haberEylul1

8/28/05

10:23 PM

Page 14

Ölümden Dönen Cüce

Orion Bulutsusu’nda
Aday Güneﬂ Sistemleri
Spitzer K›z›lötesi Uzay Teleskopu’nun
keskin gözleri, Orion Bulutsusu’nda
çevrelerinde gaz ve toz diskleriyle oluﬂum
aﬂamas›nda 2300 y›ld›z belirledi. Bu gaz ve
toz disklerinin her biri, uygun koﬂullarda
birer güneﬂ sistemi oluﬂturmaya aday. Orion
Bulutsusu, Dünyam›zdan 1450 ›ﬂ›ky›l›
uzakl›kta 240 ›ﬂ›ky›l› çap›ndaki bir bölge.
Ç›plak gözle bak›ld›¤›nda Orion (Avc›)
tak›my›ld›z›nda Avc›n›n k›l›c› üzerinde
bulan›k bir nokta gibi görünen bulutsu,
asl›nda görece yeni do¤muﬂ ya da do¤makta
olan binlerce y›ld›z› bar›nd›ran bir
kuluçkal›k. Bulutsu içindeki toz ya da
çevrelerindeki toz disklerince gizlendikleri
için optik teleskoplarla görülemeyen bu
y›ld›zlar, y›ld›zlar›ndan ald›klar› ›s›y›
yeniden yayan toz sayesinde Spitzer’e
yakalan›yorlar. Spitzer’le yap›lan gözlemler
Bulutsu içindeki y›ld›zlar›n %60-70’inin toz
disklerine sahip oldu¤unu ortaya koydu. Bir
baﬂka bulguysa, bulutsudaki y›ld›zlar›n
%60’›n›n, her biri yüzlerce birey içeren
“y›ld›z kentlerinde” ya da kümelerde bir
arada bulunmalar›. Y›ld›zlar›n %15’i daha
küçük d›ﬂ kümelerde toplanm›ﬂken,
%25’iyse tek baﬂ›na yaﬂamay› seçenler.
NASA Bas›n Bülteni, 14 A¤ustos 2006
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Gökbilimciler, bir beyaz cüceyle bir
kahverengi cücenin birbiri çevresinde
döndü¤ü ikili bir sistem keﬂfettiler. Bu garip
birliktelik, kahverengi cücenin bir y›ld›z
ölümü cehenneminden sa¤ ç›kt›¤›n›
gösteriyor. Beyaz cüceler, Güneﬂ benzeri
y›ld›zlar›n ölüm art›klar›. Kütleleri yaklaﬂ›k
Güneﬂ’inki kadar olan y›ld›zlar,
merkezlerindeki hidrojen çekirdeklerini
birleﬂtirip helyuma ve giderek daha a¤›r
çekirdeklere dönüﬂtürerek kütlelerini a¤›r
bask›s›n› dengeliyorlar. Ancak, merkezdeki
hidrojen yak›t› tükendi¤inde y›ld›z ﬂiﬂerek
orijinal çap›n›n birkaç yüz kat›na kadar
ﬂiﬂerek bir “k›rm›z› dev” haline geliyor.
Daha sonra d›ﬂ katmanlar›n› uzaya
savurunca Dünyam›z boyutlar›na kadar
s›k›ﬂm›ﬂ ve ›s›nm›ﬂ merkez, bir “beyaz cüce”
olarak ortaya ç›k›yor ve zaman içinde
so¤uyarak görünmez oluyor.
Kahverengi cücelerse, merkezlerinde
nükleer tepkimelerin baﬂlayabilmesi için
gereken en az 75 Jüpiter kütlesine sahip
olamad›¤›ndan “y›ld›zlaﬂamam›ﬂ” gaz
küreleri. Gözlenen sistemdeki kahverengi
cücenin kütlesi 55 Jüpiter kütlesi olarak
ölçülmüﬂ. ‹ki cisim aras›ndaki uzakl›ksa
Güneﬂ’in çap›n›n 2/3’ü kadar ve cüceler
birbirlerinin çevresinde 2 saatte bir
dönüyorlar. Kahverengi cücenin h›z›, saatte
800.000 km.
Oysa geçmiﬂte iki cüce bu kadar yak›n

Süperdev
Karadelikler
Y›ld›zdan
Hoﬂlanm›yor
M87 eliptik gökadan›n merkezinden f›ﬂk›ran jet.

Gökbilimciler, büyük gökadalar›n merkezlerinde bulunan milyonlar, hatta milyarlarca
Güneﬂ kütlesindeki süperdev karadeliklerin
gökadada y›ld›z oluﬂumunu bask›lad›¤›n› ortaya koydular. Yak›n çevremizdeki irili ufakl›
800 eliptik gökaday› inceleyen gökbilimciler,

de¤illermiﬂ. Hesaplar, Güneﬂ benzeri y›ld›z
beyaz cüce olmadan önce k›rm›z› dev
aﬂamas›ndayken aradaki uzakl›¤›n büyük
ölçüde azald›¤›n› gösteriyor. Nedeni,
kahverengi cücenin ﬂiﬂen k›rm›z› dev
taraf›ndan bir süre yutulmuﬂ olmas›.
Geniﬂleyen y›ld›z›n içinde kald›¤›ndan, t›pk›
ya¤ havuzunda yüzen biri gibi
yavaﬂlad›¤›ndan, yavaﬂ yavaﬂ y›ld›z›n
merkezine do¤ru yaklaﬂmaya baﬂlam›ﬂ.
K›rm›z› dev aﬂamas›n›n sonunda eﬂ y›ld›z
d›ﬂ katmanlar›n› bir “gezegenimsi bulutsu”
halinde uzaya da¤›tt›ktan sonra birbirine
iyice yaklaﬂm›ﬂ olan merkez (beyaz cüce) ve
kahverengi cüce yak›n bir ikili sistem olarak
ortaya ç›k›yor.
Gökbilimcilerin hesaplar›na göre kahverengi
cüce ﬂansl›; çünkü kütlesi 20 Jüpiter
kütlesinin alt›nda olsayd›, k›rm›z› dev içinde
kald›¤› dönemde buharlaﬂ›p yok olacakt›.
Ancak ﬂans›na da sonsuza kadar
güvenmemeli. Einstein’›n genel görelilik
kuram› uyar›nca iki cisim aras›ndaki uzakl›k
giderek azalacak ve 1,4 milyar y›l sonra iki
cücenin birbirleri çevresindeki dolanma
periyodu yaklaﬂ›k bir saate inecek. Bu
noktada cüceler aras›ndaki uzakl›k öylesine
azalm›ﬂ olacak ki, beyaz cüce eﬂinin
üzerindeki gaz› bir elektrik süpürgesi gibi
emmeye baﬂlayacak.
NASA Bas›n Bülteni, 31 Temmuz 2006

gökada ne kadar büyükse içindeki y›ld›z oluﬂumunun o kadar az oldu¤u sonucuna varm›ﬂlar. Eliptik gökadalar, sarmal gökadalar›n
birleﬂmesiyle oluﬂan küre biçimli dev yap›lar.
Gökadalar›n ya da bunlar›n merkezdeki topaklar›yla karadeli¤in kütlesi genellikle orant›l› oldu¤undan, büyük gökada, daha büyük
karadelik anlam›na geliyor. Gökbilimciler bu
olguyu iki alternatif dinamikle aç›kl›yorlar:
Birinci teoriye göre karadeliklerin kutuplar›ndan f›ﬂk›ran madde ve ›ﬂ›n›m f›skiyeleri (jet),
gökadalar›n birleﬂmesiyle merkezde yo¤unlaﬂan ve yeni y›ld›zlar›n hammaddesi olan gaz›
d›ﬂar›ya püskürtüyor. ‹kinci teoriye göreyse
karadeliklerin çevreden üzerlerine çektikleri
gaz öylesine ›s›n›yor ki, art›k topaklan›p y›ld›z oluﬂturmas› mümkün olmuyor.
NASA Bas›n Bülteni, 23 A¤ustos 2006

