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LOJ‹ HABERLER‹

Gökbilim
Raﬂit Gürdilek

Gökadalar
Geniﬂliyor
Geçti¤imiz y›l gökbilimciler Samanyolu’nun
komﬂusu Andromeda ile, NGC 300
gökadalar›n›n görünür disklerinin çok
ötesine kadar uzanan y›ld›z disklerine sahip

olduklar›n› belirlemiﬂlerdi. Kervana yeni
kat›lansa, ünlü Araba Tekeri (Cartwheel)
gökadas›. NASA’n›n morötesi dalgaboylar›na
duyarl› Gökada Evrim Kaﬂifi (GALEX)
uydusu, Araba Tekeri’nin de, görünür
çap›n›n iki kat›na kadar uzanan daha geniﬂ
bir diskle çevrili oldu¤unu buldu. Yeni
boyutlar›yla Araba Tekeri, Samanyolu’nun
2,5 kat› büyüklü¤e eriﬂmiﬂ bulunuyor.
Dünyadan 420 milyon ›ﬂ›ky›l› uzakta
Heykelt›raﬂ (Sculptor) tak›my›ld›z›
bölgesinde bulunan Araba Tekeri, en iyi
bilinen halka türü gökada. Muhteﬂem
halkas›, ço¤u Güneﬂ’in 5-10 kat› kütlede
genç ve parlak y›ld›zlarla ›ﬂ›ld›yor. Daha
yaﬂl› y›ld›zlardan oluﬂan çubuk biçimli
yap›lar, parlak halkay›, gökada merkezini
çevreleyen daha eski bir halkaya ba¤l›yor.
Araba Tekeri önce s›radan bir sarmal
gökadayken, yaklaﬂ›k 100 milyon y›l önce
diskini delip geçen küçük bir gökadan›n
tetikledi¤i h›zl› y›ld›z oluﬂumuyla bugünkü
görünümünü kazanm›ﬂ.
Astronomy, May›s 2006

Avc›’n›n Tozu,
Iﬂ›n›m› Takm›yor

Son gözlemler, Avc› (Orion) Bulutsusu içinde oluﬂum halindeki y›ld›zlar› çevreleyen
disklerdeki toz zerreciklerinin, ortamdaki
çok ﬂiddetli morötesi ›ﬂ›n›ma karﬂ›n büyüdüklerini ortaya koydu. Bulutsu’da Trapezyum Y›ld›zlar› diye adland›r›lan dört genç
dev y›ld›z›n yayd›¤› ﬂiddetli ›ﬂ›n›m, bulutsuyu iyonize ederek ›ﬂ›mas›na yol aç›yor. Buna karﬂ›n 10 metrelik Keck I teleskopuyla
görünür ›ﬂ›kta 3 metrelik k›z›lötesi teleskopla yap›lan gözlemler, disklerdeki toz zerreciklerinin irileﬂti¤ini gösteren tayf çizgileri
belirledi. Bir toz diski oluﬂtu¤unda, morötesi ›ﬂ›n›m içindeki gaz› uzaya savuruyor. Geride kalan görece büyük parçac›klar etkileﬂerek ileride çarp›ﬂ›p birleﬂerek gezegenleri
oluﬂturabilecek gezegenciklere dönüﬂüyor.

So¤uk Toz Da¤lar›
Parmak biçimli toz bulutlar›, Koltuk (Cassiopeia) tak›my›ld›z› bölgesinde Dünya’dan
7000 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta bulunan W5 adl› y›ld›z oluﬂum bölgesine hükmeden büyük kütleli tek y›ld›za yönelmiﬂ görünümdeler. Spitzer k›z›lötesi uzay teleskopu, bölgeyi örten
yo¤un toz bulutunu aralayarak ﬂimdiye kadar görülememiﬂ y›ld›zlar› da ortaya ç›kartt›.

Dev y›ld›z›n ﬂiddetli mor ötesi ›ﬂ›n›m› ve
uzaya sald›¤› yüklü parçac›klardan oluﬂan
rüzgar›, toz bulutlar›n› da¤›t›yor ve ancak
en yo¤un bölgeler ayakta kalabiliyor. Bu ›ﬂ›n›m ve rüzgar ayn› zamanda bu yo¤un bölgeleri daha da s›k›ﬂt›rarak yeni y›ld›z oluﬂumunu tetikliyor. Araﬂt›rmac›lar, sütunlar›n
tepesinde ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂ y›ld›z kümelerinin, bölgeyi yöneten dev y›ld›z›n “çocuklar›” oldu¤unu düﬂünüyorlar.
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