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LOJ‹ HABERLER‹

Samanyolu, X-›ﬂ›n›nda Daha Kalabal›k

NASA’n›n Rossi X-Iﬂ›n› Zaman Ölçüm Uydusu ile yap›lan gözlemler, Samanyolu nüfusunun san›landan çok daha kalabal›k olabilece¤ini ortaya koydu. Samanyolu’nun X-›ﬂ›n›
dalga boylar›nda yayd›¤› ›ﬂ›n›m›n, ﬂimdiye
kadar büyük ölçüde y›ld›zlar aras›ndaki ortamda bulunan s›cak ve seyrelmiﬂ gazdan
kaynakland›¤› düﬂünülüyordu. Ancak Rossi’nin gözlem verilerini inceleyen araﬂt›rmac›lar, bu ›ﬂ›n›m›n kayna¤›n›n ﬂimdiye kadar
yükselerek gökada düzlemini terk etmesi gereken s›cak gaz de¤il, ﬂimdiye kadar gözlenememiﬂ yüz milyonlarca noktasal X-›ﬂ›n›
kayna¤›ndan geldi¤ini belirlediler. Bu kaynaklar›n baﬂ›ndaysa, Güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n ömürlerinin sonunda ortaya ç›km›ﬂ, s›k›ﬂ›k s›cak merkezleri olan “beyaz cüce”lerle,
ola¤anüstü güçlü taç katmanlar›na sahip y›ld›zlar geliyor. Almanya’daki Max Planck Astrofizik Enstitüsü’nden Mikhail Revnivtsev
ile Moskova’daki Rus Bilimler Akademisi’nin
Uzay Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nden gökbilim-

cilere göre 10 y›ll›k Rossi verileri, gökadam›z›n y›ld›z oluﬂumu ve süpernova s›kl›klar›ndan, y›ld›zlar›n evrimine kadar gökadam›z›n
tarihiyle ilgili pek çok kuramsal soruna çözüm getirmeye aday. Ancak, ayn› zamanda
gökadam›zdaki baz› gökcisimlerinin gerçek
say›s›n›n, san›landan 100 kat fazla olabilece¤ini de gösteriyor.
Ekibin vard›¤› sonuçlara göre gökadam›z,
ﬂimdiye kadar varl›klar› belirlenememiﬂ ve
büyük ço¤unlu¤u fazla parlak olmayan X›ﬂ›n kayna¤› y›ld›zlarla kayn›yor.
‹ﬂin ilginç yan›, X-›ﬂ›n› kayna¤› deyince ilk
akla gelenler, yani karadelikler ve nötron
y›ld›zlar›n›n Samanyolu’nun X-›ﬂ›n› tablosunda fazla önemli bir rolleri yok. Yüksek enerjilerde X-›ﬂ›nlar› neredeyse tümüyle “felaketli
de¤iﬂkenler” denen kaynaklardan yay›l›yor.
Bunlar, bir normal y›ld›zla bir de beyaz cüceden oluﬂan ikili y›ld›z sistemleri. Bir beyaz
cüce, kendi baﬂ›na uzun süre s›cak kalam›yor ve giderek solgunlaﬂ›yor. Ancak, ikili y›l-

Dev Karadelik Çifti
Gökbilimciler, evrende birbirine en yak›n süperdev karadelik çiftini belirlediler. Dünya’ya 750 milyon ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta 0402+379
adl› bir gökadan›n merkezinde bulunan çiftin toplam 150 milyon Güneﬂ kütlesinde oldu¤u hesaplan›yor. Çiftin üyeleri birbirlerine
yaln›zca 24 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta. Bu mesafe, karadelikler aras›nda ﬂimdiye kadar belirlenmiﬂ en k›sa uzakl›ktan 100 kat daha k›sa.
Çiftin üyelerinin daha önce ayr› gökadalar›n

d›z sistemlerinde eﬂinden gaz çalarak ›s›n›yor. Cüce etraf›ndaki “kütle aktar›m diskinde” ola¤anüstü h›zlara ve s›cakl›klara ç›kan
gaz X-›ﬂ›nlar› yay›yor.
Rossi’nin verilerine göre, daha düﬂük enerjilerdeyse X-›ﬂ›n› kaynaklar›n›n üçte biri yine
Beyaz cüceler olurken, büyük bölümünü
“aktif y›ld›z taçlar›” meydana getiriyor. Taç
(korona), bir yu›ld›z›n atmosferinin en d›ﬂ
katman›na deniyor. ﬁiddetli taç etkinliklerinin büyük ço¤unlu¤u da yine ikili sistemlerde meydana geliyor. Sistemdeki y›ld›zlardan
biri e¤er di¤erine yeterince yak›nsa eﬂinin
d›ﬂ katmanlar›n› hareketlendiriyor ve bu da
“Güneﬂ parlamalar›”n›n benzerlerine yol aç›yor. Bu parlamalar da X-›ﬂ›nlar› yay›yor. Yeni
bulgulara göre Samanyolu’nda 1 milyondan
fazla felaketli de¤iﬂken, yaklaﬂ›k 1 milyar kadar da aktif y›ld›z bulunuyor ki, bunlar önceki tahminlerin kat kat üzerinde say›lar.
NASA Bas›n Bülteni, 22 ﬁubat 2006

baﬂlad›klar› san›l›yor. Çiftin birbiri çevresindeki 1 turu 150.000 y›lda tamamlad›¤› hesaplanm›ﬂ. Karadeliklerin çarp›ﬂmas› halinde
bilimciler, Einstein taraf›ndan öngörülen ve
uzun süredir aranmakta olan kütleçekim
dalgalar›n› belirleme ﬂans› yakalayacaklar.
Ancak bu olay için biraz beklemek gerekecek: Gökbilimciler iki dev karadeli¤in çarp›ﬂmas›n›n 1 kentilyon (milyar kere milyar) y›l
sonra gerçekleﬂece¤ini hesapl›yorlar.
merkezlerinde olduklar›, ancak gökadalar
birleﬂince birbirlerinin etraf›nda dönmeye

Jüpiter’in “Küçük”
K›rm›z› Lekesi

NASA bas›n Bülteni, 1 may›s 2006

Güneﬂ Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in
ünlü Büyük K›rm›z› Leke’sinden sonra ikini bir
k›rm›z› lekeye kavuﬂmakta oldu¤u gözlendi. Baz›
Gözlemcilerce “Red Spot Jr.” Diye adland›r›lan leke,
büyük abisinin yar›s› kadar çapa sahip. Daha önce
beyaz bir leke olarak belirlenen oluﬂumun, 400
y›ldan beri gözlenebilen Büyük K›rm›z› Leke gibi
uzun süreli bir f›rt›na oldu¤u düﬂünülüyor.
Gezegenbilimcilere göre f›rt›na, alt katmanlardan
ald›¤› maddeyi Jüpiter’in ana bulut katman›n›n
kilometrelerce üstüne taﬂ›yor ve önce beyaz bir kütle
olarak beliren oluﬂum, Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n etkisiyle
k›zarmaya baﬂl›yor.
NASA Bas›n Bülteni, 4 May›s 2006
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