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Komﬂu’nun Garip
Döngüsü
Dünyam›za en yak›n y›ld›z olan Alfa
Centauri, asl›nda bir üçlü y›ld›z.
Bunlar›n bize en yak›n›ysa, yaklaﬂ›k 4
›ﬂ›ky›l› uzakl›ktaki Proxima Centauri.
Bu y›ld›z, G2 V s›n›f› bir sar› y›ld›z
olan Güneﬂimizden çok daha küçük ve
daha so¤uk olan M5,5 V s›n›f› bir
“k›rm›z› cüce”. Yayd›¤› ›ﬂ›k, Güneﬂ’in
yayd›¤›n›n 17.000’de biri kadar. Ancak
k›rm›z› cücelerin pek ço¤u gibi
Proxima Centauri de yüksek bir
manyetik etkinli¤e sahip.Yüzeyinde
her gün bir ya da iki yüksek enerjili
X-›ﬂ›n› ya da morötesi parlama
(manyetik alan çizgileri boyunca
plazma f›ﬂk›rmas›) meydana geliyor.
Gökbilimciler son 7 y›l boyunca
Proxima Centauri üzerinde yapt›klar›
60 gözlem sonucu bu y›ld›z›n da t›pk›
Güneﬂ gibi bir etkinleﬂme döngüsüne
sahip oldu¤unu belirlemiﬂler. Ancak,
Güneﬂ’in etkinleﬂme döngüsünün 11
y›l süreli olmas›na karﬂ›l›k,
Proxima’n›n ki yaln›zca 1,2 y›l
uzunlu¤unda.
Proxima’n›n etkinlik döngüsünün
araﬂt›rmac›lar› ﬂaﬂ›rtmas›n›n nedeni,
bu k›rm›z› cücenin 4 milyar y›ll›k yaﬂ›
nedeniyle dönüﬂ h›z›n›n hayli azalm›ﬂ
olmas›. Proxima Centauri, kendi
ekseni çevresindeki bir turu 84 günde
tamaml›yor. Oysa bir y›ld›z›n
derinlerindeki s›cak, iletken plazmay›

Kuiper Kuﬂa¤›n›n
Hakimi, Eris
‹ki y›l önce California Teknoloji
Enstitüsü’nden Michael Brown, Güneﬂ
Sistemi’ndeki en uzak cismin keﬂfini
aç›klayarak ortal›¤› heyecana bo¤du.
Güneﬂ’ten 97 astronomik birim (1
astronomik birim = 150 milyon km)
uzakl›ktaki cisim, geçici olarak
2003 UB313 diye kayda geçti; ama
medya ona televizyon dizisinin savaﬂç›
prensesi Xena’n›n (Zeyna okunur) ad›n›
lay›k gördü ve “10. gezegen” olarak
ilan etti. Gezegenin küçük uydusuna
da prensesin yoldaﬂ› Gabrielle ad›

Is› tümüyle
konveksiyon
yoluyla yay›l›yor

Is› aktar›m bölgesi
(›s› yukar› aﬂa¤› dolan›yor)

Proxima

Iﬂ›n›m bölgesi
(hareketsiz)

Güneﬂ

çeviren döndüren yüksek dönüﬂ h›z›,
güçlü manyetik alanlar›n baﬂl›ca
sorumlusu. Gökbilimcileri ﬂaﬂ›rtan bir
baﬂka noktaysa, k›rm›z› cüce
y›ld›zlarda herhangi bir etkinlik
döngüsünün olmamas› gerekti¤i.
Çünkü bu y›ld›zlar›n iç yap›lar›,
Güneﬂ’inkinden çok farkl›. Yayg›n
y›ld›z fizi¤i modellerine göre Güneﬂ’te
manyetik alan, derinlerde merkezi
çevreleyen, içindeki maddenin
hareketsiz oldu¤u ve ›s›n›n yaln›zca
›ﬂ›n›m yoluyla yüzeye do¤ru yükseldi¤i
“›ﬂ›n›m bölgesi” ile, onun üzerinde yer

yak›ﬂt›r›ld›. Sözkonusu gök cismi
geçti¤imiz y›l resmi ad›na kavuﬂtu:
Eris. 150 km çap›ndaki uydusunaysa,
Dysnomia ad› verildi. Ayn› y›l

alan ve içindeki maddenin kaynayan
su gibi yukar›-aﬂa¤› hareket ederek
›s›y› taﬂ›d›¤› konveksiyon (›s› aktar›m)
bölgesi ars›ndaki s›n›rdan
kaynaklan›yor.
So¤uk k›rm›z› cücelerin içindeyse
›ﬂ›n›m bölgesi bulunmuyor. Dolay›s›yla
maddenin merkezden yüzeye kadar
sürekli dolaﬂmas› gerekiyor. Bu da
Proxima’n›n manyetik alan
jeneratörünün, Güneﬂimizinkinden çok
farkl› olmas› gerekti¤ini ortaya
koyuyor.
Sky & Telescope, A¤ustos 2007

Uluslararas› Astronomi Birli¤i
tart›ﬂmal› bir kararla gezegen
statüsünü yeniden belirledi ve gerek
Eris, gerekse ﬂimdiye kadar Güneﬂ
Sistemimizin 9. gezegeni olarak
bildi¤imiz Plüton, yeni tan›mlanan
“cüce gezegen” statüsüne indirildi.
ﬁimdiyse Brown ve ekibi, uydusu
Dysnomia’n›n yörüngesini belirleyerek
Eris’in kütlesini hesaplad›lar: Eris’in
kütlesi, Plüton’unkinden %27 daha
fazla. Çap› da %8 daha geniﬂ. Bu
de¤erler, Eris’i Neptün’ün
yörüngesinin d›ﬂ›nda dolanan kaya ve
buz parçalar›n›n oluﬂturdu¤u Kuiper
Kuﬂa¤›’n›n en büyük cismi yap›yor.
Sky & Telescope, Eylül 2007
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