Epsilon Aurigae Projesi
Astronomlarin Yardimina Kosun!
Gokyuzunde cok parlak bir yildz 27 yilda bir
parlakligini degis:riyor ve kimse nedenini henuz
bilmiyor!
Ve bu yildiz profesyonel astronomlarin buyuk
teleskoplar ile bakmalari icin cok parlak. Iste
burada amator astronomlar yardimimiza
kosmasini umit ediyoruz
Bu sunum Epsilon Aurigae (Eps Aur) olarak bilinen
bu parlak yildizin yerini bulmaya parlakligini
olcmeye ve de eldeki donelerin AAVSO ile
paylasilmasi ile ilgili bir iki nokta uzerinde duracak.
Hedef amator destekli profesyonel proje!
Bu projeye ka:lmakla tarihin en genis kapsamli
amator destekli projelerinden birinin parcasi
olacaksiniz! Sizin gibi binlerce amatorun destegi
ile gerceklesecek bir proje. Ka:limci sayisi ne
kadar yuksek olursa, bilim adamlarinin hata payi o
kadar dusuk olacak calismalarini
gercekles:rirlerken.

Project American Associa:on of Variable Star Observers
(AAVSO) ve Na:onal Science Founda:on taraﬁndan
sponsor edilecek:r – Daha fazla bilgi icin
www.aavso.org’u ziyaret edin

Bu cizim, Eps Aur’yi, mavi
buyuk bir yildizin etraﬁnda
donen etraﬁ tozdan bir disk
ile cevrili en az bir yildizdan
olusmus bir sistem olarak
resmetmis.

Epsilon Aurigae Gercekte Nedir?

Epsilon Aurigae hala daha bir muamma, bir sir! Dunyadan bakildiginda sadece parlak, tek bir yildiz gibi
gorunmesine ragmen, yapisi en az (daha cok da olabilir!) iki yildizdan olusan, ayni gunes sistemi
icerisinde bir olusum. Bizim rela:f olarak duzenli ve temiz gunes sistemimize kiyasla bu oldukca tozlu ve
karmasik!
Epsilon Aurigae her 27 yilda bir oldukca genis bir obje taraﬁndan eklipslenir, “tutulur”. Bilim adamlari
henuz yildizin bu dev partnerinin ne oldugunu tam olarak bilmiyorlar ancak onde gelen teorilerden biri
bunun gunesten bin kat daha genis bir gaz bulutunun cevreledigi iki ader kucuk yildiz oldugunu onerir.
Alterna:f bir dusunce olarak, bulutun ortasindaki obje kara delik ya da bir tane genisce yildiz olabilir. Bu
genisce yildiz bir sekilde Epsilon Aurigae’den cekilmis gaz olabilir amaci da karanliklardan olurmus bir
pelerin gibi sarip sarmalamak olabilir.

Her eklips yaklasik iki yil surer ki bu da gunumuzde bilinen binary sistemlerin icerisinde
en uzun olanidir. Onumuzdeki eklipsin, Agustos 2009 da baslayip Mayis 2011 e kadar
surmesi bekleniyor. Bilim adamlarinin bu tutulmayi monitor etmek icin size ih7yaci
var. Bu yildiz teleskoplar icin oldukca parlak. Profesyonel astronomlar, amator
astronomdan aldiklari raporlari ista:s:ki teknikler kullanarak yorumlayacak ve yildizin
davranisini mumkun olabilen en yuksek hassasiyetle analiz edebileceklerdir.

Assagidaki lisik egrisi, Epsilon Aurigae’nin parlakliginin zaman icerisindeki degisimini
gosteriyor.
Bu noktalarin her biri,amator
astronomlar taraﬁndan yapilan
parlaklik tahmini!

Takim Yildiz Haritasi Kullanmak
Gorundugunden Cok Daha Kolay!

Yildiz haritasi dedigimiz sey yeryuzunde yolumuzu bulmak icin kullandigimiz haritadan
farkli bir sey degildir aslinda. Gokyuzundeki yildizlarin durusunu kagit uzerindeki ya da
bilgisayar programimizdaki noktalarin durusuna uydurarak gokyuzunde yol bulmamiza
yarar. Aynen sokaklarin seklini yol haritasindakine uydurmaya calis:gimiz gibi.
1.Once degisken yildizin icerisinde bulundugu takim yildizi bulmamiz gerek.
2.Bir sonraki slayt, Kuzey Gokyuzundeki takimyildizlarin haritasini gosterecek.
3.Haritayi gokyuzune karsi elimizde tutarak, haritadaki takim yildizlari gokyuzunde
bulmaya calis.
4.Sonbahar ve kis aylarinda Orion (Avci) takim yildizi ile baslanmasi tavsiye edilir.

Aurigae civarindaki
gokyuzunun resmi

Ayni resim ancak bu kez
Aurigae sari ile
belirginles:rilmis
N

Bu harita Sky & Telescope dergisinin ozel izini ile yayimlanmis:r. Haritayi guncellemek, kendi zamaniniza ve
mevsime uygurmak icin www.skyandtelescope.com u ziyaret edin.

Degisken Yildiz Haritasi Kullanmak
Ayni zamanda “Star Hopping” olarakta bilinir.

Takim yildizi bulduktan sonra sira simdi de degisken yildizda! Gordugunuz gibi, bu seferki harita
gecen seferkinden daha farkli. Bir bakimaAurigae’nin yakin olcekli haritasi (zoomed in). Ayni
zamanda da parlakik tahmini yaparken kullanacaginiz bir takim bilgileride iceriyor uzerinde
1.Gokyuzundeki takim yildizin icerisinde, haritadakine denk dusen yildizlari bulmaya calisin.
Sabir burada en onemli etken! Ilk denemenizde oldukca uzun bir zaman alabilir bu adim. Ancak
sonrasindaki her denemenizde daha az zaman alacagi kesin
2. Haritada ‘ar:’ (hedef) ile isaretli yildiz degisken yildizin kendisidir, gokyuzunde onu bulmaya
calis
3. Sonraki adim, gokyuzunde kiyaslama yildizlarini bulmak. Uzerinde sayilar gordugunuz yildizlar
kiyaslama yildizlaridir.
4. Bu kadar basit! Simdi bir sonraki slayaa, parlaklik tahmini yapacagiz.

Degisken
Yildiz

Karsilas:rma
Yildizlari

Haritadaki nokta ne kadar buyukse, gokyuzundeki
yildiz o kadar parlak demek:r

Gokyuzundeki diger
yildizlar

Bir Yildizin Parlakligini Olcmek
Bir baska deyisle bir “gozlem” yapmak

Bir yildizin parlakligini olcmek icin, onu civarindaki yildizlarin bilinen parlakliklari ile
kiyaslamaniz gerek. O nedenle civardaki bazi yildizlara “kiyaslama yildizi”, “karsilas:rma
yildizi” diyoruz. Bilim adamlari bu yildizlarin parlakliklarini dikkatlice olcup, her birine bir
numara verir. Numara ne kadar kucuk ise, yildiz o kadar parlak:r!

Bu ornekte, Betelgeuse un parlakligi
Rigel inkine yakin gorunuyor, yani 01
parlakliginda. Buradan yola cikarak
Betelgeuse icin bir parlaklik tahmini
yapacak olursak 01 civarinda
diyebilirz.

Bu ornekte, Betelgeuse 21
parlakliga daha yakin goruluyor,
yaklasik tahmin olarak 2.1
denilebilir yani.

Bu ornekte, Betelgeuse 01 ile 21 parlakliginin
arasinda. Bu iki numara arasinda bir tahmin
yapidiginda yaklasik 1.1 olarak dusunulebilir.
Gozun ayirma gucu oldukca onemli.

Gozlemlerinizi Gondermek
Yap:giniz parlaklik tahminlerinizi kayit edecek bir deceriniz olsun. Gunu, zamani
ve parlaklik tahminini kayit edin. Bu, ezberlemeye calismaktan ya da sonradan
ha:rlamaya calismaktan cok daha garan:li bir yontemdir! Unutmayin notlariniz
bilimsel bir very ve mumkun oldugu kadar gercekci olmasi gerek.
Bilim adamlarina verinizi iki sekilde ulas:rmaniz mumkun: posta ya da Internet.
• Internet: Tavsiye edilen yontem. Gozlemleriniz en kisa zamanda
ulasacak. Gozlemlerinizi aninda dunyanin farkli yerlerinden gonderilmis diger
gozlemler ile kiyaslama ﬁrsa:niz olacak.
1. hap://www.ci:zensky.org/
2. "Get Started With", "Observing”, “Submihng Data”
Ilk denemenizde yaklasik 15 dakika surecek bu islem. Gozlemlerinizi
gonderdikten hemen sonra kendi gozlemlerinizi gorup, diger gozlemcilerin
gozlemleri ile kiyaslama ﬁrsa:ni bulacaksiniz.
• Posta: Bir sonraki slayt daki formu doldurup, AAVSO’ya gonderin. 25 Birch
Street Cambridge, MA 02138
Bu projeye kendi grubunuzu kurup, o grup ile ka:lmak isterseniz, ka:labilirsiniz.
Daha fazla form istediginiz tak:rde size gonderilecek:r.

Your Full Name: ______________________________________________________________
Your Address (if you want conﬁrma:on): __________________________________________
E‐Mail Address (op:onal): ______________________________________________________
Sample Observa7on
Observa7on #1
Name of Star:
Es:mated Brightness:
Observa7on #2
Name of Star:
Es:mated Brightness:
Observa7on #3
Name of Star:
Es:mated Brightness:
Observa7on #4
Name of Star:
Es:mated Brightness:
Observa7on #5
Name of Star:
Es:mated Brightness:

Date & Time of Observa:on:
Comparison Stars Used:
Date & Time of Observa:on:
Comparison Stars Used:
Date & Time of Observa:on:
Comparison Stars Used:
Date & Time of Observa:on:
Comparison Stars Used:
Date & Time of Observa:on:
Comparison Stars Used:

You can mail this report at any :me. All ﬁve observa:ons do not need to be ﬁlled out. Please mail this
report to: AAVSO 49 Bay State Road Cambridge MA 02138.

10 Yildiz Calisma Programi
Degisken yildiz gozlemi yapmak sabir ister. Bu nedenle rela:f
olarak kolaylikla bulabileceginiz ve gozlemini yapabileceginiz
yildizlardan bir calisma programi hazirladik sizler icin. Listenin
basina bulunmasi ve gozlemlenmesi en kolay yildizlari, sonlarina
dogru giderek rela:f olarak daha cok emek isteyecek yildizlari
koyduk. Listenin en sonundaki Epsilon Aurigae’ye ulas:ginizda,
zaten degisken yildiz gozlemi yapmada uzman haline gelmis
olacaksiniz!
Bu listenin en basindan baslayip en sonuna dogru gitmeniz
tavsiye edilir. Gerekli yildiz haritalarini ileriki slaytlarda
bulacaksiniz.
Bunun uzun donemli bir proje oldugunu ha:rlamak cok onemli.
Listedeki bazi yildizlar yilin sadece belli mevsimlerimde gorunur
durumda oldugundan, eger gozlemlemek istediginiz yildiz “sezon
disi” ise, onu zamani gelene kadar bir kenara birakip, diger
yildizlarlar uzerinde calisin.

Not: Listedeki mevsimler, aksamin uygun saatlerinde adi gecen
takimyildizlarin en tepede olmalarindan yola cikilarak yazilmistir.
Bunun disinda gec
yatilir ya da erken kalkilip gokyuzune
bakilirsa, “ilkbahar” yildizlari “yaz” mevsiminde de rahatlikla
gozlenebilir.

10 -Yildiz Gozlem Programi
Star Name

Season

Notes

1

Alpha Orionis

Sonbahar
Kis

Diger adi ile Betelgeuse, Orion’un omuzunda (ya da
“koltuk al:”ndaki) kirmizi yildiz

2

Eta Geminorum

Sonbahar
Kis

3

Gamma Cassiopeia

Yil boyunca

Cassiopeia yi bulmak cok kolay ‐ gokyuzune yazilmis
buyuk bir “W”

4

Beta Persei

Kis

Bu yildizin tutulumu bir gecede basliyor ve bi:yor!

5

Beta Lyrae

Yaz

Yazlari bulunmasi cok kolay – en tepedeki yildizin
hemen yaninda!

6

R Lyrae

Yaz

7

Miu Cephei

Yil boyunca

8

Delta Cephei

Yil boyunca

9

Eta Aquilae

Yaz

10

Epsilon Aurigae

Kis
Ilkbahar

Projenin VIP yildizi!

Gozleme Devam!
Bu proje Mayis 2011’e kadar surecek. Projenin bir parcasi olmayi arzu edenler yildizlari
gozlemeye ve AAVSO’ya gozlemlerini gondermeye devam edecekler. Epsilon
Aurigae’ye Kasim 2009 ve Mart 2011’de cok dikkat edilmesi gerek cunku bu
zamanlarda parlakliginda hizli degisimler olmasi bekleniyor.
Gozlemlerinizi yapip, AAVSO’ya gonderdiginiz zaman, katki derecenize gore adiniza
bilime gercek anlamda katkida bulundugunuzu belgelemek adina ser:ﬁka
gonderilecek:r.

Kendinizle Yarismaya Hazir Olun! Tek rakibiniz kendiniz olun
AAVSO’nun baslangic seviyesinden cok daha ileri seviyelere kadar amatorleri dahil
edecek projeleri var. Projelerimizin tumu gozlem yapmak ile ilgili degil. Bazilari
bilgisayar programlari yapmayi, bazilari egi:mi, bazilari veri aras:rmasini, basilari
veri analizini iceriyor. Parcasi olmayi arzu ehginiz projelerin olup olmadigini
ogrenmek icin bizimle kontak kurun.

Daha fazla bilgi icin…
Bizi www.aavso.org da bulabilirsiniz!
Degisken Yildizlari Gorsel Gozlemleme Kilavuzu
hap://www.aavso.org/publica:ons/manual/#turkish

Alpha Orionis and Eta Geminorum icin yildiz haritasi

Notes: Beta Persei (Algol) oldukca ilginc bir yildiz. 3 gunde bir, her biri yaklasik 8 saat suren eklipslere
girer ki bu da bazen yildizin parlakliginin ar:p azalmasina ayni gozlem aksaminda gorulmesine yol acar.
Her yarim saaae bir gozlem yapilmasi tavsiye edilir. Bir kac gozlemden sonra zaten baslangictan
farkedilebilir bir sonme fark edilecek:r. Eklips zamanlari icin:
http://www.as.up.krakow.pl/minicalc/PERBETA.HTM

Gamma Cassiopeia and Beta Persei icin yildiz haritasi

Notes: Beta Persei (Algol) oldukca ilginc bir yildiz. 3 gunde bir, her biri yaklasik 8 saat suren eklipslere girer
ki bu da bazen yildizin parlakliginin ar:p azalmasina ayni gozlem aksaminda gorulmesine yol acar. Her yarim
saaae bir gozlem yapilmasi tavsiye edilir. Bir kac gozlemden sonra zaten baslangictan farkedilebilir bir sonme
fark edilecek:r. Eklips zamanlari icin: hap://www.as.up.krakow.pl/minicalc/PERBETA.HTM

Beta Lyrae and R Lyrae icin yildiz haritasi

Notes: Lyrae yaz aylarinda cok kolaylikla taninan bir takim yildiz. Vega, yaz gokyuzundeki en parlak yildiz ve
soyle bir goge bakildiginda hic zorluk cekilmeden bulunur. Takim yildizin seklini assagi yukari bir kum saa:ne
benzetmek mumkundur ve bu sunumun icindeki diger takim yildizlarin cogunluguna gore rela:f olarak daha
kucuk bir alana yayilmis:rl. Beta Lyrae nin parlakligi genelde 3.4 ile 4.4 arasinda degisir. Yaklasir 13 gun
gozlemleyerek tam bir devre sahit olunur.

Miu Cephei ve Delta Cephei icin yildiz haritasi

Miu Cep

Note: Delta Cephei ‘nin parlakligi 5 gunun biraz uzerinde 3.3 den 4.5’e gidip sonra gerisin geri doner. Eger
bu yildizi duzenli olarak her aksam gozlerseniz, degisimi cok rahatlikla kaydetmeniz mumkun olacak:r.
Parlakligi 3.3 olan bir yildiz isik kirliligi cok olan sehir merkezlerinden bile gorulebilir ancak 4.5 ‘u yakalamak
biraz daha zordur.Bu nedenle sehir merkezlerinden yapilan gozlemlerde Delta Cep 4.5 civarinda iken
kayboluyor, 3.3 e dondugunde yeniden beliriyor gibi algilanabilir!

Eta Aquilae icin yildiz haritasi

Note: Eta Aquilae , Delta Cephei’ye benzer. Parlakligi bir haca icerisinde 3.5 ile 4.4 arasinda degisir.

Eps Aur icin yildiz haritasi

