Simli Samanyolu Yapımı
Simli çizim kullanarak Samanyolu'nu ve galaksilerin özelliklerini keşfedin.
Kathleen Horner, Astronomers Without Borders
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Kısa Açıklama
Hiç kendi galaksimiz Samanyolu'nda nerede olduğumuzu merak ettiniz mi? "Simli Samanyolu Yapımı" ile Samanyolu'nun özelliklerini öğrenirken ve farklı galaksi türlerini keşfederken yaratıcılığınızı gösterebilirsiniz.
Hedefler
	•	Galaksimiz Samanyolu'nu keşfetmek ve anlamak.
	•	Öğrencilerde yaratıcılığı teşvik etmek.
Öğrenme Hedefleri
	•	Samanyolu galaksimizi ve özelliklerini öğrencilere anlatmak için yaratıcılığı kullanın.
	•	Öğrenciler, Dünya'nın (ve güneş sisteminin) Samanyolu adında sarmal bir galakside bulunduğunu anlayacak.
	•	Öğrenciler, Dünya'nın Samanyolu'ndaki yerini kavrayacak.
Değerlendirme
	•	Kişisel beyaz tahtalar kullanarak öğrencilerden ne tür bir galakside yaşadığımızı yazmalarını isteyin. Çoktan seçmeli yanıt önerileri: sarmal, küp ya da küre.
	•	Samanyolu'nun farklı bileşenleri olan disk, şişkin bölge ve halonun adlarını belirtin ve öğrencilerden nasıl göründüğünü tarif etmelerini isteyin.
	•	Öğrencilerden Dünya'nın (ve güneş sisteminin) Samanyolu'ndaki yaklaşık yerini tahmin etmelerini isteyin (Yanıt: Diskin sarmal kollarında, şişkin bölgeden yaklaşık 2/3'lük uzaklıkta).
	•	Öğrencilere başka ne tür şekillerde galaksilerin olabileceğini sorun. (Cevap: Eliptik (küremsi) ve düzensiz (şişkin bölgesi ve belirgin bir şekli olmayan). Sınıfta ya da ödev olarak internetten farklı şekillerde galaksilerin resimlerini araştırın, bir iki cümleyle tarif edin. 
Malzemeler
	•	Beyaz, gümüş, mavi sim
	•	Koyu mavi simli tutkal
	•	Küçük beyaz yapay elmaslar (yapışkanlı)
	•	Siyah, mavi, beyaz akrilik boya
	•	Foamies simli resim kâğıtları (isteğe bağlı)
	•	Koyu mavi karton
	•	Orta boy resim fırçası
	•	Geniş resim fırçası
	•	Eski diş fırçası
	•	Elmer Tutkal (kuruduğunda saydam olur)
Arka Plan Bilgisi
Samanyolu:
Galaksimiz yaklaşık 200 milyar yıldız içerir, Güneş bunların tipik bir örneğidir. Oldukça geniş sarmal bir galaksidir ve üç ana bileşeni bulunur: içinde güneş sisteminin de bulunduğu bir disk, çekirdekte bir şişkin bölge ve etrafını kuşatan bir halo. 
	•	Samanyolu'nun diski dört sarmal kola sahiptir ve yaklaşık 300 parsek kalınlığında (1 parsek yaklaşık 3,26 ışık yılıdır) ve 30.000 parsek çapındadır. Bunu Güneş'ten Neptün'e ışığın dört saatte ulaşmasıyla karşılaştırarak, Samanyolu'nun ne kadar devasa olduğunu anlatın. Ağırlıklı olarak Popülasyon 1 yıldızlarından oluşmaktadır, bu yıldızlar genellikle mavi olur ve bir milyon ila on milyar arasındaki yaşlarıyla nispeten gençtir. 
	•	Galaksinin merkezindeki şişkin bölge, 1000 parseke 6000 parsek boyutlarında, yassılaşmış küremsi bir şekildedir. Burası, rengi kırmızıya dönük ve çok yaşlı, yaklaşık 10 milyar yaşındaki Popülasyon 2 yıldızlarının ağırlıkta olduğu yoğun bir bölgedir. Merkezinde devasa bir kara deliğin olduğuna dair kanıtlar artmaktadır. 
	•	Yayılmış bir yuvarlak bölge olan halo, diskin etrafını kuşatır. Çoğunlukla küresel kümeler halinde (bunlar 10.000 ila 1.000.000 yıldız içerir) düşük yoğunlukta eski yıldızlar bulunur. Halonun çoğunlukla diskin kenarlarının epey ötesine genişlemiş olabilecek karanlık maddeden oluştuğuna inanılmaktadır.
Galaksilerin Sınıflandırılması:
Sarmal ve eliptik olmak üzere iki ana kategori bulunur ancak merceksiler ve düzensizler de bulunmaktadır. 
	•	Sarmal kategorisine kendi galaksimiz de dahildir. Şekillerine ve şişkin bölgenin oransal büyüklüğüne göre birkaç sınıfa ayrılır: normal sarmallar Sa, b, c, d ya da m olarak adlandırılırken, sarmal kolların iç bölgesinde bir çubuk gelişmiş olanlar SBa, b, c, d ya da m olarak adlandırılır. Sarmal galaksilerde diskte gaz bulunur, bu da şu anda yıldız oluşumunun hâlâ aktif olduğu ve yıldız popülasyonunun daha genç olduğu anlamına gelir. Sarmallar genellikle hassas şekillerinin komşu galaksilerden gelen gelgit kuvvetlerinden kaçınabileceği düşük yoğunluktaki galaktik alanda bulunur. 
	•	Eliptik galaksiler, E0 en az eliptik olmak üzere eliptik olma derecelerine bağlı olarak E0 ile 7 arasında kategorilere ayrılır. Tekdüze bir aydınlığa sahiptir ve sarmal bir galaksideki şişkin bölgeye benzer, ancak diskleri yoktur. Yıldızlar yaşlıdır ve gaz yoktur. Eliptikler çoğunlukla kümelerin merkezinde, yüksek yoğunluk alanında bulunur. 
	•	Merceksiler S0 olarak sınıflandırılır ve hem şişkin bölgeleri hem de diskleri olmasına karşın sarmal kolları yoktur. Gaz çok azdır ya da yoktur, bu nedenle bütün yıldızlar yaşlıdır. Orta dereceli görünümdedirler. 
	•	Düzensizler, Irr olarak sınıflandırılan küçük galaksilerdir, şişkin bölgeleri yoktur ve belirsiz bir şekilleri vardır.
Tam Etkinlik Açıklaması
1. Adım
Aşağıdaki galaksi resmini indirin (ek 1).
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2. Adım
Beyaz boyalı yıldız sahasının boyutuna uygun kesilmiş simli bir kartonu ya da mavi renkli kartonu serin.
3. Adım
Beyaz boyayı biraz suyla karıştırın ve Samanyolu galaksisinin merkezini hafif beyaz boyayla boyayın. Kurumaya bırakın.
4. Adım
Orta boy fırçayı Elmer tutkala batırın ve orta alanı tutkalla boyayın.
5. Adım
Beyaz simi alın ve galaksinin merkezindeki ıslak tutkalın üzerine serpin.
6. Adım
Sonra merkezin etrafına fırçayla daha fazla Elmer tutkal sürerek, merkezin çevresindeki sarı parlaklığı oluşturun ve ıslak tutkalın üzerine dikkatlice sarı ya da altın sim serpin.
7. Adım
Fırçanızı ve parmak uçlarınızı kullanarak simlere nazikçe bastırın ve yayın.
8. Adım
Daha fazla beyaz boyayı sulandırın ve fırçayla yumuşak, bulanık bir görünüm vererek sarmal kolları oluşturun (bkz. ek 2). 
9. Adım
Bu, tutkalı ve simi üzerine dökmek için bir zemin oluşturacaktır. Kurumaya bırakın. Biraz Elmer tutkalı küçük bir kâğıt parçasına dökün, fırçayı tutkala batırın ve sarmal kolların üzerine sürün.
10. Adım
Kollardaki ıslak tutkalın üzerine beyaz sim serpin, parmak uçlarıyla nazikçe bastırın ve yayın. Kurumaya bırakın.
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Not:
Dünya'dan Samanyolu Manzarası tasarımı için ıslak tutkalı ve simi kullanırken yukarıdaki talimatların aynısını uyguladım, yalnızca gökyüzünde Samanyolu'nun farklı bir tasarımını kullandım. Bütün Samanyolu boyunca fırçayla sulandırılmış bir beyaz zemin boyamayı unutmayın. Bu, simin altında ve etrafında yumuşak beyaz bir parlaklık etkisi verecektir. Koyu mavi tonu için mavi ve siyah akrilik boyaları karıştırın. Fotoğrafa bakarak, galaksideki tozlu alanları koyu mavi boya karışımıyla boyayın. Kurumaya bırakın. Fırçayı tutkala batırın ve koyu mavi alanların üzerini hafifçe boyayın. Islak tutkal üzerine mavi sim serpin. Yıldız etkisi vermek için rastgele sahte elmaslar ekledim.
Elbette internetten ya da bir kitaptan bulduğunuz herhangi bir nebula ya da galaksiyi seçebilir ve Samanyolu galaksisinden farklı bir şey yapabilirsiniz. Simleri ve tutkalları toplayın ve yaratıcı olun!
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Ek Bilgi
	•	Galaxy Zoo'dan galaksi sınıflandırmasıyla öğrencilerinizin daha fazla ilgisini uyandırın.
	•	Öğrencilerinizin daha yaratıcı olmasına ve kendi galaksilerini yapmasına izin verin ve galaksilerinin şeklini açıklamalarını isteyin.
Sonuç
Etkinlik, öğrencilerin yaptığı resmi kullanarak öğretmenin Samanyolu'nun özelliklerini anlatmasıyla sona erer.
Ek kaynaklara ulaşmak ve bu etkinliğin seçeneklerini indirmek için http://astroedu.iau.org/a/1307 adresini ziyaret edin.
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