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LOJ‹ HABERLER‹

Y›ld›z kütlelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Güneﬂ
En küçük k›rm›z›
(G
s›n›f›
sar› y›ld›z)
cüce y›ld›z (M s›n›f›)

Anakol (düzenli hidrojen
yak›ﬂ›) evresinde
Süperdev mavi y›ld›z

1 Güneﬂ kütlesi

0,08 Güneﬂ kütlesi

150 Güneﬂ kütlesi

K›rm›z› süperdev
5’den büyük Güneﬂ kütlesindeki y›ld›zlar›n ömürlerinen
sonuna do¤ru merkezlerindeki hidrojen yak›t›n›
tükettikten sonra ﬂiﬂerek ald›klar› boyut

Küçük Y›ld›za Büyük
Gezegen
Frans›z ve ‹sviçreli gökbilimciler, cüce bir
y›ld›z›n çevresinde dolanan, Neptün
kütlesinde bir gezegen buldular. Y›ld›z,
“k›rm›z› cüce” denen, y›ld›z
s›n›fland›rmas›nda en küçük ve en so¤uk
olanlardan. Samanyolu’ndaki y›ld›zlar›n
%80’inin bu “M s›n›f›” y›ld›zlardan oldu¤u
düﬂünülüyor. Nitekim Güneﬂ’e en yak›n 100

Gökyüzündeki Atom
Saati
Brezilya’n›n Rio Grande Üniversitesi’yle Texas
Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar, 31 y›ll›k
düzenli gözlemlerin ard›ndan gökyüzünün en
“dakik” optik saatini bulduklar›n› aç›klad›lar.
Bulunan “saat”, 400 milyon yaﬂ›nda olan bir
“beyaz cüce”. Ömrünü tamamlam›ﬂ ve d›ﬂ
katmanlar›n› uzaya b›rakm›ﬂ bir Güneﬂ
benzeri y›ld›z›n s›k›ﬂm›ﬂ ve aç›¤a
ç›km›ﬂ merkezi olan beyaz cüce ›ﬂ›k
atmalar› (pulse) saç›yor. G117-B15A
adl› beyaz cücenin ›ﬂ›k at›mlar›
öylesine düzenli ki, araﬂt›rmac›lar
8,9 milyon y›lda bir saniye
kaybolaca¤›n› hesapl›yorlar. Bu
durumda G117’nin at›mlar›, bir atom
saatinin at›mlar›ndan daha düzenli ve
çok daha kararl›. ﬁimdiye kadar,
süpernova patlamalar›yla yokolmuﬂ dev
y›ld›zlardan arta kalm›ﬂ ve bir kent
boyutlar›na kadar çökerek nötron y›ld›z› ad›n›
alan merkezlerinin, h›zla dönen ve
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y›ld›z›n 80’i de “k›rm›z› cüce”.
Güneﬂimizden 50 kat daha soluk olan bu
y›ld›zlar›n çevresinde de gezegen
bulunabilece¤inin belirlenmesi, evrende
gezegen say›s›n›n san›landan çok fazla
olabilece¤inin göstergesi olarak
de¤erlendiriliyor. Ancak, ﬂimdiye kadar
gözlenen 200 k›rm›z› cücenin yaln›zca
ikisinin çevresinde gezegen belirlenebilmiﬂti.
Gökbilimciler bunu ﬂimdiye kadar kullan›lan
gözlem araçlar›n›n yetersiz duyarl›l›¤›na
ba¤l›yorlar. Yeni gezegense son derece

geliﬂkin, yeni kuﬂak araçlardan HARPS adl›
spektograf›n (tayfölçer) yard›m›yla
saptanm›ﬂ. Gezegen, y›ld›z›n›n dönüﬂ
hareketi üzerinde yapt›¤› yalpa etkisi
sayesinde belirlenmiﬂ. Araﬂt›rmac›lar,
gezegenin kütleçekim etkisiyle y›ld›z›n
saniyede 13 metre (saatte 50 km)
maksimum h›zla ileri geri yalpalad›¤›n›
saptam›ﬂlar.
Gezegeni belirlenen y›ld›z, Dünya’dan 20,5
›ﬂ›ky›l› uzakl›kta, Terazi (Libra) Tak›my›ld›z›
bölgesinde bulunan Gl 581 adl› k›rm›z›
cüce. Kütlesi, Güneﬂ’in kütlesinin üçte biri
kadar. Gezegenin kütlesiyse Dünyam›z›n
kütlesinin 17 kat›. Yani, Güneﬂ
Sistemimizdeki gaz devlerinden Neptün’ün
kütlesi kadar. Bu ölçek her ne kadar biz
Dünyal›lar için büyük olsa da, gezegen,
ﬂimdiye kadar belirlenen 150 kadar Güneﬂd›ﬂ› gezegen aras›nda en küçük olanlardan.
Ancak, öteki “dev Jüpiterler” gibi y›ld›z›n›n
çok yak›nlar›nda dolan›yor. Yörünge
periyodu 5,4 gün. Yani, y›ld›za olan
ortalama uzakl›¤› yaln›zca 6 milyon km.
Oysa Güneﬂ Sistemimizde Güneﬂ’e en yak›n
gezegen olan Merkür’ün yörüngesinin
uzakl›¤› 58 milyon km ve yörünge periyodu
da 88 gün. Gl 581’in gezegeninin, y›ld›z›na
bu kadar yak›n olmas›, yüzeyinin çok s›cak
olmas› demek. Gökbilimciler gezegenin
s›cakl›¤›n› 150 °C olarak
hesapl›yorlar.
NASA Bas›n Bülteni, 30 Kas›m 2005

kutuplar›ndan düzenli radyo sinyalleri yayan
özel bir türü olan “atarcalar”, en düzenli
kozmik saatler olarak biliniyorlard›. Beyaz
cücelerin saatiyse, s›cak kürenin “zonklarken”
yayd›¤› optik ›ﬂ›k atmalar›na dayan›yor. Beyaz
cüce

Güneﬂ benzeri bir y›ld›z, merkezindeki hidrojen yak›t›n›
tüketip helyum yakmaya baﬂlay›nca, önce bir “k›rm›z› dev”
olarak ﬂiﬂiyor ve birkaç karars›z ﬂiﬂme-büzülme evresinin
ard›ndan d›ﬂ katmanlar›n› bir “gezegenimsi bulutsu”
biçiminde yavaﬂça uzaya sal›yor ve art›k karbon ve oksijenle
dolmuﬂ, s›k›ﬂm›ﬂ s›cak merkez aç›¤a ç›k›yor.

so¤udukça bu at›mlar›n aras› aç›l›yor.
Araﬂt›rmac›lar, atmalardaki bu
yavaﬂlamay› ölçerek bir beyaz cücenin
hangi sürede so¤uyup görünmez oldu¤unu
hesaplamay› umuyorlar.
NASA Bas›n Bülteni, 1 Aral›k 2005

