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Karanl›k Gökada

Barnard’›n Kafas› At›nca
Barnard’›n Y›ld›z›, Dünyam›za 6 ›ﬂ›ky›l›
uzakl›kta bulunan bir “k›rm›z› cüce” y›ld›z.
Güneﬂ’ten çok daha hafif ve so¤uk olan bu
y›ld›z›n arﬂiv kay›tlar›n› inceleyen
gökbilimciler, y›ld›z›n 8 y›l önce büyük bir
parlama yapt›¤›n› belirlediler. Parlamalar,
y›ld›z›n atmosferindeki manyetik alan
çizgilerinde meydana gelen plazma deﬂarj›na
deniyor. Araﬂt›rmac›lar, parlama s›ras›nda
plazman›n s›cakl›¤›n› en az 8000 °C olarak

ölçtüler. Bu, y›ld›z›n 2800 derece
olan yüzey s›cakl›¤›n›n neredeyse
üç kat›. Parlamalar, genç, h›zl›
dönen k›rm›z› dev y›ld›zlarda s›k
görülen bir olgu. Barnard’›n
y›ld›z›n›n yaﬂ›ysa 11-12 milyar
olarak hesaplan›yor ve y›ld›z,
kendi çevresindeki bir dönüﬂünü
130 Dünya gününde tamaml›yor.
Y›ld›z›n yaﬂ›n›n Güneﬂimizinkinin
2 kat› olmas›na ra¤men, ömrü çok
daha uzun olacak. G s›n›f› sar› bir
y›ld›z olan Güneﬂ ve benzeri
y›ld›zlar›n ömürleri 10 milyar y›l kadar
olurken, çok daha hafif olan ve dolay›s›yla
üzerindeki katmanlar›n bask›s›n›
dengelemek için merkezindeki füzyon
tepkimelerinin yak›t› olan hidrojeni çok
daha “idareli” kullanan k›rm›z› cüce
y›ld›zlar›n ömürleri 1 trilyon y›l kadar
olabiliyor.
Astronomy, Mart 2006

Arecibo radyo teleskopu, yeni bir “karanl›k gökada” belirledi. 153 milyon ›ﬂ›k y›l›
uzakl›kta bulunan gaz ve toz bulutunda,
580 milyon Güneﬂ kütlesinde madde bulundu¤u, ancak henüz y›ld›zlar›n oluﬂmaya baﬂlamad›¤› anlaﬂ›l›yor. Karanl›k gökadan›n çap›n›n 200.000 ›ﬂ›k y›l›, yani Samanyolu’nun iki kat› oldu¤u hesaplan›yor.

Avc›’dan Yeni ﬁiddet

Avc› (Orion) Bulutsusu içinde baz› kuluçkal›klarda yeni y›ld›z oluﬂumuna iﬂaret
eden madde ve ›ﬂ›n›m f›ﬂk›rmalar›n›n yaln›zca 1500 yaﬂ›nda oldu¤u belirlendi.
Araﬂt›rmac›lar, bu f›ﬂk›rmalar›n y›ld›zlararas› ortamda yaratt›¤› ﬂok dalgalar›ndan
yüzlercesini belirlediler.
Hiperdev y›ld›z›n
çevresindeki toz diski

Hiper Deve
Hiper Disk
Güneﬂ Sistemi
Güneﬂ ve gezegenlerin
boyutlar› gerçek ölçe¤e göre de¤il
Astronomik birim

Spitzer k›z›lötesi uzay teleskopu ile yap›lan gözlemler, Güneﬂ’ten 70 kat daha büyük kütleleri olabilen hiperdev y›ld›zlar›n
çevresinde toz diskleri olabilece¤ini gösterdi. Araﬂt›rmac›lar, Büyük Macellan Bulutu’nda bulunan R66 ve R126 adl› y›ld›zlar›n çevrelerindeki olas› disklerden gelen
k›z›lötesi sinyaller belirlediler.

Karanl›k Madde’nin
Hortumlad›¤› Gaz
‹lk Y›ld›zlar›n Iﬂ›¤›
Spitzer k›z›lötesi uzay teleskopunu kullanan
NASA gökbilimcileri, evrende ilk oluﬂan
y›ld›zlardan kalma ›ﬂ›¤› belirlediklerini
aç›klad›lar. Gökbilimciler Ejderha (Draco)
tak›my›ld›z› bölgesindeki bir alanda
yapt›klar› gözlemde, bilinen tüm k›z›lötesi
›ﬂ›k kaynaklar›n›n yayd›¤› ›ﬂ›n›m› toplam
›ﬂ›n›mdan ç›kartt›ktan sonra geriye önemli
ölçekte bir fosil ›ﬂ›n›m kalm›ﬂ.
Araﬂt›rmac›lar, bu ›ﬂ›n›m›n büyük k›sm›n›n,

her biri Güneﬂimizden en az 100 kat daha
kütleli olan ve ancak birkaç milyon y›l var
olabildikten sonra süpernova patlamalar›yla
ömürleri noktalanan ilk y›ld›zlardan
kaynakland›¤›n› düﬂünüyorlar. Dev
y›ld›zlar›n yok olmadan önce yayd›klar›
ﬂiddetli morötesi ›ﬂ›n›m, evrenin geniﬂlemesi
nedeniyle yak›n k›z›lötesi dalga boylar›na
kaym›ﬂ.
Astronomy, Mart 2006

11,6 milyar ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta Samanyolu’nun iki kat› geniﬂlikte bir gaz kütlesi
belirlendi. 200.000 ›ﬂ›ky›l› çaptaki hidrojen bulutunun yayd›¤› enerji, 2 milyar Güneﬂ’in yayd›¤› enerjiye eﬂit. Evrenin daha
2 milyar yaﬂ›nda oldu¤u zaman› temsil
eden görüntüdeki kütlenin, bir gökada
oluﬂturmak üzere çok daha büyük bir karanl›k madde kütlesi üzerine düﬂen madde oldu¤u düﬂünülüyor.
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