğu anlamına gelir. 

 1980’lerin ortalarından bu yana Yer üssü teleskoplarıyla bunun için gözlemler 

yapıldı fakat dünyanın atmosferinden bakmak zorunda kalındığından büyük bir merkezi 

kütlenin tespiti ve ölçümlerinin yapılması için  yetersiz veri alınmaktaydı.Yer üssü 

gözlemlerinden elde edilen veriler merkezi kütle hakkında kuşkulu alt limitler sunarken 

Hubble Uzay Teleskobuyla yapılan gözlemler kütleye ait tüm ölçümlerde kesin sonuçlar 

vermekle birlikte olası diğer tüm konulara açıklık kazandırmıştır. 

 İlk karadelik doğrulaması Hubble Uzay Teleskobunun dev eliptik M87 

galaksisinin etrafını girdap gibi dolanan spiral bir gaz diskini ortaya çıkarmasıyla 

geldi.Tek başına şekli bile materyalin çekimsel bir girdaba tutulduğunu açıkça 

gösteriyordu.Hubble ‘ın spektrograflarını kullanmak suretiyle astronomlar doppler 

kayması diye bilinen yöntemle gazın hızını ölçmeyi başardı.Disk bir atlıkarınca gibi 

döndüğünden bir kenarı bize yaklaşır ve tayfı maviye kayar ; diğer tarafı ise uzaklaşır ve 

tayfı kırmızıya kayar.Astronomlar gazın bir saatte bir milyon milden daha hızlı döndüğü 

sonucuna vardılar.Bu bilgiler M87 ‘nin çekirdeğinde ne kadar kütlenin toplandığını 
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ölçmekte kullanılabilir.İki milyar Güneş kütlesine eşit kütlenin Güneş sistemimizden 

daha küçük hacim içine sıkıştırılmış olduğu sonucuna ulaşılır (bkz.resim 6). Hubble 

eliptik galaksi olan NGC4261 ve NGC3115 ‘te de benzer gözlemler yapmıştır.Bu 

canavar karadelikler sırasıyla 200 milyon Güneş kütlesi ve 2 milyar Güneş kütlesine 

sahiptirler.Her iki aktif ve devinimsiz galaksideki  galaksi çekirdeklerine ait 

incelemelerde görünen tüm galaksilerde karadeliklerin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.Hala gizemli kalan tek şey karadeliklerin nasıl oluştuklarıdır.Evrenin 

başlangıcındaki kuasar bolluğu karadeliklerin , nasıl olduğu bilinmemekle birlikte çok 

eskiden oluştuklarını göstermektedir. 

 

3.2.6.Kuasarların Vatanı 

 

 Yer üssü gözlemlerden hareketle elde edilen bulgular kuasarların bazı evsahibi 

galaksilerde bulunduklarını akla getiriyordu.Hubble bu tahminlerin doğruluğunu 

kanıtladı.Dahası süper çözünürlük özelliğini kullanmak suretiyle Hubble , bu 

galaksilerden büyük bir bölümünün etkileşim halindeki galaksiler olduğunu gösterdi.Bu 

gibi çarpışmaların neden olduğu gaz infalleri kara deliklerin yakıtını sağlar.Hubble 

moröte ışığı toplama özelliği ile başlangıçta Yer üssü verilerinde yüksek kırmızıya 

kayma ile keşfedilen kuasar soğurma çizgilerinin benzeri olarak düşük kırmızıya 

kaymalı verileri ortaya çıkarmıştır.Hubble ‘ın keşifleri düşük kırmızıya kaymalı 

soğurma çizgisi gösterenlerin doğrudan galaksiler olarak tanımlanmalarını sağlamıştır. 

Lyman α çizgilerinin sıklığının düşük kırmızıya kaymada ;yüksek kırmızıya kayma 

gözlemlerinden hareketle ulaşılan basit bir ekstrapolasyonun göstereceğinden daha 

yüksek olduğu yönündeki teorik tahminleri doğrulamıştır. 

  Medium Deep Survey’de ve iki Hubble Deep Fields’te olduğu gibi derin 

görüntüleme kullanılarak , sönük galaksilerin açısal büyüklüklerinin küçük olduğunu 

göstermiştir.1’lık bir kırmızıya kaymanın ötesinde küçük bir açısal büyüklük , fiziksel 

olarak küçük bir kaynağa tekabül ettiği için bu gözlem aşağıdakiyle bağlantı kurulduğu 

anda galaksilerin oluşumu hakkında önemli açıklamalar sunabilir. 

 Hubble Deep Field ‘ lerinde elde edilen yüksek çözünürlük yüksek bir kırmızıya 

kaymada galaksi yapılarının saptanmasını sağlamış ve yüksek kırmızıya kaymalı 

galaksilerin az ayrıntılı ve çoğunlukla niteliksiz görüntülerinin olduğunu 
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göstermiştir.Genel olarak düzensiz ve birden fazla bileşenin oluşturduğu sistemlerin 

geçmişe gidildikçe arttığı görülmüştür.Yakın Kızılötesi Kamera ve Multi Obje 

Spektrometresi gözlemleri bu sonucun doğruluğunu koruduğunu göstermiştir. 

 Yukardaki gözlemlerin her ikisi de genel olarak yapı oluşumu için hiyerarşik 

modeli , yani yüksek kırmızıya kaymalı galaksilerin yalnızca etkileşimler ve birleşimler 

vasıtasıyla bugünkü galaksilerin oluşumunu sağlayan yapı blokları olduğunu 

desteklemektedir. 

 Moröte ışık yoğunluğunun ( Hubble Deep Field ‘ler kullanılarak) belirlenmesi 

uzak geçmişe doğru kozmik yıldız oluşum tarihinin taslağının oluşturulmasına katkıda 

bulunmuştur. Düşük kırmızıya kayma verilerinin çoğu Yer üssü gözlemlerinden elde 

edilmiştir, ancak Hubble Deep Field ‘ler bu alanda devam niteliğindeki yüksek 

kırmızıya kayma çalışmalarının yapılması için ilham kaynağı olmuştur.Bugün kozmik 

yıldız oluşum hızının geçmişten yüksek olduğu ve yaklaşık 1,25’lik kırmızıya kayma 

civarında bir maksimum değere ulaştığı görülmektedir.Çok daha uzak bir geçmişte 

yıldız oluşum hızı hemen hemen sabitti ve 5 kırmızıya kayma değerinde seyrediyordu. 

 

3.2.7.Evrenin Kenarına Doğru Bir Bakış 

 Astronomlar Hubble Uzay Teleskobu’ nu 12 milyar ışık yılından daha uzak 

mesafelere bakmak için kullandılar.Hubble’ın görünür ve kızılötesi kameralarıyla 

yakalanan evrenin bu “en derin “ görüntülerinin hepsine birlikte Hubble Deep Field 

denilmektedir. 

 Uzak cisimlerden toplanan yıldız ışığı , dünyaya doğru seyahatine milyarlarca 

yıl önce başladığından Hubble ve diğer büyük teleskoplar uzayda ne kadar uzak 

mesafeye bakabiliyorlarsa zamanda o kadar geçmişe gitmiş sayılırlar.Hubble evrenin şu 

andaki yaşının (12-14 milyar ) yüzde beşi iken ki halini (0,6-0,7) 

görüntüleyebilmiştir.Bu uzun menzilli gözlemler sayesinde evren henüz bir milyar 

yaşını doldurmadan varolan galaksileri ortaya çıkarmıştır.Gözlemlenen cisimlerden 

bazıları o kadar karanlıktı ki bunları seçmek, dünyadan bakarak aydaki  fener ışığını 

görmek kadar zordur.Deep Field uzaya dağılmış 1000’den fazla galaksiyi ortaya 

çıkardı.Buradan hareketle yapılan tahminlere göre evren en azından 120 milyar 

galaksiyi ihtiva eder.Bu binlerce galaksi evrimlerinin değişik aşamalarında olup 

milyarlarca ışık yılı uzunluğunda bir koridor boyunca dizilmişlerdir. 
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 Hubble’ın yüksek çözünürlüğü astronomlara çok uzak bir geçmişte galaksilerin 

şekillerinin nasıl olduklarını ve zaman içinde nasıl bir evrim geçirdiklerini inceleme 

olanağı sunmuştur.Astronomlar galaksilerin uzak geçmişte çok daha bölük pörçük 

göründüklerini ve bugünün görkemli spiral ve dev eliptik galaksileri olana kadar çok 

uzun bir evrim geçirdikleri sonucuna varmıştır.Astronomlar galaksilerin nasıl 

oluştuklarını ve nasıl bir evrim geçirdiklerini anlamak amacıyla galaksilerin sayısız 

şeklini sınıflandırmak için yıllarını harcayacaklardır. 

 

3.2.8.Evrensel Hız Sabiti 

 

 1920’lerde Edwin Hubble galaksilerin tamamının mesafeleriyle orantılı bir hızla 

bizden uzaklaştıklarını keşfetmiştir.Galaksi ne kadar uzaktaysa o kadar hızlı uzaklaşıyor 

görünmektedir.Bu bağıntı evrenin yaşı ve büyüklüğünü tahmin etmede önemli rol 

oynamaktadır.Milyarlarca yıl önce Big Bang adında ki patlamayla doğduğu için evren 

sürekli olarak genişlemektedir. 

 Hubble sabitini belirlemek adına yapılan araştırmaların başında cepheid 

değişkenlerinin konumlarını kesin olarak belirlemek için Hubble Uzay Teleskobu’nu 

kullanan bir grup astronomun oluşturduğu kilit proje takımı vardır.Bu yaşlı parlak 

yıldızların nabız atışları , uzaklıklarının kesin olarak ölçülebilmesi için gerek duyulan 

gerçek parlaklık değerlerini vermektedir.Hubble’ın berrak görüş kalitesi , astronomların 

daha önce Yer üssü teleskoplarıyla yıllar süren kafa ağrıtıcı çalışma gerektiren cepheid 

gözlemlerini birkaç yıl içinde yapabilmeleri sağlanmıştır. 

 Son yüzyılın en çarpıcı astronomik keşiflerinden birisi 1998 yılında bağımsız iki 

ekibin kozmik genişlemenin hızlandığına dair sağlam kanıtlar bulmalarıyla 

gerçekleşti.Tip Ia süpernovasına olan mesafe ölçümlerine dayanan bu sonuç (teyid 

edilirse) aynı zamanda kozmik enerji yoğunluğunun yaklaşık %70’ini teşkil eden 

kozmolojik bir sabitin var olduğu anlamına gelir.Gözlemlerin çoğunluğu Keck 

teleskobuyla yapılsada yüksek kırmızıya kayma ( Z>~0,5) süpernovaların ışıklarının 

host galaksilerinkinden ayırt edilmesi için gerekli çözünürlülüğü Hubble sağladı.Daha 

uzak tip Ia süpernovalarının Hubble Yasasından beklenenden daha az olduğunu 

kanıtlamada Hubble’ın katkısı çok büyüktür. 
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3.2.9.Kozmik Patlamalar 

 

 Hubble Uzay Teleskobu X ve gama ışını uyduları ve gama ışını patlamalarını 

anlama arayışı için kullanılacak yardımcı ekipmanlarla donatılmıştır.Gama ışın 

patlamaları BigBang’den bu yana bilinen en güçlü patlamalardır.1997’den önce 

astronomlar hayal kırıklığına uğramıştı:2000 ‘in üzerinde patlama gözlenmesine rağmen 

bu patlamaların kendi galaksimizde mi yoksa kozmolojik bir uzaklıkta mı 

gerçekleştiğini söylemek imkansızdı.BeppoSax uydusu tarafından , x ışınlarından geriye 

kalan kızıllığın keşfedilmesi, sonuçta en azından alt sınıf bir patlamanın yapısının 

açıkça teyid edilmesini sağladı.Hubble gama ışın patlamalarının aslında yüksek oranda 

yıldız oluşumuna sahne olan galaksilerde gerçekleştiğini şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde göstermiştir.Dahası patlamanın kesin yerini tam olarak saptamak suretiyle , 

Hubble en azından bir vakada ışın patlamasının muhtemelen aktif bir galaktik 

çekirdekle bağlantısı olmadığını göstermiştir.(1997’de ki GRB971214 gama ışın 

patlaması) 

 

3.2.10.Hubble ‘ın Gezegen Gözlemleri 

 

 Jüpiter’e çarpan bir kuyruklu yıldız, Uranüs’te giderek yoğunlaşan bulutlar , 

Neptün’de canavar kasırgalar , Jüpiter ve Satürn ‘de şafak görüntüleri , Mars’ta çılgın 

bir hava : Hubble Uzay Teleskobu gözünü Güneş sistemimizden hiç ayırmıyor. 

 Yaklaşık on yıldır Hubble kızıl gezegen Mars’ta ki hava olaylarını 

izledi.Hubble’ın 1997 bahar ve yazı boyunca yaptığı gözlemler NASA’nın uzay aracı 

Pathfinder ‘in inişinin ve Mars Küersel Surveyor’un varışının planlanmasına yardımcı 

olmak için ayrıntılı raporlar sundu.Pathfinder uzay aracının inmesinden yaklaşık bir 

hafta önce çekilen fotoğraflar iniş bölgesinin sadece 600 mil (1000 km) güneyindeki 

Valles Marines’in derin kanyonları boyunca etkisini hissettiren bir toz fırtınasını 

görüntüledi. 

 Hubble  27 Nisan 1999 tarihinde Marsın kuzey kutup bölgesini kaplayan büyük 

bir kasırga sisteminin görüntülerini iletti.Bu fırtına Mars’ın tipik fırtınalarından ziyade 

Dünya’daki fırtına sistemlerinin özelliği olan su buzu bulutlarından oluşuyordu. 
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Hubble’ın Jüpiter gözlemleri , Galileo uzay aracının yakın fotoğraflar 

çekmesinde hedef  belirleyici bir rol oynadı. 1994’te Hubble , kuyruklu yıldız Sho 

marker Levy 9 ‘a ait 21 parçanın Jüpiter’e çarpışını görüntüledi.Kuyruklu yıldıza ait  

parçalar  dev gezegene çarptıkça Hubble , gezegenin kenarlarında oluşan mantar 

şeklindeki oluşumları gözlemledi.En büyük parçanın çarpması sonucu Jüpiter’de “boğa 

gözü” denen bir çukur açıldı.Hubble ‘ın keskin görüntüleri bu kuyruklu yıldız 

parçalarının Jüpiter’in atmosferine girmeden önce dağılmadığını gösterdi.Bu bulgu katı 

kütlelerin kuyruklu yıldızların atmosferik patlamalarına neden olduğu kanısını 

güçlendirir. 

Satürn ve Jüpiter’in kuzey ve güney kutupları üzerinde danseder gibi görünen 

ışık perdeleri , şafaklar , Hubble tarafından incelenen diğer konular arasındadır(bkz 

resim 19.).Astronomlar bu şafak olaylarını inceleyebilmek için Hubble’ın moröte ışık 

kamarasını kullanmışlardır.Satürn’ün şafakları bulutların 1000 mil üstüne kadar 

yükselebilmektedir.Bu şafak gösterilerine neden olan şey aynen dünyada’ki gibi 

gezegenin üst tarafından hızla geçen güneşten aldığı enerjiyle hareket eden güçlü 

rüzgarlardır. 

 Hubble Uzay Teleskobu Uranüs’te ki hava ve bulut olaylarını 

gözlemledi.Gezegene ait kızılötesi bir görüntüde , bazıları gezegeni saatte 300 mil hızla 

dönen 20 bulut görünmektedir.  

 Astronomlar Hubble teleskobunun 1994 ile 1998 yılları arasında çektiği 

görüntüleri gezegen de ki mevsimlik değişiklikleri arka arkaya gösteren bugüne kadar 

ilk defa hazırlanmış bir film yapmak için kullandılar.Bir zamanlar uysal görünümlü 

gezegenlerden biri olarak görülen Uranüs ‘ün , dış Güneş sistemindeki en parlak 

bulutlara ve dengesiz bir at arabası tekeri gibi yalpa yapan hassas bir halka sistemine 

sahip dinamik bir dünya olduğu ortaya çıktı.Bulutlar muhtemelen Uranüs’ün 

atmosferinin derinlerinden yukarılara doğru yoğunlaşan metan kitlelerinden 

oluşmuştur.Filmde milyonlarca çakıl taşından oluşan halka sisteminde ki yalpa 

görünmektedir.Yalpa , Uranüs’ün birçok uydusunun uyguladığı çekim kuvvetlerinin 

neden olduğu hafifçe basık özellik taşıyan kendi şeklinden kaynaklanıyor 

olabilir.Anlaşılmayan sebeplerden dolayı Uranüs’ün rotasyon kutbu düşey doğrultudan 

98o  açısal uzaklığındadır.(düşey doğrultu , yörünge düzlemine dik doğrultu 

demektir;Uranüs’ün yörünge düzlemi hemen hemen ekliptik düzlemi ile 
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çakışıktır.)Böylece Uranüs , Güneş etrafında 84 yıllık bir periyotla dolaşırken kuzey ve 

güney kutupları periyodik olarak Güneş tarafında olur ve kutup bölgeleri yaklaşık olrak 

42 yıl karanlıkta kalırken ,42 yıl  Güneş ışığı alır.(Dünyada kutuplarda 6 ay gündüz 6ay 

gece olduğunu düşününüz.)Bu büyük mevsim etkilerinin atmosfer hareketi , hava ve 

iklim üzerindeki önemi çok ilginç olmalıdır. 

 Neptün ‘ün olağan dışı hava olayları da uzun bir döngüyü dakikalara sığdıran bu 

filmin konularından biriydi.Hubble teleskobunun fotoğraflarının kullanıldığı bu filmde , 

bu gezegenin Güneş sisteminde ki en tuhaf atmosfere sahip olduğu gözler önüne 

serilmiştir.Teleskop, rüzgarlı atmosferi (canavar kasırgalar ve hızı saatte 900 mili bulan 

ekvator rüzgarları.)bilim adamlarının ilgisini çeken bu gezegenin bugüne kadar çekilmiş 

en yakın görüntülerini yakaladı. 

  Güneş sistemindeki en uzak gezegende Hubble’ın incelemelerinden payına 

düşeni aldı.Hubble Uzay Teleskobu Güneşten yaklaşık 5 milyar km. uzaklıkta dış 

Güneş sisteminin karanlık bir ucunda yörüngede hareket eden Pluto’nun daha önce hiç 

gözlemlenmemiş yüzeyinin üzerindeki gizemi kaldırdı.Pluto Dünya’nın uydusu Ay’ın 

üçte ikisi büyüklüğündedir ancak 12000 kez daha uzaktadır.Yüzey ayrıntılarını 

gözlemlemek 30 mil mesafedeki bir golf topunun üzerinde ki yazıyı okumak kadar 

zordur.Hubble’ın Zayıf Cisim Kamerası FOC 1994 yılında Pluto’nun yüzeyinin 

tamamını görüntüleyebilmiştir. 

 

3.2.11.Gezegen Sistemlerinin Araştırılması 

 

 Gelişmekte olan yıldızların etraflarında dönen toz ve gazdan oluşan enkaz 

disklerini incelemek suretiyle Hubble Uzay Teleskobunun yüksek çözünürlük özelliği 

,eski teorileri güçlendiren ve gezegenlerin doğumu hakkında ilginç yeni bilgiler sunan 

yeni bir ayrıntı düzeyinin kapılarını açtı.Ancak , yeni kuşak bir uzay teleskobuyla 

gerçekleştirilebilecek nihai amaç diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerin ve Güneş 

sistemlerinin envanterini çıkarmak ve sonuç olarak ta Dünya benzeri gezegenleri 

çıkarmak olacaktır. 

 1994’te Hubble , büyük Orion Bulutsusu’ndaki genç yıldızların etrafında yer 

alan düzinelerce toz diskini keşfetti.”proplyds”  adı verilen bu disklerin tam takım bir 

gezegen sisteminin öncüsü olduğuna inanılmaktadır.18.yy da Immanuel Kant bu 
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disklerin , Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin aynı düzlem üzerinde uzandığı 

dolayısıyla da hepsinin büyüyebilmek için hammaddelerini sağlayan ana bir disk 

tarafından yaratıldıkları yönündeki basit gerçeği açıklığa kavuşturduğunu iddia etti. 

 Tek başına Samanyolu galaksisindeki binlerce yıldız doğum bölgelerinden 

sadece biri olan Orion bölgesinde ki düzinelerce yıldızda da bu disklerden 

vardır.Bunların yoğunlaşarak gezegen sistemlerine dönüşüp dönüşmeyecekleri kesin 

olmamakla birlikte bu kadar bol olmaları bile hepsinde gezegen doğumuna doğru ilk 

bebek adımlarının atıldığına dair sağlam bir görsel kanıttır. 

 Hubble Uzay Teleskobu , genç yıldızların etrafındaki diskleride 

gözlemlemektedir.Astronomlar ayrıca Hubble’ın kameralarını moröteden yakın 

kızılötesine kadar tüm ışıklarda bu disklere ait görüntüler almak için kullandılar.Bu 

disklerin, genç yıldızın gelişim dönemindeki farklı aşamalarında ki gelişimlerini 

belirlemek suretiyle gezegen oluşumuna yeni bilgiler eklemekle meşguller. 

 Hubble’ın keskin görüş yeteneği sayesinde Taurus takımyıldızında Yer alan 

sekiz yıldızın etrafındaki diskler incelendi.Yakın kızılötesi ve görünür ışıkta çekilen 

görüntüler disklere düşen materyallerin gelişmekte olan yıldızlardan taşan gaz jetlerini 

kendine çektiğini göstermiştir.Disklerin çoğunluğu Neptün’ün yörünge çapının 8-10 

katı kadardır.  

 WFPC2,  genç bir çift yıldız sisteminde de bir disk olduğunu gösterdi.Bu 

görüntüler gezegen oluşumunun çift yıldız sistemlerinde  mümkün olmasına dair ek 

kanıtlar sunmaktadır.Ayrıca astronomlar , bir araya gelmiş ve daha büyük kütleler 

oluşturmaya başlamış olan diskler içinde tozun da olduğuna dair deliller bulmuştur. 

 Hubble Uzay Teleskobu Görüntüleme Spektrografıyla yaşlıca bir yıldızın 

etrafındaki diski inceleyen astronomlar materyallerin çok daha fazla kümeleşme 

eğiliminde olduğunu saptadı.AB Aurigae adı verilen 2-4 milyon yaşındaki yıldız Auriga 

takımyıldızına dahildir.Bu kümeler yıldızdan , dış Güneş sisteminde bulunan Pluto’nun 

güneşe olan uzaklığından daha büyüktür. 

 Gözlerini oluşumunu tamamlamış bir yıldıza çeviren Hubble ‘ın Yakın 

Kızılötesi Kamera ve Multi Obje Spektrometresi 6,5 milyar mil genişliğinde bir toz 

diskine ait görüntüler elde etti. Yıldızın etrafındaki HR4796A adı verilen bu disk 

Satürn’ün halkalarına benzemektedir.(tabi ki daha geniş bir ölçekte)Halkalar arasında ki 
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uçurumun nedeni dar geçitler boyunca ilerleyen ve görülmeyen kütlelerdir.Yıldız, 

Centaurus takımyıldızının içinde 220 ışık yılı uzaklıktadır.   

 Sonuç olarak ; son on yıl boyunca Hubble Uzay Teleskobu astronominin her 

alanında çıtayı gitgide yükseltti.Hubble’nin anlaşılmasına çarpıcı katkılarda bulunduğu 

konular şöyle özetlenebilir: 

 Gezegenlerin atmosferleri 

 Yıldızların doğum , yaşam ve ölümleri 

 Evrendeki en uzak galaksilerin özellikleri 

 Süper kütleleri karadelikler ve galaktik yurtları 

 Evrende ışık ve ağır element bolluğu 

 Evrenin yaşı 

 Kozmik genişlemenin akıbeti 

Hubble’nin ilkleri arsında ise şunlar yeralmaktadır: 

 Galaksilerin boyutlarının uzak evrende daha küçük olduğunun keşfi 

 Evrenin ilk yıllarına kadar uzanan kozmik yıldız oluşumuna ait bir 

taslağın oluşturulması 

 Galaksilerin çarpışmalarıyla oluşan genç, kütleli yıldız kümelerinin keşfi 

 Kuyruklu yıldız parçacıklarının çarpmasıyla yükselen bulut ve çarpma 

bölgesindeki “yara “izlerinin görüntülenmesi 

 Genç bir yıldızın etrafındaki birikme diskinin merkezinden çıkan jetlerin 

görüntülenmesi. 

 

3.3.Önümüzdeki On Yılda Yapılması Beklenen Hubble Keşifleri 

  

Hubble Uzay Teleskobu son on yılın en önemli keşiflerine imzasını 

atmıştır.Yine de daha birçok devrim niteliğinde keşif O’nu beklemektedir.Hubble’ın 

önümüzdeki yıllarda neleri keşfedeceğini tahmin etmek olanaksızdır ; yeni sonuçlar 

genellikle beklenmedik ve önceden planlara dahil edilmeyen sonuçlardır.Ama yine de 

geleceğe yönelik beklentiler de vardır.Şimdi onlara bir göz atalım: 

 

3.3.1.Bazı Gözlemlerden Hareketle Varılması Düşünülen Yeni Keşifler  
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1)Bir Süpernova Patlamasının Etkilerine Yakından Bir Bakış: 1987’de astronomlar 400 

yıl boyunca yaşanan en yakın süpernovayı gözlemledi.Hubble tarafından sürdürülen 

çalışmalar sonrasında süpernovanın etrafında ışıklı maddelerin oluşturduğu birkaç 

halkaya rastlandı; halkalar süpernovanın parlak ışığına rağmen hala parlaklığını 

yitirmemişti.Önümüzdeki on yıl boyunca süpernovadan dışarıya doğru fırlatılan 

maddeler merkezi halkanın içine dahil olacaktır ve bu süreç çoktan başladı 

bile.Astronomlar bunun sonucu olarak uzayda fantastik bir havai fişek gösterisinin 

gerçekleşeceğini ve  Hubble’ın ayrıntılar için yaratılmış gözlerinin bu heyecanı 

kendilerine ön koltuktan izler gibi yaşatacağını ummaktadır.Astronomlar ilk defa bir 

süpernovadan çıkan patlama dalgalarının etrafındaki çevreyi nasıl etkilediğine 

ayrıntılarıyla şahit olacaklardır.Bu vesileyle patlayan yıldızların yapıları , evrim tarihleri 

ve etraflarında ki ne olduğu bilinmeyen halkalar hakkında birçok şey öğrenmeyi 

ummaktalar.Bu tür süpernovalar aynı zamanda , daha sonra yıldız ve gezegen 

kuşaklarının oluşumunun gerçekleşeceği yıldızlar arası ortam için iyi birer kaynak 

oldukları için bu etkileşimi anlamak  çok önemlidir. 

  

2) En Eski Kümelerin İçindeki  Yıldızların Etrafında Gezegen  Var mıdır? : Küresel 

kümeler ağır elementlerden yoksun , oldukça yaşlı yüzbinlerce yıldızın oluşturduğu 

topluluklardır.Küresel bir küme içindeki hiçbir yıldızın etrafında gezegene 

rastlanılmamıştır.Hubble , küme yıldızlarının etrafında (eğer varsa) potansiyel olarak 50 

gezegeni tespit edecektir.Eşsiz keskin görüş özelliği sayesinde Hubble küresel bir küme 

içerisinde ki yaklaşık 40.000 kadar yıldızı görüntüleyebilmekte ve yıldızların önünden 

dev gezegenler geçerken parlaklıklarında görülen küçücük değişimleri 

izleyebilecektir.Bu gibi gezegenlerin saptanması büyük bir önem taşıyacaktır.Çünkü 

böylece gezegenlerin sadece Güneş sistemindekinden daha az ağır element varken bile 

oluşumunun gerçekleşebileceği ispatlanmakla kalmayıp ayrıca kalabalık yıldızsal 

ortamlarda bile hayatta kalabilecekleri de gösterilmiş olacaktır. Gezegenlerin tespit 

edilememesi halinde bu da gezegen oluşumunun önüne önemli engeller koyacaktır. 

 

3) Yaşamın Kökenindeki Eksik Halkaların Tamamlanması: Patlayan yıldızlar yaşam 

için gerekli elementleri yaratır, ancak bu elementler yeni oluşmuş yıldız ve gezegenlere 

dahil edilebilmelerinden önce galaksilerdeki bir ekosistem döngüsünden 
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geçmelidir.Astronomlar bir galaksi diski içerisinde görülen yıldız patlamalarıyla oluşan 

birçok elementin öncelikle galaksinin halesine fırladığından şüphelenmiştir.Bu güne 

kadar bu haledeki gazları gözlemleme olanağı yakalanamamıştır.Uzaya gönderilen bu 

güne kadar ki en duyarlı moröte ışık spektrografı olan Kozmik Kökenler Spektrografı 

ilk kez diğer galaksilerin ekosistemlerinde görülen bu önemli evreyi sistemli olarak 

inceleyebilmemizi sağlayacaktır.Galaksilerin haleleri arasından , parlayan kuasar ışığını 

gözlemlemek suretiyle astronomlar , hale materyali ve bileşimine ait çekirdek örneklere 

ulaşarak yaşamın kökenleriyle ilgili zincirdeki kayıp bir halkayı daha dolduracaktır. 

 

4) Kuyruklu Yıldızların Nasıl Oluştuklarını Anlama Çabasında Dev Bir Adım : 

Kuyruklu yıldızlar hayatlarının çoğunu Pluto’nun ötesinde geçiren küçük ve buzlu 

cisimlerdir.O olağanüstü kuyruklarının gelişmesine neden olan güneş sistemimize 

yaptıkları nadir ziyaretler dışında pek farklarına varılmaz.Milyarlarca yıldızın barındığı 

ana bölgelerden biriside Neptün’ün yörüngesinden başlayarak Dünya ‘nın Güneşe olan 

uzaklığının 50 misli kadar uzağında son bulan Kuiper Kuşağıdır.Güneş sisteminin 

oluşumuna dair her türlü teorinin karşılaştığı başlıca güçlüklerden biri çoksayıdaki 

kuyruklu yıldızların oluşum ve özelliklerini açıklamaktır. 

 Hubble’ ın Yakın Kızılötesi Kamera ve Multi Obje Spektrometresi ve WFPC3 ‘ü 

kullanarak , Kuiper Kuşağı cisimlerine yaptığı kızılötesi gözlemleri bu cisimlerin 

bileşimini belirleyecektir. Böyle bir sonuç kuyruklu yıldızların kökeni ve oluşum 

süreçlerini anlama adına atılan büyük bir adım olacaktır.Kuyruklu yıldız çarpmalarının 

Dünya ‘da ki yaşamın evrimi üzerinde yarattığı korkunç etkiler gözönüne alınırsa 

kuyruklu yıldızların kökenlerinin anlaşılması hayati önem kazanmaktadır. 

 

3.3.2.Daha Spekülatif Yeni Potansiyel Keşifler  

 

1) Kozmik Muammalar: Optik , moröte ve kızıl ötesinde bugüne kadar çekilen en derin 

görüntülerden birinde , Hubble Deep Field North çok sıra dış özelliklere sahip gizemli 

bir cismin varlığını ortaya çıkardı.Cisim yakın kızılötesi ışıkta görülebiliyorken (1,6 ve 

2,2 mikron ) , görülebilir ışıkta hiçbir şekilde farkedilemiyordu.(11 mikrondan kısa 

dalgaboyu) Şüpheli olasılıklardan birisi bu galaksinin , evrenin çok uzağında olduğunu 
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ve Dünya henüz birkaçyüz milyon yaşında iken varolduğu yönündedir.Araya giren 

galaksiler ışığının  çoğunu soğurmuş olabilir. 

Yakın Kızılötesi Kamera ve Multi Obje Spektrometre  bu cismin yıldızlarda 

olduğu gibi  aslında nokta benzeri mi olduğunu yoksa galaksilerde olduğu gibi bulanık 

bir görüntüye mi sahip olduğunu açığa çıkaracaktır.Fakat daha da önemlisi geniş ve 

derin görüş alanıyla WFPC3 bu türden başka cisimlerin araştırılmasında , ne kadar ortak 

özellik taşıdıklarını anlamada ve yeni bir cisim sınıfını teşkil edip etmediklerini 

öğrenmede çok faydalı olacaktır. 

  

2) Çok Uzak Dev Gezegenler : Yakın Kızılötesi Kamera ve Multi Obje Spektrometre ve 

Uzay Teleskobu Görüntüleme Spektrografı tarafından gözlemlenen yıldızların etrafında 

ki tozlu diskler büyük gezegenler veya protoplanetlerin çekim etkilerinden 

kaynaklandığı düşünülen çok çeşitli boşlukları ve halka yapılarını ortaya çıkardı. 

Bununla ilgili sorunlardan bir tanesi yapıların , ana yıldızdan çok uzak bir mesafede , 

bizim Güneş sistemimizdeki bilinen dev gezegenlerden ise çok daha uzak bir mesafede 

gözlemlenmesidir.İlginçtir ki Güneş sistemimizde ki bazı kuyruklu yıldız 

yörüngelerinin analizleri de Güneş’ten çok uzak bir mesafeden rahatsız edici bir 

gezegenin potansiyel varlığını doğrulamaktadır. 

 Peki beklenmedik dev gezegen aileleri var mı? Hubble’ın hareket eden belirsiz 

cisimleri araştırması sonucunda Güneş’in etrafında gezinen bu gibi yeni gezegenlerin 

varlığı ortaya çıkarılabilir; ayrıca Hubble’ın aşırı duyarlı kızılötesi görüşü böyle 

cisimleri doğrudan görüntüleyebilir. 
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Resim1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resim2. 
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Resim 3: Uzay yürüyüşüne çıkan astronomlar Hubble Uzay Teleskobu’nu tamir 
ediyorlar. Aralık 1999 SM3-A ziyareti. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Resim 4: Hubble Uzay Teleskobu’nun madde kaybı gözlemleri karadeliklerin varlığı 
hakkındaki ilk sahip olduğu bulgulardır.Astronomlar Cygnus –XR1 isimli yoğun kütleli 
cisim etrafındaki ultraviyole ışınların yaydığı pulsların,kararması ve gözden kaybolması 
sonucu bu bulgulara ulaştılar. 
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Resim 5: Hubble Uzay Teleskobu,civardaki aktif galaksilerin resmini çekti.Seyfert 

olarak bilinen , spiral galaksi sınıfına ait olan bu aktif galaksilerin karadelikleri içerdiği 

sanılıyor.Seyfert galaksileri daha geniş sınıf olan AGN(Aktif Galaktik Çekirdek) lerin 

bir parçasıdır.AGN , gazı hızlıca galaksinin merkezinden uzayın içine doğru fırlatan bir 

yeteneğe sahip. 
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Resim 6: Dünya’dan 50 milyon ışık yılı uzaklıktaki M87 Galaksi’sinin merkezindeki 
müthiş karadelik bizim Güneş’imizin 2 milyar katı madde yuttu. Bu Hubble Uzay 
Teleskobu resminde, görülmeyen milyarlarca yıldızın  birbirine karışmış sarı ışığının 
meydana getirdiği fon üzerinde mavi jet bir kontrast oluşturmaktadır.Galaksinin içerdiği 
yıldız kümeleri de sarı renkli noktalar şeklinde görülmektedir. 
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Resim 7: Key Proje Takımı ;manyetik spiral galaksi NGC4414 ‘ün Hubble Teleskobu 
tarafından çekilen resimlerini  evrenin genişleme oranını hesaplamada 
kullandı.Çalışmalarını bu galaksideki değişen yıldızların parlaklık ölçümleri ve keşifleri 
üzerinde yoğunlaştıran Key Proje astronomları son zamanlarda galaksinin uzaklığı 
hakkında doğru tespitler yaptı.Sonuçta NGC4414’ün yaklaşık 60 milyon ışık yılı 
uzaklıkta olduğuna karar verdiler.Bu bilgiler astronomlara evrenin genişleme oranı 
hakkında ve evrenin yaşının tahmini hakkında yardım eder. 
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Resim 8: İçinde sefeid türü değişen yıldızların yeraldığı NGC4603 adındaki spiral 
galaksinin bir resmi.(sefeidler kullanılarak galaksilerin uzaklığı bulunabilir.) Key Proje 
Takımı Hubble Uzay Teleskobu’nu 180 milyon ışık yılı uzaktaki 19 galaksinin 
gözlemleri için kullandı. 
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Resim 9: Aralık 1999 da gerçekleşen SM3A ziyaretinden sonra Hubble Uzay 
Teleskobu'nun gözleri yaklaşık 800 IY uzaktaki galaksilerin ışığını büyüten dev 
çekimsel mercekler gibi işliyor. 
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Resim 10: Bu tek başına, yalnız bulunan görünmeyen cisimlerden ikisi, arkasında 
bulunan daha uzak bir yıldızın ışığını olağan üstü büyük çekimleri nedeniyle 
saptırmasıyla keşfedildi. Daha önce bilinen bu kara deliklerin hepsi bir bileşeni normal 
olan çift yıldız bileşenleri idi. Normal yoldaşlar üzerindeki muazzam çekim etkileri ile 
keşfedildiler. Bu yeni sonuçlar karadeliklerin heryerde görülebileceğini ve birçok büyük 
kütleli normal yıldızın yaşamının sonunun nötron yıldızı yerine karadelik olabileceği 
fikrini verdi.Bu kütleli yıldızların yaşamı, çekirdeklerinin kuvvetle büzülüp sıkışması 
sonucu bir süpernova patlamasıyla sona erer.Bu buluş aynı zamanda , yıldız kütleli 
karadeliklerin oluşması için bir çift yıldız sistemindeki gibi etkileşmelerin gerekli 
olmadığını , yıllar önce kuramcıların önerdiği gibi , büyük kütleli bir yıldızın yaşamının 
sonunda çökerek bir karadelik oluşturabileceğini de göstermiş oldu. 
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Resim 11: NGC4013 Ursa Major Takımyıldızı doğrultusunda Yer alan, bizim 
Samanyolu Galaksimize benzeyen bir galaksidir. Bize 55 milyon ışık yılı 
uzaklıktadır.Görüntüsü daire şeklinde bir fırıldak gibi olan bu müthiş galaksinin, 
Hubble tarafından fotoğrafı çekilen  yalnız küçük bir kısmını görebiliyoruz. 
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Resim 12: Galaktik etkileşimler üzerinde yapılan çalışmalar, toplanan ipuçları ile 
yavaş yavaş ilerliyor. Örneğin M82 ile daha geniş komşusu M81 in çarpışması. Bu 
çarpışma ne zaman oldu? Hubble'ın resimleri bu konulara açıklık getirmeye çalışıyor. 
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Resim 13: Astronomlar Hubble Uzay Teleskobu’nun çektiği bu görüntüleri “neden 
uzaktaki galaksilerin tipi spiral ve eliptik galaksi tiplerinden farklı görüntüye sahip” 
sorusuna cevap aramak için kullanıyorlar.Bu resimler aslında uzak galaksilerin hepsinin 
acayip şekillere sahip olamayacaklarını  söylüyor. 
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Resim 14: Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bu görünür ışık resmi 100 milyon 
yıl önce  birbiriyle çarpışmış iki galaksi arasındaki madde akışını açıklıyor.NGC1410 
dan başlayan hat,galaksiler arası uzayda 20.000 IY. Uzunlukta bir köprü oluşturuyor ve 
NGC1409 un etrafını sarmalıyor. 
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Resim 15: Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen resimde “Karınca Nebulası” 
ndaki detaylar ölü yıldızdan ağır ağır fışkıran maddenin nasıl karıncanın gövdesinin 
oluştuğunu açıklıyor. 
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Resim 16: Dünya’dan 106 milyon IY.uzaklıktaki NGC6822 galaksisinin bir resmi. 
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Resim 17: Bu hayalet görüntü, bir  yıldızlarası bulutun yakınında bulunan sıcak 
yıldızdan yayılan kuvvetli tarafından yok edilmesiyle oluşuyor.Hubble Uzay Teleskobu 
tarafından çekilen bu akılalmaz görüntü Merope adındaki parlak yıldız tarafından 
aydınlatılan bulutun görüntüsü.Bu bulut IC 349 ya da Barnard Bulutsusu  olarak anılır 
ve Pleaides yıldız kümesinde Yer alır. 
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Resim 18:Hubble Uzay Teleskobu Aralık 1999 bakımından sonra gözlerini NGC2392 
“Eskimo Bulutsusu” nun ölümünü gözlemek için açtı. 
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Resim 19: Resimde bir ip gibi Jüpiter’in kuzey kutbunu saran yapı, Aurora, yüksek 
enerjili elektronların gezegenin manyetik alanı ve üst atmosferine doğru gitmesi ile 
meydana gelir.Dünya’da gözlenen ”kutup ışıması” na benzetilebilir. 
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Resim 20:Hubble Uzay Teleskobunun keşfettiği bu mini kuyruklu yıldız donanması 
astronomlar için sürpriz oldu.Bazı bilim adamları Linear Kuyruklu yıldızının patlayıp 
parçalara ayrıldığı tahminini yaptılar.Hubble ‘ın güçlü bir görüşe sahip olduğu bu resim 
26Temmuz 2000 de Güneş’in çevresinden geçerken rapor edildi.Bu resim kuyruklu 
yıldız çekirdeğinin küçük buzlu yapıya sahip bir kümeden oluştuğu teorisini destekliyor. 
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Resim 21: Hubble Teleskobu Ay’ın 58 mil genişliğindeki Copernik kraterine 
yönlendirildi.Sol üstteki Ay resmi ise Dünya’dan alınmıştır.Sağ alttaki resim ise 
Copernik’in set şeklişndeki duvarlarını daha ayrıntılı gösteriyor. 
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Resim 22:Hubble Uzay Teleskobunun çektiği bir Satürn resmi.Satürn’ün kutuplarındaki 
parlak girdap , bulutların bin mil yukarısında oluşan aura dır.Bu Güneş rüzgarlarının bir 
etkisidir.Bu olay bir floresan lambanın akkor hale gelmesine benzer bir şekilde 
başlamaktadır. 
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Resim 23: Astronomlar Hubble Uzay Teleskobunun görünür ışık kamerasını Uranüs’ün 
kuzey yarımküresindeki bulutları araştırmak için kullandılar.Resimlerde kemer şeklinde 
yapı ve çok yönlü bulutlar gözlemlediler.Bu resimleri kullanarak ilk önce kuzey yarım 
küredeki rüzgarın hızını ölçmeyi istediler.Bulutların gezegenin sağ tarafına doğru gittiği 
resimde görülebilir. 
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4.SONUÇ 

 

 2003 yılında SM4 ziyaretinin de gerçekleştirilmesinden sonra Hubble Uzay 

Teleskobu şimdiye kadar gönderilenin hepsinden daha güçlü bir donanım setine sahip 

olacak ve kapasitesinin doruğuna ulaşacak. Hubble astronominin her alanın da 

bilinmeyenin sınırını durmadan aşacaktır.Ayrıca Hubble’ın ikinci on yılı içerisinde iki 

büyük gözlemevi Chandra ve SIRTF tam kapasiteyle çalışıyor olacaktır.yapılan 

yeniliklerle Hubble da Yeni Nesil Uzay Teleskobu halini alacak böylece bu 

teleskopların kullanılmasıyla x ışınlarından derin kızılötesine kadar her ışında evrene ait 

görüntüler elde edilecektir. 
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5.KAYNAKLAR 

 

http:// hubble .stsci.edu/ 

 

http:// hstsci.gsfc.nasa.gov/HST project science office  

 

http://www.ipl.nasa.gov/pictures /browse/astro.html. 
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