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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Nötron Y›ld›z›, Tamam da...

NASA’n›n Swift ve Rossi X-›ﬂ›n uzay
teleskoplar›n› kullanan gökbilimciler,
en garip gezegen kütleli cisimlerden
birini keﬂfettiler. Dünya’dan 25.000
›ﬂ›ky›l› uzakl›ktaki cismin kütlesinin
hesaplanan alt s›n›r› Jüpiter’in yaln›zca
7 kat› kadar. Ancak, normal bir
gezegenin yapaca¤› gibi normal bir
y›ld›z›n çevresinde dolanaca¤› yerde,
kendi çevresinde h›zla dönen bir
nötron y›ld›z›n›n çevresinde dolan›yor.
Nötron y›ld›zlar›, süpernova patlamalar›
ile ömürlerini noktalayan dev y›ld›zlar›n
çöküp yaln›zca 15-20 km çapl› bir küre
oluﬂturacak kadar s›k›ﬂm›ﬂ merkezleri.
Çevresindeki maddeyi kutuplar›ndan
püskürürken düzenli radyo ›ﬂ›n›m›
yayan nötron y›ld›zlar›na “atarca” ad›
veriliyor. Keﬂfedilen cisim bu atarcan›n
çevresinde 370.000 km (Ay’›n
Dünya’dan uzakl›¤›n›n biraz daha az)
uzakl›ktaki yörüngesinde bir turunu

yaklaﬂ›k 55 dakikada tamaml›yor.
NASA’n›n Goddard Uzay Uçuﬂ
Merkezi’nden Craig Markwardt, “Bu,
bir y›ld›z iskeletinden baﬂka bir ﬂey
de¤il”, diyor. “Atarca, y›ld›z›n tüm d›ﬂ
katmanlar›n› yemiﬂ ve geriye yaln›zca
helyumca zengin merkez kalm›ﬂ.”
Atarcalar›n özel bir s›n›f› olan
“milisaniye atarcalar›” kendi
çevrelerinde saniyenin yüzlerce biri
mertebelerindeki h›zlarla, yani bir
mutfak blenderinden daha h›zl›
dönüyorlar. Samanyolu merkezi
do¤rultusunda Yay (Sagittarius)
tak›my›ld›z› bölgesinde 25.000 ›ﬂ›ky›l›
uzakl›kta gözlemlenen ve SWIFT
J1756.9-2508 olarak tan›mlanan
atarcan›n, saniyede 182,07 kez
döndü¤ü belirlenmiﬂ. Normal olarak
nötron y›ld›zlar› yaﬂland›kça, dönme
h›zlar› da azal›r. Ancak ikili
sistemlerdeki nötron y›ld›zlar›n›n eﬂ

y›ld›zlar›ndan çald›klar› gaz, t›pk› bir topac›n ipi gibi orijinal dönüﬂ h›z›n›n korunmas›n›, hatta artmas›n› sa¤layabilir.
Keﬂfi yapan araﬂt›rmac›lar›n
oluﬂturdu¤u senaryoya göre, gözlenen
sistem birkaç milyar y›l önce çok büyük
kütleli bir y›ld›zla, 1-3 Güneﬂ
kütlesinden daha küçük bir y›ld›zdan
oluﬂmuﬂtu. Kütlesi a¤›r olan y›ld›z k›sa
sürede bir süpernova patlamas›yla yok
olurken geride gözlenen nötron
y›ld›z›n› b›rakt›. Daha hafif olan y›ld›z
da ömrünün sonlar›na do¤ru “k›rm›z›
dev” aﬂamas›na gelip ﬂiﬂince, nötron
y›ld›z› da eﬂ y›ld›z›n ﬂiﬂen zarf› içinde
kald›. Daha yo¤un bir ortam içinde
hareket eden nötron y›ld›z›n›n yörünge
enerjisi azald›¤›ndan iki y›ld›z
birbirlerine daha çok sokulurken bir
yandan da eﬂ y›ld›z d›ﬂ katmanlar›n› bir
“gezegenimsi bulutsu” olarak uzaya
f›rlatmaya baﬂlad›.
Günümüzde y›ld›zlar birbirlerine
öylesine yak›nlar ki, nötron y›ld›z›n›n
güçlü kütleçekimi, eﬂinin “zarf” denen
ve büyük ölçüde hidrojenden oluﬂan
d›ﬂ katman›n›n bir armut biçimini
almas›na ve buradan ç›kan gaz›n
nötron y›ld›z› çevresinde bir disk
oluﬂturmas›na yol aç›yor. Büyük
h›zlarla dönen gaz zaman zaman
kararl› yap›s›n› yitiriyor ve çok büyük
miktarlarda gaz nötron y›ld›z›n›n
üzerine düﬂerek “nova” denen ﬂiddetli
patlamalara yol aç›yor.
Bu süreç sonunda kütlesi çal›nan
y›ld›z›n kütlesi, ancak bir gezegenle
karﬂ›laﬂt›r›labilecek bir de¤ere inmiﬂ.
Ancak, “y›ld›z geçmiﬂine hürmeten”,
rütbesi indirilmiyor ve gezegen s›n›f›na
sokulmuyor.
12 Eylül 2007, NASA Bas›n Bülteni

Yaﬂl› Y›ld›z›n ‹mzas›
Gökbilimciler Terazi Tak›my›ld›z› bölgesinde bulunan bir y›ld›z›n, evrendeki en
eski y›ld›zlardan biri oldu¤unu belirlediler. Y›ld›z›n ola¤anüstü çözünürlükteki
tayf›ndaki radyoaktif bozunum ürünlerinin izlerini inceleyen araﬂt›rmac›lara göre HE 1523-0901 adl› y›ld›z, 13,2 milyar yaﬂ›nda. Bu, y›ld›z›n Büyük Patlama’dan yaln›zca 500 milyon y›l sonra
oluﬂtu¤u anlam›na geliyor.
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