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Gökadam›z›n Koluna
Daha Yak›n›z
Güneﬂ Sistemimizin, gökadam›z
Samanyolu’nun sarmal kollar›ndan
Perseus’a san›ld›¤›ndan da yak›n oldu¤u
ortaya ç›kar›ld›. Daha önce,
y›ld›zlar›n hareketlerini temel
alan ölçümler Perseus kolunun
Güneﬂ’e olan uzakl›¤›n› 14.000
›ﬂ›ky›l› olarak verirken, kol
üzerindeki büyük kütleli genç
y›ld›zlar›n kuramsal parlakl›¤› ve
görünür parlakl›klar›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› yöntemiyle
bulunan de¤er 7200 ›ﬂ›ky›l›
ç›kmaktayd›. Uluslararas› bir
gökbilim ekibinin denenmiﬂ ve
güvenilir bir yöntem kullanarak
%2 hata pay›yla buldu¤u
uzakl›ksa 6400 ›ﬂ›ky›l›.
Ekibin kulland›¤› yöntem,
üçgenleme, ya da paralaks
yöntemi. Paralaks, bir üçgenin
taban›n›n iki ucundan izlenen
bir cismin (örne¤in bir y›ld›z),
çok daha uzakta oldu¤undan
konumu sabit görünen (örne¤in
bir kuasar) bir cisme göre konumunun
de¤iﬂmesine deniyor. T›pk› öne do¤ru
uzatt›¤›m›z kolumuzun ucundaki parma¤a
bir sa¤, bir de sol gözle bakt›¤›m›zda,
arkadaki duvar üzerindeki konumunun
de¤iﬂiyor görünmesi gibi. Farkl›
konumlardan yap›lan gözlemlerde yak›n
cismin uzak cisme göre de¤iﬂen aç›s›ndan,

Gökbilimde Optik
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yak›n cismin uzakl›¤› duyarl› olarak
hesaplanabiliyor. Ancak, trigonometrik
paralaks yönteminin s›n›rlar› var: Y›ld›zlar
çok uzak kaynaklar olduklar›ndan,
paralakslar› da küçük oluyor. Hatta çok
büyük ço¤unlu¤unun paralaks›,
ölçülemeyecek kadar küçük. Örne¤in, bize

W3OH
Güneﬂ

en yak›n y›ld›z olan Proxima Centauri’nin
paralaks› 0,762 arksaniye (1 ark saniye =
1/3600 derece). Y›ld›z›n Dünya’ya uzakl›¤›,
y›ld›z›n paralaks›yla ters orant›l›
oldu¤undan, d=1/p formülüne göre
Proxima Centauri’nin uzakl›¤› da 1,31
parsek oluyor (1 parsek= 3,26 ›ﬂ›ky›l›).
Geleneksel yöntemle ölçülebilen en küçük

biçimde görüntülendiriliyordu. Keck
teleskoplar›yla yap›lan deney, optik gökbilim
alan›nda da yüzlerce metre çapl› “sanal”

paralaks de¤eri, 0,01 arksaniye.
Trigonometrik paralaks yönteminin
kullan›labilece¤i en büyük uzakl›k da 100
parsek. Avrupa Uzay Ajans› ESA’n›n 1990’l›
y›llar›n sonunda uzaya gönderdi¤i
Hipparcos uydusu, paralaks ölçüm
duyarl›l›¤›n› 0,001 arksaniyeye ç›kararak
100 parsek uzakl›¤a kadar olan
120.000 kadar y›ld›z›n gerçek
uzakl›¤›n› duyarl› biçimde saptam›ﬂ
bulunuyor.
Reid ve arkadaﬂlar›ysa, k›ta
ölçüsündeki uzakl›klarda kurulu çok
say›da radyo teleskoptan oluﬂan Çok
Geniﬂ Tabanl› Dizge’yle (VLBA)
radyogiriﬂim tekni¤ini kullanarak
uzak cisimlerin ölçülebilir paralaks
s›n›r›n› 0,01 miliarksaniyeye (1
miliarksaniye=1/1000 arksaniye)
kadar düﬂürmüﬂ. Bu da 10 kiloparsek
(1 kiloparsek = 1000 parsek) uzakl›¤a
kadar olan cisimlerin uzakl›klar›n›n
duyarl› biçimde belirlenmesine olanak
sa¤l›yor.
Ekip, Perseus kolunun uzakl›¤›n›
belirlemek için W3OH adl› bir y›ld›z
oluﬂum bölgesini hedef alm›ﬂ. Nedeni,
burada bulunan metanol mazer
kaynaklar›n›n son derece parlak
olmas›. Mazerler, elektromanyetik tayf›n
optik bölgesindeki lazerler gibi, ›ﬂ›¤›n
güçlendirilerek düzenli hale getirilmesi
temelinde çal›ﬂ›yor. Fark›, ›ﬂ›n›m›n
mikrodalga bölgesinde olmas›. Mazerler
evrende do¤al olarak bulunabiliyor.
Science, 6 Eylül 2006

teleskoplar kullan›m› yolunun kap›s›n› açm›ﬂ
bulunuyor.
Science, 13 Ocak 2006

Uluslararas› bir gökbilimciler ekibi, Hawaii’de
dünyan›n en büyük optik teleskoplar› olan 10’ar
metrelik ikiz Keck teleskoplar›n› fiber optik
kablolarla birleﬂtirip “dev” bir göz haline
getirerek 107 Herculis adl› soluk bir y›ld›z›
gözlemlemeyi baﬂard›. Giriﬂimölçüm tekni¤i
denen ve üst üste binen giriﬂim çizgilerinin
güçlenmesi temeline dayanan bu teknik, ﬂimdiye
kadar radyo gökbiliminde baﬂar›yla
kullan›lmaktayd›. K›talararas› mesafelerde kurulu
çok say›da radyo teleskopun alg›lad›¤› sinyaller,
bilgisayar arac›l›¤›yla tek bir sinyalmiﬂ gibi
güçlendiriliyor ve böylelikle k›ta büyüklüklerinde
“sanal” çanak antenler oluﬂturulup çok
uzaklardaki zay›f radyo kaynaklar› bile ayr›nt›l›
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