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uzayda kalan Atlantis, Uluslararası
Uzay İstasyonu’na kilitlendikten sonra
istasyonun son parçalarından birkaçını
transfer etti. Bu işlem için ayrıca mekikteki
astronotlar üç uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.
Atlantis’in kargosunda, Rassvet adında
Rus yapımı bir kilitleme ve depolama
sistemi dışında yeni pil sistemleri
ve yedek bir anten de bulunuyordu.
Atlantis, 26 Mayıs’ta eve döndü.
Atlantis bu güne kadar uzaya toplamda
32 kez çıktı, Dünya’nın yörüngesinde
282 günden fazla kalarak, 186 milyon
kilometre mesafe kat etti. Bu uçuşundan
sonra Endeavour uzay mekiğinin son
uçuşunda yedek mekik olarak yerde
hazır bekleyecek. Sonra ise emekliye
ayrılıp, bir uzay müzesine uğurlanacak.
Uzay mekiği programının sona
ermesine sadece iki uçuş kaldı. İlki
16 Eylül’de gerçekleştirilmesi düşünülen,
Discovery mekiğinin uçuşu olacak.
Sonuncusu ise Kasım ayı için planlanan
Endeavour uçuşu. Bu uçuşta, Bilim ve
Teknik’in Ocak 2010 sayısında ayrıntılı
olarak anlattığımız AMS (Alpha Magnetik
Spektrometresi) projesi Uluslararası
Uzay İstasyonu’na yollanacak ve böylece
istasyon tamamlanmış olacak. AMS,
uzaydaki kozmik ışınlarda karşı-maddeyi
ve karanlık maddenin izlerini arayacak.

ABD Başkanı Barack Obama’nın 15
Nisan 2010’da açıkladığı yeni vizyona
göre Uluslararası Uzay İstasyonu en erken
2020 yılına kadar desteklenecek. Bu süre
2028 yılına kadar uzayabilir. NASA’nın
plan değişikliği, AMS ekibinin planlarını
tekrar gözden geçirmesine neden oldu.
AMS ile kozmik ışınların elektrik yükünü
ölçmek için sıvı helyumla soğutulan
bir süperiletken mıknatısın kullanımı
planlanıyordu. Süperiletkenlik ancak soğuk
olduğu zaman sürdürülebilir olduğundan,
mıknatısın ömrü de AMS’nin taşıyabileceği
ve üç yıl yetebilecek kadar sıvı helyum
ile sınırlanmıştı. AMS geçtiğimiz aylarda
Hollanda’da bulunan Avrupa Uzay
Merkezi’nin ESTEC Laboratuvarları’nda
son testlerden geçmiş ve Kennedy Uzay
Merkezi’ne götürülmek için hazırlanmıştı.
NASA’nın plan değişikliğinden dolayı
AMS şimdi tekrar CERN’e getirildi. 0,86
Tesla’lık alana sahip olan süperiletken
mıknatısın yerine AMS-01’de kullanılmış
olan Nd2Fe14B alaşımından yapılmış
0,15 Tesla’lık alanı olan sabit bir mıknatıs
yerleştirilecek. Manyetik alanın daha
az olması deneyin hassasiyetinde bir
azalmaya neden olsa da, AMS’nin ömrünün
üç yıldan en azından 10 yıla çıkması fizik
ölçümlerinin daha hassas olacağı anlamına
geliyor. Önümüzdeki günlerde eski
mıknatıs CERN’e getirilecek ve süperiletken
olanla değiştirilecek. Değişimin kısa
zamanda yapılması ve AMS’nin Kennedy
Uzay Merkezi’ne Kasım 2010’da yapılacak
son uçuş için yetiştirilmesi gerekiyor.

Beyaz Cüce mi,
Karadelik mi?
Zeynep Ünalan

İ

ki yıldız birbirlerine yakınlarsa ve kütleleri
de eşitse birlikte “dans ederler”. Ya birinin
kütlesi diğerinden büyük ise ne olur?
Yine dans ederler ama bu sefer gösteri
dansçıların ölümüyle sonuçlanır; küçük
kütleli yıldız büyüğe doğru çekilir. Ancak
iki yıldız birbirleri etrafında döndükleri
için bu çekiliş elmanın Dünya’ya düşmesi
gibi değil, küçük yıldızın maddesinin
parça parça büyüğün merkezine doğru
spiral çizerek ilerlemesiyle olur. Büyük
yıldızın yoğunluğu öylesine artar ki

dengesi bozulur ve termonükleer
patlama ile tüm madde etrafa saçılır.
Süpernova patlamalarının yaklaşık yarısı
bu şekilde gerçekleşiyor. Hayatları bu
şekilde sonlanan, kütlesi Güneş’ten
küçük yıldızların kalıntılarına beyaz cüce
adı veriliyor. Bilinen diğer süpernova
patlamaları ise Güneş’ten en az sekiz kat
büyük kütleli yıldızların kütleçekim etkisi
ile kendi üzerlerine çökmeleriyle meydana
geliyor. Patlama sonrasında sonuçta
karadelik ya da nötron yıldızı oluşuyor.
Bundan beş yıl önce değişik
teleskoplarla gözlenen süpernova SN
2005E’nin özelliklerinin irdelendiği bir
makale, geçen ay Nature dergisinde
yayımlandı. Görünen o ki bu süpernova,
bilinen iki tip süpernovaya da benzemiyor.
SN 2005E’nin, dans eşinden helyum
çala çala füzyon patlamaları geçiren bir
beyaz cüce olduğunu iddia edenler de
var; Güneş’ten çok daha büyük bir yıldız
kalıntısı olduğunu söyleyenler de. Garip
olan, SN 2005E’den gelen ışınların bilinen
beyaz cücelerden farklılık gösteriyor
olması. Işık tayfında yüksek miktarda
kalsiyum ve radyoaktif titanyum tespit
ediliyor. Bu ise başlangıçta etrafta
var olan bol miktarda helyuma işaret
ediyor. Halbuki bu tip süpernovalarda
helyum değil karbon ve oksijenin
varlığının rol oynadığı biliniyor. Diğer
yandan SN 2005E bilinen karadelik ya
da nötron yıldızı tanımına da uymuyor.
Kısacası SN 2005E süpernovası
tanımlanamamış durumda. SN 2005E
ve benzeri kalsiyum zengini süpernovaların
anlaşılması yeni bir tür süpernova tanımı
ile sonuçlanabileceği gibi, SN 2005E’den
gelen titanyum, pozitrona (karşı-elektron)
bozunduğu için evrendeki karşı-maddenin
varlığına da ışık tutabilir.
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