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Merkür Neden
Yo¤un?

Yeni Standart
Iﬂ›k Kaynaklar›

Tip Ia Süpernova

Yüzbinlerce gökadan›n özellik ve koordinatlar›n› saptayan Sloan Say›sal Gökyüzü Taramas› (SDSS)adl› çal›ﬂmayla oluﬂturulan veritaban›n› inceleyen gökbilimciler, 139 adet
yeni Tip Ia süpernova belirlediler. Bu türden süpernovalar, dev y›ld›zlar›n merkezlerinin çökmesiyle oluﬂan süpernovalardan farkl›. Tip Ia, Güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n ölüm art›¤› olan “beyaz cüceler” taraf›ndan tetikleniyor. ‹kili bir y›ld›z sisteminde bulunan beyaz cüce, ömrünün sonuna yaklaﬂ›p ﬂiﬂmeye
baﬂlayan orta¤›ndan gaz çalmaya baﬂl›yor ve
artan kütlesi 1,4 Güneﬂ kütlesi olan s›n›r de¤eri geçince zincirleme bir termonükleer
patlamayla yok oluyor. Eﬂik de¤er tüm Tip
Ia süpernovalar için ayn› oldu¤undan bunla-

r›n mutlak parlakl›¤› da ayn› oluyor ve mutlak parlakl›klar› ile görünür parlakl›klar›
aras›ndaki farktan, içinde yer ald›klar› gökadan›n uzakl›¤› belirlenebiliyor. Dolay›s›yla
bu “standart ›ﬂ›k kaynaklar›” kozmik mesafelerin belirlenebilmesi için iyi birer araç.
Yeni bulunan Tip Ia süpernovalar›n 100 kadar›, Dünya’dan yaklaﬂ›k 1-3 milyar ›ﬂ›ky›l›
uzakl›kta. ﬁimdiye kadar bu uzakl›klarda
yaln›zca 6 Tip Ia belirlenebilmiﬂti.
1998’de çok daha uzakta meydana gelen soluk Tip Ia süpernovalar› inceleyen iki ayr›
ekip, evrenin geniﬂlemesinin h›zland›¤›n›
bulmuﬂlard›.
Astronomy, May›s 2006

Beta Pictoris’in
‹kinci Diski

Merkür, al›ﬂ›lmad›k yo¤unl›kta bir gezegen. O boyutlarda bir gezegenden beklenemeyecek kadar metal içeriyor. Bern Üniversitesi’nden (‹sviçre) Jonathan Horner
ve ekip arkadaﬂlar›, bugünkünden 2,25
kat büyük kütleye sahip bir “ön Merkür”
ile, bugünkü gezegenin yar› kütlesine sahip bir cisim aras›ndaki çarp›ﬂman›n bilgisayar benzetimlerini ç›karm›ﬂlar. Sonuç:
yo¤un, metalce zengin bir biçim ve uzaya
f›rlayan büyük miktarlarda at›k. Uzaya f›rlayan malzemenin yar›s›n›n gezegene geri
düﬂmesi, bilgisayar benzetiminde 4 milyon
y›l alm›ﬂ ki, gerçekte bu süre içinde kütleçekim d›ﬂ›nda baz› kuvvetler devreye girerek parçac›klar›n gezegene dönüﬂlerini engellemiﬂ olabilir. Modelde, uzaya saç›lan
malzemenin bir k›sm› Venüs’e ve Dünya’ya ulaﬂ›yor. Horner’e göre de Dünyam›zda 16 katrilyon ton kadar “ön Merkür” malzemesi bulunuyor olabilir.

Andromeda’n›n
Ateﬂi

Chandra X-Iﬂ›n› Teleskopu, Andromeda gökadas›n›n merkez topa¤› içinde, milyonlarca derece s›cakl›kta X-›ﬂ›nlar› yayan seyreltik gaz kütlesi belirledi. Araﬂt›rmac›lar gaz›n, her birinde süpernova patlamalar›yla
oluﬂmuﬂ nötron y›ld›z› ya da karadelik bulunan ikili y›ld›z sistemlerinden oluﬂan nokta kaynaklarca ›s›t›ld›¤›n› düﬂünüyorlar.

En Büyük Yap›
Y›ld›z›n
konumu
Birinci Disk
16 milyar kilometre
100 Astronomik Birim

Hubble Uzay Teleskopu ile yap›lan
gözlemler, Beta Pictoris adl› genç y›ld›z›n
çevresinde iki ayr› disk oldu¤unu ortaya
koydu. Birinciye 4 derecelik aç› yapan ikinci
diskte 20 Jüpiter kütlesinde bir gezegen
bulundu¤u düﬂünülüyor. Ayr›ca her iki
diskte de baﬂka gezegenlerin oluﬂum
aﬂamas›nda oldu¤u san›l›yor. Çünkü
gökbilimcilere göre diski oluﬂturan toz

‹kinci Disk

Y›ld›z ›ﬂ›¤›n
perdeleyen maske

zerreciklerinin normal ömrü birkaç yüzbin
y›l. Oysa 10-20 milyon yaﬂ›ndaki y›ld›z›n
çevresinde disklerin varl›¤›, tozun bu süre
içinde oluﬂmuﬂ gezegenciklerin çarp›ﬂ›p
ufalanmas›yla sürekli olarak beslendi¤ini
gösteriyor. Dünya’dan 63 ›ﬂ›k y›l› uzakl›kta
bulunan ve Güneﬂ’in iki kat› kütleye sahip
olan Beta Pictoris, 9 kat daha parlak.

Japon gökbilimciler, evrende ﬂimdiye kadar gözlenen en büyük yap›y› ortaya ç›kard›lar. 12 milyar ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta dev
gaz bulutlar›n›n ayd›nlatt›¤› 200 milyon
›ﬂ›ky›l› uzunlu¤unda yap›, içinde bilinen
en büyük gökada yo¤unlu¤unun toplanm›ﬂ oldu¤u iplik biçimli hidrojen sütunlar›ndan oluﬂuyor. Yap› içinde her biri gökadam›z Samanyolu’nun 10 kat› çapta 30
kadar büyük gaz kütlesi bulunuyor. Yap›n›n tamam›, Güneﬂ sistemimizin 2 milyar
kat› yer kapl›yor.

NASA Bas›n Bülteni, 27 Haziran 2006
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