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Gökadalar Çarp›ﬂ›nca...
Samanyolu’yla, 2,5 milyon ›ﬂ›ky›l›
uzakl›ktaki komﬂusu Andromeda’n›n baﬂ›na
gelecek olan gibi gökada çarp›ﬂmalar›nda ne
oluyor? Modellere ve gözlemlere göre, iki
sarmal gökada çarp›ﬂt›¤›nda aralar›nda çok
büyük boﬂluklar olan y›ld›zlar çarp›ﬂm›yor;
iki gökadan›n s›k›ﬂan gaz› yeni y›ld›z
olumunu tetikliyor ve uzun bir sürenin
sonunda, birleﬂen gökadalar küre biçimli tek
bir eliptik gökada haline geliyorlar. Ancak
yeni baz› gözlemler, gökadalar›n birleﬂme
s›ras›ndaki kütleçekimsel etkileﬂimleri
sonucu, içlerinden baz› bölümlerin koparak
cüce gökadalar oluﬂturduklar›n› gösterdiler.
Ama gökyüzü cüce gökadalarla dolu. Zaten
Samanyolu ve Andromeda gibi dev
gökadalar›n, bu cücelerin birleﬂmesiyle
oluﬂtu¤u düﬂünülüyor. Peki, bu “orijinal”
cücelerle, çarp›ﬂma ürünü cüceler nas›l ay›rt
edilecek? Cornell Üniversitesi (ABD)
gökbilimcileri, Spitzer k›z›lalt› teleskopuyla
bilmeceyi çözmüﬂ görünüyorlar.
Araﬂt›rmac›lar, Dünya’dan 200 milyon
›ﬂ›ky›l› uzakl›kta NGC 5291 adl›,
Samanyolu’nun 4 kat› alan kaplayan bir
sistemi gözlemiﬂler. Sistemin merkezinde

çarp›ﬂan iki gökada, arkalar›nda da bir
cüce gökadalar dizisi bulunuyor. Bu
cücelerin, merkezdeki gökadalar›n
etkileﬂmesinin ürünü oldu¤u, önceki
gözlemlerden biliniyor. Araﬂt›rmac›lar
Spitzer’i kullanarak, etkileﬂen sistem içinde
yeni y›ld›z oluﬂumunu gösteren bileﬂimler
aram›ﬂlar. Merkezde çarp›ﬂan gökadalarda
belirlenen bileﬂimler ilginç ç›kmam›ﬂ. Ama
s›ra kopmuﬂ cücelere gelince sürpriz bir
organik madde bollu¤uyla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ.

Einstein Yeniden S›navda

Dünya çevresinde 17 ayd›r dolanan Gravity
Probe B uydusu, jiroskoplar›n› so¤utan s›v›
helyumun art›k ›s›nmas› nedeniyle görevinin veri
toplama bölümünü tamamlam›ﬂ bulunuyor.
Mutlak s›f›r›n (-273 °C) 1,8 derece yak›n›na kadar
so¤utulmuﬂ dört süperiletken jiroskop taﬂ›yan
arac›n görevi, Einstein’›n genel görelilik
kuram›n›n iki temel dayana¤›n›n gerçekli¤ini
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s›namak: Birincisi, kütlenin uzay zaman› ne
kadar büktü¤ü. ‹kincisiyse, kendi çevresinde
dönen bir cismin, uzay zaman› ne ölçüde
çevresine dolad›¤›. Stanford Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›n›n yönetimindeki veri inceleme
sürecinin bir y›l sürmesi bekleniyor.
Astronomy, ﬁubat 2006

Bulgular, kütleçekim etkileﬂiminden do¤an
cücelerin, ham petrolde, yanm›ﬂ ekmekte ve
y›ld›z oluﬂum bölgelerinde s›kça rastlanan
polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH)
denen moleküller aç›s›ndan zengin
oldu¤unu gösteriyor.
NASA Bas›n Bülteni, 30 Kas›m 2005

