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Siapa saja senang mengoleksi benda-benda favoritnya. Bagi sebagian orang benda favorit itu
mainan miniatur karakter atau stiker, benda favorit orang lain bisa jadi prangko atau cangkang
kerang, dan sebagian lagi ingin menangkap semua Pokemon. Mengoleksi itu menyenangkan
tapi juga bisa menunjukkan padamu hal-hal mengenai benda-benda yang kau koleksi.
Mungkin kau memperhatikan kalau semua prangkomu memiliki kesamaan atau cangkang-
cangkang kerangmu menunjukkan sesuatu padamu tentang makhluk yang dulu hidup di
dalamnya.

Sekelompok astronom di Jepang telah mengoleksi  gambar dari 1.800 peristiwa supernova
yang langka dan eksplosif. Untuk menemukan supernova sebanyak itu, astronom-astronom
itu memotret area yang luas sekali di langit malam. Mereka terus memotret area langit ini



selama enam bulan untuk mencari semburan yang terang dan muncul tiba-tiba tapi
perlahan-lahan menghilang.

Ketika bintang yang sangat besar mendekati akhir hayatnya, materinya dilontarkan ke ruang
angkasa dengan hebatnya. Ledakan ini sangat terang dan butuh waktu berbulan-bulan untuk
berangsur hilang. Inilah yang disebut supernova. 

Sebagian ledakan supernova tetap terang dalam waktu lama, yang berguna bagi astronom
yang ingin mengukur pengembangan alam semesta. Untuk melakukannya, peneliti
menggunakan supernova terang ini untuk menghitung seberapa jauh bintang itu dari Bumi.

Astronom-astronom itu ingin menyelidiki lebih lanjut tentang ledakan supernova dan
pengembangan alam semesta dengan menggunakan koleksi besar gambar supernova
mereka. Dengan mempelajari bagaimana alam semesta mengembang seiring dengan
berjalannya waktu, astronom juga ingin menyelidiki lebih lanjut gaya misterius yang dikenal
sebagai energi gelap yang mungkin menyebabkan alam semesta mengembang semakin
cepat seiring dengan berlalunya waktu. 
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Ketika meledak, supernova melontarkan materi ke ruang angkasa
dengan kecepatan 40.000 kilometer per detik. Dengan kecepatan itu,
hanya perlu 10 detik untuk bepergian dari Bumi ke Bulan. 

http://www.spacescoop.org/id/words/supernova/
http://www.spacescoop.org/id/words/energi-gelap/
https://www.nao.ac.jp/en/news/science/2019/20190530-subaru.html
http://www.nao.ac.jp/en/
http://www.nao.ac.jp/en/

