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B‹L‹M VE TEKN

Ölümüne Soygun
“ﬁiddetli de¤iﬂkenler” gökbilim
dünyas›n›n en çok ilgi çeken cisimleri
aras›nda bulunuyorlar. Bu özel ikili
y›ld›z sistemlerinde bulunan de¤iﬂken
y›ld›z›n ›ﬂ›¤›nda izelenen de¤iﬂim,
üzerinde gerçekleﬂen nova
patlamalar›ndan kaynaklan›yor. Sistem
genellikle bir “beyaz cüce” ve
çevresinde dolan›p cüce eﬂine gaz
yitiren normal bir y›ld›zdan oluﬂuyor.
Beyaz cüceler, Güneﬂimizin benzeri
y›ld›zlar›n ölüm art›klar›. Bu y›ld›zlar›n
merkezlerindeki füzyon tepkimeleri
sonucu hidrojen çekirdekleri
helyumdan baﬂlayarak daha a¤›r
çekirdeklere, nihayet karbon ve
oksijene dönüﬂünce tepkimeler
duruyor. Y›ld›z›n hidrojenden oluﬂan
d›ﬂ katmanlar› yavaﬂça uzaya sal›n›yor
ve karbon ve oksijenle dolmuﬂ ve
büzüﬂüp Dünya boyutlar›na inmiﬂ s›cak
merkez, a¤›r a¤›r so¤uyan bir “beyaz
cüce” olarak ortaya ç›k›yor. E¤er beyaz
cüce ikili bir sistemdeyse, henüz
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ömrünün sonuna yaklaﬂmam›ﬂ normal
eﬂinden gaz çalmaya baﬂl›yor. Cücenin
çevresinde bir disk oluﬂturan çal›nt›
gaz, h›rs›z›n yüzeyine düﬂüyor ve belli
bir miktarda birikince bir “nova”
patlamas› meydana geliyor. Bu da s›cak
beyaz cücenin yayd›¤› ›ﬂ›¤›n ﬂiddetinin
zaman zaman art›p azalmas›na yol
aç›yor.
Ancak, bu havai fiﬂek gösterileri sürgit
devam etmiyor. Oluﬂturulan modellere
göre beyaz cüce sonunda eﬂinden o
kadar madde çalm›ﬂ oluyor ki, y›ld›z,
y›ld›z olmaktan ç›k›yor. Verici y›ld›z›n
kütlesi Güneﬂ kütlesinin %7,2’sinin
alt›na indi¤inde (75 Jüpiter kütlesi)
art›k merkezinde hidrojen füzyonuyla
enerji üretemiyor ve bir “kahverengi
cüce”ye dönüﬂüp yavaﬂ yavaﬂ so¤uyor.
Böyle olunca da üzerindeki gaz, beyaz
cüceyle aras›ndaki kütleçekim denge
noktas›n›n ötesine geçip beyaz cücenin
üzerine eriﬂemiyor ve ateﬂli gösteriler
sona eriyor. Ve e¤er iki cücenin
birbirleri çevresinde dönüﬂ düzlemleri
bizim bak›ﬂ aç›m›z do¤rultusundaysa
Dünya’daki bir gözlemci art›k sistemi

bir “örten de¤iﬂken” olarak alg›l›yor.
Art›k beyaz cücenin ›ﬂ›¤›ndaki de¤iﬂim
nova patlamalar›ndan de¤il, soydu¤u eﬂ
y›ld›z›n›n önünden geçerken ›ﬂ›¤›n›
perdelemesinden kaynaklan›yor.
Sheffieeld Üniversitesi’nden (‹ngiltere)
gökbilimciler, modele t›pat›p uyan
gerçek bir örten de¤iﬂkenin varl›¤›n›
belirlediler. Sloan Say›sal Gökyüzü
Taramas› (Sloan Digital Sky Survey –
SDSS) adl› büyük araﬂt›rma
çerçevesinde derlenmiﬂ olan fotometrik
verileri inceleyen araﬂt›rmac›lar, modele
uyan bir aday belirlediler. Aslan
Tak›my›ld›z› bölgesinde yer alan örten
de¤iﬂkendeki y›ld›zlar›n birbiri
çevresinde dolanma (dolay›s›yla ›ﬂ›k
ﬂiddetinin de¤iﬂmesi) periyodu, yaln›zca
82 dakika. Bu da, ﬂiddetli de¤iﬂkenlik
döngüsünün sonuna yaklaﬂ›l›p, verici
y›ld›z›n kahverengi cüce aﬂamas›na
geldi¤ini göstermesi için modelde
öngörülen minimum periyodla
örtüﬂüyor. Bu verilerden yola ç›kan
araﬂt›rmac›lar, Kanarya Adalar›’ndaki
4,2 metrelik William Herschel
Teleskopu’yla sistemdeki örtülüﬂleri
gözlemlediler. Bu gözlemler ve fizik
verileri, sonunda ikili sistemin
bileﬂenlerinin, hatta art›k iyice
seyrelmiﬂ olan gaz ak›m›n›n
özelliklerinin ayr›nt›l› biçimde
belirlenmesini sa¤lad›.
Bulgulara göre, SDSS 1035 adl›
sistemdeki beyaz cücenin kütlesi,
Güneﬂ’imizin kütlesinin 0,94’ü kadar.
Bu kütle Dünya’m›z›n %95’i
boyutlar›nda bir küreye s›k›ﬂm›ﬂ.
Soyulan y›ld›za gelince, kütlesinin
yaklaﬂ›k 54 Jüpiter kütlesi oldu¤u
hesaplanm›ﬂ. Bu da y›ld›zlar›n
merkezlerinde hidrojen füzyon
tepkimelerinin baﬂlamas› için gerekli
minimum s›n›r›n oldukça alt›nda.
Dolay›s›yla bir zamanlar›n görkemli
y›ld›z›, art›k “kahverengi cüce” s›n›f›na
giriyor. Tek tesellisi, en az›ndan
görünürde eﬂinden daha “büyük” bir
cüce olmas›. Beyaz cücenin neredeyse
Güneﬂ’inki kadar olan kütlesi Dünya
boyutlar›na s›k›ﬂm›ﬂken, kahverengi
cüce daha az kütleçekim bask›s› alt›nda
oldu¤undan, çap› eﬂininkinden 12 kat
büyük ve Jüpiter’in çap›n›n çok az
üzerinde.
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