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LOJ‹ HABERLER‹

Eta Karina’n›n Eﬂi
Bulundu
Güney gökkürede Karina tak›my›ld›z›
bölgesinde, 7500 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta bulunan
Eta Karina (Carinae), Güneﬂ’ten 100 kat
daha büyük kütleli, ömrünün sonlar›na
yaklaﬂm›ﬂ karars›z bir y›ld›z. 150 y›l önce
büyük bir patlamayla Güneﬂ’ten kat kat
daha büyük bir gaz kütlesini uzaya
püskürtmüﬂ ve patlama bu gizemli y›ld›z›
Güney gökkürenin en parlak y›ld›z› haline
getirmiﬂti. Gökbilimcilerin bu gizemli
y›ld›za olan ilgileri, Eta Karina’n›n bir eﬂi
oldu¤u yolundaki dolayl› kan›tlar nedeniyle
artm›ﬂt›. Bu kan›tlar›n baﬂ›nda, 5 y›ll›k
döngülerle Eta Karina’n›n görünür (optik)
›ﬂ›k, X-›ﬂ›nlar›, radyo ve k›z›lalt›
dalgaboylar›nda yapt›¤› ›ﬂ›n›mda 5 y›ll›k
döngüler halinde tekrarlayan de¤iﬂimler
olmas›yd›. Gökbilimcilere göre bunlar, Eta
Karina’n›n çevresinde 5 y›lda bir dolanan
bir eﬂ y›ld›z›n imzas› olabilirdi. Bu dolayl›
kan›tlardan en güçlü olan›, y›ld›zdan gelen
X-›ﬂ›nlar›n›n düzenli olarak her beﬂ y›lda
bir 3 ay süreyle kesilmesiydi. Eta
Karina’n›n yüzeyi, X ›ﬂ›nlar› üretemeyecek
kadar so¤uk. Buna karﬂ›l›k y›ld›z, d›ﬂ
katman›ndaki gaz› saniyede yaklaﬂ›k 500
km h›za sahip bir y›ld›z rüzgar› halinde
uzaya püskürüyor. Eﬂ y›ld›z›n da benzer
bir rüzgar› olmas› halinde bu rüzgarlar›n
çarp›ﬂmas›n›n gözlenen X-›ﬂ›n›m›n›
do¤urabilece¤i düﬂünülüyor. Bu çarp›ﬂma
bölgesinin iki y›ld›z›n aras›nda bir yerde
olmas› gerekiyor. Geliﬂtirilen modellere
göre, Eta Karina yörüngesinde ilerlerken,
Dünya’dan bak›ld›¤›nda belli bir süreyle bu

çarp›ﬂma bölgesinin önünden geçip X›ﬂ›nlar›n› perdeliyor. 5 y›ll›k yörünge
periyodu, eﬂ y›ld›z›n Eta Karina’ya yaln›zca
15 milyon, Yani Güneﬂ-Dünya aras›ndaki
uzakl›¤›n 10 kat› bir uzakl›kta dolan›yor
olmas› demek.
Eﬂ y›ld›z›n varl›¤› konusunda en do¤rudan
kan›t, elbette y›ld›z›n teleskoplarca
gözlenmesi. Ancak y›ld›z kaç›n›lmaz olarak
dev Eta Karina’dan çok daha soluk
olaca¤›ndan, yeryüzündeki teleskoplarla
yap›lan gözlemlerle belirlenememiﬂ. Bunun
üzerine gözlemciler, eﬂ y›ld›z çok daha s›cak
olaca¤›ndan morötesi ›ﬂ›n›m yaymas›
gerekti¤ini düﬂünerek, Hubble Uzay
Teleskopu’nun görünür ›ﬂ›k yan›nda belirli
ölçüde morötesi ›ﬂ›k da alg›layabilen
kameralar›n› Eta Karina’ya yöneltmiﬂler;

ama yine sonuç yok. Bunun üzerine
Washington’daki Katolik Üniversitesi’nden
gökbilimci Dr. Rosina Iping ve ekip
arkadaﬂlar› NASA’n›n daha k›sa dalga
boylar›nda gözlem yapan Uzak Morötesi
Tayfölçüm Uydusu’na baﬂvurmuﬂlar ve
arad›klar› ›ﬂ›n›m› belirlemiﬂler. Hem de Eta
Karina’n›n X-›ﬂ›nlar›n› perdelemesinden
hemen önce. Bunun anlam›, dev y›ld›z›n X›ﬂ›nlar›n› perdelerken, ayn› zamanda küçük
ama s›cak eﬂini de perdeledi¤i. Eta Karina
uzak morötesi ›ﬂ›k yayamayacak kadar
so¤uk oldu¤undan gözlenen ›ﬂ›n›m›n eﬂ
y›ld›zdan geldi¤i, ve bu küçük eﬂin
beklendi¤i gibi dev a¤abeyinden çok daha
s›cak oldu¤u aç›k.
NASA Bas›n Bülteni, 1 Kas›m 2005

Kay›p Aran›yor!..
Dev gökadalar›n nas›l oluﬂtu¤unu
modellemede kullan›lan matematiksel
benzetimlere (simulasyon) göre, bunlar›n
çevresinde yüzlerce cüce gökadan›n
bulunmas› gerekiyor. Oysa dev gökadalar
s›n›f›na giren Samanyolu’nun bulundu¤u
bölgedeki cücelerin say›s› 50’yi geçmiyor.
Kay›p cücelerin, gökadam›z çevresinde
bulunan h›zl› gaz bulutlar›nda sakl›
olabilece¤ini öne süren bir gökbilim ekibi,
gökada atlaslar› ve dev teleskoplarla yapt›klar›
araﬂt›rmalar›n sonunda, içlerinde tek bir
y›ld›za bile rastlamad›klar›n› aç›klad›lar. O
halde kuramla gözlem aras›ndaki tutars›zl›k
için baﬂka çözüm yollar› gerekiyor.
Pittsburgh Üniversitesi Bas›n Bülteni, 10 Ocak 2006
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