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Kozmik "Gözlemevi"
Arjantin’de kurulmakta olan Pierre Auger
Gözlemevi, 100. ünitesinin devreye girmesiy-
le, dünyan›n en güçlü kozmik ›fl›n detektörü
durumuna geldi. "Gözlemevi" flimdilik 180
kilometre kare alana yay›lm›fl bir detektörler
dizgesi. Kozmik ›fl›nlar›n yol açt›¤› parçac›k
ya¤murlar›n› 1938 y›l›nda ilk keflfeden Fran-
s›z bilimadam›n›n ad›n› tafl›yan "gözlemevi",
2005 y›l›nda tamamland›¤›ndaysa 3000 kilo-
metre kareye yay›lm›fl, 1600 yüzey ünitesin-
den oluflan dev bir tesis haline gelecek. Her
yüzey ünitesi, 11.000 litre saf suyla dolu,
120 cm yüksekli¤inde bir silindir, bir günefl
paneli ve elde edilen verilerin h›zla iletilmesi-
ni sa¤layacak bir antenden olufluyor. Duyarl›
alg›lay›c›lar, kozmik ›fl›nlar›n yeryüzünden
10-20 km yukar›da yol açt›¤› parçac›k ya¤-
murlar›n›, birkaç mikrosaniye içinde yere
düflmeden belirleyip "olay›" veri ifllem mer-
kezlerine iletiyorlar. Kozmik ›fl›nlar, Dünya
d›fl›ndan kaynaklanan ve atmosferimize çar-
parak ikincil parçac›k sa¤anaklar›na yol açan
parçac›klar. Bunlar, genellikle proton ya da
daha a¤›r iyonlar. Enerjileri de farkl› düzey-
lerde oluyor. Ancak, son zamanlara kadar
kozmik ›fl›nlar›n enerjilerinin 1020 elektron-
volttan daha yüksek olamayaca¤›na inan›l›-

yordu. Bu, halen ABD’deki Fermi Ulusal H›z-
land›r›c› Laboratuvar›’ndaki (Fermilab) 
1 trilyon elektronvolt  çarp›flma enerjisi sa¤-
layan Tevatron isimli ayg›t›n sa¤layabilece-
¤inden 100 milyon kez daha yüksek proton
enerjisi demek. ‹flte Pierre Auger Gözlemevi,
bu son derece ender görülen, y›lda her 2,5
kilometre karede bir tanesi atmosfere çarpan
kozmik ›fl›nlar› belirlemeye çal›fl›yor.
Proje sözcüsü Alan Watson, amac›n, "do¤a-
n›n nas›l olup da küçücük bir parçac›¤a böy-
lesine muazzam enerjiler kazand›rabildi¤ini
aç›klamak" oldu¤unu söylüyor. "Böylesine
muazzam enerjiler, ancak son derece fliddetli
olaylar sonucu meydana gelebilir, ve bu ultra
yüksek enerjideki parçac›klar›n geldikleri
yönü belirleyip kaynaklar›n› bulmak, bize bu
sorunun yan›t›n› verebilir."

NASA Bas›n Bülteni, 21  Ekim 2003

Yavrular›n› Yiyen
Karadelikler mi?

Gökadalar›n merkezlerinde bulunan ve
ço¤u kez kütleleri 1 milyar Günefl kütlesini
aflan dev karadeliklerin, çevrelerinde oluflan
yavrular› yiyor olabilecekleri öne sürüldü.

California Üniversitesi (Berkeley)
gökbilimcilerinden  Yuri Levin, dev
karadeliklerin çevresinde oluflan kütle
aktar›m disklerinin d›fl bölgelerini incelemifl.
Karadeliklerin yak›n›ndaki tehlike s›n›r›n›
geçen gaz ve toz bulutlar›yla y›ld›zlar,
yutulmadan önce delik çevresinde bir pasta
kal›b› biçiminde kal›n diskler
oluflturuyorlar. Bu disklerin deli¤e yak›n
bölgelerindeki madde, ›fl›¤a yak›n h›zlarda
dolan›rken ola¤anüstü s›cakl›klara eriflip X-
›fl›nlar› yay›yor. Diskin iç bölgeleri kadar
s›cak olmayan d›fl k›sm›ysa, birçok
gökbilimciye göre y›ld›z kütleli "yavru"
karadeliklerin oluflum bölgelerinden.
Levin’in bilgisayar simulasyonlar›, son
derece karars›z olan bu bölgede dolanan
gaz içinde yo¤un bölgelerin çökerek
Güneflimizden birkaç yüz kat büyük dev
y›ld›zlar olufltu¤unu göstermifl. Bu y›ld›zlar
1 milyon y›l içinde çökerek karadelik
oluflturuyorlar. Bu karadelikler de
do¤duklar› yerde kalmay›p, merkeze
yaklafl›yorlar ve birkaç milyon y›l içinde de
merkezdeki devin pençesine yakalan›yorlar.
Ve bu kozmik yamyaml›¤›n sonucu da
fliddetli bir kütleçekim dalgas› yay›m›.
Levin’in vard›¤› sonuçlar›n do¤rulanmas›
için fazla beklemek gerekmeyebilir. Gelecek
on y›l içinde Avrupa Uzay Ajans›,
kütleçekim dalgalar›n› saptamak üzere
uzaya Lazer Giriflimölçerli Uzay Anteni
(LISA) adl› bir uydu düzene¤i gönderecek.
Levin’e göre LISA ortalama  olarak her ay
bir adet yavru karadeli¤in, anas› taraf›ndan
yutulmas› olay›n› belirleyebilir. 

New Scientist, 26 Temmuz 2003

Geçti¤imiz Kas›m’da fiili’nin 5000 metre yük-
seklikteki Atacama çölünde temeli at›lan Ata-
cama Genifl Milimetre Dizgesi (ALMA), evre-
nin flimdiye kadar gözlenemeyen en so¤uk
yerlerini ayd›nlatarak daha ayr›nt›l› bir resmi-
nin oluflturulmas›n› sa¤layacak. 
ALMA, bir interferometre (giriflimölçer) gibi
çal›flacak, yüksek duyarl›l›kta 64 çanak anten-
den oluflacak. 600 milyon dolara malolacak
dizge 2012 y›l›nda bitirilecek; ancak s›n›rl› sa-
y›da ünitelerle 2007 y›l›ndan itibaren bilimsel
gözlemlere bafllayacak. Giriflimölçme tekni¤i,
daha önce radyo gökbiliminde uzun y›llard›r
kullan›lan, son y›llarda optik gözlem alan›na
da girmeye bafllayan bir yöntem. Basitçe, çok
say›da çanak anten ya da teleskoptan al›nan
verileri, bilgisayar arac›l›¤›yla birlefltirerek
ola¤anüstü genifllikte bir teleskopun sa¤laya-
bilece¤i verilere dönüfltürüyor. Örne¤in radyo
gökbilim alan›nda halen kullan›lmakta olan
giriflimölçme teknikleri, farkl› k›talarda bulu-
nan büyük çanaklardan oluflan çok genifl ta-
banl› dizgeler oluflturulmas›na olanak sa¤l›-

yor. Dizge, elektromanyetik tayf›n milimetre
ve daha alt› dalga boylar›ndaki bölgesini tara-
yacak. Tayf›n bu bölgesi, görünür (optik) ve
k›z›lötesi ›fl›ktan daha az, ancak radyo dalga-
lar›ndan daha yüksek enerjide. ALMA, y›ld›z
ve gezegenlerin oluflum süreci, evrenin genç-
lik dönemlerinde gökada ve gökada kümeleri-
nin oluflumu ve evrimi gibi temel süreçlerin
yan›s›ra, organik ve inorganik moleküllerin
yayd›¤› ›fl›n›m› da inceleyecek. 
Milimetre ve daha küçük ölçekli dalga boyla-
r›, y›ld›zlar ve gökadalar aras›ndaki bofllu¤u
dolduran büyük gaz ve toz kütlelerini rahat-
l›kla geçebildi¤inden, uzay›n gizli kalm›fl böl-
gelerinin resminin oluflturulmas›na da katk›
sa¤layacak. Ancak, bu dalgaboylar›ndaki
›fl›n›m, atmosferdeki su buhar› taraf›ndan
tutuldu¤undan, incelenebilmesi için gözlem
araçlar›n›n son derece kurak ve havan›n
yeterince seyrek olaca¤› bir yükseklikte
kurulmas› gerekiyor. Atacama çölü de bu
koflullara yeterince sahip. 
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ALMA Evrene Yeni
Pencere Açacak
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