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Yeni Türden
Kozmik Patlama
Gökbilimciler, NASA’n›n Swift teleskopu arac›l›¤›yla, ﬂimdiye kadar benzeri görülmemiﬂ
bir kozmik patlamaya tan›k oldular. 18 ﬁubat’ta meydana gelen ve al›ﬂ›lmad›k ölçüde
yak›n ve uzun bir gama ›ﬂ›n›m› olarak saptanan olay›n, bir süpernova patlamas›n›n ilk evreleri oldu¤u düﬂünülüyor.
Meydana geldi¤i y›l, ay ve güne atfen GRB
060218 olarak adland›r›lan patlaman›n yeri,
Dünyam›za 440 milyon ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta ve
h›zl› bir y›ld›z oluﬂum süreci yaﬂayan bir
gökada. E¤er gerçekten bir gama ›ﬂ›n›
patlamas›ysa, bu ﬂimdiye kadar belirlenen
ikinci en yak›n gama ›ﬂ›n› patlamas› (GRB ya
da Türkçesi GIP) oluyor. Evrenin her yan›nda
gözlenen bu patlamalar›n özelli¤i, çok
uzaklarda meydana gelmeleri ve bilinen en
ﬂiddetli patlamalar olmalar›. Gökbilimciler,
GIP’lar› milisaniye sürelerde gama ›ﬂ›n› yapan
“k›sa” ve birkaç saniye kadar süren “uzun”
olarak iki kategoriye ay›rm›ﬂ bulunuyorlar.
Gama ›ﬂ›n patlamalar›yla ilgili olarak yayg›n
kabul gören model, Güneﬂ’ten çok daha
kütleli bir y›ld›z›n merkezinin çökerek,
kutuplar›ndan parçac›k ve ›ﬂ›n›m jetleri
püskürten bir karadelik haline gelmesi.
Modele göre, bu jetler y›ld›z›n d›ﬂ
katmanlar›n› parçalayarak bir süpernova
patlamas›na yol aç›yorlar. Jetlerin ekseni
bizim bak›ﬂ yönümüzdeyse, biz bu patlamay›
bir gama ›ﬂ›n› patlamas› olarak alg›l›yoruz.
GRB 060218 ise bu modele fazla uymuyor.
Nedeni, yar›m saatten fazla süreyle (2000 saniye) gama ›ﬂ›n› yaym›ﬂ olmas› ve görece zay›fl›¤›. Gökbilimciler, bu olgunun bizim jetleri
eksen do¤rultusundan hafifçe kaym›ﬂ bir aç›da görmemizden kaynaklanabilece¤ini düﬂünüyorlar. Birçok uzay teleskopu ve yeryüzündeki güçlü teleskoplarla, patlaman›n ard›l ›ﬂ›¤›na odaklanm›ﬂ araﬂt›rmac›lar, patlaman›n
s›rr›n› çözmeye çal›ﬂ›yorlar.
‹talya’n›n Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden
(INAF) bir grup gökbilimci, ﬁili’de bulunan
Avrupa Güney Gözlemevi’ndeki Çok Büyük
Teleskop (VLT) ile yapt›klar› gözlemlerde, ard›l ›ﬂ›n›m›n görünür ›ﬂ›k (optik) dalga boylar›nda güçlenmeye baﬂlad›¤›n› belirlemiﬂler.
Patlaman›n tayf›n› inceleyen araﬂt›rmac›lar,
bir süpernova patlamas›n›n karmaﬂ›k imzalar›n› da saptam›ﬂlar. Patlaman›n büyüklü¤ü ve
tayftaki baz› element imzalar›, bunun çok büyük kütleli bir y›ld›z›n, bir karadelik oluﬂturarak ölmesiyle tan›mlanan bir Tip Ic süpernova oldu¤unu gösteriyor.
Araﬂt›rmac›lara göre patlaman›n uzaya püskürttü¤ü maddeler, kal›n bir bulut gibi ›ﬂ›n›m› perdeliyor ve bu perde geniﬂleyip seyrel-

Ölüm Döﬂe¤inde
Devler
K›z›lalt› teleskoplarla yap›lan gözlemler, Gökadam›zdaki en büyük y›ld›zlardan bir grubun sakland›¤› yeri belirledi. Samanyolu’nda varl›¤› belirlenen 200 kadar k›rm›z›
süperdev y›ld›z›n 14’ü, gökada merkezi do¤rultusunda yo¤un bir kümenin içinde toz
bulutlar›yla gözlerden saklanm›ﬂ durumda
k›sa ömürlerinin sone ermesini bekliyor.
Bu karars›z süperdevlerin her birinin çap›,
Güneﬂ’in çap›n›n 1000 kat›. Gökbilimciler
bunlar›n her birinin 20.000 ile 60.000 y›l
aras›nda patlayaca¤›n› hesapl›yorlar. Kümede daha önce meydana gelen patlamalar nedeniyle bu bölgeden yo¤un gama ›ﬂ›n› ve
radyo dalgalar›n›n geldi¤i aç›kland›.

En Tertipli Atarca

Do¤ada geometrik güzellik arayanlar›n yeni
adresi, PSR J1909-3744 adl› atarca. H›zla
dönüp manyetik kutuplar›ndan ›ﬂ›n›m yayan
süpernova art›¤› bu nötron y›ld›z›, ﬂimdiye
kadar belirlenen en düzgün dairesel yörüngeye sahip. Bu atarcadan 2 y›lda gelen 19
milyar sinyalin geliﬂ sürelerini karﬂ›laﬂt›ran
araﬂt›rmac›lar, çok küçük bir y›ld›z›n çevresinde dolanan cismin yörünge çap›n›n,
1 milyon km oldu¤unu belirlediler. Daireye
yak›n elipsin büyük ekseni, küçük ekseninden yaln›zca 11 mikrometre (metrenin milyonda biri) daha geniﬂ!

Vega’n›n Göbek
Dans›

dikçe, süpernova patlamalar›nda tipik olarak
gözlendi¤i gibi ›ﬂ›n›m birkaç hafta içinde tepe
noktas›na ulaﬂ›yor. Gökbilimciler GRB
060218’in bir canl› yay›n gibi ilk evrelerinden
baﬂlayarak izlenebilen ilk süpernova patlamas› olarak tarihe geçece¤i düﬂüncesindeler.
NASA Bas›n Bülteni, 24 ﬁubat 2006

Kuzey gökküre’nin en parlak y›ld›zlar›ndan
olan Vega’n›n, bir derviﬂ gibi kendi çevresinde dönmekten da¤›lman›n eﬂi¤ine geldi¤i
anlaﬂ›ld›. Lir (çalg›c›) Tak›my›ld›z›n›n en parlak üyesi olan y›ld›z üzerinde 1 metre çapl›
alt› teleskopla ayn› anda yap›lan duyarl› gözlemlerle elde edilen giriﬂim örüntüleri, Vega’n›n ekvatorundaki gaz›n s›cakl›¤›n›n, kutuplar›ndakindeki s›cakl›ktan 2300 Kelvin
daha düﬂük oldu¤unu ortaya koydu. Bu durum, y›ld›z›n kendi çevresinde 12,5 saatte
bir dönüﬂünün biçimini ola¤anüstü de¤iﬂtirmesinden kaynaklan›yor. Y›ld›z, neredeyse
göbe¤ini zor ba¤layacak. Gökbilimcilerce
yap›lan hesaplara göre y›ld›z bugünkü dönüﬂ h›z›ndan yaln›zca %9 daha h›zl› dönüyor olsayd›, da¤›l›p gitmesi kesindi.
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