1. GİRİŞ
Çekimsel mercek etkisi, astrofiziğin bazı konularda tek çözüm yolu ve bir
geometrik merak olarak düşünülmesiyle birlikte son 20 yıldır değişmeye başlamıştır.
Güneş kenarından yıldızın ışığının sapması Genel Görecelilik kuramının ilk tahmininin
kanıtlarından biri olmasına rağmen bu olgunun gözlemsel olarak diğer ortamlarda
gelişmesi yarım yüzyıldan fazla zaman almıştır. Şu anda bilinen ve gözlenen bir düzine
farklı çekimsel mercek olayı vardır ve daha fazlası ortaya çıkmaktadır.
Çekimsel mercek etkisi, akademik disiplin olarak etkileyici nitelikler
sergilemektedir. İlkeleri, geometrik ilkeyle olduğu için kolay anlaşılabilir ve
açıklanabilirdir. Çekimsel mercek etkisi, optik illüzyonlar ürettiği için bilim adamlarına
olduğu kadar meslekten olmayan insanlar için de çok etkileyicidir. Daha önemlisi
çekimsel

mercek

etkisinin

astrofizik

problemlerindeki

kullanışlılığı

bunun,

astronominin diğer dallarında da önem kazanmasını sağlamıştır.
Astrofiziğin gözlemsel bir dalı olarak var oluşunun yirmi yıllık sürecinde,
çekimsel mercek etkisi alanı devamlı olarak genişlemiştir. Her birkaç yılda çekimsel
mercek etkisinin yeni olguları keşfedilmektedir. Bu eğilim, bu alanlarda çalışan
insanların artmasıyla kendini göstermiştir.
Astrofizikteki bazı büyük problemleri ilk başta çözememiş olması yüzünden,
birkaç yıl önce astronomi topluluklarını hayal kırıklığına uğratmıştır. Fakat birçok
uygulama alanı ve çözümleriyle mercek etkisi, astrofizikte verdiği sözleri tutmaya
başlamıştır.
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2.ÖZET
Galaksi, galaksi kümesi veya karadelik gibi büyük kütleli cisimler kütleleri
dolayısıyla kendilerine göre arka planda olan yıldız ya da kuasar gibi cisimlerin ışığını
saptırır. Bu olaya çekimsel mercek etkisi denir.

Işığın sapma açısı
α=

4GM (ξ )
c 2ξ

denklemi ile verilir. Burada ξ ışığın kütleye olan en küçük uzaklığı, M cismin kütlesi,
G genel çekim sabiti ve c ışık hızıdır.
Yukarıdaki formülde

2GM
, Schwarchild Yarıçapı olarak tanımlanan bir
c2

kavramdır ve Rs ile gösterilir. Bu, çekimsel mercek etkisinin oluşabilmesi için ışınların,
kütleli cismin ne kadar uzağından geçmesi gerektiğini gösterir. Öyleyse α açısının Rs
cinsinden değeri
α=

2Rs
ξ

olarak gösterilebilir.
Çekimsel mercek etkisi; gözlemci, mercek etkisi yapan (saptırıcı ) cisim ve
gözlenecek kaynağın mükemmel olarak sıralanmasını gerektirir.
Bu etki, kaynağın ışınını saptırması ve dolayısıyla farklı yollardan geçirmesiyle
zaman gecikmesi olarak adlandırılan bir etki yaratır. Zaman gecikmesi değişen
kaynaklarda ölçülebilir. Oluşan görüntülerin birinde olan değişim ışık eğrisinde
görüldükten sonra diğerinde de belli bir süre sonra benzer şekilde görülecektir. Bu süre
zaman gecikmesidir.
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Çekimsel mercek etkisinde, çoklu görüntüler, Einstein Halkaları gibi çeşitli
olgular vardır. Bunların nasıl oluştuğunu anlayabilmek için “kritik yüzeysel kütle
yoğunluğu” ve “yüzeysel kütle yoğunluğu” adı verilen iki kavram açıklanmalıdır.
Yüzeysel kütle yoğunluğu, bir kütle çekimsel merceğin üç boyutlu kütle
dağılımından dz hacim elementi alınarak 0’dan v’ye integre edilmesiyle bulunur ve
Σ ile gösterilir.
v

Σ(ξ ) = ∫ ρ (r )dz
0

dir.
Kritik yüzeysel kütle yoğunluğu ise Einstein Halkası üzerinden alınmış yüzeysel
kütle yoğunluğudur. Formülü, mercek kütlesi üzerinden verilir.
Σc =

M
,
RE π

RE = θE DL

Pozisyonları ise mercek denkleminden ( β = θ − a(θ ) ) türetilir ve
θ1,2 =

1
( β ± β 2 + 4θ 2 E )
2

çözümü verilir.
İki görüntü arasındaki büyütme ise
µ1 + µ2 = 1
bağıntısı ile verilir.
Galaksi halolarındaki karanlık madde (saydam, ışık yaymayan ve evrende
açıklanamayan kütlenin sebebi olarak düşünülen madde) de kütlesi nedeniyle çekimsel
mercek etkisi yapmaktadır.
Bu çalışmada çekimsel mercek etkisinin en çok gözlenen olguları anlatılmıştır:
Einstein Halkası:
Gözlemci, saptırıcı ve kaynağın mükemmel olarak sıralanması sonucu oluşur.
Merceğin kütlesel dağılımı tamamen simetrik olmalı ve kaynak kostik yüzeyin üzerinde
olmalıdır. (Kostik yüzey; kırılmış veya yansımış ışınların oluşturduğu bir yüzeydir. Bu
yüzeydeki bütün noktaların merceğin merkezine olan uzaklığı eşittir.)
Çoklu Görüntülenen Kuasarlar:
Yüzeysel kütle yoğunluğu Σ ve Kritik yüzeysel kütle yoğunluğu Σ c arasında;
Σ (< R) / Σ c ≥ 1
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bağıntısı olduğu zaman çoklu görüntülenen saptırıcılar oluşturur. İlk keşfedilen çoklu
görüntüsü olan kuasar Q0957+561’dir.
Dev parlak yaylar ve arcletler:
Eğer kaynak, saptırıcı ve gözlemci mükemmel olarak sıralanmamışlarsa ve kütle
dağılımı küresel simetrik değilse Einstein Halkası gibi tam bir halka değil uzun yaylar
oluşacaktır. Eğer kütle dağılımı küresel simetriğe yakın olursa yaylar, Einstein
Halkasına yakın bir şekil alırlar. Dev yayların yarıçapları, küme merkezine olan
uzaklıklarıyla değişmektedir ve eğer galaksiler küme merkezinden göreli olarak uzakta
olurlarsa dev yaylar kadar büyümemiş ve bükülmemiş bazı görüntüler oluşur ki bunlara
arcletler denir.
Kuasar Mikro Mercek Etkisi:
Galaksiler ve galaksi halolarının yıldızlar ve kompak objelerden oluştuğu
bilinmektedir. Galaksi tarafından mercek etkisine uğratılancisimde, galaksi üyesi olan
bu cisimlerin etkisi de olacaktır.Yani bu üyeler birer mikro mercek gibi davranırlar ve
kaynağın bir yeni görüntüsünü oluştururlar. Dolayısıyla galaksi tarafından oluşturulmuş
bir mercek etkisinde gözlenen makro-görüntü bir çok mikro-görüntüden oluşacaktır.
Galaktik Mikro Mercek Etkisi
Bir yıldızın önünden kompak objelerden birinin geçmesi, yıldızın parlaklığında
bir değişime sebep olur. Bu tip etkileri ölçebilmek için Geniş Magellan Bulutsusu
gözlenmiştir. Çeşitli gruplar yıldızlardaki bu etkiyi görebilmek için geniş magellan
bulutsusunu gözlemlemişlerdir. Bu gruplar MACHO, OGLE, EROS, AGAPE, MOA,
PLANET, DUO’DUR.
Zayıf Mercek Etkisi
Zayıf mercek etkisi, görüntünün çoklu olması ya da halka olması gibi
değişiklikler değil de cismin şeklinde küçük bir deformasyon ve parlaklığında ve/veya
pozisyonunda küçük bir değişiklik yaratır.Bu olgu ayrı ayrı ölçülemeyen ışık dağılımı
etkileriyle uğraşmaktadır.
Çekimsel mercek etkisi, kozmolojik parametreleri hesaplayabilmek için
çalışırken 2 farklı yol kullanır.
1.

Mercek sistemini büyük bir detayla araştırmak ve bulunması mümkün
olan bütün parametreleri bulmak
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2.

Çekimsel mercek etkisiyle çoklu görüntülenen kuasar sayısının
bulunması,

ayrılmaları

bulunmasıdır.
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ve

kırmızıya

kayma

dağılımlarının

3. TARİHÇE
Işığın yerçekimi ile sapması hakkındaki ilk rapor Dünyanın yakınından geçen
ışının Dünyanın kütlesinin çekimi yüzünden düz hareketinden sapması adı altında
“Berliner Astronomisches Jahrbuch” dergisinde 1804 yılında yayımlanmıştır. Berlin
gözlemevinde çalışan Alman jeodezist, matematikçi ve astronom Johann Soldner bu
etki üzerine çalıştı ve şu sonuca varmıştır. Güneşin kenarı yakınında olan bir ışık ışını
aˆ = 0, ′′84 lik bir açıyla kırılır. Onun bu fikri ve pratik astronomideki sonuçlarını nasıl
dikkatli ve tedbirli tetkik ettiği öğrenmek çok ilginçtir.
Bir yüzyıldan fazla zaman sonra 1911 yılında Albert Einstein yerçekiminin
etkisiyle ilgili bir makale yayımlamıştır (ışığın yayılmasında yerçekiminin etkisi).
Einstein’in, Soldner’in Newton fiziği ile hesapladığı kırılma açısının aynı değerini elde
ettiği bu makale, yayımlandığı zamanlarda Genel Görelilik Kuramı’nın henüz tümüyle
bulunmamış olmasından dolayı önemsenmeyen bir erken sonuç sayılmıştır. Bu
makalede, Güneşi sıyırıp geçen bir ışının sapma açısı
α^ = 26M Θ c 2 RΘ = 0,′′83
olarak bulunmuştur.
1912’de, Einstein’ın mercek denklemleriyle çift görüntülerin olabilirliği ve
görüntülerin parlaklığı, bulunmuştu. 1913’te Einstein, Mt. Wilson Gözlemevinde
yönetici olan George Ellery Hale’le temas kurup, ona gün içinde Güneş’in yakınında bir
yıldızın pozisyonunun, Güneş’in saptırma etkisini hesaplamak amacıyla ölçülüp
ölçülemeyeceğini sordu. Bununla birlikte, Einstein’in mektubundaki bir taslakta sapma
açısı için “yanlış” bir değer vardı. Gerçekten Einstein’ın önceden haber verdiği sapma
açısının sonucunun 1914’teki Güneş tutulmasında test edilmesi planlanıyordu.
Gözlemciler o sırada Rusyadaydılar ve 1.Dünya Savaşı başladığında Rus askerler
tarafından esir alındılar. Böylece Einstein’ın için bir şans olarak kırılma açısının
ölçülmesi birkaç yıl ertelendi.
Genel Görelilik Kuramı’nın tamamlanmasıyla Einstein, kırılma açısını ilk kez
doğru olarak hesapladı.
~

α=

4GM 1
c2 r
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(1)

~

Burada α , bir nesneden r uzaklığında geçen ışık ışınının kırılma açısıdır, M cismin
kütlesi, r cisimden olan uzaklık, G çekim sabiti, c ışık hızıdır. Einstein Güneşin kütlesi
ve yarıçap değerlerini yerlerine koyarak Güneşin kenarı için bu değeri hesaplamıştır.
~

αΘ =

4GM Θ 1
= 1′′,74
rΘ
c2

(2)

Bu değeri 1919’da Güneş tutulmasında hesaplayan Arthur Eddington ve grubunun
bu çalışması Genel Görecelilik için 2. gözlemsel kanıt olmuştur ve Einstein’ın önerdiği
değer %0.02 den daha iyi doğrulukla onaylanmıştır.
Daha sonraki yıllarda çekimsel mercek etkisi üzeride nadiren çalışılmıştır. 1924’te
Chwolson hayali çift yıldızlardan, ikincil görüntünün aynanın arkasındaki ters
yapısından ve arka plan yıldızının çembersel görüntüsüyle sonuçlanan simetrik
durumundan da bahsetmiştir. Einstein da 1936’da kaynak ve mercek arasındaki
mükemmel sıraya dizilme ile görülen parlak çember görüntüsünü ve 1937’de herhangi
bir galaksinin 2 büyütülmüş görüntüsünü açıklamıştır. Bu galaksilerin çekimsel mercek
etkisine

uğraması

yıldızlardan

daha

olasıdır

ve

doğal

teleskop

olarak

kullanılabileceğinin de belirtmiştir.
1960’larda birkaç bağımsız kuramsal çalışma mercek etkisinin astronomi için
yararlarını göstermiştir. Özellikle Sjur Refsdal, çekimsel mercek etkisinin basit
denklemlerini türetmiştir ve iki mercek etkisine uğramış görüntü arasındaki zaman
gecikmesini

ölçerek

Hubble

sabitinin

çekimsel

mercek

etkisinden

nasıl

hesaplanabileceğini göstermiştir. Buna, ilginç mercek etkisi uygulamalarıyla devam
etmiştir. Bir ışık demetinin evrenden geçerken nasıl dağıtıldığının matematiksel
dayanağı çekimsel yayılma bağlamında türetilmiştir.
Başlangıçta çekimsel mercek etkisi, yıldızlar ya da galaksiler için tartışıldı.
1960’larda kuasarların keşfiyle Barnothy, kuasarları ve çekimsel mercek etkisini
birleştirmiştir. 1960’ların sonları ve 70’lerin başlarında, birkaç grup ve bireysel çalışma;
ışığın yayılmasında yerel, homojen olmayan istatistiki etki; galaksi kümeleri ve
kuasarların mercek etkisi uygulamaları; transparent merceklerin modellemelerinin
gelişmesi ve homojen olmayan evrende uzaklık – kırmızıya kayma ilişkilerinin etkisi
konularını incelemiştir. 1979 yılında ilk kez bir kuasarın çift görüntüsünün keşfi ile
gerçek çekimsel mercek Wash, Carswell & Weynam tarafından ortaya kondu.
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Günümüzde ise astrofiziğin çözmeye çalıştığı problemlerin çözümünde
kullanılmakta ve daha sonra anlatılacak olan olguları için yeni örnekler bulunmaktadır.
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4. ÇEKİMSEL MERCEK ETKİSİ NEDİR?
Genel Görelilik kuramına göre kütle, uzay-zamanda bir eğrilik yaratır. Bunun
sonucu olarak ışığın izleyeceği yol değişir. Hızlı hareketli parçacıkların yolu bazı kütleli
nesneler tarafından eğildiği için ışık ışınları bir kütle etrafında hareket eder.
Eğer kaynak kütle Schwarzchild yarıçapı içinde toplandıysa bu çözümün bir
özelliği olarak olay ufku gözlenir.
Rs =

2GM
c2

(3)

Olay ufku, tek yönde her şeyin içeri geçebildiği ama hiçbir şeyin çıkamadığı
özel bir bölgenin sınırıdır. Olay ufkunun içinde olan hiçbir olay dışarıdan bilinemez.
Yıldızlar ve gezegenler gibi gök cisimlerinin kütleleri, yukarıda anlatılan olay ufku
bölgesinden daha fazla yer kapladığından olay ufku içinde olan olaylar, bu cisimlerde
gerçekleşmez. Bu tarz olayların gerçekleşebilmesi için Güneş’in çapının 2,5km,
Dünya’nınkinin ise 0,8cm’ye düşmesi gerekirdi.
Yine de

her kütle için yukarıda verilmiş olan formüle göre bir yarıçap

belirlenebilir.
Işın demeti, kütle tarafından bir α açısı altında kırılır.
α=

2 Rs
b

b; ışının kütleye olan en küçük uzaklığını belirtir.
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(4)

Işığı kıracak kadar büyüklüğe sahip kütle, çekimsel mercek adını alır. Işının merceğe
olan uzaklığı azaldıkça ışınların kırılma açısı büyür.

Kütle çekimsel mercekler bilinen merceklerden tamamıyla farklıdır. Örneğin
ince kenarlı bir mercekte ışınlar asal eksenden uzaklaştıkça kırılma artar.

Çekimsel mercek etkisinin alışılmadık bir özelliği de bir objenin gözlemci
tarafından birden fazla görüntüyle görülebilir olmasıdır. Örnek olarak ışık saçan bir
ikosaederde (düzgün yirmi yüzlü) bu etki kolayca hayal edilebilir. Çünkü ışın demetleri
farklı yollar kat ederek gözlemciye ulaşabilir.

Burada gösterilen durumda yukarıdaki yol aşağıdakinden daha kısadır, obje
yukarı yoldan daha yakın görünür ve dolayısıyla daha parlaktır. Gerçek görüntü dış
tarafa doğru bozulmuş olandır ama objenin kendisiyle aynı parlaklığa sahiptir. Zıt
görüntü böyle değildir: Çekimsel merceğin karşı tarafında, daha küçük ve daha az
parlaktır. Ayrıca, zıt görüntü bir aynadaki gibi terstir.
Mercek etkisine çalışmanın en önemli noktası sapmayı yapan kütle dağılımı ile
ışık kaynağı hakkında saptamalar yapmaktır. Teleskopta görülen, uzaktaki bir kaynağın
ışığının yapısını, nasıl bir dağıtıcı kütlenin bozduğunu bulmaya çalışmak astronomide
klasik “ters” olarak adlandırılan problemdir. Ters olarak düşünülen merceklerin en
ilginç

yanı

hesaplanmış

dağıtıcı

karşılaştırılabilmesidir.
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kütle

dağılımının

alınan

görüntüyle

Bazı başarılı ters mercekler karanlık madde öğeleri taşırlar. Bu sonuç bize
evrendeki karanlık madde miktarını tahmini olarak hesaplamayı sağlar.

Başarılı ters merceklerden öğrenebildiğimiz bir diğer parametre de bize evrenin
yaşını ve büyüklüğünü hesaplamayı sağlayan Hubble sabitidir. Teoride iki nicelik
ölçerek (iki görüntü arasındaki açısal ayrılma ve zaman gecikmesi) H 0 hesaplanabilir.
Zaman gecikmesi ilginç bir niceliktir. Kaynakta değişebilirlik olduğunu varsayarsak
sinyal iki farklı yolda hareket eder. Zaman gecikmesine neden olan iki şey vardır.
1.

Açık gecikme, 2 ışının farklı uzunlukta yol izlemesinden ileri
gelendir.

2.

Genel Görelilik etkisinden olan (Shapiro’nun zaman gecikmesi). Bu,
hızda çekimsel alandan geçtiği için sn’lik birer değişime sebep olur. Çünkü
iki ışın, saptırıcının yarattığı potansiyel kuyusunun iki farklı tarafından yol
alır ve eşzamanlı olmayan kaynak sinyalini ortaya çıkarır.

4.1. Zaman Gecikmesi

Çift görüntülü merceklerin 1979’da keşfedilmesini takiben uzaktaki bir kuasarın,
uzaklığının yarısında bulunan bir galaksinin çekim alanı sebebiyle iki tane görülen
görüntülerin

zaman

gecikmesi

olarak
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adlandırılan

ışığının

geliş

süresindeki

farklılıklarının bulunması amacıyla iki görüntünün parlaklık dalgalanmalarının
(titreşim) ölçülmesine büyük çaba sarf edildi. Bu zaman gecikmesi ilk olarak 1986’da
Schild ve Cholfin tarafından ölçülmüştür ve görüntülerin çift görülmesinden sorumlu
olan çekim alanının diğer özelliklerinin belirlenebilmesi için duyarlı incelemeye gerek
vardır. Ölçülen 417 günlük gecikme, ilk gelen görüntünün dalgalanma (titreşim)
modelinin tanımlanmasından sonra ikinci görüntüde bunun görülmesi için diğerinin
üzerinden 417 gün geçmesi gerektiği anlamına gelir. Colley ve Schild projesi 417,4
günlük bir zaman gecikmesinin doğru göründüğünü gösteriyordu. Ama gözlenen küçük
farklar, Schild’in ilk kez açıklamaya çalıştığı gibi, dış kuasara giden yolda karanlık
maddenin

varlığına işaret olabilir. Kuasarın iki görüntüsünün dalgalanma

modellerindeki diğer nüanslar, kuasarın kendisinin bazı özelliklerini ortaya koyabilir.
Yutulan maddenin oluşturduğu parlak bir disk tarafından çevrelenmiş büyük bir kara
deliği içerdiğine inanılan kuasarın, dalgalanma gözlemleri şimdiye kadar parlak diskin
küçük ama yoğun parlaklıkta bir noktayı çevreleyen geniş bir merkezî karanlık alanı
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Henüz hiç bir model bu dalgalanma farklılıklarını
açıklamıyor ama genelde, gelişmiş gözlemlerin ortaya çıkabilecek sürprizleri de hesaba
katılarak hem kuasar yapısını hem de mikro-mercek etkisi populasyonunu tanımlayacak
tam bilgisayar simulasyonlarını üreteceği tahmin ediliyor. Ocak 2000’de,10 gece art
arda kuasarın parlaklık bilgisinin %80’ inin kaydını tutan10 gözlemevinin katıldığı bir
gözlem kampanyası başlamıştır. Bir dalgalanma modeli gözlenmiştir.
Modern kozmolojik araştırmalar açıklıkları 8-10 metre olan teleskoplara sahip
olan gözlemevlerinin egemenliğinde olmaktadır. Buna rağmen çekimsel mercek
etkisinde zaman gecikmesi ve kuasarların yapısına ilişkin çalışmalar için, sade tipli
teleskoplarla havanın dalgalanmasındaki parlaklık ölçümlerine izin verilen stratejik
bölgelerde yapılan gözlemler yetmektedir.

4.2. Matematik Modelleme

Genel Görelilik Kuramı’nın yavaş yavaş ilerleme sürecinde, Einstein büyük bir
objenin komşuluğundaki uzay zamanı eğrilttiğini ve büyük ya da küçük herhangi bir
parçacığın bu eğrilmiş uzayda hareket edeceğini söylemiştir Bir ışın, kütle dağılımı
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eksensel simetrik olan bir nesneden,

ξ

uzaklığından geçince toplam sapma açısı aˆ (ξ )

ye maruz kalır.

α (ξ ) =

4G M (ξ )
c2 ξ

(5)

Burada G:genel çekim sabiti , c:ışık hızıdır. α (ξ ) radyan cinsindendir.
Kaynağın çoklu görüntüsünü oluşturan bir çekimsel mercek için yeterli şart
yüzeysel kütle yoğunluğu

Σ(ξ ) ‘nin kritik yoğunluk Σ c ’yi geçmesi durumudur. Σ c ,

gözlemci (O), saptırıcı (D) ve kaynak (S) arasındaki göreli uzaklıklar; Dod , Dos , D ds ’ye
bağlıdır. Aynı zamanda kaynak,eksensel simetrik saptırıcı ve gözlemci arasındaki
mükemmel dizilişten dolayı arka plan kaynağı bir ışıktan halka gibi görünür. Bu
halkanın yarıçapı θ E saptırıcı kütlesinin kareköküyle orantılıdır.
4.2.1. Çoklu Görüntüleme ve Einstein Halkasının Açısal Yarıçapı İçin Koşul

Kaynak(S), eksensel simetrik saptırıcı (D) ve gözlemci (O) arasındaki mükemmel
diziliş durumunda, kaynaktan gözlemciye doğrudan ışın ulaşmaması kabulüyle herhangi
başka ışının gözlemciye ulaşma koşulunun
α̂
θ
= 0
Dds Dos

(6)

olduğu kolayca görülür. Bu; SXO üçgeninde sinüs kuralının doğrudan uygulamasından
elde edilir ve θ veαˆ 0 açılarının çok küçük olduğu farz edilir.
Doğrudan geldiği farz edilen ışın ve sapmış olarak gelen ışın arasındaki θ açısı
θ=
Denklem (1) ve Denklem (2)

ξ
Dod

(7)

kullanılarak yukarıdaki koşul aşağıdaki şekilde

yazılabilir:
Σ( < ξ ) ≥ Σ c
Yani merceğin ortalama yüzeysel kütle yoğunluğu
13

(8)

Σ(< ξ ) =

M (ξ )
πξ 2

(9)

ξ ‘nin sınırları içinde değeri hesaplanır ve kabaca aşağıda tanımlanacak(kritik
yüzeysel kütle yoğunluğunu) Σ c ‘ yi geçmelidir;
Σc =

c 2 Dos
4π GDod Dds

(10)

Son niceliğin, temel olarak kaynak, saptırıcı ve gözlemci arasındaki
uzaklıklardan hesaplandığı da kaydedilmelidir.

RESİM 1 : O’daki bir gözlemciye uzak bir S kaynağından gelen ışık ışını D
saptırıcısı tarafından kırılır ve bu yüzden birden fazla görüntü gözlenebilir. O , D
ve S mükemmel olarak sıraya dizilmişlerdir ve eksensel simetride farz edilirler .
Ayrıca bu şekilde ölçeğe riayet edilmemiştir.
Yukarıda anlatılanlar temel olarak statik Öklid uzayında uygulanmakla birlikte
,Refsdal göstermiştir ki; Dos , Dod , Dds ’nin açısal boyut uzaklıklarını göstermeleri
koşuluyla Friedmann , Lemaitre , Robertson , Walker (FLRW) ‘ nin genişlemiş evren
modeli için de geçerli kalmaktadır.
Onaylanmış tipik kozmolojik uzaklıklar için (saptırıcının kırmızıya kayması
z d =0.5 ve kaynağın z s ≅ 2 için) Σ c ≅ 1 g / cm 2 bulunur.
M (ξ ) veξ ’yi tipik kütle M ve yarıçap R olan bir saptırıcı için denklem (5)’de
yerine koyarsak Çizelge 1’deki Σ(< R ) / Σ c oranının değerleri elde edilir. Bunun için
çeşitli uzaklıklarda bulunan yıldız, galaksi ve galaksi kümeleri göz önüne alınmıştır.
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Çizelge 1: Dos = 2 × Dod (1pc =3.262 ı.y.) kabul ederek saptırıcının farklı R yarıçap,
Dod uzaklık, M kütle değerleri için Einstein Halkası’nın lineer ( ξ E ) ve açısal (θ E )
yarıçapları ile, ortama Σ(< R ) ve kritik Σ C yüzeysel kütle yoğunlukları oranı
SAPTIRICI

M

Dod

R

Σ(< R ) / Σ C θ E

YILDIZ

1MΘ

10 4 pc

2 10 −8 pc

2 10 6

( 6 10 − 4 ) ′′ 3 10 −5 pc

YILDIZ

1MΘ

10 9 pc

2 10 −8 pc

2 1011

(2 10 )″

10 −2 pc

GALAKSİ

1012 M Θ

10 9 pc

5 10 3 pc

4

2′′

10 4

1014 M Θ

10 9 pc

10 5 pc

1

20′′

10 5

ξ E = θ E DOD

−6

ÇEKİRDEĞİ
KÜME
ÇEKİRDEĞİ

Σ(< R ) / Σ C ≥ 1 olduğu yıldızlar, kompak, kütleli galaksiler ve galaksi kümeleri
için çoklu görüntüleyen saptırıcı oluşması beklenir.
Eksensel simetri yüzünden ,simetri ekseninde bulunan bir gözlemci, kaynakla
arasında etkili bir saptırıcı varsa, gerçekten uzak kaynaktan gelen ışıktan bir halka
görecektir.(Einstein Halkası)
(1) denklemi ve (3) denkleminin birleşmesiyle halkanın açısal yarıçapı aşağıdaki
şekilde açıklanabilir:
θE =

4 G M (≤ Dod θ E ) Dds
c 2 Dod Dos

(11)

Çeşitli uzaklıklarda bulunan saptırıcıların farklı tipleri için tipik θ E değerleri de
Çizelge 1 de verilmiştir. Eğer z d ve z s kırmızıya kaymaları biliniyorsa, açısal boyut
15

uzaklıklarının, Hubble sabitiyle ( H 0 ’la) ters orantılı olduğunun bilinmesi gözlenen
görüntü ayrılmalarını ( ≅ 2θ E ), M / Dod değerine veya H 0 sabitinin M katının değerine
götürebilir.

Kozmolojik uzaklıklarda yerleşmiş bir mercek ve bir kaynak için

( z d ≅ 0,5 ve z s ≅ 2 ), Çizelge 1’ den, θ E açısının yıldızıl sapma için mikro-yay
saniyesine ve küme mercekleri durumunun birkaç 10 yay saniyesine kadar değiştiğini
görürüz.
Eğer eksensel simetri yoksa bile mercek etkisine uğramış bir kaynağın çoklu
görüntülerini üretecek bir saptırıcı için (4) koşulu genellikle uygulanabilir.

4.2.2. Kritik Yüzeysel Kütle Yoğunluğu

Bir kütle çekimsel merceğin 3 boyutlu bir kütle dağılımının daha genel bir
ρ
durumunda ρ (r − s ) yoğunluğu; 2 boyutlu yüzeysel kütle yoğunluk dağılımı Σ(ξ ) yi
ρ Ds ρ
Σ(ξ ) = ∫ ρ (r )dz

(12)

0

olarak elde etmek için mercek düzlemi üzerinde bakış doğrultusu boyunca iz
düşürülebilir.
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→

yazılabilir. Burada r uzayda 3 boyutlu vektör, ξ mercek düzleminde iki boyutlu
vektördür. 2 boyutlu sapma açısı, mercek düzleminde bütün kütle elemanlarının
toplanmasıyla verilir.
→

→

→

4G (ξ − ξ ′)Σ(ξ ′) 2
d ξ′
a~ (ξ ) = 2 ∫
→
→ 2
c
ξ −ξ′
→ →

(13)

sabit yüzeysel kütle yoğunluğu “ Σ ” olan sonlu çemberler için sapma açısı
a (ξ ) =

DLS 4GΣπξ 2
D s c 2ξ

(14)

a(θ ) =

4πGΣDL DLS
θ
Ds c 2

(15)

yazılabilir. ξ = DLθ alınırsa

olur. Kritik yüzeysel kütle yoğunluğu ( Σ crit )
Σ crit =

DS
c2
4πG DL DLS

(16)

tanımıyla bu tip kütle dağılımlarının sapma açısı aşağıdaki şekilde açıklanabilir:
~

a (θ ) =

Σ
θ
Σ crit

(17)

Kritik yüzeysel kütle yoğunluğu Einstein Halkası içinde kalan alan üzerinde dağılmış
mercek kütlesi ile verilir. ( Σ crit = M /( REd π ) , RE = θ E DL ). Kritik yüzeysel kütle
yoğunluğunun değeri yaklaşık Σ crit ≅ 0,8 g cm (mercek ve kaynak kırmızıya kaymaları
X L = 0,5 ve X S = 2,0 için) Bir keyfi kütle dağılımı için, çoklu görüntü oluşabilmesi
için Σ > Σ crit yeterlidir.
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4.2.3. Görüntü Pozisyonları ve Büyütmeleri
Mercek denklemi β = θ − α (θ ) , tek nokta mercek durumunda aşağıdaki şekilde
formüle edilebilir:
θ E2
β =θ −
θ

(18)

Bunun, görüntü pozisyonu θ için çözülmesiyle bir izole edilmiş nokta kaynağın, her
zaman (arka plan kaynağının) iki görüntüsünü oluşturduğu bulunur. Bu pozisyonları iki
çözümle verilir.
θ 1, 2 =

1
( β ± β 2 + 4θ E2 )
2

(19)

Görüntünün büyütmesi, yüzey parlaklığı korunduğu sürece kaynak ve görüntü
arasındaki hacim açısı oranıyla tanımlanabilir. Buradan dolayı büyütme
µ=

θ dθ
β dβ

(20)

olarak verilir. Yukarıdaki simetrik durumda görüntü büyütmesi (mercek denklemi
kullanılarak) aşağıdaki şekilde verilir.
µ1, 2

 θ 4 
= 1 −  E  
 θ  
  1, 2  

−1

=

u2 + 2
2u u + 4
2

±

1
2

(21)

u’yu tesir parametresi olarak tanımladık (Einstein u = β / θ E yarıçapı biriminde kaynak
ve mercek arasındaki açısal ayrıklıktır.) Bir görüntünün büyütmesi ( Einstein
yarıçapının içindeki) negatiftir. Bu demektir ki ayna simetrisi vardır. β → 0 giderken
büyütme ıraksaktır.
Geometrik optik limitinde bir nokta kaynağın Einstein Halka’sı sonsuz
büyütmeye sahiptir. İki görüntünün büyütmelerinin mutlak değerlerinin toplamı
ölçülebilir toplam büyütme µ dür.
µ = µ1 + µ 2 =
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u2 + 2
u u2 + 4

(22)

Not olarak bu değer genellikle birden büyüktür. İki görüntünün büyütmelerinin
farkı birdir.
µ1 + µ 2 = 1

(23)

4.3. Karanlık Madde
Astronomlar, evrendeki olayların çoğunun gözle görülmez olaylar olduğunu
yaklaşık 10 yıldır biliyorlar. Bu gizemli ve evrenimizdeki kütlenin %90’ını oluşturan
karanlık maddeyi tanımlamak doğayı anlamamızda çok önemli bir adım olacaktır. Bu
karanlık maddenin kütle çekimsel etkisi evrendeki yapının gelişimini yönetmektedir.
Karanlık madde saydamdır ve hiç ışık yaymaz. Karanlık maddenin bileşimleri
hakkındaki farklı teoriler, karanlık maddenin kütle çekimsel olarak kümeleyebileceği
ölçekleri tahmin etmektedirler.
Bell Labs bilim adamları, kozmik Karanlık maddenin görüntüsünü üreten bir
tomografik teknik geliştirdiler. Bell laboratuvarlarında geliştirilen görüntüleme ve
yazılım teknolojileri, evrenimize kütle çekimsel mercek tomografisi adı verilen yeni bir
pencere açmışlardır. Bu, galaksi kümelerini çevreleyen halo’lardan, Dünyadan 3-6
milyar ışık yılı uzağa giden geniş bölgelerdeki karanlık madde yapılarının gelişimine
kadar, birçok kozmik ilişkideki karanlık madde derişimleri üzerinde çalışmak için
kullanılmaktadır.
Kütle çekimsel gözlem olayları doğal olarak 2 bölüme ayrılırlar:
1-) Bir kaynağın birçok görüntüsünün görüldüğü güçlü mercek etkisi.
2-) Biçimleri düzgünce çarpılmış farklı zayıf kaynaklar.
5. ÇEKİMSEL MERCEK OLGULARI
Kütle çekimsel mercekler farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadırlar. Bu bölümde
en çok karşılaşılan kütle çekimsel mercek olayları anlatılmaktadır.
5.1. Çoklu Görüntülenen Kuasarlar
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1979 da Q0957+561 çift kuasarının keşfedilmesiyle çekimsel mercek etkisi gözlemsel bir bilim
dalı olmaya başladı. Q0957+561, mercek etkisi gösteren objelerin ilk örneğiydi.
Kuasarın iki görüntüsünün gerçekte fiziksel ikizler mi yoksa eğik uzay zaman tarafından
oluşturulan bir yanılsama mı olduğu ilk başta çok fazla açık değildi. Ama yoğun gözlemlerden sonra
tayflarını neredeyse özdeş olduğu görüldü. Aradaki mercek etkisi yapan galaksi bulundu ve destekleyen
kümeler de tanımlandı. Sonra iki görüntünün birbirine çok benzeyen ışık eğrileri, her türlü şüphenin
ötesinde bu sistemin gerçek bir çekimsel mercek olduğunu kanıtlamıştır.

Bu günlerde çoklu görüntülenen kuasar sistemlerinin yaklaşık 2 düzine kadarı
bulunmuştur ve buna 10 kadar iyi aday eklenmiştir. Mercek etkisine uğrayan
kuasarların bulunması için harcanan 20 yıllık çabalar göz önüne alınırsa, bu rakamlar
aslında çok fazla değildir. Başarı oranının düşük olmasının sebepleri şunlardır:
4

1.

Kuasarlar seyrektir ve kolay bulunmaz (şu anda kabaca 10 kadar biliniyor)

2.

Mercek etkisine uğrayan kuasarların kesirsel oranları küçüktür. (%1’den az)

3.

Keşfedilmiş kuasarlar arasında mercek etkisine uğrayan, yani çoklu görüntülenen
kuasarların tayflarının özdeş olup olmadığının bulunması kolay değildir.

Çekimsel mercek etkisine uğrayan kuasarların çeşitli sınıflarda: çift, üçlü veya dörtlü sistemler,
simetrik ve asimetrik görüntü konfigürasyonları bilinir.
Çift görüntüsü olan kuasarlarda, bu iki görüntünün bir tek kaynağın verdiği iki görüntü mü, ya
da iki iki ayrı objenin görüntüsü mü olduğunu anlamak en önemli problemidir. Mercek etkisine uğrayan
kuasar adaylarının orta, iyi ya da mükemmel olabilmek için kriterleri aşağıdadır:
•
•

Renkleri birbirine çok benzeyen iki ya da daha fazla nokta-benzeri görüntü olmalı
Bütün kuasar görüntülerinin kırmızıya kaymaları (ya da uzaklıkları) ya aynı ya da çok

benzer olmalı.
•

Çeşitli görüntülerin tayfları özdeş ya da birbirine çok benzer olmalı.

•

Eğer kuasar içsel olarak değişkense, iki ya da daha çok görüntüden ölçülen akı değişimleri,

zaman gecikmesi gibi bazı özellikler görüntülerin ışık eğrilerinde birbirlerini izlerler (yani kuasar
ışığındaki herhangi bir değişim önce görüntünün birinin ışık eğrisinde görülürse, daha sonra da benzer bir
değişim diğerinde de görülmelidir.).

Bilinen çoklu kuasar sistemlerinin pek çoğu bu kriterlerin sadece bir kaçını
tamamen sağlar. Bu listenin tamamını mükemmel kabulünü gerektirmesinin olmasının
iyi sebepleri vardır. Örneğin mercek etkisi yapan galaksi bir tek kuasar görüntüsünü üst
üste bindirebilir ve kuasarı genişlemiş gösterir. Renk ve tayf, mercek etkisi yapan
galakside toz soğurmasından etkilenir ve aynı gözükmez; mercek saptanabilecek
olandan daha sönük olabilir. Kuasardaki değişim zaman gecikmesinden daha kısa
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zaman ölçekli olabilir; mikro-mercek etkisi, görüntülerin ışık eğrilerini farklı
etkileyebilir. Bu sebeplerden dolayı, çekimsel mercek etkisine uğramış kaç tane kuasar
sisteminin var olduğunu söyleyebilmek kolay değildir.
Resim 5: Bir çift kuasar sisteminde mercek etkisi yapan galaksinin
tanımlanması. Soldaki bölüm çift kuasar HE 1104-1825’in iki görüntüsünün
kızıl ötesi gözlemlerini göstermektedir. ( z Q = 2,316 , ∆θ = 3,2) . Sağdaki
bölümde kuasar görüntüleri arasındaki mercek etkisi yapan galaksi bazı yeni
teknikler kullanılarak gösterilmiştir.
Çekimsel mercekli kuasar sistemleri, hem mercek hem de kaynakları daha iyi
anlayabilmek için büyük bir titizlikle çalışılmaktadır (Böylece, örneğin zaman
gecikmesinin ölçülmesi Hubble sabitini hesaplamakta kullanılabilmiştir.). Mercek
sistemleri, aynı zamanda merceklerin (ve kuasarların) evrendeki popülasyonları,
uzaklıklara göre dağılımları, kütle ve bundan sonra da kozmolojik model olarak daha
fazla bilgi alınabilmesi için istatistiksel olarak analiz edilmektedir.
5.1.1 Keşfedilen İlk Mercek: Çift Kuasar Q0957+561
Q0957+561 kuasarı ilk olarak radyo gözlemleri ile bulunmuştur. Daha sonra da
optik karşılığı tanımlanmıştır. Mercek doğasının doğrulanmasından sonra bu kuasar
biraz dikkat çekmiştir. Q0957+561, X-ışınlarından radyo bölgeye kadar bütün dalga
boylarında gözlendi. Q0957+561 için 100 den fazla makale yazılmıştır ve Q0957+561,
17 m parlaklığındadır ve görüntüler arasındaki ayrılma 6′′,1 kadardır. İki kuasarında
tayflarındaki kırmızıya kayma z Q = 1,41 dir. İki görüntü arasında mercek etkisi yapan
galaksi ( z G = 0,36 ),

yoldaş B ye yakın görülür. Bu galaksi, hemen hemen aynı

kırmızıya kaymaya sahip küme galaksilerinin bir parçasıdır. Bu galaksi tipi,
merceklerde göreli geniş ayrılmaya sebep olur (kütleleri 1011−12 M Θ olan tipik galaksiler
sadece 1 yay saniyesi civarında ayrılma açısı oluşturur.)
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Resim 6: Çift kuasar Q0957+561A,Bnin HST ile alınmış görüntüsü. İki görüntü A (aşağıdaki)
ve B (yukarıdaki) 6,1 yay saniyesiyle ayrılırlar. B görüntüsü galaksinin çekirdeğinden 1′′
uzaktadır ve bu yüzden galaksi halosu doğrultusunda görülür.
Q0957+561 in son görüntüsü MERLIN radyo teleskopuyla alınmıştır (Resim7). Nokta benzeri
iki objenin radyo gözlemlerindeki pozisyonları ile optik kaynaklar uyuşmaktadır. Galaksi merkezinde
radyo salması saptanmamıştır.

Resim7: Q0957+561 in MERLİN le çekilmiş radyo görüntüsü.
Yukarıdaki durumda olduğu gibi çekimsel mercek etkisi sisteminin gerçek kanıtı, zaman
gecikmesi ∆t nin ölçülmesidir. İki ya da daha fazla görüntünün ışık eğrilerindeki göreli kayma

I A (t )

ve I B (t ) , ⇒ I B (t ) = sbt × I A (t + ∆t )

dür. Kuasardaki herhangi bir dalgalanma iki görüntüde de görülür.
22

(24)

Q0957+561 zaman gecikmesi kurulan ilk mercek sistemidir.

Resim 8: Q0957+561 A ve B görüntülerinin optik ışık eğrileridir. (Üstteki panel
g-bant ve alttaki panel r-bant). Mavi izler A’nın, kırmızı izler B’nindir. A’ da
Aralık 1994 de görülen ani iniş B’de Şubat 1996’da gösterilmektedir. Işık
eğrilerinin kayması birbirlerine bağlı (göreli) olarak yaklaşık 417 gün
gözükmektedir.
Zaman gecikmesi H 0 ’ı hesaplamakta kullanılmıştır.

H 0 = (67 ± 13) km sec −1 Mpc −1
%95 güvenilirlik seviyesi içerir.
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5.2. Einstein Halkası
Eğer bir nokta kaynak bir nokta saptırıcının arkasında kalırsa, mercek etkisinden kaynaklanan
halka benzeri bir görüntü ortaya çıkarır. Einstein Halkalarının görülebilmesi için iki koşul sağlanmalıdır:
Merceklerin kütlesel dağılımı, gözlemci tarafından bakıldığında, tamamen eksensel simetrik olmalı ve
kaynak tam olarak bozulmuş, noktaya benzeyen kostik yüzeyin üzerinde olmalıdır.
1988’de yüksek ayırıcılıklı radyo gözlemleri ile “Einstein halkası”nın bir örneği keşfedilmiştir (
gelişmiş radyo kaynağı MG1131+0456). Halkanın çapı, yaklaşık 1.75 yay saniyesidir. Kaynak, kırmızıya
kayması z s = 1,3 olan bir radyo lob olarak tanımlanmıştır, oysa ki mercek kırmızıya kayması

z L = 0.85 olan bir galaksidir.
Son zamanlarda, 1938+666 Einstein halkasının kayda değer bir gözlemi ortaya kondu. Kızılötesi
HST görüntüsü, iki parlak bölüm ve buna ilaveten parlak merkezi galaksi bulunan, neredeyse tamamen
dairesel bir yapı göstermektedir. Halkanın çevresi MERLIN radyo haritasıyla çok iyi uyum
sağlamaktadır. (Bkz. Resim A).

RESİM A : Einstein Halkası 1938+666 . Soldaki resim, HST/NICMOS gri görüntüsü üzerine
konumlandırılmış radyo haritasını göstermektedir. Sağdaki resim kırmızı ötesi HST/NICMOS
görüntüsüdür. Halkanın çapı 0.95 yay saniyesi kadardır.
Bu günlerde Einstein halkası olarak nitelendirilen yaklaşık yarım düzine durum bulunmuştur. Çapları
0.33 – 2 yay saniyesi arasında değişmektedir. Bunların hepsi radyo sistemlerinde bulunmaktadır,
bazılarının görsel ya da kızılötesi karşılıkları vardır. Einstein halkalarının bazıları gerçekten tam bir halka
değil, fakat bu halkalar, etrafında 1-2 tane kesinti bulunan kırık halkalardır. Birçok Einstein halkasının
kaynaklarında hem genişlemiş, hem de kompak bileşenler bulunmaktadır. Sonuncular her zaman çift
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görüntü olarak görülür. Bunlar kabaca Einstein çapı kadar ayrılmışlardır. Bazı durumlarda radyo
gözlemleri, kompak kaynağın değişken olduğunu göstermiştir. Bu, zaman gecikmelerini ve dolayısıyla
Hubble sabitini ( H 0 ‘ı) ölçme fırsatını vermektedir.
Einstein halka sistemi, mercek yapısını ve/veya Hubble sabitini bulabilmek için çoklu görüntülü
kuasar sistemlerine karşı bazı avantajlar sağlamaktadır.
Her şeyden önce, genişlemiş görüntü yapısı mercekte birçok sınırlamaya neden olur. Bir mercek
modeli, sadece iki, üç ya da dört nokta benzeri kuasar görüntüsünden çok daha iyi belirlenebilir. Bu
yüzden, Einstein halkaları, orta kırmızıya kayma sınırları içinde olan galaksilerin kütle dağılımını
anlamamıza yardım eder.
Bir diğer ilginç uygulama da Einstein halkalarındaki merkezi şekli saptayıp saptayamamasıdır.
Tekil mercekler için, hiçbir merkezi şeklin olmaması gerekmektedir (Nedeni;sapma açısının
kesikliliğidir). Fakat, birçok galaksi modelleri bir galaksinin kütle dağılımında

sınırlı bir çekirdek

öngörmektedirler. Merkez görüntülerin saptanmaması, çekirdek yarıçapının boyutu üzerine şiddetli
tartışmalar getirmiştir.

5.3. Kuasar Mikro Mercek Etkisi

Mercek etkisine uğrayan kuasardan gelen ışık demeti, aradaki galaksi tarafından
bölünür. Galaksi merkezi ve kuasar görüntüsü arasındaki tipik ayrılma 1 yay saniyesi
mertebesindedir. Bu, kuasardan gelen ışık demeti galaksi doğrultusunda ve/veya galaksi
halosu doğrultusunda demektir. Galaksiler yıldızlardan ve galaksi haloları kompak
objelerden ve yıldızlardan oluşmaktadır. Bu yıldızlardan her biri (veya diğer kompak
objeler, kara delik, kahverengi cüce gibi) kompak mercek veya mikro mercek gibi
davranırlar ve kaynağın bir yeni görüntüsünü oluştururlar. Gerçekte makro-görüntü pek
çok mikro-görüntü içermektedir. (Resim 9). Çünkü görüntü ayrılmaları merceğin
kütlesiyle orantılıdır. Bu mikro-görüntüler sadece mikro yay saniyesi mertebesindedir
ve bağımsız çözülemezler. Mikro merceklerin çeşitli yönleri ilk çift kuasar
keşfedildiğinde belirtilmiştir.
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Resim 9: Mikro-Görüntüler: üsteki bölüm mercek etkisi yapmadığı

farz edilen kaynağın

(kuasar) profilidir. Diğer üç bölüm mikro-görüntü konfigürasyonlarının ön plandaki yıldızıl
objeler tarafından üretilmiş gibi gösterilmiş halidir.
Mikro mercek etkisini meydana getiren temel sebep, kuasar önündeki yüzey kütle yoğunluğunun
kritik yüzey kütle yoğunluğu mertebesinde olmasıdır.
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Resim-10: Mikro mercek etkisinin ışık eğrisi sarı çizgi ile gösterilmiştir. Devamlı ve kesikli
çizgi göreli olarak küçük veya büyük kuasar ölçüleri belirtmektedir. Zaman ekseni Einstein yarı
çapı/birim hız birimindedir.
Kuasarların gözlenen parlaklıklarındaki mikro mercek etkilemeli flüktüasyonları (gelişigüzel
değişimleri) hem ışık yayan kaynak (kuasarın parlaklık profili, kuasarın geniş çizgi bölgesi ya da
süreklilik bölgesinin boyutu) hem de mercek etkisi yapan nesneler (kütleleri, yoğunlukları, geçirgenlik
hızları) hakkında bilgi içerir.. Bundan dolayı gözlenen ve simülasyon olarak oluşturulmuş kuasar mikro
mercek etkisinin karşılaştırılmasıyla mikro merceklerin yoğunlukları ve kütle skalaları hakkında görüş
öne sürülebilmektedir. İyi gözlemlerin ve simülasyonların karşılaştırılmasıyla, kütle hesaplamaları sadece
istatistiksel olarak yapılabilir. Çoklu görüntülü kuasarların mikro mercek etkisine uğramış ışık eğrilerinin
yorumlanması, kuasarın sürekli salma bölgesinin boyutunun belirlenmesine ve hatta bölgenin merkezi
hakkında çok fazla bilgi edinmeye olanak verir.

Mikro mercek etkisi yapılan kuasar’ın şimdiye kadarki en iyi örneği dörtlü
kuazar Q2237+0305’dir.Resim-11 de bu sistemin 1991 ve 1994 de çekilmiş iki
görüntüsü gösterilmiştir. Daha önceki gözlemde üstteki görüntü B açıkça daha parlaktır.
3 yıl sonra alttaki görüntü A karşılaştırılabilir parlaklığa gelmiştir. Bu sistemdeki zaman
gecikmesi (simetrik görüntü düzenlenmesinden dolayı) yalnızca bir gün ya da daha kısa
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olduğundan daha büyük zaman ölçeklerindeki herhangi bir parlaklık değişmesi mikro
mercek etkisinden kaynaklanmış olmalıdır. Resim 12 de bu dört görüntünün ışık eğrileri
görülmektedir.

Dönemi

hemen

hemen

on

yıllıktır.

Bu

görüntülerin

göreli

parlaklıklarının değişimi mikro mercek etkisiyle etkilenmiş olur.

Resim 11: Dörtlü kuasar Q 2237+0305’in üç yıl arayla çekilmiş iki görüntüsü. Açıktır ki
görüntülerin göreli parlaklıkları değişmektedir. Soldaki bölümde görüntü B en parlak olarak
görülmektedir. Buna rağmen sağ bölümde A ve B yaklaşık olarak eşit parlaklıktadırlar.

Resim 12: Q2237+0305’in dört görüntüsünün ışık eğrisi. Dönemi on yılın üzerindedir ve göreli
parlaklıklarındaki değişim açıkça görülmektedir.

5.4. Dev Parlak Yaylar ve “Arcletler”
Galaksiler de kütle çekimsel şekilde mercek etkisine uğrayabilir. Güçlüce
mercek etkisine uğrayan galaksiler ağır bir şekilde deforme olacaktır.
Bu yeni kütle çekimsel mercek etkisi olgusunun1986 da Lynds&Petrosian ve Soucail et al.
Tarafından keşfedilmiştir. Kütle çekimsel mercek etkisi galaksi kümelerinin arkasında olan galaksilerin
14

görüntülerini büyüttü, saptırdı ve güçlü bir şekilde gerip uzatmıştır. Kütleleri 10 M Θ mertebesinde,
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kırmızıya kaymaları z ≈ 0.2 ’nin üzerinde olan zengin galaksi kümeleri, merkezî bir şekilde bir yere
toplanmışsa kuvvetli şekilde mercek etkisi yapacaklardır. Kümenin kütlesi gerçekten küresel simetrik
olmadığında ve mercek ve kaynak arasındaki dizilim genellikle mükemmel olmadığından Einstein
halkaları kümeler etrafında oluşamayacak, fakat bu kümelerin merkezleri etrafında 20 yay saniyesine
kadar uzunlukta yaylar oluşacaktır.

Dev yaylar birçok mercek olgusu için tipik bir şekilde, 2 yolla kullanılır: İlk
olarak bize kırmızıya kaymaları yüksek olan güçlü bir şekilde büyütülmüş galaksiler
sağlar. Bu galaksiler, eğer mercek etkisine uğramamış olsalardı çok sönük
olacaklarından dolayı analiz edilmeleri veya saptanabilmeleri çok zor olacaktı. Mercek
etkisi desteği ile bu galaksileri çok küçükken veya galaksi öncüleri halinde iken, erken
evrim safhalarında çalışılabilinmektedir. Kümenin kütle dağılımının küresel simetriğe
en yakın olduğu durumlarda, dev yaylar Einstein halkasına yakın bir şekil alır. Böylece
yay ve kümelerin kırmızıya kaymaları ile birlikte, eğrilik yarıçapını Einstein yarıçapı
cinsinden belirterek mercek etkisini yapan kütlenin yaklaşık tahminini saptamak daha
kolay olacaktır.
Dev yayların bükülmelerinin yarıçapları küme merkezlerine olan uzaklıkları ile
orantılıdır. Şekil 13 ve 14 de küme merceklerinin ortaya çıkardığı en gözalıcı yaylar
görülmektedir .Dev yaylara ek olarak, 100 den fazla küçük arcletler Abell 2218 de
görülmektedir. Bunlar merceklerin merkezinden uzakta oldukları için dev yaylar kadar
bükülmemiş ve büyütülmemişlerdir. Bu arcletler arka plan galaksinin biraz çarpıtılmış
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görüntüleridir.

RESİM 13: Galaksi kümesi Abell 2218 dev parlak yaylar ve birçok arcletler . fotoğraflar HST ile
alınmıştır.
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RESİM 14: Mavi arka plan galaksisinin çoklu görüntüleriyle Galaksi kümesi CL0024+1654 .

CL0024+1654 da mercek etkisi aşağı yukarı 10 katlık bir büyüme sağlar.
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5.5. Zayıf / İstatistiksel Mercek Etkisi

Şimdiye kadar bahsedilen doğal olayların aksine, zayıf mercek etkisi, ayrı ayrı ölçülemeyen ışık
sapmalarıyla uğraşmaktadır, fakat bunu sadece istatistiksel yolla yapmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz
gibi, “güçlü mercekler” ( ki bunlar genellikle çoklu görüntüler, yüksek büyütmeler ve kaynak düzleminde
kostik yüzeyler içeren sistemler olarak tanımlanırlar ) çok seyrek görülen olaylardır. Öte yandan zayıf
mercekler daha yaygındır. Her foton, yolu üzerindeki ya da yakınındaki maddelerin homojen
olmayışından etkilendiğinden, ilke olarak evrendeki her bakış doğrultusu boyunca zayıf mercek etkisi
görülür.
Gözlem noktamız ve uzaktaki ışık kaynağı arasındaki, herhangi bir tekdüze olmayan madde
dağılımı, kaynakların ölçülebilir özelliklerini iki farklı yolla etkileyebilir: Genişlemiş nesnenin açısal
boyutu değişir ve 1967’de Gunn tarafından kesin ve açık olarak belirtildiği gibi bir kaynağın görünen
parlaklığı etkilenir.
Bir zayıf mercek etkisi; kozmik bir nesnenin şeklinde küçük bir deformasyon, parlaklığında
küçük bir değişiklik ya da konumunda küçük bir değişme olabilir. Genelde, sonuncusu ( konumunda
küçük bir değişme ) gözlemlenmeyebilir. Çünkü etkilenmemiş konumu bilme gibi bir şansımız yoktur.

Çok ayrık olan ve parlaklıkları değişmeyen bazı gök cisimlerinin mercek
etkilemeli değişimleri kozmolojik parametrelerin doğruluğunu etkiler. Ön plandaki
galaksi ve grupların kütlesel dağılımının haritasını yapmak için sönük arka plandaki
galaksilerin zayıf bozulmalarını teğetsel dizilişlerini kullanma fikri uzun zamandır
vardır. İlk girişimler, Tyson ve grubunun o zamanlar daha yeni keşfedilmiş, büyük
uzaklıklarda bulunması beklenen sönük mavi galaksilerin yönelimini ve konumunu
ölçmeyi denemeleri 1978/79’lu yıllara kadar gider. O zamanki yetersiz teknolojiden
dolayı bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yeni CCD kameralarının gelişmesiyle
bile zayıf mercek etkisinin keşfi hemen gerçekleşmemiştir. Sadece daha küçük CCD
pikselleriyle teleskop alanındaki görüş koşullarının ve teleskop optiğinin görüntü
kalitesinin düzeltilmesiyle zayıf mercek etkisi sonunda ölçülebilmiştir.
Ancak zayıf mercek etkisi, son bir iki yıl içinde en büyük gelişme oranıyla kütle çekimsel
mercek alanı içinde yer alan iki disiplinden biridir. Bunun için birçok neden vardır:
1_ Çok güzel gözlem ortamları bulunan astronomi alanlarının varlığı
2_ Görüş alanını yarım dereceye kadar ayırabilen yüksek ayırıcılıklı kameraların varlığı
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3_ Düzgün küçük bozuklukları analiz etmeye yarayan metodların varlığı

4_

Hem gözlemcilerin hem de gözlemler için araştırıcılara zaman ayarlayan

komitelerin galaksiler ötesi araştırmaları ve kozmoloji için bu zayıf mercek etkisi
potansiyel değerinin farkında olmaları.
5.6.Galaktik Mikro Mercek Etkisi
20 yılı aşkın süredir galaksilerin halolarının bir kaç bilinmeyen çeşit karanlık
madde ihtiva etmesi gerektiği bilinmektedir. Birçok farklı objenin bu halo karanlık
maddesinin öğesi olduğu düşünülmektedir. Bu tip adayların en belirgin olanı kahverengi
cücelerdir. Kütleleri 0.08 güneş kütlesinden küçük olan bu gök cisimlerinin merkezî
sıcaklığı He birleşmesini başlatacak kadar yüksek değildir.
1986 yılında Paczynski Samanyolu halosunun bu tip kahverengi cüceler ya da
yaklaşık olarak bu kütle sınırlarında diğer gök cisimlerinden oluşup oluşmadığını
gözlemsel olarak kontrol eden bir metod önermiştir. Bu tip karanlık madde adayları
MACHO (Massive Compact Halo Object) olarak isimlendirilirler. Eğer devamlı olarak
yıldızlar ya da komşu galaksi Geniş Macellan Bulutsusu gözlenirse bazı dalgalanmalar
görülür. Bunun sebebi arasıra kompak halo objelerinden birinin yıldızın önüne geçmesi
ve yıldızı büyütmesidir. Bu gözlemdeki tek problem böyle bir olay için düşük olasılık
bulunmasıdır: Sadece yaklaşık üç milyon LMC yıldızından biri herhangi bir zamanda
önemli ölçüde büyütülebilir.
Bunun altında yatan senaryo çok basittir: gözlemcinin, mercek etkisi yapan
Macho’nun ve kaynak yıldızın göreli hareketine bağlı olarak, mercek ve kaynak
arasındaki yansıtılan tesir parametresi zamanla değişir ve zamana bağlı büyütme üretir.
Eğer tesir parametresi Einstein yarıçapından daha küçük olursa büyütme µ >1.34
olacaktır
Resim15’da yayılan bir kaynağın zamanca birbirini izleyen 5 görüntüsü vardır.
Kıyaslanabilir büyüklükteyken- ki bu da mili açı saniyesi mertebesindedir- iki
görüntünün ayrılması düzenli ve iki Einstein yarıçapına eşittir . Bundan dolayı iki
görüntü bireysel olarak çözülemezler, sadece kombine bir çift olarak parlaklıkları
gözlenebilir. Bu resim 16-17 de gösterilmiştir. 16 ve 17 göreli izleri ve kendi ışık
eğrileri için 5 minimum tesir parametresini (U min ) vermektedir.
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RESİM 15 : Kütle çekimsel mercek için 5 durum : Sağdan sola doğru kaynak ve
mercek arasındaki sıralanma daha iyi olmaktadır. En sağda en mükemmel görüntü
olmaktadır ve bu sonuç bir Einstein halkası görüntüsüdür.
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RESİM 16: Arka plan yıldız ve ön plan mercek arasındaki 5 göreli iz, tesir
parametresi ile parametrelenmiştir. Kesikli çizgiler mercek için Einstein
halkasını temsil etmektedir.
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RESİM 17: 5 mikro-mercek etkisi ışık eğrisi (izler için) 20/de gösterilmiştir.
Dikey-eksen mercek etkisine uğramamış durumlar için astronomik parlaklıklar,
yatay-eksen normalize edilmiş birimlerdeki zamanı gösterir.
Nicel olarak iki serabın toplam büyütmesi µ = µ1 + µ 2

tamamen tesir

paremetresine bağlıdır. (U (t )) = r (t ) / RE mercek etkisine uğrayan yıldız ve mercek etkisi
yapan obje arasında, mercek düzleminde ölçülür.( RE Einstein yarıçapıdır yani kaynak,
gözlemci ve mercek arasındaki mükemmel diziliş için çembersel görüntünün yarıçapıdır
(Resim 15 Bkz.).
µ (u ) =

u2 +1

(

u u2 + 4

)
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(25)

Bu tip mercek etkisi olaylarında zaman aralığı kaynaktan Einstein yarıçapına ulaşıncaya
kadar geçen süre olarak tanımlanır:
R
t 0 = E = 0.214 yr
v⊥

DL
D
M
1− L
M Θ 10kpc
DS



v⊥


 200 km / sec 

−1

(26)

Burada v ⊥ merceğin göreli geçirgenlik hızıdır. Burada basit bir bağıntı olan
D LS = DS − D L de kullanılmıştır. (Kozmolojik uzaklıklar için geçerli değildir).
Denklem 44’de gösterildiği gibi bir tek bireysel mikro-mercek etkisi olayından
kütleyi hesaplamak mümkün değildir. Süreç 3 tane bilinmeyen parametreyle hesaplanır:
Bunlar, merceğin kütlesi , geçirgenlik hızı ve kaynakla mercek arasındaki uzaklıkdır.
Bunları bireysel olaylardan çözmek mümkün değildir. Sadece mercek etkisine uğrayan
objelerin uzaysal dağılımı, hız dağılımı ve mikro-mercek etkisi simulasyonlarıyla
mercek etkisine uğrayan objelerin kütleleri ve yoğunlukları hakkında bilgi edinebilmek
mümkündür. Görünüşte imkansız olan iş daha sonra milyonlarca yıldızın parlaklıklarını
gece tabanlı hesaplayan üç büyük gözlemsel kampanyaya dönüştü (MACHO, OGLE,
EROS). Bu gruplar, geniş Magellan Bulutsusunda ve samanyolu şişkinliği yönünde
milyonlarca yıldızı gözlediler. Sonuçları temel olarak 1993’tekilerle eş zamanlı
görünmekteydi. Bu süre içinde bir kaç grup daha bu etkinliğe katıldı (bazıları özel
önemle ) örneğin: Devam eden mikro-mercek olaylarını kapsayan PLANET, DUO,
mikro-mercek araştırmaları dışında olan Andromeda galaksisindeki çözülmemiş
yıldızlar AGAPE, Magellan Bulutsusunu kapsayan (bir yıl süren) MOA.
Geniş Çaplı Mikro Mercek Etkisi Araştırma Ağı

Geniş Magellan Bulutsusuna yönelik gözlemler gösteriyor ki; Samanyolu halosu
tamamen kompak objelerden oluşmuş olsaydı, şimdikinden daha çok mikro-mercek
etkisi olayı ile karşılaşılacaktı. LMC’deki görüntülenen yıldızlarının mikro-mercek
olaylarından yapılan makalelerin sonuçlarının gösterdiğine göre LMC doğrultusundaki
optik derinlik τ = 3 10 −7 kadardır. Gözlemler %50 en olası kütleleri 0.5 ± 00..23 olan
kompak objelerden oluşmuş Samanyolu halosunu içermektedir. Ama gözlenen olay
sayısı hala azdır (bu analizde 8 olay kullanılmıştır.) ve bundan dolayı belirsizlikler
çoktur.
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Aynı tip deneyleri(mikro-mercek etkisi olayları aramada) Samanyolu’nun merkez bölgesindeki
gibi galaktik şişkinlik yönünde de yapılmıştır. Bu andan itibaren 200’den fazla mikro-mercek etkisi olayı
bu yönde saptanmıştır(Şekil 18’de olduğu gibi). Bunların arasında birkaç “çift mercek” olayına da
rastlanmaktadır. Birçok grup, yıldızıl anlamda ve galaksi şişkinliğinin dinamiğine yeni bir bakış açısına
sahip olarak bu olayların fazla olmasını açıklamaya çalışmıştır. Son makalelerin sonuçları bunu
bulabilmiştir. Bu tip mikro-mercek etkisi deneyleriyle çekimsel mercek etkisi yeni bir Samanyolu yapısı
çalışma şekli olarak kendini kurmuştur ve gelecek vaad etmektedir. Bu, çift yıldızların frekans
çalışmalarında kullanılabilmiştir. En ilginç olasılıklardan biri ikili merceklerin duyarlılıklarını yoldaş
kütlelere genişleterek diğer yıldızların etrafındaki gezegenleri saptamaktır.

RESİM 18: Galaksi şişkinliği doğrultusunda mikro-mercek olayının gözlenmiş ışık eğrileri,OGLE
#6[188] olayı:I bandının parlaklığı zamanın fonksiyonu olarak çizilmiştir. Üstte değişmeyen V-I
renginde yıldızlar gösterilmiştir. Maksimum büyütme µ = 6.9 (veya 2.1 kadir). Olayın süreci 8.4 gündür.
Yıldız bunu takip eden yılda sabit parlaklığa sahip olur.

38

RESİM 19: Galaksinin şişkinliği doğrultusunda bir çift mikro- mercek etkisi olayının ışık eğrisi (OGLE
# 7 ) olayı : I band parlaklığı zaman üzerinden grafike edilmiştir. Üst panelde değişmeyen V-I rengindeki
yıldız gösterilmiştir. Maksimum büyütme mercek etkisi olmayan parlaklıklardan 2.5 kadir daha fazladır.
Olayın süreci yaklaşık 80 gündür. Soldaki iki kutucukda iki pikin yakınlaştırılmış hali gösterilmektedir.
Bir önceki mikro-mercek etkisi olayında yıldız, yıllık değişmeyen parlaklığa sahiptir. Bu olay için model ,
iki mercek etkisi yıldızı arasında 1.02 değerinde kütle oranı ve 1.14 Einstein yarıçapında ayrılma
bulmuştur.
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6. KÜTLEÇEKİMSEL MERCEK ETKİSİNİN GELECEKTEKİ DURUMU
Kütle çekim mercek etkisi; ortaya çıkışı ve örneğin katlı görüntüler, zaman gecikmesi, Einstein
halkaları, kuasar mikro mercek etkisi, galaktik mikro mercek etkisi, zayıf mercek etkisi gibi gerçekte
gözlenmeden çok daha önceden öngörülebilen pek çok özelliği bakımından astronomideki alışılmamış bir
alandır. Her ne kadar “öngörme” ya da öngörülülük, modern bilimin en önemli ölçütlerinden biriyse de,
pek çok fiziksel ya da astrofiziksel olay – hava tahminlerini düşünün – küçük bir öngörü için bile çok
karmaşıktır. Buradaki neden, kütle çekimsel mercek etkisinin nitel kestirilme ve nicel hesaplanmaya
kolayca izin veren basit bir kavram olmasıdır. Bu görüşlerden yola çıkarak zamanda bir kez daha ileri
bakmak ve kütle çekimsel mercek etkisinin gelecekteki uygulamalarını öngörmek olanaklı olmalıdır.
Bununla birlikte herhangi verilen bir zamanda yeni olayları nitel olarak öngörmek, çok iyi bir sezgi,
biraz cesaret ve bir parça yaratıcılık gerektirir. Bilinen mercek etkisi olaylarının gelecekte daha iyi ve
belirgin olacağını görebilmek için bunlardan birine pek gerek yoktur..
Yakında çoklu-görüntülü kuasar sistemlerinde zaman gecikmesinin daha doğru belirlenmelerinin
yapılacağına kuşku yoktur. Modeller daha duyarlı oldukça, bir dizi mercek sisteminden belirlenen Ho
Hubble sabiti, yüzde birkaç değer daha iyi ve büyük olasılıkla başka herhangi bir yöntemden elde edilen
Ho değerleri kadar güvenilir olacaktır.
Çoklu-görüntülü kuasarlar ve merceklerinin frekansları, görüntü ayırmaları, kızıla kayma
dağılımları, farklı kozmoloji modelleri arasında ayrım kurmada önemli bir araç olacaktır. Örneğin “The
Sloan Digital Sky Survey” amaç için ideal donatılmış, çok iyi tanımlanmış seçme ölçütlerde birkaç yüz
yeni mercek etkisine uğramış kuasarı keşfedecektir.
Şimdi ya da yakın gelecekte kızılötesi / mm altı / mm bölgesindeki SCUBA, SIRTF, FIRST, IRAM
gibi kullanılabilecek yeni kolaylıklar vardır. Bu dalga boyu aralıklarında tümüyle yeni pencereler
açılacaktır. Bunların, küme mercek etki sistemi Ve yaylarda en gözalıcı sonuçları vereceği kabul
edilmektedir.
Kuasar mikro mercek etkisi, kuasarların ve araya giren kümelenmiş maddenin yapısı hakkında bilgi
sağlayacaktır. Yüksek çözünürlüklü (ayırıcılıklı) yeni X – ışını teleskopu AFAX ile, çoklu-görüntülü
kuasarlardaki mikro mercek etkisi olgularını oluşturacak, büyük olasılıkla daha küçük yayım
bölgelerinden kaynaklanan X – ışını ışık eğrilerini elde etme olanağı doğacaktır. Belki de kuasarların
sıcak noktalarını bu yolla “haritalayabiliriz”.
Yakın gelecekte mercek etkisi olgularının büyük çoğunluğu kuşkusuz, galaktik şişkinliğin
yıldızlarında izlenen “yerel” mikro mercek etkisi deneylerinden gelecektir. Mikro mercek etkisi olguları
sırasında son derece büyümüş yıldızların metalliklerini incelemede hatta yıldız yüzeylerini çözümleme ve
merkezden kenara değişimlerini incelemede büyüleyici olanaklar verecektir. Galaktik mikro mercek
etkisi, Samanyolu’nun belli bağıl uzaklıklar içinde çift yıldızların kesri üzerine önyargısız istatistikler
sağlar. Bileşenler arasında daha yüksek kütle oranlarına duyarlılığı genişletmek, doğal olarak (birkaç
kiloparsek uzaklıkta) yıldızların çevresinde gezegenlerin saptanmasına götürür. Mikro mercek etkisinin,
tüm diğer Dünyaya-bağlı gezegen araştırma teknikleriyle karşılaştırıldığında, Dünya-kütleli gezegenleri
saptayabilme avantajı vardır.
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Çalışma sırasında, Samanyolu’nun halosunda karanlık, kompak nesnelerin ve miktarda katkı
yaptıklarını ve kütle aralıklarının ve olduğunu nicel olarak bilmeliyiz. “Piksel mercek etkisi”; Andromeda
galaksisi ve öbür yakın galaksilerin araştırılması ile Galaktik halo boyunca öbür görüş çizgilerinin
sondajını yapacaktır. Bu da, halodaki üç boyutlu kütle dağılımı üzerine bilgi sağlayacaktır.
Zayıf mercek etkisi sadece büyük galaksi kümelerinin dış bölgelerini haritalamakta kullanılmaz,
aynı zamanda galaksilerin taban popülasyonu üzerine etkileriyle geniş ölçekli yapının izlenmesine de
yarar. Eğer çeşitli kızıla kaymalarda kaynak galaksiler arasındaki farkı ayırt edebilecek iyi yolla
bulabilirsek, evrendeki “madde”nin üç boyutlu bir haritasını sonunda yapabiliriz.
Yapı oluşumunu ve evrimini anlamak için bu son derece yararlı bir şey olacaktır.
Mercek etkisinin başka olası uygulamaları şunlar olacaktır: Galaktik merkezdeki kara delik,
merkezin yakınındaki ya da arkasındaki tüm kaynakları etkiler. Bu etkinin haritalanması kara delik
kütlesinin bütünleyici bir belirlenmesi olacak ve kara delik yakınının dinamiğini incelemede yardımcı
olacaktır. En uzak nesnelerin kızıla kayması z = 6’nın ötesine itilecek ve çok olası olarak mercek etkisiyle
büyütülmüş olacaktır. Kozmik mikrodalga tabanını haritalama deneylerinin sonraki kuşağı, “öndeki”
maddenin kütle çekim merceğinin imzasını saptayabilecek duyarlıkta olacaktır.
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7. SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Bu çalışmada çekimsel mercek etkisinin ne olduğundan, kozmolojideki ve astrofizikteki
öneminden bahsedilmiştir.
Çekimsel mercek etkisinde üçlü ya da dörtlü görüntüsü olan sistemlerin mercek etkisine uğramış
cisimler olduğunun söyleyebilmek kolayken, iki görüntüsü oluşmuş sistemler için fiziksel ikizler ya da
çekimsel mercek etkisi sonucu oluşmuş görüntüler diyebilmek kolay değildir. Bu tip görüntülerin
kontrolünü yapabilmek için tayflarına ve ışık eğrilerine ihtiyaç vardır. Eğer, bu iki görüntü çekimsel
mercek etkisi sonucu oluşmuşsa, görüntülerin kırmızıya kaymaları aynı, ya da çok benzer olmalı, tayfları
özdeş ya da çok benzer olmalı ve eğer kaynak değişen ise görüntünün birirnin ışık eğrisinde olan değişim
bir süre sonra aynı şekilde diğerinde de tekrar etmelidir.
Çekimsel mercekler üzerinde çalışarak;
• Mikro merceklerin yoğunlukları ve kütle skalaları hakkında bilgi alınabilir.
• Kuasarların sürekli salma boyutu belirlenebilir.
• Mercek etkisine uğramış kuasar kesri bulunabilir.
• Sapmayı yapan kütle dağılımı ve ışık kaynağı hakkında saptamalar yapılabişlir.
• Hubble sabiti ( H 0 ) hesaplanabilir.
• kümelerdeki madde değeri ( Ω kompak ) bulunabilir.
• Kozmolojik sabit Ω A hesaplanabilir.
• Kuasarların kırmızıya kayma dağılımları hesaplanabilir.
Görüldüğü gibi, günümüzde çekimsel mercek etkisi bu tip güzel çalışmalara imza atmıştır.
Gelecekte ise başta bu güne kadar yapılanların güvenilirliğini arttırmakla başlayacak olan çalışmalar ve
diğer çalışmaları ile hem kozmolojide hem de astrofizikte önemli bir dal olacaktır.
Gelecekte çekimsel mercek etkisine çalışmakla elde edilmek istenenlerden bazıları şunlardır:
• Kırmızıya kayma dağılımları ile farklı kozmolojik modeller oluşturabilmek
• Çift yıldızların bileşenlerinin kütle oranlarında duyarlılığı genişletmek
• Halodaki üç boyutlu kütle dağılımı üzerinde bilgi sağlayabilmek
• Evrendeki maddenin üç boyutlu haritasını çıkarmak
• Kara delik kütlesi yakınındaki dinamiği incelemektir.
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