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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹
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MERM‹S‹

1999
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X-IﬁINI (CHANDRA)
X-IﬁINI (ROSAT VE OPT‹K)

Kozmik Top Mermisi
Gökbilimciler, RX J0822-4300 ad›n›
verdikleri bir nötron y›ld›z›n› yaklaﬂ›k 5
y›ld›r gözlemliyorlar. Bu dönem içinde
NASA’n›n Chandra X-›ﬂ›n› Uzay
Teleskopu’yla yap›lan gözlemler,
y›ld›z›n Puppis (Pupa) A süpernova
kal›nt›s›n›n merkezinden inan›lmas› güç
bir h›zla uzaklaﬂt›¤›n› gösteriyor. Bu
süpernova kal›nt›s› ve nötron y›ld›z› bir
y›ld›z›n patlamas›yla, yaklaﬂ›k 3700 y›l
önce oluﬂmuﬂlar.
Bu 5 y›ll›k gözlemler sonucu, nötron
y›ld›z›n›n gökyüzünde ne kadar yer
de¤iﬂtirdi¤ini ölçen gökbilimciler, onun
saatte yaklaﬂ›k 5 milyon km h›zla
hareket etti¤ini hesaplad›lar. Nötron
y›ld›z› bu h›zla giderse, birkaç milyon
y›l içinse Samanyolu’nun d›ﬂ›na ç›km›ﬂ
olacak.
Her ne kadar saatte 5 milyon km çok
yüksek bir h›z olsa da, bu kadar
uzaktaki bir gökcisminin hareketini
alg›layabilmek için, çok duyarl›
gözlemler gerekiyor. Y›ld›z›n 5 y›l
içindeki görünür hareketi o kadar
küçük ki, gözlemi yapan
araﬂt›rmac›lardan biri olan Frank
Winkler, bunu bir bozuk paran›n

üzerindeki yaz›y› bir futbol sahas›
uzunlu¤undaki bir mesafeden görmeye
benzetiyor.
NASA’n›n Goddard Uzay Uçuﬂ
Merkezi’nden Robert Petre’yse, bu
nötron y›ld›z›n›n do¤du¤u andan
itibaren dönüﬂü olmayan bir yolculu¤a
ç›kt›¤›n› söylüyor. Asl›nda, gökadan›n
d›ﬂ›na f›rlat›lan bir y›ld›z bulmak
gökbilimciler için o kadar da ﬂaﬂ›rt›c›
de¤il. Çünkü daha önce de benzer
gözlemler yap›lm›ﬂt›. Bu nötron
y›ld›z›n› ayr›cal›kl› yapan, onun ﬂaﬂ›rt›c›
h›z›. Daha önce keﬂfedilenlere göre en
az›ndan beﬂ kat daha h›zl› hareket
ediyor.
Araﬂt›rmac›lara göre, daha önce
gözlenen “hiper-h›zl›” y›ld›zlar›n bu
kadar h›zl› hareket etmelerinin
sorumlusunun, gökadan›n
merkezindeki karadelik. Oysa, söz
konusu RX J0822-4300 nötron
y›ld›z›n›n tamamen farkl› bir
mekanizmayla f›rlat›lm›ﬂ oldu¤u
düﬂünülüyor. Güneﬂ gibi küçük kütleli
bir y›ld›z ömrünü tamamlad›ktan sonra
çöktü¤ünde, y›ld›z›n d›ﬂ katmanlar›n›
oluﬂturan madde çekirde¤in çevresinde
meydana gelen bir parlamayla d›ﬂa
do¤ru püskürtülür. Bu patlamalar

mükemmel olmasa da genellikle küresel
biçimdedir, yani enkaz her yöne da¤›l›r.
Daha büyük kütleli y›ld›zlar›n eseri
olan süpernova patlamalar›nda durum
biraz daha karmaﬂ›k. Olay› bilgisayarda
canland›ran araﬂt›rmac›lar, yak›t›
tükenen ve çekirde¤indeki ›ﬂ›n›m
bas›nc› aniden düﬂen y›ld›z çekirde¤inin
üstüne düﬂen maddenin çok yüksek
enerji ortaya ç›kartt›¤›n› ve çökmenin
karmaﬂ›kl›¤› nedeniyle maddenin tam
olarak simetrik saç›lmad›¤›n› keﬂfettiler.
‹ﬂte bu nötron y›ld›z›n›n baﬂ›na gelen
de bu gibi görünüyor. Gözlemler de
kuram› destekliyor ve patlaman›n bir
yöne do¤ru gerçekleﬂti¤ini, bunun da
y›ld›z çekirde¤ini öteki tarafa do¤ru
f›rlatt›¤›n› gösteriyor. T›pk› bir topun
mermiyi f›rlat›rken geri tepmesi gibi...
(Top bir yöne giderken, ondan çok
daha hafif olan mermi öteki yöne çok
daha h›zl› gider.)
Do¤an›n nas›l kozmik toplar
yapabilece¤i anlaﬂ›lm›ﬂ olsa da, RX
J0822-4300 nötron y›ld›z›n› saate 5
milyon km’lik h›za ulaﬂt›rabilecek
patlaman›n hayal edilenden daha büyük
olmas›, gökbilimcileri hala
düﬂündürüyor.
Chandra X-›ﬂ›n› Merkezi Haber Bülteni, 28 Kas›m 2007
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