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B‹L‹M VE TEKN

Gökbilim
Raﬂit Gürdilek

Buz ve Ateﬂ Gezegeni
Spitzer K›z›lötesi Uzay Teleskopu’nu
kullanan gökbilimciler, Dünya’dan 40
›ﬂ›ky›l› uzakl›kta Andromeda (Zincirli
Prenses) tak›my›ld›z› bölgesinde bir y›ld›z›n
çevresinde dolanan bir gezegenin gündüz
ve gecesi aras›ndaki fark›n 1400 °C
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oldu¤unu belirlediler.
Jüpiter gibi bir gaz devi olan Upsilon
Andromedae b adl› gezegen, y›ld›z›n›n
çevresindeki bir turunu 4,6 günde
tamaml›yor. Yörüngesi y›ld›za çok yak›n
oldu¤undan, gezegen y›ld›z›na “kütleçekim
kilidiyle” ba¤l›. Yani kendi ekseni etraf›nda
dönme h›z› öylesine yavaﬂ ki, hep ayn› yüzü
y›ld›za bak›yor. Ayn› ﬂekilde Ay’da
Dünyam›za kütleçekim kilidiyle ba¤l›
oldu¤undan, biz de Ay’›n “karanl›k yüzünü”
göremiyoruz. Dünya’dan y›ld›z ve gezegeni
dar bir aç›yla görülebiliyor. Yani gezegen,
yörünge turu s›ras›nda y›ld›z›n›n arkas›na
geçip perdelenmiyor. Yörüngesinin her
noktas›nda Dünya’dan (ve tabii Spitzer’den)
gözlemlenebiliyor. Yörüngesinin farkl›
noktalar›nda Spitzer’e farkl› yüzlerini dönen

Karadelik ‹zlemede
Protokol Tribünü
Japonya’n›n yeni Suzaku uydusuyla uzak
gökadalar› inceleyen gökbilimciler, karadelikler hakk›nda ﬂimdiye kadar eriﬂilememiﬂ
ayr›nt› ve kesinlikte veriler elde ettiler. Bunlar aras›nda, dönen karadeliklerin çevrelerindeki uzay› ve zaman› büktüklerini aç›k
biçimde gösteren gözlemler de var. Çeﬂitli
uluslardan gökbilimcilerden kurulu ekip, incelenen karadeliklerin dönme h›zlar›n› ve içlerine çektikleri maddenin karadeli¤e düﬂüﬂ
aç›s›n› da belirlemiﬂ bulunuyor. Araﬂt›rmac›lar, ayr›ca karadelik çevresindeki gaz ve toz
diskinin iç çeperinden yükselen bir X-›ﬂ›n›
sütununun, karadeli¤in muazzam çekim gücüyle geri çekildi¤ini ve yass›ld›¤›n› da göz-

Karadeliklere Kelle
Say›s›
NASA araﬂt›rmac›lar›, Swift uydusuyla
yapt›klar› bir araﬂt›rmayla, Dünya’ya 400
milyon ›ﬂ›ky›l› yar›çapl› “yerel” uzay
bölgesinde, Aktif Gökada Çekirdekleri
(Active Galactic Nuclei ya da k›saca AGN)
diye adland›r›lan faal süperdev kütleli
karadeliklerin say›s›n› 200 olarak
belirlediler. Hemen her büyük gökadan›n
merkezinde, milyonlarca, hatta milyarlarca
Güneﬂ kütlesinde olan ve yaln›zca Güneﬂ
sistemimiz kadar bir alan kapl›yan bu dev
gökadalardan bulunuyor. Ancak bunlar›n
çok küçük bir oran› halen faal. Örne¤in,
bizim gökadam›z Samanyolu’nun
merkezinde bulunan ve yaklaﬂ›k 2,7 milyon
Güneﬂ kütlesindeki karadelik, oldukça
sakin. Normal olarak gama ›ﬂ›n
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lemlemiﬂler.
Ekip bu baﬂar›lar›, karadelik yak›nlar›ndaki
toz ve gaz diski içinde dönerken muazzam
h›zlara ve s›cakl›klara ulaﬂarak yayd›klar›
›ﬂ›n›m›n duyarl› tayf analizlerine borçlu. Daha teknik bir anlat›mla, disk içindeki demir
iyonlar›ndan oluﬂan gaz›n yayd›¤› tayf çizgilerinin kal›nl›¤›n›n, ﬂimdiye kadar eriﬂileme-

patlamalar›n› belirlemek için uzaya
gönderilen, ancak “boﬂ zamanlar›nda” en
yüksek enerjideki X-›ﬂ›n› kaynaklar›n› da
gözleyen Swift, AGN’lerin daha çok h›zl›
y›ld›z oluﬂumu gözlenen gökada
merkezlerinde bulundu¤unu saptam›ﬂ. Bu
da dev kütleli karadeliklerin faaliyetleriyle,
y›ld›z oluﬂumunun birbirini tetikledi¤ini
gösteriyor.
Gökbilimcilere göre, karadelikleri iyice
tan›madan evreni anlayabilmek olanaks›z.
Çünkü araﬂt›rmac›lar evrende yay›nlanm›ﬂ
tüm radyasyonun %20’sinin, bu arada X›ﬂ›nlar›n›n büyük k›sm›n›n, morötesi ve
k›z›lötesi ›ﬂ›n›m›n büyük bölümlerinin, ve
hatta radyo dalgalar›n›n önemli k›sm›n›n ﬂu
ya da bu iekilde AGN’lerden
kaynakland›¤›n› düﬂünüyorlar.
NASA Bas›n bülteni, 5 ekim 2006

gezegeni beﬂ gün süreyle düzenli
aral›klarla izleyen gökbilimciler, gezegenden
gelen k›z›lötesi ›ﬂ›n›m›n, farkl› noktalarda
azal›p artt›¤›n› belirlemiﬂler. Araﬂt›rmac›lara
göre gece ve gündüz taraflar›nda s›cakl›k
öylesine farkl› ki, gece taraf›ndan gündüz
taraf›na geçmek bir yanarda¤›n içine
atlamaktan farks›z. Araﬂt›rmac›lar bu
duruma gezegenin atmosferinin özelli¤inin
neden oldu¤unu düﬂünüyorlar. Bu özellik
nedeniyle atmosfer, emdi¤i radyasyonu çok
k›sa sürede yeniden yans›tabiliyor. Jüpiter
atmosferindeyse, gündüz ve gece
taraflar›nda herhangi bir s›cakl›k fark›
bulunmuyor.
NASA Bas›n Bülteni, 12 Ekim 2002

miﬂ bir duyarl›l›kla saptanabilmesine. Geniﬂ demir K-bant› denen bu tayf çizgisinin
kal›nl›¤›, maddenin karadeli¤e yak›nl›¤›na
ve deli¤in dönüp dönmememsine ba¤l› olarak de¤iﬂim gösteriyor.
Milyonlarca hatta milyarlarca Güneﬂ kütlesindeki süperdev karadelikleri inceleyen
ekip, MCG-6-30-15 adl› gökadan›n merkezindeki karadeli¤in, h›zla dönerek çevresindeki uzay ve zaman› da birlikte sürükledi¤ini gözlemlemiﬂ. Ekip ayr›ca karadelik yak›nlar›ndan f›ﬂk›ran X-›ﬂ›nlar›n›n, geriye do¤ru bükülerek diskin iç çeperine geri
döndü¤ünü belirlemiﬂ. MCG-5-23-16 adl› bir
gökadadaysa, diskteki maddenin bizim görüﬂ çizgimize 45 derece aç›yla karadeli¤e
düﬂtü¤ü saptanm›ﬂ.
NASA Bas›n Bülteni, 5 Ekim 2006

