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Pada tahun 1604, sebuah bintang baru muncul di langit malam. Bintang itu bersinar lebih
terang daripada semua bintang lain, dan selama tiga minggu, bintang itu bahkan terlihat pada
siang hari! Mercusuar misterius ini merupakan penanda sebuah bintang di dekat kita mati
dengan cara meledak. Ledakan-ledakan ini disebut supernova, yang memancarkan begitu
banyak cahaya sehingga selama beberapa minggu, bintang-bintang yang meledak ini bisa
mengalahkan cerlangnya sebuah galaksi yang terdiri dari triliunan bintang! Kemudian, cahaya
itu memudar perlahan, meninggalkan awan-awan gas indah yang berpendar, seperti salah
satu yang ada di gambar ini.

Namun, mari kita kembali ke beberapa juta tahun sebelumnya, karena kisah tentang bintang
ini lebih menarik lagi. Bintang yang meledak pada tahun 1604 ini memulai hidupnya sebagai
sebuah bintang sedang, sama dengan Matahari kita. Ketika sebuah bintang berukuran sedang



mati, hasilnya tidak terlalu dramatis daripada sebuah supernova yang dahsyat. Bukannya
meledak, bintang-bintang ini runtuh. Akhirnya, materi di pusat bintang memampat menjadi
sebuah bola kecil yang berat, disebut bintang katai putih.

Demikianlah bintang ini mati untuk pertama kalinya, lama sebelum tahun 1604. Namun,
bagaimana akhirnya bintang ini bisa mati untuk kedua kalinya? Nah, para astronom akhir-
akhir ini menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Bintang katai putih itu memiliki pasangan,
sebuah bintang raksasa merah berukuran raksasa. Meskipun si raksasa merah jauh lebih
besar, gravitasi si katai putih jauh lebih kuat. Si katai putih mulai menyedot gas dari 
pasangannya, menarik materi ke dirinya sendiri. Akhirnya, keserakahan membawa si katai
putih ke akhir kehidupannya sendiri. Si katai putih mencuri begitu banyak materi sehingga
dirinya sendiri menjadi tidak stabil, dan menyebabkan ledakan spektakuler yang disaksikan
oleh para leluhur kita!

Informasi Lebih Lanjut: Para astronom yang menemukan ini telah membuat sebuah video
yang menunjukkan simulasi ledakan supernova, kau bisa menontonnya di sini, dan dapatkan
pemandangan salah satu peristiwa ledakan terdahsyat di alam semesta itu dari dekat!

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from Chandra X-ray Observatory. 
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