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Kuasardan gelen ›ﬂ›¤›n tayf
çizgilerinde dev gaz bulutundan
geçerken meydana gelen
de¤iﬂimler gaz›n içeri¤i ve
özellikleri konusunda bilgi iletiyor.

A¤›r Hidrojenden
Büyük Patlama’ya Kan›t
Hawaii’deki 10 metrelik Keck
teleskopunu kullanan gökbilimciler,
evrendeki döteryum (a¤›r hidrojen)
miktar›n›n ﬂimdiye kadarki en duyarl›
ölçümünü gerçekleﬂtirerek evreni
ortaya ç›karan Büyük Patlama için öne
sürülen bir kan›t› güçlendirdiler.
California Üniversitesi’nden (San
Diego) alt› gökbilimcinin oluﬂturdu¤u
ekip, uzak bir kuasardan gelen ›ﬂ›¤›n
tayf›ndaki so¤urma çizgilerini
incelemiﬂler. Kuasar›n ›ﬂ›¤›ndaki belli
dalgaboylar›, kuasar ile bizim görüﬂ
alan›m›za giren çok uzak bir gaz
bulutu içindeki çeﬂitli atomlar
taraf›ndan so¤uruluyor. Araﬂt›rmac›lar
bu yolla bulut içinde her 40.000
hidrojen atomuna karﬂ›l›k bir adet
döteryum izotopu bulundu¤unu
belirlemiﬂler. Hidrojen atomu tek bir
protondan oluﬂan çekirde¤in çevresinde
dolanan bir elektrondan oluﬂurken,
döteryum çekirde¤inde protona ek
olarak bir de nötron bulunuyor.
Evrenin “standart modeli” olarak kabul
edilen Büyük Patlama modeline göre
döteryum patlamadan sonraki ilk 1000
saniye içinde sentezleniyor ve miktar›
da duyarl› olarak ortamdaki proton ve
nötron say›s›na ba¤l›. Araﬂt›rmay›

Kuyrukluy›ld›zdan
S›cak Mesaj

yöneten David Tytler, “Mevcut
döteryum miktar›n› ölçebilirsek,
evrende ne kadar proton, dolay›s›yla ne
kadar madde bulundu¤unu
ç›karabiliriz” diyor.
Ekip daha önce de benzer üç ölçüm
yapm›ﬂ ve aﬂa¤› yukar› benzer
sonuçlara ulaﬂm›ﬂ. Ancak o ölçümlerde
incelenen bulutlar›n bileﬂimi daha
karmaﬂ›k oldu¤undan, bu son ölçüm
aranan duyarl›l›¤› sa¤lam›ﬂ.
Tytler ve ekibinin yöntemi, evrende
kolay gözlenemeyen döteryum
izotopunun ölçümü için en güvenilir
yol say›l›yor. Nedeni, ekibin evrenin ilk
dönemlerinde oluﬂan gaz bulutlar›n›
incelemeleri. Döteryum, y›ld›zlar›n
oluﬂum ve evrim süreçlerinde tahrip
oldu¤u için, baﬂlang›çtaki durumlar›na
en yak›n olduklar› gaz bulutlar›n›
incelemek gerekiyor.
Sonuç, Büyük Patlama’n›n ilk anlar›nda
evrende madde ve antimadde (ya da
karﬂ› madde) ayn› kütle ve özelliklerle,
ancak ters elektrik yüküyle hemen
hemen eﬂit miktarda oluﬂtu. Öyle ki,
her 2 milyar anti-protona karﬂ›l›k

2 milyar bir proton oluﬂtu ve evrendeki
tüm madde iﬂte bu tek say›l›k farktan
yap›ld›. Baﬂka teleskop gözlemleri ve
farkl› araçlarla yap›lan araﬂt›rmalarla
birleﬂince, San Diego ekibinin vard›¤›
sonuç, evrenle ilgili ﬂu tabloyu ortaya
koyuyor:
Y›ld›zlar›, gezegenleri, gökadalar›, gaz
bulutlar›n› vb. oluﬂturan, proton,
elektron ve tan›d›¤›m›z tüm öteki
parçac›klar› kapsayan “s›radan madde”
evrenin toplam enerji içeri¤inin
yaln›zca %4’ünü oluﬂtururken, henüz
özellikleri bilinmeyen, gözlenememiﬂ,
ancak varl›¤›n› kütleçekim etkisiyle
hissettiren karanl›k maddenin pay› %30
kadar. Evrenin enerji içeri¤inin geri
kalan yüzde 66’s›n› ise, kütleçekimin
tersi itici etkisinin d›ﬂ›nda yine
özellikleri bilinmeyen bir “karanl›k
enerji” oluﬂturuyor. Baﬂka baz›
gruplarca kabul edilen oranlara göreyse
karanl›k maddenin pay› %26’da
kal›rken, karanl›k enerjinin pay› %70’e
ç›k›yor.
California Üniversitesi (San Diego) Astrofizik ve Uzay Bilimi Merkezi
bas›n aç›klamas›, 21 May›s 2007

NASA’n›n Stardust (Y›ld›z Tozu)
arac›yla toplad›¤› Wild 2
kuyrukluy›ld›z›na ait toz parçalar›
aras›nda buldu¤u olivin zerrecikleri,
spekülasyon konusuydu. Büyük ölçüde
demir ve magnezyumdan yap›l› bu
mineral, Güneﬂ oluﬂum halindeyken
çok yak›n›ndaki s›cakl›klarda ortaya
ç›kabilir. Araﬂt›rmac›lar ﬂimdi ﬂöyle bir
çözüm öneriyorlar: Yo¤un bir gaz ve
toz diskinin merkezinde oluﬂum
halindeki y›ld›z, diskin iç k›sm›ndan
üzerine düﬂmekte olan maddenin bir
bölümünü kutuplar›ndan d›ﬂar›ya
püskürtüyor. Güneﬂ de böyle bir
süreçle, ›s›yla iﬂlem geçirmiﬂ baz›
maddeleri, kuyrukluy›ld›zlar›n oluﬂtu¤u
Güneﬂ Sistemi’nin so¤uk, uzak
bölgelerine aktarm›ﬂ olmal›.
Astronomy, Temmuz 2006
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