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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Raﬂit Gürdilek - Zeynep Tozar

Gökbilim
Kalan Sa¤lar Bizimdir...
Namibya’daki (Afrika) HESS (Yüksek
Enerji Stereoskopik Sistem)
teleskopuyla gözlem yapan Avrupal›
gökbilimciler Scutum Tak›my›ld›z›
bölgesinde güzel bir fizik gösterisini
izlediler. O6,5 s›n›f›ndan dev bir mavi
y›ld›z›n çevresinde dolanan ve LS 5039
diye tan›mlanan “mikrokuasar”,
kutuplar›ndan enerji ve madde
f›skiyeleri saçan bir nötron y›ld›z› ya da
karadelik. Bu cismin dev y›ld›z
çevresindeki yörüngesi, oldukça uzam›ﬂ
bir elips. Cisim, yörüngesindeki her
turun bir bölümünde y›ld›z›n yo¤un
rüzgar› içinden geçiyor. Bu s›rada daha
fazla madde emiyor ve dolay›s›yla daha
fazla ›ﬂ›n›m yay›yor.
Yay›lan ›ﬂ›n›mdaki gama ›ﬂ›nlar› çok
yüksek enerjili. Her foton için 1 trilyon
elektronvolt kadar. Böyle bir foton, bir
görünür ›ﬂ›k ya da morötesi ›ﬂ›k
fotonuyla rahatl›kla çarp›ﬂabilir ki,
bunlar ortamda çok fazla say›da
bulunuyor. Çünkü mavi y›ld›z›n
çevresindeki ayd›nl›k, Dünya’ya düﬂen
Güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan 1 milyon kez daha
parlak. Bir gama fotonuyla bir görünür
›ﬂ›k fotonu çarp›ﬂt›klar›nda ikisi de yok

Büyükler Buraya!
Uluslararas› bir gökbilimciler ekibinin
Samanyolu’nun merkezi çevresindeki
küresel y›ld›z kümelerinden olan 47
Tucanae (k›saca 47 Tuc) üzerinde
Hubble Uzay Teleskopu ile 7 y›l süreyle yapt›¤› gözlemler, kümedeki y›ld›zlar›n, kütlelerine odakl› bir ayr›ﬂma süreci yaﬂad›klar›n› ortaya koydu.
‹sviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden Georges Meylan’›n yönetimindeki ekip, kümenin merkezi yak›nlar›ndaki 130.000 y›ld›z›n konumlar›n› göz-
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Bir gama ›ﬂ›n› fotonu yeterli
enerjiye sahipse y›ld›z›n
görünür ›ﬂ›k fotnolar›yla
çarp›ﬂ›p yok olabilir. Bu LS
5039 adl› y›ld›z›n yo¤un eﬂi,
bizim bak›ﬂ aç›m›za göre
y›ld›z›n arkas›ndan geçti¤i her
sefer gerçekleﬂir. Böylece biz
yo¤un eﬂin gama ›ﬂ›nlar›n›n her
yörünge periyodunda bir kez
zay›flad›¤›n› görürüz.

Göreli ﬂiddet

haberler

Yörünge faz›

Karadelik ya da
nötron y›ld›z›
Gama ›ﬂ›n›yla
y›ld›z ›ﬂ›¤›n›n
çarp›ﬂmas›

Gama ›ﬂ›nlar›
kaç›yor

Y›ld›z
Dünya’n›n yönü

oluyor ve bir elektron-pozitron çifti
yay›nl›yorlar.
Yo¤un cisim bize göre dev y›ld›z›n öte
taraf›nda oldu¤u zaman, bize do¤ru
gelen gama ›ﬂ›nlar› y›ld›z›n ›ﬂ›¤› içinde
daha çok yol al›yor ve dolay›s›yla
çarp›ﬂmalar sonucu daha ço¤u yok
oluyor. Yo¤un cisim, yörüngesinin bize
yak›n taraf›na geçti¤indeyse, gama
›ﬂ›nlar› bir engelle karﬂ›laﬂmaks›z›n bize

do¤ru yola ç›k›yor. Bu etki de, y›ld›z
rüzgar› emiliminde oldu¤u gibi
gökbilimcilerin izledi¤i gama ›ﬂ›n›
sinyalinde her 3,9 günde belli bir
yükselme sa¤l›yor. Gökbilimciler,
sinyaldeki bu iki etkiyi birbirinden
ay›rarak ba¤›ms›z olarak
izleyebiliyorlar.
Sky & Telescope, May›s 2007

lemiﬂ ve bunlardan 14.000’den fazlas›n›n hareket, h›z ve yönünü belirlemiﬂ.
Bu gözlemlerin ortaya koydu¤u sonuç,
kütleçekimsel etkileﬂimlerin daha büyük kütledeki y›ld›zlar› merkezde toplarken daha hafif olanlar› kümenin d›ﬂ
s›n›rlar›na yöneltti¤i.
Ekip ayr›ca y›ld›zlar›n radyal (gözlem
do¤rultusu yönündeki) hareketlerindeki
doppler kaymalar›n› da inceleyerek, kümenin bize 13.000 ›ﬂ›ky›l› uzakl›kta bulundu¤unu, yani san›ld›¤›ndan %10-20
kadar daha yak›n oldu¤unu belirlemiﬂ.
Sky & Telescope, May›s 2007

