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Kahverengi Cüce’ye
Güneﬂ Sistemi?
Spitzer (k›z›lalt›) ve Hubble (görünür ›ﬂ›k) uzay
teleskoplar›yla yeryüzündeki baz› büyük teleskoplardan yararlanan bir gökbilim ekibi, çevresinde bir mini Güneﬂ Sistemi oluﬂturmaya aday en
küçük kahverengi cüceyi belirlediler. Kahverengi
cüceler, y›ld›z olmaya yetecek kütleden yoksun
olarak do¤muﬂ, dolay›s›yla merkezlerinde yeteri
s›cakl›k ve bas›nç bulunmad›¤› için sürekli nükleer tepkimeler baﬂlatamayan gaz küreleri. 500 ›ﬂ›k
y›l› uzakl›kta, Bukalemun Tak›my›ld›z› bölgesinde
bulunan kahverengi cüce, yaln›zca 8 Jüpiter kütlesinde ve 2 milyon yaﬂ›nda. Gözlemler, cücenin
çevresinde kaya parçalar›, toz ve gaz içeren bir
disk bulundu¤unu belirledi. E¤er bu disk gerçekten gezegenler oluﬂturursa, sistem, “y›ld›z›” ve
gezegenleriyle birlikte Güneﬂ Sistemi’nin 100 kat
küçültülmüﬂ bir modeli olacak.
NASA Bas›n Bülteni, 29 Kas›m 2005

Yeni Kozmolojik Bulgu
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün
Haystack Gözlemevi’nden yararlanan
gökbilimciler, ilk kez olarak döteryumun
radyo sinyalini yakalad›lar. Araﬂt›rmac›lar
döteryumun hidrojene oran›n› bir milyonda
23 olarak ölçtüler ki, bu de¤er, daha önce
WMAP uydusunca belirlenen milyonda 25
de¤erine oldukça yak›n. WMAP uydusu,
tüm evreni dolduran, evrenin baﬂlang›ç
y›llar›ndan kalma fosil ›ﬂ›n›m› duyarl›
biçimde ölçerek evrenin yap›s› ve içeri¤i
konusunda önemli bulgular elde etmiﬂti.
Belirlenen döteryum miktar›, madde
parçac›klar› olan baryonlar›n, enerji
parçac›klar› olan fotonlara oran› konusunda
s›n›rlar getiriyor. Bu oran, evrenin baﬂlang›ç
dönemlerindeki madde miktar›yla iliﬂkili
oldu¤undan, kozmologlara karanl›k
maddenin bollu¤u ve özellikleri konusunda
ipuçlar› veriyor. Döteryum ayn› zamanda

“a¤›r
hidrojen”
olarak da
biliniyor. Hidrojen atomu bir
proton ve bir elektrondan oluﬂurken,
döteryumda fazladan bir de nötron
bulunuyor. Samanyolu merkezinin tersi
yönde gökyüzünü 11 ay süreyle gözleyen
astrofizikçiler, döteryum sinyalini 327
megahertz’de bulmuﬂlar. Bu, 92 cm’lik bir
dalga boyuna karﬂ›l›k geliyor. Hidrojen
atomunun radyo imzas›ysa 21 cm’lik dalga
boyu. Haystack gözlemevi, her biri 24
çapraz antenden oluﬂan 24 sabit
istasyondan meydana gelen bir dizge.
Astronomy, Ocak 2006

Karadeli¤in Güçlü
Nefesi
Cygnus X-1, Samanyolu’nda keﬂfedilen en
eski ve en tart›ﬂmas›z karadelik adaylar›ndan biri. 10 Güneﬂ kütlesinde olan karadeli¤in, 30 Güneﬂ kütlesindeki mavi süperdev
eﬂinden madde çald›¤› ve ters yönlerde X›ﬂ›nlar› yayan jetler (›ﬂ›k h›z›na yak›n madde
ve enerji sütunlar›) püskürttü¤ü biliniyor.
Geçti¤imiz y›l gökbilimciler sistemi çevreleyen gaz içinde 10 ›ﬂ›ky›l› uzunlu¤unda, balon biçimli bir boﬂluk keﬂfettiler. Görünmeyen jetlerden birinin çevredeki ortama
100.000 Güneﬂ parlakl›¤›nda enerji yayarak
balonu meydana getirip son 500.000 y›l boyunca da saniyede 100 kilometre geniﬂlemesine yol açt›¤› düﬂünülüyor.
Sky & Telescope, Aral›k 2005
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