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Raﬂit Gürdilek

SET‹ Umudunu
Canl› Tutuyor

Nötron Y›ld›z›n›n
Kabuk Kal›nl›¤›
NASA araﬂt›rmac›lar›, 2004 y›l› aral›¤›nda
bir nötron y›ld›z›nda meydana gelen depremin yaratt›¤› dalgalar› inceleyerek, bu gizemli gökcisminin kabuk kal›nl›¤›n› ölçtüler.
Nötron y›ld›zlar›, dev kütleli y›ld›zlar›n çökerek ola¤anüstü ölçekte küçülüp s›k›ﬂan merkezleri. Güneﬂ’ten en az 4 kez daha kütleli
olan y›ld›zlar, 20-30 milyon y›ll›k k›sa ömürleri süresince merkezlerindeki hidrojen
atomlar›n› birleﬂtirerek giderek daha a¤›r
atomlara dönüﬂtürüyorlar. Ard›ﬂ›k bu süreç
sonunda demirle dolup art›k bu a¤›r çekirdekleri birleﬂtirecek kadar enerjiyi bulamayan merkez, d›ﬂ katmanlar›n muazzam kütleçekim bask›s›n› dengeleyemeyerek aniden
çöküyor ve oluﬂan ﬂok dalgas› y›ld›z›n d›ﬂ
katmanlar›n› bir süpernova patlamas›yla
uzaya savuruyor. Geride kalan, Güneﬂimizin
kütlesinin 1,4 kat› kadar maddeyi içeren,
yaln›zca 20 km çapl› bir küre. ‹çindeki maddenin bir çay kaﬂ›¤› dolusunun Dünya’da 10
milyon ton çekece¤i bu küre, öylesine s›k›ﬂ›k ki, atom çekirdekleri içindeki protonlar,
elektronlarla birleﬂerek nötronlara dönüﬂüyorlar. Dolay›s›yla yaln›zca nötronlardan
oluﬂan bu kürelere “nötron y›ld›z›” ad› veriliyor.
27 Aral›k 2004 y›l›nda deprem geçiren SGR
1806-20 adl› nötron y›ld›z›, “magnetar” diye
adland›r›lan ve Dünyam›z›n manyetik alan›n›n trilyonlarca kat› güçte manyetik alanlar›
olan özel bir s›n›fa ait. Yay tak›my›ld›z› bölB‹L‹M ve TEKN‹K
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gesinde 40.000 ›ﬂ›ky›l› uzakta olan nötron
y›ld›z›n›m manyetik alan›nda meydana gelen
ani de¤iﬂimin yol açt›¤› deprem, ola¤anüstü
s›k›ﬂ›k kabu¤u çatlat›yor ve Güneﬂ Sistemimizin d›ﬂ›nda gözlenen en güçlü X-›ﬂ›n› parlamas› Dünyam›za kadar ulaﬂ›yor.
Patlaman›n Rossi X-Iﬂ›n› Zamanölçüm Uydusu taraf›ndan zaptedilen kay›tlar›n› inceleyen
araﬂt›rmac›lar, y›ld›z› bir çalarsaat gibi ç›nlatan titreﬂimler (sal›n›mlar) belirliyorlar. Piyanoda ayn› anda bir kaç tuﬂa birden bas›lmas›yla oluﬂan akor gibi çeﬂitli frekanslarla ayn›
anda yay›lan sal›n›mlar› inceleyen araﬂt›rmac›lara göre bu sal›n›mlar›n ak›s›, geçtikleri
kat› ve yar› ak›ﬂkan bölgelere göre farkl›l›klar gösteriyor. Ayr›ca kabuk içinde de yeryüzündeki depremlerin oluﬂturdu¤u S dalgalar›na benzer dalgalar oluﬂuyor.
Araﬂt›rmac›lar›n vard›¤› sonuç: 20 km çapl›
oldu¤u varsay›lan nötron y›ld›z›n›n kat› kabuk kal›nl›¤›, 1,5 kilometre kadar. Nötron
y›ld›zlar›n›n iç katmanlar›n›n daha ak›ﬂkan
bir maddeden oluﬂtu¤u san›l›yor. Araﬂt›rmac›lar, ileride gözlenebilecek daha da güçlü
bir X-›ﬂ›¤› patlamas›n›n, bu gizemli gökcisimlerinin iç yap›s› ve dinami¤i hakk›nda daha
da ayr›nt›l› bilgiler verebilece¤ini vurguluyorlar. Örne¤in. Bilimcilerin kuﬂkuland›klar›
gibi, maddenin temel yap›taﬂlar› olan ve normal olarak birbirlerine s›k› s›k›ya ba¤l› olan
kuarklar›n nötron y›ld›z› içinde serbest durumda bulunduklar›n›n do¤rulanmas›, evrenin oluﬂumu ve maddenin yap›s› konusunda
bilgilerimiz tamamlayabilecek.
NASA Bas›n Bülteni, 29 Nisan 2006

Dünya D›ﬂ› Uygarl›klar Aray›ﬂ› (SETI) projesini ünlü gökbilimci Carl Sagan taraf›ndan
kuruldu¤u 1980 y›l›ndan bu yana sürdüren
Gezegen Araﬂt›rmalar› Derne¤i, yaln›zca bu
aray›ﬂa odakl› 180 cm ayna çapl› bir optik
teleskopu 11 Nisan’da hizmete ald›. SETI,
ﬂimdiye kadar araﬂt›rmalar›n› büyük ölçüde
radyoteleskoplardan sa¤lad›¤› gözlem zaman› ile edindi¤i radyo dalga verilerini inceleyerek sürdürüyordu. Projeyi yürüten Harvard Üniversitesi gökbilimcilerinden Paul
Horowitz, yeni teleskopun saniyede 1 trilyon ölçüm yapt›¤›n› ve daha küçük bir teleskopla yürütülmekte olan optik tarama
alan›n› 100.000 kat büyüttü¤ünü söylüyor.
Teleskopun iﬂlemcileri, Dünyada bas›lm›ﬂ
tüm kitaplar› bir saniyede okuyabilecek iﬂlem gücüne sahip. Gökyüzünü her gece tarayacak olan teleskop için özel olarak geliﬂtirilen bir kameraysa, saniyenin milyarda biri süreli bir ›ﬂ›k at›m›n› bile yakalayabilecek
yetenekte. SETI araﬂt›rmac›lar›na göre, yabanc› uygarl›klar, varl›klar›n› bildirmek için
radyo dalgalar›n›n yan› s›ra görünür ›ﬂ›k
sinyalleri de gönderebilirler. Çünkü görünür ›ﬂ›k ince demetler haline s›k›ﬂt›r›labiliyor ve yüksek frekans› sayesinde muazzam
ölçekte bilgi iletebiliyor. Örne¤in, 2006 y›l›
teknolojisiyle bile, bir lazer gibi yo¤un bir
›ﬂ›k demetinin parlakl›¤›, çok k›sa bir an
için y›ld›z›m›z Güneﬂ’in parlakl›¤›n›n 10.000
kat› olabiliyor.
Gezegen Araﬂt›rmalar› Derne¤i Bas›n Bülteni, 11 Nisan 2006

