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Andromeda’n›n Uzakl›¤› ve
Hesaplama Yöntemleri

zenli aral›klarla “zonklamaya” baﬂlayan y›ld›zlar. Bunlar ﬂiﬂip büzüﬂtükçe, yüzeylerinin
parlakl›¤› da düzenli aral›klarla de¤iﬂiyor.
1930’lu y›llarda gökbilimciler, ›ﬂ›ktaki bu de¤iﬂim periyodunun, y›ld›z›n kütlesiyle (dolay›s›yla da mutlak parlakl›¤›yla) do¤rudan
orant›l› oldu¤unu belirlediler. Ayn› kütledeki
y›ld›zlar›n ›ﬂ›¤›, tayf ölçümlerinde ayn› de¤erleri verirler. Böyle olunca da y›ld›zlar›n
kütleleri, yayd›klar› ›ﬂ›¤›n dalga boyundan

Parlakl›k

Gökbilimciler gökadam›z Samanyolu’nun büyük kardeﬂi Andromeda’ya olan uzakl›¤›n›n
ilk kez do¤rudan ölçümlerle belirlediler. Andromeda’n›n sarmal kollar›ndan birinde,
üyeleri ortak bir kütleçekim merkezi çevresinde dolan›rken birbirlerini periyodik olarak perdeleyen bir ikili y›ld›z sistemini inceleyen araﬂt›rmac›lar, gökadan›n uzakl›¤›n›
0,14 milyon ›ﬂ›ky›l› hata pay›yla 2,52 milyon
›ﬂ›ky›l› olarak belirlediler. Bu de¤er, daha
önce Cepheid (Sefeid) de¤iﬂkenleri diye tan›nan y›ld›zlar›n ›ﬂ›¤›ndaki de¤iﬂimlere göre ç›kart›lan 2,5 milyon ›ﬂ›ky›l› uzakl›k de¤eriyle
örtüﬂüyor. ‹lk kez kendi gökadam›z içinde,
gökyüzünün Cepheus (Kral Tac›) Tak›my›ld›z› bölgesinde bulundu¤u için Cepheid diye
adland›r›lan y›ld›zlar, ömürlerinin sonuna
yaklaﬂ›p bir karars›zl›k evresine giren ve dü-
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ölçülebilir ve y›ld›zlar büyükten küçü¤e, s›caktan so¤u¤a ve k›sa ömürden (birkaç milyon y›l) uzun ömüre (birkaç trilyon y›l) do¤ru Mavi (O ve B s›n›f›), Beyaz (A s›n›f›) Sar›Beyaz (F s›n›f›) Sar› (G s›n›f› = Güneﬂimizin
benzerleri), Turuncu (K) ve K›rm›z› (M) cüceler diye s›n›flara ayr›l›rlar.
Belli kütledeki y›ld›zlar›n sahip olduklar› parlakl›¤a içsel ya da mutlak parlakl›k deniyor.
Kütleye ba¤l› bu parlakl›k (ve renk) y›ld›z›n
merkezindeki nükleer tepkimelerin ve y›ld›z›n
vard›¤› evrim noktas›n›n (ömrünün) bir ürünü. Bir baﬂka deyiﬂle, ayn› kütledeki ve ayn›
yaﬂtaki y›ld›zlar›n merkezleri de ayn› miktarda enerji ürettiklerinden parlakl›k ve renkleri
ayn› oluyor. ‹lerleyen yaﬂlardaki davran›ﬂlar›
da (zonklama periyotlar›) ayn› oluyor. Ama
y›ld›zlar›n bir de görünen parlakl›klar› var, ki
bu da mesafeye göre de¤iﬂiyor. Örne¤in, ayn›
tayf özelliklerine sahip (dolay›s›yla ayn› parlakl›kta olmas› gereken) iki y›ld›zdan biri bize
daha soluk görünüyorsa, bu daha uzakta oldu¤unun iﬂareti. Ömrünün sonuna yaklaﬂm›ﬂ
y›ld›zlar›n zonklama periyotlar›n›n kütleleriyle (ve mutlak parlakl›klar›yla) orant›l› oldu¤unu görmüﬂtük. O halde uzaktaki bir gökadada ›ﬂ›¤› belli bir periyotta sal›n›m yapan (yani
ﬂiﬂme ve büzüﬂme evreleri nedeniyle “zonklayan”) y›ld›za bakarak onun mutlak parlakl›¤›n› belirleyebiliriz. Bize ulaﬂan ›ﬂ›¤›n ﬂiddetinden, yani görünür parlakl›¤›ndan da bize
olan uzakl›¤›n›, dolay›s›yla da içinde bulunan
gökadan›n uzakl›¤›n› aﬂa¤› yukar› do¤ru biçimde belirleyebiliriz. Bu nedenle Cepheid y›ld›zlar gökbilimcilerce, uzakl›k ölçümlerine
olanak sa¤layan “standart ›ﬂ›k kayna¤›” olarak nitelendiriliyorlar.
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Tip Ia Süpernova Nas›l Oluﬂuyor?

Güneﬂ benzeri iki y›ld›z bir ikili
sistem içinde birbirlerinin
çevresinde dolan›yorlar

‹kinci daha hafif y›ld›zla, devin
merkezi ortak bir gaz zarf›
içinde birbirlerine yaklaﬂ›yor.

Art›k o da yaﬂlanm›ﬂ olan ikincil
y›ld›z da ﬂiﬂiyor ve beyaz
cücenin üzerine gaz yüklüyor.

Daha büyük kütledeki y›ld›z
ömrünün sonuna do¤ru ﬂiﬂerek
k›rm›z› dev oluyor.

Merkezle ikincil y›ld›z aras›ndaki
mesafe azal›rken ortak zarf da
d›ﬂar› at›l›yor.

Beyaz cücenin kütlesi kritik bir
eﬂi¤e var›ncaya kadar art›yor ve
eﬂik aﬂ›ld›¤›nda cüce patl›yor...

Andromeda’n›n do¤rudan yöntemlerle ve
Cepheid de¤iﬂkenleri ya da (çok daha k›sa
periyotlu olan ve adlar›n› Lyr, yani Çalg› Tak›my›ld›z› bölgesindeki örneklerden alan)
RR Lyrae y›ld›zlar›ndaki ›ﬂ›k sal›n›mlar›yla
belirlenen uzakl›klar›n›n böylesine uyuﬂmas›, gökbilimcilere Cepheid de¤iﬂkenlerinin,
daha da uzak (örne¤in Virgo gökadalar kümesindeki) gökadalar›n uzakl›klar›n›n belirlenmesi için güvenilir araçlar oldu¤unu gösteriyor.
Ancak, Cepheid yönteminin kullan›labilmesi
için uzak gökadalardaki y›ld›zlar›n yeryüzündeki teleskoplarla ya da Hubble gibi
uzay teleskoplar›yla tek tek belirlenebilmesi
gerekiyor. Oysa görece yak›n yerel gökada
ya da yerel süperküme içindeki birkaç bin
gökadan›n d›ﬂ›ndaki trilyonlarca gökada, y›ld›zlar› tek tek seçilemeyecek, kendileri de
ancak belli belirsiz bir ›ﬂ›k kümesi ya da
noktas› olarak görülebilecek kadar uzakta.
Dolay›s›yla bunlar›n uzakl›¤›n› belirlemek
için baﬂka “standart ›ﬂ›k kaynaklar›” gerekiyor.
Bunlardan biri, büyük kütleli y›ld›zlar›n k›sac›k ömürlerini noktalayan normal süpernovalardan farkl› olarak, Güneﬂ benzeri bir
y›ld›z›n d›ﬂ katmanlar›n› uzaya salarak aç›¤a
ç›kan (Dünyam›z boyutlar›na kadar) s›k›ﬂm›ﬂ
s›cak merkezlerinin bir eﬂ y›ld›zdan çald›¤›

Devden eﬂi üzerine düﬂen gaz
onu da geniﬂleterek üzerin
kapl›yor.

Devin merkezi çökerek bir
beyaz cüce haline geliyor.

...ve eﬂini uzaklara savuruyor.

kütlenin, bir eﬂik de¤eri aﬂmas›yla meydana
gelen ve Tip Ia diye adland›r›lan süpernova
türü. Kurama göre bir beyaz cüce, üzerinde
1,4 Güneﬂ kütlesi kadar gaz biriktirdi¤inde
Tip Ia süpernova olarak patlamak zorunda.
Dolay›s›yla Tip Ia süpernovalar hep ayn›
kütleye eriﬂmiﬂ beyaz cücelerden kaynaklan›yor. Bu nedenle patlaman›n yayd›¤› ›ﬂ›¤›n
ﬂiddeti de ayn› olmal›. Böyle olunca da bir
Tip Ia süpernovan›n (süpernovalar›n yayd›¤›
›ﬂ›¤›n tayf›, hangi tip oldu¤unu gösteriyor)
bize görünen parlakl›¤› ne kadar soluk olursa, bu patlama ve içinde meydana geldi¤i gökada bize o kadar uzak demektir. ‹ﬂte size
bir standart ›ﬂ›k kayna¤› daha... Üstelik Tip
Ia süpernovalar çok ﬂiddetli patlamalar olduklar›ndan ve yayd›klar› ›ﬂ›¤›n ﬂiddeti, içinde yerald›klar› gökadan›n toplam ›ﬂ›¤›n› bile
k›sa süre için bast›rd›¤›ndan, bunlar çok
uzak gökadalarda da seçilebiliyor.
Daha da uzak gökadalar›n uzakl›¤›n› hesaplamakta kullan›lan bir baﬂka yöntemse “kütleçekimsel mercek”lerden yararlanma. Kütleler, Einstein’›n genel görelilik kuram›na göre uzayzaman dokusunda bükülmeye neden
oluyor. Dolay›s›yla çok uzakta bulunan ve
hatta bizim göremedi¤imiz bir gökadan›n ›ﬂ›¤› da, arada bulunan büyük bir kütlenin, örne¤in bir gökada kümesinin büktü¤ü uzayzaman bölgesinden geçerken yön de¤iﬂtiri-

Tip Ia süpernovalar öylesine ﬂiddetli patlamalar
ki, içinde bulunduklar› gökadan›n bile ›ﬂ›¤›n›
bast›ran ›ﬂ›n›mlar› çok uzaklardan görülebiliyor.

yor ve ﬂiddeti art›yor, yani mercekleniyor.
Bu etkiyi ve bazen özel durumlar›n yaratt›¤›
etkileri (ayn› gökadan›n birden fazla görüntüsünün oluﬂmas›; Ör: Einstein haç›, Einstein halkas›, Einstein yay› vb.) inceleyen gökbilimciler, ›ﬂ›¤›n bize ulaﬂmak için katetti¤i
yolu, dolay›s›yla kayna¤›n uzakl›¤›n› hesaplayabiliyorlar.
Bir baﬂka dolayl› uzakl›k ölçme arac› da “k›rm›z›ya kayma” denen etki. Y›ld›z ›ﬂ›¤›n›n tayf› içinde, ›ﬂ›k kayna¤›n›n (y›ld›z ya da gökada) içerdi¤i elementlerin yayd›¤› ya da so¤urdu¤u belli çizgiler bulunur. Normalde elementin varl›¤› ve bollu¤una göre kal›nl›klar›
de¤iﬂen ve belli dalgaboylar›n› gösteren bu
çizgiler, ›ﬂ›k bize do¤ru yol al›rken, evrenin
geniﬂlemesi nedeniyle tayf üzerinde hep birlikte olmalar› gereken yerlerden kayarak daha uzun dalga boylar›n› gösteren renk bölgelerine (k›rm›z›ya) do¤ru kayarlar. (E¤er kaynak bize do¤ru yaklaﬂ›yor olsayd› mavi bölgeye kayacakt›.) Evren Büyük Patlama’dan
beri sürekli geniﬂledi¤i (ve son bulgulara göre ivmelenen h›zla geniﬂledi¤i) için bir gökada ne kadar uzaktaysa, bizden o kadar daha
h›zl› uzaklaﬂ›yor demektir. Dolay›s›yla uzak
bir kayna¤›n tayf›ndaki k›rm›z›ya kayma de¤erinden en uzak gökadalar›n, yani bize ulaﬂan ›ﬂ›klar› en erken yola ç›km›ﬂ, yani en yaﬂl› gökadalar›n, bir baﬂka deyiﬂle Büyük Patlama’dan sonra ilk oluﬂmuﬂ gökadalar›n uzakl›klar›n› (oluﬂma tarihlerini), bu k›rm›z›ya
kayma derecesinden ç›kartabiliyoruz. 13,7
milyar y›l önce meydana gelmiﬂ olan Büyük
Patlama’dan 1 milyar y›l sonra oluﬂmuﬂ dev
gökada kümelerinin varl›¤› belirlenmiﬂ oldu¤undan, gökbilimciler bunlar› oluﬂturan ilk
y›ld›zlar›n Büyük Patlama’dan yaln›zca birkaç yüz milyon y›l sonra ortaya ç›km›ﬂ oldu¤unu hesapl›yorlar. Karﬂ›laﬂt›rmak için Güneﬂimiz, yaklaﬂ›k 4,6 milyar yaﬂ›nda. Yani Büyük Patlama’dan yaklaﬂ›k 9 milyar y›l sonra
meydana gelmiﬂ, kendinden önce oluﬂmuﬂ ve
patlayarak yok olmuﬂ y›ld›zlar›n art›klar›n›
içeren bir “ikinci kuﬂak” y›ld›z.
Astronomy, ﬁubat 2006
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