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En H›zl› Atarca
Bir gökbilimci ekibi geçti¤imiz ay, bilinen
en h›zl› dönen “milisaniye atarcas›n›”
buldu¤unu aç›klad›. Samanyolu’nu
çevreleyen “küresel y›ld›z kümeleri”nden
Terzan 5 içinde bulunan ve PSR J17482446ad olarak tan›mlanan atarca, kendi
çevresinde saniyede 716 kez dönüyor. Yeni
atarca, böylece B1937+21 tan›ml› atarcan›n
saniyede 642 turla 23 y›ld›r elinde tuttu¤u
h›z rekorunu da k›rm›ﬂ oluyor. Ekip
atarcan›n dönüﬂ h›z›ndan, yar›çap›n›n en
fazla 16 km olabilece¤ini ve kütlesinin de 2
Güneﬂ kütlesinden az olmas› gerekti¤ini
hesaplam›ﬂ. Hesaplar ayr›ca atarcan›n 0,14
Güneﬂ kütlesinde bir y›ld›z›n çevresinde
doland›¤›n› ve yörüngesinin %40’›n›n eﬂ
y›ld›zca örtüldü¤ünü ortaya koyuyor. Böyle
olunca da eﬂ y›ld›z›n ömrünün sonuna
yaklaﬂ›p büyük ölçüde ﬂiﬂmiﬂ bir y›ld›z
oldu¤u düﬂünülüyor.
Atarca, Güneﬂ’ten çok daha kütleli
y›ld›zlar›n süpernova patlamalar›yla
yokoluﬂlar› s›ras›nda çöken ve son derece
yo¤un merkezleri olan “nötron
y›ld›zlar›”n›n özel bir türü. Süpernova
patlamas›ndan önce merkezdeki nükleer
tepkimeler demir senteziyle sona eriyor.
Yani tümüyle demire dönüﬂmüﬂ olan
merkez daha fazla enerji üretemeyerek,
kütleçekiminin bask›s›yla çöküyor ve demir
atomlar›ndaki protonlar elektronlarla
birleﬂerek nötrona dönüﬂüyorlar. Çöküﬂ
sonunda 1 güneﬂ kütlesinden daha fazla
kütleye sahip olan ve büyük ölçüde
nötronlarla ince demir bir kabuktan oluﬂan
merkezin boyutlar›, 20-30 km çapl› bir
küreye kadar küçülüyor. Çöküﬂ s›ras›nda
y›ld›z›n taﬂ›d›¤› orijinal aç›sal momentum,
t›pk› kollar›n› vücuduna dolayan bir buz
patencisinde oldu¤u gibi art›yor. Çöküﬂ,
y›ld›z›n manyetik alan›n›n ﬂiddetini de
Dünyam›z›nkinin milyarlarca, hatta
trilyonlarca kat›na kadar ç›kar›yor ve y›ld›z,
çevresindeki ortamdan ald›¤› yüklü
parçac›klar› (ço¤u kez bir eﬂ y›ld›zdan
çal›nan gaz) manyetik kutuplar›ndan
d›ﬂar›ya at›yor. Nötron y›ld›z›n›n manyetik
kutuplar›, co¤rafi kutuplar›ndan yani
dönme ekseninin kutuplar›ndan biraz farkl›
yerde olunca (ço¤u gökcisminde, bu arada
Dünyam›zda da oldu¤u gibi) manyetik
kutuplar›ndan ç›kan ve ço¤u kez radyo
dalgalar› biçiminde yay›lan ›ﬂ›n›m, dönme
ekseni etraf›nda bir halka çiziyor. Bu
halkan›n bir noktas›, e¤er bizim görüﬂ
aç›m›zla kesiﬂirse, noktan›n görüﬂ
çizgimize geldi¤i her seferde bu ›ﬂ›n›m
yeryüzünden saptan›yor ve sonuçta y›ld›z,
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çok düzenli aral›klarla elektromanyetik
dalga at›mlar› (pulse) yayan bir kaynak
olarak alg›lan›yor. Kutuplardan at›lan
maddenin enerjisine ba¤l› olarak bazen bu
at›mlar, X ›ﬂ›nlar› biçiminde de olabiliyor ve
atarcalar, yayd›klar› ›ﬂ›n›m›n türüne ba¤l›,
olarak “radyo atarcas›” ya da “X-›ﬂ›n›
atarcas›” olarak s›n›fland›r›l›yorlar.
Gözlenen nötron y›ld›zlar›n›n ço¤u
saniyede birkaç turdan daha yavaﬂ
dönerken, ikili sistemlerdeki nötron
y›ld›zlar›n›n dönüﬂ periyodlar›, eﬂ y›ld›zdan
transfer edilen aç›sal momemntumla
saniyede yüzlerce tura kadar ç›kabiliyor ve
bunlara milisaniye atarcalar› deniyor.
Birim kütleye düﬂen say› bak›m›ndan
küresel y›ld›z kümeleri, milisaniye
atarcalar› bak›m›ndan gökada diskine
k›yasla çok daha zengin. Nedeni
yüzbinlerce, hatta milyonlarca y›ld›z›n
küçük bir hacimde topland›¤› küre biçimli
bu oluﬂumlar›n merkezlerindeki y›ld›z

yo¤unlu¤unun, bir parsek küpte
10,000-1 milyon aras›nda bulunmas› (Bir
gökbilim uzakl›k ölçüsü olan parsek, 3,26
›ﬂ›ky›l›na, yani yaklaﬂ›k 30 trilyon km’ye
karﬂ›l›k geliyor). Karﬂ›laﬂt›rmak için,
Güneﬂ’e en yak›n y›ld›z, 4,2 ›ﬂ›ky›l›
uzakl›kta. Yani Güneﬂ’in merkezinde yer
ald›¤› bir parsek küplük bir hacimde baﬂka
tek bir y›ld›z bile yok!. Küresel küme
merkezleri böylesine s›k›ﬂ›k olunca da ikili
y›ld›z sistemleri çok daha s›k oluﬂuyor ve
ikili sistemlerdeki atarcalar da eﬂ y›ld›z
sayesinde h›zlanarak milisaniye atarcas›
haline geliyor. Nitekim, gökbilimciler
ﬂimdiye kadar Terzan 5’te 30 milisaniye
atarcas› bulmuﬂlar. Bu say›, tüm küresel
kümelerde (Samanyolu çevresinde 150
kadar bulundu¤u san›l›yor) keﬂfedilen
toplam milisaniye atarca say›s›n›n dörtte
biri kadar ve en h›zl› beﬂ atarcay› da
içeriyor.
Science, 20 Ocak 2006

