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Gökbilim

Vega

Büyük Y›ld›zlar da Aile Kurar
Güneﬂ Sistemimiz d›ﬂ›nda gezegenleri
araﬂt›ran gökbilimciler, yaklaﬂ›k Güneﬂ
kütlesinde ya da daha küçük kütleli
y›ld›zlar› hedef al›yorlar. Y›ld›zlar
kütlelerine ve buna ba¤l› olarak artan
yüzey s›cakl›klar›na göre
s›n›fland›r›l›yorlar. Bu s›n›fland›rma
kendi içinde alt s›n›flara bölünebiliyor.
En büyük kütleli ve en s›cak (ayn›
zamanda en k›sa ömürlü) olanlar, O ve
B s›n›f› “mavi” s›cak y›ld›zlar. Daha
sonra A ve F s›n›f› (beyaz) y›ld›zlar
geliyor. Yüzey s›cakl›¤› yaklaﬂ›k 5500
derece olan Güneﬂimizse, G2 V s›n›f›
“sar›” bir y›ld›z. En arkadaysa
Güneﬂ’ten daha küçük kütlede ve daha
so¤uk turuncu K s›n›f› ve k›rm›z› M
s›n›f› y›ld›zlar geliyor. Gezegen
araﬂt›rmalar›nda Güneﬂ’ten daha a¤›r
y›ld›zlardan kaç›n›lmas›n›n nedeni aç›k:
Örne¤in Vega ve Sirius gibi A s›n›f›
y›ld›zlar daha s›cak olduklar›, daha h›zl›
döndükleri ve hafifçe “zonklayan”
yüzeylere sahip olduklar› için ›ﬂ›k
ölçümlerinde tayf çizgileri görece az,
bulan›k ve farkl› h›zlara sahip
görünüyor. Oysa net ve kararl› tayf
çizgileri, y›ld›zlar›n radyal (bizim bak›ﬂ
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yönümüzdeki) hareketlerinde,
gezegenlerin varl›¤›na iﬂaret eden
küçük ve düzenli yalpalar›n
belirlenebilmesinde kritik rol oynuyor.
Ancak son y›llarda baz› gökbilimciler,
büyük kütleli y›ld›zlar›n ihtiyarl›k
dönemlerinin, bu sorunun etraf›ndan
dolaﬂ›lmas›na izin verdi¤ini
keﬂfetmiﬂler. Ömürlerinin sonlar›na
do¤ru k›rm›z› dev aﬂamas› eﬂi¤ine
girmiﬂ, 1,6-1,9 Güneﬂ kütlesinde eski A
s›n›f› y›ld›zlar› gözlemleyen California
Üniversitesi’nden (Berkeley) John A.
Johnson “Gözlediklerimiz normal A
s›n›f› y›ld›zlarla aﬂa¤› yukar› ayn›
kütleye sahip olmakla birlikte çok daha
büyük çapl›, çok daha düﬂük s›cakl›kta
ve çok daha düﬂük dönüﬂ h›z›na sahip
y›ld›zlar” diyor. “Dolay›s›yla da böyle
bir y›ld›z›n dönüﬂ h›z›n›, Güneﬂ benzeri
bir y›ld›z›nkine çok yak›n bir kesinlikle
belirleyebiliyoruz”.
Son üç y›l içerisinde k›rm›z› devlik
eﬂi¤inde 150 y›ld›z› gözlemleyen
Johnson ve ekibi, dördünün çevresinde
Jüpiter boyutlar›nda gezegenlerin
varl›¤›n› belirlemiﬂler. Böylece
gezegene sahip bu tür y›ld›zlar›n say›s›

10’a yükselmiﬂ oluyor ki, bu da
araﬂt›rmalara yeni bir heyecan aﬂ›s›
yapmaya yetecek bir istatistiksel
büyüklük.
Johnson’un ABD Astronomi
Derne¤i’nin genel kurulunda yapt›¤›
sunuma göre üstelik bu gezegenlerin
hiçbiri y›ld›z›na 0,8 astronomik
birimden yak›n de¤il (1 Astronomi
Birimi = AB = Güneﬂ-Dünya Uzakl›¤› =
150 milyon km). Bulgu, bu gezegenleri,
ﬂimdiye kadar Güneﬂ benzeri y›ld›zlar›n
büyük ço¤unlu¤unun çevresinde
keﬂfedilen “s›cak Jüpiterler” gibi
y›ld›z›n hemen burnunun dibinde
dolaﬂ›p kavrulanlardan hayli farkl›
k›l›yor.
Johnson ayr›ca Büyük kütleli y›ld›zlar›n
gezegenleri daha uzak yörünge
mesafelerinde bulunma e¤ilimi
taﬂ›d›klar›na iﬂaret ediyor. Araﬂt›rmac›ya
göre y›ld›z›na 2 AB mesafe içinde
dolanan gezegenlere sahip olma
olas›l›¤›, M s›n›f› küçük “k›rm›z›
cüce”ler için %1, Güneﬂ benzeri y›ld›zlar
için %4, 1,3 ile 2 Güneﬂ kütlesi
aras›ndaki y›ld›zlar içinse %9.
Sky & Telescope, Eylül 2007

