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B‹L‹M VE TEKN

En So¤uk Cüce
Hawaii adas›nda ‹ngiltere’ye ait
Birleﬂik Krall›k K›z›lalt› Teleskop
(UKIRT) ile yürütülen K›z›lalt› Derin

LOJ‹ HABERLER‹

Uzay Araﬂt›rmas› henüz hedefinin
%5’ine ulaﬂt›¤› halde ilginç bulgular
peﬂpeﬂe geliyor. Bunlardan biri,
ﬂimdiye kadar bilinen kahverengi
cüceler aras›nda en so¤uk olan›n›n

bulunmas›. Cisimden gelen k›z›lötesi
tayftaki su buhar› ve metan çizgilerini
inceleyen araﬂt›rmac›lar, kahverengi
cücenin yüzey s›cakl›¤›n› yaln›zca
380°C olarak belirlediler.
Karﬂ›laﬂt›rmak için, G s›n›f› bir sar›
y›ld›z olan Güneﬂimizin yüzey s›cakl›¤›
5.500 derece; çok daha büyük O ve B
s›n›f› mavi y›ld›zlar›nsa 30.000
derecenin üzerinde. Kahverengi
cüceler, merkezlerinde kararl›
termonükleer tepkimeler
baﬂlatabilecek kadar kütle
toplayamam›ﬂ cisimler olduklar›ndan
y›ld›z say›lmayan, 13-80 Jüpiter kütlesi
aral›¤›nda bulunan cisimler. Ancak son
y›llarda baz› gökbilimciler, kütlelerinin
büyüklü¤üne ve buna ba¤l› olarak
s›cakl›klar›na ve buna da ba¤l› olarak
renklerine göre O, B, A, F, G, K ve M
olarak s›ralanan geleneksel y›ld›z
kategorilerine kahverengi cüceleri de
T ve Y s›n›flar› olarak ekliyorlar.
UKIRT araﬂt›rmac›lar›n›n buldu¤u
kahverengi cüceyse, so¤uklu¤u
nedeniyle T s›n›f›n›n en dibine ya da
henüz baﬂka bir üyesi gözlenemeyen Y
s›n›f›na yerleﬂecek.
Sky & Telescope, Ekim 2007

Ben Kimim Arkadaﬂ?!.
Bir kahverengi cüce daha ve tabii yine
bir kimlik sorunu...Kahverengi
cücelerin, merkezlerinde kararl›
nükleer tepkimeler baﬂlatabilecek
kadar kütle kazanamam›ﬂ ve ancak
kütleçekim enerjisiyle zay›f bir ›ﬂ›n›m
yapabilen cisimler olduklar›n›
biliyoruz. Ancak, gökbilimciler, normal
bir y›ld›z›n çevresinde dolanan XO-3b
adl› cismi nas›l s›n›fland›rabileceklerini
bilemiyorlar. Kahverengi cücelik
geleneksel olarak 13-80 Jüpiter
kütlesinde bulunmakla
tan›mland›¤›ndan, keﬂfedilen cismin bu
kategorinin en dibinde olmas›
gerekiyor. Gelgelelim XO-3b’nin
gezegenler gibi y›ld›z›yla birlikte ayn›
gaz ve toz bulutu içinde oluﬂtu¤u
düﬂünülüyor. Oysa genellikle tek
baﬂlar›na bulunan kahverengi
cücelerin, t›pk› y›ld›zlar gibi
y›ld›zlararas› gaz bulutlar›n›n
kütleçekim etkisiyle çökmesiyle

oluﬂtu¤u düﬂünülüyor. Üstelik
kahverengi cüceler ve gezegenlerin
kütleleri ço¤u kez örtüﬂebiliyor. Bu
nedenle kütlenin gezegen ve

kahverengi cücelerin
s›n›fland›r›lmas›ndaki rolü de kuﬂku
alt›na giriyor.
Sky & Telescope, Ekim 2007
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