
Titan’da
“Karadeniz”

Cassini uzay arac›n›n 22
fiubat’ta Satürn’ün en
büyük uydusu Titan’›n
yan›ndan geçerken çekti¤i
görüntüleri inceleyen
gökbilimciler, yüzeyde
s›v›yla dolu deniz
büyüklü¤ünde yeni bir
yap› belirlediler. Karanl›k bir maddeyle
dolu olan “deniz”, daha önce varl›¤›
belirlenen daha küçük göller gibi
uydunun kuzey kutbu yak›nlar›nda
bulunuyor. En az 100.000
kilometrekarelik bir alan› kaplayan

denizin s›v› metan, etan ya da ikisinin
kar›fl›m›ndan olufltu¤unu düflünüyorlar.
Karanl›k deniz, Titan’›n toplam yüzey
alan›n›n %0,12’sini kapl›yor. Karadeniz
ise Dünya yüzeyinin %0,085’ini örtüyor. 
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Kozmik toz, genellikle y›ld›zlar›n
öldü¤ü de¤il, do¤du¤u yerlerde
görülür. Ancak, Kova Tak›my›ld›z›’nda
ölmekte olan bir y›ld›z›n final flovu olan
Sarmal (Helix) Bulutsusu’nda durum
farkl›. Helix (NGC 7293) bir
gezegenimsi bulutsu; yani Günefl
benzeri bir y›ld›z›n ölüm döfle¤inde
uzaya bir tül gibi üfledi¤i d›fl
katmanlar›.  Spitzer Uzay
Teleskopu’nun gönderdi¤i k›z›lötesi
görüntü, bulutsunun merkezinde, mavi-
yeflil bir gözün ortas›nda k›z›l bir
gözbebe¤i gibi duran bir toz diskinin

varl›¤›n› ortaya koyuyor.
Araflt›rmac›lara göre sistemde bulunan
toz, y›ld›z d›fl katmanlar›n› uzaya
püskürttü¤ünde uzaklara f›rlam›fl
olmal›. Gözlemcilerin getirdi¤i aç›klama,
y›ld›z›n ölümünün etraf›ndaki
kuyrukluy›ld›z bulutunu hareketlendirip
bunlar› çarp›flma yörüngelerine
kayd›rd›¤› ve çok say›da çarp›flman›n
izlenen toz bulutunu meydana getirdi¤i
merkezinde. Gökbilimciler, benzer bir
kaderin befl milyar y›l sonra Güneflimizi
bekliyor olabilece¤i görüflündeler. 
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H›z Limitinde
Karadelik

Harvard-Smithsonian Astrofizik
Merkezi’nden (ABD) iki gökbilimci,
dönen bir karadeli¤in, fizik
kurallar›na göre eriflebilece¤i
maksimum h›zda döndü¤ünü
belirledi. Karadelik kendi çevresinde
saniyede 950 kez dönüyor. 
Karadeli¤in çevresindeki kütle akta-
r›m diski içinde dönerken X-›fl›nlar›
yayaycak s›cakl›klara eriflen ve sarmal
bir hareketle karadeli¤e yaklaflan s›-
cak gaz, hedefine varmadan önce ani-
den ortadan kayboluyor. Gaz, “en
içteki kararl› yörünge” denen bir eflik
mesafeyi geçti¤inde, Newton’un
yörünge yasalar› geçerlili¤ini yitiriyor

ve o ana kadar sarmal hareketle
karadeli¤e sokulan madde, saniyenin
binde birinden daha k›sa bir sürede
do¤rudan delik içine dal›yor. Genel
görelilik kuram›na göre bir karadelik
ne kadar h›zl› dönerse, çevresindeki
madde de bu son dal›fltan önce
deli¤in yan›na o kadar sokulabiliyor. 
‹ki araflt›rmac›n›n belirlemelerine
göre sözkonusu karadeli¤in
çevresinde dolanan gaz, deli¤e 30
kilometre kala kayboluyor.
Karadeli¤in 14 Günefl kütlesinde
oldu¤u bilindi¤inden, bu veri
karadeli¤in ekvatorunun saniyede
950 kez döndü¤ünü ortaya koyuyor.
Bu da, bu kütlede bir karadelik için
genel görelili¤in izn verdi¤i kuramsal
dönme h›z›n›n neredeyse %100’ü. 
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Heliks Bulutsusu’nda Kuyrukluy›ld›z Savafllar›
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