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Yüksek Enerji Astrofiziği
(a) Kozmik Kaynakların İlk X-ışın Gözlemleri
• İlk roket deneyleri Güneş’in X-ışını saldığını göstermiştir. Fakat,
Güneş diğer yıldızlarla karşılaştırıldığında çok yakın olduğu için
çoğu astronom uzaktaki yıldızların X-ışın salmalarının 1950’li
yıllardaki teknolojiyle saptanamayacağını düşündüler.
• Ancak, 1958’de Giacconi, Clark ve Rossi, çok sıcak yıldızlar,
büyük manyetik alana sahip hızlı dönen yıldızlar, flare yıldızları
ve süpernova kalıntıları gibi bazı olağandışı cisimlerin ölçülebilir
X-ışını salabileceklerini önerdiler.

• 1962’de Riccardo Giacconi ve ark. roket deneylerini kullanarak
Güneş dışında adında ilk X-ışın kaynağını (Sco X-1) saptadılar. Bu,
daha önce bilinmeyen bir astrofiziksel süreçte üretilebilen çok büyük
bir enerjinin ilk belirtisiydi.
• Daha sonra, Sco X-1’in X-ışın ışıtmasının görsel banttaki
ışıtmasından 1000 kat daha büyük olduğu bulundu. Güneş için bu
oran yalnız 10-6 kadardı ve Sco X-1’in bünyesel ışıtması
Güneş’inkinden 1000 kat daha büyüktü.

1967 Ekim’inde fırlatılan bir roketin üzerine
konmuş bir X-ışın alıcısından alınan 3 dakikalık
veri. Alıcı gökada merkez doğrultusunda içinde
Sco X-1’inde olduğu çok geniş bir alanı
taramıştır. Alıcının görüş alanı 5x30 derecedir.

• Giacconi’nin grubu aynı yıl içinde başka bir roket uçuşuyla iki
yeni X-ışın kaynağı daha buldu. Bunlardan biri, çok iyi bilinen bir
süpernova kalıntısı olan Yengeç (Crab) Bulutsusu
doğrultusundaydı.
• İzleyen yıl içinde, Herbert Friedman ve C. Stuart Bowyer, X-ışın
kaynağının Yengeç Bulutsusu’yla ilişkili olduğunu gösterdiler.
• Daha sonra, 1964 yılında H. Friedman grubu
Ay tarafından Yengeç Bulutsusu’nun
örtülmesini kullanarak, Yengeç X-ışın
kaynağının hem nokta bir kaynak hem de
bazı astronomların önerdiği gibi yalnız
bir nötron yıldızı olmadığını da gösterdiler. Yengeç Bulutsusu. Optik (kırmızı)
ve X-ışın (mavi) görüntünün
üstüste bindirilmiş hali

• Giacconi’nin grubu 1964’de Sco X-1’in X-ışın tayfını ölçtü ve
onun da bir nötron yıldızı olmadığını gösterdi.

(b) Aktif Gökadalar
• 1960’lı yıllar astrofiziğin gelişiminde
Kuazar
önemli bir dönemdir.
• 1963’de Maarten Schmidt, mavi bir yıldızın tayfında 0.16 gibi
büyük bir kırmızıya kayma keşfetti. Bu kaynak, Başak (Virgo)
takımyıldızında bir radyo kaynağı olan ve 3C 273 olarak
adlandırılan ilk kuazar (quasi-stellar radio source veya quasar;
yıldız benzeri radyo kaynak) idi.
• Hubble sabiti’nin 100 km/s/Mpc
kabulüyle kuazarın uzaklığı
yaklaşık 470 Mpc (1.5 milyar
ışıkyılı) oluyordu. Bundan
dolayı, bünyesel olarak çok
yeğin olmalıydı.

3C 273 kuazarı ve ondan
çıkan bir jet akımın X-ışın
görüntüsü.
Chandra X-Işın Gözlemevi.

• Jesse Greenstein ve Thomas Matthews hemen 3C 48 radyo
kaynağının tayfını kontrol ettiler ve 0.37 gibi daha büyük bir
kırmızıya kayma buldular. Bu değer, onun yaklaşık 1100 Mpc
uzakta olduğunu gösteriyordu.
• 3C 48’in radyo parlaklığı da bir gün üzerinden değişkenlik
gösteriyordu.
• Hatta, birkaç yıl sonra daha büyük
uzaklıklarda, bu yüksek yeğinlikli
cisimler veya kuazarlardan birçok
daha bulundu.
• Bazıları küçük fiziksel boyutlar ve
kısa dönemli radyo salınımları
gösteriyordu.

3C 48

• 1960’ların ortalarında kuazarların Seyfert gökadalarıyla ilişkili olduğu
önerildi. Seyfert gökadaları büyük miktarda gaz fırlatan çok enerjik
çekirdeklere sahiptir.
• 1967’de W.S. Fitch ve ark. Seyfert gökadası NGC 4151’in optik
yeğinliğinde bir değişim buldular; bir yıl sonra da W. Morgan ve ark.
gökada tayfının 1956’dan beri değiştiğini belirttiler.
• Bu durum, Beverley Oke ve Wallace Sargent’e göre gökadanın
merkez bölgesinde çok hızlı hareket eden gaz bulutlarıyla
açıklanabilirdi.

• BL Lac, 1929’da bir değişen yıldız olarak kimliklendirilmişti.
Daha sonra, 1968’de John Schmitt onu değişen bir radyo kaynak
olarak belirledi ve optik görüntülerinde yıldızı çevreleyen sönük
bir bulutsu saptadı.
• BL Lac’ın optik tayfının belirgin bir
özelliği yoktu; fakat, 1974’de
Beveley Oke ve James Gunn,
ilişkili olduğu bulutsunun 0.07’lik
bir kırmızıya kayma gösterdiğini
buldular ve BL Lac’ın bir yıldız
değil, Samanyolu dışında bir cisim
olduğunu gösterdiler.

BL Lac cismi PG 1553+11’in optik tayfı.

BL Lac ve benzer cisimlerin şu
anda kuazarlar gibi aktif gökada
çekirdekleri olduğu
düşünülmektedir.

BL Lac’ın radyo akısındaki değişimler.

BL Lac cismi H 0323+022 (z=0.147)’ nin
ESO NTT (R filtre) ile alınmış görüntüsü.
Ev sahibi gökada ve bileşeni
görünmektedir.

(c) Atarcalar (Pulsar), Nötron Yıldızları ve Kara Delikler
• 1960’ların ortalarında Antony Hewish ve
çalışma grubu, kuazarların boyutlarını
belirlemek amacıyla onların radyo
salınımlarını ölçmeyi düşündüler ve bir
radyo teleskop yaptılar.
• 1967’de gözlemlerin hemen
başlangıcından kısa süre sonra, araştırma
grubundaki öğrencilerden biri olan Jocelyn
Bell, bir kaynağın tam 1.34 saniyelik
aralıklarla düzgün bir atma (puls) yaptığını
buldu.
İlk radyo atarcasının bulunuşu.

Jocelyn Bell

• Bell ve Hewish, iki ay sonra üç tane daha atma yapan radyo
kaynak buldular. Bunlara günümüzde atarca (pulsar) olarak
adlandırılmaktadır.
• Atarcanın bulunuş duyurusundan hemen önce Franco Pacini,
kuvvetli bir manyetik alana sahip hızlı dönen bir nötron yıldızının
dönme enerjisini elektromanyetik ışınıma dönüştürebileceğini ve
yüksek enerjili parçacıkları hızlandırabileceğini gösterdi.
• Atarca duyurusundan hemen sonra,
Thomas Gold, Pacini’nin çalışmasını
bilmeden, bir atarcanın hızlı dönen,
manyetik bir nötron yıldızı olduğunu
önerdi.

Bir atarcanın dönemli olarak atma yapan salmaları.

• Gold, atarcanın dönme ekseniyle çakışık olmayan bir manyetik
eksen boyunca ışınım yaydığını açıkladı. Bundan dolayı, Yer’den
gözlenen bir atma üretiyordu.
• Gold ve Pacini’nin her ikisi de atarcanın dönme hızının, enerji
kaybettikçe yavaş yavaş azalacağını önerdiler.

Dönem (s)

Atarcanın dönme
hızı azalıyor ve
dönem artıyor.

Atarcanın dönme hızı aniden
artıyor ve dönemi azalıyor.

Atarcanın dönme
hızı tekrar azalıyor
ve yeniden dönem
artıyor.
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Bir atarcanın zamanla dönme hızındaki azalma. Dönme hızında
bazen ani bir artış görülür (glitch); bunun nedeni nötron yıldızın
kabuğu ve süper akışkan iç maddesi arasındaki etkileşmedir.

Bir atarcanın şematik gösterimi.

• Bir süre önce Walter Baade ve Fritz Zwicky, bir nötron yıldızının,
bir süpernova patlaması sonrasında geriye bıraktığı yıldız kalıntısı
olduğunu önermişlerdi. Böylece, astronomlar atarcaların
süpernova kalıntılarıyla çevrilmiş olabileceklerini tahmin ettiler.
• 1968’de Michael Large ve ark.
Vela süpernova kalıntısı içinde
89ms dönemli bir radyo atarcası
(PSR 0833-45) keşfettiler.
• Bu dönem, atarcanın bir nötron
yıldızı olabileceği anlamına
geliyordu.
• Baade ve Zwicky’nin kuramı
doğru çıkmıştı.

Vela atarcası ve etrafındaki kalıntı.

• Bir ay sonra, David Staelin ve Edward Reifenstein, Yengeç
(Crab) süpernova kalıntısı içinde 33ms dönemli bir atarca
(NP 0532) buldu.
• Kısa süre sonra, David Richards ve John Comella, atarcanın atma
hızının Pacini ve Gold’un önerdiği gibi yavaşladığını buldular.
• Bu yavaşlama hızını kullanarak 1000 yaşında olabileceğine karar
verdiler. Bu sonuç, Çin ve Japon astronomlar tarafından 1054
yılında gözlenmiş olan süpernova patlaması artığı ile uyuşuyordu.
• Daha sonra, 1969’da William Cocke ve ark. Yengeç Atarcası’nda
bir atarcada ilk defa gözlenen optik atmaları bulurlarken, Gilbert
Fritz ve ark. da X-ışın atmalarını buldular.

Yengeç Süpernova Kalıntısı

Yengeç Atarcası’nın X-ışın
görüntüsü, (Chandra).

Yengeç Atarcası’nın
atmaları

• Bütün bulunan ilk atarcalar tek yıldızlardı. 1971’de UHURU X-ışın
uzay aracının gözlemleriyle 4.84 s dönemli X-ışın salan Cen X-3
bulundu.

• Fakat, X-ışın kaynağı her 2.1 günde yaklaşık 12 saat görünmüyordu
ve bu durum onun bir çift sistemin üyesi olduğunu işaret ediyordu.

• Atmanın Yer’e ulaşma zamanı da 2.1 günlük bir dönemle
değiştiği bulununca varsayım onaylanmış oldu.
• 1973 yılında Wojciech Krzeminski, atarcanın bileşeninin 20
M ’lik bir mavi yıldız olduğunu buldu.

• 1971’de Saul Rappaport ve ark. X-ışın kaynağı Cyg X-1’in çok
hızlı yeğinlik değişimlerini ölçmek için bir roket uçuşunu
kullandılar ve boyutun çok küçük olduğunu işaret ettiler.
• Paul Murdin ve Louise Webster, konum tahmininden giderek,
optik karşılığının 5.6 gün dönemli mavi süperdev HD 226868
olduğunu önerdiler.

• 1975’de S.S. Bolt ve ark.
British Ariel 5 uzay aracını
kullanarak Cyg X-1’in de 5.6
günkük döneme sahip
olduğunu buldular ve mavi
süperdevin bileşeni olduğunu
onayladılar.
• Yörünge dinamiği analizine
göre, Cyg X-1’in kütlesi
yaklaşık 10 M olmalıydı ki
bu değer bir nötron yıldızı
için çok büyüktü

Yörünge dinamiği analizine göre, Cyg X-1’in
kütlesi yaklaşık 10 M olmalıydı ki bu değer
bir nötron yıldızı için çok büyüktü.

Böylece, Cyg X-1’in bir kara delik olduğu
anlaşıldı.

• 1974’de Joseph Taylor ve Russell Hulse, 7.75 saat dönemli bir
çift atarca (PSR 1913+16) buldular. (Bu araştırmacılar 1993
yılında bu çalışmalarıyla Nobel Fizik Ödülü’nü aldılar.)
• Yıllar sonra bu çift atarca, Einstein’ın görelilik kuramının
mükemmel bir şekilde test edilmesini sağladı.

• Her iki yıldız da birer nötron yıldızı
olarak birbirlerine çok yakın
dolanıyor görünüyordu. Çift
atarcanın yörünge enberi noktası
yılda 4.2 derece deviniyor (bu değer
Merkür’ün enberi deviniminden 4
kat daha büyüktü) ve Einstein’ın
kuramıyla çok iyi uyuşuyordu.
• Sistemin enerji kaybı analizi,
çekim dalgaları saptanmamış
olsa bile dalgalarının varlığıyla
uyum içindeydi.

Çekim, uzay-zaman geometrisinde değişikliklere neden oluyordu.

• Astronomlar bir süre sonra gökada merkezlerinde
çok büyük kütleli kara deliklerin var olduğunu
tahmin ettiler. 1978’de Wallace Sargent ve ark.
M87 gökadasının merkezinde yaklaşık 5x109 M
kütleli bir kara delik delili bulmaları büyük
tartışma yarattı.
• 1994’de Holland Ford ve ark. Hubble Uzay
Teleskobu’yla farklı bir teknik kullanarak benzer
sonuca ulaştılar.

• Süper kütleli bir kara delik için daha çarpıcı sonuç, izleyen yıl
içinde L.J. Greenhill ve ark.’dan geldi. Girişimölçer gözlemlerini
kullanarak NGC 4258 gökadasının merkezindeki kaynağın kütle
yoğunluğunun en az 3.5x109 M /pc3 olduğunu duyurdular.
• Benzer sonuçlar diğer araştırmacılar tarafından da elde edilince
bu yoğunluk değeri, bu gökadanın merkezinde belki de süper
kütleli bir kara deliğin olabileceği işaret ediyordu.

NGC 4258

• Gökada merkezindeki bu aşırı yoğunluk çok yoğun yıldız kümeleri
tarafından da sağlanabilirdi. Reinhard Genzel ve And rea Ghez
tarafından oluşturulan grup, 15 yıl boyunca Samanyolu’nun
merkezine yakın yıldızların hareketini gözledi.
• Bu gözlemler, yaklaşık 4x106 M ’lik görünmeyen kütlenin çoğunun,
gökada merkezindeki Sgr A*’nın (çok parlak radyo kaynak) yaklaşık
100 AB yakınında olması gerektiğini gösterdi. Bu da kütle
yoğunluğunun >8x1015 M /pc3 olması anlamına geliyordu.

Sgr A*

Sgr A*’nın merkezi ve bir patlamadan çıkan ışık yankıları

• Sgr A*’nın mm dalgaboyunda yapılan son gözlemleri yarıçapının
0.1 AB olduğunu ortaya koydu. Bu değer, 4x106 M kütleli kara
deliğin Schwarzscild yarıçapıyla yaklaşık aynı değerdeydi.
• Bu sonuçlar gökadamız Samanyolu’nun merkezinde süper kütleli bir
kara delik olduğunu gösteriyordu.

Gökadamızın kalbinde süper kütleli bir kara deliğe odaklanmış görüntü

(d) Diğer X-ışın Gözlemleri
• 1978 yılında süpernova kalıntıları gibi X-ışın kaynakların
görüntülerini alabilmek için, bir X-ışın teleskobu olan Einstein
Gözlemevi uydusu fırlatıldı. Beklenenin yanı sıra sürpriz olarak
soğuk, optik olarak sönük, kırmızı cüce yıldızların da X-ışın
saldığı belirlendi.
• Einstein Gözlemevi geniş bir
gökyüzü taraması yaptı ve o ana
kadar bulunmamış kuazar,
Seyfert gökadası ve BL Lac gibi
birçok aktif gökada çekirdeği
saptadı. Fakat, hala
çözümlenememiş önemli
miktarda X-ışın ardalan ışınımı
vardı.

Einstein Gözlemevi. Fırlatılmadan önceki adı
HEAO-B (High Energy Astrophysical Observatory)
idi. Yörüngeye başarıyla oturtulduktan sonra Albert
Einstein onuruna adı değiştirildi.

• 1990’da fırlatılan Rosat (Röntgensatellit) uydusu, bilinen X-ışın
kaynağı sayısını 6000’den 150 000’in üzerine taşıdı. İlk defa
Cygnus Superbubble’ın yüksek çözümlemeli görüntüsünü aldı.

Rosat

• 1999 yılında tam donanımlı X-ışın gözlemevleri olan NASA’nın
Chandra X-ışın Gözlemevi ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA)’nın
XMM-Newton Gözlemevi fırlatıldı.

• Chandra, ata yıldızı en az 40 M kütleli olduğu tahmin edilen bir
nötron yıldızı buldu. Bu kütle değeri kuramın öngördüğünden
daha büyüktü.

• Chandra ayrıca, Samanyolu’nun merkezindeki kara delik,
Sgr A*’dan 1 ışıkyılından daha az bir uzaklıkta, bulunduğu yerde
oluşmuş, büyük kütleli yıldızlar grubu buldu.

Sgra A* etrafında sarmal olarak dönmekte olan büyük kütleli yıldız grupları.

Samanyolu’nun kara deliğinden yeni bir jet akımı, Sgr A*’nın konumu,
gökadamızın merkezindeki süper kütleli kara deliğin yerini işaret eder.
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Mor: Chandra’dan X-ışın verisi
Mavi: VLA (Very Large Array)’den radyo verisi

• XXM-Newton ise, orta kütleli kara deliklerin varlığını destekleyici
deliller buldu. Dönen nötron yıldızları üzerindeki sıcak noktaları
saptadı ve bir küresel kümede ilk kara delik adayını buldu.
• 2006 yılında bilinen en uzak gökada kümesini (XMMXCS 22151738) buldu. Keck teleskobuyla kırmızıya kaymasının 1.45 olduğu
saptandı. Bu değer 3000 Mpc’lik (10 milyar ışıkyılı) uzaklığa denk
geliyordu.
• Bu küme, çok yüksek
sıcaklıklı bir gaz ile
çevrelenmiş yüzlerce
gökada içeriyordu.

Bilinen en uzak gökada kümesi ve etrafını
saran çok sıcak gaz.

(e) Gamma-ışın Gözlemleri
• İlk gamma-ışın gözlemevi uydusu Explorer 11, 1961’de
fırlatılmıştır. 4 ay içinde tam 22 tane kozmik gamma ışını
saptamıştır.
• 6 yıl sonra, OSO-3 (Orbiting Solar Observatory) yaklaşık 600
kozmik gamma ışın kaydetti. OSO-3 tek tek kaynaklar
saptayamamış olmasına rağmen, gökada ekvatorunun, özellikle
gökada merkezi civarında çok açık bir kaynak olduğunu
göstermiştir.
• 1971’de bir balon
uçuşuyla Yengeç
atarcasının gamma
ışın kaynağı olduğu
bulundu.

Explorer 11

OSO-3

• 1972’de NASA Small Astronomy Satellitte SAS-2’yi fırlattı ve
gökyüzünün ilk ayrıntılı gamma-ışın taraması elde edildi.
• Gökada merkezinin kuvvetli bir gamma ışın
kaynağı olduğu onaylandı. Ayrıca, gökada dışı
yayılmış gamma-ışın ardalanına yönelik delil
sağlandı.
• 1975’de NASA, Avrupa COS-B uydusunu
fırlattı. Saptanmış kozmik gamma-ışın sayısını,
30 MeV-5 GeV enerji aralığı içinde 8000’den
200 000’e çıkardı.

SAS-2

COS-B

• Böylece, 1982’de astronomlar Samanyolu’nun tamamına ait ilk
gamma-ışın haritasını yaptılar ve diğer enerji bantlarında saptanmamış
25 farklı gamma-ışın kaynağının yerini belirlediler.

• 1963’de ABD Savunma Bakanlığı bir seri uydu (Vela) fırlatımına
başladı. Bu program astrofizik amaçlı olmamasına rağmen, Vela
uydusu ilk defa kısa süreli, yeğin bir gamma-ışın patlaması
(gamma-ray burst, GBR) saptamıştır.
• 1970’lerin gamma-ışın teleskopları çok kusurlu olmalarına
rağmen, birçok GBR’nin yerini belirleyebilmiştir.
• Daha sonra, 1991’de Compton Gamma Işın Gözlemevi fırlatılmış
ve eşyönlü dağılmış yaklaşık 200 GBR’nin konumunu doğru
olarak saptamıştır.

Compton Gamma Işın Gözlemevi

• Compton, 9 yılı aşan görev süresi içinde belirlediği yaklaşık 2700
GBR’yi iki kategoride toplamıştır: yaklaşık iki saniye sürede
birinden diğerine geçiş yapabilen; kısa süreli, sert-tayf patlamaları
ve uzun süreli, yumuşak-tayf patlamaları.

• 1996’da fırlatılan İtalyan BeppoSAX (Satellite per Astronomia a
raggi X) uydusu, GRB’leri X-ışında gözlemek ve eğer mümkünse
hızlıca konum bildirerek yer-konuşlu optik teleskoplarla
gözlenebilmesi için tasarlanmıştır.
BeppoSAX
• 6 yıllık görev süresi içinde 50’den fazla GBR
saptadı ve bunların çoğu optik olarak gözlendi.
• Bu arada kökeni Samanyolu dışı olan GBR’ler
ilk defa saptanmış oldu.

GRB 970228’in BeppoSAX gözlemleri.
Sol: Patlamanın 28 Şubat 1997’deki orijinal
gözlemi.
Sağ: Patlama sonrasında gökyüzündeki aynı
bölgenin (Orion tky içinde) 3 Mart’ta
alınmış görüntüsü. Patlayan cisim
sönükleşmiş olarak görünüyor.

(f) Süpernova 1987A
• 1604’den beri gözlenmiş en yakın süpernova Büyük Magellan
Bulutu’nda 24 Şubat 1987’de Ian Shelton ve Oscar Duhalde
tarafından bağımsız olarak keşfedilmiştir.
• Görsel gözleminden birkaç saat önce, Japonya, ABD ve Rusya’daki
nötrino teleskoplarıyla 12 saniye içinde aynı kaynaktan gelen
toplam 25 nötrino saptanmıştır.

Patlama sonrası

Patlama öncesi

Süpernova 1987A

• Patlama öncesi görüntüler ata yıldızın, sürpriz bir şekilde
beklenin aksine kırmızı değil bir mavi süperdev (Sanduleak -69°
202) olduğunu gösteriyordu.
• Ayrıca, ilk defa bir süpernovanın ata yıldızı da bulunmuş
oluyordu.
• Yer ve uzay-konuşlu teleskoplarla patlama sonrası yapılan
gözlemler, astronomların şu anda süpernova sürecinin nasıl
çalıştığını anlamamıza yardımcı oluyor.

Süpernova 1987A

Düşük Enerji Astrofiziği
(a) Moröte Gözlemler
• Moröte ışık yer atmosferi tarafından süzülür; bu yüzden moröte
gözlemlerin yapılabilmesi için gözlemevlerinin uzaya
yerleştirilmesi gerekir. Bunun gibi birkaç gözlem ilk moröte
uydusu fırlatılıncaya kadar (OAO-2, Orbiting Astronomical
Observatory,1968) roketler üzerine yerleştirilen alıcılarla
yapılmıştır.
• OAO-2, 5000’den daha fazla yıldızda
moröte salma saptadı. Tago-Sato-Kosaka
kuyrukluyıldızı etrafında büyük bir
hidrojen bulut buldu.

Tago-Sato-Kosaka

• 4 yıl sonra Copernicus olarak da
bilinen OAO-3 uydusu yüzlerce
yıldızın yüksek çözünürlüklü tayfını
aldı ve yıldızlararası ortamda ağır su
Copernicus uydu gözlemlerinin haritası
(deuterium) saptadı.
• Böylece, ilk defa evrende, dünya dışında bir yerde ağır su
bulunmuş oldu. Milyonda 15 birim kadar gözlenen yoğunlaşma,
evrenin açık veya kapalı olmasına yönelik bilgi veren önemli bir
sınırdır.
• Copernicus, Wolf-Rayet yıldızları gibi büyük kütleli, sıcak
yıldızların, güneş rüzgarından çok daha güçlü yıldız rüzgarı
saldığını gösterdi.
• 1978’de fırlatılan IUE (International Ultraviolet Explorer) uydusu,
yıldız rüzgarları hızının 1500-3500 km/s aralığında değiştiğini
saptadı. Bu hıza sahip yıldızlar 25000 yıl içinde yaklaşık 1 M
madde kaybediyordu.

• IUE ilk defa sıcak Wolf-Rayet yıldızı (HD 192163, WR 136) ile
ilişkili bir halka bulutsusunda (NGC 6888) soğurma çizgileri saptadı.
• Bulutsunun tayf analizi gösterdi
ki bulutsunun sıcaklığı, yıldız
rüzgarıyla yıldızlararası gazın
etkileşmesi sonucunda oluşan
şok dalgası tarafından 60000 K’e
kadar ısıtılıyordu.

• EUVE (Extreme Ultraviolet Explorer) uydusu 1992’de fırlatılışından
kısa bir süre sonra sürpriz olarak bir BL Lac cismi PKS 2155-304’ü
saptadı. Bu cisim samanyolu dışında saptanmış olan ilk uzak moröte
kaynaktı.
• Üçüncü yılın sonunda, aralarında AGN (aktif
gökada çekirdekleri, active galactic nuclei) ve
Seyfert gökadaları da olan 37 gökada dışı
kaynak saptamıştı.
PKS 2155-304

• Diğer bazı uydular, Samanyolu’nun yıldızlararası gazındaki
düzensizlikleri ve güneş sisteminin içinde olduğu 100 parsek çaplı
Local Bubble’ın (normalden daha az yoğun olan yıldızlararası
ortam) yapısını haritaladı.

• 2003 yılında fırlatılan GALEX (Galaxy Evolution Explorer)
moröte uydusuyla, yıldız oluşum sıklığı çalışıldı ve etkileşen
gökadaların genişlemiş kuyruklarından UV salma saptandı.

(b) Kızılöte Gözlemler
• Gerry Neugebauer ve Robert Leighton 1960’lı yıllarda ilk büyük
kızılöte gökyüzü taramasını yaptı. 2.2 µm atmosferik pencereden
gözlem yapabilmek için yer konuşlu bir teleskop kullandılar ve
yaklaşık 20 000 kızılöte kaynak saptadılar.
• Bu çalışma, 1970’lerde roketler kullanılarak 27 µm’ye kadar
genişletildi.
• 100 K sıcaklıklı cisimler ve yıldızlararası toz saptandı.
• 1983’de ilk kızılöte uydu IRAS (Infrared Astronomical Satellite)
fırlatıldı. Tüm gökyüzü taramasını yaptı ve;
yıldızlararası toz bulutlar içinde ilkel yıldızlar,
hala orijinal toz bulut kalıntısıyla çevrili
yıldızlar,
Betelgeuse gibi yaşamları sonuna yaklaşmış
yıldızlar tarafından salınmış toz kabuklar
saptadı.

• IRAS ayrıca enerjilerinin %90’nından fazlasını kızılöte
bölgede salan çok parlak (ultraluminous) kızılöte gökadalar
buldu.
• 1984’de içinde yaklaşık 245 000 kaynak yer alan IRAS
katoloğu yayımlandı.

Çarpışan çok parlak ikiz kızılöte gökadalar
NGC 5257 ve NGC 5258.

• 1995’de fırlatılan bir sonraki kızılöte uydu ISO (Infrared Space
Observatory) Samanyolu’nda su molekülü buldu.
• Ayrıca, normal ve çarpışan gökadalarda, çarpışan şok dalgaları
tarafından tetiklendiği kabul edilen yıldız oluşum bölgeleri
saptadı.
• 2003’de fırlatılan
Spitzer kızılöte uydusu
ilk defa bir öte
gezegenden salınan ışık
saptadı ve yıldızlar
etrafındaki gaz bulut
içinde olası gezegen
oluşumunu
görüntüledi.

• Spitzer uydu teleskobu, 2009 yılında fırlatılan
Herschel Space Observatory ve yer-konuşlu
JCMT (James Clerk Maxwell Telescope) ile
birlikte, güneş sisteminden 500 pc’e kadarlık
uzaklık içindeki tüm yıldız oluşum bölgelerini
(Gould’s Belt Survey) gözledi.

