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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİ E HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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9

1. ÜNİTE: ASTRONOMİNİN TANIMI VE GELİŞİMİ.........................................................

12

2. Astronomi Tarihi ......................................................................................................................

18

a. Babiller .................................................................................................................................

18

b. Mısırlılar ................................................................................................................................

18

c. Orta Asya Türkleri ................................................................................................................

18

ç. Çinliler ...................................................................................................................................

19

d. Eski Yunanlılar .....................................................................................................................

19

e. İslam Dünyasında Astronomi .............................................................................................

19

f. Avrupa’da Astronomi ...........................................................................................................

20

3. Astronominin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Alt Alanları ...........................................................

21

4. Gözlem ve Kuramın Astronomideki Yeri ................................................................................

22

5. Işın Türleri ...............................................................................................................................

24

6. Astronomide Kullanılan Araçlar .............................................................................................

26

a. Dürbünler ..............................................................................................................................

26

b. Teleskoplar ...........................................................................................................................

27

c. Uydular .................................................................................................................................

29

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ........................................................................

30

2. ÜNİTE: EVRENİ TANIYALIM .......................................................................................

32

2. Astronomi, Zaman ve Uzaklık .................................................................................................

37

a. Zaman ...................................................................................................................................

37

b. Uzaklık ..................................................................................................................................

38

3. Gök Adaları Tanıyalım .............................................................................................................

40

4. Gök Adamızda Neler Var? .......................................................................................................

44

a. Samanyolu ............................................................................................................................

44

b. Güneş Sistemi ......................................................................................................................

47

5. Kepler Yasaları ........................................................................................................................

50

a. Modern Astronominin Doğuşu ...........................................................................................

50

b. Kepler ve Güneş Sistemi ....................................................................................................

50

6. Uzaklık, Görünür Büyüklük ve Iraksım ..................................................................................

52

7. Yıldızların Evrimi ......................................................................................................................

56

a. Yıldızların Yapısı...................................................................................................................

56

b. Yıldızların Geçirdiği Evrim ..................................................................................................

57

c. Kara Delikler .........................................................................................................................

58

8. Kara Cisim Işıması ...................................................................................................................

60

1. Astronomi Nedir? ....................................................................................................................

1. Evrende Neler Var? ..................................................................................................................

6

14

34

a. Beyaz Işığın Yapısı ...............................................................................................................

60

b. Kara Cisim Nedir? ...............................................................................................................

61

c. Aydınlatma Gücü (Işıtma) ...................................................................................................

62

ç. Işık Kaynağının Enerjisinin Ölçümü ..................................................................................

64

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ........................................................................

66

3. ÜNİTE: KON DÜZENEKLERİ VE GÖRÜNÜR HAREKET ..........................................

68

1. Gök Küresi Nedir? ...................................................................................................................

70

a. Gök Küresi ............................................................................................................................

70

b. Gök Küresinin Temel Öğeleri..............................................................................................

71

c. Takım Yıldızlar ......................................................................................................................

72

ç. Günlük Görünür Hareket .....................................................................................................

74

2. Kon Düzenekleri .......................................................................................................................

76

a. Genel Küresel Kon Düzeneği ..............................................................................................

77

b. Coğrafi Kon Düzeneği .........................................................................................................

78

c. Astronomi Kon Düzenekleri ................................................................................................

79

ç. Saat Kon Düzeneği ..............................................................................................................

84

3. Günlük Görünür Hareket Nedir? ............................................................................................

84

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ........................................................................

86

4. ÜNİTE: AY VE GÜNEŞ’İN GÖRÜNÜR HAREKETLERİ..............................................

88

1. Güneş’in Görünür Hareketi .....................................................................................................

90

a. Güneş Hareket Ediyor mu? .................................................................................................

90

b. Güneş’in Eşlek Kon Sayıları ...............................................................................................

93

2. Ay’ın Görünür Hareketi............................................................................................................

98

a. Ay Hareket Ediyor mu?........................................................................................................

98

b. Ay’ın Evreleri ........................................................................................................................ 100
3. Ay ve Güneş Tutulması .......................................................................................................... 103
a. Ay Tutulması ......................................................................................................................... 103
b. Güneş Tutulması .................................................................................................................. 104
c. Ay ve Güneş Tutulmasının Önemi ..................................................................................... 106
ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ....................................................................... 109

7

5. ÜNİTE: ZAMAN VE TAKVİM ...................................................................................... 112
1. Zaman ...................................................................................................................................... 114
a. Zaman Nedir? ....................................................................................................................... 114
b. Görünür Hareketler ve Zaman ............................................................................................ 116
c. Bölge Zamanı ....................................................................................................................... 118
ç. Yerel Yıldız Zamanı .............................................................................................................. 120
2. Takvim ...................................................................................................................................... 120
a. Ay ve Güneş’in Periyodik Hareketleri ................................................................................ 121
b. Dünya’da En Çok Kullanılan Takvimler ............................................................................. 122
c. Ekli Yıl ................................................................................................................................... 123
ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ........................................................................ 126

6.

ÜNİTE: UZAY BİLİMLERİ VE UZAY ÇALIŞMALARI ............................................... 128

1. Uzay Bilimleri ......................................................................................................................... 130
a. Uzay Bilimleri ve Alt Alanları............................................................................................... 130
b. Uzay Bilimleri ve Diğer Bilimler .......................................................................................... 131
2. Uzay Çalışmaları ..................................................................................................................... 131
a. Uzay Çalışmalarının Amaçları ............................................................................................. 131
b. Uzay Çalışmalarının Gelişimi ............................................................................................. 132
c. Uzay Çalışmalarının Yaşamımıza Etkileri........................................................................... 133
ç. Uzay Çalışmalarında Kullanılan Araçlar ............................................................................ 135
3. Evrende Hayat Var mı? ........................................................................................................... 140
a. Kimler Uzay Yolculuğu Yapabilir? ...................................................................................... 141
b. Uzayda Yaşam ...................................................................................................................... 142
c. Uzay Kolonileri ..................................................................................................................... 142
ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ........................................................................ 144

PROJE ÖDEVİ ............................................................................................................................... 147
GÖK OLAYLARI YILLIĞI ............................................................................................................... 155
ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÇALIŞMALARI CEVAP ANAHTARI .............................................................................................. 160
SÖZLÜK

...................................................................................................................................... 161

KAYNAKÇA ................................................................................................................................... 166

8

4. ÜN TE
AY VE GÜNE ’ N GÖRÜNÜR
HAREKETLER
ÜN TE KONU BA LIKLARI
1. Güne ’in Görünür Hareketi
2. Ay’n Görünür Hareketi
3. Ay ve Güne Tutulmas

Bu üniteyi tamamlad nzda;
Güne ’in yllk hareketini açklayacak,
Verilen herhangi bir tarih için Güne ’in e lek kon saylarn yakla k olarak tahmin edecek,
Gündüz ve gece sürelerinin, gözlem yerinin enlemi ve Güne ’in dik açkl  ile ili kili olduunu örneklerle açklayacak,
Ay’n aylk hareketini çizim yoluyla açklayacak,
Ay’n gökyüzündeki konum de i imini izleyecek,
Ay’n aylk hareketinin açsal hz de erini yakla k olarak belirleyecek,
Ay’n evrelerinin nasl olu tu unu ekil üzerinde gösterecek,
Ay tutulmasn açklayacak,
Ay ve Güne tutulmalarnn bilimsel açdan önemini de erlendireceksiniz.

88

89

Ünite adı ve ünite numarasının
yer aldığı bölüm

Üniteye ait konu başlıklarının
yer aldığı bölüm

Üniteyi tamamladığınızda edinmeniz gereken kazanımların verildiği bölüm

Uzay çalışmalarının amaçlarının neler olduğunu İnternet, ansiklopedi vb. bilimsel kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı görsel malzemelerle destekleyerek hazırlayacağınız slayt gösterisini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kazanımları edinmeniz için gerçekleştirmeniz gereken
araştırma çalışmalarını içeren bölümlerdir.

9

Bilim İnsanı
Polonya’da 1473 yılında doğan Nicolaus Copernicus çıplak gözle yaptığı gözlemler sonucunda Dünya’nın ve diğer gök cisimlerinin Güneş’in etrafında döndüğünü tespit etti.
Rönesans’ın önde gelen matematikçi ve astronomlarından birisi olan
Copernicus Mars ve Satürn’ü de gözlemlemiştir.
1543 yılında ölümünden kısa bir süre önce yayımlanan “Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine” adlı kitabı ile kendisinden sonra gelen astronomlara
rehberlik yaptı bu alanda bilimsel düşüncenin öncüsü oldu.

Astronomi alanında çalışmış bilim insanlarının öz
geçmişlerini içeren bölümlerdir.
5.Etkinlik
Neler Kullanalım?
Defter, kalem
Neler Yapalım?
 Hava koşullarının uygun, gökyüzünün bulutsuz ve açık olduğu bir gece çıplak gözle gökyüzünü
gözlemleyiniz.
 Gözlemlediğiniz olası gezegenleri konum ve zaman belirterek not ediniz.
(Olası gezegenlerin konumlarını Ay’a ve başka bir gök cismine göre belirleyebileceğiniz gibi
“doğu yönünde 60˚ yukarıda”, “kuzey batı yönünde 30˚ yukarıda” şeklinde de ifade edebilirsiniz.)
 Gözlemleriniz sonucunda ulaştığınız verileri sınıf arkadaşlarınızın verileri ile karşılaştırınız.
 Gözleminiz sırasında gezegenleri nasıl ayırt ettiniz, belirttiniz.
Ünite kazanımlarınıza yönelik etkinlik çalışmalarının yer aldığı bölümdür.

Performans
Sıcaklıkları 3000, 5800, 7500 ve 10000 K olan kara cisimlerin ışıma şiddeti-dalga boyu grafiklerini çeşitli bilimsel kaynaklardan araştırma yaparak çiziniz. Bu grafikten yararlanarak kara cisimler için
sıcaklık-ışık şiddeti grafiği oluşturunuz. Oluşturduğunuz grafikten yararlanarak sıcaklığı 3500, 6500
ve 9000 K olan cisimlerin ışıma şiddetini bulunuz.
Oluşturduğunuz grafiklerle hazırlayacağınız bir sunumu (poster, slayt vb.) sınıf arkadaşlarınızla
paylaşınız.
Konu ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirmeniz için düzenlenmiş, yaratıcılığınızı kullanarak hazırlayacağınız çalışmaları içeren bölümlerdir.
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Uygulayalım
Bir gözlemci, Güneş’in, gözlem yaptığı yıldızın doğuşundan 5 saat 20 dk. sonra doğduğunu gözlemliyor. 4 gün sonra gözlemcinin Güneş’in, gözlem yaptığı yıldızın doğuşundan ne kadar sonra doğduğunu
gözlemleyeceğini hesaplayınız.
Güneş’in hareketindeki kayma 1 gün için 4' olduğuna göre 4 gün sonunda;
4 x 4 = 16’ lık kayma meydana gelecektir. Buna göre gözlemci:
5 saat 20 dk. + 16 dk. = 5 saat 36 dk. sonra Güneş’in doğuşunu gözlemleyecektir.
Kazanımlarda edindiğiniz bilgileri pekiştirmenize
yönelik çalışmalardır.
Bilgi Damlası
Güneş’in hareketindeki düzensizlikler nedeniyle gerçek güneş zamanını kullanmak zordur. Bu
zorluğu gidermek amacıyla tanımlanan ortalama Güneş;
 Bir tam dolanımını gerçek Güneş ile aynı sürede tamamlar.
 Yıllık hareketini eşlek üzerinde yapar.
 Yıllık hareketinin hızı sabittir (q˚ = 0˚ 985626).
 21 Mart’ta ilkbahar (Koç) noktasındadır.
Günlük yaşamımızda kullandığımız saatler ortalama Güneş zamanını ölçer.
Konu ile ilgili ilgi çekici bilgilerin yer aldığı bölümlerdir.

Ay’ın Dünya’nın uydusu olduğunu ve Dünya çevresindeki bir tam dolanımını yaklaşık 29,5 günde tamamladığını 6.sınıf fen bilimleri dersi “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş” ünitesinde
öğrenmiştiniz.

Önceki yıllara ait bilgilerinizi hatırlatmaya yönelik
bölümlerdir.

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ünitede edindiğiniz bilgileri ölçmeniz, eksiklerinizi
belirlemeniz amacıyla düzenlenmiş ölçme değerlendirme çalışmalarıdır.
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1. ÜNİTE

ASTRONOMİNİN TANIMI VE
GELİŞİMİ

12

ÜNİTE KONU BAŞLIKLARI
1. Astronomi Nedir?
2. Astronomi Tarihi
3. Astronominin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Alt Alanları
4. Gözlem ve Kuramın Astronomideki Yeri
5. Işın Türleri
6. Astronomide Kullanılan Araçlar

Bu üniteyi tamamladığınızda
Astronominin temel konusunu tanıyacak,
İnsan olarak, doğayı, doğal olayları ve bir bütün olarak evreni anlamamızda astronomi
biliminin önemini açıklayacak,
Astronominin insanların gereksinimleri sonucunda ortaya çıkan en eski bilim dalı olduğunu fark edecek,
Astronomi tarihine damgasını vuran önemli bilim insanlarını tanıyacak,
Astronomi ile diğer bilim dalları arasında ilişki kuracak,
Temel bilimlerden biri olan astronominin alt dallarını sıralayacak,
Gözlem ve kuramın astronomideki önemini fark edecek,
İnsan gözünün algılayamadığı ışınları tanıyacak,
İnsan gözünün hangi ışınları algılayamadığını ve bu ışınların günlük hayatta nerelerde
kullanıldığını açıklayacak,
Astronomide kullanılan temel gözlem araçlarını tanıyacak,
Teleskop çeşitlerini ve çalışma prensiplerini açıklayacaksınız.

1. Astronomi Nedir?

İnsanoğlu yeryüzünde varolduğu günden beri
Ay’ı Güneş’i, gökyüzünde gerçekleşen olayları merak etmiştir. Bu merak onları çeşitli gözlemler yapmaya itmiştir.

Bu gözlemler sonucunda eski Çinliler, Babiller, Mısırlılar
ve Mayalar Güneş’in ve Ay’ın hareketlerinden yararlanarak
takvimler geliştirmişlerdir. Yine bu dönem medeniyetleri Ay ve
Güneş’in hareketlerinin dönemsel olduğunu gözlemlemiştir.
Bütün bu çalışmalar kısaca “gök cisimlerini ve gök olaylarını inceleyen bilim dalı” olarak tanımlayabileceğimiz astronominin temelini oluşturmaktadır.

Bilgi Damlası

Dilimize ransızcadan geçen astronomi sözcüğünün kökeni, eski Yunanca yıldız anlamına gelen “astro” ve yasa anlamına gelen “nomos” sözüklerine dayanmaktadır.
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Astronominin zihninizde çağrıştırdıklarını belirlemek için aşağıdaki etkinliği yapalım.

1.Etkinlik
Neler Kullanalım?
Kalem, A4 k ğıdı (2 adet), makas
Neler Yapalım?
İki grup oluşturunuz.
A4 k ğıtlarını 6cm

4cm boyutlarında dikdörtgen parçalar h line getiriniz.

Her bir karta “astronomi” ile ilgili olduğunu düşündüğünüz bir kavram yazınız. Kavramları sınıfça belirlemeye çalışınız.
Hazırladığınız kartları kavramlar alta gelecek şekilde sıranıza yerleştiriniz.
Her bir gruptan birer anlatıcı belirleyiniz. Anlatıcılardan bir kart seçmesini ve seçtiği kartta
yazan kavramı beden dilini kullanarak kendi grubuna anlatmasını isteyiniz.
Bu işlem için belirlediğiniz süre içerisinde kavramı doğru tahmin eden gruba 10 puan veriniz.
Kartlar bitene kadar oyuna devam ediniz, en fazla puana sahip olan grubu tebrik ediniz.

Uygulayalım
İlkokul ve ortaokul fen bilgisi derslerlerinde “Dünya ve Evren” konu alanına ait ünitelerde öğrendiğimiz kavramları dikkate alarak aşağıda verilen tanımları doğru kavramlarla eşleştirelim.
Tanım
Kavram
1. Aralarındaki boşluklarla birlikte
a. Ay
gök cisimlerin tümüne verilen ad.
b. Galaksi
2. Dünya’ya en yakın yıldızın adı.
3. Dünya atmosferi dışındaki gök cisimlerinin
c. Güneş
bulunduğu boşluğa verilen ad.
4. Dünya’nın uydusu.
ç. Evren
5. Milyonlarca gök cisminden oluşan
d. Uzay
gök adalara verilen ad.
İnsanoğlunun doğayı ve evreni anlama merakının bilimsel çalışma yöntemleri ile bütünleşmesi ast-

ronominin en eski bilim dallarından birisi olmasına neden olmuştur.

9. sınıf fizik dersi “ izik Bilimine Giriş” ünitesinde bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünü fark etmiştiniz.
“Evrenin veya evrendeki olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayalı yöntemler ve

gerçeklikten yola çıkarak sonuç elde etmeye çalışan düzenli bilgi” olarak tanımlayabileceğimiz bilim,
çalışma alanlarına göre aşağıdaki dallara ayrılır:
Doğa bilimleri

Tarımsal bilimler

Mühendislik ve teknolo i
Sosyal bilimler
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Tıbbi bilimler

Beşerî bilimler

Astronomi, doğa bilimleri içerisinde yer alan fiziki bilimlerden biridir.

Bilgi Damlası

Doğa bilimleri aşağıdaki gibi sını andırılır:

Fiziki bilimler
Matematik ve
bilgisayar bilimleri

Kimya bilimleri

Dünya ve ilişkili
çevre bilimleri

Biyoloji bilimleri

www.tubitak.gov.tr
Frascati (Fıraskati) Kılavuzu

Matematik: Sayılar ve geometrik şekiller gibi kavramların özelliklerini, bu kavramlar arasındaki bağıntıları inceleyen, akıl yürütme ve problem çözmeye dayalı bir disiplindir.
iziki bilimler: Doğa olaylarının niteliğini, bu olaylar arasındaki ilişkileri açıklayan, bu ilişkileri yasalara bağlayan disiplinlerin ortak adıdır.
Kimya bilimleri: Doğayı oluşturan maddelerin yapısını, bu maddelerin hangi koşullar altında hangi
ilkelere göre birleştiğini ve değiştiğini inceleyen, kimya olayları ile canlıların yaşamları arasındaki ilişkileri
araştıran disiplinlerin genel adıdır.
Dünya ve ilişkili çevre bilimleri: Dünya’nın yapısını, evrimini, bu yapıyı etkileyen doğal olayları inceleyen disiplinlerdir.
Biyoloji bilimleri: Canlı varlıklara ait çeşitli özellikleri (köken, yapı, gelişme, çalışma, büyüme, çoğalma vb.) inceleyen disiplinlerin genel adıdır.
Bilimsel çalışma basamakları
Problemi belirlemek,
Gözlem yaparak veri toplamak,
erilere dayanarak hipotez kurmak,
Deneylerle hipotezi sınamak,
Gözlem ve deney verilerine göre sonuca varmaktır.
Bir doğa bilimi olan astronomi üzerine çalışma yapan bilim insanları da bu aşamalara uygun şekilde
çalışmalarını yürütür.
Şimdi astronomi ile uğraşan bir bilim insanı olduğumuzu düşünerek aşağıdaki etkinliği yapalım.

2.Etkinlik
iravun Tutankamun, ülkesinde yaşanan bir soruna çözüm bulmak için aşağıdaki duyuruyu
yayımlamıştır. Siz de duyuruyu okuyup yaşanan soruna bir çözüm öneriniz.

Nil Nehri'nde meydana gelen taşkınlar ekili alanlara zarar vermektedir. Nehrin
taşma zamanlarının belirlenmesi, önlem alınmasını sağlayacaktır.
Nil Nehri'nin taşma zamanlarını doğru belirleyen kişi Firavun tarafından
ödüllendirilecektir.
Nil Nehri’nin taşma zamanlarını belirlemek için çözüm öneriniz nedir?
Sorunu çözmek için hangi bilim dallarından yararlandınız?
16

İN
Ç

N
A
İR
N
TA
İS
D
İN
H

N
TA
İS
B
A
R
A

Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan ve en çok taşınan ticaret eşyası ipek olduğu için “İpek Yolu” olarak
adlandırılan uzun ticaret yolunda kervanlar sizce yollarını nasıl buluyordu?
Kutup Yıldızı, bilimsel adıyla Polaris, tarih boyunca yön
bulma amacıyla kullanılmıştır. Dönme ekseni Dünya ekseni
ile hemen hemen aynı doğrultuda olduğu için diğer gök cisimleri gibi çok fazla konum değiştirmez. Bu nedenle Kutup
Yıldızı daima kuzeyi gösterir.
Bu bilgi insanoğlunun uzun yıllar süren gökyüzü gözlemlerine dayanır. Eski Mısır’da da benzer şekilde uzun
gökyüzü gözlemleri sonucunda, Nil Nehri’nin Ak Yıldız’ın
doğu yönünde görülme zamanına (ekim-kasım ayları) rastladığını tespit etmişlerdir. Bu bulguya ulaşma sürecinde yaptıkları gözlemler ile aynı zamanda bir takvim oluşturmuşlardır.
İlk Çağ’da insanların, gereksinimlerini karşılamak için gerçekleştirdikleri Ay ve Güneş gözlemleri
astronominin temelini oluşturmaktadır. Astronomi, üzerinde yaşadığımız gezegenin varoluş sürecine
ışık tutarken aynı zamanda evrenin bütününü anlamamıza da yardımcı olur. Teknolo ideki gelişmelere
paralel olarak bu alandaki bilimsel çalışmalar her gün yeni bir boyut kazanmaktadır.

Bilgi Damlası
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi veya bilinen
adı ile CERN, İsviçre- ransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır.
Bilim insanları bu laboratuvarda Büyük Hadron
Çarpıştırıcısı (LHC) adı verilen bir araçla evrenin oluşumunu anlamaya yönelik deneyler gerçekleştiriyor.
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2. Astronomi Tarihi

Eski Yunanlılar

Babiller

Orta Asya

Çinliler

Mısırlılar

Aztekler
Mayalar

Yüzyıllar önce dünya nüfusu bugünkünden çok daha az olduğu için yerleşim bölgeleri de bu kadar
geniş bir alana yayılmamıştı. Yukarıdaki haritayı incelediğimizde insanoğlunun yerleşim için iklim olarak
uygun, ulaşım ve tarıma elverişli su kenarı bölgeleri tercih ettiğini fark ederiz.
Şimdi harita üzerinde yerleşim bölgeleri gösterilen medeniyetlerin astronomi tarihine katkılarını inceleyelim:
a. Babiller
ırat ve Dicle Nehirleri arasında bugünkü Irak topraklarında
kurulan medeniyet, gök cisimlerinin hareketlerini inceleyip kil tabletlere kaydetmiştir. Bu tabletlerden; Ay ve Güneş’in hareketlerini
incelediklerini, hava durumu kaydı tuttuklarını, gezegen ve yıldızlar arasındaki ilişkileri açıkladıklarını öğreniyoruz. Ay ve Güneş
tutulmalarının, Saros dönemi olarak bilinen dönemlerinin 18 yılda
bir tekrarlandığını Babiller keşfetmiştir. Babiller tarafından kullanılan takımyıldız adlandırması günümüzde de kullanılmaktadır.
b. Mısırlılar
Nil Nehri’ndeki taşkınların tarım alanlarına zarar vermesi takvim tutma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Güneşi temel alarak geliştirdikleri takvim özellikleri ve bir günün 24 saat olarak hesaplanışı, günümüze Mısırlılardan kalan astronomi bilgileridir.

c. Orta Asya Türkleri
Evrenin altın veya demir bir kazık çevresinde dönen kubbe olduğu düşüncesine sahip olan Orta Asya Türkleri, 12 Hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır.
Evrenin demir bir kazığın çevresinde döndüğünü düşündüklerinden Kutup Yıldızı’nı
Demirkazık olarak adlandırmışlardır.
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ç. Çinliler
Günümüzde Çinlilerin Ay ve Güneş tutulmalarını gözlemleyebildiklerine dair M 2300 yılına dayanan veriler bulunmaktadır.
Çinlilerden günümüze ulaşan verilerde Ay, Güneş ve diğer yıldızların dışında meteor, meteorit gibi
gök cisimleri ile ilgili de bilgi sahibi oldukları anlaşılmaktadır.
d. Eski Yunanlılar
Babillerden oldukça etkilenen Eski Yunanlı bilim insanları ilk evren modellerini oluşturmuşlardır.
Thales (Tales, M 624-546) Dünya’nın suda yüzen yassı bir disk olduğunu, Anaksimander
(M 610-546) Dünya’nın uzayda yüzen bir silindir olduğunu düşünmüştür. Dünya’nın küre şeklinde olduğunu ise ilk olarak Pisagor (Pisagor, M 580-500) ileri sürülmüştür.
Aristo (M 384-322), Batlamyus (M 85-165) ve Hipparchus (Hiparkus M 190-120) yanda verilen yer merkezli evren modelini ileri sürmüşlerdir. Bu modelle gezegenlerin görünen hareketlerini açıklamaya çalışmışlardır. Bunun dışında Aristo Dünya’nın küre şeklinde olduğunu da belirtmiştir.
Aristo ile aynı dönemde yaşayan Heraklit (M 387-312), aynı zamanda Dünya’nın kendi ekseni etrafında döndüğünü ileri sürmüşse de bu düşüncesi kabul görmemiştir.
Hipparchus, geliştirdiği yıldız parlaklığı hesaplama sistemi ile çağdaş
astronominin babası olmuştur.
Güneş merkezli ilk evren modeli ise Aristarchus (Aristarkus, M 310-230)
tarafından geliştirilmiştir.
e. İslam Dünyasında Astronomi
Dönemlerine göre modern gözlemevlerinin kurulmuş olması ile İslam dünyası çağdaş astronomi
biliminin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur.
Arapların Latince eserlerin tercümesiyle ilgilenmeye başladıkları astronomi bilimi, İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte dinî günler, namaz ve oruç vakitleri, kıble yönünün tayini gibi konularda daha da önem
kazanmıştır.
El-Battani (MS 858-929 ) Güneş’in görünen hareketindeki düzensizlikleri incelemiş, Ekvator düzlemi ile ekliptik arasındaki açıyı çok büyük bir yaklaşıklıkla hesaplamıştır.
El-Bir nî (MS 973 - 1048) Kanun isimli eseri ile Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüyor olabileceği düşüncesini ortaya koymuş, yerkürenin çevresini hesaplamayı başarmıştır. Ayrıca ekliptik eğimini
gerçek değerine çok büyük bir yaklaşıklıkla ölçen ilk bilim insanıdır.
Ünlü bir şair olarak tanınan mer Hayyam ise astronomi alanında yaptığı çalışmalarla günümüz
astronomi bilimine ışık tutmuştur.
1260 yılında Nasîrüddin T sî (MS 1201-1274) tarafından Meraga’da bir gözlemevi kurulmuştur.
Hemen hemen aynı dönemlerde İlhanlı hükümdarı tarafından Tebriz’de yapılan gözlemevinde Güneş
gözlemleri için yeni aletler geliştirilmiştir.
Uluğ Bey’in kurdurduğu Semerkant’taki gözlemevinde yetişen Kadızade Rumi (MS 1364-1436) ve
Ali Kuşçu (MS 1403-1474) Osmanlı Dönemi’nin önde gelen astronomlarıdır.
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f. Avrupa’da Astronomi
Avrupa’da, Hristiyanlığın yaygınlaşması sonucu Aristo’nun fikirlerinin kabul görmemesi astronominin bir dönem geri kalmasına neden olsa da Rönesans’la birlikte İslam bilginleri tarafından yazılan eserlerin tercüme edilmesi ile yeniden gelişmeye başlamıştır.
1473-1543 yılları arasında yaşayan Nicolaus Copernicus (Nikılıs Kopernik) Güneş merkezli evren
modelini benimsemiş, Tycho Brahe (Taykho Bırah, 1546-1601) Ay ve Güneş’in Dünya’nın etrafında diğer gezegenlerin ise Güneş’in etrafında dairesel hareket yaptıklarını kabul eden bir model geliştirmiştir.
Tycho Brahe’ın öğrencisi ohann Kepler (1571-1630), Brahe’ın gözlem ve düşüncelerinden hareketle Kepler Yasalarını bulmuştur.
Teleskobun icadı astronomi çalışmalarına ve gelişmelere hız kazandırmıştır. Galile (1564-1642)
Samanyolu galaksisinin çok sayıda yıldızdan meydana geldiğini gözlemlemiştir. üpiterin dört uydusunu
keşfetmiş, Güneş’in kendi ekseni etrafında 26 günlük periyotlarla dönme hareketi yaptığını bulmuştur.
Astronomiye en önemli katkılardan birisini yapan isim ise 1642-1727 yılları arasında yaşayan İngiliz bilim insanı Sır Isaac Ne ton’dur (Sör Ayzek Nivtın). Ne ton evrensel çekim yasasında Güneş ve gezegenler arasındaki çekim kuvvetinin Güneş ile gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıklarının karesi ile ters
orantılı olduğunu ifade etmiştir.

Bilim İnsanı
Asıl adı Ali Bin Muhammed olan Ali Kuşçu, 1403 yılında Semerkant’ta
doğdu. Dönemin önemli bilim insanlarından olan Bursalı Kadızade Rumi,
Gıyaseddin Cemşid ve Muinuddin K şî’den astronomi ve matematik dersleri alan Kuşçu, Semerkant ve Kirman’da eğitimini tamamladıktan sonra aynı
zamanda hocası olan Uluğ Bey tarafından Semerkant Gözlemevi’nin başına
getirildi.
Uluğ Bey’in ölümünden sonra Semerkant’tan ayrılan Ali Kuşçu, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın himayesine girmiştir. Uzun Hasan’ın elçisi
olarak gönderildiği İstanbul’da, atih Sultan Mehmet’in medresede ders verme teklifini kabul etmiştir. Tebriz’e dönüp elçilik görevi tamamlayan Ali Kuşçu, tekrar İstanbul’a dönüp atih Külliyesi’nde
çalışmalarına devam etmiştir.
1474 tarihinde İstanbul’da vefat eden Ali Kuşçu’nun astronomi alanındaki eserlerinden bazıları;
Şerh-i Zic-i Uluğ Bey,
Risale der İlmi’l-Hey’e,
el- ethiyye fî’İlmi’l-Hey’e

Bilim İnsanı
Polonya’da 1473 yılında doğan Nicolaus Copernicus çıplak gözle yaptığı gözlemler sonucunda Dünya’nın ve diğer gök cisimlerinin Güneş’in etrafında döndüğünü tespit etti.
Rönesans’ın önde gelen matematikçi ve astronomlarından birisi olan
Copernicus Mars ve Satürn’ü de gözlemlemiştir.
1543 yılında ölümünden kısa bir süre önce yayımlanan “Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine” adlı kitabı ile kendisinden sonra gelen astronomlara
rehberlik yaptı ve bu alanda bilimsel düşüncenin öncüsü oldu.
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3. Astronominin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Alt Alanları
“Astronomi Nedir?” konu başlığında çalışma alanlarına göre bilim dalları
ile ilgili öğrendiklerinizi de dikkate alarak astronominin fizik, kimya ve biyolo i
bilimleri ile ilişkisini araştırınız.
Araştırmanızı görsel malzemelerle destekleyerek bir poster hazırlayınız.

Antik Mısır’da Nil Nehri’nin taşma zamanlarını belirlemek için yapılan takvime kaynaklık eden Akyıldız -bilimsel adı ile Sirius (Siryus) -o dönemde o kadar önemlidir ki Keops Piramidi’nin kraliçe odası, bu
yıldızı görecek şekilde tasarlanmıştır.
Meksika’nın Yucat n (Yukatan) Yarımadası’nda
Chich n Itz (Çiçen İtza) kentinde bulunan El Castillo
(El Kastilo, Kale) Tapınağı Mayalar tarafından yapılmıştır. Bu ve benzeri tapınakların Mayalar tarafından astronomik gözlemler yapmak için de kullanıldığı düşünülmektedir. Ancak bütün bu bilgilere astronomi ve arkeolo i bilimlerinin ortak çalışması ile ulaşılabilir. Benzer
şekilde gözlemevlerinin kuruluşu sırasında astronomlar, meteorolo i ve coğrafya biliminin verilerinden de yararlanmışlardır. Bu ilişkileri dikkate aldığımızda astronomiyi aşağıdaki gibi alt dallara ayırabiliriz:
Arkeoastronomi: İnsanların geçmişte gökyüzü ile ilgili olayları nasıl inceleyip yorumladıklarını
araştıran alt alandır. Arkeoastronomi; arkeolo i, antropolo i, etnografya bilimleri ile ortak çalışır.
Astromatematik: Gök cisimlerinin yörüngeleri ile ilgili hesaplamaları yapar. Ayrıca gözlemlerden
elde edilen sayısal verilerin yorumlanması da bu alt alanın konusudur. Gök mekaniği olarak da adlandırılır.
Astrofizik: Gök fiziği olarak da adlandırılan bu alt alan, gök cisimlerinden yayılan elektromanyetik
dalgalardan elde edilen verileri yorumlar. Ayrıca gök cisimleri ve yıldızlar arası ortamdaki madde-ışınım
etkileşimi de bu alt alanın konusudur.
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Astrokimya: Gök cisimlerinin ve yıldızlar arası ortamın kimyasal yapısını inceleyen alt alandır.
Astrobiyoloji: Evrendeki olası yaşam formlarının oluşum ve gelişimlerini inceleyen alt alandır.
Astrojeoloji: Gezegenlerin, doğal uyduların, gök taşı vb. gök cisimlerinin yapılarını ve oluşumlarını
inceleyen alt alandır.

Bilgi Damlası
Yaralanma, ölüm ya da hukuki ihtila a sonuçlanan durumlarda yapılan soruşturmalarda astronomi biliminin verilerinden de yararlanılmaktadır. zellikle suç tespiti ve ceza
miktarının belirlenmesinde astronomi verileri önemli rol oynar.
Soruşturmalarda konu için danışılan resmî kurum Adli
Tıp Kurumu Başkanlığı izik İncelemeler İhtisas Dairesi Astronomi Birimi’dir. Astronomi ile ilgili veriler TCK (Türk Ceza
Kanunu) içerisinde de yer almaktadır. rneğin TCK’nin 502.
maddesine göre gece, Güneş’in batışından bir saat sonra
başlayıp Güneş’in doğuşundan bir saat öncesine kadar geçen zamandır. Bazı dosyalarda olay zamanı olarak Güneş’in
doğuş ve batış anı, havanın kararma durumu, ezan saati belirtildiğinde bu birimden ilgili zamanın
tespiti istenir.

4. Gözlem ve Kuramın Astronomideki Yeri
Bilimsel çalışmanın basamaklarını öğrenmiştiniz. Bu aşamaların astronomideki yerini kavramak için
bir etkinlik yapalım.

3.Etkinlik
Problem:
Ay’ın görünür şeklindeki değişim, belirli bir düzene sahip midir?
Neler Kullanalım?
Kalem, k ğıt
Neler Yapalım?
Aşağıdakine benzer bir gözlem formunu defterinize çiziniz.
Bir ay boyunca Ay’ın görünür şekline ait gözlemlerinizi bu forma kaydediniz.
Gözlem Tarihi

Gözlem Saati

Ay’ın Gözlemlenen Şekli

Gözlem yapamadığınız zamanlar oldu mu? Bu günleri telafi edebilir misiniz?
Gözlemlerinizi etkileyen faktörler nelerdir?
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Ha ai’de (Havayi) 4145 metre yükseklikte bulunan yukarı görseldeki teleskoplar
dünyanın en büyük ikinci teleskoplarıdır. Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi
(NASA) bu iki teleskobu birleştirerek oluşturduğu Keck (Kek) teleskobu ile çok daha
ayrıntılı gözlemler yapmaktadır. Oysa yüzyıllar önce bilim insanları çok daha kısıtlı
olanaklarla gözlem yapabilmekteydi. Günümüzde ve bundan yüzyıllar önce de gök
bilimcilerin gözlem yapabilmeleri gök cisimlerinin yaydığı ışık sayesinde olmuştur.

M 276-194 yılları arasında yaşayan bilim insanı Eratosthenes
(Eratoshenes) yerkürenin yarıçapını, günümüz ölçülerine çok yakın
hesaplamıştır. Yandaki şekilde bu hesaplamalar için kullanılan çizim gösterilmiştir.
Bu işlemleri daha önceki ölçümlerine yani gözlemlere ve kuramsal çalışmalara dayanarak gerçekleştirmiştir.

İ
O

Güneş
Işınları
S

O : Dünya’nın merkezi
İ : İskenderiye
S : Syene

Eratosthenes’ten yüzyıllar sonra Galilei, teleskopla yaptığı gözlemler ile astronomi alanındaki çalışmalara yeni bir boyut kazandırmıştır. 1609-1610 yıllarında yaptığı gözlemlerle Satürn’ün halkalarını ve
uydularını tespit etmiş, Ay yüzeyinin sanıldığı gibi düz olmadığını ortaya koymuştur.
Aşağıdaki görsellerde Galilei’nin gözlemlerine ait çizimler ve günümüzde elde edilen görüntüler yer
almaktadır. Görselleri inceleyelim.

23

5. Işın Türleri
Teleskop ve benzeri gözlem araçlarındaki gelişmelere bağlı olarak astronomide çok önemli aşamalar
kaydedilmektedir. Gözlemsel astronomi temel olarak görme ile gerçekleştiğine göre görmenin nasıl gerçekleştiğini kısaca hatırlayalım:
Aşağıdaki şekilde görme olayının gözümüzde nasıl gerçekleştiği gösterilmiştir. Şekli incelediğinizde
kalemin görüntüsünün, kalemden göze gelen ışınlarla oluştuğunu söyleyebilirsiniz.

Görselde gördüğümüz gemi radarının nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Benzer şekilde çalışan başka
araçlar var mıdır? Tüm bu soruların cevaplarını “Araştıralım, Paylaşalım” bölümündeki çalışmayı yaparak
öğrenenelim.
Görünür ışık dışında başka ışın türleri olup olmadığını, varsa bunların kullanım alanlarını İnternet, ansiklopedi, bilimsel dergi vb. kaynaklardan araştırınız.
Araştırma sonuçlarınızla hazırlayacağınız raporu sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Sayfa 25’te yer alan şemada gözümüzle algılayabildiğimiz görünür ışık dışında yer alan farklı dalga
boyu ve frekanstaki ışınlar ve bu ışınların hangi cisimlerden yayıldığı gösterilmiştir. Şimdi elektromanyetik tayf
adı verilen bu dağılım tablosunda yer alan ışınların özelliklerini inceleyelim:
Radyo dalgaları: Cep telefonu, radyo ve televizyon yayınlarının iletilmesi gibi alanlarda kullanılan bu
dalgaların dalga boyu 1 mm’den daha büyüktür. Dalga boyları uzun olduğu için ener ileri azdır. rneğin UH
bandında yapılan televizyon yayınlarının dalga boyu 0,1-1m arasında değişmektedir.
Mikrodalga: Kablosuz uzun mesafe iletişimlerde kullanılan bu dalgaların dalga boyu 1mm - 1m aralığında değişir.
Kızılötesi: Maddeler tarafından soğurulabilme özelliği olduğu için üzerine düştüğü maddeyi ısıtan bu
dalgaların dalga boyu 710 nm ile 1 mm arasında değişir. Sıcak ya da soğuk bütün cisimler kızılötesi ışıma
yapar.
Görünür ışın: Beyaz ışık olarak da adlandırılan bu bölge, gözümüzün algılayabildiği 400 nm ile 700 nm
dalga boyu arasındaki ışınları içerir.
Morötesi ışın: Ultraviyole (U ) ışınları olarak da adlandırılan bu ışınların dalga boyu 10 nm ile 400 nm
arasında değişir.
ışınları: Alman bilim insanı ilhelm Conrad Roentgen ( ilhem Konrad Röntgın, 1845-1923) tarafından keşfedildiği için Röntgen ışınları olarak da adlandırılır. Dalga boyu 10 nm ile 0,01 nm arasında değişir.
Gama ışınları: Genelde uzayda gerçekleşen çekirdek tepkimeleri sonucu oluşur. Dünya üzerinde de
radyoaktif maddeler (uranyum, toryum, polonyum vb.) gama ışınları yayar. Bu ışınların dalga boyu 0,01
nm’den daha küçüktür.
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rekans (Hz)

Yaklaşık dalga
boyu karşılaştırma
ölçeği

Dalga boyu (m)

Binalar

Radyo

İnsanlar

Kelebekler

Mikrodalga

İğne ucu

Kızılötesi

Protozoalar

Görünür ışık

Moleküller

Mor ötesi
(Ultraviyole)

Dalga boyu ve frekansına göre elektromanyetik spektrum

Atomlar

ışınları

Atom çekirdeği

Gama ışınları

6. Astronomide Kullanılan Araçlar
Ayrıntılı astronomi incelemeleri teleskobun icadı ile hızlanmış, el-

de edilen veriler yeni çalışmalara kaynaklık etmiştir.

izik biliminin optik alt alanındaki gelişmelere paralel olarak farklı

şekil ve özellikte gözlem araçları geliştirilmiştir. Dürbünler, teleskoplar

ve uydular olarak sını andırabileceğimiz gözlem araçlarını inceleyelim.

Bilgi Damlası

Galilei’nin teleskopla yaptığı gözlemlerin 400. yılı olan 2009
yılı Dünya Astronomi Yılı olarak kutlanmıştır.
a. Dürbünler
Birbirinin aynı veya simetrik mercekler grubunun aynı noktaya odaklanacak şekilde yerleştirilmesi

ile oluşan araçlardır. Hafif ve kolay taşınabilir olmaları vazgeçilmez gözlem araçları olmalarını sağlamıştır.

Dürbünlerde merceğe gelen ışık ışınlarının merceklerden geçip göz merceğine nasıl ulaştığı aşağı-

daki şekilde gösterilmiştir. Cisimden ışık ışınlarının ilk ulaştığı mercek objektif, gözümüzün dayalı olduğu göz merceği ise oküler olarak adlandırılır.

Görme olayının gerçeklemesine yetecek kadar ışığın olmadığı ortamlarda aşağıdaki görselde görü-

len gece görüş dürbünleri kullanılır.

Aşağıdaki görselde bu dürbünlerle elde edilen bir görüntü yer almaktadır.
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b. Teleskoplar
Bilinen ilk teleskop, 17.yy. ın başlarında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey (Hans Liperşi 1570-

1619) tarafından icat edilmişse de 1609 yılında Galilei tarafından gökyüzü gözlemlerinde kullanılmıştır.

Gök cisimleri en büyük teleskoplarla bile nokta olarak görünürler. Ancak yakın gök cisimleri daha

büyük görünür. Gök cisimlerinden gelen ışınların bir noktada odaklanıp gök cisimlerinin parlak ve daha
büyük görünmesini sağlayan teleskoplar ışınımın dalga boyuna göre altı sınıfa ayrılır:
I. Optik teleskoplar

II. Radyo teleskopları

I . Kızılötesi ışını teleskopları

. Gama ışını teleskopları

III. -ışını teleskopları

I. U -teleskopları (moröte)

I. Optik Teleskoplar

Mercek veya ayna kullanılarak oluşturulan sistemlerle görüntünün elde edildiği teleskoplardır. Mer-

cekli, aynalı ve melez (ayna ve mercekli) olmak üzere üç tiptir.

Mercekli teleskop

göz
merceği
odak

gözlemci
Olumlu yanları

Olumsuz yanları

Ağır ve uzundur.
Kullanımı kolaydır.
Uzak galaksilerin gözlemlenmesi için uygun
Gezegen, Ay ve yıldız çiftlerinin gözlemlendeğildir.
mesi için uygundur.
Astrofotoğrafçılığa uygun değildir.
Yüksek kaliteli görüntüler elde edilir.
Diğer teleskop türlerine göre pahalıdır.

1) Çukur ayna, düzlem ayna ve göz merce- 2) Çukur ayna, tümsek ayna ve göz merceğinden
ğinden oluşur.
oluşur.

Aynalı Teleskoplar

ci

m

zle

gö

i
mc
zle ceği
ö
g er
m

ç

a

yn

ra

u
uk

a

yn

za

dü

i

mc

zle

Gö

Cassegrain Teleskobu

Ne ton Teleskobu
Olumlu Yanları

Olumsuz Yanları

Duyarlılığı yüksek olduğu için görüntü çabuk
Ucuzdur.
Parlak görüntü verir, astrofotoğrafçılık için bozulabilir.
Nesneleri ters gösterdiği için yer cisimlerinin
uygundur.
gözlenmesi
için uygun değildir (Dürbünler hariç.).
Optik sapma azdır.
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Ayna ve mercekler bir arada kullanılır.
Maksutov-Cassegrain

Melez Teleskoplar

Schmidt-Cassegrain

Olumlu yanları

Olumsuz yanları

Aynalı teleskoplara göre pahalıdır.
Derin uzay gözlemi ve astrofotoğrafçılığa
uygundur.
Mercekli teleskoplara göre ışık kaybı daha
fazladır.
Yeryüzü gözlemlerine uygundur.
Kullanımları kolay ve dayanıklıdır.
II. Radyo Teleskoplar
Elektromanyetik tayfın radyo dalgaları bölgesindeki
ışınımları toplayarak gözlem yapmaya yarayan çanak
şeklindeki antenlerdir.
Radyo teleskopların daha duyarlı olması için ileri bilgisayar teknolo ilerinden yararlanılır. Dalgaları toplayan
alanın büyüklüğü önemli olduğu için radyo teleskoplarının
çanakları olabildiğince büyük üretilir. Bu teleskopların kurulum yerleri de verimli çalışmalarında etkilidir. Radyo teleskopların kullanıldığı gözlemevleri radyo televizyon ve
radar sinyallerinden etkilenmeyeceği yerlere kurulur.
III.

Işını, Kızılötesi Işını, Gama Işını Teleskoplar

Bilim insanları, optik ve radyo teleskopları ile elde edilen
görüntüler atmosferin olumsuz etkileri nedeniyle kendilerini
tatmin etmeyince yeni arayışlar içine girdiler. Böylece bilimde
yeni atılımlara zemin hazırladılar.
1990 yılından beri Dünya yörüngesinde görev yapan
Hubble (Habıl) uzay teleskobu ile elde edilen görüntüler, bugüne kadar görünür ışıkla elde edilen en detaylı görüntülerdir.
Hubble’ın dışında Compton gama ışınları gözlemevi,
Chandra (Çhandıra) -ışınları gözlemevi ve Spitzer (sipitzır) Uzay teleskobu NASA’nın Dünya atmosferi dışına yerleştirdiği farklı dalga boylarındaki ışınımlar ile veri toplayan teleskoplardır.
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Aşağıdaki bu teleskoplarla elde edilen bazı görüntülerin görselleri yer almaktadır.

-ışınları, kızılötesi ışını ve gama ışını teleskoplarının astronomi bilimine
katkılarını ve bu teleskoplarla elde edilen görüntü örneklerini İnternetten derleyerek bir poster sunumu hazırlayınız.
Hazırladığınız posteri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
c. Uydular

Dünya’nın uydusunun Ay olması gibi diğer gezegenlerin de uyduları olduğunu biliyor muydunuz?

Hatta üpiter gibi bazı gezegenlerin çok sayıda uydusu vardır.

Gezegenler ve doğal uydular, bilim insanlarına yapay uydular geliştirmek için esin kaynağı olmuş-

tur. Yapma uydu olarak da adlandırılan bu teknolo i ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri 6. ünitede öğreneceksiniz.
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A Aşağıdaki cümleler doğru ise cümlelerin başına D , yanlış ise Y yazınız. Yanlış olduğuna
karar verdiğiniz cümlelerin doğrusunu defterinize yazınız.

(.....)

1. Ateşin keşfi insanların uzaya olan ilgilerinin artmasına neden olmuştur.

(.....)

2. Bilim deneye dayalı düzenli bilgi olarak tanımlanabilir.

(.....)

3. Evrendeki olası yaşam formlarının, oluşum ve gelişimini inceleyen astronomi alt alanı astroeolo idir.

(.....)

4. Teleskobun icadı ayrıntılı astronomi incelemelerini hızlandırmıştır.

(.....)

5. Optik teleskoplar sadece mercek kullanılarak üretilen teleskoplardır.

(.....)

6. Yapma uydular astronomik araştırmalarda kullanılan teleskopları taşır.

B Aşağıdaki verilen uygarlıklar ile astronomik çalışmaları eşleştiriniz.
Uygarlık
a

b

c

ç

Astronomik çalışma
I

Babiller

Çinliler

II

Mısırlılar

Mayalar

İslam Dünyası
V

e

Avrupalılar
VI

f

Kullandıkları takımyıldız adlandırmaları
günümüzde de geçerlidir.

III
Bir günün 24 saate bölünme uygulamaları günümüze kadar ulaşmıştır.
IV

d

Galilei teleskopla Samanyolu gök
adasını gözlemlemiştir.

Orta Asya Türkleri
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Evrenin altın veya demir bir kazık
çevresinde dönen kubbe olduğunu ileri
sürmüşlerdir.
Ay ve Güneş tutulması dışında meteor
ve meteorit gibi gök cisimlerini de
gözlemlemişlerdir.
Geliştirilen yıldız parlaklığı hesaplama
sistemi çağdaş astronomi için temel
olmuştur.

C Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1.

Astronominin bilimsel çalışma basamaklarını kullanan bilim dalı olduğunu bir örnek olay üzerinden
açıklayınız.

2.

İnsanların astronomi bilimine ilgi ve gereksinim duymalarına neden olan durumları örneklerle açıklayınız.

3.

Astronominin ilişkili olduğu bilim dallarını ve bu bilimlerin çalışma alanlarını açıklayınız.

4.

Astronomide hangi gözlem araçları kullanılmaktadır. Kısaca açıklayınız.

Ç Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanlarına göre ayrılan ana bilim dallarından birisi değildir?
A. Tarımsal bilimler
D. Sosyal bilimleri

2.

B. Doğa bilimleri
E. İktisadi bilimler

C. Tıbbi bilimler

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışma basamaklarından birisi değildir?
A. Gözlem yaparak veri toplamak
B. erilere dayalı hipotez kurmak
C. Gözlemlerle sonuca ulaşmak
D. Problemi belirlemek
E. Deneylerle hipotezi sınamak

3.

Aşağıdakilerden hangileri aynalı teleskopların olumlu yanlarına örnektir?
I. Parlak görüntü vermeleri
II. Pahalı olmaları
III. Astrofotoğrafçılık için uygun olmaları
I . Hassas olmaları
A. I - II

4.

B. I - III

C. II-I

D. I-II-III

E. I-II-III-I

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri elektromanyetik spektrumda yer alan ışınlardan birisi değildir?
I. Radyo dalgaları
II. Görünür ışın
III. a ışınları
A. Yalnız I

B. Yalnız III

C. I - II
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D. I - III

E. II - III

2. ÜNİTE

EVRENİ TANIYALIM
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ÜNİTE KONU BAŞLIKLARI
1. Evrende Neler ar?

6. Kepler Yasaları

2. Astronomi, Zaman ve Uzaklık?

7. Uzaklık, Görünür Büyüklük ve Iraksım

3. Gök Adaları Tanıyalım

8. Iraksım Nedir?

4. Evrende Neler Oluyor?

9. Yıldızların Evrimi

5. Gök Adamızda Neler ar?

10. Kara Cisim Işıması

Bu üniteyi tamamladığınızda
Temel astronomik cisim ve sistemleri tanıyacak,

Astronomik gözlemlerden yararlanarak zamanın göreli olduğunu açıklayacak,
Gök ada türlerini ayırt edecek,

Evrenin geleceği bakımından karanlık maddenin önemini açıklayacak,

Samanyolu gök adasını tanıyıp, Güneş sisteminin Samanyolu gök adasının içerisindeki
konumunu belirtecek,
Çıplak gözle gökyüzünü gözlemleyecek yıldızlar ile gezegenleri ayırt edecek,

Kepler Yasalarını, Güneş sistemindeki gezegenlere ve birbiri etrafında dolanan diğer gök
cisimlerine uygulayacak,
Bir yıldızın ıraksım (paralaks) açısını kullanarak uzaklığını tahmin edecek,

Görünür büyüklüğün fiziksel anlamını ve ıraksım açısıyla ilişkisini tanımlayacak,
Yıldızların evrimi ile biyolo ik yaşam arasındaki ilişkiyi açıklayacak,

Kara delik kavramını açıklayıp, kara cisim ışınmasının özelliklerini belirtecek,
Işıma ile görünür ışık şiddeti arasındaki farkı ayırt edecek,

Kara cisim yaklaşımını kullanarak bir yıldızın sıcaklığını belirleyeceksiniz.

1. Evrende Neler Var?

“Dağlar, ormanlar, akarsular....” yaşadığımız gezegenin birer parçasıdır. Peki Dünya’nın da içinde bulunduğu,
bütün gök cisimlerini kapsayan ve evreni oluşturan parçalar
nelerdir? Gök cisimlerinin kendilerine özgü adlandırmaları
var mıdır?

7.sınıf fen bilimleri dersi “Güneş Sistemi ve
sistemini incelemiştiniz.

tesi” ünitesinde gök cisimlerini tanımış, Güneş

nceki yıllarda öğrendiklerinizi hatırlamak ve yukarıdaki sorulara cevap verebilmek için aşağıdaki
etkinliği yapalım.

1.Etkinlik
Neler Kullanalım?
Kalem, k ğıt, İnternet, ansiklopedi veya bilimsel dergiler
Neler Yapalım?

Görsellerin hangi astronomik cisim veya sisteme ait olabileceğini tahmin ediniz.

Tahminlerinizi defterinize not ediniz.

İnternet, ansiklopedi veya çeşitli bilimsel dergilerden astronomik cisim ve

sistemlerin nasıl adlandırıldıkları ve genel özellikleri ile ilgili kısa bir araştırma
yapınız.

Araştırmanızın astronomik cisim ve sistemlerin görsellerini de içermesine

özen gösteriniz.

Ulaştığınız verilerle tahminlerinizi karşılaştırınız.
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Günlük yaşamınızdan veya fen bilimleri dersinde öğrendiklerinizden bazı astoronomik cisim veya
sistemler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi bunları daha ayrıntılı inceleyelim:
Uzay
Dünya atmosferinin dışında kalan bütün astronomik cisimleri, her türlü
madde ve ener iyi içine alan, sonsuz olduğu düşünülen boşluk.

Evren
Dünya da d hil olmak üzere bütün astronomik cisimleri, her türlü madde ve ener iyi içeren bütünün adıdır.
Biz evrenin tamamını gözlemleyebiliyor muyuz? Evrenin büyüklüğü
için ne söylenebilir? Bu ve benzeri sorular yüzyıllarca bilim insanları için
merak konusu olmuştur. Bilim ve teknolo ideki gelişmeler insanoğlunun sorularına cevap oluştururken yeni soruları da beraberinde getirmiştir.
Teleskobun icadı ve geliştirilmesi ile bilim insanlarının evrende gözlemleyebildikleri alan her geçen gün genişlemiş, bu kez gözlemlenebilen gök cisimlerinin Dünya’dan ne kadar uzakta oldukları merak edilmiştir.
Günümüz teknolo isi ile yaklaşık 14 milyar ışık yılı uzaklığındaki astronomik cisim ve sistemleri gözlemleyebiliyoruz. Görünür evren olarak tanımlanan
bu büyüklük, evrenin gerçek boyutları hakkında bir fikir verebilir mi? Evren
sonlu mudur? Bu ve benzeri sorular bilim insanlarından cevap beklemektedir.
Teknolo ideki gelişmelere bağlı olarak görünür evrenin sınırları genişleyebilir,
evrene yönelik yeni keşi er gerçekleşebilir.
Gök Ada
Milyonlarca yıldız, yıldız kümesi, toz ve gaz bulutu ile bulutsunun oluşturduğu astronomik sistemlerdir. Galaksi olarak da adlandırılan bu sistemler kütle
çekim kuvveti ile bir arada durur.

Yıldız
Yoğun olarak hidro en ve helyumdan oluşan, uzayda ışık saçan plazma
küreleridir. Yıldızların ışık saçmasının nedeni merkezlerinde meydana gelen çekirdek tepkimeleri sonucu açığa çıkan ener inin uzaya radyasyon (ışınım) olarak yayılmasıdır. Dünya’mız, merkezinde bize en yakın yıldız olan
Güneş’in bulunduğu sistemin bir parçasıdır.
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Gezegen

Uluslararası Gökbilim Birliği bir gök cisminin gezegen olarak tanımlanabilmesi için üç kriter belirlemiştir. Buna göre;
1. Bir yıldızın çevresinde dolanan, başka bir gezegenin uydusu olmayan,
2. Sabit bir şekle sahip olmasını sağlayacak, yeterli kütle çekim kuvveti doğuracak kadar kütlesi olan (Ancak bu kütlenin ener i üretmeye yeterli olmaması
gerekir.),
3. Sahip olduğu kütle çekimi ile yörüngesindeki gök cisimlerini temizleyebilen astronomik cisimler, gezegen olarak kabul edilir.
Bulutsu
Uzayda geniş alanlara yayılan hidro en, helyum ve diğer iyonize gazlar ve
tozdan oluşan buluta benzer birikinti şeklindeki yapılardır. Nebula olarak da adlandırılır. İçlerinde veya yakınında bir yıldız bulunan bulutsular bu yıldızın ışığı
ile görülebilir. Bu tür bulutsular aydınlık bulutsu, görünür olmayanlar ise karanlık bulutsu olarak adlandırılır.
Meteor
Uzaydan Dünya atmosferine girip sürtünme nedeniyle akkorlaşarak yeryüzünden ışık çizgisi olarak gözlenen maddelerin genel adıdır. Halk arasında yıldız
kayması veya akan yıldız olarak da adlandırılan olay aslında atmosferde gözlenen meteorlardır.
Atmosfere giren meteorların büyük bir kısmı oluşan yüksek ısıdan dolayı toz
parçacıkları h line dönüşür. Bu gök cismi yok olmadan yeryüzüne düşerse meteorit adını alır.
Kuyruklu Yıldız
Yıldız olarak adlandırılsalar da ışık üretmeyen buz ve gazdan oluşan gök
cisimleridir.
Güneş çevresinde belirli bir yörüngede hareket ederken belli aralıklarla
Güneş’in yakınından geçerler. Bu sırada Güneş ışınlarının etkisiyle buz, buhar
h line gelir. Oluşan gaz ve toz bulutu, Güneş’e ters yönde ters kuyruk şeklinde
bir görüntü oluşturur. Bu nedenle kuyruklu yıldız olarak adlandırılır. Bilinen en önemli Kuyruklu Yıldız, yetmiş beş yetmiş altı yılda bir Dünya’mızın yakınından
geçen Halley Kuyruklu Yıldızı’dır.

Bilgi Damlası

Derin Darbe isimli uzay aracı 12 Ocak 2005’te lorida Cape Caneveral Üssü’nden “Delta II”
roketiyle fırlatıldı. 172 gün sonra 4 Temmuz 2005 günü “Tempel - I” kuyruklu yıldızını vurdu. 12 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Uzay A ansı’na (ESA) ait Philae ( ilaye) uzay modülü Rozetta uzay aracından ayrılarak 67P / Churyumov-Geraysimenko Kuyruklu Yıldızına iniş yaptı.

36

2. Astronomi, Zaman ve Uzaklık
a. Zaman

Dünya’nın temel ısı ve ışık kaynağı olan doğuşu ve batışı ile şiirsel görüntüler yaratan Güneş’in
Dünya’mızdan yaklaşık 149 600 000 km uzakta olduğunu biliyor muydunuz?
Dünya’nın en hızlı yolcu uçakları saatte ortalama 1000 km’lik bir hıza sahip. Dünya - Güneş arasındaki uzaklığın böyle bir uçakla ne kadar sürede katedilebileceğini hesaplamak ister misiniz?

Uygulayalım
Dünya-Güneş arası uzaklık yaklaşık 149 600 000 km’dir. Saatte 1000 km yol alan bir yolcu uçağının, kaç saat sonra Güneş’e ulaşabileceğini ve bu sürenin kaç güne karşılık geldiğini bulunuz.
X= 149 600 000 km
X = v.t
v= 1000 km/h
149 600 000 = 1000.t
t=?
t=

149 600 000
1000

& t = 149 600 h

1 gün = 24 h. olduğuna göre,
t = 149 600
24

6 233 gün

Güneş’ten yayılan ışık ışınları uygulamamızdaki aracın hızı ile hareket etmiş olsaydı Dünya’ya ulaşmaları ne kadar uzun süre alırdı değil mi? Bu sonuçlara göre Dünya’dan bakan bir gözlemci Güneş’in
şimdiki h lini mi yoksa yaklaşık 6 233 gün önceki h lini mi görmüş olurdu?

Görme olayının cisimden göze gelen ışık ışınları ile gerçekleştiğini biliyorsunuz.

37

Bir elektromanyetik dalga çeşidi olan ışık, yaklaşık 300 000 km/s’lik sonlu bir değere sahiptir. Bir
başka ifade ile bir ışık fotonu, kaynağından çıktıktan sonra yaklaşık olarak saniyede 300 000 km yol alır.
Işık kaynağı gözlemciye ne kadar uzaksa fotonların gözlemciye ulaşması da o kadar zaman alır. Buna
göre astronomik cisimleri gözlemleyen bir gözlemcinin aslında cisimlerin gözlem yapıldığı andaki
h llerini gözlemlemediğini, görüntünün önceki bir ana ait olduğunu söyleyebiliriz.
Işığın hızı ile ilgili bu bilgilere göre uygulamanın devamındaki soruya “Dünya’dan bakanlar gözlemci Güneş’in 6 233 gün önceki h lini görür.” şeklinde cevap verebilirsiniz.
Bütün bu sonuçlar bize “zamanın” mutlak olmadığını göreli olduğunu ifade eder.
b. Uzaklık
Aşağıda Güneş sistemimizdeki gezegenlerin Güneş’e uzaklıkları verilmiştir. Tabloyu inceleyelim.
Gezegenin adı

Merkür

Venüs

Mars

Jüpiter

Satürn

Güneş’e uzaklığı
5,79 1010 1,08 1011 2,2 1011 7,78 1011 1,43 1012
(m)

Uranüs

Neptün

2,87 1012 4,49 1012

Tabloda verilen uzaklıkları dünyadaki bazı uzunluk değerleri ile karşılaştırmak ister misiniz?

2.Etkinlik
Neler Kullanalım?
Kalem, kâğıt, hesap makinesi, İnternet vb. araştırma kaynakları
Neler Yapalım?
İnternet vb. araştırma kaynaklarını kullanarak aşağıdaki uzunluk değerlerini araştırınız.
I. Ekvator’un uzunluğu
II. Dünyadaki en yüksek bina
III. Dünyadaki en uzun insan
Yukarıdaki tabloda verilen bazı gezegenlerin Güneş’e uzaklık değerlerinin her birini araştırmanız sonucunda bulduğunuz değerler cinsinden hesaplayınız.
Dünya’mıza Güneş ve diğer gezegenlerden daha uzak astronomik cisimler için uzaklık değerini
metre veya kilometre ile ifade etmenin zorlukları olabilir mi? Bunun için bir çözüm öneriniz var mı?

Güneş sistemimizdeki gezegenlerin Güneş’e uzaklıklarını, dünya üzerindeki bazı uzaklık değerleri
ile karşılaştırdığınızda ne kadar büyük değerde olduklarını fark etmiş olmalısınız. Astronomideki çok
büyük uzaklık değerlerini daha anlaşılır kılmak, işlemlerde kolaylık sağlamak amacıyla astronomi birimi,
ışık yılı ve parsec (parsek) olmak üzere farklı astronomik uzunluk birimleri üretilmiştir.
I. Astronomi Birimi (AB)
Güneş ile Dünya’nın merkezi arasındaki uzaklık 1 AB olarak tanımlanmıştır.
149 600 000 km = 1 AB
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II. Işık Yılı (IY)
Işığın boşlukta 365 gün 6 saat (1 yıl) içerisinde aldığı yol olarak tanımlanmıştır.
Şimdi bu uzunluğun kaç km ve kaç m’ye karşılık geldiğini hesaplayalım:
1 yıl = 365 gün 6 saat

1 gün = 24 saat

1 yıl = 365

1 saat = 60 dakika

24

1 yıl = 8 766

6 = 8 766 saat

60 dakika = 525 960 dakika

1 yıl = 525 960

1 dakika = 60 saniye

60 saniye = 31 557 600 saniye

= v.t olduğuna göre ışığın bu sürede aldığı yol,
km ). (31 557 600 s)
s
= 9 467 280 000 000 km olarak bulunur.
= (300 000

1 IY = 9 467 280 000 000 km
III. Parsek (pc)
Yaklaşık olarak 3,26 IY veya 206 265 AB 1 parsek (pc) olarak tanımlanmıştır.
Dünya ile ilgili olan bazı uzaklıkların AB veya IY olarak değerleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Çizelgeyi inceleyip siz de verilen değerlerin pc olarak karşılıklarını hesaplayınız.
Dünya-Güneş arası uzaklık

1 AB

Dünya-Proksima Centauri (proksima sentori) arası uzaklık

4,2 IY

Dünya-Ay arası uzaklık

0,002569 AB

Uygulayalım
Dünya-Ay arası uzaklık yaklaşık 384 400 km, Dünya-Güneş arası uzaklık yaklaşık 149 600 000 km olduğuna göre
Dünya’dan bakan bir gözlemci Ay’a ve Güneş’e baktığında onların aslında ne kadar zaman önceki hâllerini gözlemlemiş olur?
Dünya-Güneş için;
X = 149 60 000 km
v= 300 000 km / s
t=?

X= v.t olduğuna göre

t = xv = 149 600 000

t 499 s
t

300 000

8 dk.

Güneş’ten yayılan bir foton, yaklaşık 8 dk. da Dünya’ ya ulaşacağına göre gözlemci Güneş’ in 8 dk.
önceki hâlini gözlemlemiş olur.
Dünya-Ay için;
X = 384 400 km
v= 300 000 km/s
t=?

X = v.t olduğuna göre
t = xv =

t = 1,28 s

384 400
300 000

Ay’dan yansıyan bir foton, 1,28 s sonra Dünya’ya ulaşacağına göre gözlemci Ay’ın 1,28 s önceki
hâlini gözlemlemiş olur.
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Uygulayalım
Güneş’te meydana gelen bir patlamanın Venüs’te ve Neptün’de ne kadar süre sonra gözlemleneceğini hesaplayalım.
Venüs-Güneş
x
1,08 x 108
t= v =
& t = 0, 36 x 103 t = 360 s ÷ 60
X= 1,08 x 108 km
3 x 105
V = 300 000 km / s
t = 6 dk.
t=?
Neptün-Güneş
x
4,5 x 109
t= v =
& t = 1,5 x 104 s ÷ 60
X = 4,5 x 109 km
3 x 105
V = 300 000 km / s
t = 250 dk. ÷ 60
t=?
t 4,16 h
Güneş’te meydana gelen bir patlamanın gözlemlenmesi, yayılan fotonların gözlemciye ulaşması ile
mümkün olur. Güneş’ten gelen fotonlar Venüs’e 6 dk. da, Neptün’e ise 250 dk. da ulaşır. Bu nedenle
aynı patlama farklı zamanlarda gözlemlenir. Bu durum zamanın mutlak olmadığını, göreli olduğunu gösterir.

3. Gök Adaları Tanıyalım
“Evrende Neler ar?” konu başlığı altında gök adanın tanımını yapmıştık. 1923 yılına kadar evrende Güneş sistemimizin de içinde bulunduğu Samanyolu gök adası dışında başka bir gök adanın var
olduğunun düşünülmediğini biliyor muydunuz?
1923 yılında Amerikalı astronom Ed in Hubble (Edvin Habıl 1889-1953), Andromeda gök adasını
gözlemleyerek evrende Samanyolu’nun dışında başka gök adalar da olduğunu kanıtlamış oldu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

Kitabımızın 40. sayfasında gök ada görselleri verilmiştir. Bu gök adaların belirgin şekil özellikleri
belirlenebilir mi? Görselleri inceleyiniz. Kaç numaralı görselin aşağıdaki şekilde verilen hangi gökada
tipine benzediğini belirleyiniz. Samanyolu gök adasının evrende yalnız olmadığını keşfettikten sonra, bu
soru ve gök adaların evrimsel gelişimi Ed in Hubble ve diğer astronomların yeni araştırma konuları oldu. Hubble’ın gök adaları sını andırmak için geliştirdiği yöntem günümüzde kullanılmaktadır.

E0

E3

E7

Sa

Sb

Sc

SBa

SBb

SBc

S0

Yukarıdaki şekilde yer alan ve Hubble Düzeni olarak adlandırılan sını andırma düzeninin sol tarafında eliptik gök adalar yer alır. Sını andırma içerisinde E0’dan E7’ye kadar numaralandırılan bu gök
adalarda E sembolü, biçimi; rakam ise gök adaların eliptiklik derecesini temsil eder. S0, gök adaların iki
ayrı kola ayrıldığı noktadır. Üst kolda normal sarmal gök adalar, alt kolda ise çubuklu sarmal gök adalar
bulunur. Bu sını andırmaya uymayan gök adalar ise düzensiz olarak tanımlanır.
Aşağıdaki şemada gök ada türlerine ait genel özellikler verilmiştir. Şemayı inceleyelim.
Gök Ada
Eliptik

Normal Sarmal

Çubuklu Sarmal

Düzensiz

Gözlenebilen gök adaların
20’sini oluşturur.

Gözlenebilen sarmal
gök adaların 77’sini
oluşturur.

Gözlenebilen sarmal
gök adaların yaklaşık
1/4’ünü oluşturur.

Gözlenebilen gök adaların
3’ünü oluşturur.

Yıldızlar arası gaz ve
toz yok denecek kadar
azdır.

Sarmal kolları yıldızlar
arası gaz ve toz bakımından oldukça zengindir.

Sarmal kolları yıldızlar
arası gaz ve toz bakımından oldukça zengindir.

Yıldızlar arası gaz oldukça fazladır.

Merkez bölgesinde yıldız yoğunluğu fazladır.

Merkeze doğru yıldız
yoğunluğu artar.

Merkeze doğru artan
yıldız yoğunluğu çubuk şeklinde görünüme sahiptir.

Genç ve yaşlı yıldızlar
vardır.

Kütleleri 1 milyon ile
10 trilyon Güneş kütlesine eşit olabilir.

Kütleleri 1 milyar ile
200 milyar Güneş kütlesine eşit olabilir.

Kütleleri 1 milyar ile
200 milyar Güneş kütlesine eşit olabilir.

Kütleleri 100 milyon ile
30 milyon Güneş kütlesine eşit olabilir.

Yukarıdaki şemaya göre 40. sayfadaki 1, 4, 5, 8 numaralı görsellerin eliptik, 2 numaralı görselin
çubuklu sarmal, 3 ve 6 numaralı görsellerin normal sarmal, 7 ve 9 numaralı görsellerin ise düzensiz
gökadalara ait olduğunu fark ettiniz mi?
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Ed in Hubble’ın astronomi bilimine yaptığı katkılardan birisi de yıldız ve gezegenlerin ışık tayfı
üzerine yapmış olduğu çalışmadır. Hubble’ın bu çalışması Big Bang (Big Beng, Büyük Patlama)
Teorisi’nin en önemli kanıtlarından birisi olarak kabul edilmektedir.

7.sınıf fen bilimleri dersi “Güneş Sistemi ve
lı görüşleri öğrenmiştiniz.

tesi” ünitesinde evrenin oluşumu ile ilgili belli baş-

Şimdi Big Bang Teorisi ile ilgili fikir sahibi olmamıza yardımcı olacak bir etkinlik yapalım.

3.Etkinlik
Neler Kullanalım?
Renkli keçeli kalemler, balon
Neler Yapalım?
Balonu hafifçe şişiriniz.
Keçeli kalemler ile balonun üzerine görseldeki gibi işaretler koyunuz.
Balonu şişirmeye devam ediniz.
Balonun üzerindeki işaretlerin balon şiştikçe birbirlerine göre konumlarının değişip değişmediğini gözlemleyiniz.
Balonun üzerine koyduğunuz işaretlerin evrendeki galaksileri, balonun ise evreni temsil ettiğini
kabul ederseniz gözlemlerinizi nasıl yorumlarsınız?
Bu etkinliği evrenin oluşumu ile nasıl ilişkilendirirsiniz?
Belçikalı astronom George Lemaître (Corc Lematr, 1894-1966),
evrenin bir zamanlar tek bir atomun içine sıkışmış olduğunu, bu atomun parçalanması sonucu sıcak gazların ortaya çıktığını savunan ilk
bilim insanıdır.
Bu düşünce daha sonraki yıllarda bilim dünyasında Büyük Patlama olarak adlandırılan teorinin temelini oluşturmuştur. Bu teori iki temel kabul içermektedir:
1. Evren büyük oranda eş yönlüdür (İzotropik). Eş yönlülük,
bir modelin özelliklerinin yönden bağımsız olması şeklinde tanımlanabilir. Bu hipoteze göre evrende
yeterince geniş bir ölçekte ve her yönde benzer gözlemler yapılabilir.
1964 yılında Amerikalı astronomlar A. Allan Penzias (Elın
Penzias, 1933) ve R. oodro
ilson ( udrov ilsın, 1936)
tarafından 2,7 K’lik mikrodalga arka fon ışınımının gözlenmesi
bu hipotezi desteklemiştir.
Görselde 2001 yılında uzaya gönderilen MAP sondasının görüntülediği arka plan ışıması görülmektedir.

Bilgi Damlası

A. Allan Penzias ve R. oodro
ilson mikrodalga arka fon ışımasını keşfettikleri için 1978
yılında Nobel izik dülü’nü almışlardır.
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30 000

Uzaklaşma hızı (km/s)

2. Evren düzgün olarak genişlemektedir. Hubble,
gök adalar ile ilgili gözlemleri sonucunda, gök adaların birbirinden uzaklaşma hızları ile birbirine uzaklıkları arasında
doğru orantı olduğunu bulmuştur. Kırmızıya Kayma Yasası
veya Hubble Yasası olarak tanımlanan bu ifadeye ait grafik
yandaki gibidir.
Gök adanın bizden uzaklaşma hızı , uzaklığı d olduğunda gözlem tarihine göre,
= H.d olur.
H: Hubble sabitidir. Değeri yaklaşık 72 8 km / sMpc’ e
eşittir. (1 Mp = 1 000 000 pc)
3. Etkinlik’te balonun üzerindeki işaretlerin balon şiştikçe birbirinden uzaklaşması da Büyük Patlama Teorisi’nin
gerçekliğini temsil etmektedir.
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Bilgi Damlası

Hubble, yıldız ve gezegenlerin ışık tayfı ile ilgili araştırmaları sırasında bizden
uzaktaki ışık kaynaklarının ışığının dalga boyunun kırmızıya kaydığını gözlemlemiştir.
1. ünitede ışık tayfı ile ilgili öğrendiklerinizden hareketle kırmızı ışığın en uzun dalga
boyuna sahip olduğunu söyleyebilirsiniz. Dalga boyunun artması kaynağın gözlemciden uzaklaşması ile mümkündür. izikte Doppler Etkisi olarak adlandırılan bu kurala
göre bir ışık veya ses kaynağı gözlemciye yaklaştıkça dalga boyu küçülür, gözlemciden uzaklaştıkça dalga boyu büyür.
Yandaki şekilde bir ses kaynağının hareketsiz durumdayken ses dalgalarının yayılışı ve hızı ile sağa doğru hareket ettiği durumundaki ses dalgalarının yayılışı görülmektedir.

3. etkinlikte balonu, belirli bir miktarda şişirip üzerine işaretler koymuştuk. Deneyin bu aşamasını başlangıç olarak kabul edersek evren için de bir başlangıç noktası olduğunu söyleyebilirsiniz. Bugün bilim insanları evrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce yoğun ve sıcak bir noktanın
ışık hızından çok büyük bir hızla genişlediğini (patladığını) kabul etmektedir.
Evrendeki genişleme devam edecek mi? Evreni nasıl bir gelecek
bekliyor?
Bu ve benzeri gibi sorulara cevap arayan bilim insanları evreni oluşturan ortalama kütle yoğunluğunu ölçerek evrenin geçmişi ve geleceği
hakkında fikir yürütülebileceğini düşünmektedir.
Böyle düşünmelerinin nedeni evrendeki hareketliliğin temel etkeninin kütle çekim kuvveti olmasıdır. Yandaki grafikte evrendeki karanlık ener i ve
madde yoğunluklarına ait oranlar verilmiştir.

0,4 Yıldızlar vb.
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Kütle çekim kuvveti ile evrenin hareketliliği arasındaki ilişkiyi anlamak için aşağıdaki örneği inceleyelim.
Örnek: Dünya üzerinden yukarıya fırlatılan bir cisim düşünün. Bu cisim hızı sıfır olana kadar yükselir.
Cismin hızının sıfır olmasına cisme etki eden yerçekimi kuvveti ve sürtünme neden olur.
Aynı cismi uzayda fırlattığımızda ise karşısına kütle çekim kuvveti uygulayacak bir cisim çıkana kadar
hareketine devam eder.
Yukarıda klasik fizik yasaları ile açıklanan örneğin aksine evrenin genişlemesi, hızı artarak devam
etmektedir. Bilim insanları bunun nedenini karanlık ener i ve karanlık madde ile açıklamaktadır. Kitabınızın 43. sayfasında verilen madde yoğunluğu grafiğindeki oranlara bağlı olarak evrenin geleceği henüz
cevaplanamamış bir soru olarak bilim insanlarının önünde durmaktadır.

4. Gök Adamızda Neler Var?

a. Samanyolu
Yandaki görselde İspanya Bardenas Çölü’nden gökyüzünün görünümü yer
almaktadır. Görüntünün Güneş sistemimizin içerisinde bulunduğu Samanyolu
gök adasına ait olduğunu öğrenmek sizi şaşırtır mı?
Sizce gök adamızın nasıl bir şekli var? Güneş sisteminin gök adamız içerisindeki konumu nedir? Bu ve benzeri sorular yüzyıllarca bilim insanlarının
merak ettiği konular olmuştur.
Şimdi kısa bir tarih yolculuğuna çıkarak bu konular ile ilgili bilimsel gelişimi
inceleyelim:
M 450-370 yılları arasında yaşayan Democritus (Demokrit), gökyüzünde görülen ışıklı bölgenin
uzak yıldızlardan oluşabileceğini düşünmüştü. M 384-322 yılları arasında yaşayan Aristo ise Süt Yolu
olarak adlandırılan bu yıldız bölgesinin Dünya atmosferi üzerinde bulunan çok sayıdaki yıldızın alevlenmesinden kaynaklandığını düşündü.
Modern optiğin babası olarak kabul edilen İbn-i Heysem (965-1038) ise Aristo’nun düşüncesine
karşı çıkarak bu yıldızların Dünya’dan uzakta olduğunu ileri sürdü.

Democritus

Aristo

Bir teleskopla Samanyolu’nu ilk inceleyen bilim insanı olan Galilei
ise gök adamızın sayısız yıldızdan oluştuğunu da keşfetmiş oldu.
Galilei’den çok sonra 1780’lerde illiam Herchel ( ilyım Herşel,
1738 - 1822) ve 1900’lerde Kapteyn (Kapteyn 1851 - 1922) Güneş
sisteminin yaklaşık olarak Samanyolu’nun merkezinde olduğunu ileri
sürdü.
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İbn-i Heysem

Galilei

Güneş sistemimizin Samanyolu içerisindeki konumu Harlo Shapley (Harlov Şapley, 1885-1972) tarafından 1922 yılında belirlenene kadar Kapteyn’in düşüncesi bilim dünyasında geçerliliğini korudu.
Günümüzde bilim dünyası, teknolo ideki gelişmelere paralel olarak Samanyolu gök adası ve Güneş sistemimizle ilgili çok daha fazla bilgiye sahiptir. Şimdi
biz de Güneş sistemimizin Samanyolu gök adası içerisindeki konumunu ve büyüklüklerini karşılaştırmak için bir etkinlik yapalım.
Harlo

Shapley

4.Etkinlik
Neler Kullanalım?

Güneş

Dünya

Milimetrik k ğıt (3 adet), kalem,
makas

Merkür
Mars
Venüs

Neler Yapalım?
Milimetrik k ğıtları kullanarak 10 cm 10
cm büyüklüğünde 6 tane karesel parça hazırlayınız.

Jüpiter

Yandaki örnek şekillerde gösterildiği gibi karesel parçalardan her birinin merkezine
Güneş sistemini ölçeğine uygun olarak çiziniz.
Oluşturduğunuz modele göre, Samanyolu gök adasının büyüklüğü ile Güneş sisteminin büyüklüğünü karşılaştırdığınızda
nasıl bir sonuç elde edersiniz?

Satürn
Uranüs

x10
Plüton

Karesel parçaları 1’den 6’ya kadar numaralandırınız.
Birinci karesel parçanın bir kenarının
uzunluğunu 0,0001 IY olarak kabul edilirse
diğer parçaların kenar uzunluklarını 10’ar
kat artırarak yazınız.

0,0001 Işık Yılı

Uzaklaş

Neptün

0,001 Işık Yılı

Uzaklaş

Plüton

x10

0,01 Işık Yılı

Uzaklaş

x10

0,1 Işık Yılı

Uzaklaş

x10

1 Işık Yılı

Uzaklaş

x10

Güneş
Alfa
Erboğa

Proksima
Erboğa

10 Işık Yılı
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disk

Şişkin bölge

Güneş

Karanlık Halo
1000 ışık yılı

28000 Işık yılı

Küresel kümeler

100 000 Işık yılı

Yukarıda Samanyolu gök adasının
karşıdan, yanda ise üstten görünümleri verilmiştir. Bugün ulaşılabilen bilgiler ışığında
Samanyolu gök adasının;
Galaktik disk,
Küresel kümeler,
Halo, bölümlerinden oluştuğu düşünülmektedir. Samanyolu’nun karşıdan görünümünün olduğu görselde bu bileşenler
ve onlara ait büyüklük değerleri verilmiştir.
Gök adamızın haritasının oluşturulabilmesinde özellikle radyo teleskoplarının
gelişimi önemli bir katkı sağlamıştır.
Evrendeki hidro en gazının gözlemlenmesiyle Samanyolu gök adasının spiral
yapısı ile ilgili çok önemli ipuçları elde edilmiştir. Hidro en gazında görülen 21 cm’lik radyo ışınımından
yararlanılarak Samanyolu gök adasının sarmal kolları gözlemlenmiştir. Bu gözlemlere göre Samanyolu
gök adasında;
Orion (Oryon, Avcı) kolu (Güneş sistemimizin bulunduğu koldur.),
Sagittarius (Sagitaryus, Yay) kolu (Gök adamızın merkezi doğrultusunda bir yerde bulunmaktadır.),
Perseus (Perseus, Kahraman) kolu (Kış aylarında gözlemlenebilir.),
Centaurus (Sentarus, Erboğa) kolu,
Cygnus kolu (Siygnus, Kuğu) kolu bulunur.
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b. Güneş Sistemi

7.sınıf fen bilimleri dersi “Güneş Sistemi ve tesi” ünitesinde gök cisimlerini çıplak gözle gözlemlemiş, Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırmıştınız.

5.Etkinlik
Neler Kullanalım?
Defter, kalem
Neler Yapalım?
Hava koşullarının uygun, gökyüzünün bulutsuz ve açık olduğu bir gece çıplak gözle gökyüzünü
gözlemleyiniz.
Gözlemlediğiniz olası gezegenleri konum ve zaman belirterek not ediniz.
(Gözlemleyeceğiniz olası gezegenlerin konumlarını Ay’a ve başka bir gök cismine göre belirleyebileceğiniz gibi “doğu yönünde 60˚ yukarıda”, “kuzey batı yönünde 30˚ yukarıda” şeklinde de ifade edebilirsiniz.)
Gözlemleriniz sonucunda ulaştığınız verileri sınıf arkadaşlarınızın verileri ile karşılaştırınız.
Gözleminiz sırasında gezegenleri nasıl ayırt ettiğinizi belirtiniz.

Samanyolu gök adası içerisinde bulunan yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş ve onun
çevresinde dolanan gök cisimlerinden oluşan sistem, Güneş sistemi olarak adlandırılır. Samanyolu gök
adasının merkezinden yaklaşık 30 000 IY uzakta bulunan Güneş sistemi, gök ada içerisinde yaklaşık
220 km/s’lik hızla hareket etmektedir. Bu hız değeri ile Samanyolu gök adası merkezi etrafındaki bir tam
turunu yaklaşık 225-250 milyon yılda tamamlamaktadır.
Güneş sistemini oluşturan gök cisimleri; gezegenler, cüce gezegenler, gezegen uyduları, kuyruklu
yıldızlar, asteroitler ve gezegenler arası gaz ve toz bulutudur. Şimdi Güneş sistemimizi oluşturan gök
cisimlerini tanıyalım:
I. Gezegen
“Evrende Neler ar?” konu başlığı altında Uluslararası Gökbilim Birliğine göre bir gök cisminin gezegen olarak tanımlanabilmesi için aranan kriterleri öğrenmiştiniz. Güneş, sistemimiz içerisinde bu kriterleri sağlayan sekiz gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenler iç ve dış gezegenler olmak üzere ikiye
ayrılır.
Merkür ve enüs, iç gezegen; Mars, üpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise dış gezegendir.
Şimdi bu gezegenleri daha yakından inceleyelim:
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Merkür
Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Dünya’dan çok daha küçük bir hacme sahip olmasına rağmen Güneş sisteminde Dünya’dan sonra ikinci büyük yoğunluğa sahiptir. Atmosferi bulunmayan Merkür’ün Güneş ışığı alan bölgelerinin
sıcaklığı Dünya’ya göre oldukça fazladır.
Venüs
Halk arasında Çoban Yıldızı olarak adlandırılan bu gezegen, Güneş battıktan
sonra veya doğmadan önce gözlemlendiği için Akşam Yıldızı veya Sabah Yıldızı
olarak da bilinir. Ekvator’daki yüzey sıcaklığı Güneş sisteminin diğer gezegenlerine göre oldukça fazla olan (750 K) gezegenin, yoğun bir atmosferi vardır.
Mars
Dünya’nın hacminin yaklaşık 15’i kadar bir hacme sahip olan gezegene kırmızı-turuncu rengi veren demir oksit bileşiğidir. Kutup bölgelerinde geniş buz kütleleri olan Mars gezegeni, aynı zamanda Güneş sistemindeki en büyük yükseltiye
sahiptir.
Jüpiter
Hacim ve kütle açısından Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Kütlesinin
büyük bir kısmı, hidro en ve helyumdan oluşurken merkezinde demir vb. ağır elementlerden oluşan çekirdek bulunmaktadır. Atmosferi; hidro en, helyum, metan ve
amonyak benzeri maddeler içeren gezegenin en bilinen uyduları; Calista (Kalista),
Ganymede (Ganimed), Europa (Yuropa) ve İo’dur.
Satürn
üpiter’le birlikte dış gezegenler grubunda olan Satürn, çıplak gözle gözlenebilmektedir. Yoğun olarak hidro en ve helyumdan oluşması nedeniyle üpiter’e
benzemektedir. Diğer dev gezegenler gibi halkaları olan Satürn’ün en bilinen uyduları, Rhea (Rea), Titan, Phoebe ( ibi) ve Calypso (Kalipso)’dur.
Uranüs
Güneş’e yakınlık bakımından 7. sırada bulunan gezegen, kütle açısından Güneş sisteminin 4. büyük gezegenidir. 1781 yılında illiam Herschel tarafından keşfedilen gezegen en büyük yörünge eğikliğine sahip gezegendir. Miranda, Ariel (Ariyel), Oberon, Titania (Titanya) ve Umbriel (Ambrel) en büyük uydularıdır.
Neptün
Güneş’e en uzak gezegen olan Neptün, diğer gezegenlerin aksine varlığı matematiksel olarak keşfedilen ilk ve tek gezegendir. Yapısal olarak Uranüs’e benzeyen gezegenin en büyük uydusu Triton’dur (Tiriton).
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Aşağıdaki tabloda Güneş sistemindeki gezegenlere ait bazı niceliklerin değerleri verilmiştir. Tabloyu inceleyip gezegenleri bu değerler açısından karşılaştıralım (Tabloda verilen değerlerin yaklaşık değerler olduğunu unutmayalım.).

Dönme
Süresi

Güneş’e
olan
ortalama
uzaklık
(AB)

Dolanım
dönemi

Uydu
sayısı

5,427

58,65 gün

0,387

88 gün

-

4,9.1024

5,243

-243 gün
(ters
yönde)

0,72

225 gün

-

12 756

5,98.1024

5,515

24 saat

1

365 gün

1

Mars

6 792

6,4.1023

3,934

1,025 gün

1,523

687 gün

2

üpiter

142 984

1,9.1027

1,326

0,413 gün

5,203

11,9 yıl

67

Satürn

120 536

5,7.1026

0,69

10,5 saat

9,54

29,5 yıl

62

Uranüs

51 118

8,8.1025

1,27

-16 saat

19,19

84 yıl

27

Neptün

49 528

1,03.1026

1,63

0,67 gün

30,10

164,7 yıl

14

Gezegen
adı

Ekvatoral
çap
(km)

Kütle
(kg)

Yoğunluk
(g cm3)

Merkür

4879

3,3.1023

enüs

12 104

Dünya

Bilgi Damlası

Kütle ve hacim olarak Ay’dan daha küçük olan Plüton, 2006 yılında Uluslararası Gökbilim Birliğinin gezegen olma kriterlerini yeniden tanımlaması ile gezegenlikten çıkartılmış, cüce gezegen sınıfına d hil edilmiştir.
5. etkinlikteki gözlemlerimizi hatırlayalım. Bu etkinlikte gözlemlediğimiz olası gezegenleri konum ve
zaman belirterek not etmiştik. Etkinlikte gök cisimlerini, gözünüze ulaşan ışığın titreşim yapıp yapmamasına göre ayırt etmiş olmalısınız. Gezegenler yıldızlar gibi doğal ışık kaynağı değildir. Onları ancak
yansıttıkları ışık sayesinde gözlemleyebiliriz.
Çıplak gözle yaptığımız bir gökyüzü gözleminde, gezegenleri belirlemek için öncelikle Güneş’in
gözlem yaptığımız yerde gün içerisinde izlediği yolu belirlememiz gerekir. Gece ise yüzümüz güneye
dönük konumlandığımızda Güneş’in izlediği yol çevresinde gözlemleyeceğimiz ışığı titremeyen gök cisimleri gezegenler olacaktır. Ayrıca bu şekilde birkaç gün süre ile gözlem yaparsak gezegen olarak belirlediğimiz gök cisimlerinin her defasında konum değiştirdiğini fark edebiliriz.
Bu açıklamalara göre 5. etkinliğinizi tekrarlayıp gözlemlerinizin doğruluğunu test edebilirsiniz.
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5. Kepler Yasaları

a. Modern Astronominin Doğuşu

“Astronominin Tanımı ve Gelişimi” ünitesinde tarihsel süreç içerisinde farklı medeniyetlerde astronomi bilimine hizmet
eden bilim insanlarını ve bunların çalışmalarını öğrenmiştiniz.
Kopernik ölümünden çok kısa bir süre önce yayımlanan
“Göksel Kürelerinin Devinimleri Üzerine” adlı eseri ile modern
astronominin kurucusu olmuş, Rönesans Dönemi bilim insanıdır. Bilim dünyasında kabul görmüş Dünya Merkezli Evren
Modeli yerine Güneş Merkezli Evren Modeli’ni formülleştirmiştir.
Kopernik’ten sonra Danimarkalı bilim insanı Tycho Brahe,
döneminin en gelişmiş gözlemevini Kopenhag yakınlarında
kurmuş, teleskop olmadan 700’den fazla yıldızın konumunu
gözlemleyerek ilk doğru yıldız ölçümlerini gerçekleştirmiştir.
Tycho Brahe’nin gözlemlerinden yararlanan Kepler,
Mars’ın yörüngesi üzerine yaptığı inceleme çalışmaları sırasında gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketlerini açıklayan ve kendi adıyla anılan yasaları ortaya koymuştur.
Yeryüzü ve gökyüzündeki hareketlerin aynı kanunlarla ifade edilebileceğini savunan Galile’nin teleskobu keşfetmesi ve Kopernik’in matematiksel tezlerini gözlemlerle desteklemesiyle astronomi biliminde yeni bir dönemin kapısı açılmış oldu. Ay’ın yüzey şekillerini, Güneş lekelerini, üpiter’in uydularını (4
tanesini) ve enüs’ün evrelerini gözlemledi.
1687 yılında yayınladığı Philosophia Naturalis Principia Mathematica ( ilozofiya Naturalis Pirincipa
Metametik- Doğa elsefesinin Matematiksel İlkeleri) adlı eserinde Sir Isaac Ne ton (Sör Ayzek Nivtın)
kendi adıyla bilinen hareket yasalarının yanı sıra, Kütle Çekim Yasası’nı da ortaya koymuştur. Bu yasanın Kepler Yasaları ile uyumlu olması Güneş Merkezli Evren Modeli’nin tam olarak ifade edilebilmesini
sağlamıştır.
b. Kepler ve Güneş Sistemi
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yörünge hareketlerini açıklayan Kepler Yasaları’nı aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.
I. Yasa: Yörüngeler Yasası
Her gezegen, odaklarından birisinde Güneş’in bulunduğu elips üzerinde hareket eder.
yörünge
f1 (odak)

f2 (odak)

Güneş

Gezegen
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II. Yasa: Alanlar Yasası
Yörünge üzerindeki bir gezegeni Güneş’e birleştiren doğru parçası, eşit zaman aralıklarında eşit
alanlar tarar.

2. konum
A1

Güneş

1. konum

A2
3. konum
4. konum

Bu yasaya göre bir gezegenin yukarıdaki şekilde gösterilen 1. konumdan 2. konuma gelmesi için
geçen süre 3. konumdan 4. konuma gelmesi için geçen süreye eşitse A1 alanı da A2 alanına eşit olmak

zorundadır.

III. Yasa: Periyotlar (Dönem) Yasası
Bir gezegenin yörüngesel periyodunun (P) karesi, o gezegenin Güneş’e olan ortalama uzaklığının
(a) küpü ile doğru orantılıdır. Bu yasa matemetiksel olarak;
P2
= sabit şeklinde ifade edilebilir.
a3
Güneş çevresinde aşağıdaki şekilde olduğu gibi, eliptik yörüngede dolanan iki gezegen düşünelim.

a1

a2

1. gezegen

2. gezegen
Bu iki gezegen için Kepler’in 3.yasası;
p12
a13

= sabit

p22
a23

= sabit &

p12
a13

=

p22
a23

şeklinde yazılabilir.
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Uygulayalım
Güneş - Dünya arası uzaklık 1AB, Dünya’nın dolanım periyodu 365 gün olduğuna göre Güneş’e olan
ortalama uzaklığı 1,5 AB olan Mars gezegeninin dolanım periyodunu hesaplayınız.
2
PDünya
3
aDünya

=

2
PMars
3
aMars

2

3652 PMars
=
(1,5)3
13

2
PMars
= 3,375.133 225 PMars

2
3652 PMars
=
1
3,375

689 gün olarak bulunur.

6. Uzaklık, Görünür Büyüklük ve Iraksım

6. sınıf fen bilimleri dersi “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş” ünitesinde Güneş ve
Ay’ı, büyüklükleri açısından karşılaştırırken uzaklığın bu gök cisimlerinin büyüklüklerinin algılanmasında etkili olduğunu öğrenmiştiniz.
Küresel bir gök cismi olan Ay, sizce neden düzlemsel görünüyor? Ay’ın çevresindeki yıldızlar gerçekten göründükleri kadar
küçük mü?
Ay gibi küresel bir cisme d uzaklığından bakan bir gözlemci
düşünelim. Gözlemci için cismin görünür büyüklüğünü şu şekilde gösterebiliriz.
cisim

gözlemci

B
r

A

d

q

C
q açısı cismin görünür açısı, R = 2r ise cismin görünür büyüklüğüdür. Cisim gözlemciden uzaklaştıkça q açısının ve cismin görünür büyüklüğünün küçülebileceğini söyleyebiliriz.
Yıldızların olduğundan daha küçük görünmelerini de bu şekilde açıklayabilir misiniz? Şimdi bir etkinlik yaparak bu soruya cevap vermeye çalışalım.
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6. Etkinlik
50 cm

Neler Kullanalım?
K ğıt (50 cm

50 cm), açıölçer, milimetrik k ğıt, kalem

50 cm

50 cm boyutlarındaki k ğıda şekildeki gibi 10 cm

uzunluğunda AB doğru parçası çiziniz.

Şekildeki gibi B noktasından 10 cm uzaktaki bir C noktasın-

50 cm

Neler Yapalım?

C
P
d

dan AB doğru parçasına dikme çiziniz.

C noktasını, A noktası ile birleştirerek ABC üçgeni oluştu-

B

A

runuz.
^
ACB ’nın değerini ölçünüz (P).

CB uzunluğunun değerini sırasıyla 15, 20, 25, 30 cm alarak işlemlerinizi tekrarlayınız.

erilerinizi aşağıdaki gibi bir çizelge oluşturarak yazınız.
CB
(d)

|AB|
d

Pölçülen

(derece)

Phesaplanan
(derece)

ark
(derece)

(Çizelgenizdeki satırları ölçüm yaptığınız d değeri kadar artırmanız gerektiğini unutmayınız.)
Çizelgenizdeki Phesaplanan sütununa kaydedeceğiniz değerleri,
P=

180˚ . AB
eşitliğini kullanarak hesaplayabilirsiniz ( = 3,14 alınız.).
d

Çizelgenizdeki fark sütununa kaydedeceğiniz değerleri,
ark = Pölçülen - Phesaplanan eşitliğini kullanarak hesaplayabilirsiniz.
Pölçülen değerini y ekseninde, bu ölçüm değeri için geçerli olan AB / d değerini

göstererek milimetrik k ğıdınıza bir grafik çiziniz.
Çizdiğiniz grafiği nasıl yorumlarsınız?

Çizelgenizdeki Pölçülen ve Phesaplanan değerleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
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ekseninde

Bilgi Damlası

Açı ölçüleri matematik dersinin konusu olmakla birlikte astronomi bilimi açısından da oldukça önemlidir.
O merkezli ve r yarıçaplı bir çemberde r uzunluğundaki yayı gören merkez açı
1 radyanlık açı olarak tanımlanır.
O merkezli d yarıçaplı şekildeki gibi bir çemberde AB yayıA
nın
uzunluğu
için;
d
O
P
AB
P
AB =
= P
d
360˚
360˚
Çevre
2 d
B
d uzunluğu çok büyük, P açısı çok küçük olduğunda eşitlik;
AB
2 d

=

P
360˚

AB
d

180˚

=

P
180˚

r
O

r

r
q

yazılabilir.

Şekildeki gibi r yarıçaplı bir çemberde, çemberin çevresinin 360˚ de biri uzunluğundaki yayı
gören merkez açının değeri 1 derece olarak tanımlanır. Derece sembolu ile gösterilir. Derecenin
60’ta biri açı dakikası, açı dakikasının 60’ta biri ise açı saniyesi olarak tanımlanır, sırasıyla ve
sembolleri ile gösterilir.
1˚ = 60 = 3600
Derece ve radyan açı ölçüleri arasında;
D
360˚

=

R
2

eşitliği vardır.

“Astronomi, Zaman ve Uzaklık” konu başlığında astronomide kullanılan uzaklık birimlerini öğrenmiştiniz. Evrendeki astronomik cisimlerin, gezegenimize veya Güneş sistemimize uzaklıklarını günlük
yaşamımızda kullandığımız uzunluk birimleri ile ifade etmenin zorluğunu tahmin edebilirsiniz. Bu zorluğun üzerine astronomik cisimlerin göreli hareketlerini de eklediğimizde uzaklık belirlemek daha da zorlaşacaktır.
Astronomide uzaklık belirlemek için
y yıldızı

kullanılan yöntemlerden birisi de ıraklık açısıdır. Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesini çembersel olarak kabul ederek
ıraklık açısını tanımlayalım.

2p
d

1 AB
B

Dünya
Güneş

Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinde 6 aylık aralıklarla A ve B gibi iki
farklı noktada bulunduğunu düşünelim.
Dünya’dan yandaki şekilde olduğu gibi y
yıldızına bakan gözlemci yıldızı, bakış
doğrultusu ile şekilde gösterilen ve açılarını yapacak şekilde algılar.
Yandaki şekil için gerekli trigonometrik

eşitlikler yazıldığında p ıraklık açısı için

A

p
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=

2

eşitliği elde edilir.

Şekli incelediğimizde p açısının küçülmesi için d uzaklığının artması gerektiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu sonuç bize yıldızların ıraklık açıları ile uzaklıklarının ters orantılı olduğunu gösterir.
Şekilde y yıldızının ıraklık açısının, Dünya-Güneş uzaklığına bağlı olarak ifade edildiğine dikkat
edelim. Iraklık açısını belirlemek için kullandığımız şekle göre daha önce öğrendiğimiz uzaklık birimlerini yeniden inceleyelim.
1 AB’nin Dünya-Güneş arası ortalama uzaklığa eşit olduğunu biliyoruz.
p
= |AB| eşitliğinde AB = 1 AB alındığında
180˚
d
180˚ 1
p(derece) =
eşitliğini elde ederiz.
d
Iraklık açısını açı saniyesi cinsinden ifade etmek istediğimizde ise eşitlik;
p =

1
şeklinde kullanılır.
d(pc)
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Iraklık açısı 1 olan yıldızın uzaklığı 1 parsek (pc) olarak tanımlanır.

Kitabınızın 52. sayfasında yer alan şekilde q açısını görünür açı, R = 2r değerini ise görünür büyük-

lük olarak ifade etmiştik. Şekli tekrar inceleyecek olursak q açısının ıraklık açısı olduğunu söyleyebiliriz.
Buna göre;

q = 180˚ .
2r =

2r yazılabilir. Bir yıldızın çapının pc cinsinden eşiti ise;
d

1
. q eşitliği ile hesaplanır.
206265 p

Çapın AB cinsinden değeri ise 2r =

q
eşitliği ile hesaplanır.
p

Bu eşitlikleri kullanarak bize yakın bazı yıldızların uzaklık ve görünür çap değerlerini hesaplayalım.

7. Etkinlik
Neler Kullanalım?
Kalem, k ğıt, çeşitli bilimsel kaynaklar (İnternet, ansiklopedi vb.)
Neler Yapalım?

Aşağıdakine benzer bir çizelgeyi defterinize çiziniz.

Yıldızın adı

Iraklık açısı (p )

Sirius A

0,377

Yıldızın uzaklığı

d(pc)

d(AB)

Yıldızın gerçek çapı

2r(pc)

2r(AB)

Çeşitli kaynaklardan Güneş sistemimize yakın yıldızları ve bu yıldızların ıraklık açılarını araştırıp
yukarıdaki örnekte verildiği gibi çizelgeye kaydediniz.

Araştırma sonucu bulduğunuz ıraklık açısı değerini kullanarak yıldızın uzaklığını (d) ve gerçek
çapını (2r) hesaplayınız.
Hesapladığınız değerleri çizelgenize kaydediniz.
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7. Yıldızların Evrimi

üneş

IC 348

Andromeda

Samanyolu gök adasındaki milyarlarca yıldızdan birisi olan Güneş’in ve evrendeki diğer yıldızların
yapıları nasıldır? Bu yapıların benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Kitabınızın 47. sayfasında yer alan 5. etkinlikte yıldızlar ve gezegenler arasındaki farklılığı gözlemleyerek belirlemiştik. Şimdi de yıldızları daha yakından tanıyalım.
a. Yıldızların Yapısı
“Evrende Neler ar?” konu başlığı altında yıldızların yoğun olarak hidro en ve helyumdan oluşan plazma küreleri olduğunu öğrenmiştiniz.
Güneş sisteminin toplam kütlesinin yaklaşık
99,8’ini oluşturan Güneş’in yapısı, yandaki şekilde gösterilmiştir. Güneş’in kütlesinin yaklaşık
74’ü hidro en, 25’i helyum kalanı ise demir, nikel, oksi en, krom gibi elementlerden oluşmaktadır. Güneş’in yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 K iken
çekirdekte sıcaklık 107 K’e kadar çıkar.

Güneş’te yüzeyden içeriye doğru gidildikçe
sıcaklığın bu şekilde artışı iyonlaşmayı da hızlandırır.Böylece çekirdek bölgesinde pozitif yüklü atom çekirdekleri ve serbest elektronlar oluşur.
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Bir gezegenin birim yüzeyine birim zamanda gelen güneş ener isi miktarı, güneş sabiti olarak
tanımlanır. Bu sabitin değeri Dünya için 1366 /m2 dir.
Çekirdekte meydana gelen bir dizi kimyasal reaksiyon sonucu 2 hidro en atomu 1 helyum atmonuna
dönüşür ve ener i açığa çıkar. Güneş’te açığa çıkan bu ener inin miktarı E = m.c2 eşitliği ile hesaplanabilir. Bu eşitlikte m kütleyi, c ise ışık hızını ifade etmektedir.

1 kg kömürün yanması ile açığa çıkan ener i miktarı ile Güneş’te 1 kg H’nin
He’a dönüşmesi sonucu açığa çıkan ener i miktarlarını İnternet, ansiklopedi vb.
kaynaklardan araştırınız.
Araştırma sonucu bulduğunuz değerleri karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları
sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
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b. Yıldızların Geçirdiği Evrim
İnsan ömrünün nasıl evreleri varsa yıldızların da benzer şekilde yaşam evreleri olduğunu biliyor
muydunuz? Evrenin yaşı yaklaşık 14 milyar yıl olduğuna göre bilim insanları yıldızların yaşam evrelerini
nasıl belirlemiş olabilir?
Gezegen Bulutsusu
Küçük Kütleli
Yıldız

Kırmızı Dev

Beyaz Cüce

Önyıldız Oluşturan
Gaz ve Toz Bulutu
Süpernova

Büyük Kütleli
Yıldız

Kırmızı SüperDev

Nötron Yıldızı

Karadelik

Yukarıdaki şemada bir yıldızın yaşam evreleri yer almaktadır. Şimdi bu evreleri inceleyelim.
Yıldızlar çoğunlukla yıldızlar arası toz ve gaz bulutlarının kendi kütle çekim kuvvetinin etkisi ile bü-

zülmesi sonucu milyonlarca yıllık bir süreç sonunda oluşur. Bu süreç sıcaklığın yükselmesiyle başlar.
Sıcaklık yeterince yükseldiğinde çekirdek tepkimeleri gerçekleşir. Prostar evrenin sonlanmasına neden

olan bu sıcaklık 10 milyon K’dir. Çekirdek tepkimesi sonucu oluşan ener i yıldızın çökmesini durdurur. Bu
evre anakol evresi olarak tanımlanır. Yıldızlar yaşam evrelerinin

90’ınını anakol evresinde geçirir.

Yıldızı oluşturan hidro en tamamına yakını helyuma dönüştüğünde yani ener i üretimi sona erdiğinde

yıldızın hidrostatik dengesi bozulur. Yarıçap büyürken yüzey sıcaklığı azalır. Alt dev evresi olarak ad-

landırılan bu evrede ışıma miktarı değişmez. Yüzey sıcaklığı düştükçe yıldızın rengi kırmızıya döner.
Kırmızı dev evresi olarak adlandırılan bu evrede kabukta hidro en yanması gerçekleşir. Kırmızı dev

evresinde yıldız, kütlesinin büyük bir kısmını kaybeder. Merkez sıcaklığının 100 milyon K’e ulaştığı noktadan sonra helyum yanma tepkimeleri başlar. Helyum anakol evresi olarak adlandırılan bu evre 50-

100 milyon yıl kadar sürer.

Yıldızların yaşam evreleri kütleleri ile doğrudan ilişkilidir. Sınırları kesin olmamakla birlikte yıldızları

kütlelerine göre (MG: Güneş’in kütlesi)aşağıdaki gibi sını andırabiliriz.
Kütlesi 0,08MG - 0,8MG arası olanlar: Anakol yıldızlarının

Kütlesi 0,8MG - 8MG arası olanlar: Anakol yıldızlarının
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90’ı bu gruptadır.

10’u bu gruptadır.

Kütlesi 8MG - 120MG arası olanlar: Süpernovaların, kara deliklerin ve nötron yıldızlarının bu gruptan

oluşacağı düşünülmektedir.

Güneş gibi orta ölçekli yıldızlar helyum anakol evresinden sonra sırasıyla gezegenimsi bulutsu
ve beyaz cüce evrelerini geçirerek yaşamlarını tamamlar. Büyük kütleli yıldızlar ise kırmızı süper dev
evresinden sonra süpernova patlaması geçirir. Yıldızdan geriye nötron yıldızı veya kara delik kalır.
Yıldızları oluşturan temel maddenin hidro en olduğunu biliyorsunuz. Yaşamı boyunca yıldızlarda biriken çeşitli maddelerin süpernova patlaması ile evrene saçıldığı, evrenin farklı köşelerinde biriken bu maddelerin yeni yıldız ve yıldız sistemleri
oluşturduğu düşünülmektedir. Bilinen tüm ağır elementler süpernova patlaması ile uzaya dağıldığına göre bu patlamaların
aynı zamanda evrendeki yaşamın kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.
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Na

K

Cr

Se

İnsan vücudunun büyük bir kısmının sudan, suyun ise hidro en ve
oksi enden oluştuğunu biliyorsunuz. Bu nedenle, vücudumuzda en fazla bulunan element nedir, sorusuna kolaylıkla oksi en ve hidro en cevabını verebiliriz.
İnsan vücudunun 97’si oksi en karbon, hidro en ve azottan oluşurken geri alan 3’lük bir bölümü kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt,
sodyum, klor, magnezyum gibi elementlerden oluşur.
Güneş sistemimizin bir süpernova patlaması sonucu oluştuğunu
düşünecek olursak vücudumuzun büyük kütleli bir yıldızın parçalarını
taşıdığını söyleyebiliriz.

c. Kara Delikler
Einstein’in genel görelilik kuramıyla tanımlanan kara delikler, büyük kütleli yıldızların büzülmesi sonucu oluşan astronomik
cisimlerdir. Doğrudan gözlenmeyen kara deliklerin varlığı çeşitli
dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmiştir.
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Şimdi aşağıdaki etkinliği yaparak kara deliklerin etkilerini gözlemleyelim:

7. Etkinlik
Neler Kullanalım?
Esnek bir bez (1m 1m), sert olmayan sünger (1 cm kalınlığında, 80 cm 80 cm boyutlarında),
kumaşa yazabilen kalem veya kuru sabun, cetvel, kütleleri ve büyüklükleri farklı cisimler, toplu iğne
veya raptiye, küçük bilye
Neler Yapalım?
1m

1m

1m

1m

Sünger

Kumaşın üzerine 10 cm aralıklarla birbirine paralel yatay ve düşey
çizgiler çiziniz (Soldaki görsel).
1 cm kalınlığındaki süngeri kumaşın diğer yüzüne sağdaki görsel gibi
yerleştirip kenarlarını toplu iğne yardımıyla süngere sabitleyiniz.

Kütle ve büyüklükleri farklı cisimleri uzayı temsil eden
düzlemin üzerine yuvarlayınız.
Her bir cisim için uzayın nasıl eğrildiğini gözlemleyiniz.

Cisimlerden bir tanesini yuvarlayıp bırakınız.
Küçük bilyeyi eğrilmiş bölgenin kenarına doğru yuvarlayıp izlediği yolu gözlemleyiniz
Yuvarlama hızınızı değiştirerek işlemleri tekrarlayınız.
Uzayı temsil eden yüzeyin eğrilmesini sağlayan cismi değiştirerek gözlemlerinizi tekrarlayınız.

Hangi cisim uzayı temsil eden düzlemin daha fazla eğrilmesine neden oldu?
Eğrilmiş uzay modelinde yuvarladığınız küçük bilyenin hızını değiştirdiğinizde neler gözlemlediniz?
Küçük bilyenin sapma miktarı, uzayı eğen cisme bağlı olarak nasıl değişti?
Küçük bilyenin ışık hızı ile hareket etmesi mümkün olsaydı gözlemlerinizde nasıl bir değişiklik
beklerdiniz?
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Yandaki görselde G11 süpernova kalıntısının kalbindeki nötron yıldızı görülmektedir. Kütlesi Güneş’in kütlesinin yaklaşık iki
katı olan yıldızların, süpernova olarak patlaması sonucunda oluşan
nötron yıldızları çok yoğun kütleli astronomik cisimlerdir. Eğer yıldızın kütlesi Güneş’in kütlesinin yaklaşık üç katı ve daha fazla ise
süpernova sonrasında kara delikler oluşur.
2000’li yılların başında araştırmacılar yıldız kara delikleriyle
gökada merkezlerindeki süper kütleli kara delikler arasında bir ilişki
olduğuna dair kanıtlar buldu. Günümüzde bu ilişki ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.

8. Kara Cisim Işıması
a. Beyaz Işığın Yapısı

7. Sınıf fen bilimleri dersi “Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğurulması” ünitesinde beyaz ışığın
tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarmış; gözlemleriniz sonucunda cisimlerin
siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirmiştiniz.
İnsanlar çok eski dönemlerden beri günlük yaşamda karşılaştıkları
ışık olaylarının doğasını merak etmiş ve ışık ile ilgili araştırmalar yapmıştır.
8. yy.da İbn-il Heysem görme olayını doğru açıklayan ilk bilim insanıdır. Işığın yapısı ile ilgili gerçeğe uygun ilk teoriler ise 17. yy.da Ne ton ve Huygens (Haycins) tarafından ortaya atılmıştır.

Prizmadan geçirilen beyaz ışık

Renk çarkı

Sir Isaac Ne ton, 1666 yılında karanlık bir ortamda, çok ince ışık demetini önce üçgen cam prizmadan geçirerek beyaz ışığı dalga boylarına göre renklerine ayırmayı başarmış, aynı ortamda bu ışık tayfını ikinci bir cam prizmadan geçirdiğinde ise tekrar beyaz ışığı elde etmiştir. Ne ton, bu çalışmasıyla
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beyaz ışığın güneş ışığı tayfındaki renklerin birleşiminden oluştuğunu kanıtlamıştır. Daha sonra gerçekleştirdiği renk çarkı çalışması da bu sonucu desteklemektedir. Renk çarkı, güneş ışığı tayfındaki renklere boyanmış bir çarkın kitabımızın 60. sayfasındaki görselde olduğu gibi elle çevrilmesiyle ile çalışır.
Çark hızlıca çevrildiğinde renkler kaybolur ve çark beyaz görünür. Bu da pratikte beyaz ışığın güneş ışığı tayfındaki renklerden oluştuğunun bir başka kanıtıdır.
1802 yılında Thomas Young (Tamıs Yang 1773-1829), gerçekleştirdiği çift yarık deneyi ile ışık rengidalga boyu ilişkisini ortaya çıkarmış, Ne ton’un deneyinde elde ettiği renklerin dalga boylarını hesaplamayı başarmıştır. Daha sonra yapılan çeşitli çalışmalar, insan gözünün güneş ışığı tayfındaki renklere
karşı duyarlılığının aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi olduğunu ortaya koymuştur.

Bizim göremediğimiz ışınlar nasıl tanımlanmıştır? 1. ünitenizde “Işın türleri” konu başlığı altında
insan gözünün algılayamadığı ışınlar olduğunu, bunların nasıl keşfedildiğini öğrenmiştiniz. Görünür ışık
elektromanyetik spektrumu oluşturan ışınlar içerisinde çok küçük bir bölümü oluşturur. Elektromanyetik
spektrumu oluşturan dalgalar frekans (f), ener i (E) ve dalga boylarına göre tanımlanmaktadır. Bu üç
nicelik arasında;
E = hf =

c.h

eşitliği vardır. (c: ışık hızı, h: planck sabiti)

b. Kara Cisim Nedir?
Beyaz ışık

Görme olayının gerçekleşmesi için cisimden göze doğrudan veya dolaylı
olarak ışık ışınlarının gelmesi gerektiğini biliyorsunuz. Bir cismin renkli görünmesi de üzerine düşen beyaz ışığın yansıma ve soğurulmasına bağlıdır. Eğer bir
cisim üzerine düşen beyaz ışığı tamamen soğuruyorsa kara cisim olarak adlandırılır. Böyle bir cismin yaptığı ışımaya ise kara cisim ışıması denir.

Kara cisim ışımasını açıklamak klasik fiziğin karşılaştığı önemli bir problemdir ve modern fiziğin
gelişmesine temel oluşturmuştur. Kara cisim tanımına uyan gerçek bir cisim olmamakla birlikte yukarıdaki gibi bir şekle benzetilebilir. Üzerinde çok küçük bir delik bulunan şekildeki gibi bir küreciğe beyaz
ışık düşürüldüğünü düşünelim. Küçük delikten cismin içerisine ulaşan ışık ışını cismin iç yüzeylerinde
yansımaya uğrar. Yansıma gerçekleştiği sırada soğurulma da gerçekleşir. Böylelikle ışığın tamamı cisim
tarafından soğurulmuş olur.
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Yukarıdaki görselleri inceleyiniz. Sıcaklığı artan bütün cisimler etra arına
farklı dalga boylarında ışınım yayar. Yanan kömürler arasındaki ışınım ve farklı
sıcaklıklardaki metallerin yaydığı ışınım
buna örnektir.
1893 yılında Alman bilim insanı ilhelm ien ( ilhem ien 1864-1928), ışıma şiddetinin dalga boyuna nasıl bağlı
olduğunu incelediği deneysel çalışmalar
da iki önemli sonuca ulaşmıştır:
1. Sıcaklık artışına bağlı olarak ışıma şiddeti - dalga boyu grafiğindeki eğrinin tepe noktası kısa
dalga boylarına doğru kayar.
ien Yer Değiştirme Yasası olarak tanımlanan bu durum;
ma . T 2.898.10-3 mK eşitliği ile ifade edilir.
T: Işıma yapan cismin mutlak sıcaklığını, ma bu cisme ait eğrinin tepe noktasının dalga boyunu
ifade etmektedir.
2. Cismin yaydığı toplam ener i miktarı sıcaklıkla artmaktadır.
c. Aydınlatma Gücü (Işıtma)
“Yıldızların Evrimi” konu başlığı altında yıldızların çok yüksek yüzey sıcaklığına sahip, kendiliğinden
ışıma yapan astronomik cisimler olduğunu öğrenmiştiniz.
Bir yıldızın ışınım gücü, birim zamanda tüm yüzeyden salınan toplam ener i miktarıdır. Bütün bu özelliklerinden dolayı yıldızların kara cisim ışıması yaptığı kabul edilebilir. Bu kabulden hareketle bir yıldızın aydınlatma gücünü hesaplayabilir miyiz?
Bu sorunun cevabını verebilmek için önce bir kara cismin aydınlatma gücünü tanımlayıp aydınlatma
gücünün nelere bağlı olduğunu inceleyelim:
Kitabımızın 61.sayfasında kara cismin tanımlaması yapılırken kullanılan şeklin küresel olduğunu
hatırlayalım. Bu şeklin R yarıçaplı küresel bir kara cisme ait olduğunu kabul edelim. Cismimizin tüm
yüzeyinden birim zamanda yayılan toplam ışıma miktarı, aydınlatma gücü (ışıtma) olarak tanımlanır. L
sembolü ile gösterilen aydınlatma gücü L = 4 R2. T4 eşitliği ile hesaplanır.
Bu eşitlikteki T4 Stefan-Boltzmann Yasası’nın metametiksel ifadesi,
tidir ve değeri = 5,67.10-8
/m2K4tür.
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ise Strefan-Boltzmann sabi-

Şimdi Güneş’in aydınlatma gücünü birlikte hesaplayalım.

Uygulayalım
Güneş’in yarıçapı yaklaşık 7.108 m, etkin yüzey sıcaklığı 5780 K olduğuna göre aydınlatma gücünü
hesaplayalım.
R = 7.108m
L = 4 R2 T4
L = 4.3,14 (7.108)2.5,67.10-8 . T 4
L = 71,2152.49.1016.10-8.1,116.1015

T = 5780K
W
= 5,67.10-8 m2K4

= 3,14
L 3,89.1026 W olarak bulunur.
L =?
(W(watt) biriminin Joule / saniye (J/s) birimine karşılık geldiğini unutmayınız.)

Uygulayalım
Aydınlatma gücü Güneş’in aydınlatma gücünün 10 000 katı, etkin yüzey sıcaklığı 3000 K olan bir
yıldızın yarıçapını Güneş’in yarıçapı cinsinden hesaplayalım (T 5800 K).
Güneş
II. Yıldız
R
R =?R
T = 3000 K
T 5800 K
2
4
L =4 R T
L = 10 000 L
= 3,14
L = 4 R2 T 4
L =?
Her iki aydınlatma gücü eşitliği taraf tarafa oranlanırsa;

= 4 R 2 T4
2
4
L =4 R T

L

L

=

L

R 2 T4

L

R2 T 4

L

=

R 2 T 4
R
T

Verilen değerler bu eşitlikte yerine yazılırsa,
R
L
=
10000L R

.

5800 4
3000

4
R 2
1
=
. 1,9
10000 R

1
10000

=

R 2
13,03
R

130 300 R2 = R2

R 361 R olarak bulunur.

d

Gökyüzünde gözlemlediğiniz yıldızların aydınlatma güçlerinin,
yıldızlarının yarıçaplarına ve yüzey sıcaklıklarına bağlı değiştiğini uygulamalarda inceledik.
Bir yıldızdan (veya bir başka ifade ile kara cisimden) d kadar
uzaktaki yüzeyde oluşan ışınım akısını nasıl hesaplarız?
Yandaki gibi d yarıçaplı küresel yüzeyin tüm alanı 4 d2 eşitliği ile
hesaplanır. Bu durumda birim yüzeyden geçen ışınım akısı;
L
eşitliği ile bulunur.
=
2
4 d
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Uygulayalım
Aydınlatma gücü Güneş’e eşit ışınım akısı 2,4.10-10 W/m2 olan bir yıldızın Dünya’ya uzaklığını hesaplayalım.
(Güneş’in Dünya’daki ışınım akısı F 1kW/m2 dir.)
Güneş
L
F =
4 d2

II. Yıldız
L
F =
4 d2

d = 1AB
L
F
F

=

d2

4
L
4

F
d2
=
F
d2

1000
2,4.10

10

=

d2
1

d2=

1000
2,4.10 10

d = 2.106 AB

d2

Bilgi Damlası
Güneş’ten yayılan ener inin tamamı Dünya’ya ulaşmaz. Atmosfer bu ener inin tamamının Dünya yüzeyine ulaşmasını engeller. Deniz seviyesinde ulaşılabilen en yüksek güneş ener isi değeri
1020 /m2 dir.
Dünya için güneş sabiti S sembolü ile gösterildiğinde Güneş sistemindeki diğer gezegenler için güneş sabiti değerleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Merkür
6,68S

enüs
1,93S

Mars

üpiter

Satürn

Uranüs

Neptün

0,44S

0,045S

0,011S

0,003S

0,001S

ç. Işık Kaynağının Enerjisinin Ölçümü
Astronomik gözlemlerin teleskoplarla
yapıldığını ve teleskop çeşitlerinin neler olduğunu 1. ünitenizde “ Astronomide Kullanılan Araçlar ” başlığı altında öğrenmiştiniz.
Bir ışık kaynağının yaydığı ener i miktarı gözlem yapılan teleskoba bağlı filtre
ve alıcıdan oluşan fotometri adı verilen
sistem yardımıyla ölçülür.
Yandaki şekilde beyaz ışığın önüne
konulan çeşitli filtrelerle elde edilen görüntüler yer almaktadır. Şekli incelediğinizde
ışık kaynağından hiç ışık alınamayan durumlar olduğunu da fark etmiş olmalısınız.
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Aşağıdaki grafikte ışıma şiddetinin, dalga boyuna bağlı değişimi verilmiştir. Bu grafikte gözümüzün
algılayabildiği ışıma şiddeti yaklaşık 0,4 - 0,7 mm aralığında yer almaktadır.
Işıma şiddeti
Ultraviyole

Görünür ışık

Kızılötesi

Bilgi Damlası
1. ünitede görünür ışık türlerini incelemiştiniz. Astronomlar gök cisimlerinin belli dalga boyu aralıklarındaki
ışınım özelliklerine göre inceleme yaparken ışık filtrelerini kullanırlar.
Yandaki görselde, filtre kullanılarak elde edilen bir
teleskop görüntüsünde Güneş lekeleri görülmektedir.

Performans
Sıcaklıkları 3000, 5800, 7500 ve 10000 K olan kara cisimlerin ışıma şiddeti-dalga boyu grafiklerini çeşitli bilimsel kaynaklardan araştırma yaparak çiziniz. Bulduğunuz grafikten yararlanarak kara
cisimler için sıcaklık-ışık şiddeti grafiği oluşturunuz. Oluşturduğunuz grafiği kullanarak sıcaklığı 3500,
6500 ve 9000 K olan cisimlerin ışıma şiddetini bulunuz.
Oluşturduğunuz grafiklerle hazırlayacağınız bir sunumu (poster, slayt vb.) sınıf arkadaşlarınızla
paylaşınız.
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A Aşağıdaki ifadeleri kutucuklardaki sözcük ya da sözcük gruplarını kullanarak uygun şekilde
tamamlayınız.
evren
hidro en

kara cisim
uzay

eliptik
dairesel

gök ada
helyum

ağır element

düzensiz

normal sarmal

oksi en

çubuklu sarmal

1. Dünyada d hil olmak üzere bütün astronomik cisimleri kapsayan ............... aynı zamanda her
türlü madde ve ener iyi de içerir.
2. Milyonlarca yıldız, yıldız kümesi, toz ve gaz bulutu ile bulutsuların oluşturduğu ............... şekillerine göre ..............., ............................., ............................. ve ............... olmak üzere dört
gruba ayrılır.
3. Güneş benzeri yıldızların yapısında temel olarak ............... ve ...............,
...... ........................ bulunmaktadır.

1 gibi bir oranda ise

4. Üzerine düşen beyaz ışığı tamamen soğuran cisimler ............... ............... olarak tanımlanır.

B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyup cevaplayınız.
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri zamanın göreli olduğunu kanıtlar?
I. Işık hızının sonlu bir değere sahip olması
II. otonlarının ışık hızı ile hareket etmesi
III. Işığın boşlukta yayılabilmesi
A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I - II

E. I - II - III

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde astronomide yaygın olarak kullanılan uzunluk birimleri verilmiştir?
A. Işık yılı- parsek
D. Mikrometre-nanometre

B. Parsek - nanometre
E. Astronomi birimi - metre

C. Işık yılı - metre

3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri eliptik gök adalara aittir?
I. Kütleleri 1 milyar ile 200 milyar Güneş kütlesine eşit olabilir.
II. Kütleleri 1 milyon ile 10 trilyon Güneş kütlesine eşit olabilir.
III. Gözlenebilen gök adaların 20 sini oluşturur.
I . Merkezlerine doğru yıldız yoğunluğu artar.
. Yıldızlar arası gaz ve toz, yok denecek kadar azdır.
A. III - I

B. I -

C. I - III - I
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D. II - III - I

E. II - III - I -

4. Aşağıdakilerden hangisi bir iç gezegen değildir?
A. üpiter

B. Mars

C. enüs

D. Dünya

E. Merkür

5. Aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri Kepler Yasalarından değildir?
I. Her gezegen, odaklarından birinde Güneş olan eliptik bir yörüngeye sahiptir.
II. Yörüngesi üzerindeki bir gezegeni Güneş’e birleştiren doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.
III. Bir gezegenin yörüngesel periyodunun karesi o gezegenin Güneş’e olan ortalama uzaklığının küpü ile orantılıdır.
I . Gezegenler, merkezinde Güneş olan çembersel yörüngelerde dolanır.
A. Yalnız I

B. Yalnız III

C. Yalnız I

D. I - III

E. II - I

6. Aşağıdakilerden hangisi bir yıldızın geçirdiği evrelerden değildir?
A. Anakol evresi
D. Helyum anokol evresi

B. Alt dev evresi
E. Beyaz dev evresi

C. Kırmızı dev evresi

7. Biyolo ik yaşam için gerekli olan elementlerin oluşumu, hangi olayla gerçekleşir?
A. Süpernova patlaması
B. Kara deliklerin oluşumu
C. Nötron yıldızlarının oluşumu
D. Gezegenimsi bulutsular
E. Beyaz dev evresi
8. Güneş çevresinde Dünya’nın Güneş’e uzaklığının 1/3 katı uzaklıktaki bir yörüngede dolanan
gezegenin periyodu Dünya’nın periyodunun kaç katıdır?
A. 27

C. 1/ 9

B. 9

D. 1/10

E. 1/ 27

9. Paralaks açısı 0,5 olan bir yıldız Dünya’ya kaç ışık yılı uzaktadır?
A. 6,52

B. 3,26

C.1,63

D. 0,81

E. 0,04

10. Yüzey sıcaklığı 6000 K, yarıçapı 7500 km olan bir yıldızın aydınlatma gücü kaç /s’dir?
( = 3,14,

= 5,67 10-8

A. 2,62 . 1022

/ m2K4 alınız.)

B. 5,6.1024

C.5,19.1022
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D. 7,86.1022

E. 1,48.1022

3. ÜNİTE

KON DÜZENEKLERİ VE
GÖRÜNÜR HAREKET

ÜNİTE KONU BAŞLIKLARI
1. Gök Küresi Nedir?
2. Küresel Kon Düzeneği
3. Coğrafi Kon Düzeneği
4. Astronomide Kon Düzenekleri
5. Günlük Görünür Hareket

Bu üniteyi tamamladığınızda
Gök küresinin algısal bir kavram olduğunu açıklayacak,
Gök küresinin temel ögelerini bilecek,
Takımyıldızlarının astronomi açısından önemini belirtecek,
Bir küresel kon düzeneği tasarlayacak,
Coğrafi koordinatları verilen bir noktayı model üzerinde bulabilecek,
Çevren düzleminin astronomik açıdan önemini ifade edecek,
Gök küresi çizimlerinde gözlem yerine ait enlem bilgisini kullanacak,
Eşlek kon düzeneğini şekil üzerinde tanımlayacak,
Bir gözlem yerine ilişkin temsili gök küresini çizerek gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerini açıklayacak,
Doğma, batma koşullarını çizim yardımıyla belirleyeceksiniz.

1. Gök Küresi Nedir?
a. Gök Küresi

Yukarıdaki görselleri inceleyiniz. Görseldeki ağaçlardan hangisinin boyu daha uzundur? Uçak ve güneşin gökyüzünde oluşturduğu görüntü için ne söyleyebilirsiniz? Görsele bakarak uçak ve güneşin büyüklüklerini karşılaştırdığınızda görünür büyüklükler doğru değerlendirme yapmanız için yeterli olur mu?
Yukarıdaki görselleri incelediğinizde cisimlerin görünür boyutlarının gözlemciye olan uzaklıklarına
bağlı olduğu sonucuna ulaşabilir misiniz?

Yukarıdaki görsellerden hangisinde yer alan kuşlar ile ilgili karşılaştırma yapmanız oldukça zordur?
Gözlenen cismin (veya cisimlerin) gözlemciye olan uzaklığı arttıkça gözün karşılaştırma yapabilme gücü
azalır. Gök cisimlerini küresel bir yüzeyde gibi algılamanızın nedeni de uzaklıktır.
Astronomide Dünya’yı merkez olarak kabul eden hayalî küre, gök küresi olarak tanımlanır.

Şekil I

Şekil II

Dünya yüzeyinde bulunan bir gözlemci nerede olursa olsun bütün gök cisimlerini aynı uzaklıktaymış
gibi algılar. Şekil I’de bu durum, Şekil II’de ise bu algı sonucu oluşan gök küresi temsilî olarak gösterilmiştir.
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b. Gök Küresinin Temel Öğeleri

8. sınıf matematik dersinde küre ile ilgili özellikleri öğrenmiştiniz.
Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu geometrik cisim küre olarak tanımlanır. Sabit noktaya olan eşit
uzaklıklar kürenin yarıçapıdır.
Küreyi şekildeki gibi kesen bir düzlem ile kürenin ara kesiti geometrik olarak daire, küre yüzeyi ile düzlemin ara kesiti ise çemberdir.
Gök cisimlerini gök küresinin üzerindeymiş gibi algılıyoruz. Bu küre üzerinde gök cisimlerinin konumlarını tarif edebilmek için bazı ögelere gereksinim duyarız. Şimdi gök küresini oluşturan bu temel
ögeleri inceleyelim.
Dünya’nın Ekvator düzlemi ile gök küresinin ara kesiti gök eşleği veya kısaca eşlek olarak tanımlanır. Gök eşleği gök küresini
iki yarım küreye ayırır. Yıldızların
konumu kuzey ve güney yarım kürelere göre tanımlanır.

Ekvator düzlemi Dünya’yı kuzey ve güney olmak üzere
iki yarım küreye ayırır.
Çekül doğrultusunun gök küresini gözlemcinin başı doğrultusunda kestiği nokta, başucu noktası veya zenit olarak
tanımlanır.
Kuzey gök
uçlağı
Ekvator
düzlemi

Eksen
Ekvator
Çevren
düzlemi

Dünya üzerindeki bir gözlemcinin
bulunduğu noktada çekül doğrultusuna dik olan düzlem çevren düzlem olarak tanımlanır. Ufuk düzlemi de denilen bu düzlem ile gök küresinin ara
kesiti çevren olarak adlandırılır. Çevren gök küreyi iki yarım küreye ayırır.
Gözlemcinin bulunduğu küre çevrenin
üstü, diğeri ise çevrenin altı olarak tanımlanır.

Güney gök
uçlağı
Dünya’nın dönme ekseninin uzantısının gök küresini
kestiği varsayılan noktalar kuzey gök uçlağı (P), güney gök
uçlağı (P ) olarak tanımlanır.
Çekül doğrultusunun gök küresini gözlemcinin
ayakları doğrultusunda kestiği nokta, ayakucu noktası veya nadir olarak tanımlanır.
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c. Takım Yıldızlar

7. sınıf fen bilimleri dersi “Güneş Sistemi ve
tırma yapmıştınız.

tesi” ünitesinde bilinen takımyıldızlar ile ilgili araş-

1. ünitenizde “Astronomi Tarihi” konu başlığı altında Babiller’in yaptığı takımyıldız adlandırmasının
günümüzde de kullanıldığını öğrenmiştiniz.
Peki takımyıldızların nasıl adlandırıldığını, gök küresindeki işlevlerini öğrenmek ister misiniz?
Şimdi takımyıldızlarını keşfetmek için bir etkinlik yapalım.

1.Etkinlik
Aşağıda bir takımyıldıza ait görsel verilmştir. Takımyıldızını oluşturan yıldızları tahmin ederek bu
yıldızları birleştiriniz. Ortaya çıkan şekil sizce neye benziyor? Oluşturduğunuz takımyıldızı isimlerindiriniz.

Bulutsuz bir gecede gökyüzünü gözlemlediğinizde sayısız yıldızla karşılaşırsınız. Sizin düzensiz
olarak algıladığınız bu görüntü ilk çağlardan bu yana bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Takım yıldızları
birbirlerine çekimsel olarak bağlı olmayan ancak gökyüzündeki izdüşümleri nedeniyle yakınmış gibi
görünen yıldızlardır. Bu yıldız kümeleri antik çağlarda, mitolo ik karakterlerden, daha sonraki zamanlarda ise çeşitli varlıklardan esinlenilerek adlandırılmıştır.
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2.Etkinlik

Orion (Avcı) takımyıldızı

Büyük köpek takımyıldızı

Herkül takımyıldızı

Andromeda takımyıldızı

Cassiope takımyıldızı
(Kraliçe, koltuk takımyıldızı)

Sagittarius (sagitaryus)
Yay takımyıldızı

Yukarıda bazı takımyıldızlara ait görseller verilmiştir. Bu takımyıldızların adlandırmalarının tarihsel geçmişini İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonunda edindiğiniz
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Astronomların gök küresi haritasını oluştururken kullandıkları 88 parçanın her biri takımyıldız olarak tanımlanmaktadır. Yandaki görselde
gök eşleğinin gök küresini ikiye bölmesi ile oluşan kuzey yarım kürede bulunan kuzey yıldızları
görülmektedir.
Siz de 2. etkinlikte kuzey yarım küredeki bazı takımyıldızların isimlendirmeleri ile ilgili araştırma yaptınız. Araştırmalarınızda takımyıldız isimlerinin genellikle mitolo ik kahramanlar, hayvanlar
veya nesnelerden oluştuğunu fark etmiş olmalısınız.
Bunun nedeni, günümüzde geçerli olan 88
takımyıldız adlandırmasının 48’inin Batlamyus’un
oluşturduğu yıldız haritasına dayanmasıdır.

73

Güney yarım küre takımyıldızlarının adları genellikle hayvan veya bilimsel terimlere dayalıdır. Takımyıldız ve yıldız adlandırmalarında har er ve sayılar da kullanılmaktadır.

Yukarıdaki görselleri inceleyiniz. Sol görsele dikkatlice baktığınızda Ay’ın sağ üst kısmında yer alan
parlak yıldızlar grubunu görebilirsiniz. Bu yıldız grubu Büyükayı takımyıldızıdır. Sağdaki görsel ise Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilmiştir. Görselde Büyükayı’nın işaretçi yıldızlarından başlayan kesikli
çizgiyi takip ettiğinizde Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızına ulaşırsınız. Bu yıldız, tarih boyunca
insanların yön bulmak için kullandığı Kutup Yıldızı veya bilimsel adıyla Polaris’tir. Kutup Yıldızı üç yıldızdan oluşan bir sistemdir. Bu yıldızlardan Polaris A ve Polaris B sağdaki görselde gösterilmiştir. Üçüncü
yıldız ise varlığı 1929 yılında belirlenen bir cüce yıldızdır.
ç. Günlük Görünür Hareket
Yandaki görsel, açık ve bulutsuz bir havada uzun poz
süresi ile çekilmiştir. Görselin sağ üst köşesinde kırmızı ile
yuvarlak içine alınan beyaz nokta daima kuzeyi gösteren Kutup Yıldızı’dır. Sizce Kutup Yıldızı’nın etrafındaki dairesel beyaz çizgilerin oluşum nedeni ne olabilir? Bu görüntü ile aşağıda verilen görseldeki bisikletçilerin arka planı görünümü arasında bir benzerlik olabilir mi?
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Bu sorularımıza bir etkinlikte cevap vermeye çalışalım.

3.Etkinlik
1. Durum

2. Durum
Koltuk Takım Yıldızı

ızı

k
ltu

k
Ta

ım

d
Yıl

Ko

Kutup Yıldızı

Yukarıda 1. Durumdaki Kutup Yıldızı’na göre Koltuk Takım Yıldızı’nın konumu verilmiştir. 2.
Durumdaki bu yıldızın 4 saat sonraki konumu işaretlenmiştir.

1 ve 2. Durumdaki konumlara göre bu yıldızın hangi yöne doğru kaç derecelik dönüş gerçekleştirdiğini ve kaç saat sonra aynı konuma geleceğini bulunuz.
Bulduğunuz sonucu arkadaşlarınızın sonuçları ile karşılaştırıp yorumlayınız.

9. sınıf fizik dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde hareketin göreceli bir kavram olduğunu öğrenmiştiniz.
Gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptıkları hareket, cisimlerin günlük hareketi
olarak tanımlanır. Dünya üzerindeki bir gözlemciye göre gök cisimlerinin eşleğe paralel çemberler
üzerinde doğudan batıya doğru hareket ediyor
görünmelerinin nedeni aslında Dünya’nın kendi
ekseni etrafında batıdan doğuya dönüşüdür.
Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü
yaklaşık 24 saatte tamamlar. Gökyüzünde gözlemlediğiniz yıldızlar da bu dönüşe zıt yönde hareket ederek (gözlemciye göre) günlük çemberleri üzerindeki hareketlerini bir günde tamamlar.
Kitabınızın 74. sayfasında Kutup Yıldızı çevresinde oluşan dairesel çizgiler de yıldızların bu
hareketini göstermektedir.

Coğrafi Kuzey
Kutup

Coğrafi Güney Kutup
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2. Kon Düzenekleri

9. sınıf fizik dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde bir cismin, sabit kabul edilen bir noktaya (referans noktası) göre bulunduğu yeri konum olarak tanımlamıştınız.

D

x
A

800 m
A

10 m

BK

O 5m
x
K

B
B

D

B

10 m

C

D
G

G

Kenar uzunlukları 10 m olan bir tarlanın
üzerindeki noktası “köşegenlerin kesim noktası” şeklinde veya daire üzerindeki noktasını “kuzey-güney” çap doğrultusunda merkezden güney yönünde 2,5 m uzakta şeklinde
tanımlanabilir.

Taylan A noktasında bulunduğunda 800 m
uzaklıktaki sağlık ocağının konumunu “800 m
doğuda” şeklinde tanımlayabilir.

Yukarıdaki örneklerden farklı olarak yandaki görselde gördüğümüz

gibi üç boyutlu bir cisim üzerindeki A noktasının konumunu nasıl belirlersiniz? Gezegenimiz ve gök cisimlerini incelediğimiz sistem (gök küresi)
küresel olduğuna göre Dünya veya gök küresi üzerindeki bir noktanın
konumunu nasıl belirlersiniz?

9. sınıf coğrafya dersi “Doğal Sistemler” ünitesinde, bilgileri haritalara aktarmada kullanılan
yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırmıştınız.

Dünya üzerinde varsayılan yatay ve düşey çizgilerin enlemi ve
boylamı ifade ettiğini biliyorsunuz. Bu kavramlar ile ilgili bilgilerinize
göre bir yerin konumunu ve zaman hesaplamasını yapabilirsiniz. Bu
işlemi yaparken aslında bir koordinat sistemi kullandığınızı biliyor
muydunuz?
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a. Genel Küresel Kon Düzeneği
Şimdi küre üzerindeki bir noktanın koordinatlarını belirleyebilmek için genel küresel kon düzeneğini
oluşturalım:
I

Defterinize şekildeki gibi O merkezli
bir küre çiziniz. Kürenin merkezinden geçen bir düzlem ve bu düzlemin küreyi
kestiği çemberi belirleyiniz.
O

Amacımıza uygun, kürenin merkezinden geçecek şekilde belirlediğimiz herhangi bir düzlem temel
düzlem, bu düzlemin küreyi kestiği çember ise temel düzlem çemberi olarak adlandırılır.
II

P

Kürenin merkezinden geçecek şekilde temel düzlemi kesen bir dikme çizip bu dikmenin küreyi kestiği noktaları
(P ve P ) belirleyiniz.
Küre üzerine P ve P noktalarından
geçecek şekilde bir yarım çember çiziniz.

O

P

Temel düzleme çizilen dikmenin küreyi kestiği noktalar uçlak (kutup) noktaları, bu noktalardan
geçecek şekilde çizilen yarım çember ise başlangıç yarı çemberi olarak adlandırılır.
III

Küre üzerinde bir A noktası belirleyerek bu noktadan ve uçlaklardan geçen bir yarı çember çiziniz. Bu çemberin temel düzlem çemberini kestiği A
noktasını belirleyiniz.
A noktası, A noktasının temel düzlem çemberi üzerindeki iz düşümüdür.
Şekil üzerinde P ve P noktalarından geçecek şekilde çizilen yarı çemberlerin temel düzlem çemberine dik
olduğuna dikkat ediniz.

P

A
O
B

A

P
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I

P

BOA nı şekil üzerinde belirleyiniz.
Daha önce belirlediğiniz A noktası
gök küredeki herhangi bir gök cismini
temsil etmektedir. Buna göre başlangıç
çemberinden başlamak üzere düşey
çembere kadar olan yayı gören merkez
açı, gök cisminiz için yatay açı olarak tanımlanır. Yatay açının yönü ve sınırları
belirtilmelidir.

A
O
a

B

A

P
P
Başla
ngıç
çem
be
ri

A OA nı şekil üzerinde belirleyiniz.

O
a

B a

Düşey çember üzerinde temel düzlem çemberinden başlamak üzere gök
cismine kadar olan yayı gören merkez
açı, düşey açı olarak tanımlanır.

A

A

Temel düzlem çemberi

P

Performans
Genel küresel kon düzeneğinin nasıl oluşturulduğunu ve bu düzeneğe ait temel kavramları öğrendiniz. Yukarıdaki aşamaları dikkate alarak farklı bir temel düzlem seçimi ile yeni bir kon düzeneği oluşturunuz. Bu düzenekte belirleyeceğiniz bir A noktası için yatay ve düşey açıları çizimle gösteriniz.
b. Coğrafi Kon Düzeneği
Aşağıdaki şekilde Ankara için coğrafi konum belirlemesi yapılmıştır. Siz de kendi yaşadığınız şehrin
konumununu nasıl belirleyebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
Yerküre üzerinde coğrafi yerlerin konumlarını belirlemek için kullanılan küresel kon düzeneği coğrafi kon düzeneği olarak adlandırılır.

Ekv

ator

Ankara

Enlem

Ankara

Ankara’nın enlemi

Ankara’nın boylamı
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Coğrafi kon düzeneğinde temel düzlem Ekvator düzlemi, temel çember ise başlangıç meridyeni
Green ich olarak Kuzey
kabul edilmektedir.
Bu şekilde oluşturulan kon düzeneğinde, yatay ve düşey açılar ise
Kutbu
sırasıyla boylam ve enlem olarak adlandırılır.
Coğrafi kon düzeneği oluşturulurken Dünya’nın şekli küre olarak
kabul edilir. Yandaki şekilde Dünya üzerindeki bir A noktasına ait koordinatlar çizilmiştir. A noktasından geçen ve Ekvator’a paralel olan
çember enlem olarak adlandırılır. Kutuplardan geçen düzlemlerin yer
150˚165˚ 180˚-165˚
-150˚
135˚
-135˚
120˚
-120˚ yuvarlağı ile arakesitlerinin ise boylam olarak adlandırıldığını 9.sınıf
105˚
-105˚ Doğu
Batı 90˚
-90˚
coğrafya dersinde öğrenmiştiniz. Aşağıdaki şekillerde Dünya üzerin(W) 75˚
(E)
-75˚
60˚
-60˚de enlem ve boylam çizgileri, oluşturdukları açı değerleri ile gösteril45˚
-45˚
30˚
-30˚
15˚ 0˚ -15˚
miştir.
Batı
Boylamları

Doğu
Boylamları
Güney Kutbu

Kuzey Kutbu

Kuzey kutbu
(N)

Kuzey Paralelleri

75˚ 90˚ 75˚
60˚
60˚
45˚
45˚

30˚

30˚

15˚

Ekvator

15˚
0 Ekvator

0
15˚
30˚
45˚
60˚
75˚

Güney kutbu
(S)

Batı
(W)

15˚
30˚
45˚
75˚
90˚

150˚165˚ 180˚-165˚
-150˚
135˚
-135˚
120˚
-120˚
105˚
-105˚
90˚
-90˚
75˚
-75˚
60˚
-60˚
45˚
-45˚
30˚
-30˚
15˚ 0˚ -15˚

Doğu
(E)

60˚

Güney Paralelleri

Batı
Boylamları

Doğu
Boylamları
Güney Kutbu
Kuzey kutbu
Boylam
(N)

Enlem

75˚ 90˚ 75˚
60˚
60˚
45˚
45˚

c. Astronomi Kon Düzenekleri

Kuzey Paralelleri

Genel kon düzeneğinin nasıl oluşturulduğunu, yerküre üzerindeki bir noktanın30˚
koordinatlarının
ise
30˚
coğrafi kon düzeneği ile belirlendiğini öğrendiniz. Gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını
belirlemek
15˚
15˚
ve bunlara bağlı gök olaylarını açıklamak için ise astronomi kon düzenekleri
kullanılır.
Bu düzenekler;
0 Ekvator
0
Ekvator
Gözlemci merkezli kon düzenekleri (toposantrik),
15˚
15˚
Yer merkezli kon düzenekleri (geosantrik) olmak üzere ikiye ayrılır.
30˚
30˚
Biz çizimlerimizde gözlemciyi yerkürenin merkezinde kabul ederek geosantrik kon
düzeneğini
kul45˚
45˚
60˚
lanacağız.
60˚
75˚ 75˚
Genel kon düzeneği oluştururken amacınıza uygun seçeceğiniz temel düzleme göre 90˚
farklı konGüney
dü- Paralelleri
Güney kutbu
zenekleri oluşturabileceğinizi öğrenmiştiniz. Benzer şekilde seçeceğiniz temel
düzleme göre farklı ast(S)
ronomi kon düzenekleri de oluşturabilirsiniz. Neden farklı astronomi düzeneklerine gereksinim duyulduğunu keşfedebilmek için bir etkinlik yapalım.
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4.Etkinlik
Şekli inceleyerek aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

B

A

Ekvator
Ekvator
düzlemi
Yerkürenin dönme
ekseni
A noktasında bulunan gözlemci, hangi gök cisimlerini gözlemleyebilir?

B noktasında bulunan gözlemci, hangi gök cisimlerini gözlemleyebilir?
Her iki gözlemcinin de gözlemleyebildiği gök cisimleri hangileridir?

Her iki gözlemcinin de gözlemleyemediği gök cisimleri hangileridir?

Gözlemcilerden herhangi biri neden tüm gök cisimlerini gözlemleyemiyor?
Gözlemcilerin ikisi de gök cisimlerinin tümünü neden gözlemleyemiyor?
I. Çevren Kon Düzeneği
Z
“Gök Küresinin Temel geleri” konu başlığı altında çevren düzlemi ve
çevren kavramlarını tanımlamıştık. Çevrenin gök küresini, iki yarı küreye
ayırdığını öğrenmiştiniz. Şimdi bu bilgilerinizi kullanarak bir kon düzeneği
P
oluşturalım.
Bir gözlemcinin şekildeki gibi bulunduğu noktadan yerküreye teğet K
çevren
çevren çemberini çiziniz. nceki bilgilerinizi kullanarak zenit ve nadir noktaları ile uçlakları belirleyiniz (Şekil I).
Dünya’nın yarıçapının gök cisimlerinin uzaklıkları yanında ihmal ediN
lebilir olduğunu kabul ederek gözlemcinin merkezde konumlandığı bir küŞekil I
re çiziniz.

I

Z

P

Çevren düzleminin merkezinde bu-

lunan gözlemci için zenit (Z) ve nadir (N)

ğlen

X

G

noktalarını belirleyiniz.

Gök küresindeki bir cismi için zenit

D
K

ve nadir noktalarından geçen düşey

G

çemberi çiziniz. Bu çember çevren çemberine dik olacaktır.

cisminin düşey çemberinin çevre-

ni kestiği noktayı
N
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olarak belirleyiniz.

II

Z

Gök cisminin düşey çemberi ile öğlen
çemberi arasındaki açıyı belirleyiniz (a).

ğlen

X
D
K

G

a

B

N

Çevren üzerinde gözlemcinin güney noktasından düşey çemberin çevreni kestiği noktaya kadar olan yayı gören merkez açı, azimut açısı (a) olarak tanımlanır.
III

Z

Gök cisminin düşey çemberinin
çevreni kestiği noktadan ( ) gök cismine ( ) kadar olan yayın uzunluğunu belirleyiniz.

ğlen

X
z

h

D

K

G

N

Çevrenle düşey çemberin kesişim noktasından gök cismine kadar olan yayı gören merkez açı, yükseklik açısı (h) olarak tanımlanır. Zenit noktasından gök cismine olan açı da (z) zenit açısıdır ve
h z = 90 şeklinde verilir. Zenit açısı 0˚ ile 180˚ arasında değişen değerler alır.
I

Z

En
lem

P

Z

K

G

N

Dünya üzerinde herhangi bir gözlem yerinde kuzey gök uçlağının (P)
yükseklik açısı (h), o yerin enlemine ( )
eşittir.
h=( )

P

Buna göre herhangi bir gözlem yerinde Kutup Yıldızı’nın yükseklik açısı ölçüldüğünde o yerin enlemi bulunmuş olur.
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II. Eşlek Kon Düzeneği
Çevren kon düzeneğindeki açı değerleri olan azimut ve yükseklik açısı, gözlemcinin bulunduğu
konuma ve zamana göre değişkenlik göstermektedir. Gök cisimlerinin konumlarının tanımlanmasında
gözlemciden bağımsız bir koordinat sistemi tanımlanması gerekir. Eşlek kon düzeneği, bu gereksinime
cevap verecek niteliktedir. Şimdi aşağıdaki basamakları takip ederek eşlek kon düzeneğini oluşturalım,
bu düzenekte bir gök cismi için kon sayılarını belirleyelim.
I

P

Defterinize şekildeki gibi O merkezli bir küre
çiziniz (Çizimleri gözlemciyi yerkürenin merkezinde kabul ederek gerçekleştirdiğinizi unutmayınız.).
Zenit ve nadir ile uçlakları belirleyiniz.

O

P

II

P
X

O

Koç
noktası
P

III

P
X

O

Temsilî seçtiğiniz gök cismi için saat çemberini ve Koç noktasını belirleyiniz.
Gök cisminden ve gök uçlaklardan geçen yarı çember saat çemberi olarak tanımlanır.
Güneş’in görünür hareketi sırasında 21 Mart
tarihinde bulunduğu nokta Koç noktası ( ), bu
nokta ve uçlaklardan geçen yarı çember, Koç saat çemberi olarak tanımlanır. Koç noktasının yeri,
eşlek üzerinde yıldız zamanına bağlı belirlenen
bir noktadır. Bu nedenle yıldan yıla farklılık gösterir.

Koç noktası ile gök cisminin saat çemberinin eşleği kestiği noktayı ( ) merkeze birleştirerek merkez açısını oluşturunuz.
Koç noktasından
noktasına doğru saat
yönünün tersi ( yönde) yönde çizilen yayı gören
merkez açı, gök cisminin sağ açıklığı (a) olarak
tanımlanır.
0sa ile 24sa arasında değişen değerler alır.

P
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I

P

ve
noktalarını merkeze birleştirerek
merkez açısını oluşturunuz.

X

Eşlek üzerinde
noktasından başlayıp
noktasına kadar saat yönünün tersindeki ( yön)
yayı gören merkez açı gök cisminin dik açıklığı
( ) olarak tanımlanır.
90˚ ile -90˚ arasında değişen değerler alır.

O

P

Bilgi Damlası
(a)
22 Haziran

Yerin gerçek yörüngesi
(tutulum düzlemi)

5 Temmuz

21 Mart

23 Eylül

(b)

Güneşin görünür yörüngesi
(tutulum düzlemi)

22 Aralık

4 Ocak
22 Aralık

4 Ocak

5 Temmuz

Y

22 Haziran
21 Mart

23 Eylül

Şekil I

Şekil II

22 Haziran

Şekil III
Yerkürenin güneş etrafındaki gerçek yörüngesinin Şekil I’de gösterildiği gibi olduğunu biliyorsunuz. Oysa yerküre üzerindeki bir gözlemci, güneşi Şekil II’de belirtilen konumlarda algılar. Bu gözlemcinin bir yıl boyunca güneşi gözlemlediği konumlar belirlendiğinde, Şekil II’deki görünür yörünge
elde edilir. Bu yörünge düzlemi tutulum düzlemi, tutulum düzleminin gök küre ile ara kesiti ise tutulum çemberi olarak tanımlanır (Şekil III). Tutulum düzlemi ile eşlek arasındaki açı = 23˚27 dır.
Eşlek ile tutulum çemberinin kesim noktaları ılım noktaları (ekinoks) olarak adlandırılır. Güneşin 21 Mart tarihinde bulunduğu ılım noktası ilkbahar ılımı veya Koç noktası, 23 Eylül’de bulunduğu
ılım noktası ise sonbahar ılımı veya Terazi noktası olarak adlandırılır.
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ç. Saat Kon Düzeneği
Eşlek kon düzeneğini oluştururken Koç noktası ve gök cismi için saat çemberlerini çizmiştik. Şimdi saat açısının kon sayısı olduğu düzeneği inceleyelim.
Saat kon düzeneğinin temel düzlem ve temel çember, eşlek
kon düzeneği ile aynıdır. Gözlem noktasının öğlen çemberi
başlangıç yarı çemberi olarak kabul edilir. Bu düzeneğin kon
sayılarından diklik açısı, eşlek kon düzeneğinde olduğu gibi belirlenirken saat açısı (s), gözlemcinin öğlen çemberi üzerindeki
E noktasından
noktasına kadar olan yayı gören merkez açıdır. lçüm yönü saat yönü (- yön) olan bu açının değeri saat
biriminde 0 ile 24 arasında bir değer alır.

3. Günlük Görünür Hareket Nedir?
Gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptıkları hareketin günlük görünür hareket olduğunu, bu hareketin yeryüzündeki gözlemci tarafından nasıl algılandığını kitabınızın 75 ve 76. sayfalarında
yer alan konu işlenişinde öğrenmiştiniz. Bu bölümde gök cisimlerinin günlük görünür hareketinin sonuçlarını inceleyeceğiz.
Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarının neler olabileceğini keşfetmek için aşağıdaki etkinliği yapalım.

5.Etkinlik
5.Etkinlik

Yukarıdaki şekillerde
çemberleri verilmiştir.

1

= 25˚,

2

= 45˚ ve

3

= 70˚ için gök küresi çizimleri ve iki yıldızın günlük

Her açı değeri için;

Daima çevrenin üstünde kalan yıldız var mıdır?
Çevrenin altına inip çıkan yıldız var mıdır?
Daima çevrenin altında kalan yıldız var mıdır?

84

Yandaki şekilde enlem açısı ( ) 50˚ olan bir yerdeki gözlemci için 1, 2 ve 3 numaralı yıldızların günlük
çemberleri verilmiştir.
Gözlemci için 1 numaralı yıldızın günlük çemberi
daima çevrenin üzerinde kalır. Bu nedenle gözlemci bu
yıldızı bütün gece gözlemleyebilir.
Şekli incelediğinizde 2 numaralı yıldızın günlük
çemberinin bir kısmının çevrenin üstünde, bir kısmının
çevrenin altında olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu
nedenle 2 numaralı yıldızın çevrenin üstünde kaldığı
süre içerisinde gözlenebileceğini, çevrenin altında kaldığı sürede ise gözlemlenemeyeceğini söyleyebilirsiniz.
3 numaralı yıldızın günlük çemberi ise tamamen çevrenin altında kalmaktadır. Bu nedenle gözlemci 3 numaralı yıldızı hiçbir zaman gözlemleyemez.
bir yıldız için dik açıklık olmak üzere,
|

90 -

| koşulu bir yıldız için genel doğma-batma koşuludur.

Bu koşul kuzey ve güney enlemleri için ayrı ayrı incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşır:
I. Kuzey Enlemleri
Bu enlemlerde açısının alacağı değer 0˚ ile 90˚ arasında değişir (0˚
# - (90 - ) koşulunu sağlayan yıldızlar doğmayan,

90˚). Kuzey enlemlerinde;

$ (90 - ) koşulunu sağlayanlar ise batmayan yıldızlardır.

II. Güney Enlemleri
Bu enlemlerde
# - (90
$ (90

açısının alacağı değer 0˚ ile -90˚ arasında değişir (-90˚
) koşulunu sağlayan yıldızlar batmayan,

0˚). Güney enlemlerinde;

) koşulunu sağlayanlar ise doğmayan yıldızlardır.

Yandaki şekilde 45˚ kuzey enlemine ait sonuçlar
gösterilmiştir. Siz de şekli inceleyerek bulunduğunuz
yerin enlemine ve doğma- batma koşuluna göre değerini belirleyiniz.
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A Aşağıdaki cümleler doğru ise cümlelerin başına D , yanlış ise Y yazınız. Yanlış olduğuna
karar verdiğiniz cümlelerin doğrusunu defterinize yazınız.

(.....) 1. Güneş’i merkez olarak kabul eden küresel sistem gök küre olarak adlandırılır.
(.....) 2. Bir küre yüzeyi ile onu kesen düzlemin arakesiti dairedir.
(.....) 3. Kutup Yıldızı’nın bilimsel adı Polaris’tir.
(.....) 4. Kutup Yıldızı’nın çevren yüksekliği o gözlem yerinin boylamına eşittir.
(.....) 5. Bütün yıldızların aynı uzaklıkta gibi algılanmasının nedeni yeryüzüne olan uzaklıklarıdır.

B Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Temsilî bir gök küresi çizerek temel elemanları bu çizim üzerinde gösteriniz.
2. Gökyüzünde Kutup Yıldızı’nın yerini nasıl belirleyeceğinizi çizimle açıklayınız.
3. Gök cisimlerinin günlük hareletlerinin en belirgin şekilde nasıl izlenebileceğini kısaca açıklayınız.
4. Kon düzeneklerinin astronomide kullanılmasıyla sağlanan kolaylıkların neler olabileceğini
kısaca açıklayınız.

C Aşağıdaki ifadeleri kutucuklardaki sözcük ya da sözcük gruplarını kullanarak uygun şekilde
tamamlayınız.
öğlen

gün yayı

gök eşleği

nadir

gece yayı

günlük hareket

gök düzlemi
Koç

uçlak

zenit

dik açıklık

enlem

terazi

1. Dünya’nın Ekvator düzlemi ile gök küresinin ara kesiti ............... olarak adlandırılır.
2. Gözlemcinin ............... ve ............... ile Dünya’nın kutup noktalarından geçen çember ...............
olarak adlandırılır.
3. Güneş’in görünür yıllık hareketinde 21 Mart’ta bulunduğu nokta ............... noktasıdır.
4. Günlük çemberin çevrenin üstünde kalan parçasına ............... denir.
5. Gök cisimlerinin gökyüzünde bir gün içerisinde gerçekleştirdikleri hareket ............... olarak tanımlanır.
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Ç Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gök küresini oluşturan temel elemanlardan değildir?
I. Gök eşleği
II. Ufuk düzlemi
III. Başucu noktası
I . Günlük çember
A. Yalnız III

B. Yalnız I

C. I - II

D. II - III

E. I - II - III

2. Kutup Yıldızı aşağıdaki takımyıldızlardan hangisinin içerisindedir?
A. Küçükayı
D. Büyük Köpek

B. Büyükayı
E. Avcı

C. Kraliçe

3. Takımyıldızlar gökyüzünü kaç parçaya ayırır?
A. 38

B. 40

C. 48

D. 68

E. 88

4. Gök cisimlerinin günlük hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Günlük hareketin yönü batıdan doğuya doğrudur.
B. Günlük hareket gün yayı üzerinde gerçekleşir.
C. Günlük hareketin yönü doğudan batıya doğrudur.
D. Günlük hareket yaklaşık 23 saatte tamamlanır.
E. Günlük hareket eşleğe göre 90˚lik açıyla gerçekleşir.
5. Hangi kon düzeneğinde yatay ve düşey açılar enlem ve boylam olarak adlandırılır?
A. Küresel kon düzeneği
B. Coğrafi kon düzeneği
C. Çevren kon düzeneği
D. Eşlek kon düzeneği
E. Saat kon düzeneği
6. Yerküre üzerinde bir gözlemcinin, bir yıl içerisinde Güneş’i gözlemlediği konumların oluşturduğu yörünge düzlemine ne ad verilir?
A. Tutulum
D. Çevren

B. Ekinoks
E. Azimut

C. Eşlek

7. Kutup Yıldızı’nın yükseklik açısının 30˚ olarak ölçüldüğü bir gözlem yerinin enlemi kaç derecedir?
A. 120˚
D. 30˚

B. 90˚
E. 0˚
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C. 60˚

4. ÜNİTE

AY VE GÜNEŞ’İN GÖRÜNÜR
HAREKETLERİ
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ÜNİTE KONU BAŞLIKLARI
1. Güneş’in Görünür Hareketi
2. Ay’ın Görünür Hareketi
3. Ay ve Güneş Tutulması

Bu üniteyi tamamladığınızda
Güneş’in yıllık hareketini açıklayacak,
erilen herhangi bir tarih için Güneş’in eşlek kon sayılarını yaklaşık olarak tahmin edecek,
Gündüz ve gece sürelerinin, gözlem yerinin enlemi ve Güneş’in dik açıklığı ile ilişkili olduğunu örneklerle açıklayacak,
Ay’ın aylık hareketini çizim yoluyla açıklayacak,
Ay’ın gökyüzündeki konum değişimini izleyecek,
Ay’ın aylık hareketinin açısal hız değerini yaklaşık olarak belirleyecek,
Ay’ın evrelerinin nasıl oluştuğunu şekil üzerinde gösterecek,
Ay tutulmasını açıklayacak,
Ay ve Güneş tutulmalarının bilimsel açıdan önemini değerlendireceksiniz.

1. Güneş’in Görünür Hareketi
a. Güneş Hareket Ediyor mu?
2. ünite “Kepler Yasaları” konu başlığında Güneş sistemindeki gezegenlerin yörünge hareketlerini
açıklayan yasaları öğrenmiştiniz. Dünya’nın Güneş’in etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolandığını
biliyorsunuz. Elipsin odak noktalarından birinde Güneş bulunur. Güneş bulunduğu odak noktasında
hareketsiz midir?
Aşağıdaki görseller günün farklı zamanlarına aittir. Görselleri incelediğinizde yukarıdaki soruya nasıl cevap verirsiniz?

Görsellere bakarak güneşin doğduğunu, öğlen saatlerine kadar gökyüzünde yükseldiğini daha sonra ise yavaş yavaş alçalarak akşam saatlerine doğru battığını söyleyebilirsiniz. Bu hareketin Güneş’in
günlük görünür hareketi olduğunu ve bu hareketin, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu
gerçekleştiğini biliyorsunuz. Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde bir tam dolanımını gerçekleştirdiğinde ne olur? Bu sorunun cevabını bir etkinlik yaparak bulmaya çalışalım.

1.Etkinlik
Bu etkinlikte ölçümlerde kolaylık sağlaması için Dünya’nın yörüngesi bir çember olarak kabul
edilmelidir.
Sınıfınızın zeminine Dünya’nın yörüngesini temsil eden 2 m yarıçaplı bir çember çiziniz.
(Sınıfınız uygun değilse sınıfınızın bulunduğu koridorda veya okul bahçenizde de etkinliği gerçekleştirebilirsiniz.)
Yandaki şekilde olduğu gibi çemberinizin merkezinden
geçen yatay ve düşey doğrultuları belirleyiniz.

K

B

D

O

Çemberin üzerinde O, A ve B noktaları ile çemberin dışında bir noktası belirleyiniz (O noktası Güneş’i, noktası ise
herhangi bir yıldızı temsil etmektedir.).

B

A
G
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Bir arkadaşınızdan A noktasından B noktasına doğru kendi
çevresinde dönerek gitmesini isteyiniz. Siz de arkadaşınızın B noktasına varana kadar kaç dönme hareketi gerçekleştirdiğini sayarak
defterinize not ediniz.
Arkadaşınızın harekete başladığı A noktasını, O ve noktalarıB
nı birleştiren doğru parçalarını çiziniz. Bu doğru parçaları arasında
kalan açısını ölçünüz.
Arkadaşınızın hareketinin sonlandığı B noktasını, O ve noktalarıyla birleştiren doğru parçalarını çiziniz. Bu doğru parçaları arasında kalan açısını ölçünüz.
ve

K

D

O

B

A
G

açıları arasındaki farkı hesaplayınız.

A ve B noktalarına göre Dünya üzerindeki bir gözlemcinin, Güneş’i gözlemlediği doğrultunun
yörüngeyi kestiği noktalar hangi yöne doğru kaymıştır?

G

D

G

Yukarıdaki şekilde Dünya’nın Güneş’in çevresinde izlediği yörünge gösterilmiştir. Bu yörünge üzerinde, Dünya üzerindeki bir gözlemcinin Güneş’i gözlemlediği doğrultular şekildeki gibi çizildiğinde
Güneş’in bir yıl boyunca izlediği yörünge yani tutulum çemberi elde edilir. Güneş’in tutulum çemberi üzerindeki bir tam dolanımı tamamlandığında 360˚lik açı taranmış olur. Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı 365,2564 günde tamamlandığına göre Güneş’in tutulum çemberi boyunca gerçekleştirdiği bir tam
dolanım da aynı sürede tamamlanır.
Buna göre;
360˚
? derece
=

360˚
365,2564

365,2564 gün
1 gün
= 0˚, 98561 (3dk 56s gün-1)

Bu değer yaklaşık olarak 1˚ kabul edildiğinde zaman olarak karşılığı;
360˚
1˚

24 saat (1440 dk)
dk

= 4 dk. olarak bulunur.
91

Hesapladığımız bu değerleri incelediğimizde Güneş’in tutulum çemberi boyunca uzak gök cisimlerine göre her gün 4 doğuya doğru kaydığını söyleyebiliriz. Bu hareketin sonucu olarak gök küresinde
yıldızlar her gün 1˚ batıya doğru kayar. Yıldızların bu kayma hareketi gözlemlenme sürelerini de değiştirecektir. Bu durumu bir örnekle inceleyelim:

Uygulayalım
Bir gözlemci, Güneş’in, gözlem yaptığı yıldızın doğuşundan 5 saat 20 dk. sonra doğduğunu gözlemliyor. Bu yıldızın 4.günün sonunda Güneş’ten ne kadar sonra doğacağını hesaplayınız.
Güneş’in hareketindeki kayma 1 gün için 4 olduğuna göre 4.günün sonunda;
4 x 4 = 16 lık kayma meydana gelecektir. Buna göre gözlemci:
5 saat 20 dk. + 16 dk. = 5 saat 36 dk. sonra Güneş’in doğuşunu gözlemleyecektir.

Güneş’in tutulum çemberi üzerindeki hareketi sonucu, gök küresinin görünümü de değişime uğrar.
Güneş’in bir yıllık hareketi incelendiğinde tutulum çemberinin 13 takımyıldıza karşılık geldiği görülür.
Burç takımyıldızları adı verilen bu takımyıldızları aşağıda gösterilmiştir. Şekli inceleyelim.
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b. Güneş’in Eşlek Kon Sayıları
Eşlek ile tutulum çemberinin kesim noktalarına ılım noktaları (ekinoks) denildiğini öğrenmiştiniz.
Şimdi Güneş’in bu noktalardaki eşlek kon sayılarını inceleyelim.
21 Mart - 21 Nisan İlkbahar Ilım Noktası

22 Haziran
23 .27

Güneş, Koç takımyıldızındadır.
Sağ açıklık (a) = 0sa
Dik açıklık ( ) = 0˚
22 Haziran - 23 Temmuz Yaz

22 Haziran
23 .27

Güneş, Yengeç takımyıldızındadır.
Sağ açıklık (a) = 6sa
Dik açıklık ( ) = = 23˚27
24 Ağustos - 23 Eylül Sonbahar Ilım Noktası

22 Haziran
23 .27

Güneş, Terazi takımyıldızındadır.
Sağ açıklık (a) = 12sa
Dik açklık ( ) = 0˚ dir.
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22 Aralık - 20 Ocak Kış

22 Haziran

Güneş, Oğlak takımyıldızındadır.
Sağ açıklık (a) = 18sa
Dik açıklık ( ) = - ε = -23˚ 27 dir.

Bilgi Damlası

Güneş’in tutulum çemberi üzerindeki bir yıllık hareketi süresince dik açıklık - ile
arasında
değişir. Dik açıklıkta bir günde meydana gelen ortalama değişim 0˚, 2495’tir. Sağ açıklık ise 0#a#24
arasında değişir. Bir günde meydana gelen ortalama değişim ise 3,83 dk.dır.

Uygulayalım
29 Ekim 2014 tarihi için Güneş’in eşlek kon sayılarını hesaplayınız.
23 Eylül için a = 12sa

= 0˚ dir.

Eylül 2014
Paz Pzt

Ekim 2014

S

Ç

P

C

Cum

Paz Pzt

Ç

P

C

Cum

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

26

27

28

29

30

31

S

23 Eylül - 29 Ekim tarihleri arasında (23 Eylül ve 29 Ekim günleri dahil olmak üzere) 37 gün vardır.
Buna göre 29 Ekim 2014 tarihi için sağ açıklık (a):
a29 = a23 + 37x3,83

a29= 12sa + 141,71 dk.
a29 = 12sa + (2sa 36 dk.)

a29 = 14sa 36 dk. olur.
29 Ekim 2014 tarihi için dik açıklık ( ):
29 = 23 + 37.0˚,2495
29 =
29

0˚ + 9˚,2315

= 9˚,2315 olur.
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Gece Gündüz Süreleri
N

Yanda, coğrafi kon düzeneğinde A noktası için coğrafi
kon sayıları gösterilmiştir. A noktasının günlük çemberinin
değişimi sizce ne anlama gelmektedir? Şimdi bu sorunun
cevaplarını vermeye çalışalım.

G
A
( )
O
( )
B

(-)

A'

A'

(-)

S
Aşağıda farklı enlemlere ait şekiller verilmiştir. Şekilleri inceleyiniz.

ZZ

yaay
y



ay yay
ny n
Gü Gü

ny

=°60°
=60

Gü

PP

Z

Z

P P

30°°
==30
D
D

D
Çevren
Çevren

23° 27
22 Haziran tarihinde

22 Haziran tarihinde

B

ce

0

G

G

Çevren
Çevren

B

Ge

P´

P´

ul

utul
TuTtu
um
lum


0

ay 
e y yay

ec

G

D

Tu um
tu
lu
m

BB

GG
ecec
ee
yaya
yy

23° 27

K K

GG

00

23° 27

23° 27

N

Tu
t

KK

P´
N

N

22 Haziran tarihinde

= 30° olan yerde

= 60° olan yerde

22 Haziran tarihinde

= 30° olan yerde

= 30˚için çizilen gün ve gece yaylarının
uzunluklarını karşılaştırdığınızda gün yayının
daha uzun olduğunu fark etmiş olmalısınız.
Buna göre = 30˚ enleminde bulunan noktalarda, 22 Haziran’da gece süresinin gündüz
süresinden kısa olduğu söylenebilir.

P´

N

= 60° olan yerde

= 60˚ için çizilen gün ve gece yaylarının
uzunluklarını karşılaştırdığınızda gün yayının
daha uzun olduğunu fark etmiş olmalısınız.
= 60˚ enleminde bulunan noktalarda, 22
Haziran’da gece süresinin gündüz süresinden
kısa olduğu söylenebilir.

22 Haziran için çizilen yukarıdaki iki şekli karşılaştırdığınızda
nin uzadığını, gündüz süresinin ise kısaldığını fark ettiniz mi?
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değerinin küçüldükçe gece süresi-

Z

90 -

P
90

T
E

n
ira

B

Çevren

Tu
t

ulu

lek

Eş

E

G

ık
ral
A
22 ri
ş’in mbe
e
n
e
Gü lük ç
n
gü

m

B

M

D

90

K

D

az
2H i
2
er
’in
eş emb
n
Gü lük ç
n
gü
O

Şekilde kuzey enlemli bir gözlem yerine ait gece ve gündüz süreleri gösterilmiştir. Bu sürelere ait
çizelge aşağıda verilmiştir. Çizelgeyi inceleyelim.
21 Mart

0˚

= 0˚

Gece ve gündüz süreleri eşittir.

22 Haziran

0˚

=

Gündüz süresi, gece süresinden uzundur.

23 Eylül

0˚

= 0˚

Gece ve gündüz süreleri eşittir.

22 Aralık

0˚

=

Gündüz süresi, gece süresinden kısadır.

Bilgi Damlası
3. ünitede “Günlük Görünür Hareket” konu başlığı altında bir yıldızın doğup batabilmesi için
| | < 90 - | koşulunu sağlaması gerektiğini öğrenmiştiniz. Buna göre kuzey yarım kürede 22
Haziran’da,
$ 90 23˚27 $ 90 $ 66˚, 15 koşulunu sağlayan noktalarda Güneş hiç batmayacaktır.
22 Aralık’ta ise
# - (90 - ) koşuluna göre,
- # - 90
-23˚ 27 # -90
$ 66˚,15 koşulunu sağlayan noktalarda Güneş hiç doğmayacaktır.
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Uygulayalım

Z
Güneş

Yandaki şekil için eşlek kon sayıları a = 8sa ve =
20˚ olduğuna göre bu tarih için gece ve gündüz sürelerini
hesaplayınız.

Eşlek

P

P
D

D
Çevren

K

K

G

B
İlkbahar noktası

P

N
Z

Z

Güneş

Z

Z

Güneş

GüneşGüneş
Eşlek

Z
P

P

yı

Eşlek

P

D

K

gü

n

ya

D

D

P

K

D

ı

Çevren

D

Çevren

B

B

İlkbahar noktası

Eş

lek

ey

ayı

B
İlkbahar noktası

ı

İlkbahar noktası

N

K

G

Çevren

B

K

gec

I. Önce Güneş’in günlük çemberini çizelim (Günlük
Eşlek
çemberin eşleğe paralel olduğunu
hatırlayınız.).
P
D
Günlük çemberin çevren üzerinde kalan
parçası gün
K
yayı, çevren altında kalan parçası
ise gece yayıdır. Çevren G
B
Şekle göre gündüz süresinin gece süresinden
uzun
olduğunu söyleyebilirsiniz.
P
İlkbahar noktası

G

G

P
P

P

N

N

N

N
Güneş

gü

n

ya

yı

Z

ya

yı

Güneş
II. Güneş’in batma noktasındaki (B') saat
açısını ölZ
çünüz (Saat açısının nasıl belirlendiğini kitabınızın 84.
sayfasında saat kon düzeneği ile ilgili konu işlenişinde öğP
renmiştiniz.).
ı
D
D
III. a ve ’nın alabileceği Kdeğerlere göre şekildeki
taÇevren
ı
rih için
B
B
sa + ölçüm değeri
a =6
P
İlkbahar noktası
Gündüz süresi 2.a olur.
Gece süresi 24 - 2a olarak hesaplanır.

ı

D
Çevren

G

B

lek

B

ı

Eş

ey

ayı

G

gec

lek

D
K

Eş

gec

ey

ayı

gü

n

P

İlkbahar noktası

P

N

N

Performans
Aşağıda verilen tablodaki tarihler için Güneş’in eşlek kon sayılarının yaklaşık değerlerini hesaplayınız.
Çizeceğiniz gök küresi üzerinde gece ve gündüz sürelerini belirleyiniz. Sonuçlarınızı yapraklı
takvimlerde yazan gerçek değerlerle karşılaştırınız.
Tarih

a

Tahminî gündüz süresi

21 Mart
30 Nisan
20 Kasım
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Tahminî gece süresi

2. Ay’ın Görünür Hareketi
a. Ay Hareket Ediyor mu?

Ay’ın Dünya’nın uydusu olduğunu ve Dünya çevresindeki bir tam dolanımını yaklaşık 27,5 günde tamamladığını 6.sınıf fen bilimleri dersi “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş” ünitesinde
öğrenmiştiniz.
Gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde
yaptığı hareketin günlük hareket olarak tanımlandığını biliyorsunuz. Ay da bir gök cismi olduğuna göre
Ay’ın da günlük hareketi var mıdır?
Aşağıdaki etkinliği yaparak bu soruya cevap bulmaya çalışalım.

2.Etkinlik
5 gün boyunca aynı saatte, Ay’ın seçtiğiniz parlak bir yıldıza açısal uzaklığını belirleyerek defterinize not ediniz.
Açısal uzaklığı belirlemek için aşağıda verilen pratik ölçme yöntemlerini kullanabilirsiniz.
1˚

Kolunuzu ileri doğru uzattığınızda işaret parmağınızın genişliği yaklaşık olarak 1˚ dir.

10˚

20˚

Kolunuzu ileri doğru uzattığı- Kolunuzu ileri doğru uzattığınızda yumruğunuzun genişliği nızda bir karışınız yaklaşık
yaklaşık 10˚ dir.
20˚ye karşılık gelmektedir.

Belirlediğiniz açısal kayma miktarını 1˚, 4 dk. eşitliğini kullanarak zaman cinsinden ifade ediniz.
Sonuçlarınızı arkadaşlarınızın sonuçları ile karşılaştırınız.
Gözlemlerinize göre Ay’ın kayma hareketinin hangi yöne doğru gerçekleştiğini söyleyebilir
misiniz?
Ayın bu hareketinin nedenini açıklayınız.
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Ay, bütün gök cisimleri gibi günlük hareketi sırasında doğar ve batar. Günlük hareketinin dışında Ay,
Dünya çevresinde izlediği yörünge ile aylık hareket gerçekleştirir. Aşağıdaki şekilde Ay’ın izlediği yörünge yer almaktadır. Şekli inceleyelim.
A

N

5˚
Ay

23.5˚
S

B

Ay
5˚

Yukarıdaki şekli incelediğinizde Dünya’nın yörünge düzlemi ile Ay’ın yörünge düzlemi arasında 5˚lik
açı olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu düzlemlerin kesim noktalarına düğüm noktaları adı verilir. Ay’ın
Dünya’nın yörünge düzleminin güneyinden kuzeyine geçtiği nokta, çıkış düğümü; kuzeyinden güneyine
geçtiği nokta ise iniş düğümü olarak tanımlanır.
Dünya çevresinde, elips şeklinde bir yörüngede, pozitif yönde dolanan Ay’ın yıldızlara göre yaptığı
dolanma hareketinin süresi 27,321661 gündür. Yıldızıl (Sideral) Ay olarak tanımlanan bu süre, uzak
yıldızlardan herhangi birinin doğrultusundan art arda iki geçişi arasındaki süredir. Yıldızıl Ay için açısal
hız değeri 13˚ 176358 gün-1 e eşittir. Bu değer aynı
7 gün sonra
zamanda 52dk 42s gün-1 e eşittir. Ay’ın yörüngesindeki açısal hız, uzak bir yıldıza göre her gün doğuya
doğru yaptığı kaymaya eşittir.

Ay

Dünya

1 gün
sonra

Ay’ın dolanma hareketine ait bu değerler şekil
üzerinde yandaki gibi gösterilebilir.
Açısal hız değeri;

başlangıç

açısal hız =

360˚
27,321061

açısal hız , 13˚,17’dir.
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Ay’ın herhangi bir evresinden art arda iki geçişi arasındaki süre Kavuşul Ay olarak tanımlanır. Ay’ın
evrelerinin oluşum süresine bağlı olarak tanımlanan Kavuşul Ay süresi 29,53058912 gündür.

Bilgi Damlası
Ay, Dünya etrafında dolanırken herhangi bir anda A noktasında bulunsun. Ay bu noktada iken
Dünya üzerindeki bir gözlemcinin, Ay üzerinde
noktasını
A
A'
Ay’ın
gözlemlediğini düşünelim. Ay sadece Dünya etrafında dolanyörüngesi
ma hareketi yapıyor olsaydı gözlemci belirli bir süre sonra
noktasını
noktasında gözlemlerdi. Oysa gerçekte durum
böyle değildir. Ay A noktasına geldiğinde gözlemci noktasını
noktasında gözlemler. Ay’ın yörüngesini çembersel kabul
a
ettiğimizde A // A
olacağı için
olur. Bu durum, Ay’ın
kendi ekseni etrafında döndüğünü, bu dönüş süresinin yörüngesindeki dolanım süresine eşit olduğunu gösterir. Söz konusu eşitlik nedeniyle Dünya’dan bakan bir gözlemci Ay’ın hep aynı
yüzünü gözlemler.
Gel git kitlenmesi olarak da adlandırılan bu durumda Ay’ın yaklaşık 40’lık bir kısmı sürekli olarak karanlıkta kalır.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzaya
gönderdiği GRAIL (Gırayl) ikiz uyduları Ebb- lo (Eb- ov), Medcezir yaptığı çalışmalar sonucunda 2012 yılında Ay’ın arka yüzünü
görüntülemiştir.
b. Ay’ın Evreleri
Ay’ın gökyüzündeki farklı görünümlerinin nasıl oluştuğunu öğrenmek ister misiniz?

6. sınıf fen bilimleri dersi, “Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş” ünitesinde Ay’ın evrelerini ve bu evrelerin görülme nedenini öğrenmiştiniz.
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Ay’ın evreleri ile ilgili bildiklerinizi hatırlamanıza yardımcı olması için aşağıdaki etkinliği yapalım.

3.Etkinlik
Defterinize yandaki gibi 30 günlük bir gözlem çizelgesi oluşturunuz.
Her gece Ay’ı gözlemleyerek gözlem tarihinizi, saatinizi ve Ay’ın şeklini çizelgeye not ediniz.
Çizelgenizdeki şekilleri isimlendiriniz.
Aynı ismi verdiğiniz şekilleri gökyüzünde ne kadar
süre ile gözlemlediğinizi belirleyiniz.

Güneş’ten aldığı ışığı Dünya’mıza yansıtan ve bu şekilde gözlemlenen Ay, Güneş’ten ışık alma
durumuna göre farklı şekillerde gözlemlenir. Evre olarak tanımlanan bu şekiller aşağıda gösterilmiştir.
Şekilleri inceleyerek evrelerin oluşumu ile ilgili açıklamaları okuyalım.
Dünya-Ay-Güneş’in
konumları

Dünya’dan görünüm

Dünya’dan görünüm

Dünya-Ay-Güneş’in
konumları

Dünya

Yeni ay evresi olarak adlandırılan evrede Ay,
Güneş ile Dünya’nın arasındadır. Ay’ın Dünya’ya bakan yüzü ışık almadığı için gözlenemez.

Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün sağ yarısı ışık
alacağı için aydınlık, diğer yarısı karanlıktır.
Bu evre ilk dördün evresi olarak adlandırılır.

Dünya-Ay-Güneş’in
konumları

Ay

Dünya

Dünya’dan görünüm

Güneş

Dünya’dan görünüm

Güneş

Ay

Dünya-Ay-Güneş’in
konumları

Dünya

Güneş

Dünya

Güneş

Ay

Ay

Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün tamamı ışık aldığı için aydınlık görünür. Bu evre dolunay evresi olarak adlandırılır.

Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün sol yarısı ışık
alacağı için aydınlık, diğer yarısı karanlıktır.
Bu evre son dördün evresi olarak adlandırılır.
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Kitabınızın 101. sayfasındaki evrelerin oluşumu ile ilgili şekiller dört farklı durumu yansıtmaktadır.
Ay, Dünya çevresindeki dolanımını gerçekleştirirken hilal veya şişkin ay olarak adlandırılan şekillerde de
gözlenebilir. Aşağıda Ay’ın Aralık 2014 tarihine ait görünümleri verilmiştir. Görselleri inceleyelim.

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

24

Aralık 2014 tarihine ait Ay’ın evrelerinin yer aldığı görselde, ilk dördün evresinden son dördün evresine kadar kaç gün geçtiğini belirleyiniz. Daha sonra aynı işlemi son dördün evresinden ilk dördün evresine kadar sayarak tekrarlayınız. Bu işlemleriniz sonunda evreler arasındaki sürenin farklı olduğunu
belirlemiş olmalısınız.
Evreler arasındaki sürenin farklı olmasından yararlanarak Ay ve Güneş’in göreli uzaklıklarını belirleyebilirsiniz.
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3. Ay ve Güneş Tutulması
a. Ay Tutulması
Görseldeki görüntünün son 500 yılda sadece 3 kez gerçekleşen bir doğa olayına ait olduğunu biliyor musunuz? Kan
lı Ay Tutulması olarak adlandırılan bu olay 15.04.2014 tarihinde Türkiye saati ile 08.58’de başlayıp 78 dakika boyunca
devam etmiştir.
Ay tutulması olarak adlandırılan doğa olayı hangi koşullarda gerçekleşir?

10. sınıf fizik dersi “Optik” ünitesinde gölge olayından yararlanarak Güneş ve Ay tutulmasını
açıklamıştınız.
Ortalama yarıçapı Dünya’nın yarıçapının 0,27 katı (0,27R) olan
Ay, 0,002569 AB’lik bir yörüngede dolanır. Güneş’in ortalama yarıçapı ise 6,955 108 dir. Bu değer Dünya’nın yarıçapının yaklaşık
109 katıdır. Güneş-Dünya arasındaki uzaklığın ise 1 AB olarak kabul edildiğini biliyorsunuz.
Bu büyüklüklere sahip gök cisimlerinin yörüngelerinde yaptıkları hareket sırasında birbirlerine göre konumları aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir. Şekli inceleyelim.
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Düğüm noktalarının, Ay’ın ve Dünya’nın yörünge düzlemlerinin arakesiti olduğunu biliyorsunuz. Ay,
yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bu düğüm noktalarında bulunduğunda gerçekleşen dolunay evreleri,
Ay tutulmasının gerçekleştiği konumlardır.
Ay tutulması üç şekilde gerçekleşir:
1. Gölgeli Ay tutulması
2. Parçalı Ay tutulması
3. Tam Ay tutulması
Aşağıda bu tutulmalar gösterilmiştir. Şekilleri inceleyelim.

b. Güneş Tutulması
Kitabınızın 103. sayfasında yer alan şekilde, düğümler çizgisinde Ay’ın yeni ay evresinde olduğu
konumları inceleyiniz. Bu durumda Ay’ın Güneş ile Dünya arasında bulunduğunu fark etmiş olmalısınız.
Ay, Dünya ve Güneş’in şekil üzerinde gösterilen koşulları sağladığı durumda Güneş tutulması gerçekleşir.
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Aşağıdaki sayfada Güneş tutulması şematik olarak gösterilmiştir. Şekli inceleyelim.

yörüngesi

Y 
Tam Gölge

Ay
Dünya
Tam tutulma
Ay yörüngesi



Yukarıda farklı Güneş tutulmalarına ait görseller verilmiştir. Şimdi bu Güneş tutulmalarının hangi
koşullarda gerçekleştiğini inceleyelim.
Kitabınızın 52. sayfasında görünür büyüklük için çizilen şekli tekrar inceleyiniz.
Bu şekle göre;
r
=
d olduğunu biliyorsunuz. r ve d değerleri aynı birimde alındığında değeri
Ay için:
1737
r
A= 0,0045234375 rad bulunur.
A=
A= d
384000
Bu değerin derece olarak eşiti;
D
= A eşitliğinden = 3,14 alındığında D = 0˚, 2592 olur.
2
360˚
Güneş için:
rG
G= d
D-G

G=

6,955.105
.
1,496.108

G

Derece olarak karşılığı ise;
D
0,004649
D
= G
=
2
360˚
2.3,14
360˚

= 4,6490.10-3

G=

0,004649 rad

D = 0˚, 2665 olarak bulunur.
105

Güneş ve Ay için hesapladığımız görünen büyüklük değerlerinin birbirine çok yakın olduğunu fark
etmiş olmalısınız. Bu hesaplamaları yaparken Ay ve Güneş’in Dünya’ya uzaklıkları ile yarıçapları için
kullandığımız değerler, bu niceliklere ait ortalama değerlerdir. Ay ve Güneş’in şekli tam küresel, yörüngeleri de dairesel olmadığı için görünen büyüklükleri değişkenlik gösterir. Ay’ın görünür büyüklüğünün
Güneş’in görünür büyüklüğünden büyük olduğu anda tam Güneş tutulması, tersi olduğu durumda ise
halkalı Güneş tutulması oluşur.



Tutulma sırasında, Dünya ve Ay kendi eksenleri etrafındaki dönme hareketine devam
edeceği için Ay’ın tam ve yarı gölge konileri de
Dünya üzerinde dönme yönünün zıddı bir yol
izler. Gölge konilerinin izlediği bu yol, tutulma
hattı olarak tanımlanır.
Ay’ın tam gölge konisinin oluşturduğu tu-




Ay

Dünya

tulma hattı, tam tutulma hattı olarak adlandırılır. Yarı gölge konisinin oluşturduğu tutulma
hattında ise parçalı tutulma gözlenir.

Gölge


Bilgi Damlası
Tam Güneş tutulmasında Güneş’in ışık küresinin son ve ilk
ışıklarının gözlemlenebildiği anda gökyüzünde görselde olduğu
gibi bir görüntü oluşur. Oluşan bu görüntü literatürde elmas yü
zük olarak adlandırılır.

c. Ay ve Güneş Tutulmasının Önemi

Dünya’mızın ısı ve ışık kaynağını, fazla ısı ve ışık miktarı yayması nedeniyle incelemek oldukça
zordur. Tam Güneş tutulması sırasında Güneş’in çok yüksek sıcaklığa sahip olan iç kısımları, Ay tarafından kapatıldığı için Güneş’in korona adı verilen tabakası daha kolay gözlemlenebilir.
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Güneş’te meydana gelen patlamalara are adı verilir. Bu patlamalarda
çok büyük ener i açığa çıkar ve bu eneri Güneş atmosferinin bütün tabakalarını
etkiler. Tam Güneş tutulması sırasında
gerçekleşebilecek böyle bir patlamanın
incelenmesi, Güneş’in yapısı ile ilgili daha fazla bilgi elde edilebilmesini sağlar.
Yandaki görsellerde Güneş’te meydana
gelen patlamalar ve tam Güneş tutulması sırasında elde edilen are görüntüsü
yer almaktadır.

1

2

Bilgi Damlası
1919 yılında gerçekleşen tam Güneş tutulmasında tutulmanın en iyi gözlemlendiği yer olan
Güney Afrika’da gözlem yapan Sir A.Eddington (Sör A.Edingtın), Güneş’in arkasındaki yıldızlardan
gelen ışığın sapmaya uğradığını gözlemledi. Işığın uzayda bir doğru boyunca değil de eğrisel yayıldığını bu gözlemle kanıtlayan Eddington, aynı zamanda Einstein’ın görelilik kuramını da gözlemsel
olarak kanıtlamış oldu.

Kaynakça
asart.sience.ankara.edu.tr

Ay
Yer
Güneş
Işınları
Dünya Atmosferi
Yandaki görselde Alanya’da gözlemlenen Ay tutulmasına ait
görsel
verilmiştir.
Ay tutulmasında
rengi almasının
Tam Ay
l a ı birıra
ında
oğu
zaman Ay’ın
Ay, butamamen
nedeni güneş ışınlarının Dünya atmosferinde kırılarak Ay’a ulaşgözden ka bol az Bunun yerine çok koyu bir kır ız renk
masıdır. Yukarıdaki şekilde olduğu gibi atmosferde gerçekleşen
alır Bunun nedeni ise
Güneş
ışınlarının
Yer
atmosferinde
ışık kırılması
sonrasında
mavi ışık
yutulurken
kırmızı ışık Ay’a
kırılarak y a laş a ulaşır.
ı ır Ay’dan yansıyan kırmızı ışık sonucu görseldeki görüntü
oluşur.
Eğer Dünya atmosferinde gerçekleşen bu olay olmasaydı
tam Ay tutulması sırasında Ay hiç gözlemlenemezdi. Ay’ın gözlenebilir olmasına neden olan ışık kırılması sayesinde Dünya atmosferi ile ilgili bilgi edinebilir.
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Aşağıdaki fotoğraf Kanlı Ay Tutulması sırasında NASA tarafından görüntülenmiştir. otoğrafı
inceleyelim.
Beklenen sıcaklıklar

Gerçek sıcaklıklar

Görünür ışık haritası

Kombine harita

Parçalı Ay tutulması sırasında Ay’ın kızılötesi görselleri kullanılarak yukarıdaki gibi Ay’ın ısı haritaları çıkartılmakta, bu haritalar ile Ay yüzeyindeki maddelerin nitelikleri belirlenebilmektedir.
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A Aşağıdaki cümleler doğru ise cümlelerin başına D , yanlış ise Y yazınız. Yanlış olduğuna
karar verdiğiniz cümlelerin doğrusunu defterinize yazınız.

(.....) 1. Güneş tutulum çemberi üzerinde bir tam dolanımını tamamladığında 360˚lik yol alır.
(.....) 2. Güneş’in yıllık hareketi 14 takımyıldıza karşılık gelir.
(.....) 3. İlkbahar ılım noktasının dik açıklığı ( ) 0˚ dir.
(.....) 4. Ay’ın herhangi bir evresinden art arda iki geçişi arasındaki süre Yıldızıl Ay olarak tanımlanır.
(.....) 5. Ay’ın evreleri arasındaki sürenin farklı olmasından yararlanarak Ay ve Güneş’in göreli
uzaklıkları hesaplanabilir.

(.....) 6. Güneş tutulmasında Ay’ın gölge konisinin izlediği yol, tutulma hattı olarak tanımlanır.
(.....) 7. Güneş’in korona tabakası, halkalı Güneş tutulması sırasında daha kolay gözlemlenebilir.

B Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Güneş’in yıllık hareketini şekil çizerek açıklayınız.
2. Ay’ın Dünya çevresindeki dolanma hareketi sırasında izlediği yörüngeyi çizerek düğüm noktalarını gösteriniz.

3. Ay’ın Dünya’daki bir gözlemci tarafından hep aynı yüzünün gözlenmesinin nedenini kısaca
açıklayınız.

4. Ay ve Güneş tutulmalarının bilimsel açıdan önemini kısaca açıklayınız.

C Aşağıdaki ifadeleri kutucuklardaki sözcük ya da sözcük gruplarını kullanarak uygun şekilde
tamamlayınız.
22 Aralık
takımyıldız

21 Mart
her yıl

her gün

22 Haziran

gök ada

doğu

23 Eylül
batı

a

-a

1. Güneş tutulum çemberi boyunca ............... uzak gök cisimlerine göre 4 ............... doğru kayar.
2. Güneş’in tutulum çemberindeki hareketi 13 ............................... karşılık gelir.
3. Güneş’in yıllık hareketinde dik açıklık ............... ile ............... arasında değişen değerler alır.
4. Tutulum çemberi boyunca ....................... ve ....................... tarihlerinde gece ve gündüz süreleri eşittir.

109

Ç Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. 24 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında Güneş, aşağıdaki takımyıldızların hangisindedir?
A. Boğa

B. Koç

C. Terazi

D. Yay

E. Yengeç

2. İlkbahar ılım noktasında Güneş hangi takımyıldızında bulunur?
A. Koç

B. Başak

C. Oğlak

D. Aslan

E. İkizler

3. 22 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında Güneş hangi takımyıldızında bulunur?
A. Koç

B. Oğlak

C. Yay

D. Akrep

E. Boğa

4. Güneş’in tutulum çemberi üzerinde bir günde aldığı yol, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A. 3˚

B. 3˚, 9

C. 0˚,986

D. 0˚,9

E. 0˚

5. 22 Haziran tarihi için Güneş’in kon sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A. a = 0sa
= 0˚
B. a = 0sa
= 23˚ 27
sa
C. a = 6
= 0˚
sa
D. a = 6
= 23˚ 27
sa
E. a = 0
= -23˚ 27

6. Enlem = 40˚ olan bir gözlem yerinde, hiç doğmayan yıldızlar için dik açıklık ( ) değeri kaç
derecedir?
A.

-130

B.

< 130

C.

50
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D.

-50

E.

-50

OKUMA METNİ
Eski çağlara baktığımızda insan topluluklarının yazılı, yazısız kültür
miraslarında Güneş ve Ay tutulmalarının nedeni hep doğaüstü güçlerle
açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan tasvirlerde tutulmalar sırasında ya bir
tanrı ya bir kötü ruh ya da uğursuz bir hayvan; Güneş’i veya Ay’ı söndürmeye, yok etmeye çalışmaktadır. Doğu Asya kültüründe gökyüzünden gelen
bir e derhanın Ay ve Güneş’i parçalayıp yemeğe çalıştığına inanılmaktadır.
Çinlilerin tutulmaları tanımlamak için kullandığı en eski kelime “shih” de
“yemek” anlamına gelmektedir. Hint kültüründe Rahu ve Ketu olarak iki parçaya ayrılmış kötü ruh ichnou ( işnu), Ay yörüngesinin iki düğümüne (ekliptik düzlemini kestiği noktalara) yerleşerek yine Ay ve Güneş’i yok etmeye
uğraşmaktadır. Maya kültüründe Güneş tutulması Güneş’i ısıran bir yılanla
tasvir edilmektedir. Mayalar, hamile kadınların Güneş tutulmalarını izlemeleri h linde sakat çocuklar doğuracaklarını söylerlerdi. Aztekler, Güneş tutulması sırasında Tzitzimine
(Tizitmin) adlı canavarın insanlığı yok etmek üzere yeryüzüne indiğine ve bu felaketten korunmanın tek
çaresinin de insanları kurban etmek olduğuna inanıyorlardı. Alman mitolo isinde Güneş ve Ay’ın Moongarm (Mungram) ve enris ( enris) adlı iki kurt tarafından izlendiği, birbirleriyle kavgaya tutuştuklarında
tutulmaların meydana geldiği yazılmıştır. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi tutulmalar mitolo ik tasvirlerin hepsinde ya tehlikenin ya da uğursuzluğun simgesi olarak gösterilmiştir. Dünya üzerinde farklı kıtalarda gelişmiş farklı kültürlerin hemen hepsi tutulmaları açıklamak ve tutulmalar sırasında gerçekleşebilecek tehlikelerden korunmak için benzer inanışlar geliştirmişlerdir. Güneş tutulduğunda sürekli gürültü çıkartarak kötü ruhlar uzaklaştırılmaya çalışılmış, gökyüzünde görülmeyen canavara oklar fırlatılmış
tehlikeden korunmak için suya girilmiş, en korkuncu da insanlar tanrılara kurban edilmiştir.
İlk insanların bu olağanüstü doğa olayı karşısında nasıl dehşete kapılmış olabileceğini, Güneş tutulmalarını ancak tam tutulma hattından izleyenler hissetmektedir. Tutulmalar insanların günlük yaşantılarındaki sıradan işleriyle ilgilenirken hiç beklemedikleri bir anda günün geceye dönüşmesi, kapkara bir
Güneş’in o güne kadar görmedikleri çok farklı bir biçimde parlamaya başlaması nesilden nesle taşınan
büyük bir korku ve panik duygusu yaratmıştır. Yaşamları süresince belki sadece bir kez gördükleri bu
ani değişimi insanlar o günlerde yaşadıkları veya daha sonra yaşayacakları tüm felaketlerin nedeni olarak görmüşlerdir. 11 Ağustos 1999 tarihindeki tam Güneş tutulmasından 6 gün sonra meydana gelen
büyük Marmara depreminin de Güneş tutulmasıyla ilişkilendirilmesi, atalarımızın genlerimizde bıraktığı
bu korkuların derin izleri mi, yoksa bilimin aydınlığından yeterince yararlanamadığımızdan kendi felaketlerimizi kendimizin hazırladığının çok acı bir göstergesi midir?
Yıl içinde kaç tutulma meydana geleceği, bunların
hangi tip tutulma olacağı önceden hesaplanabilmekte
ve almanaklarda yayınlanmaktadır. Buna göre bir takvim
yılında en çok 7 tutulma gerçekleşebilir. Böyle bir durumda mutlaka 2 defa Güneş, 2 defa da Ay tutulması
olmaktadır. Bazı yıllarda Güneş tutulmalarının sayısı 5’i
bulabilmektedir. Bir takvim yılında görülebilecek en çok
7 tutulmanın olası sıralanışı yandaki şekilde
gösterilmiştir. Ay yörüngesinin presesyon hareketinden
dolayı düğümler çizgisinin ekliptik üzerinde geriye doğru
kaydığı bilinmektedir. Saros dönemi olarak isimlendirilen bu hareketin süresi 18.6 yıldır. Bir tutulmanın
aynı şekilde tekrar meydana gelebilmesi için 6585.32 gün geçmesi gerekmektedir.
Dr. Tamer Ataç
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Astronomi Laboratuvarı
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5. ÜNİTE

ZAMAN VE TAKVİM
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ÜNİTE KONU BAŞLIKLARI
1. Zaman
2. Takvim

Bu üniteyi tamamladığınızda
Dönemli olarak tekrarlayan her olay ile zamanın ölçülebileceğini fark edecek,
Yıldızıl gün ve gerçek güneş gününü ayırt edecek,
Güneş zamanı ile yıldız zamanı arasındaki ayrımı fark edecek,
Günlük hayattaki kullanımı açısından, ortalama güneş zamanının yıldız zamanından
daha uygun olduğunu ayırt edecek,
Bulunduğunuz yerin boylamı ile yerel zaman arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklayacak,
Takvim kavramını açıklayarak Güneş ve Ay takvimlerini ayırt edecek,
Dünyada en çok kullanılan takvim çeşitlerini sıralayacak,
Ekli yıl tanımındaki ölçütleri kullanarak verilen herhangi bir yılın ekli yıl olup olmadığını
açıklayacaksınız.
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1. Zaman

a. Zaman Nedir?
Nedir zaman, nedir?
Bir su mu, bir kuş mu?
Nedir zaman, nedir?
İniş mi, yokuş mu?
....
Belki de bir hırsız;
İzi lekesi var;
Belki de bir hırsız;
O yok, gölgesi var.
N. azıl Kısakürek (1936)

Sizce nedir zaman? Zamanın sizin için anlamını düz yazı, şiir veya resimle ifade ediniz.

Tanımı konusunda belirli bir uzlaşıya varılamıyor olsa da insanoğlu çok eskiden
beri zamanı ölçmüş, yaşamını buna göre düzenlenmiştir.
Hasat zamanının, göç zamanının belirlenmesi geçmiş dönemlerde insanlar için
yeterliyken yerleşik hayata geçişle birlikte toplumlar arasında gelişen sosyal ilişkiler
daha küçük zaman dilimlerinin belirlenmesi ihtiyacını doğurmuştur.
Aşağıda bu amaçla kullanılan çeşitli araçlar örneklendirilmiştir.
leyiniz.

rnekleri ince-

Su saatleri suyun düzenli akışına bağlı olarak zamanı ölçmeye yarayan araçlardır. Görselde M 5.yy.dan kalma bir su saati ile aynı saatin yeniden yapılmış
h li yer almaktadır.

Kumun, üstteki çanaktan alttaki çanağa akışı ile zamanı ölçen kum saatlerinin
geçmişi 8. yy.a kadar dayanmaktadır.
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Kullanımı M 1500’lü yıllara kadar uzanan güneş saatleri ise güneş
ışınlarının, bir cismin üzerinde oluşturduğu gölgeden yararlanılarak geliştirilmiştir.

Bir zincir veya ince bir çubuğun ucunda
bulunan m kütleli cisim, denge konumu etrafında salınım hareketi yapar. Galile tarafından keşfedilen sarkaç hareketi, H. Christian
Huygens’in zamanı ölçmek için geliştirdiği
alete esin kaynağı olmuştur.
rneklerde verilen zaman ölçüm araçlarının dönemli (periyodik) olarak tekrarlanan olaylara dayandığını fark etmiş olmalısınız. Dünya’nın kendi ekseni etrafında ve Güneş’in çevresinde gerçekleştirdiği
hareketler, Ay’ın dönme ve dolanma hareketi, yıldızların görünür hareketi dönemli tekrarlayan hareketlere örnektir. Soyut bir kavram olan zamanı ancak doğada düzenli olarak tekrarlayan bu hareketlerle
somutlaştırıp tanımlayabiliriz.
Bir başka ifade ile zaman ve hareket kavramlarını birbirinden bağımsız inceleyemeyiz.

Zamanı belirleyebileceğiniz bir güneş saati yapmak ister misiniz?

1.Etkinlik
Neler Kullanalım?
Karton (30 30 cm), kalem, pergel, makas, maket bıçağı, açıölçer
Neler Yapalım?
Kartona yarıçapı 15 cm olan bir daire çiziniz.
Dairenin merkezini belirleyerek kalemi kartondan geçirebileceğiniz bir delik açınız.
Açıölçer yardımıyla daireyi 12 eşit parçaya ayırınız.
Kaleminizi açtığınız deliğe takıp karton dairenizi güneş gören düz bir zemine yerleştiriniz.
Artık güneş saatinizi kullanabilirsiniz.

Zaman ölçümünde kullanılan araçların tarihsel gelişimini İnternet, ansiklopedi, bilimsel dergi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı görsel
malzemelerle destekleyerek bir poster sunumu hazırlayınız.
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b. Görünür Hareketler ve Zaman
Güneş ve yıldızların, Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak yaptığı hareketin
günlük görünür hareket olarak tanımlandığını biliyorsunuz.
Kitabınızın 84. sayfasında yer alan
saat kon düzeneği ile ilgili şekli inceleyiniz. Bu düzenekte, gök cisminden geçen saat çemberinin öğlen çemberine
göre batı yönünde yaptığı açı saat açısıdır. İlkbahar noktasının saat açısı, yıldız zamanı olarak tanımlanır. İlkbahar
noktası (Koç noktası) yandaki şekilde

olduğu gibi hangi meridyende bulunuyorsa o yerin yıldız zamanını belirtir. İlkbahar noktasının (Koç noktası), gözlem
yerinin öğlen çemberinden ardışık iki üst geçişi arasındaki süre ise yıldız günü olarak tanımlanır. İlkbahar noktasının saat açısı ise yerel yıldız zamanı olarak belirlenmiştir. Yerel yıldız zamanı T ile gösterildiğinde kitabınızın 117.sayfasındaki şekle göre T = S olur.
Güneş’in bir gözlem yerine ait saat açısı ile belirlenen zaman, gerçek güneş zamanı olarak tanımlanır. Güneş’in, bir gözlemcinin bulunduğu meridyenden ardışık iki geçişi arasındaki süre ise gerçek
güneş gününe eşittir.

Dünya Güneş çevresinde elips şeklinde bir yörüngede dolanmaktadır. Bu yörünge hareketi sırasında hızı sabit değildir. Dünya’nın Güneş çevresinde dolanım hızının sabit olmaması Güneş günü uzunluğunu etkiler. Güneş’in yıllık görünür hareketinin zamanın ölçüldüğü gök Ekvatoru üzerinde olmayışı da
güneş günü uzunluğunu etkileyen bir başka faktördür.
Bu hareket düzensizliklerini giderecek şekilde tanımlanan güneş’in saat açısına ortalama güneş
zamanı, ortalama Güneş’in herhangi bir yerin meridyeninden ardışık iki geçişi arasındaki süreye ise
ortalama güneş günü denir.
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Güneş’in ve yıldızların görünür hareketleri birbirinden
farklıdır. Yandaki şekilde Dünya’nın Güneş’e ve uzak bir yıldıza göre gözlemlenen günlük hareketi verilmiştir.
I. konumda Güneş, Dünya ve uzak yıldızın aynı doğrultuda olduğunu düşünelim.
II. konumda Dünya kendi ekseni etrafındaki 360˚lik dönüşünü tamamlamıştır. akat Güneş ve Dünya üzerindeki G
noktası aynı doğrultu üzerinde değildir. Bunun gerçekleşmesi
için Dünya’nın q açısı kadar daha dönmesi gerekir.
Açı değerini kitabınızın 93. sayfasında q = 0˚, 9856 olarak

hesaplamıştık. q açısının değerine göre bir güneş günü için
Dünya’nın 360,9856˚ döndüğünü söyleyebiliriz.

Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşü 24 yıldız saati olduğuna göre, q açısının kaç yıldız

saatine eşit olduğunu;

360˚
24 yıldız saati
0˚,9856
= 0,06570 yıldız saati
= 0˚, 9856.24
360
= 3 yıldız dakikası 56 yıldız saniyesi olarak buluruz.

Buna göre; 1 yıldız günü = 24sa - 3dk 56s
1 yıldız günü = 23sa 56dk 4s olarak bulunur.
Güneş günü ve yıldız günü arasında;
1 Gg = 1,00273785 Yg
1 Yg = 0,99726965 Gg eşitlikleri vardır.

Bilgi Damlası
Güneş’in hareketindeki düzensizlikler nedeniyle gerçek güneş zamanını kullanmak zordur. Bu
zorluğu gidermek amacıyla tanımlanan ortalama Güneş;
Bir tam dolanımını gerçek Güneş ile aynı sürede tamamlar,
Yıllık hareketini eşlek üzerinde yapar,
Yıllık hareketinin hızı sabittir (q˚ = 0˚, 985626),
21 Mart’ta ilkbahar (Koç) noktasındadır.
Günlük yaşamımızda kullandığımız saatler ortalama güneş zamanını ölçer.
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c. Bölge Zamanı

3. ünitede “Coğrafi Kon Düzenekleri” konu başlığı altında enlem ( ) ve boylam ( ) açılarının nasıl
ölçüldüğünü öğrenmiştiniz. Yukarıda dünya haritası üzerinde enlem ve boylam çizgileri gösterilmiştir.
Kuzey ve güney kutup noktalarını birleştiren sonsuz sayıda boylam çemberi çizilebilir.
Green ich’ten geçen boylam çemberinin Dünya’yı
batı ve doğu yarım küre olmak üzere iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilir. Başlangıç boylamından itibaren 15˚ lik
açılarla tanımlanan 24 adet boylama saat boylamı adı
verilir. Başlangıç boylamının doğusundaki saat boylamları sırasıyla 1 saat doğu boylamı, 2 saat doğu boylamı,
şeklinde adlandırılırken batısında yer alanlar 1 saat batı
boylamı, 2 saat batı boylamı şeklinde adlandırılır. Bu adlandırmaya göre 12 saat doğu ve 12 saat batı boylamları
aynı boylam çemberine karşılık gelir.
Herhangi bir saat boylamının, 7˚30 doğusundan ve
7˚30 batısından geçen boylamların arasında kalan bölgeye, o saat boylamının saat dilimi adı verilir. Aynı saat
dilimindeki bölgelerde kullanılan ortalama güneş zamanı
ise bölge zamanı olarak tanımlanır.
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Yukarıdaki haritada 1˚ lik açılarla ülkemizden geçen boylam çizgileri gösterilmiştir. Haritayı incelediğinizde, İzmit yakınlarından geçen 30˚ boylamının 2 saat doğu boylamına karşılık geldiğini fark etmiş
olmalısınız. Ülkemizde bölge zamanı olarak 30˚ doğu boylamı kullanılmaktadır.

0˚
Green ich

Batı

Doğu

Doğuda saatler daima ileridir.

Batıda saatler daima geridir.

11:32

11:36 11:40 11:44 11:48 11:52

11:56

12:04

12:08 12:12 12:16 12:20 12:24 12:28

Saat 12.00
Yukarıdaki şekilde başlangıç boylamına göre doğu ve batı boylamlarının saat değerleri gösterilmiştir. Ardışık iki boylam arası saat farkı 4 olduğuna göre, başlangıç boylamında saat 12.00 iken ülkemizde saatin kaç olduğunu hesaplayalım.
1˚ için
30˚ için

4 ise

= 120 bulunur.
Ülkemizde bölge zamanı

= 12.00

= 12.00

120

02.00

= 14.00 olur.
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ç. Yerel Yıldız Zamanı
Yerel yıldız zamanını tanımlamış, yıldız günü ve güneş günü arasındaki dönüşüm eşitliklerini incelemiştik. Şimdi aşağıdaki etkinliği yaparak boylam farkı ve yerel yıldız zamanı arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

2.Etkinlik
Defterinize aşağıdaki gibi bir çizelge oluşturunuz.
Şehir

Boylam

Ankara ile boylam farkı

Şehrin yerel yıldız zamanı

Beş farklı şehir belirleyiniz ve bu şehirlerin boylamlarını araştırıp tablonuzun “Boylam” sütununa kaydediniz.
Ankara’nın boylamı 32˚,8189 dır. Belirlediğiniz her bir şehrin Ankara ile boylam farkını hesaplayıp tablonuzun üçüncü sütununa kaydediniz.
Boylam farkının yıldız dakikası cinsinden değerini hesaplayınız (1˚ = 4 eşitliğini kullanınız.).
Ankara’da yerel yıldız zamanı 12.00 olduğunda belirlediğiniz şehirlerin yerel yıldız zamanı
değerlerini bulup tablonuza kaydediniz.
Belirlediğiniz şehirlerin boylamları ile yerel yıldız zamanları arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yerel yıldız saati ve yerel güneş saatinin gözlemcinin bulunduğu boylama bağlı olarak değişkenlik

gösterdiğini, bu nedenle günlük yaşam için kullanışlı olmadığını biliyorsunuz. Bu değişkenliğin yaratacağı sorunları çözmek amacıyla geliştirilen bölge zamanı uygulamasına göre ülkemizde saat farkı bulunmamaktadır. Buna karşılık Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi yüzölçümü büyük olan
ülkelerde, aynı ülke içerisinde saat farkları yaşanmaktadır.

2. Takvim
Zamanın gün, ay, yıl gibi parçalara ayrılarak düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgeler takvim olarak

adlandırılır. Takvimler toplumların gereksinimlerine göre belirli bir başlangıç zamanını esas alarak düzenlenir. İlk çağlardan günümüze takvimlerin oluşturulmasında Ay ve Güneş’in periyodik hareketleri
dikkate alınmıştır.
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a. Ay ve Güneş’in Periyodik Hareketleri
Ay
Ay’ın kendi ekseni etrafında dönme, Dünya çevresinde ise dolanma hareketi yaptığını biliyorsunuz.
Aşağıda görüldüğü gibi Ay’ın, Dünya çevresindeki yörünge hareketi sonucunda evre adı verilen farklı
şekillerde gözlemlendiğini öğrenmiştiniz. Ay’ın yeni ay evresinden, ardışık iki geçişinin 12 kez tekrar etmesi ile oluşan süre, ay yılı olarak adlandırılır.
Bir başka ifade ile 12 Kavuşul Ay, 1 ay yılı olarak tanımlanmaktadır. Buna göre;
1 Kavuşul Ay = 29,5 gün
12 Kavuşul Ay = 1 ay yılı = 354 gündür.
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Güneş
Dünya’nın hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş’in
çevresinde hareket ettiğini biliyorsunuz. Dünya’nın yandaki
şekilde gösterilen yörünge hareketini tamamladığı süre güneş yılı olarak tanımlanır. Bir başka ifade ile güneş yılı
Dünya’nın güneş çevresinde bir tam dolanım gerçekleştirdiğinde geçen süredir.

Bilgi Damlası
Tüm takvimlerin ortak zaman birimi ortalama güneş günüdür. Ortalama güneş gününün,
24 saat = 1 440 dakika = 86 400 saniye olduğunu biliyorsunuz.
b. Dünya’da En Çok Kullanılan Takvimler

Aztek takvimi

Maya takvimi

Mısır takvimi

Maya takvimi

Yukarıdaki görsellerde çeşitli uygarlıkların kullandığı takvimler yer almaktadır. Dünyada pek çok
örneğini görebileceğiniz bu takvimler kullanım alanı açısından yerel nitelik taşımaktadır. Daha geniş
coğrafyalarda yaygın kullanım alanına sahip olan takvimleri şu şekilde sırayabiliriz:
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On İki Hayvanlı Takvim
Güneş yılı esas alınan bu takvim Orta Asya halkları arasında yaygın olarak kullanılmıştır. İslamiyet’in kabul edilişine kadar Türkler tarafından kullanılan bu takvimde, her yıl bir hayvanla tanımlanmış, 12 yıllık
5 dönem çağ olarak adlandırılmıştır.

Miladi Takvim
İlk olarak Mısırlıların geliştirdiği bu takvim Anadolu uygarlıkları tarafından da yaygın olarak kullanılmıştır. Güneş yılı esasına göre düzenlenen takvimde , Hz. İsa’nın doğum tarihi başlangıç olarak kabul edilmektedir. Temeli ülyen takvimine dayanan miladi takvim, Papa III.
Gregory (Gıregori) tarafından düzenlendiği için Gregoryen (Gıregoryen) takvim olarak da adlandırılmaktadır.
Celali Takvim
Güneş yılına göre düzenlenen takvim, Selçuklu Sultanı Celalettin
Melikşah tarafından hazırlatılmıştır. Astronomik esaslara göre düzenlenen takvimde, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü (hicret)
başlangıç kabul edilmiştir.
İlkbahar (Koç) noktasının yeni yılın başlangıcı olduğu takvim 1 yıl,
365 gün 6 saattir.
Hicri Takvim
Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünün başlangıç kabul edildiği ve ay yılına göre
hazırlanan takvimdir.
Rumi Takvim
Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünün başlangıç olarak kabul edildiği ve güneş
yılı esasına göre hazırlanan takvimdir. Osmanlı İmparatorluğu’nda her alanda Rumi takvim Miladi
takvimin kabul edildiği 1926 yılına kadar kullanılmıştır.
c. Ekli Yıl
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımına göre hazırlanan takvimlerde, 1 tam dolanımın esas alındığını ve bu sürenin 365 gün 6 saat olduğunu biliyorsunuz. Bu süre 24 saate karşılık gelen ortalama güneş
gününün tam katı değildir. 6 saatlik fark dört yılda bir 1 güne tamamlanır. Bu 1 günlük zamanın şubat
ayına eklenmesi ile oluşan yıllara ekli yıl denilmektedir.
Artık yıl olarak da adlandırılan ekli yıl uygulaması, ilk olarak ülyen takviminde gerçekleştirilmiştir.
Ekli yıllar, yılı belirleyen rakamın 4’e tam bölünüp bölünmediği kontrol edilerek bulunur.
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rneğin 88, 1612, 2004 yılları 4’e tam bölünebildiği için ekli yıllardır.
Bu kuralın istisnai bir durumu söz konusudur:
100 ile tam bölünebilen yıllardan sadece 400 ile tam bölünen yıl ekli yıldır.

3.Etkinlik
Aşağıda belirtilen olayların gerçekleştiği tarihleri çizelgenize kaydediniz. Çizelgedeki boş yerleri
kendiniz için önemli olan olayları ve tarihlerini ekleyiniz.
Bu yılların ekli yıl olup olmadığını belirleyerek çizelgenizin üçüncü sütuna kaydediniz.
Olay

Tarih

TBMM’nin açılışı
Cumhuriyet’in ilanı
İstanbul’un fethi
Ay’a ilk insanlı uçuşun gerçekleştirilmesi
İlk Türk uydusunun uzaya gönderilişi
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Ekli yıl olup olmadığı

OKUMA METNİ
EİNSTEİN VE ZAMAN
Zaman, bir anı başka bir anla kıyasladığımızda ortaya çıkan algıdır. Penceremizden dışarıya baktığımızda, görüş alanımıza giren ilk nesne ile ikinci nesneyi gördüğümüz an arasında bir süre olduğunu
düşünür ve arada geçen süreye zaman deriz. İkinci nesneyi gördüğümüz anda, ilk nesnenin bilgisi
beynimizde oluşan bir bilgidir; o bilgiyi yaşadığımız anla karşılaştırarak zaman algısını elde ederiz. Bu
karşılaştırmayı yapmazsak zaman algımız da olmaz. Zaman algı sonucu oluşan ve tamamen algılayana bağlı, göreceli (izafi) bir kavramdır.
Görelilik Teorisi 20. yüzyılın en büyük fizikçisi olan
Albert Einstein’a aittir. İzafiyet Teorisi olarak da bilinen
teoriye göre uzay ve zaman bir algıdır. Mutlak zaman
yoktur; uzay ve zamanı algılamamız, bulunduğumuz
yere ve hareketlerimize bağlıdır. Bir cismin hızına ve
konumuna göre, zaman hızlı veya yavaş geçer. Cisim
hızlandıkça zaman yavaşlar. Yani hız arttıkça zaman
kısalır; daha yavaş akarak sanki durma noktasına yaklaşır.
Bu durumu Einstein’ın çok bilinen ikizler’ örneği ile açıklayabiliriz. Bu örnekte ikiz kardeşlerden
biri Dünya’da kalır, diğeri ışık hızına yakın bir hızla uzay yolcuğuna çıkar. Uzaya çıkan kardeş, geri döndüğünde ikiz kardeşini kendisinden çok daha yaşlı bulur. Bunun nedeni uzayda hızla seyahat eden
kardeş için zamanın daha yavaş akmasıdır.
Bir cismin hızı gibi, konumu da zamanı etkiler. Genel Görelilik Kuramı, çekim merkezlerinin yakınında zamanın daha yavaş aktığını ifade eder.Ünlü fizikçi Stephen Ha king (Sitefın Havking), bu gerçeği
yine bir ikiz örneğiyle şöyle açıklıyor:
Bir çift ikizi düşünelim. Diyelim ki ikizlerden biri dağın tepesinde yaşasın, ötekisi deniz yüzeyinde. İlk ikiz
(yani dağın tepesinde yaşayan) ikincisinden daha çabuk
yaşlanacaktır. Yani yeniden karşılaştıklarında öbüründen daha yaşlı olacaktır.” (Stephen Ha king, Zamanın
Kısa Tarihi, s.54)
Görelilik kuramının doğruluğu, iki bilim adamı; Ignazio Ciufolini (İgnazyo Sifolini) ve Erricos Pavlis (Eriko
Pavli) tarafından çeşitli ölçümler yapılarak kanıtlandı. NASA, pro eye 600 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştı. NASA’nın yetkililerinden olan Erricos Pavlis, Einstein’ın, Dünya gibi büyük cisimlerin kendi eksenleri etrafında dönerken uzay ve zamanı büktüğünü söylediğini, kendilerinin de bundan yola çıkarak araştırma yaptıklarını belirtti. Araştırmanın sonucunda ölçüm yapılan uyduların yörüngesinde Dünya’nın
dönüş yönünde yılda iki metrelik sapma belirlendi. Yani uydular yörüngelerinden yılda iki metre kadar
dışa doğru itiliyorlardı. Bu, Einstein’ın uzay-zaman sürüklenmesiyle ilgili hesaplarıyla 99 uyumlu bir
bulguydu.
Bu kitap için hazırlanmıştır.
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A Aşağıdaki cümleler doğru ise cümlelerin başına D , yanlış ise Y yazınız. Yanlış olduğuna
karar verdiğiniz cümlelerin doğrusunu defterinize yazınız.

(.....) 1. Düzenli tekrarlayan olaylar zaman ölçümünde kullanılabilir.
(.....) 2. Bir yıldızın dik açıklığı ile belirlenen zaman, yıldız zamanı olarak tanımlanır.
(.....) 3. Dünya’nın Güneş çevresindeki dolanma hareketindeki düzensizlikler nedeni ile astronomide ortalama Güneş tanımı kullanılır.
(.....) 4. Bölge zamanı tanımı eşlek kon sayılarına bağlı olarak yapılır.
(.....) 5. Takvimler Ay ve Güneş’in periyodik hareketlerine göre oluşturulur.

B

Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Çevrenizde düzenli tekrarlayan bir olay belirleyip gözlem yapınız. Bu olayı temel alarak bir
zaman sistemi oluşturunuz. Oluşturduğunuz zaman sistemini kısaca açıklayınız.
2. Güneş zamanı ile yıldız zamanı arasındaki farkı kısaca açıklayınız.
3. Ekli yıl nedir? Tanımlayınız. Aile üyelerinizin doğum yıllarının ekli yıl olup olmadığını belirleyiniz.

C

Aşağıdaki ifadeleri kutucuklardaki sözcük ya da sözcük gruplarını kullanarak uygun şekilde tamamlayınız.
güneş yılı
Güneş

yerel yıldız

gerçek güneş günü

ortalama Güneş

yıldız

bölge
ay yılı

1. Bir cismin gölgesinin oluşumundan yararlanılarak geliştirilen ....................... saatlerinin kullanımı M 1500’lü yıllara dayanır.
2. İlkbahar ılım noktasının saat açısı ....................... zamanı olarak tanımlanır.
3. Bir gözlemcinin meridyeninden Güneş’in ardışık iki geçişi arasındaki süre ....................... eşittir.
4. Aynı saat dilimindeki bölgelerde kullanılan ortalama Güneş zamanı ....................... zamanı
olarak adlandırılır.
5. Ay’ın yeniay evresinden ardışık iki geçişinin 12 kere tekrarlanması ile bir ....................... oluşur.
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Ç

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ortalama Güneş’in tanımlanmasının nedenlerinden
değildir?
I. Dünya’nın yörünge hareketi sırasında hızının sabit olmaması
II. Güneş’in görünür hareketinin gök Ekvatoru üzerinde olmaması
III. Ay’ın Dünya etrafında yörüngesinin Dünya’nın yörünge düzlemi ile çakışık olmaması
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I - II
E. II - III

2.

Bir yıldız günü aşağıda verilen değerlerden hangisine eşittir?
A. 23sa 56dk 4s
D. 23sa

3.

B. 23sa 56dk
E. 23sa 57dk

Saat boylamları arasındaki açı kaç derecedir?
A. 60˚
D. 15˚

4.

C. 24sa

B. 45˚
E. 5˚

C. 30˚

Ülkemizde kullanılan bölge zamanı hangi boylama karşılık gelmektedir?
A. 15˚ batı boylamı
B. 15˚ doğu boylamı
C. 30˚ batı boylamı
D. 30˚ doğu boylamı
E. 45˚ doğu boylamı

5.

1 ay yılı kaç güne eşittir?
A. 350
D. 364

6.

B. 354
E. 366

C. 360

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri miladi takvimin özelliğidir?
I. İlk olarak Mısırlılar tarafından kullanılmıştır.
II. Güneş yılına göre düzenlenmiştir.
III. Gregoryen takvim olarak da adlandırılır.
I . 12 yıllık 5 dönem çağ olarak tanımlanır.
A. Yalnız II

7.

B. Yalnız I

D. I - II - III

E. II - III - I

Ay yılına göre düzenlenen ve Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç
kabul eden takvim hangisidir?
A. Celali takvimi
D. On iki hayvanlı takvim

8.

C. II - I

B. Hicri takvim
E. Miladi takvim

C. Rumi takvim

Aşağıdakilerden hangisi ekli yıl değildir?
A. 208
D. 2004

B. 624
E. 2100
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C. 1200

6. ÜNİTE

UZAY BİLİMLERİ VE UZAY
ÇALIŞMALARI
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ÜNİTE KONU BAŞLIKLARI
1. Uzay Bilimleri
2. Uzay Çalışmaları
3. Evrende Hayat ar mı?
4. Uzaya Seyahat ve Uzayda Yerleşim

Bu üniteyi tamamladığınızda
 Uzay bilimlerini astronomi ve diğer temel bilimlerle ilişkilendirecek,
 Uzay bilimlerinin alt dallarını sıralayarak kapsamlarını açıklayacak,
 Uzay çalışmalarının amaçlarını sıralayacak,
 Uzay çalışmalarının gelişimini açıklayacak,
 Uzay çalışmalarının yaşamımızdaki etkilerini örneklerle açılayacak,
 Uzay çalışmalarında kullanılan temel araçları tanıyacak,
 Uyduların yaşamımızdaki önemini fark edecek,
 Evrende başka hayat izleri olup olmadığı konusunda tahminlerce bulunacak,
 Astronot olabilme kriterlerini belirtecek,
 Astronomlar ile astronotların çalışma alanlarını ayırt edecek,
 Uzay kolonisi kavramını ve uzayda koloni kurma ihtiyacının gerekçelerini açıklayacak,
 Bir uzay kolonisi tasarlayarak bu kolonide nelere ihtiyaç duyulduğuna ilişkin tahminlerde
bulunacaksınız.
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1. Uzay Bilimleri

a. Uzay Bilimleri ve Alt Alanları
Evrenin Dünya atmosferi dışında kalan bölümünün uzay olarak tanımlandığını öğrenmiştiniz. Bu
nedenle uzayla ilgili bütün çalışmaları uzay bilimleri başlığı altında toplayabiliriz.
Başlangıçta gök cisimlerinin, gökyüzündeki konumları ile ilgilenen sınırlı sayıdaki çalışmalar 19 ve
20. yy.da teknolo ideki hızlı gelişmeyle beraber başlıca iki alana ayrılmıştır.
Gözlemsel Astronomi
Teleskop ve benzeri araçlar kullanarak gök cisimlerini gözlemlemeye dayanan uzay bilimidir.
Teorik Astrofizik
Astronomların gözlemlerini fizik terimleri ve teorik yaklaşımlar kullanarak modelleyen uzay bilimidir.
Gözlemsel astronomi ve teorik astrofizik birbirini destekleyen alanlardır. Konu alanı bakımından
uzay bilimlerini aşağıdaki gibi alt alanlara ayırabiliriz:
Yıldız Bilimi
Yıldızların yapısını, yaşam süreçlerini kısaca yıldızlar ile ilgili bütün
konuları içine alan alt alandır. Samanyolu’nda gözlemlenebilir 300 milyar, evrende ise en az 7.1022 yıldız olduğunu düşünürseniz bu alanda

çalışan bilim insanlarının araştırma alanlarının genişliğini tahmin edebilirsiniz.
Gezegen Bilimi
Evrendeki gezegenlerin yapıları, oluşum şekilleri, gezegenler arası
ortam vb. konu edinen alt alandır.

NASA’nın uzaya gönderdiği Kepler teleskobu, gezegen araştırmalarında önemli veriler elde ederek bilim insanlarının çalışmalarına ışık tutmaktadır.
Galaktik Astronomi
Gök Adasal Bilim olarak da adlandırılan bu alt alan gezegenimizin
de içerisinde bulunduğu Samanyolu gök adasını konu edinir.

Ekstragalaktik Astronomi
Samanyolu dışında kalan galaksileri konu edinen alt alandır. Yakın
ve uzak ekstragalaktik astronomi olmak üzere iki alana ayrılmaktadır.
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Kozmoloji
Evren bilimi olarak da adlandırılan bu alt alan bir bütün olarak evreni
konu edinmektedir.

b. Uzay Bilimleri ve Diğer Bilimler
1. ünitede “Astronominin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Alt Alanları” konu başlığı altında astronominin
diğer bilimlerle ilişkisini incelemiştiniz. Şimdi kitabınızın 21, 22. sayfalarında öğrendiğiniz arkeoastronomi, astromatematik, astrofizik, astrokimya, astrobiyolo i ve astro eolo i dışında kalan bazı bilim dallarını
inceleyelim:
Uzay Araçları ve Yolculuk Bilimi
ules erne’in ( ül ern, 1828-1905) 1865 yılında yayımlanan Ay’a Seyahat adlı eseri insanoğlunun uzaya yolculuk konusundaki merakını yansıtmaktadır. Astronotik olarak da adlandırılan uzay araçları ve yolculuk bilimi 1950 yılına kadar kuramsal
düzeyde iken aynı yıl Paris’te toplanan I. Astronotik Konferansı
bu alandaki çalışmalara yeni bir boyut kazandırmıştır. 1957 yılında uzaya Sputnik-1 uzay aracının fırlatılmasıyla hız kazanan
çalışmalar günümüzde h l devam etmektedir. Astronotik, uzay
araçlarının (insanlı veya insansız) yapımı, yolculuk koşulları vb.
ile ilgilenir.
Uzay Kolonisi ve Savunması Bilimi
Dünya dışında uzayda kurulması düşünülen kolonilerin, kuruluş çalışmalarını, sürdürebilirliklerini, savunmalarını konu edinen bilim dalıdır.

2. Uzay Çalışmaları

a. Uzay Çalışmalarının Amaçları
Uzay çalışmalarının amaçlarının neler olduğunu İnternet, ansikolpedi vb. bilimsel kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı görsel malzemelerle destekleyerek hazırlayacağınız slayt gösterisini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Birincil olarak bilimsel amaçlı yürütülen uzay çalışmaları, ilişkili olduğu diğer bilim dallarının da gelişmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra haberleşme ve gözlem uyduları gerek hizmet alanları ile gerekse üretim teknolo ileri ile ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlar. Ülkemizde bu çalışmalar TÜBİTAK
bünyesinde oluşturulan Uzay Teknolo ileri Araştırma Enstitüsü önderliğinde yürütülmektedir.
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b. Uzay Çalışmalarının Gelişimi
1957 yılında uzaya
gönderilen Sputnik 1 ilk
yapay uydu olma özelliği
taşımaktadır.

Yuri Gagarin
(1934-1968)
ostok-1 uzay aracı
ile uzaya çıkan ilk
insan oldu.

alentina ( alentina Tereşkova -1937)
1963 yılında ostok - 6
uzay aracı ile uzaya çıkarak uzaya çıkan ilk
kadın olmayı başardı.

Neil Armstrong
(Niyl Armstırong, 1930 2012) 1969 yılında Ay’a
ilk ayak basan insan oldu.

1971 yılında uzaydaki görevine başlayan uzay aracı, Salyut-1 24 gün görevde
kalarak “ilk uzay istasyonu” olma unvanını
kazandı.

Pioneer -10 (Paynır-10) uzay aracı 1972
yılında uzaya fırlatılmış,
1983 yılında Neptün’ü
aşan ilk insansız uzay aracı olmuştur.

1981 yılında Colombia (Kolombiya) ile tekrar kullanılabilme özelliğine sahip uzay mekikleri, uzay çalışmalarındaki yerlerini aldı.

Uzay çalışmalarının ilklerini İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırma verilerinizi görsel malzemelerle destekleyerek hazırlayacağınız
slayt gösterisini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ülkemizde uzay çalışmalarının Uzay Teknolo ileri Araştırma Enstitüsü başkanlığında yürütüldüğünü
biliyorsunuz. Ülkemizin d hil olduğu ve günümüzde devam eden bazı pro eleri tanıyalım:
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RASAT araştırma uydusu, BİLSAT’tan sonra ülkemizin sahip
olduğu ikinci uzaktan algılama uydusudur. Haritacılık, afet izleme,
şehircilik ve çevre planlama, uydunun kullanım alanlarıdır.

27 Eylül 2003 tarihinde fırlatılan BİLSAT ülkemizin ilk gözlem uydusu olma özelliğini taşımaktadır.

Uzaya gönderilen yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydusu
Göktürk-2, 18 Aralık 2012’de uzaya fırlatılmıştır.

c. Uzay Çalışmalarının Yaşamımıza Etkileri
Besin saklama yöntemlerinden birisi olan dondurma işleminin NASA tarafından astronotların yiyeceklerini uzun süre saklamak için geliştirilen bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz?
Uzay çalışmalarında geliştirilen pek çok teknolo i, bugün günlük
yaşamımızın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.

Termometre

ücut sıcaklığını kulaktan ölçebilen di ital termometreler,NASA’nın
kızılötesi sensör teknolo isi ile yıldızların sıcaklıklarını ölçen aletlerden yararlanılarak geliştirilmiştir.

Kontak lens

oystick

Kontak lensler ve çizilmez gözlük ideo ve bilgisayar oyunlarının
camları astronotların başlıkların- ayrılmaz bir parçası olan oystickda kullanılan teknolo iden yarar- ler (coysitik) uzay araçları için gelanılarak geliştirilmiştir.
liştirilen teknolo iden yararlanılarak kullanıma sunulan bir başka
üründür.
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Şeffaf diş teli

Güvenlik oluğu

Uyduların uzaya fırlatıldıktan sonra şekillerini korumasını sağlayan NİTİ adı verilen alaşım, ortodontide kullanılmaktadır. Bu
alaşımla yapılan şeffaf diş telleri, dişler düzelinceye kadar şeklini koruyarak hastaların
acısız tedavi görmelerini sağlamaktadır.

Uzay araştırmaları sırasında, ıslak
zeminden kaynaklanan güvenlik sorunlarını gidermek için kullanılan teknik daha
sonra otoyollarda, uçak pistlerinde kullanılmaya başlandı. Yüzeydeki suyu azaltmaya yarayan güvenlik olukları havuz vb.
alanlarda da kullanılmaktadır.

Astronot ayakkabılarındaki teknolo iden yararlanılarak üretilen spor ayakkabıları, su tutmayan ve
sürtünmeyi en aza indiren kumaşlardan üretilen mayolar, uzay araçlarında sarsıntıyı azaltmak için kullanılan şok emici süngerlerle üretilen yataklar, su filtreleri uzay teknolo isinin günlük yaşamımıza kattığı
diğer araçlardır.

Uzay araçlarındaki kusurların tespit edilebilmesi için kullanılan teknolo i, bugün farklı kanser türlerinin erken teşhisinde çok önemli bir yeri olan tıbbi cihazlarda kullanılmaktadır.
Herhangi bir nedenle kolunu, bacağını kaybeden hastalara uygulanan protezler, uzay teknolo isinde
geliştirilen robotlardan yararlanılarak çok daha işlevsel h le getirilmiştir.
Uzay teknolo isinden yararlanarak geliştirilen günlük yaşamda kullandığımız veya insanoğlunun yaşam kalitesini artırmasını sağlayan uygulamaların neler olduğunu İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız.
Araştırma sonuçlarınızı görsel malzemelerle destekleyerek hazırlayacağınız posteri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
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ç. Uzay Çalışmalarında Kullanılan Araçlar
2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından geliştirilen -2

roketleri, savaş sonrasında uzay araçlarının geliştirilmesine temel

olan bir teknolo iye sahiptir. Aşağıdaki şekilde -2 roketinin yapısı
gösterilmiştir. Şekli incelediğinizde yakıtın ve bu yakıtın yanmasını
sağlayacak gazın roket içerisinde olduğunu fark etmiş olmalısınız.

Yakıtın yanması ile elde edilen itici güç (hareket yönüne zıt yönde
dışarı itilen sıcak gaz) sayesinde roket hareket eder.

Roketler hava sürtünmesini en aza indirecek şekilde tasarlanan uzay araçlarıdır. İnsanlı veya insansız uzay uçuşlarında kullanılabilirler.

Otomatik jiro
kontrolü

Güdüm ışını ve radyo
kontrol alıcıları

Alkol (Etanol) - su
karışımı

Roket gövdesi

Sıvı oksijen
Hidrojen peroksit tankı
Hidrojen peroksit motoru

Soğutma tankı

Turbo yakıt pompası
Motor gövdesi/çerçevesi
Oksijen/alkol brülör kapaklar
Sabitleştirme
kanatları

Yanma odası
Alkol enjeksiyonu

İstikamet
dümenleri

Uçuş dümenleri
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Aşağıdaki görselde bir roket yardımıyla uzaya gönderilen Apollo uzay aracının yapısı yer almaktadır. NASA’nın Apollo Pro esi kapsamında üretilen bu uzay araçları 1968-1972 yılları arasında çeşitli kereler Ay’a insanlı uçuşlar gerçekleştirmiştir.

APOLLO UZAY ARACI
Isı Giderici

ırlatma Kurtarma
Kulesi

Komuta Modülü

Motor
Ay Örümceği
Adaptörü

Hizmet Modülü

Ay Örümceği
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1981 yılından itibaren uzay çalışmalarında kullanılmaya başlayan uzay mekikleri; yeniden kullanı-

labilmeleri, büyük uyduları kolaylıkla taşıyabilmeleri, içlerinde bulunan laboratuvarlar sayesinde çeşitli

deneylerin yapılmasına imkan vermeleri gibi özellikleri ile roketlere göre avanta lıdırlar. Ancak kullanıldıktan sonra bakımlarının oldukça maliyetli olması dezavanta larıdır. Yukarıdaki şekilde bir uzay mekiği-

nin uçuşu sırasında gerçekleşen olaylar aşamaları ile gösterilmektedir
gösterilmektedir.

Üstteki görselde 1981 yılında uzaya gönderilen ilk uzay mekiği Columbia (Kolombiya)’nın fırlatılış
anı gösterilmektedir.
Challenger (Çalıncır), Discovery (Diskovıry), Atlantis ve Endeavour (Endovır) uzay çalışmalarına katılan diğer uzay mekikleridir.
Dünya’nın çekim alanının dışında gezegenleri,
gök cisimlerini veya galaksiler arası uzay boşluğunu
incelemek amacıyla uzaya gönderilen uzay sondaları
robotik uzay araçlarıdır. ABD dışında Rusya, Çin, aponya, Ukrayna ve Avrupa Uzay A ansı’na (ESA) ait
uzay sondaları uzayda araştırmalarına devam etmektedir. Yandaki görselde üpiter uydusu Europa ve oyeger ( oyecır) uzay sondası yer almaktadır.
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Uzun süreli konaklama ve çalışmaya uygun

şekilde geliştirilen bir başka uzay aracı da uzay istasyonlarıdır.

Yandaki görselde h len kullanımda olan Ulus-

lararası Uzay İstasyonu (UUİ) yer almaktadır. Bu
istasyonun kullanımı uluslararası antlaşmalarla

belirlenmiştir. Biyolo i, fizik, kimya, astronomi, meteorolo i gibi pek çok alanda deneyler yapılmasına
imk n sağlayan bu istasyonun 2024 yılına kadar
görev yapması planlanmaktadır.

1. ünitede astronomide kullanılan gözlem a-

raçlarını incelerken uydulardan da bahsetmiştik.

1957 yılında uzaya fırlatılan Sputnik-1 ilk yapay uydu olma özelliği taşımaktadır. Bugün uzayda

yaklaşık 3500 yapay uydu olduğu tahmin edilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre haberleşme uyduları,

astronomi uyduları, meteorolo i uyduları, keşif (casus)
uyduları, seyir (navigasyon) uyduları ve gözlem uyduları
olmak üzere çeşitli gruplara ayrılabilir. Uzay sondaları
ve uzay istasyonları da aslında birer yapay uydudur.

Yandaki görselde ülkemizin ilk yer gözlem uydusu

RASAT üzerinde çalışmalar yapan TÜBİTAK uzay çalışanları yer almaktadır.

Astronomi Uyduları

Uzay gözlemevleri olarak da adlandırabileceğimiz bu uydular atmosferin gözlem koşulları üzerinde-

ki olumsuz etkisini ortadan kaldırdığı için uzay araştırmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Üzerlerinde gök cisimlerini izlemeyi sağlayan çok güçlü teleskoplar bulunur.
Haberleşme Uyduları

Radyo, televizyon yayınlarının daha geniş alanlardan izlenebilmesi, telefon, İnternet gibi iletişim

araçlarının kullanılabilmesi için uzaya gönderilen uydulardır.
Meteoroloji Uyduları

Dünya’daki meteorolo ik olayları gözlemlemek, verileri kaydetmek için kullanılan uydulardır. Hava

tahmin raporlarının düzenlenmesinde bu uydulardan yararlanıllır.
Keşif (Casus) Uydular

Askerî amaçlı takip araçlarıdır. Atmosfer dışında yörünge hareketleri sırasında ülkelerin anlık askerî

hareketlerini takip ederek veri toplar.
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Seyir (Navigasyon) Uyduları

Radyo sinyalleri yardımıyla mobil cihazların yerlerinin tespiti için kullanılan uydulardır. Gemilerde,

uçaklarda, otomobillerde, cep telefonlarında ve bilgisayarlarda kullanılan sistemler sayesinde çok küçük
hatalarla konum belirlenebilmektedir.
Gözlem Uyduları

Sivil amaçlı gözlem uydularıdır. Maden yataklarının tespiti, doğal felaketlerin izlenmesi, hayvan

göçlerinin takibi, haritaların oluşturulması gibi çok çeşitli amaçlar için kullanılabilirler.

Bilgi Damlası
Global Positioning System (Gılobal Posişıning
Sistem) Türkçe karşılığı ile Küresel Konumlama
Sistemi her türlü hava koşulunda en az dört uydu
yardımıyla yer ve zaman bilgileri sağlayan bir sistemdir.
Bir tür uydu ağı olan bu sistem uydular tarafından yayımlanan sinyallerin, GPS alıcıları tarafından
alınıp yorumlanmasına dayalı çalışır. Alıcının enlem, boylam ve yüksekliği bu sistemle belirlenebilir.

Çalışma alanlarına göre uydu çeşitleri ile ilgili kitabınızda yer alan bilgiler ışığında uydu çeşitleri ile ilgili İnternet, dergi, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırma yapınız.
Araştırma sonuçlarınızdan yararlanarak uyduların yaşamımıza etkilerini konu
alan bir rapor hazırlayınız. Hazırladığınız raporu sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
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3. Evrende Hayat Var mı?
ABD’li gök bilimci ve astrobiyolog Carl
Sagan’ın (Karl Sagan, 1934-1996) aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Contack (Kontakt-Temas) adlı film, pek çok benzerinde olduğu gibi
evrende başka canlılar olup olmadığı sorusu üzerine kurgulanmıştır.

Evrende Dünya dışında başka bir gezegende yaşam olup olmadığı sorusu her zaman insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Bu soruya cevap bulmak amacıyla yürütülen pro elerden birisi SETİ programıdır. Dünya Dışı Akıllı Canlı Arayışı (SETİ) 1970’li yıllardan beri
devam etmektedir. Bugün bu pro enin önemli bileşenlerinden birisi
Berkeley Üniversitesi tarafından yürütülen seti home çalışmasıdır. Bu pro e ile İnternet bağlantılı bilgisayara sahip olan bütün meraklıların radyo ve teleskop verilerini ücretsiz olarak indirip inceleyen bir programla çalışmaya katılması amaçlanmaktadır.
Dünya dışında evrenin herhangi bir yerindeki olası yaşamı araştırmak için yanda görülen radyo teleskoplarından yararlanılmaktadır.
Yandaki görselde Puerto Rico (Porto Riko)’da bulunan 305 m çaplı Arecibo (Ariçibo) teleskobu görülmektedir. Bu teleskoplar elektromanyetik spektrumun radyo dalgaları frekans aralığında çalışan alıcılardır.

Dünya dışında evrenin herhangi bir yerinde farklı uygarlıklara

rastlanma olasılığının oldukça yüksek olduğuna ilişkin görüşler ile
bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın elde edilememiş olması
arasındaki çelişki ermi Paradoksu olarak adlandırılır.

Yukarıda söz edilen ermi Paradoksu’nun temelini ve bu pa-

radoks için geliştirilen teorik açıklamaları farklı bilimsel kaynaklardan araştırınız. Size en yakın gelen açıklamayı dikkate alarak paradoks için kendi açıklamanızı oluşturunuz.

Araştırma sonucunda oluşan farklı düşünceleri sınıfınızda

öğretmeninizin gözetiminde oluşturacağınız bir tartışma ortamında değerlendiriniz.

Tartışma sonucunda ulaşılan sonuçları defterinize not ediniz.
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Astrobiyoloji ve Dünya Dışı Yaşam
Astrobiyolo inin evrende yaşamın ortaya çıkış sürecini araştıran bir bilim dalı olduğunu öğrenmiştiniz. Egzobiyolo i olarak da adlandırılan bu bilim dalı Dünya dışında da yaşam olabileceği kabullenmesinden hareketle çalışmalarını yürütür. İlk astrobiyolo i programı NASA tarafından 1960 yılında belirlenmiştir.
Astrobiyolo inin NASA tarafından belirlenen amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
1. Evrendeki yaşanabilir ortamların doğasını ve dağılımını anlamak,
2. Geçmişte var olan veya bugün h len yaşanabilir olan ortamların yaşam belirtilerini araştırmak,
3. Gezegensel belirtilerden yola çıkarak yaşamın nasıl meydana gelebileceğini anlamak,
4. Dünya’nın erken biyosferini, karmaşık yaşamın oluşumunu anlamak,
5. Yaşamın çevresel sınırlarını anlamak,
6. Yaşamın geleceğini şekillendiren ilkeleri anlamak,
7. Evrendeki yaşam işaretlerinin nasıl farkına varılacağını tanımlamak.
a. Kimler Uzay Yolculuğu Yapabilir?
2001 yılında ABD’li Dennis Tito (Dönis
Tito)’nun Soyuz uzay aracı ile gerçekleştirdiği
yolculuktan sonra uzay turizmi ve uzay turistleri pek çok insanın ilgisini çekmektedir.
Çok yüksek maliyete sahip olan bu yolculuk için isteklilerin belirli bir süre eğitim almaları
dışında özel bir koşul aranmamaktadır.
Uzay çalışmalarını yürüten kurumlar uzay
turistlerini, uçuş katılımcısı olarak adlandırarak
astronotlardan ayırmaktadır. Uzay çalışmalarına katılmak üzere eğitim alan astronotlar belirli
özellikleri taşımak zorundadır. Astronotları görevine göre pilot astronotlar ve alan uzmanı
astronotlar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.
Pilot astronotların belirli bir uçuş deneyimine
sahip olmaları gerekir. Alan uzmanı astronotların ise daha önceden uçuş deneyimine sahip
olmaları gerekmez.
Her iki astronot grubu için de eğitim durumu belirleyici kriterdir. Uluslararası geçerliliği olan bir eğitim
kurumunda mühendislik veya temel doğa bilimleri eğitimi almayanlar astronot olamaz.
Sağlık ve fiziksel koşullar da astronot olmak için önemlidir. Her iki astronot grubunun da temel sağlık kontrolünden geçebilecek yeterlikte olması gerekir.

Bilgi Damlası

Astronot olabilmek için kan basıncınızın (tansiyon), oturur h lde iken 140/90 mm Hg olması
gerekir.
Pilot astronotların 155-188 cm, alan uzmanı astronotların ise 146-190 cm boy sınırı vardır.
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b. Uzayda Yaşam

Astronot olmanın bütün koşullarını
sağladığınızda, önünüzde geçmeniz gereken zorlu bir eğitim ve sonsuz bir uzay sizi bekliyor demektir.
Peki uzayda yaşamın zorlukları nelerdir?

Uzun süreli yer çekimsiz ortamda
kalmak, omurganın esnemesine
neden olurken kas ve kemikler
daha az kullanıldıkları için zayıflar.

Yediğiniz yiyeceklerin midenizde
hareket ettiğini hissedebilirsiniz ve
pipet kullanmadan sıvı gıdaları tüketemezsiniz.

Astronotları en çok zorlayan konulardan birisi
de uyku sorunudur. Bunun yanı sıra uzaydaki
güçlü ışımalar astronotların göz sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.

c. Uzay Kolonileri
Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer olarak tanımlayabileceğimiz koloni kavramını
pek çok canlı türü için kullanabiliriz. rneğin arılar
yandaki görselde gördüğümüz gibi koloniler h linde
yaşayan canlılardır. İnsanlar da tarihin farklı dönemlerinde koloniler kurmuşlar, yaşamlarını bu şekilde sürdürmüşlerdir. Uzayda da koloniler kurulabilir mi? Uzay kolonisi fikrinin ortaya çıkış nedeni nedir?
Dünya kaynaklarının bir gün tükenebileceği,
insan ırkının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kala-

bileceği gibi düşünceler bilim insanlarını bu tehlikelere karşı çözüm arayışına itmiştir.
Yanda 1970’li yıllarda NASA Ames Araştırma
Merkezi tarafından gerçekleştirilen uzay kolonileri tasarımına yönelik çalışmaya ait bir görsel verilmiştir.
Günümüzde daha uzak gezegenlere ulaşabilmek için Ay’da bir koloni kurulması düşüncesi daha gerçekçi görülmektedir.
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Üstteki görsellerde uzayda kurulması planlanan kolonilere ait tasarımlar yer almaktadır.
Yandaki görselde Avrupa Uzay A ansı’nın
Ay’da gerçekleştirilecek olası koloni için düşündüğü
pro e yer almaktadır.
Siz hangi kolonide yaşamak isterdiniz? Kendi
koloninizi tasarlamak ister misiniz?

2.Etkinlik
Benim Uzay Kolonim
 İnsanlar yerleşim yerlerinde ne gibi özellikler arar?
 Yaşamınızı devam ettirmeniz için zorunlu olan unsurlar nelerdir?
Yukarıdaki soruların cevaplarını da dikkate alarak dünya dışında bir uzay kolonisi tasarlayınız.
Tasarımınızı gerçekleştirirken pro e çalışmalarının taşıması gereken nitelikleri dikkate almayı
unutmayınız.

Bilgi Damlası
Arizona’da 1990’ların başında gerçekleştirilen dünyanın
en büyük ekolo i pro esi Biyosfer II, yaklaşık 13000 m2 lik alana
sahipti. İçerisinde, dünya üzerindeki farklı ekosistemlerin örneklerini bulunduran yapının, 2 yıl boyunca 8 kişiye ev sahipliği yapması planlanmıştı.
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A Aşağıdaki cümleler doğru ise cümlelerin başına D , yanlış ise Y yazınız. Yanlış olduğuna
karar verdiğiniz cümlelerin doğrusunu defterinize yazınız.

(.....) 1. Uzay ile ilgili bütün çalışmaları uzay bilimleri başlığı altında toplayabiliriz.
(.....) 2. Kozmolo i uzay bilimlerinin ilişkili olduğu bir bilim dalıdır.
(.....) 3. Uzay araçları ve bu araçlarla yapılan yolculukları konu edinen bilim dalı astronotik olarak
adlandırılır.
(.....) 4. Ülkemizde uzay çalışmaları TAEK koordinasyonu altında yürütülmektedir.
(.....) 5. Göktürk-2 yapımı h len devam eden ülkemize ait bir uydu pro esidir.
(.....) 6. Roketler uzay çalışmalarında kullanılan araçlardan birisidir.
(.....) 7. Keşif uydularının amacı yeni gezegenler bulmaktadır.
(.....) 8. Evrendeki yaşanabilir ortamların doğasını ve dağılımını araştırmak astrobiyolo inin konusudur.

B

Aşağıdaki ifadeleri kutucuklardaki sözcük ya da sözcük gruplarını kullanarak uygun şekilde tamamlayınız.
gözlemsel astronomi
teorik astrofizik

RASAT

Salyut-1

ekstragalaktik
Kozmolo i

Apollo

Sputnik-1

BİLSAT
astronot

1. Uzay bilimlerinin, Samanyolu dışında kalan galaksileri konu edinen alt alanı .......................
....................... astronomi olarak adlandırılır.
2. Uzay bilimleri başlıca ....................... ....................... ve ....................... ....................... olarak
iki ana alana ayrılır.
3. İlk yapay uydu ....................... 1957 yılında uzaya gönderilmiştir.
4. İlk uzay istasyonu ....................... 1971 yılında uzaya gönderilmiştir.
5. Ülkemizin sahip olduğu uzaktan algılama uyduları ....................... ve ....................... afet izleme, haritacılık ve çevre konularında kullanılmaktadır.
6. Uzay çalışmalarına katılmak üzere eğitim olan kişiler ....................... olarak adlandırılır.

C

Aşağıdaki çoktan seçmeleri soruları cevaplayınız.
1.

Aşağıdakilerden hangisi uzay bilimlerinin alt alanlarından birisi değildir?
A. Yıldız bilimi
D. Astromatematik

B. Gezegen bilimi
E. Kozmolo i
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C. Galaktik astronomi

2.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri uzay kolonisi ve savunma biliminin konu alanıdır?
I. Kolonilerin kuruluşu
II. Kolonilerin sürdürülebilirliği
III. Koloniler arası yolculuk
I . Kolonilerin savunulması
A. Yalnız I
D. I-II ve III

3.

B. Yalnız III
E. I - II ve I

C. I - I

Aşağıdakilerden hangisinde uzay çalışmalarının gerçekleştirildiği tarihlere göre yapılan sıralama doğru verilmiştir?
I. Yuri Gagarin’in ostok-1 ile uzaya çıkışı
II. Pioneer-10 uzay aracının fırlatılması
III. alentina Tereshkova’nın ostok-6 ile uzaya çıkışı
I . Colombia uzay mekiğinin fırlatılması
A. I - III - II - I
D. I - II - III - I

4.

B. II - I - III - I
E. II - III - I - I

C. III - I - II - I

Aşağıdakilerden hangisi, uzay çalışmalarında kullanılan araçlardan günlük hayata uyarlanan
ürünlerinden biri değildir?
A. Di ital termometreler
B. Şeffaf diş telleri
C. Çizilmez gözlük camları
D. Su filtreleri
E. Çelik tencereler

5.

Aşağıdaki araçlardan hangisi ya da hangileri uzay çalışmalarında kullanılır?
I. Roketler
II. Uzay mekikleri
III. Uzay sondaları
I . Uydular
V. Robotlar
A. II - III
D. I - II - III - I -

6.

B. II - III - I
E. I - II - III -

C. I - II - III

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ülkemizin uzay pro elerinden birisi değildir?
I. Göktürk-1
II. BİLSAT
III. RASAT
I . ARES

A. Yalnız III
D. II - III

B. Yalnız I
E. III - I
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C. I - I

7.

Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarının amaçlarından birisi değildir?
A. İlişkili olduğu diğer bilim dallarının gelişimine katkı sağlamak
B. Haberleşmenin gelişimine katkı sağlamak
C. Üretim teknolo ileri ile ekonomiye katkı sağlamak
D. Bilimsel soru ve sorunlara çözüm üretmek
E. Turizm sektöründe yeni alanlar yaratmak

8.

Aşağıdakilerden hangisi Dünya dışı yaşamı araştırma pro esidir?
A. Kepler
D. Apollo

9.

B. Seti
E. Arecibo

C. Atlantis

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri astronot olabilme koşulları arasında yer alır?
I. Uluslararası geçerliliği olan bir eğitim kurumunda mühendislik veya temel doğa bilimleri
eğitimi alma
II. Oturur h ldeki kan basıncının 140-90 mm Hg olması
III. Zorunlu eğitimini başarı ile tamamlama
I . Ağırlığının 50-90 kg arasında olması
A. Yalnız I
D. I - II - III

B. Yalnız III
E. I - II - I

C. I - II

10. Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarına katılan astronotların karşılaşabileceği zorluklardan değildir?
A. Pipet kullanmadan sıvı gıdaları tüketememek
B. Aşırı kilo almak
C. Kemik ve kasların zayı aması
D. Uykusuzluk sorunu
E. Görme bozuklukları

11. Aşağıdakilerden hangisi uzayda koloni kurma çalışmaları için bir gerekçe oluşturmaz?
A. Yeni yerler keşfetme isteği
B. Dünya kaynaklarının tükenme riski
C. İnsan ırkının yok olma tehlikesi
D. Uzak galaksilere yolculuk isteği
E. Diğer gök cisimlerindeki olası yer altı zenginliklerini kullanabilme isteği
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PROJE ÖDEVİ
NOT: Maketi istediğiniz boyutta hazırlayabilmeniz için renkli fotokopiyle çoğaltınız.
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GÖK OLAYLARI YILLIĞI
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03 Ocak Dünya Güneş’e en yakın konumunda (147 Milyon km)
03 Ocak Ay ve Jüpiter birbirine yakın görünümde
06 Ocak Venüs en büyük batı uzanımında (47°)
09 Ocak Ay Dünya’ya en uzak konumunda (406.115 km)
12 Ocak Ay ve Mars birbirine yakın görünümde
21 Ocak Ay Dünya’ya en yakın konumunda (357.345 km)
22 Ocak Venüs ve Jüpiter birbirine çok yakın konumda
31 Ocak Ay ve Jüpiter birbirine çok yakın konumda

Gök Olayları

Yeniay
05 Şubat

İlkdördün
13 Şubat

01 Şubat Ay, Venüs, Jüpiter ve Satürn birbirlerine yakın konumda
05 Şubat Ay Dünya’ya en uzak konumunda (406.555 km)
10 Şubat Ay ve Mars birbirine yakın görünümde
18 Şubat Venüs ve Satürn birbirine çok yakın görünümde
19 Şubat Ay Dünya’ya en yakın konumunda (356.845 km)
27 Şubat Merkür en büyük doğu uzanımında (18°)
27 Şubat Ay ve Jüpiter birbirine yakın görünümde

Gök Olayları

Yeniay
06 Mart

İlkdördün
14 Mart

02 Mart Ay, Venüs ve Satürn birbirine yakın görünümde
04 Mart Ay Dünya’ya en uzak konumunda (406.350 km)
11 Mart Ay ve Mars birbirine yakın görünümde
19 Mart Ay Dünya’ya en yakın konumunda (359.380 km)
20 Mart İlkbahar Ilımı (gece ve gündüz süreleri eşit)
27 Mart Ay ve Jüpiter birbirine çok yakın görünümde
29 Mart Ay ve Satürn birbirine çok yakın görünümde
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Gök Olayları

Yeniay
05 Nisan

İlkdördün
12 Nisan

Dolunay
19 Nisan

Sondördün
27 Nisan

Dolunay
19 Mayıs

Sondördün
26 Mayıs

Dolunay
17 Haziran

Sondördün
25 Haziran

01 Nisan Ay Dünya’ya en uzak konumunda (405.575 km)
02 Nisan Ay ve Venüs birbirine yakın görünümde
09 Nisan Ay ve Mars birbirine yakın görünümde
11 Nisan Merkür en büyük batı uzanımında (28°)
16 Nisan Mars ve Aldebaran birbirine yakın görünümde
16 Nisan Ay Dünya’ya en yakın konumunda (364.215 km)
23 Nisan Ay ve Jüpiter birbirine yakın görünümde
25 Nisan Ay ve Satürn birbirine yakın görünümde
28 Nisan Ay Dünya’ya en uzak konumunda (404.255 km)

Gök Olayları

Yeniay
05 Mayıs

İlkdördün
12 Mayıs

02 Mayıs Ay, Venüs ve Merkür birbirine yakın görünümde
08 Mayıs Ay ve Mars birbirine yakın görünümde
13 Mayıs Ay Dünya’ya en yakın konumunda (369.015 km)
20 Mayıs Ay ve Jüpiter birbirine yakın görünümde
23 Mayıs Ay ve Satürn birbirine yakın görünümde
26 Mayıs Ay Dünya’ya en uzak konumunda (403.935 km)

Gök Olayları

Yeniay
03 Haziran

İlkdördün
10 Haziran

01 Haziran Ay ve Venüs birbirine yakın görünümde
05 Haziran Ay ve Mars birbirine yakın görünümde
07 Haziran Ay Dünya’ya en yakın konumunda (368.525 km)
16 Haziran Ay ve Jüpiter birbirine çok yakın görünümde
17 Haziran Venüs ve Aldebaran birbirine yakın görünümde
18 Haziran Merkür ve Mars birbirine çok yakın görünümde
18 Haziran Ay ve Satürn birbirine yakın görünümde
21 Haziran Yaz Gündönümü (en uzun gündüz, en kısa gece)
23 Haziran Ay Dünya’ya en uzak konumunda (404.468 km)
24 Haziran Merkür en büyük doğu uzanımında (25°)
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Gök Olayları

Yeniay
02 Temmuz

İlkdördün
9 Temmuz

Dolunay
17 Temmuz

Sondördün
25 Temmuz

04 Temmuz Ay, Mars ve Merkür birbirine yakın görünümde
04 Temmuz Dünya Güneş’e en uzak konumunda (152 milyon km)
07 Temmuz Merkür ve Mars birbirine yakın görünümde
13 Temmuz Ay ve Jüpiter birbirine çok yakın görünümde
16 Temmuz Ay ve Satürn birbirine yakın görünümde
16 Temmuz Tam Ay Tutulması (Bkz. 2019’da Tutulmalar)
21 Temmuz Ay Dünya’ya en uzak konumunda (405.121 km)

Gök Olayları

Yeniay
01 Ağustos

İlkdördün
07 Ağustos

Dolunay
15 Ağustos

Sondördün
23 Ağustos

02 Ağustos Ay Dünya’ya en yakın konumunda (359.545 km)
09 Ağustos Ay ve Jüpiter birbirine yakın görünümde
10 Ağustos Merkür en büyük batı uzanımında (19°)
12 Ağustos Ay ve Satürn birbirine yakın görünümde
17 Ağustos Ay Dünya’ya en uzak konumunda (406.200 km)
30 Ağustos Ay Dünya’ya en yakın konumunda (357.175 km)

Gök Olayları

İlkdördün
06 Eylül

Dolunay
14 Eylül

06 Eylül Ay ve Jüpiter birbirine yakın görünümde
08 Eylül Ay ve Satürn birbirine çok yakın görünümde
13 Eylül Ay Dünya’ya en uzak konumunda (406.360 km)
23 Eylül Sonbahar Ilımı (gece ve gündüz süreleri eşit)
28 Eylül Ay Dünya’ya en yakın konumunda (357.805 km)
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Sondördün
22 Eylül

Yeniay
28 Eylül

Yeniay
30 Ağustos

Gök Olayları

İlkdördün
05 Ekim

Dolunay
14 Ekim

Sondördün
21 Ekim

Yeniay
28 Ekim

Sondördün
20 Kasım

Yeniay
26 Kasım

Sondördün
19 Aralık

Yeniay
26 Aralık

03 Ekim Ay ve Jüpiter birbirine çok yakın görünümde
05 Ekim Ay ve Satürn birbirine çok yakın görünümde
10 Ekim Ay Dünya’ya en uzak konumunda (405.900 km)
20 Ekim Merkür en büyük doğu uzanımında (25°)
26 Ekim Ay Dünya’ya en yakın konumunda (361.402 km)
26 Ekim Ay ve Mars birbirine yakın görünümde
29 Ekim Ay, Merkür ve Venüs birbirine çok yakın görünümde

Gök Olayları

İlkdördün
04 Kasım

Dolunay
12 Kasım

02 Kasım Ay ve Satürn birbirine yakın görünümde
07 Kasım Ay Dünya’ya en uzak konumunda (404.965 km)
08 Kasım Mars ve Spika birbirine yakın görünümde
09 Kasım Venüs ve Antares birbirine yakın görünümde
11 Kasım Merkür’ün Güneş önünden geçişi
23 Kasım Ay Dünya’ya en yakın konumunda (366.745 km)
24 Kasım Ay ve Mars birbirine yakın görünümde
24 Kasım Venüs ve Jüpiter birbirine çok yakın görünümde
25 Kasım Ay ve Merkür birbirine çok yakın görünümde
28 Kasım Ay, Venüs ve Jüpiter birbirine çok yakın görünümde
28 Kasım Merkür en büyük batı uzanımında (20°)

Gök Olayları

İlkdördün
04 Aralık

Dolunay
12 Aralık

05 Aralık Ay Dünya’ya en uzak konumunda (404.230 km)
11 Aralık Venüs ve Satürn birbirine çok yakın görünümde
15 Aralık Merkür ve Antares yakın görünümde
18 Aralık Ay Dünya’ya en yakın konumunda (370.270 km)
22 Aralık Kış Gündönümü (en kısa gündüz, en uzun gece)
23 Aralık Ay ve Mars birbirine çok yakın görünümde
27 Aralık Ay ve Satürn birbirine çok yakın görünümde
29 Aralık Ay ve Venüs birbirine yakın görünümde
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
CEVAP ANAHTARI
1. ÜNİTE ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A 1.Y / 2. D / 3. Y / 4.D / 5.Y / 6.D
B a. II / b.

/ c. III / d. I / e. I / f.I

Ç 1. E / 2. C / 3. B / 4.B
2. ÜNİTE ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A 1.evren / 2. gök adalar, eliptik, normal sarmal, çubuklu sarmal, düzensiz / 3.hidro en, helyum,
ağır elementler / 4.kara cisim

B 1. D / 2. A / 3. E / 4. A / 5. C / 6.E / 7.A / 8.E / 9.A / 10. C
3. ÜNİTE ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A 1.Y / 2.D / 3.D / 4.Y / 5.D
C 1. gök eşleği / 2. zenit, nadiri, öğlen / 3. Koç / 4. gün yayı / 5. günlük hareket
Ç 1.B / 2.A / 3.E / 4.C / 5.B / 6.A / 7. D
4. ÜNİTE ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A 1.D / 2.Y / 3.D / 4.Y / 5.D / 6.D / 7.Y
C 1. her gün, doğuya / 2. takımyıldıza / 3. - ,

/ 5. 21 Mart, 23 Eylül

Ç 1.C / 2.A / 3.B / 4.C / 5.D / 6.D
5. ÜNİTE ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A 1.D / 2.Y / 3.D / 4.Y / 5.D
C 1. güneş / 2. yerel yıldız / 3. gerçek Güneş gününe / 4. bölge / 5. Ay yılı
Ç 1.C / 2.A / 3.D / 4.D / 5.B / 6.D / 7.B / 8.E
6. ÜNİTE ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A 1.D / 2.Y / 3.D / 4.Y / 5.Y / 6.D / 7.Y / 8.D
B 1. ekstragalaktik / 2. gözlemsel astronomi, teorik astrofizik / 3. Sputnik-1 / 4. Salyut-1 /
5. BİLSAT, RASAT / 6. astronot

C 1.D / 2.E / 3.A / 4.E / 5.D / 6.B / 7.E / 8.B / 9.D / 10.B / 11.A
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SÖZLÜK

A
astronom

:

Astronomi bilimi ile ilgilenen bilim insanı.

astronomi birimi (AB) :

Dünya ve Güneş merkezi arasındaki ortalama uzaklığa astronomi birimi
(AB) denir (1 AB = 149.6 106 km).

astronot

:

Uzay araçları ile uzaya giderek uzay çalışmalarına katkıda bulunan kişi.

ayakucu

:

Gözlemcinin bulunduğu noktadaki düşey doğrultusunun, gök küresini deldiği kabul edilen noktalardan, gözlemcinin çevren düzlemi altında bulunan
nokta, nadir.

azimut

:

Bir gök cisminden geçen düşey daire ile gözlem noktası meridyen dairesi
arasındaki açı. Çevren düzleminde güney noktasından başlayarak saat ibresi yönünde ölçülür.
B

başucu

:

Gözlemcinin bulunduğu noktadaki düşey doğrultusunun, gök küresini deldiği kabul edilen noktadan, gözlemcinin çevren düzlemi üstünde bulunan
nokta, zenit.

beyaz cüce

:

Yüzey sıcaklığı yaklaşık 100.000˚C olan, soğuyarak ölü ve soğuk bir sona
doğru ilerleme sürecinde olan birkaç bin kilometre çapında küçük yıldız.

büyük patlama

:

On beş milyar yıl önce sonsuz yoğunluktaki bir noktadan evrenin patlaması.

Ç
çevren

:

Gözlemcinin bulunduğu noktadan yer yuvarlağına çizilen teğet düzlemin
gök küresi ile arakesit dairesi.

çift yıldız

:

Birbirinin çekim etkisinde bulunan ve böylece ortak kütle merkezi çevresinde dolanan yakın iki yıldız.
D

dış gezegenler

:

Yörüngesi yer yörüngesinin dışında kalan gezegen (Mars, üpiter ve sonrası).

dış merkezlik

:

Bir konik üzerindeki noktaların odağa ve doğrultmana uzaklıkları oranı. Elips ve hiperbolde bu oran, odaklar uzaklığının büyük eksene oranına eşittir.

dik açıklık

:

Herhangi bir gök cisminin, gök eşleği düzlemine göre açısal uzaklığı.

doppler etkisi

:

Bir ışık (veya ses) kaynağı bizden uzaklaşır ve bize yaklaşırken dalga boyu
yani frekansı kayar. Uzaklaşıyorsa görünür dalga boyları kırmızıya (uzun
dalga boylarına), yaklaşıyorsa maviye (kısa dalga boylarına) kayar.
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E
evren

:

Bütün yıldızları, gök adaları, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan maddeyle
dolu uzayın bütünü.
G

gezegen

:

Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin
ortak adı. Duran yıldızlara göre sürekli olarak yer değiştirirler.

gezegenimsi bulutsu

:

Kırmızı bir dev yıldızın dış katmanlarını uzaya püskürtmesi sonucu oluşan,
merkezdeki sıcak ve sıkı yıldız tarafından aydınlatılan gaz kabuk.

gök ada

:

Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu gibi bağımsız uzay adası.

gök eşleği

:

Yer eşleğinin gök küre ile ara kesiti.

gök uçlağı

:

Dünya dönme ekseninin gök küresini deldiği nokta. rneğin, gök kuzey uçlağı (gök kuzey kutbu) ve gök güney uçlağı (gök güney kutbu).

Green ich

:

Londra’nın doğusunda bir şehir. Şehrin üzerinden geçen meridyen başlangıç meridyeni ( sıfır meridyeni ) olarak kabul edilir.

gün dönümü

:

Gecelerin uzamadan kısalmaya (22 Aralık) ya da kısalmadan uzamaya
(22 Haziran) dönmesi olayı; bu dönmenin olduğu tarih.

güneş saati

:

Bir çubuğun gölgesiyle zaman belirleyen basit saat.

güneş takvimi

:

Güneş’in görünürdeki günlük ve yıllık hareketlerine göre düzenlenen takvim.
H

Halo

:

Gök adayı içine alacak şekilde yıldız kümelerinin oluşturduğu küresel yapı.

(H R) Diyagramı

:

Yıldızların tayf türlerine, renklerine etkin sıcaklıklarına ve ışınım güçlerine
göre sını andırılmasının grafikle gösterimi.

hilal

:

Ay’ın ilk ve son günlerindeki görünüm durumu.

Hertzsprung Russel

I
ılım noktaları (ekinoks) :

Gece ile gündüzün eşit olması; Güneş’in eşlekle tutulumun kesim noktalarından birine geldiği an.

ıraksım

:

arklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı.
Gözlenen nokta ne kadar uzakta ise ıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gök
bilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır.

ışık yılı

:

Işığın bir yılda aldığı yol (1 IY = 9.46 1012 km).
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İ
iç gezegenler

:

Yörüngesi yer yörüngesinin içinde kalan gezegen (Merkür, enüs).

ilkbahar noktası

:

Güneş’in görünen yıllık deviniminde gök eşleği ile tutulumun kesim noktalarından biri. Güneş yaklaşık 21 Mart’ta bu noktaya gelir.

J
Julien takvimi

:

ulius Cesar’ın düzenlettiği gün takvimi. Bu takvimde dörde bölünebilen yıllar 366 gün, bölünmeyenler de 365 gün alınır. Bugün kullandığımız takvim
bunun düzeltilmiş biçimidir.

K
kadir

:

Yıldızların parlaklık sırasını belirten ölçek. İlk tanımını Hipparchus yapmıştır. Buna göre, çıplak gözle görülen en parlak yıldızlar birinci kadirden
(m = 1), en sönükleri de altıncı kadirden (m = 6) kabul edilmiş, aradakiler de
azalan parlaklığa göre sını andırılmıştır.

kara cisim

:

Üzerine düşen bütün ışığı hiç yansıtmadan olduğu gibi soğuran sanal cisim.

kara delik

:

Evrende bulunduğu sanılan en yoğun ve ışığın bile kaçıp kurtulamadığı
madde.

kon düzeneği

:

Koordinat sistemi.

kozmolog

:

Kozmolo i bilimiyle uğraşan kişi.

kozmoloji

:

Evrenin yapısını ve gelişimini inceleyen bilim dalı.

kuyruklu yıldız

:

Zaman zaman göğümüzü ziyaret eden, parlakça, bulutumsu yapıda, bir başı, bir ya da birkaç kuyruğu olan gök cismi.

M
milattan sonra

:

Miladi tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih.

milattan önce

:

Miladi tarih başlangıcından geriye doğru sayılan yıllara göre belirtilen tarih.

morötesi

:

Dalga boyu mor renkli ışığınkinden daha kısa (yaklaşık 4000 A dan küçük)
olan ışık.
N

nötron yıldızı

:

Maddenin, nötronları birbirine değecek kadar sıkışık h lde olduğu, yalnızca
10-20 km çapındaki küçük, ölü yıldız.
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O
ortalama güneş günü :

Ortalama, Güneş’in öğlenden art arda iki geçişi arasındaki zaman süresi;
86400 saniye.
P

parçalı Ay tutulması

:

Ay’ın yalnız bir parçasının yerin gölge konisine girip çıkması sonucu
görülen, Ay tekerinin yalnız bir parçasının kararıp tekrar açılması olayı.

parçalı Güneş tutulması :

Güneş tekerinin yalnız bir parçası üstüne Ay gölgesinin düşmesi sonucu görülen gün tutulması.

parlaklık

:

Bir ışık kaynağının; yıldızın verdiği ışığın alıcı (göz, fotoğraf plağı, ışık
göze) üzerinde yaptığı etki.

parsek

:

Yer yörüngesinin yarı büyük eksenini bir açı saniyesinde gören uzaklık;

1pc = 3.26 ıy = 206265 AB = 3,1 .1013 km

R
radyo astronomi

:

Radyo teleskoplarıyla yıldızlardan gelen radyo ışınlarını inceleyen astronomi dalı.
S

saat açısı

:

Bir yıldızın saat çemberinin, gözlem yerinin öğlen çemberine göre batı yönünde yaptığı açı.

saat çemberi

:

Bir yıldızdan ve gök uçlaklardan geçen yarı büyük çember.

sağ açıklık

:

Bir yıldızın saat dairesinin gözlem yeri öğlenine göre yaptığı açı.

süpernova

:

Parlaklığı birdenbire değişerek parlayan yıldız.

T
tam tutulma

:

Ay, Güneş ya da herhangi bir gök cisminin örtülerek bir süre karanlık kalması.

tan olayı

:

Güneş çevren düzleminin altındayken gökyüzünün kısmen aydınlık olma
durumu.

tayf

:

Işığın bir prizmadan geçerek oluşturduğu renkli bant, ışığın dalga boylarına
(renklerine) göre meydana getirdiği sıra.

tayf sını aması

:

Yıldızları, tay arında görülen görünüş ve özelliklerine göre sını ara ayırma.

tutulum

:

Bir yıl boyunca Güneş’in gök küresi üzerinde çizdiği çemberin sınırladığı
daire.
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U
usturlap

:

Güneş ve yıldızların çevren yüksekliklerini ölçüp buradan zaman hesabı
yapmayı sağlayan eski bir gözlem aracı.

uydu

:

Bir gezegenin çevresinde dolanan (doğal ya da yapma) başka bir cisim
(doğal uydu, yapma uydu).

uzay

:

Gözlem aletleri ile ulaşılabilen nokta arasındaki varlık alanı başka bir ifade
ile bütün gökcisimlerinin bulunduğu boşluk, feza.

Ü
üst geçiş

:

Yıldızların öğle vakti en büyük yükseklikteki geçişi.

üst kavuşum

:

İç gezegenlerin yer-Güneş-gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.

Y
yapma uydu

:

İnsanlar tarafından yapılarak bir gök cismi çevresinde dolandırılan cisim.

yer eşleği

:

Yerin merkezinden geçen ve dönme eksenine dik olan düzlemin yeryüzü ile
ara kesiti olan büyük çember. Yer eşleği, yeri iki yarım küreye ayırır (kuzey
yarım küre ve güney yarım küre).

yıldız

:

Yoğun olarak hidro en ve helyumdan oluşan, ışık saçan, plazma h lindeki
gök cismi.

yıldızlar arası madde

:

Yıldızlar arasındaki uzaya dağılmış olan toz, gaz gibi maddelerin bütünü.

yoldaş yıldız

:

Bir çift yıldızın kütle bakımından küçük olan bileşeni.

yörünge

:

Bir gök cisminin hareketi boyunca uzayda çizdiği yol.

yörünge düzlemi

:

Yörüngenin daire, elips, parabol, hiperbol gibi bir düzlem çizgisi olması
h linde belirttiği düzlem.

165

KAYNAKÇA

Bilimsel Kaynakça
Evren S., “Genel Astronomi 1”, Ege Üniversitesi, İzmir, 1998.
Evren S., “Genel Astronomi 2”, Ege Üniversitesi, İzmir, 1998.
Garlik M.A., “Resimli Evren Atlası”, NTC Yayınları, İstanbul, 2008.
Göker L., “Türk İslam Astronomi Bilginleri ve Gökyüzü Bilgileri”, MEB Yayınları, İstanbul, 1995.
Gilmor, I., McBride, N. (Editörler), “An Instroduction to the Sun and Stars”, Cambirdge University Pres, 2004.
Karip, E., “Ölçme ve Değerlendirme (1. Baskı)”, Pegem A Yayıncılık, 2007.
Hawking S., “Ceviz Kabuğundaki Evren”, Alfa Yayınevi, İstanbul, 2002.
Hawking S., “Kara delikler ve Bebek Evren”, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1994.
Hawking S., “Uzay ve Zamanın Doğası”, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1994.
Hawking S., “Zamanın Kısa Tarihi”, Doğan Yayıncılık, İstanbul, 2000.
Kızılırmak A., “Gökbilim Terimleri Sözlüğü”, Türk Dil Kurumu, 1969.
Rowan-Robinson M., “Yıldızların Altında”, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2002.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011.
Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2012.

nternet Kaynakçası
http://map.gsfc.nasa.gov/resources/movieplay.html (01.09.2014)
http://ads.harvard.edu/books/hsaa/ (05.08.2014)
http://astronomy.science.ankara.edu.tr/old/astro/turkce_ast/ders/genel_ders/index-win.html (04.10.2014)
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/index.html (04.11.2014)
http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/index.html (10.11.2014)
http://www.sabidem.org/detay.aspx?dil=Tr&konu=Y%FDld%FDz%20Haritas%FD&dt=gozlem-evi (28.10.2014)
http://rasathane.ankara.edu.tr/?page_id=1980 (15.08.2014) (AYIN EVRELERİ)
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/ (18.09.2014)
http://setiathome.berkeley.edu/images2/background.jpg (27.10.2014)
http://www.seti.org/about-us (21.11.2014)
http://www.naic.edu/general/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=638 (14.10.2014)
www.tug.tubitak.gov.tr/dokumanlar/yillik/goy (11.06.2019)

166

Görsel Kaynakça
1.Ünite
www.shutterstock.com // syf 12, syf 13, syf 14, syf 16, syf 17, syf 18, syf 20, syf 21, syf 22, syf 23 (1.görsel), syf
26 (1, 2, 4, 5. görseller) syf 28, syf 29
Yazar arşivi

syf 19, syf 20, syf 23 (2,3,4,5,6. görseller)

2.Ünite
www.shutterstock.com // syf 34, syf 35, syf 36, syf 37, syf 39, syf 40, syf 41, syf 42 (2, 3. görseller), syf 46 (1.
görsel), syf 48, syf syf 50, syf 52, syf 56 (1, 2, 3.görseller), syf 58 (1,3.görseller), syf 60 (1,3.görseller), syf 62, syf
65 (2. görsel)
Yazar arşivi

syf 43, syf 45, syf 46, syf 56 (4. görsel), syf 57, syf 58 (2. görsel) 61, 64, 65(1. görsel)

Ressam Çizimi: syf 42
http://chandra.harvard.edu/photo/2007/g11/ syf 60 (1.görsel)

3. Ünite
www.shutterstock.com // syf 70 (1, 2, 3, 4, 5. görseller), syf 71 (1. görsel), syf 72, syf 73, syf 74, syf 75 (1, 2.görseller), 76. (3 ve 4. görseller)
Yazar arşivi

syf 70 (6. görsel), syf 71 (2. görsel) syf 75 (3. görsel)

4. Ünite
www.shutterstock.com // syf 90, syf 98, syf 99, syf 100, syf 103, syf 104 (1. görsel), syf 105, syf 106, syf 107, syf 108
Yazar arşivi

syf 92, syf 93, syf 94, syf 104 (2, 3. görseller)

http://thai.cri.cn/247/2013/12/06/224s216121.htm syf 107 (2.görsel)

5. Ünite
www.shutterstock.com // syf 114, syf 115, syf 116, syf 118 (1. görsel), syf 122 (1. görsel), syf 123 (1, 2, 3. görseller)
Yazar arşivi

syf 121, syf 122 (2, 3, 4, 5. görseller)

http://www.hawking.org.uk/images.html syf 125 (Stephen Hawking)
http://otekihaberler.com/albert-einstein-hayati/albert-einstein-4/ syf 125 (Albert Einstein)

6. Ünite
www.shutterstock.com // syf 130, syf 131, syf 132, syf 133, syf 134, syf 135 (1.görsel), syf 136 (2.görsel), syf 137 (2.
görsel), syf 138, syf 139, syf 140, syf 141, syf 142, syf 143
Yazar arşivi // syf 135. (2. görsel), syf 136 (1. görsel), syf 137 (1. görsel)

167

Notlar

168

