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Gökbilimciler, “anormal x-›fl›n› atarcalar› (AXP)” olarak tan›mlanan ender 5 nötron
y›ld›z›n›n “magnetar” denen, çok güçlü manyetik alanlara sahip birer dev y›ld›z
art›¤› oldu¤unu belirlediler. Bu egzotik gök cisimlerinin manyetik alanlar›
Dünya’n›nkinden trilyonlarca kat güçlü. Böyle bir alan, 160.000 km uzakl›ktan
elinizdeki kredi kart›n› kullan›lmaz hale getirebilir. AXP’lere “anormal” denmesinin
nedeni, bunlar›n enerji kaynaklar›n›n belirlenememesi. Öteki türden nötron y›ld›zlar›,
ya kütleçekimsel enerjiyle ya da dönme enerjisiyle parl›yorlar. Gökbilimciler, daha
önce keflfedilen ve aral›klarla yumuflak gama ›fl›nlar› yayan nötron y›ld›zlar›n›n
(SGR), AXP’lerle ayn› özellikleri gösterdi¤ini belirlediler ve bunlara topluca
“magnetar” ad› verildi. Bu y›ld›zlar›n manyetik alanlar›, s›radan nötron
y›ld›zlar›n›nkinden 1000 kat daha güçlü. Bunlar›n manyetik alanlar› 1014, hatta
1015 Gauss olarak ölçülüyor. Günefl’in maneytik alan›ysa yaln›zca 5 Gauss gücünde.
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Chandra X-›fl›n› Teleskopu, san›lan›n tersine, yafll› gökadalar›n
merkezlerinde de aktif durumda dev karadelikler bulundu¤unu ortaya
koydu. Abell 2104 adl›, 700 milyon ›fl›ky›l› uzakta bir gökada kümesi
üzerinde tek bir gözlem, aktif dev karadeliklerin beklenenden 5 kat fazla
oldu¤unu gösterdi. Bu kümeler, genellikle yafll› eliptik gökadalardan
olufluyor. Bir gökada kümeye h›zla girdi¤inde, kümenin güçlü ›fl›n›m›
gökadada bulunan gaz› uzaya savuruyor. Ya da  gökadalar birbirleriyle
etkileflime girerek, sahip olduklar› gaz› h›zla tüketen çok yo¤un bir y›ld›z
oluflum sürecini tetikliyorlar. Böylece, yeni y›ld›z oluflturamayan gökadalar
da zamanla yafllan›yorlar ve merkezlerindeki karadelikler “açl›ktan” uyku
durumuna geçiyor. Bu da gökadalara, yaflla do¤ru orant›l› geliflen k›rm›z›
rengini veriyor. Gözlem sonuçlar›, kümelerdeki  gökadalar›n
merkezlerindeki gaz› san›landan daha iyi koruduklar›n› ortaya koyuyor.
Yafll› gökadalar›n hareketli karadelikleri, bu gökadalardan gelen radyo ve
k›z›lötesi ›fl›n›m için alternatif kaynaklar oluflturuyor. fiimdiye kadar, bu
›fl›n›m›n yaln›zca yo¤un y›ld›z oluflumundan kaynakland›¤› düflünülüyordu.
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Samanyolu’nun uydu

gökadalar›ndan Büyük Magellan

Bulutu’nda yer alan N11A

bulutsusu, Hubble Uzay

Teleskopu’nca gerçek renkleriyle

görüntülendi. Bulutsunun

özelli¤i, gökada içindeki en genç

y›ld›z oluflum bölgesi olmas›.

N11A’n›n parlak merkezindeki

genç ve büyük y›ld›zlardan

kaynaklanan flok dalgalar›yla,

güçlü rüzgarlar,  merkezdeki gaz

ve toz kütlesinde bir delik

oluflturmufl görünüyor. S›cak

y›ld›zlardan gelen yo¤un ›fl›n›m,

t›pk› bir neon lambas› gibi

çevresindeki gaz›n ›fl›mas›na

yolaç›yor.
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