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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Ölü Y›ld›za Otopsi
Gökbilimciler, NASA’n›n
Chandra X-Iﬂ›n› Uzay Teleskopu’nun görüntüledi¤i
bir süpernova kal›nt›s›
üzerinde yapt›klar› bir
otopsiyle, 22.000 y›l önce ömrünü sonland›ran
bir dev y›ld›z›n son anlar›na ›ﬂ›k tuttular.
G292.0+1.8 olarak tan›mlanan kal›nt›, ﬂimdiye kadar gökadam›z Samanyolu’nda büyük miktarda oksijen içerdi¤i belirlenen
üçüncü süpernova kal›nt›s›.
Kal›nt› oksijenin yan› s›ra y›ld›z›n patlamadan önce sentezlemiﬂ
oldu¤u, neon ve silisyum gibi elementler de içeriyor.
De¤iﬂik enerji bantlar›nda al›nm›ﬂ XIﬂ›n› görüntülerini inceleyen araﬂt›rmac›lar, patlaman›n simetrik olmad›¤›
sonucunu ç›kard›lar. Örne¤in mavi
(silisyum ve kükürt) ve yeﬂil (magnezyum) renkler sa¤ üstte daha belirginken, oksijenin varl›¤›n› gösteren
sar› ve turuncu solt altta daha bas-
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k›n.
Tabii bütün bu renkler, teleskoptan gelen say›sal verilere göre bilgisayarlarca yapay olarak oluﬂturuluyor. Bu elementler de¤iﬂik s›cakl›klarda ›ﬂ›ma
yapt›klar›ndan, kal›nt›n›n sa¤ üst taraf›nda s›cakl›¤›n daha yüksek oldu-

¤u ortaya ç›k›yor. Kal›nt›n›n merkezinin biraz alt›nda ve solda,
patlayan y›ld›z›n 1520 km boyuta
kadar s›k›ﬂm›ﬂ
merkezi olan ve
Güneﬂimizinkinden daha fazla
kütle içeren bir
nötron y›ld›z›
bulunuyor. Bu,
nötron y›ld›zlar›n›n özel bir türü
olan ve düzenli
aral›klarla X-›ﬂ›nlar›
ya da radyo dalga
at›mlar› yapan bir
“atarca”. Nötron y›ld›z›n›n
baﬂta kal›nt›n›n merkezinde
olmas› gerekti¤ine iﬂaret eden
gökbilimciler, asimetrik patlaman›n
yol açt›¤› “geri tepme”yle ﬂimdi görünen yerine itilmiﬂ olabilece¤ini düﬂünüyorlar. Görüntüyü soldan sa¤a kateden beyaz kuﬂa¤›nsa, y›ld›z›n patlamadan önce ﬂiddetli rüzgar›yla uzaya
savurdu¤u madde oldu¤u san›l›yor.
NASA Bas›n Bülteni, 23 Ekim 2007

Yandaki çizim, Chandra X-Iﬂ›n› Uzay Teleskopu’nun 2,6 milyon ›ﬂ›ky›l› uzakl›ktaki M33 gökadas›nda belirledi¤i, dev bir y›ld›z›n çevresinde dolanan bir karadeli¤i temsil ediyor. Güney Üçgeni tak›my›ld›z› bölgesinde bulunan
gökadada saptanan ikili y›ld›z sistemindeki
mavi dev y›ld›z, 70 Güneﬂ kütlesinde. Çevresinde dolanan 16 Güneﬂ kütlesindeki karadelikse, ﬂimdiye kadar saptanabilen y›ld›z kütleli
karadelikler aras›nda en a¤›r olan›. Bunlar Güneﬂ’ten çok daha büyük olan ve süpernova
patlamas›yla yok olan y›ld›zlar›n merkezlerinin
çökerek oluﬂturduklar› kara delikler. Çizimde
karadeli¤i çevreleyen turuncu disk, dev y›ld›z›n ﬂiddetli rüzgar›yla uzaya savrulan, ve karadeli¤in güçlü çekimine kap›larak ›ﬂ›¤›nkine yak›n h›zlara eriﬂip X-›ﬂ›nlar› yayan hidrojen gaz›ndan oluﬂuyor. Disk, y›ld›zdan yay›lan gaz›
perdeliyor ve arkas›nda anaforlar yarat›yor.
Görüntüde karadeli¤in etkisiyle y›ld›z›n biçiminin de¤iﬂti¤i ve karadeli¤e do¤ru bir ﬂiﬂkinlik
yapt›¤› da gözleniyor. Bu bölgenin, y›ld›z›n
öteki bölgelerine göre yo¤unluk yitirdi¤i için
daha koyu görünmesi gerekiyor.
NASA Bas›n Bülteni, 17 Ekim 2007
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