haberlerYeni

29/1/6

2:15

Page 7
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jetler, dönüfl ekseni etraf›nda bir çember
çiziyor. Bu durumda bir nötron y›ld›z›n›n kutup jetinin yayd›¤› radyo dalgalar›n› biz, jetin çizdi¤i halkan›n bir noktas›
bizim bak›fl yönümüzle kesiflti¤inde k›sa
aral›kl› radyo at›mlar› halinde alg›layabiliyoruz. Bu türden nötron y›ld›zlar›na da
“atarca” (pulsar) deniyor.
Buraya kadar ifller normal. Hatta, baz›
atarcalarda oldu¤u gibi, güçlü radyo sinyalinden baflka, daha zay›f ama düzenli
ikinci sinyalin saptanm›fl olmas› bile
aç›klanabiliyor. fiöyle ki, atarcan›n ters
yöndeki ikinci jetinin çizdi¤i yol bizim
bak›fl yönümüzün yak›nlar›na gelirse bu
da daha uzun dalgaboylar›nda (uzaklaflt›¤› için) ve daha zay›f bir sinyal olarak
alg›lanabiliyor.
Normal olmayansa, gökbilimci Tim Hankins yönetimindeki bir ekibin, Porto Riko’daki 300 metre çapl› Arecibo radyo
teleskopuyla Yengeç Bulutsusu’ndaki
atarca üzerinde yapt›¤› duyarl› gözlemlerin sonuçlar›. Bulgular, birincil ve ikinci
at›mlar aras›nda, z›t yönlü jetlerden kaynaklanmalar›yla aç›klanamayacak olan
farkl›l›klar ortaya koymufl. Bu durum,
baz› gökbilimcileri atarcada ikinci bir
manyetik kutup çiftinin varl›¤› düflüncesine yönlendiriyor. Dikkat çekici bir
fark, birincil at›mlar›n genifl aral›kta bir
tayf da¤›l›m› göstermesine karfl›n, ikincil
at›mlar›n özel birkaç banda s›k›flm›fl olmas›. Fark, at›mlar›n sürelerinde de ortaya ç›k›yor. Birincil at›mlar›n her biri, bir
nanosaniyeden (saniyenin milyarda biri)
daha k›sa bir dizi at›mdan oluflurken,
ikinci at›mlar, birkaç mikrosaniye (saniyenin milyonda biri) düzeyinde daha
düzgün sinyallerden olufluyor.
Bu durumsa, manyetik kutup çiftlerinin
üyelerinin ayn› özellikleri tafl›malar›,
dolay›s›yla kutuplardan ç›kan radyo
sinyallerinin de ayn› olmas› gere¤ine
ters düflüyor. Çeliflki, ikincil at›mlar›n,
baflka bir manyetik kutup çiftinin üyelerinden birinden ç›k›yor olmas› halinde daha kolay aç›klanabiliyor. Nötron
y›ld›z› oluflum modellerine göre manyetik kutuplar, süpernova patlamas› sürecinde nötron y›ld›z›n›n üzerine “sabitleniyor”. Gözlem ekibini yöneten Tim
Hankins, Yengeç Bulutsusu’ndaki atarcan›n, orijinal y›ld›z›n karmafl›k ve asimetrik bir çöküfl süreci yaflamas› nedeniyle dört ayr› kutba sahip olabilece¤i
görüflünde.
NewScientist.com haber servisi, 9 Ocak 2007
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Samanyolu’nun
Cüceleri Ço¤al›yor
Günümüzde geçerli gökada oluflumu
modellerine göre Samanyolu gibi büyük
gökadalar›n çevresinde onlarca, hatta
yüzlerce uydu cüce gökada bulunmas›
gerekiyor. Oysa, bir k›sm›n› yutmufl oldu¤u biliniyorsa da Samanyolu’nun bugün varolan uydular›n›n say›s› yaklafl›k
bir düzine kadar.
Anlafl›l›yor ki, sorunun flimdiye kadar
çözülememifl olmas›n›n nedeni, gökbilimcilerin cüceden ne anlad›klar›yla ilintili.
Sloan Say›sal Gökyüzü Araflt›rmas›
ad›yla yürütülen genifl bir haritaland›rma çal›flmas›nda görev alan araflt›rmac›lar, Samanyolu’nun çevresinde daha
önce fark edilmemifl 7 cüce gökada daha belirlediler. Araflt›rmac›lar, taraman›n gökyüzünün yaln›zca beflte birlik
bir bölümünde yap›ld›¤›na dikkat çekerek, gerçekte gökadam›z›n çevresinde
daha keflfedilmemifl onlarca baflka cüce

Hoop, Nereye?
Uzun süredir kendi kendimize gelingüvey olmufl olabiliriz. Gökadam›z Samanyolu’nun en görkemli uydular› olarak bilinen Büyük ve Küçük Magellan
Bulutlar› kendi yollar›na giden özgür
gezginler olabilir. Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden (ABD) gökbilimci Nitya Kallivayalil yönetimindeki
bir ekip her iki gökadan›n da Samanyolu’nun yan›ndan saniyede 300 km
h›zla geçtiklerini belirlemifller. Araflt›rmac›lara göre bu h›z, düzensiz gökada
kategorisindeki iki uydunun Samanyolu’nun çekiminden kurtulmas›na yetebilir. Ekip, Magellan Bulutlar›’n›n h›zlar›n›, Hubble Uzay Teleskopu’nca belirlenen konumlar›n› düzenli aral›klarla inceleyip, bu verileri uzakl›klar› ne-

uydunun bulunmas› gerekti¤ini söylüyorlar.
Sloan araflt›rmac›lar›na göre Samanyolu
çevresindeki “uydu eksikli¤i”, araflt›rmac›lar›n daha önce görece büyük cücelere odaklanmalar›ndan, “Yüzüklerin
Efendisi” filmindeki “hobbit”ler gibi çok
daha küçük cüceleri fark edememelerinin bir sonucu. Yeni keflfedilen uydularsa öylesine soluklar ki, flimdiye kadar
bir gökada için belirlenen parlakl›k alt
s›n›r›n›n çok alt›nda kal›yorlar.
Yeni keflfedilen “yedi cüceler”in d›fl›nda
ayn› araflt›rma kapsam›nda keflfedilen
sekizinci cüceyse, daha da garip. Samanyolu’nun kütleçekim alan›n›n s›n›r›nda keflfedilen Leo T adl› cüce, ancak
50.000 Günefl parlakl›¤› kadar ›fl›k yayabiliyor. (Karfl›laflt›rmak için Samanyolu’nda 100 ila 300 milyar aras›nda y›ld›z bulundu¤u düflünülüyor.) Bu cücenin bir baflka garipli¤iyse, eski ve yeni
y›ld›zlar› bir arada bar›nd›rmas›. Yeni
y›ld›zlar›n varl›¤› flafl›rt›c›. Çünkü cüce
gökadalar›n bafllang›çtaki gaz stoku az
oldu¤undan, pek ço¤unda y›ld›z oluflum süreci çoktan durmufl bulunuyor.
Sloan Araflt›rmas›’nda çal›flan Cambridge Üniversitesi (‹ngiltere) gökbilimcisi
Daniel Zucker’a göre, Samanyolu’nun
da içinde yerald›¤› “Yerel Grup” adl› gökadalar kümesinde bu tür soluk cücelerden çok say›da bulunuyor olmal›.
Science, 26 Ovak 2007

deniyle Dünyam›zdan sabit görünen
kuasarlar›n konumlar›yla karfl›laflt›rarak belirlemifl. Ancak Kallivayalil’e göre Güney gökküremizin bu süslerinden
yoksun kalmams› için hâlâ umut var.
E¤er Samanyolu’nun kütlesi son araflt›rmalar›n iflaret etti¤i gibi san›lan›n iki
kat›ysa ya da gökadam›z› çevreleyen
hale düzgün bir küre yerine garip bir
biçime sahipse, en büyük iki uydusunu
yörüngesinde tutabilir.
Science, 26 Ocak 2007

