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Gökbilim

Yeni Bir Patlama
S›n›f›

F›skiyeli Cüce
Kahverengi Cüce olarak bilinen
gökcisimleri, “y›ld›z olamayan y›ld›zlar” diye
adland›r›lan özel bir s›n›f. Gezegenlerden
çok daha büyük olmalar›na karfl›n, y›ld›z
olamayacak kadar da düflük kütleliler. Bu
nedenle merkezlerinde kararl› termonükleer
tepkimeler bafllatam›yorlar.
Ancak, 2MASS1207-3932 adl› kahverengi
cüce, adeta kaderini kabullenmek istemiyor.
Önce çevresinde 5 Jüpiter kütlesinde bir
gezegenin doland›¤› belirlendi. Daha
sonraysa normal y›ld›zlar gibi çevresinde bir
gaz ve toz diski bulunduran ilk kahverengi
cüce olma özelli¤ini kazand›. Nihayet

gökbilimciler, Avrupa Uzay Ajans›’na ait
“Çok Büyük Teleskop” (VLT) ile yapt›klar›
gözlemlerle, ayn› kahverengi cücenin,
oluflma aflamas›ndaki genç y›ld›zlar gibi
kutuplar›ndan uzaya parçac›k f›skiyeleri (jet)
püskürdü¤ünü belirlediler. Gözlemler,
cücenin jetlerinin 1 milyar kilometre
uzakl›¤a ulaflt›klar›n›, ancak h›zlar›n›n
saniyede ancak birkaç km oldu¤unu ortaya
koydu. Oysa karadeliklerin kutuplar›ndan
f›flk›rmalar›na al›flt›¤›m›z jetlerin h›z›, ›fl›k
h›z›na yaklafl›yor.

Kozmik patlamalar denince akla
dev y›ld›zlar›n merkezlerinin çökmesiyle
tetiklenen “süpernova” patlamalar›yla,
Güneflimiz kadar olan y›ld›zlar›n ölüm
art›¤› olan “beyaz cüce”lerin üzerine
efllerinden çald›klar› maddenin
birikmesiyle zaman zaman meydana
gelen “nova” patlamalar› gelmekteydi. 40
y›l kadar önce gökbilimciler evrenin en
fliddetli patlamalar› olan gama ›fl›n
patlamalar›yla da tan›flt›lar. fiimdiyse
California Üniversitesi’nden (Berkeley)
süpernova avc›lar› Alex Filippenko ve
Weidong Li, yeni bir s›n›f patlama
keflfettiklerini aç›klam›fl bulunuyorlar.
25 May›s’ta yap›lan aç›klamaya göre
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Merkür
Dünya

Merkür’ün
S›v› Çekirde¤i
Uzun süre önce keflfedilmesine ve gözlenmesine karfl›n Günefl’e en yak›n gezegen olan
Merkür’ün yüzeyinin alt›nda ne oldu¤u, kal›n bir demir çekirde¤e sahip olmas› gerekti¤inden öte fazlaca bilinmiyordu. 30 y›l önce
zay›f bir manyetik alana sahip oldu¤unun
belirlenmesi, iflleri daha da kar›flt›rm›flt›.
Çünkü, Dünya’n›nkinin 20’de biri olan kütlesiyle Merkür’ün çekirde¤inin çoktan so¤uyup kat›laflm›fl olmas› ya da en az›ndan çekirdekte manyetik alanlara yol açan ›s› aktar›m hareketlerinin sona ermifl olmas›
gerekiyordu.
fiimdiyse, Cornell Üniversitesi’nden (ABD)
J.L.Margot yönetimindeki bir gökbilim
ekibi’nin “Radar Noktac›k ‹nterferometrisi”
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denen bir yöntemle yapt›¤› gözlemler,
Merkür’ün Günefl çevresindeki eliptik
yörüngesi nedeniyle manto ve kabu¤unda
meydana gelen hareketlerin büyüklü¤ünün,
ancak çekirdekten ba¤›ms›z hareket
etmeleriyle mümkün olaca¤›n› ortaya
koymufl bulunuyor. Araflt›rmac›lar, ABD’nin
do¤usundan Merkür’e gönderdikleri radar
sinyallerini ülkenin bat›s›ndaki bir baflka
istasyonla zaptetmifller. Sinyallerin gidifl ve
dönüflü aras›nda gezegenin kendi çevresinde
yapt›¤› dönüfl miktar›, geri dönen sinyal
üzerinde belli izler b›rak›yor. Dört y›l içinde
yap›lan 20 gözlem sonucu elde ettikleri
bulgular› Science dergisinde yay›mlayan
araflt›rmac›lar, Merkür’ün manyetik alan›n›n
zay›fl›¤›n›n bir olas› nedeninin, demir
çekirdek üzerindeki s›v› katman›n inceli¤i
olabilece¤ini belirtiyorlar.
Science, 4 May›s 2007

Virgo gökadalar kümesindeki M85
gökadas›nda gözlemlenen patlama,
Günefl benzeri iki y›ld›z›n birleflmesinden
kaynaklan›yor. Araflt›rmac›lar büyük
optik teleskoplar ve Spitzer K›z›lötesi
Uzay Teleskopu ile de gözlenen
patlaman›n bir süpernova patlamas›na
göre çok soluk, nova patlamas›na
göreyse fazla parlak oldu¤unu
belirlediler. M85OT2006-1 diye
tan›mlanan patlaman›n, iki y›ld›z›n
birleflerek ortak bir zarf oluflturmas›
sürecinin bir aflamas› oldu¤u
düflünülüyor.
NASA Bas›n Bülteni, 25 May›s 2007

