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2001 BASKISININ ÖN SÖZÜ
Değişken yıldızların gözlem teknikleri ile ilgili bu geliştirilmiş ve güncellenmiş kılavuzu yayınlamaktan
büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu el kitabı size değişken yıldızların görsel gözlenme teknikleri üzerine
çok ayrıntılı bilgiler sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Burada, hem 1970 yılında AAVSO’nun daha önceki
müdürü Margaret W. Mayall tarafından yayınlanan kılavuzdaki temel bilgileri, hem de o tarihten sonra
yayınlanan çeşitli AAVSO yayınlarından derlenmiş bilgileri bulabileceksiniz. Bu kılavuz, değişken yıldızların
gözlenmesi ve raporlarının AAVSO’ya sunulması hakkında en güncel bilgileri içermektedir. Yeni başlayanlar
için değişken yıldız gözlemciliğinin bütün temel bilgilerinin toplandığı çok gerekli bir kaynak, daha deneyimli gözlemciler için de yeni bilgiler öğrenip kendilerini geliştirebilecekleri, bilgilerini tazeleyebilecekleri,
takıldıkları noktalarda kendilerine hızlı referans sağlayacak bir kaynak olarak kullanılabilir.
Bu el kitabı yaptığınız gözlem sonuçlarının AAVSO ‘ya iletilmesi işinin en önemli kısmını oluşturan değişken
yıldız gözlemi yapmak için gereken standartlaştırılmış işlem ve yöntemlere sizi alıştıracaktır.
Bu kılavuzda çok kullanışlı bir biçimde derlenmiş, paragrafların kolaydan zora doğru arttığı ve konu içeriğine göre gruplandırılmış bilgilere erişebileceksiniz. Kitapçığın içindeki bir çok ayrılabilir sayfa gerekli
bilgileri not defterinde ya da plastik poşet içinde taşımayı tercih edenler için düşünülmüştür.
İster yeni başlayan, ister deneyimli, hatta sadece masa başında oturup değişken yıldız gözlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen bir gözlemci olun, bu kitapçığın, sizin değişken yıldız gözlemciliği
hakkındaki temel bilgilerinizin ve teleskopla yapacağınız çalışmalarınızın gelişmesine yardımcı olacağını
ve sonunda sizi değişken yıldız bilimine çok önemli katkılar yapmaktan zevk duyar hale getireceğini
umuyoruz.
Bu kılavuzdaki bilgiler çeşitli AAVSO yayınlarından derlenmiş ve editörlüğü AAVSO Teknik Asistanları
Ekibi’nden Sara J. Beck tarafından yapılmıştır. Sara’ya bu mükemmel çalışmasından dolayı en içten
teşekkürlerimi iletmek isterim.
Ayrıca, birçok AAVSO üye ve gözlemcisi ile Genel Merkez çalışanları çok değerli tavsiye ve önerileri ile
bu kılavuza katkıda bulunmuşlardır. Bu vesileyle; Carl Feehrer, Peter Guilbault, Gene Hanson, Haldun
Menali, Paul Norris, Ron Royer, Doug Welch, ve Michael Saladyga‘ya teşekkür ederiz.
Ayrıca Gene Hanson’a, hem bu kılavuzda bir bölüm hazırladığı, hem de basım masraflarına önemli katkılarda bulunduğu için çok özel teşekkürlerimizi sunarız.
Janet Akyüz Mattei, AAVSO Müdürü 1973-2004

2005 BASKISININ ÖNSÖZÜ
Değişken Yıldızların Gözlem Kılavuzu’nun 2001 baskısı hem yeni başlayan hem de daha ileri düzeydeki
deneyimli yüzlerce gözlemci tarafından kullanılmaktadır. Bu kitapçık birçok kişi tarafından değişkenlerin
görsel gözlemi konusunda başlıca kaynak olarak kabul edilmektedir. 2001 baskısının editörlüğünü yapan
Sara J. Beck, bu baskının da editörlüğünü yapmış, birçok değişiklik ve güncelleştirmelerde bulunmuştur.
Elinizdeki bu baskıyla beraber, çok sayıdaki gönüllünün zaman ayırması ve çabası sayesinde, yabancı
dillere çevrilmiş baskılarını da sizlere sunuyoruz. Bu çevirilerden birisi olan elinizdeki bu Türkçe kitapçık
ta, Türk amatör gökbilimcileri Tuğrul Uşşaklı ve Sabahattin Bilsel’in çok değerli çabalarıyla, AAVSO Teknik Asistanı Gamze Menali’nin editörlüğünde, ve AAVSO’nun uzun yıllar üye ve gözlemcisi olan Haldun
Menali’nin çok önemli yardım ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Bütün gözlemcilerimizin bu yeni baskıyı beğenerek, ve çoğunun da nihayet kendi özgün dillerinde okuyacaklarını umuyoruz.
Arne A. Henden, AAVSO Müdürü
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... ancak değişken yıldız gözlemleri ile bir amatör, mütevazi ekipmanını çok
kullanışlı bir hale dönüştürebilir ve çalışmalarının sonuçları ile bilimlerin en
asiline mükemmel katkılarda bulunabilir.
—William Tyler Olcott, 1911
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GİRİŞ
Değişken Yıldızlar Nedir?
Değişken Yıldızlar, parlaklıkları zaman içinde değişen yıldızlardır. Parlaklıkları genelde ya çok gençken, ya da çok yaşlı iken değişir. Bunun nedeni, ya genişleme, daralma, püskürme gibi yıldızın iç
dinamiğinden; ya da iki ya da daha fazla yıldızın birbirlerinin yörüngelerinde dönerken oluşturdukları
tutulmalardan kaynaklanan dış dinamiklerden dolayı oluşur. 2000 yılına kadar 30,000’in üzerinde
değişken yıldız bulunup kataloglanmıştır. Ayrıca 14,000 kadar başka yıldızda parlaklık değişiminden
şüphelenilmektedir. Güneşimiz ve Kutup Yıldızı dahil olmak üzere bir çok yıldızın, yeterli duyarlılıkta
ölçüldüğünde, parlaklıkları değişmektedir.

Değişken Yıldızlar Üzerine Neden Çalışmalar Yapılıyor?
Değişken yıldızlar üzerinde araştırmalar yapmak, yıldızların fiziksel özellikleri, doğası ve gelişimi
konusunda temel bilgilerin ortaya çıkartılması açısından çok önemlidir. Yıldızların dünyaya uzaklığı,
kütlesi, yarı çapı, iç ve dış katmanlarının yapısı, kimyasal bileşenleri, ısısı ve parlaklığı gibi bilgiler,
değişken yıldızlar hakkında toplanan verilerin incelenmesi ile elde edilebilir. Profesyonel gökbilimcilerin bu bilgilerin toplanması için ne vakti, ne de kaynakları olduğundan, bu bilgilerin amatörler
tarafından toplanarak AAVSO ve benzeri kuruluşlara aktarılması bilim açısından elle tutulur ve
yararlı katkılar yapmaktadır.
Ciddi amatör gözlemcilerin yapabilecekleri katkıların önemini ilk önce Bonner Durchmusterung (BD)
isimli yıldız atlası ve kataloğunu hazırlayan, 1799-1875 yılları arasında yaşamış, Alman gökbilimci
Friedrich Wilhelm August Argelander 1800’lü yılların ortasında fark etmiştir. 1844 yılında sadece 30
değişken yıldız bilinirken, bir yazısında Argelander: “Çok ihmal edilen bu değişkenlerin bulunmasını
ben yıldızlı gökyüzünü sevenlerin kalbine borçluyum” demiştir. Argelander’in bu söyledikleri bugün
bile geçerliliğini korumaktadır.

AAVSO Nedir?
Amerikan Değişken Yıldız Gözlemcileri Birliği (AAVSO), değişken yıldızlarla ilgilenen amatör ve
profesyonel gökbilimcileri bir araya getiren, dünya çapında, kar amacı gütmeyen bilimsel ve eğitsel
bir kuruluştur. 1911 yılında bir avukat ve aynı zamanda amatör gökbilimci olan William Tyler Olcott
ve Harvard Üniversitesi Gözlemevi müdürü Edward C. Pickering tarafından kurulan AAVSO, 1954
yılına kadar Harvard Gözlemevi’nin bir parçası olarak varlığını sürdürmüş ve daha sonra bağımsız
ve özel bir araştırma kurumu statüsüne geçmiştir. Kuruluşun o zamanlar, bugün hala geçerliliğini
koruyan çoğunlukla amatör gökbilimcileri koordine ederek değişken yıldızlar hakkında veri toplama,
inceleme, analiz etme, yayınlama, bunları arşivleme ve gözlem verilerini profesyonel gökbilimcilerin, eğitmenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunmak gibi bir amacı vardı. 2004 yılında 46 ülkede
1200 üyesi ile merkezi Cambridge, Massachusetts, ABD’de bulunan AAVSO, dünyanın en büyük
değişken yıldız gözlem kuruluşu konumundadır.
2004 yılı itibarı ile AAVSO’nun arşivinde 7500’den fazla yıldız için yapılmış 12 milyon gözlem verisi
bulunmaktadır. Her yıl dünyanın her yerinden 700 gözlemci 450,000’in üzerinde veriyi AAVSO’ya
göndermektedir. Gelen veriler, her ayın sonunda gözlemcinin adına göre sıralanır ve olası veri
hataları kontrol edilir. Sonra gözlem verileri sayısal ortama geçirilir, işlenir ve her yıldızın verileri
AAVSO Uluslararası Veri Tabanına aktarılır. Bu veri tabanı 1911 yılından bu yana AAVSO gözlemcilerinin beceri, bağlılık ve şevklerinin bir göstergesi durumundadır.
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Gökbilim Dünyasına Verilen Hizmetler
AAVSO verileri, yayınlanmış olsun ya da olmasın, tüm dünyadaki gökbilimcilere AAVSO internet
sitesi (http://www.aavso.org) aracılığıyla ya da talep üzerine AAVSO Genel Merkezi’nden dağıtılır.
AAVSO verileri şu amaçlar için talep edilmektedir :
a) Bir yıldızın olağandışı hareketliliği üzerine gerçek zamanlı ve güncel bilgileri almak.
b) Yeryüzünde bulunan ya da uzaydaki uydulara takılı cihazlarla yapılacak değişken yıldız
gözlemlerinin planlanması ve yapılmasında yardımcı olmak.
c) Gözlemler sırasında bir yıldızda görülen olağandışı bir durumun daha iyi incelenmesi için
diğer gözlemciler ile eş zamanlı gözlem koordinasyonu yapmak, ve dünyada bulunan büyük
teleskoplara ya da uzaydaki uydularda bulunan aletlere gelişmeleri anında aktarmak.
d) AAVSO’nun sahip olduğu görsel veriler ile diğer kaynaklardan alınan spektroskopik,
fotometrik ve polarimetrik farklı dalga boylarındaki verilerin korelasyonu.
e) Uzun zamanlı AAVSO verilerini kullanarak yıldız davranışlarının istatistiksel analizini
yapmak.
Gerçek zamanlı bilgi edinmek ya da görsel alanda eş zamanlı gözlemler yapmak amacıyla AAVSO
ve profesyonel gökbilimcilerin yaptığı işbirliği, özellikle uyduların kullanıldığı birçok gözlem programının başarıyla gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu ortak projelerin bazıları; Apollo-Soyuz, HEAO 1
ve 2 , IUE, EXOSAT, HIPPARCOS, Hubble Uzay Teleskobu, RXTE, EUVE, Chandra, XMM-Newton,
Gravity Probe B, CGRO, HETE-2, Swift, ve INTEGRAL’dir. AAVSO’nun zamanında bilgilendirmesi
sayesinde, ender rastlanan birçok gökyüzü olayı bu uydularla gözlenebilmiştir.

Gözlemcilere ve Eğitimcilere Verilen Hizmetler
AAVSO, değişken yıldız gözlemcilerinin verilerini toplayıp yayınlayarak ve profesyonel gökbilimcilerin
kullanımına sunarak gökbilime hayati katkılarda bulunmaktadır. Verilerinizin AAVSO’nun Uluslararası
Veritabanı’na girmesi demek, onların araştırmacılar tarafından kullanılması ve sizlerin bugünün ve
geleceğin bilimine katkı yapmanız demektir.
Talep edildiğinde AAVSO bireylere, gökbilim klüplerine, ilköğretim okullarına, lise ve üniversitelere
uygun gözlem programları hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede ilgili kişi ve kuruluşlar
kaynaklarını en verimli düzeyde kullanabilmekte ve bilimle etkin olarak uğraşabilmektedir. AAVSO
aynı zamanda gözlem tekniklerini öğretmekte, gözlemi yapılacak yıldızların seçiminde yardımcı
olmaktadır.
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Bölüm 1 – HAZIRLIKLAR
Bir Gözlem Programının Hazırlanması

daki bilgi yine AAVSO internet sitesindeki “Yeni
Üye Paketi”nden edinilebilir. Bu el kitabında
anlatılanlara bir göz atıldığında degişken yıldız
gözlemi çok basit gözükse de, bu uğraş yeni
başlayanlar için zorluklarla dolu ve bazen başarılması olanaksızmış gibi gelebilir. BU GAYET
NORMALDİR! Bunu şimdiden açıkça ortaya
koymak istiyoruz, çünkü yeni başlayanların ilk
deneyimlerinden sonra genellikle moralleri çok
bozulur ve işlerin düzelmeyeceğini düşünürler.
Ancak bizler, işlerin daha iyiye gideceği konusunda size garanti veriyoruz. Size tek gereken
biraz daha pratik yapmaktır.

Bu el kitapçığının amacı, bir değişken yıldız gözlemi yaparken ve gözlemlerinizi AAVSO Uluslararası Veritabanı’na iletirken size kılavuzluk
etmektir. Bu kitapçığa ek olarak, AAVSO’nun
internet sitesindeki (http://www.aavso.org)
yeni üye paketindeki ve “Yeni Gözlemci” bölümlerindeki yararlı bilgileri kullanabilirsiniz.
Tüm yazılanları lütfen dikkatlice okuyun ve
herhangi bir sorunuz olduğu takdirde bizlerle
temas kurmaktan çekinmeyin.
Başlarken
Gözlem yapacağınız yıldızların seçimi, gerekli
gözlem aletlerinin bir araya getirilmesi, gözlem yeri ile ne zaman ve hangi sıklıkta gözlem
yapılacağının kararlaştırılması, başarılı bir gözlem için gerekli unsurlardır. Bir değişken yıldız
programından azami yararı sağlayabilmek için
sizin ilgi alanınıza, deneyiminize, aletlerinize ve
gözlem yerinizin durumuna uygun bir programın seçimi çok önemlidir. Ayda tek bir gözlem
verisi gönderiyor olsanız bile, değişken yıldız
araştırmalarına önemli bir katkı yapıyor olacaksınız ve bu katkının bilincine varmak ta sizi çok
mutlu edecektir.

AAVSO gözlemcisi Avusturya’lı Peter Reinhard’ın
düzenlediği bir gözlemde “Astronomische
Jugenclub” ün bazı üyeleri

Yardım Alabilirsiniz

Hangi Yıldızları Gözlemeliyim?

Bazı zamanlar birebir çalışmaktan daha eğitici hiçbir şey yoktur. Gözlemlere başlayabilmek için yardım isteyen amatör gökbilimciler
için AAVSO, uygun zamanlarda aynı bölgedeki
deneyimli gözlemcilerle yeni başlayanları bir
araya getiren programlar düzenlemektedir. Bu
program ile ilgili bilgiler “Yeni Üye Paketi“ içinde bulunmaktadır. Yeni başlayanlar ve daha deneyimli gözlemciler için benzer başka bir eğitici
kaynak ise “AAVSO Tartışma Grubu” olabilir. Bu
tartışma grubu, elektronik posta tabanlı bir forum olup, gözlemciler buraya sorularını gönderebilir ya da yorumlarda bulunabilirler. Diğer
AAVSO üyeleri de bu talep ve sorulara cevap
verirler. Bu gruba nasıl ulaşılabileceği hakkın-

Yeni gözleme başlayanların hem AAVSO internet sitesinde yayınlanan, hem de “Yeni Üye
Paketi” içinde bulunan “Kolay Gözlenebilen Yıldızlar” listesinden bir yıldız seçmeleri tavsiye
olunur. Bu listede yılın herhangi bir zamanında
dünyanın tüm bölgelerinden görülebilen değişken yıldızların bilgileri verilmiştir. Buradan sizin
konumunuz ve ekipmanınıza uygun bir yıldızı kolaylıkla bulup seçebilirsiniz. Bu listelerde
hem dürbünle, hem de çıplak gözle gözlem
yapacaklar için yıldızlar ayrı ayrı sıralanmıştır.
Seçtiğiniz yıldız eğer kutup yıldızına yakın değilse, yılın farklı mevsimlerinde geceleri ufkun
altında bulunabilir. Bu durumda farklı yıldızlar
ile farklı gözlem programları yapmalısınız.



Programınızın Genişletilmesi
Gözlem Yeri Şartları

Deneyiminiz ve kendinize güveniniz arttıkça
“Kolay Gözlenebilen Yıldızlar” listesindekilerden daha farklı yıldızları seçmek isteyebilirsiniz. Örneğin AAVSO bültenlerinde yer alan
çok uzun zamanlı gözlemler gerektiren Uzun
Dönemli Değişken Yıldızlar seçilebilir. Ayrıca
zaman zaman Önemli Uyarılar ya da Benim
Flaş Haberlerim notlarında yer alan yıldızlar
için özel programlar başlatılabilir. Bu ve diğer
ileri düzey gözlem projeleri hakkındaki bilgi,
AAVSO internet sitesindeki “Gözlem Seferberliği” (Observing Campaigns) bölümünde zaman
zaman yayınlanır.

Değişken yıldızların görsel olarak izlenebilmesi
için şehirden uzak karanlık yerleri seçmeniz şart
değildir. Eskiden beri kabul edilen “bir ay içinde
yaptığınız gözlem sayısı, gözlem için evinizden
gözlem yerine gitmek için kat ettiğiniz yolun
uzaklığı ile ters orantılıdır” olgusu, geçerliliğini
hala korumaktadır. Ayda bir kez karanlık bir
yere iki saatlik bir yolculukla ulaştıktan sonra
birkaç gözlem yapmak yerine, ışık kirliliğinin
belki orta derecede olduğu eviniz ya da bahçenizde haftada birkaç gece gözlem yapmak
sizi çok daha verimli ve mutlu kılacaktır. Bir
değişken yıldız gözleminde başarı, gözlem
programınızın bulunduğunuz yerin ve aletlerinizin kapasitesine uyumlu hale getirilmesi ile
elde edilebilir. AAVSO’nun önde gelen birçok
deneyimli gözlemcisinin şehirlerde yaşıyor ve
gözlemlerini yapıyor olduğunu duymanız sanırız
şevkinizi arttıracaktır.

lem gecelerinizin %20’ sinden daha az bir sürede gökyüzünüz açık kalıyorsa, o zaman daha
uzun dönemli yıldızları seçmenizi öneririz, çünkü bu tip yıldızları ayda bir kere gözlemek dahi
yeterli olabilir.

Işık Kirliliği – Bulunduğunuz yerdeki ışık kirliliğinin miktarı gözlem yapacağınız yıldızların
seçimini önemli derecede etkiler. Büyük bir
şehirde yaşayan gözlemcinin parlak yıldızlara
yönelmesi tavsiye olunurken, şehir ışıklarından
uzak karanlık bir yerdeki gözlemcinin aletleri
elverdiği ölçüde daha sönük yıldızlara yönelmesi önerilir. Ancak, çok sayıda gözlem yapan
AAVSO üyelerinin bir çoğu ışık kirliliği fazla olan
yerlerde çalışmaktadırlar.

Mary Glennon ve 7x50’lik dürbünü

Gözlemlerinizi planlayıp bakacağınız yıldız listesini daha sonradan genişletmek istediğinizde
aşağıdaki şu etkenler önemli olmaktadır:

Coğrafi Konum - Gözlem programınızın boyutunu coğrafi konumunuz, bulunduğunuz yerin
arazi özellikleri ve bu yeri ne kadar sık kullanabildiğiniz gibi etkenler belirler.
Gökyüzü Şartları - Bulunduğunuz yerde bir yıl
içerisindeki açık gece sayısı ne kadar fazla ise,
gece gözlemi gerektiren o kadar çok yıldızın
peşine düşebilirsiniz. Bunlar, kataklismik değişkenler ya da R Coronae Borealis türü yıldızlar
olabilir (Bu tür yıldızlar hakkında 3. bölümde
daha fazla bilgi bulabilirsiniz). Bir yıldaki göz

Daha Fazla Deneyim Kazandıktan Sonra
Bazı deneyimli gözlemciler günün ilk ışıklarında
ya da güneş hemen battıktan sonra yapılabilecek gözlemlerle de ilgilenirler. Bu saatlerde
yapılan gözlemler özellikle önemlidir. Bunun
nedeni, yıldızların alacakaranlıkta gözlenmesi zor olduğundan yeterli sayıda gözlem verisi toplanamamasıdır. Buna mevsimsel boşluk
devresi denir. Bu devrede birkaç ay boyunca
yıldız sadece hava yarı aydınlık iken ufkun üzerinde kalır. Doğu ufkunda gece yarısı ile gün
doğumu arasındaki sürede yapılan gözlemler
de çok değerlidir. Çünkü çoğu gözlemci sadece
gece yarısına kadar aktif olduğu için, bu sürede bu yıldızlar henüz doğmamışlardır.

Haldun Menali şehirde gözlem yaparken



Gerekli Ekipman
Optik Aletler
Başarılı bir değişken yıldız gözlemi yapabilmek
için ilgi, süreklilik ve doğru optik aletler gereklidir. Parlak yıldızları gözlemek için iyi kalitede bir
dürbün ve hatta aletsiz gözlem yeterli olurken,
sönük yıldızlar için taşınabilir ya da sabit bir kundağa yerleştirilmiş teleskoplar gereklidir. Optik
ekipmanlar için çeşitli yayınlarda ve internette
bir çok bilgi bulunabilir (Daha fazla kaynak için
Ek 3’e bakınız).

Dürbünler – Yeni başlayanlar kadar deneyimli
gözlemciler için de dürbünler mükemmel bir yardımcıdır. Taşınabilir, kullanımı kolay ve bakılan
yıldız ve çevresini içine alacak kadar geniş bir
görüş alanı olması avantajlarıdır. Sadece kaliteli
bir dürbün kullanarak dahi birçok gözlem yapılabilir. Değişken yıldız gözlemi için 7x50 ya da
10x50’lik dürbünler en çok tercih edilenlerdir.
Daha fazla büyültme oranına sahip dürbünler
de iyidir, ancak ağırlıklarından dolayı bir ayak
üzerine sabitlenmeleri gerekir.

Nicholas Oliva ve Newton türü aynalı teleskobu.

Teleskop - Değişken yıldız gözlemi için “ideal” bir teleskop tarifi yapmak zordur, çünkü
her farklı tipin kendine özgü farklı avantajları
vardır. Gözlemciler her tip, boy ve marka teleskop kullanabilirler. Kendi teleskobunuz en
iyi teleskoptur! Değişken yıldız gözlemcilerinin
en çok kullandıkları teleskoplar, çapı 15cm (6
inç) ya da daha fazla ve kısa odak oranlı (f/4
- f/8) Newton türü teleskoplardır. Bunlar kolay
üretilebilen ve diğer tiplere göre nisbeten daha
ucuz teleskoplardır. Son yıllarda deneyimli gözlemciler Schmidt-Cassegrain ve Maksutov türü
teleskopları ufak boyutlarından dolayı tercih
etmektedirler.

Göz Mercekleri - Az büyültme sağlayan ve
geniş görüş alanlı bir göz merceği, değişken ile
beraber birçok karşılaştırma yıldızını görüş alanı
içinde tutabildiği için çok önemli bir araçtır. Eğer
görüş alanınızda çok sayıda yıldız yoksa ya da
çok sönük bir değişken yıldızı gözlemiyorsanız,
yüksek büyültme oranlı bir göz merceğine gereksiniminiz yoktur. Göz merceğinizin odak uzaklığı
ve gücü teleskobunuzun büyüklüğü ve tipine
göre değişir. Genelde 2 ya da 3 göz merceğinizin
olması önerilir. Birincisi düşük büyültme gücünde
(20-70 kez arası), yıldızınızı bulma ve parlak
yıldızları gözlemekte kullanılabilir bir mercektir.
Diğerleri daha güçlü mercekler olup, daha sönük
değişken yıldızları bulmakta kullanılabilirler. Göz
merceğinizin kalitesi ne kadar yüksek olursa,
gözlediğiniz yıldız özellikle yüksek büyültme
oranlarında o kadar daha rahat görünür ve
daha sönük yıldızları görme olasılığınız da artar.
Yüksek kaliteli, renksemez (akromatik), iki ya da
üç elemanlı Barlow mercekleri yine çok kullanışlı
aletlerdir. (Göz mercekleri hakkında bir sonraki
sayfada daha fazla bilgi bulabilirsiniz.)

Arayıcı Dürbün – Değişken yıldızın gökyüzündeki
yerini kolayca bulabilmek için teleskobunuzun
üzerinde bir arayıcı dürbünün olması şarttır.
Standart arayıcı dürbünler, ayar daireleri (standart ya da sayısal) ya da büyültmesiz nişan
aletlerinin hepsi değişken yıldız gözleminde
kullanılabilir. Eğer böyle bir arayıcınız varsa ve
ona alışkınsanız, daha iyisini alacağınız zamana
kadar onu kullanmaya devam edin.


Göz Mercekleri Hakkında Bazı Açıklamalar – Carl Feehrer, AAVSO Üyesi ve Gözlemcisi
Göz merceğinizin odak uzaklığını ve teleskobunuzun odak oranını biliyorsanız, Görüş Dairesinin Çapı
aşağıdaki formül ile tahmin edilebilir:

Göz merceklerinin bazı özelliklerini iyi anlarsanız,
bu size doğru ölçekli harita seçiminde, gözlem
beklentilerinizin sağlıklı olmasında ve ekipmanınızdan azami faydayı elde etmenizde çok yardımcı
olacaktır. Bu özellikler hakkında bazı özet bilgileri
aşağıda bulacaksınız.

Görüş Dairesinin Çapı = Odak Uzaklığı / Odak Oranı
Diğer bir deyişle, odak uzaklığı 25mm olan bir göz
merceği, odak oranı 10 olan bir teleskoba takıldığında, Görüş Dairesinin Çapı kabaca 25/10 = 2.5
mm olur. Eğer teleskobunuzun Odak Oranını bilmiyorsanız bunu, teleskobunuzun milimetre cinsinden
odak uzaklığını, yine mm cinsinden objektif çapına
bölerek bulabilirsiniz.

Göz Mesafesi – Göz merceğinden bakarken, tüm
kapsama alanının görünür ve net olduğu konumda
göz ile gözmerceği arasındaki uzaklığa denir. Genelde göz merceğinizin büyültme oranı fazla ise,
göz merceğinizin görüş dairesi de o kadar ufak olur
ve gözünüzü merceğe daha fazla yaklaştırmanız
gerekir. Bu durum, gözlük kullananlar için uygun
olmayabilir ve kirpiklerin cama değmesi kullanıcıya
rahatsızlık verebilir. “Uzun” göz mesafeli mercekler,
göz ile mercek camı arasındaki uzaklığın 8-20mm
olması durumunda bile görüş alanı içindeki tüm
yıldızların net görünmesini sağlayan merceklerdir.
Piyasada bu özelliğe sahip birkaç farklı tasarımda
göz mercekleri vardır.

Büyültme Yaparak Kontrastın İyileştirilmesi – Bir
göz merceğinin büyültme oranı arttıkça göze
ulaşan ışığın miktarı düşer. Ancak büyültmenin
biraz arttırılması, gözlenecek yıldız ile etrafındaki
gökyüzü arasındaki kontrastı arttırır ve bu özellikle
ışık kirliliği olan yerlerde, bir yıldızın kadir cinsinden
parlaklığının tahmininde size yardımcı olur. Örneğin
çok karanlık olmayan yerlerde 10x50’lik dürbünler,
7x50’lik dürbünlere tercih edilirler. Bu durum teleskoplar için de geçerlidir ve çok ideal olmayan
gözlem yerlerinde 20 kez yerine 40 kezlik büyültme
oranı size daha uygun gözlem olanağı sağlar.

Görüş Alanı – Bunun için aslında iki tip tarif vardır: Gerçek Alan (GA) ve Görünen Alan (ÖA). GA,
optik aletiniz ile gökyüzünde görebildiğiniz alanın
açısal büyüklüğüdür ve doğrudan göz merceğinizin büyültme oranı ile ilgilidir. GA için en iyi örnek,
gözümüzün gökyüzünde aletsiz, yani büyültme
oransız görebildiği alandır. ÖA, göz merceğinin görüş alanını belirler ve göz merceği camının çapına
bağlıdır. Bir televizyon ekranının sabit boyutları ÖA’a
en iyi örnektir.

Parfokal (Eşodaklı) Göz Mercekleri - Aynı firma
tarafından üretilen farklı odak uzaklıklarına sahip
bazı göz mercekleri netlik ayarına dokunmadan
birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Mevcut göz
mercekleriniz tüpleri etrafına bazı özel çemberler
kullanılarak eşodaklı hale getirilebilirler.

Gerçek Alanın saptanmasında yaygın olarak kullanılan, teleskop sabit iken bir yıldızın göz merceğinin
çapı boyunca bir ucundan diğer ucuna geçiş zamanı
olarak tariflenen bir yöntem “Gözlem İçin Ek İpuçları” bölümünde (sayfa 13) verilmiştir. Merceğinizin
büyültme oranını ve Görünen Alanını biliyorsanız
Gerçek Alan aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

Göz Merceği Tasarımları - Piyasada çok farklı
tasarımda göz mercekleri mevcuttur. Eski tiplerin
bircoğunda yalnızca 2 adet mercek bulunurken,
yeni türlerde bu sayı 8 adede kadar çıkmaktadır.
Bunların bazıları düşük ve orta büyültme oranlarında iyi iken, bazıları en azdan en çok büyültmeye
kadar tüm aralıklarda çok iyi sonuç verirler. Doğru
bir göz merceğinin seçimi büyültme oranı, ayırma
gücü, görüş alanı, gözleyeceğiniz yıldızın tipi ve
doğal olarak bütçeniz gibi etkenlere bağlıdır. Farklı
göz mercekleri için Göz Mesafesi, Görünen Alan ve
fiyat ilişkisi aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Gerçek Alan = Görünen Alan / Büyültme Oranı
Diğer bir deyişle, 40 kez büyültme oranına sahip bir
göz merceğinizin Görünen Alanı 50 derece ise bu
göz merceği ile gökyüzünde görebildiğiniz Gerçek
Alan 50 / 40, yani 1.25 derecedir ki bu dolunayın
görünür çapının 2.5 katı bir alandır.

Göz Mesafesi Görünen Alan
Fiyat
		
(yay derecesi)
Kellner
Kısa
36-45
Düşük
Ortoskopik
Orta
40-50
Orta
Plössl
Orta
48-52
Orta
Erfle
Uzun
60-70
Orta
Çok Geniş Açılı Uzun
52-85 Çok Yüksek

Görüş Dairesi - Görüş Dairesi, baktığınız alanın
çapıdır. Bu çap gözün doğal yapısı ile sınırlıdır.
Eğer bu çap 7mm’den fazla ise, sağlıklı bir insan
gözünün en açık halinden daha geniş olduğu için,
merceğin topladığı ışığın bir kısmı göze ulaşmaz.
Çap 2mm’den az ise, gözümüzün içine çok az ışık
gireceğinden bazı sönük yıldızların ışığı algılanamaz.



Kundak – Gerek ekvatoryal, gerekse alt-azimut kundaklar değişken yıldız gözlemlerinde
başarıyla kullanılabilirler. Kundak sisteminin
sağlamlığı, yıldız görüntülerinin titrememesi
ve ufak hareketlerle yıldız atlama yöntemini
kullanmanızı sağlamak bakımından önemlidir.
Yüksek büyültmelerde bir takip sistemi yararlı
olabilir, fakat bir çok gözlemci takip motorsuz
çalışabilmektedir.

özel değişken yıldız gözlemlerinde ise birkaç
saniye duyarlılıkta ayarlanmış saatlere gereksinim duyacaksınız. Saatinizi ayarlamaya yardımcı
olacak radyo kanalları mevcuttur. Bazıları asağıda verilmiştir:

Gökyüzü Atlasları

DCF77 Mainflingen, Almanya
77.5 kHz

CHU Ottowa, Ontario, Kanada
3.330, 7.335, 14.670 MHz
WWV Fort Collins, Colorado, ABD 		
2.5, 5, 10, 20 MHz

Yıldız atlasları ya da düşük ölçekli gökyüzü
haritaları, takım yıldızları öğrenmede ve gökyüzünde değişken yıldızın konumunu bulmanızda
size çok yardımcı olur. AAVSO Değişken Yıldız
Atlası, değişken yıldızları kolayca bulabilmeniz
için özel olarak tasarlanmıştır. Bu atlasta görsel
parlaklığı 9.5cu kadirden parlak ve parlaklık değişimi 0.5 kadirden fazla tüm değişken yıldızlar
işaretlenmiştir. Aynı zamanda 1990 yılı itibari ile
AAVSO ve Royal Astronomical Society of New
Zealand gözlem programlarında yer alan diğer
tüm değişkenler azami parlaklıkları gözetmeksizin dahil edilmiştir. Bunların dışında kendi tercih
ve gereksinimleriniz doğrultusunda size yardımcı
olabilecek diğer özel haritaları Ek 3’teki “Diğer
Ek Kaynaklar” bölümünde bulabilirsiniz.

Türkiye’de bazı radyo kanallarında saat başı
verilen ve saniyeleri sesli olarak duyuran ayarlar
da oldukça duyarlıdır.

Kayıt Tutma Sistemi
Değişken yıldız gözlemlerinde çok verimli bir
kayıt tutma sistemine gereksinim vardır ve her
gözlemci farklı sistemler yaratmıştır. Bazıları
bulundukları gecedeki gözlem sonuçlarını bir
kağıda not edip, daha sonra her yıldız için ayrı
ayrı hazırlanmış veri kağıtlarına yazarlar. Diğerleri her yıldız için kullandıkları not defterini
teleskopları başında hazır tutar. Bazıları ise
topladıkları bilgileri anında bilgisayarlarına kaydeder. Hangi sistemi benimserseniz benimseyin,
bir gözlemci eski kayıtlarından etkilenmemeli ve
gördüklerini olduğu gibi ve duyarlı bir şekilde
kaydetmelidir.

AAVSO Yıldız Haritaları
Gökyüzünde bakacağınız yıldızın bulunduğu yeri
saptadıktan sonra, değişken yıldızları tanımak
ve parlaklıklarını tahmin etmek için değişik
ölçeklerde hazırlanmış AAVSO Değişken Yıldız
Haritaları’na gereksiniminiz olacaktır. Bu el
kitabının izleyen iki sayfasında tipik bir AAVSO
Değişken Yıldız Haritası’nın örneğini ve ayrıntılı tarifini bulacaksınız. Bu haritaları AAVSO
internet sitesinden indirebileceğiniz gibi, basılı
bir kopyasını küçük bir ücret karşılığı AAVSO
merkezinden de talep edebilirsiniz.

Gözlem Masası
Birçok gözlemci haritalarını, kayıt defterlerini
ve diğer ekipmanlarını koymak için bir masa
kullanır. Bazıları bu masaların üstünü kapayarak
üzerindekileri rüzgardan ve nemden korur. Haritaları okumak için gece görüşünü etkilemeyen
kırmızı bir ışık oldukça kullanışlıdır. Bir sonraki
sayfadaki resimlerde görüldüğü gibi AAVSO
gözlemcileri yıllar geçtikçe kendileri için birçok
yaratıcı çözümler geliştirmişlerdir.

Saat
Elinizde karanlıkta okunabilir ve birkaç dakikalık
duyarlılıkta ayarlanmış bir saat bulunmalıdır.
Ö�������������������������������������������������
rten çift yıldızlar, RR Lyrae ya da ani parlayan



Jack Nordby’in döner çalışma masası

Ed Halbach’ın gözlem arabası
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AAVSO Değişken Yıldız Haritaları
Değişken yıldızların gökyüzündeki konumlarının
saptanması zamanla öğrenilen bir yetidir. Gözlemciye yardımcı olmak için AAVSO tarafından
değişkenin yakınındaki karşılaştırma yıldızlarının
parlaklıklarını veren yıldız haritaları hazırlanmıştır. Başkalarınca yapılan haritalardaki karşılaştırma yıldızlarının parlaklık değerlerinin sizi şaşırtıp
şüpheye düşürmemesi için AAVSO haritalarının
kullanılmasını tavsiye ediyoruz. AAVSO dışında
hazırlanmıs haritaları kullanırsanız, bu farklılık
aynı gecede aynı yıldız için farklı parlaklık değerleri kaydetmenize neden olabilir.

güncellenme tarihi ile birlikte milimetrede saniye
ya da dakika cinsinden ölçeği yazılmaktadır. Bazı
eski tip haritalarda bu bilgiler farklı şekilde ya
da eksik olabilirler. AAVSO haritalarında yıldızlar,
beyaz zemin üzerine siyah nokta olarak gösterilmişlerdir. Özellikle karşılaştırma yıldızlarında
bu siyah noktanın büyüklüğü, göreceli parlaklığı
işaret eder. Teleskoptan bakıldığında ise yıldızlar
doğal olarak birer nokta gibi görünür. “a” ve “b”
ölçekli haritalar hariç diğer haritalarda değişken
yıldızın yeri genellikle haritanın ortasına yakın
olup, aşağıdaki sembolle belirtilmiştir.

Standart AAVSO haritaları 22 x 28 cm boyutlarındadır. Aralarında 120 kat fark olmak üzere;
“a” haritaları milimetrede 5 yaydakika, “g”
haritaları ise milimetrede 2.5 yaysaniye ölçeğindedirler.

Bazı eski tarihli haritalarda değişken yıldızlar bu
sembol yerine içi boş bir daire ya da ortasında
nokta bulunan bir daire ile gösterilmiştir. Haritada birden fazla değişken yıldız varsa, her biri
için ayrı bir başlık yazılmıştır.

Hangi ölçekli harita kullanacağınız, ekipmanınıza göre değişir. Aşağıdaki Tablo 1.1 bu bilgiyi
özetlemektedir:
Tablo 1.1- Harita Ölçekleri
		Ölçek yay/mm Görüş Alanı
a 5 dakika
15 derece
ab 2.5 dakika
7.5 derece
b 1 dakika
3 derece
c 40 saniye
2 derece
				

d

20 saniye

1 derece

				

Değişken yıldızların etrafında parlaklıkları değişmeyen karşılaştırma yıldızları gösterilmiştir.
Bunlar değişken yıldızın parlaklığını tahmin
etmekte kullanılırlar. Yanlarında kadir cinsinden
parlaklıkları yazılmış olduğundan bu karşılaştırma yıldızlarını harita üzerinde görmek kolaydır.
Parlaklıkları onda bir duyarlılıkta verilmiştir.
Yıldız olarak algılanmasın diye ondalığın ayraç
noktası konmamıştır. Yani “8.6” olan bir kadir
değeri “86” olarak görülmektedir. Parlaklıklar,
yıldızın sağında en uygun yere yazılmış ya da
mümkün olan yakın bir yerde kısa bir çizgiyle
bağlanmıştır.

Kullanılabilir Ekipman
Dürbün/Arayıcı dürbün		
Dürbün/Arayıcı dürbün		
Küçük teleskop

e 10 saniye 30 yay dakikası
f
5 saniye 15 yay dakikası
g 2.5 saniye 7.5 yay dakikası

76mm-100mm arası
teleskoplar
100mm’den büyük ya da
eşit teleskoplar

Büyük teleskoplar
Büyük teleskoplar
Büyük teleskoplar

İzleyen sayfada, üzerinde yazılabilecek bütün
açıklamalar bulunan tipik bir AAVSO haritası
görülmektedir. Her haritanın başlığında, değişkenin tanımı (bu terimin tarifi için sayfa 20-21’e
bakınız), haritanın ölçeğini belirten harf, ve yıldızın adı gibi bir çok bilgi yazılmıştır. Değişkenin
tanımının altında ise; parlaklığındaki değişiklik
aralığı, bu değişikliğin dönemi, değişkenin türü,
ve yıldızın tayf tipi yazılmıştır. Yıldız isminin altında ise yıldızın koordinatları 2000 yılı çağı (bazen
1900 ya da 1950 yılı çağı) esasına göre yazılmıştır. Sağ açıklık değerleri saat, dakika ve saniye;
dik açıklık koordinatları ise derece, dakika ve
dakikanın onda birleri cinsinden yazılmışlardır.
Haritaların sağ üst köşelerinde, haritanın son

Standart AAVSO haritalarına ek olarak, ışığın
cihaz içerisinde üç kez yansıdığı (Schmidt -Cassegrain ve köşegen (diyagonal) ayna kullanan
mercekli teleskoplar gibi) teleskoplarla kullanılabilen ve aynada yansıyormuş gibi bir görüntü
veren (doğu batı yönü ters çevrilmiş) haritalar
da mevcuttur. Arayıcı dürbünler için 10cm x 13
cm boyutunda haritalar ve CCD kamera ya da
fotoelektrik fotometre kullanılarak yapılan örten
çift yıldız ya da RR Lyrae türü değişken yıldız
gözlemlerinde kullanılabilecek özel haritalar da
bulunmaktadır.



Şekil 1.1 – Bir AAVSO Yıldız Haritası Örneği

Parlaklık değişim
aralığı (Genlik)

Tanım

i

l

i

i

i

i

f

Son
güncelleme
tarihi

l

m
m
g
Tayf sınıfık
k
Aynı haritadaki

Parlaklık değişim
dönemi
Tipi

Sağ açıklık (RA)
Yıldız ismi
Dik açıklık (DEC)
Çağ

Ölçek
(Harf)

Ölçek

diğer yıldız

Değişken Yıldız

k

g

g

h

Batı

Karşılaştırma yıldızları
ve parlaklıkları

l

j

Haritanın kaynak bilgisi

Tüm yıldız haritaları internet üzerinde http://www.aavso/observing/charts adresinden indirilebileceği
gibi AAVSO merkezinden de istenebilir.



İlk Değişken Yıldız Haritaları ...
1890’ların ortalarında Harvard Üniversitesi Gözlemevi müdürü Edward C. Pickering, daha fazla amatör
gözlemciyi işin içine çekebilmek ve bunlardan tutarlı
gözlem sonuçları alabilmek için üzerinde karşılaştırma yıldızlarının parlaklıkları yazılı standart haritaların
hazırlanarak kullanılmasının gerekli olduğunu gördü. Böylelikle ilk önce William Herschel tarafından
hazırlanan ve Friedrich Argelander tarafından daha
da geliştirilen, kullanımı karmaşık “Adım Yöntemi”
yerine, değişken yıldız parlaklıklarının amatörlerce
kolayca tahmini sağlanabilecek ve ışık eğrilerinin
çıkartılabilmesi için gereken yoğun hesaplamaların
önüne geçilebilecekti.

William Tyler Olcott

Edward C. Pickering
Pickering (ve sonra AAVSO’yu beraberce kurduğu
William Tyler Olcott) üzerinde değişken yıldız ve
yanlarında sabit parlaklıkları yazılı karşılaştırma
yıldızlarının bulunduğu harita takımlarını hazırlayıp
gözlemcilerin kullanımına sunmaya başladılar. Bu
haritalar Bonner Durchmusterung isimli Alman yıldız
atlasından türetilmiş ve karşılaştırma yıldızları “a”,
“b” vs. harflerle gösterilmişti.1906 yılında Pickering,
değişken yıldız tahminlerindeki gelişmeye paralel
olarak, bu haritaların üzerinde önemli değişiklikler
yaptı. Bir dizi karşılaştırma yıldızının fotogörsel yolla elde edilmiş parlaklıklarını, gökyüzü fotoğrafları
yararlanılarak yaratılmış haritalara aktardı. Artık
değişken yıldız gözlemleri, parlaklığı bilinen ve
kendisinden daha sönük ve daha parlak karşılaştırma yıldızlarının parlaklıklarının kıyaslanması ile
yapılabilmekteydi. Bu yöntem bugün de geçerliliğini
aynen sürdürmektedir.
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W.T.Olcott’un 1911 tarihinde Popüler Gökbilim dergisinde yayınlanan “Küçük Teleskoplarla AmatörlerinYapabileceği Değişken Yıldız Çalışmaları” isimli
makalesinde kullandığı E.C. Pickering tarafından
hazırlanan ilk haritalardan biri.

Bölüm 2 – GÖZLEMLERİN YAPILMASI
2b. Değişken Yıldızın Bulunması (Ayar
Çizgileri ile) – Eğer teleskobunuzda duyarlı
standart ya da sayısal ayar çizgileri (genellikle
iç içe daireler ve birbirine dik eksenler şeklinde)
var ise, bunlarla değişken yıldızınızı bulmayı
tercih edebilirsiniz. Bu durumda haritanızın en
üstünde yazan 2000 koordinatları, yönünüzü
bulmanıza yardımcı olur. 1900 koordinatlarının
dahil edilmesi, 2000’li yıllardan uzaklaştıkça size
salınım (presesyon) düzeltmelerini yapmak için
yardımcı olur.

Adım-Adım Yapılacakların Bir Listesi
1. Yıldızın Olduğu Alanın Bulunması – Gökyüzü atlası ya da haritanızı kullanarak değişken
yıldızınızın gökyüzünde olduğu bölgeyi bulunuz.
Bu sırada yıldızın içinde yer aldığı takımyıldızı
tanımak çok faydalı olacaktır. “a” ya da “b” ölçekli haritalarınızdan birini alıp görüş yönünüzle
aynı hale getirecek şekilde döndürün.
2a. Değişken Yıldızın Bulunması (Arayıcı
Dürbün ya da Büyültmesiz Nişan Aleti ile)
– “a” ya da “b” ölçekli haritalarınızdan birini
elinize alın ve değişken yıldızınızın yakınlarında
olan parlak bir yıldız bulun. Sonra gökyüzüne
bakıp aynı yıldızı orada bulmayı deneyin. Eğer
ay ışığı ya da daha başka olumsuz etkenlerden
dolayı parlak yıldızınızı çıplak göz ile bulamıyorsanız, arayıcı dürbününüzü ya da çok az
büyültmeli ve geniş alanlı bir göz merceği takarak teleskobunuzu bu yıldızın civarında bir yere
hedefleyin. Kullandığınız ekipmana bağlı olarak
yıldızların konumlarının aletinizden bakıldığında
çıplak gözle baktığınızdan daha farklı olabileceğini unutmayın. Kendi ekipmanız ile baktığınızda
hangi tarafın Kuzey, hangi tarafın Güney ve diğer
yönlerde olduğunu öğrenmelisiniz. (Daha fazla
bilgi için 13. ve 14. sayfalara bakınız). Doğru
parlak yıldızı merkezlediğinizi, bunun civarındaki
daha sönük yıldızlara bakarak ve bunları yıldız
haritanızda da bularak teyit edin.

Unutmayın, teleskobunuzun görüş alanında
değişken yıldızınızı hemen bulamayabilirsiniz.
Yıldız, görüş alanınızın içinde olsa bile, çevresindeki yıldızları bularak hangi yıldızın sizin
değişkeniniz olduğunu saptayın. Bazen gökyüzünde dolaşıp parlak bir yıldızı bularak ya da
harita üzerinde bulduğunuz bir tanıdık yıldızlar
düzenini saptayarak, sonra yıldız atlama yöntemi ile değişken yıldızınıza doğru hareket edip
onu bulabilirsiniz.

3. Karşılaştırma Yıldızlarının Bulunması
– Yukarıdaki yöntemlerden biri ile değişken
yıldızınızı bulduktan sonra, hemen yakınındaki
parlaklığı sabit kıyas yıldızlarının parlaklıkları ile
karşılaştırarak yıldızınızın parlaklığını tahmin etmeye hazırsınız. Bu yıldızlar, değişken yıldızınızın
genellikle hemen yakınında bulunur. Bunların
yerlerini, hem aletinizden hem de haritadan
bakarak doğru saptadığınızdan emin olun.

Sonra aletinizi yavaşça değişken yıldızınızın
bulunduğu yere doğru hareket ettirin (buna
yıldız atlama yöntemi denir) ve hareket sırasında diğer yıldızların konumlarını da saptayın
(buna tanıdık yıldızlar düzeni, asterizm, denir).
Gördüğünüz yıldız alanına aşina olduğunuzda,
önce teleskobunuzla, sonra tekrar haritanızdan
o bölgeye birkaç kez bakıp değişken yıldızınızın
artık çok yakınlarında bulunduğunuzdan emin
olun. Kendinize biraz daha zaman tanıyıp yıldızınızı bulduğunuzdan tamamen emin olun. Bazen
harita üzerindeki yıldızların konumu için çizgiler
çizmek size yardımcı olabilir.

4. Parlaklığın Tahmin Edilmesi – Değişken
yıldızınızın parlaklığını tahmin etmek için karşılaştırma yıldızlarından hangisinin parlaklığının
sizin değişken yıldızınızın parlaklığına yakın
olduğunu bulun. Sonra değişken yıldızınızın
parlaklığından biraz daha parlak ve biraz daha
sönük iki yıldız bulup bunların bilinen sabit
parlaklıkları ile bir enterpolasyon yaparak değişken yıldızınızın parlaklığını tahmin edin. Sayfa
12, Şekil 2.1 ‘de bir enterpolasyon alıştırması
bulacaksınız.
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Şekil 2.1 – Enterpolasyon Alıştırması
Buradaki resimlerde değişken yıldızın parlaklığını tahmin etmek için karşılaştırma yıldızları
arasında nasıl enterpolasyon yapılabileceği hakkında örnekler verilmiştir. Unutmayın ki gerçekte yıldızlar haritalardaki gibi yuvarlak diskler şeklinde değil de parlak ışık noktaları gibi
görünürler. Her resimde enterpolasyon için kullanılan yıldızlar işaretlenmiştir.
Enterpolasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek için AAVSO’nun aşağıdaki adresinden indirebileceğiniz “Teleskop Simülatörü” isimli programa bakabilirsiniz. Burada parlaklık tahminleri
üzerine çok dinamik bir sunum mevcuttur:
http://www.aavso.org/aavso/about/powerpoint.shtml

7.1 Kadir

5.2 Kadir

6.1 Kadir

8.9 Kadir

6.5 Kadir

< 9.0 Kadir
( 9.0’dan daha
sönük)
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5. Gözlemlerinizi Kaydedin – Her gözlem
seansından sonra kayıt defterinize aşağıdaki
bilgileri yazınız:

Gözlem İçin Ek İpuçları
Görüş Alanı
Yeni gözlemciler değişik göz mercekleri kullanarak teleskop ile baktıklarında, gördükleri alanın
kaç derece olduğunu kabaca bilebilmelidirler.
Bunun için teleskobu gökyüzü ekvatoruna yakın
bir konumda bulunan parlak bir yıldıza yönlendirin ve varsa teleskobun takip motorunu kapalı
tutarak, yani teleskobunuzu hareket ettirmeden
bu yıldızın görüş alanınızın bir ucundan diğer
ucuna kaç saniyede geçtiğini saptayın. Ekvator
yakınlarında yıldız, 4 dakika süresince 1 derece
hareket edecektir. Örneğin yıldız görüş alanını
2 dakikada geçiyorsa, merceğin sagladığı görüş
alanı yarım derece demektir.

— Değişken yıldızın ismi ve tanımı (Bu konu
		 ile ilgili 20. ve 21. sayfalara bakınız)
— Gözlem günü ve saati
— Değişkenin parlaklığının tahmini
— Karşılaştırma yıldızlarının parlaklığı
— Kullandığınız haritanın bilgileri
— Görüşü etkileyen etkenler hakkında notlar
		 (örneğin bulutlar, ay ışığı, sis, fazla
		 rüzgar gibi)

6. Raporunuzu Hazırlayın – Gözlemleriniz
hakkında raporunuzu hazırlamak için standart
bir rapor formatı vardır. Bu raporu doldurarak
ve birkaç yöntemden birini kullanarak AAVSO
merkezine iletebilirsiniz. Bu el kitabının 6. bölümünde gözlemlerinizi nasıl raporlayacağınız
hakkında geniş bilgi bulacaksınız.

Bunu saptadıktan sonra gördüğünüz yıldız
alanını tanımak için haritanız üzerine değişken
yıldız merkezde olmak üzere bu çapta bir daire
çizebilirsiniz. Ya da ortası bu çapta kesilmiş bir
karton ya da bu çapta bükülmüş bir tel yapıp
bunu harita üzerinde gezdirebilirsiniz.

Şekil 2.2 – Harita Tipleri
Başucu
Sağdaki resimde bir grup
yıldızın yansımanın dürbün
ile bakarken; yansımanın
çift sayılarda gerçekleştiği
Newton türü yansıtmalı teleskoplardan; ya da yansımanın
tek sayıda gerçekleştiği ve
genelde köşegen prizmaların
kullanıldığı mercekli ya da
Schmidt-Cassegrain türü teleskoplardan bakarken nasıl
göründüğü gösterilmiştir. Her
çizilen alet tipinin altında,
genelde o aletle kullanılan
harita tipi resmedilmiştir.
Haritalar doğru yöne döndürülmüşlerdir.

Doğuya bakarken

Kuzey
kutbu

Dürbün

Çift sayıda
yansıma

“a” ölçeği

“b” ölçeği
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Tek sayıda
yansıma

ters “b” ölçeği

Haritaların Uygun Yöne Döndürülmesi

3. Tipik “b” tipi ölçekli ya da daha sönük cisimleri gösteren haritalarda, Güney yönü
kutup yıldızına doğru gelecek şekilde haritayı döndürün (Güney yarımkürede Kuzey
yönünü Güney kutbuna doğru çevirin). Eğer
“a” ölçekli harita kullanıyorsanız, haritanın
yönünü değiştirmeden size rahat gelen bir
pozisyona getirin ve öyle tutun.

Ne tip harita kullanırsanız kullanın, dünya döndükçe değişken yıldızınızın konumu ufka göre değişir
ve bunun için haritanızı aşağıdaki kurallara göre
tutmanız gerekir:
1. Yüzünüzü, değişken yıldızın ufka uzaklığının
en kısa olduğu yöne çevirin.

4. Sonra haritayı başınızın üzerinden indirip
rahatça görebileceğiniz bir yere koyun.

2. Haritayı başınızın üzerinde değişken yıldıza
doğru havada tutun.

Kuzey Yarımküre

Güney Yarımküre
Batıya bakarken

Doğuya bakarken
Başucu

Başucu
Güney Kutup
Noktasi

Kuzey Kutup
Noktasi

“a” ölçeğinde
ufuk

“b”,”c”,”d”,”e”,...

Güneye bakarken

“a” ölçeğinde

“a” ölçeğinde

ters“b”ölçeğinde

“b”,”c”,”d”,”e”,...

ters“b”ölçeğinde

ufuk

Kuzeye bakarken

Başucu

“b”,”c”,”d”,”e”,...

Başucu

“a” ölçeğinde “b”,”c”,”d”,”e”,...

ters“b”ölçeğinde

ufuk

ters“b”ölçeğinde

ufuk

Batıya bakarken

Doğuya bakarken
Başucu

Başucu

Kuzey Kutup
Noktasi

“a” ölçeğinde

“b”,”c”,”d”,”e”,...

Güney Kutup
Noktasi

ters“b”ölçeğinde

“a” ölçeğinde

ufuk

Kuzeye bakarken – Değişkenin Kuzey Kutup
Noktası’nın altında ya da üstünde olması durumundaki farka dikkat edin. Haritalar “b” ölçeğindedir.
Başucu
Kuzey Kutup
Noktasi

değişken Kutup yıldızı
ile ufuk arasında

“b”,”c”,”d”,”e”,...

ters“b”ölçeğinde

ufuk

Güneye bakarken� – Değişkenin Güney Kutup
Noktası altında ve üstünde olması durumundaki
farka dikkat edin. Haritalar “b” ölçeğindedir.
Başucu

Başucu

Güney Kutup
Noktasi

Kuzey Kutup
Noktasi

değişken Kutup yıldızı ile
başucu arasında

değişken Güney Kutup
Noktası ile ufuk arasında
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Başucu
Güney Kutup
Noktasi

değişken Güney Kutup Noktası
ile başucu arasında

Haritaların Uygun Yöne Döndürülmesi

Yıldızların Parlaklıklarının Ölçülmesi
- AAVSO’nun Pratik Astrofizik (“Hands-on
Astrophysics”) adlı Kılavuzundan alınmıştır.

Haritaları doğru kullanabilmek için gökyüzüne
göre doğru yöne çevirmeniz gerekir. Eğer “a”,
“aa”, ve “ab” ölçeğinde bir AAVSO haritası kullanıyorsanız, bunlarda Kuzey yukarıda, Doğu
solda gösterilmiştir. Bu haritalar çıplak göz ya
da dürbün ile yapılan gözlemlerde kullanılmaya
uygundurlar.

Yıldızların görünen parlaklıklarının bugün
kullandığımız yönteminin kökleri eski zamanlara dayanır. İ. Ö. 2. yüzyılda yaşamış
Yunanlı gökbilimci Hipparkus, yıldızların
parlaklıklarını sınıflandıran bir formül ile
tanınmıştır. Hipparkus bir takımyıldızdaki
en parlak yıldızın parlaklığına “birinci kadir” demiştir. Ptolomeus (Batlamyus), İ. S.
140’da Hipparkus’un sistemini geliştirmiş, en
parlak yıldızı 1. kadir, en sönüğünü 6. kadir
ile tarifleyerek diğerlerini bunların arasına
yerleştirmiştir.

“b” ölçeğinde ya da daha büyük ölçekli haritalar kullanıyorsanız Güney yukarıda, Batı solda
gösterilmiştir, yani görüntü başaşağıdır. Bu
haritalar, ışığın içinde iki kez yansıdığı aynalı teleskoplar için uygundur. Eğer görüntünün ayna
yansıması şeklinde görüldüğü, yani ters, fakat
Doğu ve Batı’nın yer değiştirdiği ve ışığın içinde
üç kez yansıdığı ve genelde köşegen prizma (diyagonal) kullanılan mercekli ya da Schmidt-Cassegrain türü teleskoplarla yapılan gözlemlerde
AAVSO’nun Kuzey’in yukarıda ve Batı’nın solda
gösterildiği ters haritalarının kullanılması tavsiye
olunur. Elinizde bu tip bir harita yoksa haritayı
kendiniz ters yüz ederek bakıp ya da tersinden
kalemle çizerek kullanabilirsiniz. Bazı bilgisayar
programları da bunu sizin için yapabilir.

1800’lü yıllarda gökbilimciler, bu eski sınıflandırmayı biraz daha iyileştirmiştir. Ölçümler, 1. kadirden bir yıldızın parlaklığının 6.
kadir parlaklıktaki bir yıldızdan 100 kez daha
parlak olduğunu ortaya koymuştur. Aynı
zamanda insan gözünün bir kadir parlaklık
değişiminde parlaklığı 2.5 kez daha fazla algıladığı ortaya çıkmış, o zaman 5 kadirlik bir
değişikliğin 2.55 kez yani yaklaşık 100 kere
daha parlak görüldüğü ortaya konmuştur.

Parlaklık (Kadir) Ölçeği
Parlaklık ölçeği başlarda şaşırtıcı olabilir, çünkü
rakamlar büyüdükçe yıldızların parlaklığı azalmaktadır. Çıplak gözün görebileceği ortalama
sınır 6. kadir civarındadır. Antares, Spica ve
Pollux gibi yıldızlar 1. kadir, Arcturus ve Vega
0, çok parlak bir yıldız olan Canopus –1 ve gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius (Akyıldız)
–1.5 kadir parlaklığındadır.

Bunu takiben bir kadir parlaklığın 100’ün 5.
kökü yani kabaca 2.5 olduğu ve böylelikle
bir parlak ve bir sönük yıldızın kadir cinsinden parlaklık farklarının 2.5’uncu üssünün,
o iki yıldızın görünen parlaklık katı olduğu
ortaya çıkmıştır. Örneğin Venüs ile Sirius’ün
parlaklık farkları 3 kadirdir. Yani Venüs insan
gözüne Sirius’den 2.53 (Yani 15) kez daha
parlak gözükür. Başka bir deyişle Sirius
parlaklığında 15 yıldızı gökyüzünde aynı
noktaya koysak ancak Venüs kadar parlak
görünebilirler.

AAVSO haritalarında karşılaştırma yıldızlarının parlaklığı onda bir hane duyarlılığındadır.
Haritada yıldızlarla karışmaması için kesirin
ondalık hane ayraç noktası yazılmamıştır. Diğer
bir deyişle, yıldızların yanında yazılı 84 ve 90
parlaklıkları, o yıldızların 8.4 ve 9.0 kadirden
olduğunu gösterir.

Bu ölçeğe göre bazı yıldızlar o kadar parlaktır ki çizelgede eksi değerdedirler. Buna
karşılık, Hubble Uzay Teleskopu gibi çok
büyük teleskoplar +30. kadirdeki sönük
cisimleri görebilirler.

AAVSO haritalarındaki parlaklıklar iris fotometreleri, fotoelektrik fotometreler ya da CCD
aletleri ile çok duyarlı olarak ölçülmüşlerdir ve
değişkenin parlaklığını bulmada size bir ölçüt
görevi yaparlar.

Bazı cisimlerin görünür kadirleri:
Güneş
-26.7
Sirius
- 1.5
Dolunay -12.5
Vega
0.0
Venüs
- 4.4
Kutup yıldızı 2.5
15

Bir gözlemcinin değişken yıldızın parlaklığını tahmin ederken kullandığı karşılaştırma yıldızlarını
bir yere not etmesi çok önemlidir.

Eğer değişkenin yanında sönük bir yıldız daha
varsa, bu ikisini birbirleriyle karıştırmamaya
gayret edin. Eğer değişken görme sınırınızın
yakınında ise ve içinizde bir şüphe varsa, bunu
raporunuzda belirtiniz.

Parlaklık ölçeği logaritmik olduğundan, örneğin
diğerine göre yarı yarıya sönük olan bir yıldızın
parlaklığı kadir olarak diğerinin iki katı değildir
(Önceki sayfadaki Yıldızların Parlaklıklarının
Ölçülmesi adlı yazıdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz). Bu nedenle gözlemci, parlaklık tahmini
yaparken karşılaştırma yıldızları seçimini çok dikkatli yapmalı, birbirinden 0.5 ya da 0.6 kadirden
daha farklı yıldızları kullanmamalıdır.

Deneyimli gözlemciler aletlerinin görme sınırından daha sönük yıldızlarla fazla vakit harcamazlar.
Şekil 2.3 – Yıldız Atlama Yöntemi
Aşağıdaki harita parlak bir yıldız olan beta Cep’ten
değişken yıldızımız T Cep’e Yıldız Atlama Yöntemi
ile nasıl ulaştığımızı göstermektedir. Gözlemcinin
görüş alanının bir daire şeklinde haritada çizildiğine ve beta Cep’ten T Cep’e yolunuzu bulmak
için nasıl bir parlak asterizm kullanıldığına dikkat
ediniz.

Görülen Kadir Sınırı
Genelde değişken yıldızı rahatça seçebileceğiniz
büyüklükte bir optik aleti kullanmanız önerilir.
Eğer değişken yıldızınız 5. kadirden daha parlak ise, çıplak gözle gözlem yapmak en iyisidir;
parlaklık 5. ila 7. kadir arasında ise, kaliteli bir
dürbün ya da arayıcı dürbün işinizi görecektir.
Eğer parlaklık 7. kadirden daha düşük ise, yüksek güçte dürbünler ya da 76mm çaplı ve daha
büyük teleskopların kullanılması tavsiye edilir.
Doğru ve kolay parlaklık tahmini yapabilmek için yıldızın, gözlem aletinizin görüş
sınırından 2 ila 4 kadir daha parlak olması
gereklidir.
Aşağıdaki tablo farklı alet ve teleskoplarla
görebileceğimiz en sönük yıldızların sınırını
vermektedir. Ancak gökyüzünün durumu ve
optik ekipmanınızın kalitesine bağlı olarak bu
değerler farklılıklar gösterebilir. Bu durumda siz
de kendi ekipmanınıza göre yıldız haritalarında
kolay saptanabilen ve değişken olmayan yıldızlar
için verilen parlaklık değerlerine bakarak kendi
tablonuzu yaratabilirsiniz.
Tablo 2.1 — Tipik Görme Sınırları (kadir olarak)

Çok Karanlık Yarı Karanlık
Yer
Yer

Şehir

Çıplak
Goz

Dürbün

15 cm
Teleskop

25 cm
Teleskop

Orta

3,2

6,0 10,5 12,0 13,0

İyi

4,0

7,2 11,3 13,2 14,3

Orta

4,8

8,0 12,0 13,5 14,5

İyi

5,5

9,9 12,9 14,3 15,4

Orta
İyi

Bir Değişken Yıldızın Yerinin Saptanması

40 cm
Teleskop

Unutmayın ki teleskopla baktığınız zaman, yıldızı en parlak ya da en sönük durumda ya da
ikisinin arasında bir parlaklığa sahipken, hemen
o anda saptayamayabilirsiniz. Yıldızınızı aletiniz
ile bulduğunuzu tahmin ediyorsanız, bunun
civarındaki bölgeyi yıldız haritanız ile dikkatlice
karşılaştırın. Eğer bölgede gördüğünüz yıldızlar
harita ile uyuşmuyorsa ya da farklı parlaklıkta
yıldızlar varsa, yanlış bir yıldıza bakıyor olabilirsiniz. Bu durumda tekrar deneyin.

6,2 10,6 12,5 14,7 15,6
6,7

11,2 13,4 15,6 16,5
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Eğer yıldızınız çok sönük ise ya da yıldızların
yoğun olduğu bir bölgede bulunuyorsa, daha
yüksek güçte büyültme yapan bir göz merceğine
gereksinim duyabilirsiniz. Bu durumda değişkeni sağlıklı bir şekilde saptamak için “d” ya da
“e” ölçeğinde haritalara gerek olabilir. Gözlem
yaparken rahat olun. Yerini bulamadığınız değişken yıldızlara fazla vakit harcamayın. Belli bir
çabadan sonra yıldızınızı bulamıyorsanız bunu
not alın ve programınızdaki diğer değişkenleri
aramaya başlayın. Gözleminiz bittikten sonra
ilk aradığınız yıldızı bulamama nedenlerini haritalara bakarak bir kez daha inceleyin. İkinci
bir gözlem gecenizde bir kez daha bulmayı
deneyin!

gözlem sonuçlarının etkisi ile ön yargılı, ya da
yıldızın parlaklığı hakkında bir beklenti içinde
olmayın.
Değişken yıldız; ay ışığı, yıldızın aşırı sönük
olması, ya da sis gibi etkenlerden dolayı görülemiyorsa, görüş alanında görebildiğiniz
en sönük karşılaştırma yıldızını bulun. Eğer
o yıldızın parlaklığı 11.5 kadir ise, gözlemek
istediğiniz değişkene <11.5 yazın. Bu, o yıldız
görülemiyor ve parlaklığı 11.5 kadirden sönük
anlamına gelir.
Eğer gözlediğiniz değişken yıldız kırmızı renkte
ise “uzun bakışlı gözlem” yerine “çabuk bakışlı
gözlem” yöntemini deneyin. Purkinje etkisi
nedeniyle kırmızı renkli yıldızlara uzun süre bakarsanız, bu gözünüzün retinasını etkileyeceğinden, bunlar aynı süre baktığınız mavi yıldızlara
göre daha parlak görünürler ve karşılaştırmalı
parlaklık tahmininiz yanlış çıkabilir.

Bir Değişken Yıldızın Parlaklığının Tahmin
Edilmesi
Herhangi bir optik alette ayırma gücü görüş
alanının ortasında en fazladır. Bu nedenle eğer
görüş alanınızda karşılaştırma yıldızınız ve değişken yıldızınız birbirlerinden uzaktaysa, bunları
teker teker merkeze getirip incelemek gerekir.

Kırmızı renkli değişkenlerin parlaklıklarının tahmininde çok fazla önerilen bir başka yöntem
de “netliği bozma” tekniğidir. Burada yapılan,
yıldızları merkezledikten sonra, renksiz birer disk
haline gelene kadar göz merceğinin netliğini
bozmaktır. Böylece Purkinje etkisi nedeniyle oluşabilecek sistematik bir hata engellenmiş olur.
Netliği bozmanıza rağmen yıldızlar hala renkli
ise o zaman daha küçük bir teleskop kullanmalı
ya da optik cihazınızın önüne objektifin çapını
küçültecek bir maske takmalısınız.

Her iki yıldızınız birbirine çok yakın ise, her ikisinin de merkeze eşit uzaklıkta yer alacak şekilde
ortalanması gerekir. İki yıldız arasındaki çizgi,
“pozisyon açısı hatası” denilen sorunu önlemek
amacıyla her iki gözünüz arasındaki birleştirme
çizgisine mümkün olduğunca paralel olmalıdır.
Durum böyle değilse başınızı ya da kullanıyorsanız görüntü düzeltici prizmanızı döndürün.
Pozisyon açısı hataları tahmininizde yaklaşık 0.5
kadirlik bir sapma yapmanıza neden olur.

Sönük yıldızlar için ise tahmininizi “göz kaçırma”
yöntemi ile yapabilirsiniz. Bu yöntemde değişken
ile karşılaştırma yıldızını görüş alanının ortasına
merkezledikten sonra, tahmininizi gözünüzü göz
merceğinin kenarlarına doğru kaçırdıktan sonra
yapın. Neden böyle davranmanız gerektiği 19.
sayfada açıklanmıştır.

Tekrar vurgulamak gerekirse, tüm gözlemleriniz görüş alanınızın tam ortasında yapılmalıdır.
Birçok teleskopta göz merceğinden baktığınızda görüş alanınızın tamamını aydınlanmış
göremezsiniz. Mercekli teleskoplarda objektifin,
yansıtmalı teleskoplarda aynanın kenarına doğru
gidildikçe, görüntüde bozulmalar olur.

Kayıtların Tutulması
Kayıtlarınız için ciltli bir defter kullanın. Bu
deftere mutlaka gözlem sırasında ilk aldığınız
not kağıtlarını iliştirin. Kayıtlarınızdaki herhangi
bir değişiklik mutlaka farklı renkte bir kalemle
yapılmalı ve değişiklik tarihi yazılmalıdır. Sayfaları çıkartılabilen ikinci bir kayıt defterinde
ise aylık toplamlar, gönderilen raporlar, Önemli
Uyarılar ve diğer bilgiler tutulabilir. Daha ileride bakılmak üzere bilgisayar kayıtları saklanıp
arşivlenmelidir.

Her zaman iki ya da daha fazla karşılaştırma yıldızı kullanın. Eğer iki karşılaştırma yıldızı arasındaki parlaklık farkı 0.5 kadirden daha fazla ise,
bu durumda değişken ile parlak karşılaştırma
yıldızının arasındaki parlaklık farkı ve değişken
ile sönük karşılaştırma yıldızının parlaklık farkının nasıl değiştiğini çok iyi gözleyin.
Gözlemlerinizdeki olası yanlışlara aldırmadan
tam olarak ne gördüğünüzü not edin. Gözleme
başlamadan rahat olun ve kesinlikle bir önceki
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Ayrıca gözlem notlarınıza, gözleminizi ve konsantrasyonunuzu etkileyen, yanınızda bulunan
insanlar, ışıklar, sesler gibi etkenler eklenmelidir.
Parlaklık tahmininizden herhangi bir şekilde
şüphe duyuyorsanız bunu nedenleri ile birlikte
not edin.
Bu notları alırken daha önceki gözlemlerde elde
edilen sonuçlardan etkilenerek herhangi bir ön
yargı içinde olmamanız çok önemlidir. Gözlemci
her gözlem seansını diğer seansın gözlem sonuçlarından etkilenmeden bağımsız bir şekilde
yapmalıdır.
Kayıtlarınızın en başına gözlemin yapıldığı
Jülyen Gününü (4. bölümde açıklanacaktır),
bulunduğunuz haftayı ve yılı yazınız. Herhangi
bir hataya neden olmamak için “çift-tarih” notasyonunu uygulamanız tavsiye edilir. Yani JD
2453647, Salı-Çarşamba, 3-4 Ekim, 2005 gibi
yazmak olası bir karışıklığı engeller. Böylece,
eğer bir formatta hata yapılmışsa bir diğerine
bakılarak yanlış düzeltilebilir.
Eğer birden fazla gözlem aletiniz var ise gözleminizde hangisini kullandığınızı not edin.
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Gözünüzün İçindeki Yıldız Işığı
- AAVSO’nun Pratik Astrofizik (“Hands-on Astrophysics”) adlı Kılavuzundan alınmıştır.
İnsan gözü bir fotoğraf makinesine benzer. Göz bir
temizleme ve yağlama sistemine sahiptir, bir pozometresi vardır, bir otomatik bulucuya ve sonsuz kayıt
yapabilen bir filme sahiptir. Bir cisimden gelen ışık
önce gözün en dışını kaplayan saydam tabakadan
(kornea), sonra göz kasları tarafından yerine sabitlenmiş şeffaf göz merceğinden geçer. Göz merceğinin önünde bulunan göz bebeği, aynen fotoğraf
makinelerinin diyaframı gibi fazla ışıkta kısılır, az ışıkta
genişler. Göz bebeği gençlerde 7 ila 8 mm’ye kadar
açılabilirken, 50 yaşın üzerindeki kişilerde 5mm’ye
kadar düşer ve zaman içinde gözün ışık toplama
yeteneği azalır. Kornea ve göz merceği beraberce
odak uzaklığı değişken bir objektif gibidir ve görüntüyü gözün arkasındaki retina (ağ tabaka) denilen
duyarlı bölgede odaklayıp netleştirirler. Göz bebeği
ilerleyen yaş ile birlikte ufaldığından, 60 yaşındaki bir
insanın retinasına 30 yaşındaki bir insana göre üçte
bir oranında daha az ışık ulaşır.

Konilerin yoğunluğu, fovea’nın dışındaki bölgede
azalır. Bu çevre bölgelerde çubuklar daha yoğundur.
Retinadaki çubukların yoğunluğu fovea’daki koniler
kadar fazladır. Ama ancak birbirine komşu 100 kadar
çubuğun ışık sinyalleri birleşerek beyne sinirler yoluyla ulaşabilir. Bu birleşme, cisimlerdeki ince ayrıntıları
görmemizi engeller fakat üzerine az ışık düşmüş
cisimleri görmemizi sağlar. Çünkü çubuklarda birçok küçük sinyal birleşerek daha kuvvetli bir sinyal
oluşturur. Bu nedenledir ki sönük bir yıldızın parlaklık
tahmini için, yıldıza doğrudan değil de gözümüzü
kenarlara doğru kaçırarak bakmalıyız.

Normal bir göz kendisinden 7.5 santimetre ile sonsuz arasında bulunan tüm cisimleri net görebilir.
Değişik uzaklıktaki cisimleri netleştirebilme özelliği,
“gereksinim karşılama” olarak adlandırılır. Farklı cisim
uzaklıklarında çalışabilmek için sabit odak uzunluğunda bir objektif ve farklı cisim uzaklıkları kullanan
fotoğraf makinelerinden ayrı olaRetina bir fotoğraf makinesindeki
rak, gözün görüntü uzaklığı sabit
film gibi davranır. Üzerinde koni
olup yaklaşık 2.1cm civarındadır
göz
bebeği (kornea tabakası ve göz merceği
ve çubuk denilen 130 milyon ka- optik
sinir
göz merceği
dar ışığa duyarlı hücre vardır. Bu
ile retina arasındaki uzaklık) ve
hücreler tarafından emilen ışık, bir
değişken odak uzaklığına sahip
retina
fotokimyasal etkileşim başlatır ve
bir mercek sistemi vardır. Uzak
koni ile çubuklarda elektrik akımlacisimlere bakarken göz mercek
rı yaratır. Her birinde oluşan akım,
kasları gevşeyerek merceği daha
çok karmaşık bir ağda birleşir ve
düz hale getirir. Bu durumda odak
optik sinirler yolu ile beyine iletilir.
uzaklığı artar ve cisim retinada
Ne gördüğümüz, ışık emen hangi
oluşur. Göz merceğinin bükümü
koni ve çubuğun etkilendiği ve
sabitken cisim göze yaklaşırsa,
hangi elektrik sinyallerinin ağ yolu ile beyne iletil- görüntü retinanın arkasında oluşur ve bulanıklaşır.
diği ve beynin bu sinyalleri nasıl işlediğine bağlıdır. Bunu önlemek için göz merceği kasları kasılır, göz
Gözümüz, hangi bilgiler gönderilir, hangileri dikkate merceğini ovalleştirir ve odak uzaklığını azaltır.
alınmaz diye sürekli bir “düşünce” içindedir.
Odak uzaklığı azalınca görüntü ileri doğru kayar ve
tekrar retina üzerinde odaklanır. Birkaç saat kitap
Konilerin yoğunlaştığı retina bölgesine fovea (sarı okuduktan sonra gözünüzün yorulmasının nedeni,
nokta) denir. Fovea, 0.3 mm çapındadır ve üzerinde göz merceği kaslarının uzun süre yakına odaklanmak
10,000 adet koni bulunurken hiç çubuk barındırmaz. için gergin kalmasıdır.
Bu bölgedeki herbir koninin sinyallerini beyne ileten
ayrı özel optik sinirler vardır. Bu küçük alanda çok Gözün en uzak noktası, dinlenmiş bir gözün bir cismi
fazla sinir bulunduğundan, bu alan parlak cisimlerin odaklayabileceği en uzak noktadır. Gözün en yakın
ince ayrıntılarını ayırt etmek için gözün kullandığı en noktası ise yorgun bir gözün bir cismi odaklayabileönemli bölgedir. Çok duyarlı görsel görev yapmasının ceği en yakın mesafedir. Normal bir gözün en uzak
yanında fovea ve göz retinasının diğer bölgelerindeki noktası sonsuz olup (Ay’ı ve yıldızları odaklayabiliriz),
koniler ışığın değişik renklerini ayırt etmekte uzman- en yakın noktası yaklaşık 7.5 cm’dir. Bu değişken
laşmışlardır. Konilerin üzerine düşen rengin şiddeti “yakınlaştırıcı merceğin” yakını odaklama noktası yaş
yetersiz olduğundan yıldızların renklerini “görme” ilerledikçe artarak 40 cm’ye kadar çıkar, harita ve
yeteneğimiz çok azdır. Ayrıca yaşımız ilerledikçe göz aletleri okumak zorlaşır. Yaşlanan gözümüz, zaman
merceği camının saydamlığının azalması da başka bir içinde evreni algılamamızı değiştirmektedir.
etkendir. Bebeklerin göz mercekleri, tayfın mor ötesi
bölgesinde 3500 angströme kadar ışığı geçirebilecek
derecede saydamdır.
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Bölüm 3 – DEĞİŞKEN YILDIZLAR HAKKINDA
Değişken Yıldızların İsimlendirilmesi

Verilen örneklerin birinde, isimden sonra gelen
“A” harfi dikkatinizi çekebilir. Bunun anlamı, o
yıldızın yakınlarında daha sonra keşfedilmiş 140512B adında diğer bir değişkenin varlığıdır.

Bir değişken yıldızın adı genellikle bir ya da
iki büyük harf, ya da bir Yunan harfi ve onu
izleyen 3 harfli takımyıldız kısaltmasından
meydana gelir. Ayrıca, V746 Oph ve V1668 Cyg
gibi değişken yıldız isimleri de vardır. Bunlar,
içinde bulundukları takımyıldızı tarifleyen tüm
kombinasyonların tükendiği yıldızlardır (örneğin,
V746 Oph, Yılancı takımyıldızında keşfedilmiş
746. değişkenin adıdır). Değişken yıldız adları
üzerine daha geniş açıklamayı sağdaki kutuda
bulabilirsiniz.

Değişken Yıldızların İsimlendirilmesi
Değişken yıldız isimleri, Uluslararası Astronomi
Birliği (I.A.U.) tarafından atanan bir komite
tarafından belirlenir. Adlandırma, bir takımyıldız
içindeki değişken yıldızların keşfedilme
sırasına göre yapılır. Bulunan yıldızın eğer
Yunan harfi ile başlayan ismi varsa, yıldız o
adla anılmaya devam eder. Aksi takdirde, bir
takımyıldızdaki ilk değişken yıldız R harfi ile
adlandırılır, ondan sonraki S olur ve bu şekilde
Z’ye kadar devam eder. Bir sonraki yıldız RR
olarak isimlendirilir, sonra RS’den RZ’ye kadar;
SS’den SZ’ye kadar adlandırma devam eder ve
böylece ZZ’ye gelinir. Bundan sonra alfabede
başa dönülür, ve AA, AB ile başlayıp QZ’ye
kadar devam eder. J harfinin kullanılmadığı
bu sistem 334 ismi kapsar. Samanyolu’ndaki
bazı takımyıldızlarda o kadar çok değişken
yıldız vardır ki, bunlar için ek terimler
gerekmektedir. QZ’den sonraki değişkenler
V335, V336 vb. olarak adlandırılırlar. Sonra
yıldızları simgeleyen harfler Tablo 3.1’de
görüldüğü gibi takımyıldızın latince adının –in
hali ile birleştirilir. En yaygın olarak, AAVSO’ya
yollanacak raporlarda zorunlu olduğu gibi, üç
harflik kısaltma kullanılır.

Örnekler:
SS Cyg		
alpha Ori
		
Z Cam		
V2134 Sgr
				
Tablo 3.1 (sayfa 22-23) tüm takımyıldızların
resmi kısaltmalarını göstermektedir.
Ayrıca bazı özel isimlendirme türleri de vardır.
Örneğin, bazen yıldızlara Değişken Yıldız Genel
Kataloğu editörleri kalıcı isimlerini koyana kadar,
geçici isimler verilmektedir. Kuğu takımyıldızında
1998’de keşfedilen bir nova olan N Cyg 1998
buna bir örnektir. Bir başka durum, değişken
olduğu tahmin edilen, ama henüz kesinleşmemiş
bir yıldız için de geçerlidir. Bu yıldızlara NSV
251 ya da CSV 3335 gibi isimler verilmektedir.
Bunların adlarının ilk kısmı, yayınlandıkları
kataloğun adını taşır; ikinci kısmı da yıldızın o
kataloğa giriş sıra numarasıdır.

Bu terminolojik sistem ilk defa 1800’lerin
ortalarında Friedrich Argelander tarafından
ortaya atılmıştır. Argelander’in bu sıralamaya
büyük R ile başlamasının iki nedeni vardı:
Küçük harfler ve alfabenin ilk sırasındaki harfler
diğer cisimlere ayrılmış; büyük harfler ve
alfabenin sonlarındaki harfler kullanılmamıştı.
Ayrıca Argelander yıldız değişkenliğinin nadir
bir olay olduğunu ve bir takımyıldız içinde
9’dan fazla değişken yıldızın yer alamayacağını
düşünüyordu (bugün bunun kesinlikle doğru
olmadığını biliyoruz).

Değişken Yıldız Tanımları
Asıl ismine ek olarak, bir değişken yıldız Harvard
Tanımı ile de ifade edilebilir. Bu tanım kısaca
yıldızın konum koordinatlarının, 1900’lü çağa
ait sağ açıklık (R.A.) değerleri saat ve dakika
cinsinden ve artı ya da eksi derece olarak dik
açıklık (Dec.) değerlerinin belirtilmesidir. Bir
sonraki sayfada Harvard Tanımı ile ilgili ek
bilgiler verilmiştir.
örnekler:
		

2138+43
0214-03

1405-12A
1151+58
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Değişken Yıldızların Harvard Tanımı - Margaret W. Mayall
Journal of the AAVSO, Cilt 5, Sayı 1’den alınmıştır
1800’lerin sonu ile 1900’lerin başında Harvard Üniversitesi Gözlemevi, değişken
yıldız araştırmalarının merkezi durumundaydı. Müdür Edward C. Pickering gerek
fotoğraf çekimiyle, gerekse görsel gözlem yapılmasını cesaretlendiriyordu.
Gözlemevi tarafından birçok değişken yıldız kataloğu yayınlanmıştı. Bilinen
değişkenlerin sayısı o kadar fazlaydı ki, gökbilimciler onları gökyüzünde
yerleştirmek için sadece takımyıldızların içinde listelemekten daha iyi yöntemlere
gerek duydular. Bunun sonucunda, 1903 Gözlemevi Yıllığı cilt 48, sayfa 93’te
anlatıldığı şekilde Harvard Tanımı ortaya çıktı.
Birçok önerilerde bulunulduktan sonra 1900 çağındaki Sağ Açıklık ve Dik Açıklık
değerlerini işaret eden 6 rakamda karar kılındı. Bu yöntem kesin yer bildirmek
amacı taşımamaktadır. Sözlük anlamında olduğu gibi sadece “işaret” eder.
Adlandırmanın saptanması için kullanılan yöntem bazı karışıklıklara neden
olmuştur.
Bir değişken yıldızın konumunun, 1900’lü yıla ait saat, dakika ve saniye cinsinden
Sağ Açıklık ile; derece, dakika ve ondalık yay derecesi cinsinden Dik Açıklık
olarak verildiğini varsayalım. Harvard Tanımı’ma göre ilk yapmamız gereken,
Sağ Açıklık değerlerini saat, dakika ve ondalık ile, Dik Açıklıkları da derece ve
tam yaydakika değerlerine getirmek olacaktır. Ondan sonra Sağ Açıklığın 1/10
küsüratlarını ve Dik Açıklığın dakikalarını atmamız gerekecektir. Kalan 6 rakam,
Harvard Tanımı’nı oluşturmuş olacaktır.
Güney yarımküredeki değişkenler için Dik Açıklık değerlerinin önüne eksi işareti
getirilir, ya da dereceler altı çizgili ya da yatık (italik) yazılır.
Belirsiz durumlar özel bir kural ile çözülür. Örneğin, Sağ Açıklık değeri 21 saniye
ile bitiyorsa, onda bir dakika elde etmek için 60’a bölününce 0.35 çıkacaktır.
Böyle durumlarda en yakın çift rakam seçilir, bu örnekte 0.4. Başka örnekler
olarak 51 saniye, ondalık 8’i, 57 saniye ise bir sonraki dakikanın ondalık 0’ını
verir. Dik Açıklık değerlerini düzeltirken, kritik duruma 59cu dakikada ulaşılır.
Bu durumda, ondalıklar 5 ya da daha büyükse, adlandırmanın son iki rakamını
bir sonraki dereceye getirmek gerekir.
ÖRNEKLER
RR And
SU And
TW Aqr
U Aur

Koordinatlar(1900)		
İndirgeme 		
Adlandırma
h
m
s
h
m
00 45 57 + 33°50’.0
00 46. 0 + 33°50’ 		0046+33
23 59 28
+ 42 59.7
23 59.5
+ 43 00 		2359+43
20 58 55
– 02 26.5
20 58.9
– 02 26 		2058–02
05 35 38
+ 31 59.4
05 35.6
+ 31 59 		0535+31

Sağ Açıklık değeri 57 saniye va daha fazlaysa dakikanın bir birim arttırılacağı,
adlandırma kuralını hatırlamanın basit bir yoludur. Eğer daha az ise, dakika
değişmeyecektir. Dik Açıklık için, eğer dakika 59.5 ve fazlaysa, Dik Açıklık 1°
artacaktır; az ise aynı kalacaktır.
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Tablo 3.1 — Takımyıldız İsimleri ve Kısaltmaları
Aşağıdaki tablo, takımyıldız isimlerinin I.A.U. tarafından kabul edilmiş halini göstermektedir. Her
takımyıldız için Latince ismi, yalın ve –in hali, 3 harfli kısaltması ve Türkçe karşılığı verilmiştir.
Latince Adı

-in hali

Kısaltma

Türkçe Adı

Andromeda
Antlia
Apus
Aquarius
Aquila
Ara
Aries
Auriga
Bootes
Caelum
Camelopardalis
Cancer
Canes Venatici
Canis Major
Canis Minor
Capricornus
Carina
Cassiopeia
Centaurus
Cepheus
Cetus
Chamaeleon
Circinus
Columba
Coma Berenices
Corona Austrina
Corona Borealis
Corvus
Crater
Crux
Cygnus
Delphinus
Dorado
Draco
Equuleus
Eridanus
Fornax
Gemini
Grus
Hercules
Horologium
Hydra
Hydrus

Andromedae
Antliae
Apodis
Aquarii
Aquilae
Arae
Arietis
Aurigae
Bootis
Caeli
Camelopardalis
Cancri
Canum Venaticorum
Canis Majoris
Canis Minoris
Capricorni
Carinae
Cassiopeiae
Centauri
Cephei
Ceti
Chamaeleontis
Circini
Columbae
Comae Berenices
Coronae Austrinae
Coronae Borealis
Corvi
Crateris
Crucis
Cygni
Delphini
Doradus
Draconis
Equulei
Eridani
Fornacis
Geminorum
Gruis
Herculis
Horologii
Hydrae
Hydri

And
Ant
Aps
Aqr
Aql
Ara
Ari
Aur
Boo
Cae
Cam
Cnc
CVn
CMa
CMi
Cap
Car
Cas
Cen
Cep
Cet
Cha
Cir
Col
Com
CrA
CrB
Crv
Crt
Cru
Cyg
Del
Dor
Dra
Equ
Eri
For
Gem
Gru
Her
Hor
Hya
Hyi

Andromeda
Pompa
Cennet Kuşu
Kova
Kartal
Sunak
Koç
Arabacı
Çoban
Çelikkalem
Zürafa
Yengeç
Av Köpekleri
Büyük Köpek
Küçük Köpek
Oğlak
Gemi Karinası
Kraliçe
Erboğa
Kral
Balina
Bukalemun
Pergel
Güvercin
Bereniçe’nin Saçı
Güney Tacı
Kuzey Tacı
Karga
Kupa
Güney Haçı
Kuğu
Yunus
Kılıç Balığı
Ejderha
Tay
Irmak
Ocak
İkizler
Turna
Herkül
Saat
Su Yılanı
Küçük Suyılanı
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Tablo 3.1 — Takımyıldız İsimleri ve Kısaltmaları (devamı)
Latince Adı

-in hali

Kısaltma

Türkçe Adı

Indus
Lacerta
Leo
Leo Minor
Lepus
Libra
Lupus
Lynx
Lyra
Mensa
Microscopium
Monoceros
Musca
Norma
Octans
Ophiuchus
Orion
Pavo
Pegasus
Perseus
Phoenix
Pictor
Pisces
Piscis Austrinus
Puppis
Pyxis
Reticulum
Sagitta
Sagittarius
Scorpius
Sculptor
Scutum
Serpens
Sextans
Taurus
Telescopium
Triangulum
Triangulum Australe
Tucana
Ursa Major
Ursa Minor
Vela
Virgo
Volans
Vulpecula

Indi
Lacertae
Leonis
Leonis Minoris
Leporis
Librae
Lupi
Lyncis
Lyrae
Mensae
Microscopii
Monocerotis
Muscae
Normae
Octantis
Ophiuchi
Orionis
Pavonis
Pegasi
Persei
Phoenicis
Pictoris
Piscium
Piscis Austrini
Puppis
Pyxidis
Reticuli
Sagittae
Sagittarii
Scorpii
Sculptoris
Scuti
Serpentis
Sextantis
Tauri
Telescopii
Trianguli
Trianguli Australis
Tucanae
Ursae Majoris
Ursae Minoris
Velorum
Virginis
Volantis
Vulpeculae

Ind
Lac
Leo
LMi
Lep
Lib
Lup
Lyn
Lyr
Men
Mic
Mon
Mus
Nor
Oct
Oph
Ori
Pav
Peg
Per
Phe
Pic
Psc
PsA
Pup
Pyx
Ret
Sge
Sgr
Sco
Scl
Sct
Ser
Sex
Tau
Tel
Tri
TrA
Tuc
UMa
UMi
Vel
Vir
Vol
Vul

Kızılderili
Kertenkele
Aslan
Küçük Aslan
Tavşan
Terazi
Kurt
Vaşak
Çalgı
Masa
Mikroskop
Tekboynuz
Sinek
Cetvel
Yarim Kuadrant
Yılancı
Avcı
Tavus Kuşu
Kanatlı At
Kahraman
Anka Kuşu
Ressam
Balıklar
Güney Balığı
Pupa
Pusula
Ağ
Ok
Yay
Akrep
Heykeltraş
Kalkan
Yılan
Sektant
Boğa
Teleskop
Üçgen
Güney Üçgeni
Tukan
Büyük Ayı
Küçük Ayı
Yelken
Başak
Uçan Balık
Tilki
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Değişken Yıldız Türleri

Işık Eğrisi Nedir?

İki çeşit değişken yıldız vardır: iç etkenli
(intrinsic) ki bunların değişkenliği yıldızın içinde
ya da yıldız sistemindeki fiziksel değişiklikten
oluşur ve dış etkenli (extrinsic) ki bunlar başka
bir yıldızın örtmesi ya da yıldız sistemindeki
dönmeden kaynaklanan tutulma nedeniyle
ortaya çıkar. Değişken yıldızlar genellikle
dört farklı sınıfa ayrılırlar. İç etkenli olanlar,
zonklayan ve kataklismik (patlayan) ve
dış etkenliler, örten çift yıldızlar ve dönen
yıldızlar.

Değişken yıldız gözlemleri, bir ekseninde
görünür parlaklık (kadir), diğerinde birimi
genellikle Jülyen Günü (JG) olan zaman
cinsinden ışık eğrisi denen bir grafik üzerine
işaretlenir. Y-ekseninde parlaklık ölçeği
aşağıdan yukarı doğru artacak şekilde ve Xekseninde gün, soldan sağa artacak şekilde
çizilir.

parlaklık

Genellikle yeni başlayanlara, uzun dönemli ve
yarı düzenli değişkenleri gözlemeleri öğütlenir.
Bu yıldızların değişkenlikleri yüksek genliklidir,
sayıları çoktur ve birçoğu parlak yıldızlara
yakın konumda olduklarından, yerleri kolayca
bulunur.

zaman

Bu bölümde her sınıftan ana tipler hakkında
kısa bilgiler verilmektedir. Ayrıca yıldızların
tayf tiplerinden de bahsedilmektedir. Yıldızların
tayfı ve evrimleri hakkında daha fazla bilgi
edinmek istiyorsanız, bu konuları temel gökbilim
yazılarında ya da Ek-3’te sözü edilen kitapların
bazılarında bulabilirsiniz.

Yıldızların dönemsel davranışları hakkındaki
bilgiler, örten çift yıldızların yörünge
dönemleri ve yıldız patlamalarının düzenlilik
ya da düzensizlik derecesi, ışık eğrisinden
yararlanılarak bulunabilir. Işık eğrisinin daha
ayrıntılı incelenmesi, gökbilimcilerin yıldızların
kütlelerini ya da boyutlarını hesaplamasını
sağlar. Onlarca yıllık gözlem verileri, bir
yıldızın değişim dönemini açığa çıkartır. Hatta
bu durum, yıldızın yapısal değişikliğinin bir
işareti bile olabilir.

ZONKLAYAN DEĞİŞKENLER
Zonklayan değişkenler, yüzey katmanlarında
dönemsel genişleme gösteren yıldızlardır.
Zonklamalar, radyal (merkezden yayılan) ya
da radyal olmayan şekildedir. Radyal atımlı
bir yıldızın biçimi küresel kalır, oysa ki radyal
olmayan atımlar yapan bir yıldız, dönemsel olarak
küresellikten sapabilir. Aşağıdaki zonklayan
değişken yıldız tipleri, atım dönemleri, kütleleri
ve yıldız etrafındaki evrimsel durumları ile
atım karakterleri bakımından birbirlerinden
ayrılabilir.

Evre Eğrileri
Evre diyagramları (“katlanmış ışık eğrisi“
olarak da bilinir) Sefeid değişkenleri ve
tutulan çift yıldızlar gibi dönemsel yıldızların
davranışlarını incelemek için yararlı araçlardır.
Bir evre diyagramında birden fazla parlaklık
değişikliği dönemi birbiri üstüne bindirilmiştir.
Kadire karşılık Jülyen Günü şeklinde çizilen
normal eğriler yerine, gözlemler “dönem
başından ne kadar uzak” durumunun bir
fonksiyonu olarak çizilir. Bir çok değişkenin
dönemi, maksimum parlaklıkta (evre=0)
başlar, azalarak minimumdan geçer ve
tekrar maksimuma ulaşır (evre=1). Tutulma
değişkenlerinde sıfır fazı tutulma ortasında
(minimum) oluşur. Evre diyagramına bir örnek
olarak Sayfa 28’de, beta Persei’nin özgün ışık
eğrisi verilmiştir.

Sefeidler — Sefeid değişkenleri, 1 ila 70 günlük
dönemler halinde ve 0.1 ila 2 kadir parlaklığı
arasında zonklarlar. Bu dev yıldızlar maksimum
kadirde iken yüksek ışınımda ve F tayf sınıfında,
minimum kadirde ise G’den K’ya kadarki tayf
konumundadır. Bir Sefeid’in tayf sınıfı harfi ne
kadar sonra ise, dönemi de o kadar uzundur.
Sefeidler, dönem / parlaklık bağlantısına uyarlar
ve parlak ve kısa dönemli olduklarından öğrenci
projeleri için çok uygundurlar.
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Mira — Bu kırmızı dev değişkenler 80 ila
1000 gün arası döneme sahiptir ve görünür
parlaklıkları 2.5 kadirden fazla değişir.

Sefeid — delta Cep

Yarı Düzenli — Bunlar yarı düzenli ya da düzensiz
aralıklarla ışık değişikliği dönemleri gösteren dev
ya da süper devlerdir. Dönemleri 30 ila 1000
gün arasındadır ve parlaklık değişimleri 2.5
kadirden azdır.

4

5
2450000

2450025
Jülyen Günü

2450050

RR Lyrae Yıldızları — Bunlar kısa dönemli (0.05
ile 1.2 gün), zonklayan, genellikle A sınıfı tayflı
beyaz dev yıldızlardır. Sefeidlerden daha yaşlı
ve daha az kütlelidirler. RR Lyrae yıldızlarının
değişim genliği 0.3 ile 2 kadir arasındadır.
RV Tauri Yıldızları — Bunlar, karakteristik ışık
eğrileri derinden sığa değişen minimumlar
gösteren sarı süper devlerdir. Dönemleri, 30
ile 150 gün aralığında iki derin minimum ile
tariflenir. Parlaklık değişimleri 3 kadir kadar
olabilir. Bunların bazıları yüzlerceden binlerce
güne kadar sürebilen uzun dönem değişkenliği
gösterirler. Genellikle tayf sınıfları G ile K
arasındadır.

6

Parlaklık

Parlaklık

3

Yarı Düzenli — Z UMa

8

10
2450000

2450500
Jülyen Günü

2451000

Düzensiz Değişkenler — Çoğu kırmızı dev olan
bu yıldızlar, zonklayan türdendir. Adından da
belli olduğu gibi ışık değişiklikleri genellikle
dönemsel olmayıp, bazen de belli belirsiz bir
dönemleri vardır.

RV Tauri — R Sct

KATAKLİSMİK DEĞİŞKENLER

6

8
2443000

2443500
Jülyen Günü

2444000

Uzun Dönemli Değişkenler (LPV) – Bunlar,
dönemleri 30 ile 1000 gün arasında değişen
zonklayan kırmızı dev ya da süperdevlerdir.
Tayfları genellikle M, R, C ya da N türündendir.
Mira ve Yarı Düzenli diye 2 alt sınıfı vardır.

Parlaklık

0

Patlayan değişkenler olarak da bilinirler. Adının
işaret ettiği gibi ara sıra yüzey tabakalarında
ya da derinliklerinde termonükleer etkileşimler
sonucu zaman zaman çok güçlü patlamalar
görülür.

Mira (omicron Ceti)

2

Parlaklık

Parlaklık

4

10

2450500
Jülyen Günü

2447300
Jülyen Günü

2447800

Süpernovalar — Bu dev yıldızlar ani ve dramatik
değişimler gösterir ve bir felaket patlaması
sonunda parlaklıkları 20 kadir ya da daha fazla
artabilir.

8

12
2450000

6

14
2446800

4

SN 1987A

2451000

25

Tekrarlayan Nova — RS Oph
4

Parlaklık

eta Car

8
12

2438000

U Geminorum — Minimum parlaklıkta geçen
sessizlik (etkinsizlik) devresinden sonra
birdenbire parlarlar. Yıldızına göre bu olay 30500 günde bir olur ve 5-20 gün kadar sürer.

Parlaklık

8

Parlaklık

6
12

Parlaklık

9

Tekrarlayan Novalar — Novalar gibidirler, fakat
kaydedilmiş tarihleri boyunca iki ya da daha
fazla düşük güçte patlamalar yaşamışlardır.

2450500
Jülyen Günü

2451000

Z Camelopardalis — Fiziksel olarak U Gem
yıldızlarına benzerler. “Hareketsiz duruş”
diye adlandırılan bir sabit parlaklık evresiyle
bölünen ve tekrarlanan değişimler gösterirler.
Hareketsizlik evresi, maksimum ile minimum
arasında yaklaşık üçtebir parlaklık seviyesinde
çakılı olarak birkaç tekrar boyunca sürer.

Nova — V1500 Cyg

2443500
2444500
Jülyen Günü

U Gem

12

16
2450000

0

18
2442500

2448000

Cüce Novalar – Bunlar, güneşimizden biraz
daha soğuk bir kırmızı cüce, bir beyaz cüce ve
onu çevreleyen bir birikim diskinden oluşan,
birbirlerine yakın çiftlerdir. Beyaz cücenin
dengede olmayan diskten çektiği madde
nedeniyle parlaklık 2 ila 6 kadir arasında
artabilir. U Gem, Z Cam, ve SU UMa yıldızları
olmak üzere üç alt sınıfları vardır.

Dalgalar halinde kabaran dev bir gaz ve
toz bulutu çifti halindeki dev kütleli Eta
Carinea yıldızının bu hayret verici görüntüsü
NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından
elde edilmiştir. Bu yıldız 150 yıl önce ani bir
patlamayla bugün güney gökyüzünün en parlak
yıldızlarından biri haline gelmiştir. Bir süpernova
patlaması kadar ışık yaydığı halde patlamayı
atlatabilmiştir.

Novalar — Bu yakın çift yıldız sistemleri, birincil
yıldızı etrafında madde biriken bir beyaz cüce
ve ikincil yıldızı düşük kütleli (güneşimizden
biraz daha soğuk) bir ana kol yıldızından oluşur.
İkincilden akan maddenin zamanla birikip beyaz
cücenin yüzeyinde nükleer patlama yaratarak
yanmasıyla sistemin parlaklığı bir ila birkaç
yüz gün süresince 7 ila 16 kadir arasında artar.
Patlamadan sonra yıldız yıllar içinde yavaş yavaş
eski parlaklığına döner. Maksimum parlaklık
civarında yıldızın tayfı A ya da F dev yıldızları
gibidir.

2443000
Jülyen Günü

11
13

2450700
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Z Cam

2450850
Jülyen Günü

2451000

SU Ursae Majoris — Bunlar da fiziksel olarak
U Gem yıldızlarına benzer. Sistemin 2 değişik
parlaması vardır; biri sönük, sık ve 1-2 günlük
kısa süreli; diğeri parlak, daha seyrek ve 10-20
gün süren “süper parlama” şeklindedir. Süper
parlamalar sırasında küçük dönemsel değişimler
(süper tepeler) belirir.

Simbiyotik — Z And
6

SU UMa
Parlaklık

Parlaklık

10

Simbiyotik Yıldızlar — Bu kapalı çift yıldız
sistemleri bir kırmızı dev ve bir sıcak mavi
yıldızdan oluşur; her ikisi de bir bulutsu içindedir.
Yarı dönemsel, nova benzeri parlamalar
gösterirler, genlikleri 3 kadir kadar olabilir.

12

10

12
2439000

14
16
2451100

8

2451150
Jülyen Günü

2451200

2441000
Jülyen Günü

2443000

R Coronae Borealis – Bunlar nadir, parlak,
hidrojen fakiri, karbon zengini süper devler olup,
zamanlarının çoğunu maksimum parlaklıkta
geçiren, bazen de düzensiz aralıklarla 9 kadir
kadar sönebilen yıldızlardır. Sonra yavaşça
birkaç aydan bir yıla kadar olan dönemde
yeniden maksimum parlaklıklarına ulaşırlar. Bu
grubun üyelerinin tayf türleri F’den K’ya ve R’ye
kadar değişir.

U Geminorum
Aşağıda U Gem’in, parlama öncesi ve parlama
başladıktan sonra 20 saniyelik görüntüleri
verilmiştir. Resimler, AAVSO Müdürü Arne Henden
tarafından, A.B.D. Donanma Gözlemevi’nin
Flagstaff, Arizona’daki 1.0-m’lik teleskopu ve
V (görsel) filtreli bir CCD ile çekilmiştir. Onların
altında ressam Dana Berry’nin, U Gem sistemini
canlandırması (sağda güneş benzeri yıldız,
solda beyaz cüce ve beyaz cüceyi saran disk)
görülmektedir.

R CrB

Parlaklık

4
8
12

2447000

2447500
Jülyen Günü

2448000

ÖRTEN ÇİFT YILDIZLAR
Yörünge düzlemleri bakış çizgimize yakın çiftli
sistemlerdir. Üyeleri düzenli olarak birbirlerini
örterler ve görünür parlaklıklarında belirgin
azalmalar olur. Sistemin yörünge dolanım
dönemiyle aynı olan tutulmanın dönemi birkaç
dakikadan yıllara kadar olabilir.

27

Örten Çift — beta Per

DÖNEN YILDIZLAR
Işıklarında, yüzeylerindeki koyu ya da parlak
beneklerden ya da bölgelerden (“yıldız lekeleri”)
kaynaklanan ufak değişiklikler gösterirler. Dönen
yıldızlar genellikle çiftli sistemlerdir.
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Cesaret! İleriye doğru atılan her adım bizi hedefe daha çok yaklaştıracaktır. Ona erişemezsek
dahi en azından gelecek nesiller, boşa vakit harcadığımızdan ya da kendilerinin yolunu açmak için
çabalamadığımızdan yakınmazlar.
– Friedrich Argelander (1844)
“değişken yıldız biliminin babası”
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Bölüm 4 – JÜLYEN GÜNÜ VE SAATİNİN HESAPLANMASI
AAVSO’ya iletilen değişken yıldız gözlemleri
mutlaka Jülyen Günü (JG) ve günün ondalık
kısmı verilerek Greenwich Ortalama Gökbilim
Saati (Greenwich Mean Astronomical
Time - GMAT) cinsinden iletilmelidir. Bu,
çok kullanışlı ve anlaşılır olması nedeniyle
gökbilimciler tarafından tercih edilen standart
bir zaman birimidir. Avantajları ise şu şekilde
sıralanabilir:

Örnek A ve B için 3 Haziran 2005 = 2,453,525
bulunur.
4) Gözlem yaptığınız saat ve dakikanın
ondalık karşılığını tablo 4.1’den bulunuz
ve hesapladığınız JG‘nün sağına ondalık
kısım olarak ekleyiniz. Gördüğünüz üzere
bu tablo bulunduğunuz yerin boylamını,
dolayısı ile bulunduğunuz zaman dilimini
hesaba kattığından elde ettiğiniz zaman
GMAT cinsinden ifade edilmiştir. Tablo 4.1’de
görüldüğü gibi eğer yukarıdaki örneklerde
gözleminizi 15 derece doğu boylamında
yapıyorsanız, saat 8:34’e denk gelen GMAT
ondalığı 0.3 olarak çıkar. Eğer gözlem saat
15:16’da yapılıyor ise 0.6 olur.

- Bir gökbilim günü tam öğle vakti başlar ve
biter, bu nedenle gecenin ortasında takvim
gününü değiştirmeniz gerekmez.
- Bir tek rakam ile gün, ay, yıl, saat ve dakikayı
ifade edebilirsiniz.

0°

Aşağıda JG ve GMAT ondalığının kolayca nasıl
hesaplandığı açıklanmıştır.
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1) Gözlem yaptığınız gün ve saati 24 saat
formatı doğrultusunda yerel öğlen saatinden
başlayacak şekilde kaydedin. Bunu yaparken
24 saat formatını kullanın. Örnek:
A. 3 Haziran, saat 21:34 = 3 Haziran 9:34
şeklinde yazılmalı
B. 4 Haziran, saat 04:16 = 3 Haziran
16:16 şeklinde yazılmalı
Gördüğünüz gibi bir gökbilim günü öğlen
başlayıp öğlen bittiğinden gözlem günü gece
yarısından sonra değişmemektedir.
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Bundan sonra, 4. adımda bulduğunuz ondalık
kısmı 3. adımda bulduğunuz rakamın sağına
ekleyiniz. Bu durumda yukarıda verdiğimiz 2
örnekte JG şu hale gelir:

2) Eğer gözlem yaptığınız sırada yaz saati
uygulaması varsa o zaman standart zamanı
bulmak için hesaplarınızdan bir saat
çıkartınız.

A.
B.

A. 3 Haziran 9:34 = 3 Haziran 8:34
şeklinde yazılmalı
B. 3 Haziran 16:16 = 3 Haziran 15:16
şeklinde yazılmalı

JG = 2453525.3
JG = 2453525.6

İzleyen sayfada yerel saatinizi JG/GMAT’a
dönüştürme örnekleri verilmiştir. Bu örnekleri
dönüştürmeler konusunu iyice öğreninceye
kadar inceleyin. Unutmayın ki, gözlem notlarını
tutarken doğru gün ve zamanı kayıt etmek
şarttır!

3) Şekil 4.1’deki takvimi kullanarak birinci
adımda hesapladığınız Jülyen Günü’nün
karşılığını tablodan bulunuz.
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Örnek Hesaplamalar

Bazı gözlemciler bu hesaplamalar için kendileri
bilgisayar yazılımları geliştirmişler ya da AAVSO
internet sitesinde bir örneği verilene benzeyen
hazır olanları kullanmaktadırlar:

Örnek 1 – Cambridge, MA, A.B.D.’de bulunan
bir gözlemci için (75o batı zaman diliminde, yaz
saatinde) 22 Haziran 2005 akşam saat 9:40‘ta
yapılan bir gözlem için:

http://www.aavso.org/observing/aids/jdcalendar.
shtml

Adım 1 : gökbilim saati 9:40, 22 Haz 2005
Adım 2 : 9:40-1 = 8:40 , 22 Haziran 2005
Adım 3 : JG = 2,453,544
Adım 4 : GMAT ondalığı = 0.6
Sonuç : 2,453,544.6

Jülyen Günü Nereden Geliyor?
Jülyen Günü sisteminde günler İ. Ö. 1 Ocak 4713
günü öğle saatinde başlamak üzere zamanımıza
kadar artarak gelmiştir. 16. yüzyılda yaşayan
Fransız bir bilim adamı olan Joseph Justus Scaliger
bu zamanı 3 önemli olayın kesişmesi olarak
saptamıştır. Bunlar 28 yıllık güneş turu, 19 yıllık
ay turu ve “Roma Endüksiyonu” denilen 15 yıllık
vergi dönemi!

Örnek 2 – Tokyo, Japonya’da bulunan bir
gözlemci için (135o doğu zaman diliminde)
10 Ocak 2005 saat sabah 1:15‘te yapılan bir
gözlem için:

Adım 1 : gökbilim saati 13:15, 9 Ocak 2005
Adım 2 : Yok (yaz saati değil)
Adım 3 : JG = 2,453,380
Adım 4 : GMAT ondalığı = 0.2
Sonuç : 2,453,380.2

UT, GMT, ve GMAT
Gökbilimdeki çoğu olayın saati evrensel zaman
(UT) cinsinden ifade edilir. Bu aynen Greenwich
İngiltere’de gece yarısı başlayan Greenwich
Ortalama Zamanı gibidir. Evrensel zamanı
hesaplamak için mevcut saate bulunduğunuz
yerin zaman dilimi farkını ekleyip çıkartmanız
gerekmektedir. Şekil 4.2’de verilen “Dünya
Zaman Dilimleri Haritası”nda bulunduğunuz
yerin zaman dilimi farkını rahatça bulabilirsiniz.
UT’yi, Greenwich Ortalama Gökbilim Saati’ne
(GMAT) dönüştürmek için 12 saat çıkartın.
Konuyu daha iyi kavramanız için iki referans
tablosu bu bölüme eklenmiştir.

Örnek 3 – Vancouver, BC, Kanada’da bulunan
bir gözlemci için (120o batı zaman diliminde)
14 Şubat 2005 saat sabah 5:21‘de yapılan bir
gözlem için:

Adım 1 : gökbilim saati 17:21, 13 Şub 2005
Adım 2 : Yok (yaz saati değil)
Adım 3 : JG = 2,453,415
Adım 4 : GMAT ondalığı = 1.1 (1 gün ekleyin)
Sonuç : 2,453,416.1
Örnek 4 – Auckland, Yeni Zelanda’da bulunan
bir gözlemci için (180o doğu zaman diliminde)
28 Nisan 2005 akşam saat 8:25‘de yapılan bir
gözlem için:

Tablo 4.2‘de 1996-2025 yılları arasında her ayın
sıfırıncı gününün Jülyen Günleri listelenmiştir.
Sıfırıncı gün (yani bir önceki ayın son günü),
tablodaki JG’ne takvim gününü ekleyerek,
yılın herhangi bir günü için Jülyen Günü’nü
hesaplama sırasında işinizi kolaylaştırır.

Adım 1 : gökbilim saati 8:25, 28 Nis 2005
Adım 2 : Yok (yaz saati değil)
Adım 3 : JG = 2,453,489
Adım 4 : GMAT ondalığı = - 0.9 (1 gün çıkartın)
Sonuç : 2,453,488.9

Örneğin: 28 Ocak 2005 için
= (Ocak 0 için JG) +28
= 2453371+28
= 2453399

Örnek 4’te görüldüğü üzere, gözlem yaptığınız
saat ile Tablo 4.1 ‘de listelenen saat tamamen
aynı ise, görülen iki ondalık kesirin büyüğü seçilir.
Sayfa 32’de verilen takvim AAVSO gözlemcilerine
her yıl gönderilen sayfalara bir örnektir. Burada
2005 yılının her ayının Jülyen Günü’nün son dört
hanesi yazılmıştır. (Gerçek takvimdeki Temmuz
ile Aralık ayları arasındaki aylar arka sayfadadır.)
Gerçek JG’ne tamamlamak için gözlem yaptığınız
güne karşılık verilen bu son 4 haneye 2,450,000
sayısının eklenmesi gerekir.

Tablo 4.3 bulunduğunuz günün GMAT
zamanının ondalık kısmını 4 haneye kadar
göstermektedir. Bu duyarlılık sayfa 45’deki Tablo
6.1’de verilen bazı özel değişken yıldızlar için
kullanılmaktadır.
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Şekil 4.1— JG Takvimi’ne Örnek
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Şekil 4.2 — Dünya Zaman Dilimleri Haritası

“Dünya Zaman Dilimleri Haritası” Central Laboratory of the Research Councils için Her Majesty
Nautical Almanac Office Copyright Council tarafından hazırlanmış ve izinleriyle kullanılmıştır.
.
33

Tablo 4.1 — Jülyen Günü’nün Ondalık Kesiri. Greenwich Ortalama Gökbilim Saati (GMAT) cinsinden
ifade edilen gözlem zamanının, bir günün on eşit parçaya bölünmüş şekliyle gösterilmesi için
kullanılan bir çizelgedir. Bunu kullanmak için bulunduğunuz yerin boylamını bulduktan sonra aşağıya
inerek gözlem yaptığınız saatin aralığını bulun (bulmanız gereken ilk saat gözlem saatinizden önce,
ikincisi ise gözlem saatinizden sonraki zamandır). Sonra burada en sola giderek gözlem gününüzün
Jülyen Gün cinsinden ondalık kesirini bulun. Bu kesir, bulduğunuz JG sayısının sağına, noktadan
sonra ondalık kesir olarak eklenecektir. Eğer gözlem zamanınız aşağıya inerken bulduğunuz saat
ile aynı ise, o aralık için verilen büyük ondalık kesiri kullanın.

105°B 120°B 135°B

150°B 165°B

u
gü slar
n ar
çiz as
gi ı
si

Ul

eu
tia
Al

Al

as

ka

n

bö
lg
e

Yu
ko
n

90°B

ğl
ık

75°B

Da

60°B

er

45°B

Pa
sifi
k

ı

ke

z

ya
ka
s

M

u
Do
ğ

nt
ik

Ja
n

At
la

de

r
la
Az
or

nd
la

30°B

o

15°B

Rí

İz

0°

a

Gr
ee
nw

ich

ei
ro

Batı Boylamı

180°B

0.1
3:36

2:36

6:01

5:01

4:01

3:01

8:24

7:24

6:24

5:24

4:24

3:24

2:24

10:49

9:49

8:49

7:49

6:49

5:49

4:49

3:49

2:49

13:12

12:12

11:12

10:12

9:12

8:12

7:12

6:12

5:12

4:12

3:12

2:12

15:37

14:37

13:37

12:37

11:37

10:37

9:37

8:37

7:37

6:37

5:37

4:37

3:37

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

6:00

20:25

19:25

18:25

17:25

16:25

15:25

14:25

13:25

12:25

11:25

10:25

9:25

8:25

21:48

20:48

19:48

18:48

17:48

16:48

15:48

14:48

13:48

12:48

11:48

10:48

22:13

21:13

20:13

19:13

18:13

17:13

16:13

15:13

14:13

13:13

22:36

21:36

20:36

19:36

18:36

17:36

16:36

15:36

22:01

21:01

20:01

19:01

18:01

Günün Ondalık Kısmı (GMAT)

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.0
0.1
0.2

#

Bu çizginin altındaki zamanlar için
noktanın solunda bulunan Jülyen
Günü’ne bir gün ve ondalığını ekleyin.

0.3

0.8

$

0.9

Ye
n
Ga i Gü
lle ne
r
y
W
ak
e
Is
la
nd
Ye
ni
Ze
la
nd
a

ny
a

r

105°D 120°D 135°D

Bu çizginin üstündeki zamanlar için noktanın
solunda bulunan Jülyen Günü’ne ondalığı ekleyip
bir gün çıkartın.

0.7

po

le
in
lip
Fi

90°D

Ja

d

75°D

an

60°D

Ta
yl

Ti

45°D

be

Om

t

sk

an
Um

m

Ir
ak

30°D

0.6

Günün Ondalık Kısmı (GMAT)

iy
e
Tü

15°D

rk

Or

0°

ta

Gr
ee

nw

Av
r

ich

up

a

Doğu Boylamı

150°D 165°D

180°D

3:00

4:00

5:00

6:00

3:25

4:25

5:25

6:25

7:25

8:25

3:48

4:48

5:48

6:48

7:48

8:48

9:48

10:48

0.0
3:13

4:13

5:13

6:13

7:13

8:13

9:13

10:13

11:13

12:13

13:13

0.1
3:36

4:36

5:36

6:36

7:36

8:36

9:36

10:36

11:36

12:36

13:36

14:36

15:36

6:01

7:01

8:01

9:01

10:01

11:01

12:01

13:01

14:01

15:01

16:01

17:01

18:01

8:24

9:24

10:24

11:24

12:24

13:24

14:24

15:24

16:24

17:24

18:24

19:24

20:24

10:49

11:49

12:49

13:49

14:49

15:49

16:49

17:49

18:49

19:49

20:49

21:49

22:49

13:12

14:12

15:12

16:12

17:12

18:12

19:12

20:12

21:12

22:12

15:37

16:37

17:37

18:37

19:37

20:37

21:37

18:00

19:00

20:00

21:00

20:25

21:25

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

34

Tablo 4.2 – 1996-2025 Yılları Arası Jülyen Günü Değerleri
Bu tabloyu kullanmak için gözlem yaptığınız takvim gününe (öğlen başlayıp öğlen biten gökbilim
saatine göre) bulunduğunuz yıl ve ayın sıfır gününe karşılık gelen listedeki rakamı ekleyin.Örneğin
6 Şubat 2015 tarihinde yapılan bir gözlem için Jülyen Günü 2457054 + 6 = 2457060 olarak
bulunur.
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Tablo 4.3 — JG Ondalıkları (4 basamağa kadar). Bu tabloda GMAT saatlerini tablonun en tepesinde,
dakikaları ise kenarlarda bulacaksınız. Bulduğunuz sütun ve satırların kesiştiği yerdeki 4 haneli
ondalık kesirin nerede ve nasıl kullanılacağı bu kılavuzun 31. sayfasında anlatılmıştır.
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Bölüm 5 – BİR GÖZLEM SEANSININ PLANLANMASI
Gözlem Planının Yapılması

rak değişmekle beraber kutup yıldızı etrafında
dönen ve hiç batmayan takımyıldızları hesaba
katmamıştır.

Her ayın başında genel bir plan yapıp, daha
teleskobunuzun başına geçmeden hangi yıldızları gözleyeceğinizi, onları gökyüzünde nasıl
bulacağınızı önceden belirleyin. Gözlem yapacağınız gece hazırladığınız planda iyileştirmeler
yapabilirsiniz. İyi bir plan yapmak size çok zaman kazandırır, hayal kırıklıklarını engeller, çok
verimli bir gece geçirmenizi sağlar.

Bu yıldızlar benim görebileceğim kadar parlak
mıdır? – Bir çok uzun dönemli değişken yıldızın en parlak ve en sönük olduğu tarihler her
yıl yayınlanan AAVSO bültenlerinde bulunur
(Bu bültenler hakkında daha fazla bilgiye 39.
sayfada ulaşabilirsiniz). Bu bülten herhangi bir
akşam için yıldızınızın parlaklığı hakkında bir ön
tahmin yapmanızı sağlar. Deneyimli gözlemciler,
teleskoplarının görme sınırından daha sönük
yıldızları gözlemek için vakit harcamazlar. Teleskopların görme sınırları hakkında daha fazla
bilgiye sayfa 16’da ulaşabilirsiniz.

Gözleyebileceğiniz Yıldızların Seçimi
Tavsiye edeceğimiz bir yöntem, önceden gözlem yapmayı planladığınız yıldızların listesini
önünüze alıp önce hangisine ait haritalara sahip
olduğunuza bakmanızdır. Sonra, gözlem yapmayı planladığınız tarih ve zamanı seçin ve kendi
kendinize aşağıdaki soruları sorun:

Tablo 5.1 – Gözlem Penceresi
Bu tablo her ayın 15’i itibarı ile güneş battıktan
2 saat sonrası ile gece yarısı arasındaki süre için
yaklaşık gözlem pencerenizi göstermektedir.

Gözlem yapmayı planladığınız yıldızlardan
hangileri gökyüzünde bulunuyor? Eğer elinizde
bir gökyüzü atlası ya da her ay çeşitli dergilerde bulunabilen takımyıldız haritaları varsa,
bunlara bakarak gözlem yapacağınız gece ve
saatte gökyüzünde hangi yıldızların olduğunu
ve bunları bulabilmek için hangi yöne bakmanız
gerektiğini çıkartabilirsiniz. Ancak bu haritalar
tüm gökyüzünü kapsar ve sizin ufkunuzun her
yönde açık olduğunu varsayar. Fakat ufkunuzun
bir kısmı bulunduğunuz yere göre ağaç, tepe ya
da binalar ile engellenmiş olabilir. O gece hangi
yıldızların görülebileceğini ayrıca Tablo 5.1’den
de saptayabilirsiniz. Bu tabloda her ay için gece
boyunca (yerel saatinize göre 21:00 ile gece
yarısı arasında) başucu noktasında (tam tepede) bulunan yıldızların Sağ Açıklıkları verilmiştir.
Bu tabloda yazılanlar ile programınızda seçmiş
olduğunuz yıldızların Sağ Açıklıklarının ilk iki
haneleri tutuyorsa, bu yıldızlar o gece için programa alınabilinirler. (Sayfa 22 ve 23’de yıldız isim
ve kısaltmaları ile ilgili ek bilgiler bulabilirsiniz.).
Ancak bu tablo ayın 15’ine göre hazırlandığından
konumlar yaklaşık değerlerdedir. Eğer gözlemlerinizi gece yarısından sonra yapacaksanız, o
zaman Sağ Açıklık değerlerini gece yarısı ile
gözlem yapacağınız saat arasındaki fark kadar
arttırın. Ayrıca, bu tablo enleminize bağlı ola-

Ay		Sağ Açıklık
Ocak
saat 1 – 9 arası
Şubat
saat 3 – 11 arası
Mart
saat 5 – 13 arası
Nisan
saat 7 – 15 arası
Mayıs
saat 11 – 18 arası
Haziran
saat 13 – 19 arası
Temmuz
saat 15 – 21 arası
Ağustos
saat 16 – 23 arası
Eylül
saat 18 – 2 arası
Ekim
saat 19 – 3 arası
Kasım
saat 21 – 5 arası
Aralık
saat 23 – 7 arası

Ben bu yıldızı en son ne zaman gözlemiştim?
– Bazı tip değişken yıldızlar haftada bir sıklıkta
gözlenmesi gerekirken bazıları daha sık gözlenmelidir. Tablo 5.2’de özetlenen bilgiler ile en son
gözlem yaptığınız zamanı karşılaştırdığınızda bu
yıldıza bir daha bakma zamanının gelip gelmediğini anlayabilirsiniz.
Değişkenin Yerinin Saptanması
Eğer teleskopunuzda ayar çizgileri yoksa yıldız
haritaları yıldızınızın yerini bulmakta yardımcı
olacaktır. Bu adım, teleskobunuzun arayıcı dür-

37

bününden ya da teleskobun ucunu yıldızınıza
nişanlayarak en parlakları dahil birçok değişkenin yerini bulmak için çok gereklidir. Eğer
AAVSO Değişken Yıldız Atlası’nı kullanıyorsanız
birçok yıldızın (bakınız sayfa 6) harita üzerinde işaretli olduğunu göreceksiniz. Başka bir
atlas kullanıyorsanız, yıldızınızı harita üzerinde
görememe olasılığınız yüksektir. Bu durumda,
haritanın başlığında bulunan konum bilgilerini
kullanarak haritanın üzerinde yıldızınızın Sağ
Açıklık ve Dik Açıklık koordinatlarını saptamalısınız. Saptadığınız konumun doğru olması için
yıldız haritasındaki koordinatların çağ tarihi ile
atlasınızın çağ tarihinin aynı olması gereklidir.

büyük bir esneklik sağlanabilir ve hertürlü görülen kadir sınırı için harita çizilebilir. Ama bu tip
haritaların sadece yıldızınızı gökyüzünde bulmak
amacı için kullanılabileceğini vurgulamak gerekir. Bu, AAVSO Uluslararası Veritabanı’ndaki
gözlemlerin homojen ve belli standartlarda
olması için şarttır.
Tipik Bir Gözlem Programı
Her gözlem mevsimi başında, bir önceki yılın programını inceleyerek yeni yılda programınıza eklenecek
yıldız olup olmadığına bakın. Gerektiğinde, AAVSO
internet sitesinden en yeni yıldız haritalarını indirin
ya da AAVSO’dan posta ile göndermeleri için sipariş edin. Her ayın başında kullanacağınız aletleri,
gözlem yerinizi, bulabileceğiniz boş zamanınızı ve
deneyimlerinizi ortaya koyarak, o ay için baştan bir
plan yapın. Uzun dönemli değişken yıldız gözlemleri
için AAVSO Bülteni’ni kullanın, ya da AAVSO’nun
Önemli Uyarılar ya da Benim Flaş Haberlerim‘i takip
ederek bu programlara plan dışı yeni yıldızlar ekleyin. Gözlem yapacağınız gözlem gecesi için hava
tahminlerini takip edin. Bunlar doğrultusunda o gece
neleri gözleyeceğinize karar verin. Gözleminizi gece
yarısı öncesi mi, gece yarısı mı, yoksa gece yarısı ile
gün doğmadan önceki sürede mi yapacağınıza karar
verin. Gözlem yapacağınız yıldızların gözlem sırasını,
birbirine yakın yıldızları gruplayarak, takımyıldızların
gece boyunca hareketini göz önüne alarak saptayın. Gözlem yapacağınız tüm yıldızların haritalarının
yanınızda olduğuna emin olun ve bunları gözlem
sıranıza göre dizin. Kullanacağınız ekipmanları,
kırmızı filtreli fenerinizi vs. kontrol edin. Size iyi bir
enerji kazandırması için akşam yemeğinizi iyi yiyin.
Dışarı çıkmadan önce en az yarım saat gözünüzü
karanlığa alıştırın. (Bunun için bazı gözlemciler kırmızı camlı gözlük takarlar). Çok sıkı giyinin! Gözleme
başlamadan önce not defterinize gözlem tarihini,
zamanı, hava koşulları, ayın durumu ve bunun gibi
gözlemi etkileyebilecek diğer ayrıntıları not alın. Her
bir yıldızı gözledikten sonra; yıldızın tanımı, gözlem
zamanı, yıldızın parlaklığı, karşılaştırma yıldızlarının
parlaklıkları, kullanılan haritalar ve tüm gözlem süresi
boyunca gerekli diğer tüm notları yazın. Gece sonunda gözlem seansınız ile ilgili genel bilgileri kaydedin.
İleride kolay bulabileceğiniz şekilde haritalarınızı
dosyalayın. Sonra gözlemlerinizi bilgisayara girin, ya
da gerekiyorsa sabit diğer defterinize geçirin. Eğer
gözlemin hemen arkasından gözlemlerinizi AAVSO
merkezine iletmek istiyorsanız bunu Bölüm 6 ‘da tarif
edildiği şekilde yapın. Ay sonunda elle ve bilgisayar
yoluyla, varsa raporlanmamış diğer gözlemlerinizi
gözden geçirip AAVSO formatında raporunuzu son
haline getirin. Raporunuzun bir kopyasını kendiniz
için çıkartın. İzleyen ayın hemen başında raporunuzu
AAVSO’ya gönderin.

AAVSO’nun birçok gözlemcisi bilgisayar programları kullanarak kendi yön bulucu haritalarını
kendileri çizmektedirler. Bu yöntemle ölçeklerde
Tablo 5.2 — Değişken Yıldız Türlerine Göre
Gözlem Sıklıkları
Aşağıdaki tablo, bu kılavuzun 3. bölümünde açıklanan
değişik tiplerdeki değişken yıldız gözlemlerinin ne aralıklarda yapılması konusunda size yön gösterecektir.
Birbirleri arasında parlaklık değişimi dönemi ve genliği
çok değişiklikler gösterdiği için bazı yıldızların diğerlerinden daha sık gözlenmesi gerekir. Örneğin kataklismik
değişken yıldızların parlaklık değişimi çok ani olduğu için,
yıldızda patlamalar olduğu zaman gözlenmeleri gerekir.
Mira ya da yarı-düzenli değişkenler gibi haftada bir gözlenmesi yeten yıldızları daha sık gözlemek ise o yıldız ile
ilgili çizilen ışık grafiklerinin ve gözlenen parlaklıkların
ortalamasının bozulmasına neden olabilir.

Yıldız Tipi

Gözlem Sıklığı

Sefeidler
Gökyüzünün açık olduğu 		
		
her gece
RR Lyrae yıldızları
Her 10 dakikada bir		
RV Tauri yıldızları
Haftada bir		
Mira’lar (uzun dönemli
Haftada bir
değişkenler)
Yarı düzenli değişkenler
Haftada bir
Kataklismik değişkenler Gökyüzünün açık olduğu		
		
her gece
Simbiyotik yıldızlar*
Haftada bir
R CrB yıldızları*
Parlaklığın en fazla olduğu
		
aralıkta haftada bir
R CrB yıldızları
Parlaklığın en az olduğu 		
		
aralıkta gökyüzünün açık 		
		
olduğu her gece		
Örten Çift yıldızlar
Örtülme sırasında 10 		
		
dakikada bir
Dönen yıldızlar
Her 10 dakikada bir		
Düzenli olmayan yıldızlar
Haftada bir
Şüpheli değişken yıldızlar
Gökyüzünün açık		
		
olduğu her gece
* ya da olası küçük değişimleri gorebilmek icin gökyüzünün açık olduğu her gece.
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gözlemi ne zaman yapacağına karar vermek
isteyen bir gökbilimciden gelen bir istek üzerine AAVSO Merkez Ofisi’nden Önemli Uyarılar  
yayınlanabilir. AAVSO Önemli Uyarılar’ı ücretsiz
olarak tüm üyelere e-posta yoluyla gönderilir
ve aynı zamanda AAVSO internet sitesinde yayınlanır. Üye olunduğu zaman bu çağrılar posta
yoluyla da dağıtılabilirler.

Yararlanacağınız AAVSO Yayınları
AAVSO Bülteni
AAVSO bültenleri her ay yapacağınız gözlem
seanslarının planlamasında kullanabileceğiniz
çok önemli bir araçtır. Bu yıllık yayında, AAVSO
programlarında yer alan yaklaşık 560 düzenli
değişken yıldızın en parlak ve en sönük gözlenebileceği tahmini günler yer almaktadır. Ayrıca
bu bültenlerde şematik olarak yıl boyunca bir
değişken yıldızın parlaklığı 11.0. kadirden daha
parlak (“+” sembolü ile belirtilmiştir) ve parlaklığı 13.5. kadirden daha sönük (“–“ sembolü ile
belirtilmiştir) olabileceği zamanlar gösterilmiştir.
Bu bilgi herhangi bir gece teleskobunuz ile o
yıldızı görüp göremeyeceğiniz konusunda size
yardımcı olur. Bir örnek ile beraber, bu bültenin
bir kısmı Şekil 5.3 de görülebilir. Bu yıldızların
parlaklık değişim tahminleri, bu bültenlerde
zaten verilmişken sizler tarafından yıldızların
neden tekrar gözlenmesi gerektiği sorusunu
kendi kendinize soruyor olabilirsiniz. Bunun
cevabı basittir: Bu bültenlerdeki tahminler
sadece değişken yıldızların en parlak ve en
sönük olacağı gün tahminlerini vererek sizlere
kılavuzluk yaparlar. Bu bilgi bir gözlem seansını
planlarken size çok gerekebilir. Uzun dönemli bir
çok değişken yıldızın dönemi çoğunlukla değişmezken, her maksimum durumları arasındaki
zaman farkı hep aynı olmayabilir. Ayrıca, her
bir döngü, şekil ve parlaklık olarak birbirinden
farklı olabilir. Birçok AAVSO yayınında ve AAVSO internet sitesinde verilen tahminler ve ışık
eğrilerini kullanan bir gözlemci değişken yıldızın
parlaklığının ne kadar hızlı değiştiğini görebilir.
Bu bültenlerde yazılan kodlar belli bir yıldızın
ne kadar iyi gözlendiği konusunda çok yararlı
bilgiler içeren başka bir bilgi kaynağıdır. Acilen
gözlenme gereksinimi duyulan yıldızlar böyle
kodlanmışlardır. Zaman içinde gözlemcilikte
deneyim kazandıkça daha fazla gözlenmeye
gereksinim duyulan bazı değişken yıldızları kendi
programınıza ekleyebilirsiniz.

Şekil 5.2 — Bir AAVSO Önemli Uyarı Örneği

“Benim Flaş Haberlerim”
Bir yıldızdaki hareketlenme durumunu size
anında aktaran otomatikleştirilmiş, kişiye özgü
hale getirilebilen bir hizmettir. Bununla raporlar
e-posta yoluyla, cep telefonunuz aranarak
ya da mesaj gönderilerek size ulaştırılabilir.
Bu raporları yıldızın ismi, parlaklığı, gözlem
zamanı, parlaklığı, etkinliği gibi birçok bilgiyi
kullanarak kendinize özgü hale getirebilirsiniz.
Bu raporlarda merkeze elektronik yolla iletilen
gözlem sonuçları da gönderilir. Benim Flaş
Haberlerim hakkında daha fazla bilgi edinmek
ya da raporların size gönderilebilmesi için
üye olmak için lütfen http://www.aavso.org/
publications/newsflash/myflash.shtml sayfasını
ziyaret edin.

AAVSO Önemli Uyarıları
Bir yıldız anormallikler göstermeye başlarsa ya
da bir nova ya da süpernovanın keşfi raporlanmışsa, ya da dünyadaki ya da uzaydaki büyük
teleskoplarla gözlem yapmayı planlayan ve bu
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S Tuc’un parlaklığı Ağustos’un son haftası ile Ekim’in sonu
arasında 13.5. kadirin altına inecektir. (“-” sembolu ile
gösterilmiştir) ve Ekim’in 8’i civarında en sönük parlaklığına
düşeceği tahmin edilmektedir. Yıldız isminin yanındaki “&”
sembolü, bu yıldız hakkında daha fazla veri toplanmasına
gereksinim duyulduğunu belirtir.

U�������������������������������������������������������������
Cas’ın parlaklığı Ocak 1999 ortası ile Nisan 1999 ortasında
11.0. kadirin üzerine çıkacaktır (“+” sembolu ile gösterilmiştir)
ve Mart’ın 6’sı civarında en yüksek parlaklığına ulaşacağı tahmin
edilmektedir.

Şekil 5.3 — Bir AAVSO Bülten Örneği

Bölüm 6 – GÖZLEMLERİN AAVSO’YA İLETİLMESİ
Raporların İletim Yöntemleri

AAVSO Merkezi’ne iletilen gözlem sonuçları,
bunları raporlarken seçtiğiniz yönteme göre
ele alınırlar. AAVSO internet sitesi üzerinden
ya da e-posta yoluyla iletilen gözlem sonuçları
“Çabuk Gözatma” (Quick Look) denilen internet
üzerindeki veri dosyalarına otomatik olarak
eklenir. Telefon ya da faks yoluyla iletilen
sonuçlar ise sayısal hale dönüştürülür ve bir
AAVSO çalışanı tarafından “Çabuk Gözatma”
dosyalarına eklenirler. Posta yoluyla iletilen
gözlem sonuçları AAVSO Merkezi’nde bir çalışan
tarafından sayısal hale dönüştürülür. Her ay
sonu itibarı ile alınan tüm gözlem sonuçları
işlenerek AAVSO Uluslararası Veritabanı’na
aktarılır.

Gözlem sonuçlarınızın AAVSO Uluslararası
Veritabanı’nda yer alabilmesi için bunları AAVSO
Merkezi’ne iletmelisiniz. Gözlem sonuçları
ile ilgili birçok rapor hazırlama ve AAVSO’ya
iletme yolları vardır. Ama burada sadece bir
yöntem seçmeniz ve sonuçları birden fazla
iletmemeniz çok çok önemlidir.
Göndermek için hangi yöntemi seçerseniz
seçin, göndereceğiniz raporlar bu kılavuzun
44.-46. sayfalarında açıklanan standart bir
düzende olması gerekir. AAVSO Uluslararası
Veritabanı’ndaki verilerin değişmeyen bir
süreklilik içinde olabilmesi için AAVSO düzen
standartlarına uyulması gereklidir. Bu uyum aynı
zamanda her ay 40.000 adedin üzerinde gelen
gözlem sonuçlarının sisteme girilip işlenmesini
çok kolaylaştırır.

Eğer bir gökbilim klübüne üye iseniz, ya da
gözleminizi başka bir değişken yıldız gözlemcisi
arkadaşınız ile yapıyorsanız, her kişinin gözlem
sonuçlarını bağımsız raporlaması ve iletmesi
gerekir.

Şekil 6.1 — WebObs İnternetten Veri Giriş Formu
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İnternet Üzerinden Veri Aktarımı —WebObs

WebObs’u kullanmak için AAVSO’nun internet
sayfasında bir kayıt formu doldurmanız yeterlidir.
Yaklaşık 2-3 iş günü içinde size e-posta ile
bir kayıt teyidi ve aynı zamanda sayfa 44’te
açıklandığı şekilde bir AAVSO Gözlemci Kodu
gönderilecektir. Bunu alır almaz yazılımı
kullanmaya başlayabilirsiniz. Sistemde size yol
gösterecek yardım seçenekleri vardır. Ancak
birçok kullanıcı sistemi çok kolay bulduklarını
belirtip hemen kullanmaya başlamaktadır.
İnternet erişiminiz varsa, AAVSO sitesindeki
http://www.aavso.org/bluegold/register.php
sayfasını ziyaret ederek WebObs’u kullanmak icin
gereken işlemleri hemen bugün yapabilirsiniz.

Gözlem sonuçlarının merkeze gönderilmesi için
tercih edilen ve en kolay yol, AAVSO internet
sitesi üzerinden iletmektir. Burada bulunan ve
WebObs denilen bir sistem gözlem sonuçlarınızı
alır ve otomatik olarak AAVSO’ya iletir. Bu
iş için tek gereken bir bilgisayar ve internet
bağlantısıdır. Gözlem sonuçlarınızı internet
üzerinden yaptığınızda, WebObs sonuçlarınızı
otomatik olarak AAVSO standartlarına getirir.
Aynı zamanda sonuçları bilgisayara doğru girip
girmediğinizi çeşitli hata tarama sistemleri ile
kontrol eder. Bu sistemde, AAVSO veritabanına
katkı sağlayan girdiğiniz tüm gözlem sonuçlarınıza
sonradan ulaşabilir, bunlara bakabilir ya da
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Elektronik Posta Yoluyla Veri İletilmesi
İnternette gezinme olanağınız yoksa
fakat bir şekilde sadece elektronik posta
gönderebiliyorsanız, bu da AAVSO‘ya verilerinizi
aktarmak için uygun bir yöntem olabilir. Elektronik
posta ile raporlar AAVSO Merkezi’ne istediğiniz
zaman gönderilebilir. WebObs sisteminde
olduğu gibi bu yöntem ile gönderdiğiniz veriler
de yaklaşık 10 dakika sonra “Çabuk Gözatma”
dosyalarında ya da “Işık Eğrisi Yaratıcısı”nda
izlenebilir, aynı zamanda da Benim Flaş
Haberlerim (bakınız sayfa 39) bülteninde de
yayına hazır hale gelir.

WebObs sistemini kullanmanın başka bir avantajı
da, başka bir yöntem ile gönderdiğinizde şart
olan verileri işleme gerekliliği burada olmayacağı
için, gözlem sonuçlarının kullanıma çok daha
hızlı şekilde hazır hale gelmesidir. Örneğin
kataklismik değişken yıldız ya da anormallikler
gösteren yıldız gözlemleri WebObs’a girildiğinde
yaklaşık 10 dakika sonra “Çabuk Gözatma”
dosyalarında ya da “Işık Eğrisi Yaratıcısı”nda
izlenebilir, aynı zamanda da Benim Flaş
Haberlerim (bakınız sayfa 39) bülteninde de
yayına hazır hale gelir.
Şekil 6.2 — PCObs Veri Giriş Formu
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Değişken yıldız raporlarınızı elektronik posta
yolu ile gönderebilmek için önce raporunuzun
standart AAVSO formatında bir metin dosyası
örneğini yaratmalısınız. Bu dosya AAVSO’nun
geliştirdiği bir yazılım ile hazırlanabileceği
gibi sonucun tamamen aynı olması şartı ile
kendinize ait herhangi başka bir yazılım ile
de hazırlanabilir. Standart olmayan düzende
iletilmiş gözlem sonuçları kabul edilmeyeceği
için bu nokta çok önemlidir. Eğer kendi veri giriş
sisteminizi yaratmak istiyorsanız, yarattığınız
sonucun kabul edilebilir olup olmadığını AAVSO
ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz.

Posta Yolu ile Veri İletilmesi
Raporlarınız ayda bir, ilgili ay biter bitmez
aşağıdaki adrese gönderilebilir:
AAVSO
49 Bay State Road
Cambridge, MA 02138 USA
Bilgisayarı olan, ancak internet bağlantısı ya
da elektronik postası olmayan kullanıcıların
gözlem sonuçlarını bir metin dosyası haline
getirip, bunları CD ya da diskete kaydedip sonra
posta yolu ile AAVSO Merkezi’ne iletmeleri
tavsiye olunur. Bu veri dosyaları, sonuçları
AAVSO düzeninde olduğu sürece, istenilen
herhangi başka bir rapor yaratıcı program ile
hazırlanabilir.

Metin dosyası dilediğiniz yöntemle hazırlandıktan
sonra AAVSO’nun “Gözlemler” hesabı olan
observations@aavso.org elektronik posta
adresine gönderilmelidir.

Eğer raporlarınızı kendiniz yazarak ya da
daktilo ederek göndermek isterseniz, o zaman
yeni kullanıcı paketi ile size gönderilen ya da
AAVSO Merkezi’nden istenildiğinde ücretsiz
temin edilen hazır formları kullabilirsiniz. Bu
formları kendiniz fotokopi ile çoğaltabilir ya
da yeni basılı formları talep edebilirsiniz. Bu
formlar ayrıca AAVSO’nun http://www.aavso.
org/observing/submit/obsreportform.shtml
adresinden indirilebilir. Örnek bir boş form sayfa
48-49’da, doldurulmuş bir başka form ise sayfa
47’deki Şekil 6.3’te görülebilir.

Veri sonuçları elektronik postanızın metin
kısmına yazılabileceği gibi eklenti dosyası olarak
da gönderilebilir. Postayı gönderdikten yaklaşık
5 dakika sonra size bir cevap gelecektir. Bu
cevapta ya gözlem sonuçlarının başarı ile alındığı
ya da gönderim sırasında karşılaşılan hatayı
açıklayıcı bilgi vardır. Eğer hata varsa, hatayı
düzeltip mesajınızı yeniden postalayın. Gözlem
sonuç verilerini içeren esas raporunuz dışında
iletecek başka notlarınız var ise bunu aavso@
aavso.org adresine postalayın.

Verilerin Faks ile İletilmesi
AAVSO faks ile gönderilmek istenen raporları
da kabul etmektedir. AAVSO Merkezi’nin faks
numarası 617-354-0665 tir. (A.B.D. ya da
Kanada dışından numarayı çeviriyor iseniz
başına A.B.D.’nin ülke kodu olan 1 ve kendi
ülkenizden uluslararası arama yapmak için
gerekli numaraları çevirmelisiniz.) Bu faks
iletileri bir AAVSO çalışanı tarafından alındıktan
sonra bilgisayara girileceğinden yazılar çok
okunaklı olmalı ve standart AAVSO düzeninde
yazılmış olması gerekmektedir. Bu çeşit bir
rapor yazabilmek için veri giriş programları
tarafından üretilmiş bir dosyanın yazıcıdan
kopyasını alabilir ya da raporunuzu AAVSO
Değişken Yıldız Gözlem raporu formuna (bakınız
sayfa 48-49) yazabilirsiniz. Yazılarınızın okunaklı
olması için siyah mürekkepli kalem kullanmanız
tercih edilir.

AAVSO Veri Giriş Yazılımı – PCObs
Değişken yıldız gözlem sonuçlarınızı
ve aylık raporlarınızı AAVSO düzeninde
hazırlayabilmeniz için AAVSO, PCObs denilen
Windows tabanlı bir veri giriş yazılımı
hazırlamıştır. Şekil 6.2 bu yazılımın veri
giriş sayfasını göstermektedir. PCObs ile
üretilen metin dosyaları elektronik posta ile
gönderilebilir, posta ile Merkez’e iletilmek
üzere CD ya da diskete yazılabilir, ya da
yazıcıdan çıktısı alınarak posta ile iletilebilir.
PCObs programı ücretsiz olarak http://
www.aavso.org/data/software/pcobsinfo.
shtml adresinden indirilebilir ya da AAVSO
Merkezi’nden istenilerek CD ya da diskette bir
kopyası temin edilebilir. Programın kullanım
açıklamaları dosyalar içinde mevcuttur.
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Telefon ile İletilen Raporlar

Genel Düzen

Katalismik değişkenlerin patlama anları, ya da
anormallikler gösteren yıldızlarda yaptığınız çok
özel gözlem sonuçlarının AAVSO Merkezi’ne
acilen iletilmesi, internet erişimi olmayan
yerlerde telefon ile hemen o akşam ya da ertesi
sabah yapılabilir. İletilen bu gözlem sonuçları
AAVSO çalışanları tarafından “Çabuk Gözatma”
dosyalarına bir iş günü içerisinde aktarılır.

(Bu bölüm, anlatılanları programlar otomatik
olarak yaptığından WebObs sistemini ya
da AAVSO veri giriş programlarını kullanan
kullanıcıları ilgilendirmemektedir).
Tüm değişken yıldızları Sağ Açıklıklarına göre 00
ila 23 saatleri arasında sıralı yazın. Bir gecede
eğer birden fazla gözlem yaptıysanız bunları
Jülyen Günlerine göre bir arada gruplayın. Bir ya
da birden fazla yıldız aynı Sağ Açıklığa sahip ise
en kuzeyde olanı önce yazın. Örnek olarak :

AAVSO Standart Rapor Düzeni
Gözlem sonuçlarınızı hangi yöntemle hazırlayıp
merkeze iletirseniz iletin, bunların mutlaka
AAVSO raporlama düzenine uygun olması gerekir.
WebObs sistemi ve AAVSO’nun geliştirdiği veri
giriş yazılımları bu düzen gerekliliğini otomatik
olarak sağlar.

1909+67, 1909+25, 1909-07 gibi.
(Değişken yıldız tanımlamaları ile ilgili daha fazla
bilgi için sayfa 20-21’ye bakınız.)
Bir sayfadan oluşan bir rapor “sayfa 1’in 1’i”
şekinde numaralandırılmalıdır. Eğer raporunuz
birden fazla sayfadan oluşuyor ise bunları
sırası ile numaralandırın. Örneğin 4’ün 1’i (“1
of 4”) şeklinde ve diğerleri 4’ün 2’si, 4’ün
3’ü, 4’ün 4’ü gibi. İkinci rakam (4), iletilen
raporunuzun toplam kaç sayfadan oluştuğunu
belirtir. Raporunuzun ilk sayfasının en altına
lütfen yaptığınız gözlem adedini yazın. Formları
doldururken koyu mürekkepli bir kalem, yazıcı,
ya da şeridi yeni olan daktilo makinesi kullanın.
Eğer kurşun kalem kullanacaksanız koyu renkli
ve kolay yayılmayacak sertlikte olsun. Eğer
raporunuzu el yazınız ile yazacaksanız lütfen
güzel ve okunaklı yazın! Bir yıldızın gözleminden
diğerine geçerken arada boş satır bırakmayın.

Başlık Bilgileri
Evrakların doğru ele alınabilmesi için her
gönderdiğiniz raporun üzerinde isminiz,
açık adresiniz, raporun yılın hangi ayına ait
olduğu, kullanılan zaman sistemi (GMAT
gibi), ve kullandığınız ekipmana ait bilgilerin
bulunması çok önemlidir. Eğer WebObs sistemini
kullanıyorsanız sisteme kayıt sırasında verdiğiniz
bu tip bilgiler otomatik olarak algılanacaktır.
Kayıt formu sadece bir kez kullanılır, eğer
bilgilerinizde bir değişiklik var ise gözlem giriş
penceresinin altında yer alan “Kullanıcı Ayar ve
Şifresinin Değiştirilmesi” düğmesine basın ve
değişikliklerinizi yapın. Eğer AAVSO veri giriş
yazılımını kullanıyorsanız sizden aynı bilgiler
istenecektir. Eğer basılı formları doldurarak
gözlem sonuçlarınızı raporlayacaksanız, o
zaman önce ilk sayfada sizden istenen bilgileri
doldurun. Adınızı, Gözlemci Kodunuzu ve gözlem
yaptığınız ayı, gözlem sonuçlarını yazdığınız her
sayfanın önüne ve arkasına yazın. Eğer Gözlemci
Kodunuzu bilmiyorsanız o zaman burayı boş
bırakın. AAVSO Gözlemci Kodunuz ilk gözlem
raporunuz merkeze geldikten sonra bir AAVSO
teknik personeli tarafından size iletilecektir.
Gözlemci Kodunuz hazırlandıktan yaklaşık 2-3
hafta sonra adresinize postalanacaktır.

Tanım
Gözlem yaptığınız her yıldızın tanımını rapor
formunuzun ilk sütununa yazın. Yıldızların
kodlarını AAVSO Değişken Yıldız haritalarında
sol üst köşede bulabilirsiniz. Bazı eski yıldız
haritalarında altı çizili güney yarımküre
yıldızlarında “+” ya da “-“ işaretleri yazılmamıştır.
(Örneğin 0214-03 yerine sadece 021403
yazılmıştır). Siz raporlarınızda mutlaka “+” ve
“-“ işaretlerini koyun (Değişken yıldız isimleri
ve tanımları ile ilgili daha fazla bilgi 20. ve 21.
sayfalarda bulunabilir).

44

Değişken Yıldızın İsmi

Tablo 6.1 — Jülyen Günü İçin Gereken Duyarlılık

Raporlanan Yıldız Tipi JG Duyarlılığı

Sadece Uluslararası Astronomi Birliği’nin (IAU)
onayladığı takımyıldız kısaltmalarını kullanınız.
(bakınız sayfa 22’deki Tablo 3.1).

Sefeidler
RR Lyrae yıldızları
RV Tauri yıldızları
Mira’lar
(uzun dönemli değişkenler)
Yarı düzenli değişkenler

NOT: AAVSO gözlem programlarında yer alan
en güncel yıldız ismi ve tanımları AAVSO’nun
internet sitesinde bulunabilir ( http://www.
aavso.org/observing/aids/validation.shtml )

Kataklismik değişkenler
Simbiyotik yıldızlar*
R CrB yıldızları*
( En parlak konumda)
R CrB yıldızları
(En sönük konumda)

Jülyen Günü ve Günün Ondalık Kesiri
Gözlemlerinizin gün ve saatleri Jülyen Gün
ve günün ondalık kesiri cinsinden Greenwich
Ortalama Gökbilim Saati’ne (GMAT) uygun
şekilde yazılmalı, normal takvim günü ya da
Evrensel Zaman kullanılmamalıdır. Bu konu
hakkında daha ayrıntılı bilgi bu kılavuzun 4.
bölümünde okunabilir. Eğer WebObs sistemini
kullanıyorsanız girdiğiniz takvim yılı ve evrensel
zamanınız otomatik olarak Jülyen Günü’ne
dönüştürülecektir. Jülyen Gün takvimi AAVSO
merkezinden ücretsiz olarak temin edilebilir ya
da AAVSO internet sitesinden indirilebilir. Tüm
AAVSO üyelerine ve aktif gözlemcilere her yılın
başında güncel takvimler gönderilir. Yeni üye
paketinin içinde ayrıca en güncel takvim yer
almaktadır.

4
4
1
1

ondalık
ondalık
ondalık
ondalık

hane
hane
hane
hane

1 ondalık hane
4 ondalık hane
1 ondalık hane
1 ondalık hane
4 ondalık hane

Örten Çift yıldızlar

4 ondalık hane

Dönen yıldızlar

4 ondalık hane

Düzenli olmayan yıldızlar
Şüpheli değişken yıldızlar

1 ondalık hane
4 ondalık hane

*Not: Simbiyotik yıldızlar ve RCrB yıldızları kısa dönemlerde
az parlaklık değişimi gösterebilen değişkenlerdir . Eğer bu
yıldızları gözlemeyi arzularsanız, havanın açık olduğu her
gece gözlem yapın ve raporunuzda gün ve zamanı 4 hane
ondalık duyarlılığında belirtin.

değişken yıldızı eğer göremiyorsanız), programın
ekranında kutuya görebildiğiniz en sönük yıldızın
parlaklık derecesini yazın ve sonra “FainterThan” (Daha sönük) kutucuğunu işaretleyin.
Eğer raporunuzu kağıda yazıyorsanız, daha
az anlamına gelen “<” işaretini yazdığınız
parlaklığın önüne koyun. Örneğin aradığınız bir
değişken yıldızı göremiyorsanız, ve gördüğünüz
en sönük yıldız 14.5 kadir ise, o zaman değişken
yıldızınızın parlaklıklığını “<14.5” olarak yazın.
Eğer parlaklık tahmininizde bir şüphe var ise o
zaman “Uncertain” (Kesin Değil) yazılı kutuyu
işaretleyin (ya da emin olmadığınız parlaklığı
yazdıktan sonra arkasına “:” işareti koyun) ve bu
şüphenizin nedenlerini “Comments” (Yorumlar)
kısmına yazın.

Haftada bir gözlemi yapılan yıldız tipleri için
Jülyen Günlerinde bir ondalık hane bulunmalıdır.
Açık olan her gece gözlemi yapılan yıldız
tiplerinde ise dört ondalık hane yazılmalıdır.
Her bir farklı tip değişken yıldız için Jülyen
Günlerinde istenen duyarlılık düzeyi için Tablo
6.1’e bakınız. Bölüm 4, sayfa 31’de Jülyen Gün
ve Ondalığın nasıl bulunacağı açıklanmıştır.

Parlaklık (Kadir)
Görsel parlaklıklar onda bir kadir duyarlılıkta
raporlanmalıdır. İki ondalık kesirli raporlanan
parlaklıklar AAVSO Uluslararası Veritabanı’na
girilmeden önce yuvarlatılıp BİR ondalık kesire
indirilecektir. Aletlerin duyarlılığına bağlı olarak
CCD cihazları ya da Fotoelektrik Fotometri (PEP)
cihazları ile yapılan ölçümler ise 1 ila 3 ondalık
kesir duyarlılığında yazılarak raporlanabilirler.
WebObs ya da PCObs programlarını kullanırken
“belli bir kadirden daha sönük” yıldızların
parlaklığını raporlamak isterseniz (örneğin

Yorum Alanları
Yaptığınız gözlemlerden azami faydayı
s a ğ l a m a m ı z ı i s t i yo r ve A AV S O Te k n i k
Elemanları’na yardımcı olmak istiyorsanız emin
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olmadığınız gözlemler için nedenlerini bildirin.
“Comment Code” (Yorum Kodu) ve “Comment
Code Explained” (Yorum Kodunun Açıklaması)
kutuları, bir gözlem sonucu hakkında şüpheniz
var ise, sizi etkileyen gözlem şartlarını, ya
da kullandığınız ekipmanı ve kullandığınız
filtreleri bildirmek istiyorsanız bunları serbestçe
yazabileceğiniz yerlerdir. Basılı rapor formlarında
ise bu alanlar “Key” ve “Remarks” (İpucu ve
Notlar) şeklinde yazılmışlardır. 50. sayfadaki Tablo
6.2’de bazı yorumların bir harflik kısaltmaları ve
bunların anlamları verilmiştir.

Karşılaştırma Yıldızlarının Parlaklıkları
Gözlemleriniz sırasında kullandığınız karşılaştırma
yıldızlarının parlaklıkları rapor sayfanızın
“Comparison Stars” (Karşılaştırma Yıldızları)
alanına yazılmalıdır. Bu bilgiler her bir gözlem için
mutlaka yazılmalıdır. Karşılaştırma yıldızlarının
parlaklıklarını yazarken ondalık hanenin ayraç
noktasını koymanız gerekmez. (Yani 98, 101,
106 şeklinde yazılabilir). Değişken yıldızınızın
görüş alanı içinde aynı parlaklığa sahip birden
fazla karşılaştırma yıldızı var ise, o zaman
parlaklığı ile beraber pusula yönünü de yazın ki
kullandığınız yıldızların hangileri olduğu daha iyi
anlaşılsın (Örneğin 83, 88NE, 92 şeklinde yazın.
NE Kuzey-doğu anlamındadır).

Haritalar
Kullandığınız AAVSO yön bulucu haritalar ve
karşılaştırma yıldızlarının parlaklığını belirten
haritalar ile daha eski tarihlerde yayınlanmış
ya da AAVSO dışındaki kuruluşlarca yayınlanmış
benzer haritalar arasında karışıklığa neden
olmamak için, yaptığınız her ayrı gözlem için
raporunuzun “Charts” (Haritalar) alanına
kullandığınız haritanın kaynağını ve son basım
tarihini yazın. Eğer haritalarınızda birden fazla
tarih varsa, o zaman en yakın tarihli olanını
yazın. Eğer AAVSO gözlem programında
bulunan yıldızlardan başka bir yıldız gözlemiş
iseniz, o zaman raporunuz ile birlikte haritanızın
bir kopyasını merkezimize gönderin. Bu haritalar
olmadan gözlem sonuçlarınız AAVSO Uluslararası
Veritabanı’nda yayınlanmayacaktır.
Raporunuzu AAVSO merkezine göndermeden
lütfen tekrar kontrol edin!
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Şekil 6.3 — Örnek Bir AAVSO Raporu
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Tablo 6.2 — AAVSO Raporlarındaki Yorumların Kısaltmaları
Bu kısaltılmış yorum harfleri, basılı AAVSO formlarında “Key” (İpucu) kutucuğuna, eğer elektronik olarak
gönderiliyor ise “Comment Code” (Yorum Kodu) kutucuğuna yazılmalıdır. Gerekiyorsa, alfabetik sıra düzenini
bozmadan birden fazla harf kullanın. Bu harfler gözlem sırasında yaşadığınız ortam hakkında ipucu veren
kodlardır, ortamı çok açık bir şekilde anlatmaları beklenmemelidir. Örneğin gözlem sırasında 12 günlük bir Ay
varsa yorum kutucuğuna sadece ortamı Ay’ın etkilediğini gösteren “M” kodunu yazmanız yeterli olur.
:
?
A
B
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
R
S
T
U
V
W
Y
Z

şüpheli
(bu sembolü kullanmayın)
AAVSO Atlası kullanıldı
Gökyüzü aydınlık, ışık kirliliği var, alacakaranlık
Alışılmamış Yöntem Kullanımı (netliği bozma tekniği, görsel fotometre kullanımı gibi)
Guide Star kataloğu parlaklıkları bulunan AAVSO dışı harita kullanımı
Sisli, puslu hava
Doğru yıldızı bulduğumdan emin değilim
Hipparkos uydusu parlaklıkları verilmiş AAVSO dışı harita kullanımı
AAVSO dışı harita kullanımı- kaynak belirtin
Ufka çok yakın, ağaçlar ve başka engeller var
Ay var, ya da ay ışığı yıldıza cok yakın
Açı, pozisyon açısı hatası var
“Diğer” Yorumlar – MUTLAKA açıklama yapılmalı
Renk hakkında yorumlar
Karşılaştırma süreci hakkında yorum ya da sorun; ekstrapolasyon
Tycho parlaklıkları verilmiş AAVSO dışı haritalar
Bulutlar
Çok sönük, görme sınırına yakın yıldız
Hava, rüzgar durumu, kötü görüş
Yıldızda etkinlikler- patlama- olağan dışı hareketler
Büyük bir olasılıkla hatalı, yorgunluk etkeni

Aşağıdaki birkaç harften oluşan kısaltmalar AAVSO’nun basılı evraklarında “Key” (İpucu) yazan bölümüne ya
da bilgisayardan gönderilen raporlarda “Comment Code” (Yorum Kodu) alanına yazılmalıdır. Hem tek harfli,
hem de birden fazla harfli yorum yazacaksanız, o zaman arada bir boşluk bırakın.
BLUE		
CCD		
CCDB		
CCDI		
CCDK		
CCDO		
CCDR
CCDU		
CCDV		
CCD-IR
COMB		
CR		
CV		
GREEN		
NUC		
PEPB		
PEPH		
PEPJ		
PEPV		
PTG
PV		
RED		
YELLOW

Gözlem sırasında mavi filtre kullanılmış
CCD Kullanılmış (filtresiz)
CCD Kullanılmış (Johnson mavi filtre kullanılmış)
CCD Kullanılmış ( Cousins kırmızı ötesi filtre kullanılmış)
CCD Kullanılmış (K filtreli)
CCD Kullanılmış (Portakal rengi filtre)
CCD Kullanılmış (Cousins kırmızı filtre)
CCD Kullanılmış (Johnson morötesi filtre)
CCD Kullanılmış (Johnson görsel filtre)
CCD Kullanılmış (Kızılötesi filtre)
Çekirdekte ve bulutsu olan bölgelerde yapılan gözlemler birleştirilmiş
CCD Kullanılmış (filtresiz – R sıralaması kullanılarak parlaklık azaltılmış)
CCD Kullanılmış (filtresiz – V sıralaması kullanılarak parlaklık azaltılmış)
Gözlem için Yeşil filtre kullanılmış
Gözlem çekirdek bölgede yapılmış
Fotoelektrik fotometre ( Johnson mavi filtre ile)
Fotoelektrik fotometre (H filtre ile)
Fotoelektrik fotometre (J filtre ile)
Fotoelektrik fotometre (görsel alanda)
Fotoğrafik gözlem
Fotogörsel gözlem
Kırmızı filtre kullanılmış
Sarı filtre kullanılmış
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Birch Street Düzensiz Yıldızları

Bir Kimlik Vakası

AAVSO Veri Arşivlerinde Karşılaşılan ve Çözülen Sırlar
Sara J. Beck, Michael Saladyga, Janet A. Mattei
ve AAVSO Teknik Ekibi

(1994 AAVSO ilkbahar toplantısında sunulan bir bildiriden alınmıştır.)

AAVSO verileri değerlendirilirken, AAVSO’nun Teknik
Ekibi ve Müdürü değişik birçok tür hatayı kontrol
eder ve hünerli bir araştırma tekniği gerektiren
sonuca varırken inatla takipten vazgeçmez. Sherlock
Holmes’un yazarı Sir Arthur Conan Doyle’dan özür
dileyerek “Birch Street Düzensiz Yıldızları” diye
bilinen birçok başarılı dedektif öykülerinden bazıları
aşağıda verilmiştir. Bu vakalar, yeni gözlemciye
selefleri tarafından yaşanmış bazı genel tuzakları
göstermektedir.

İlginç bir vaka: Tanımlama
ve yıldız adı birbirini
tutmuyor. Gözlemci, acaba
hangi yıldızı kaydetmek
istemiş? 0533+26 RR Tau
mi, yoksa 0533+37 RU Aur mı?
Sorun: Arşivlerde birçok gözlem bir isim ve tanımlama
adı altında faklı iki yıldız için yapılmış. Olağandışı
nedenler: (1) Gözlemci ismi yanlış bir satırdan almış;
(2) Veri kayıt elemanı yanlış harfi kullanmış; (3)
Gözlemci bir yıldızı yazmak isterken, başka bir yıldızın
adını vermiş (örneğin: WX Cet ve WX Cyg).

Danseden Verinin
Macerası
U Cyg için –belki iyi belki kötügüçlükle ayırdedilebilen veri
noktasına bakıldı...

Özgün ilk kayıttaki “0533+37” tanımı
şüpheli görülmektedir.

Gözlemcinin raporunun incelenmesi sırasında
görüldü ki, sadece U Cyg için değil, rapor içinde
geçen ile rapor başlığında yazılan tarih arasında
300 günden fazla fark vardı!

Ama gözlemcinin verdiği diğer tanım olan
RR Tau’ya göre çizim yapıldığında
parlaklık değeri tutmaktadır.

Raporun yazıldığı JG takvimi ile önceki yılın takvimi
karşılaştırıldığında, gözlemcinin JG’nü önceki yılın
takviminden kopya ettigi anlaşıldı!

Yunanca Çevirmeninin Macerası
Gözlemci, chi Cyg’yi kaydettiğini
kastetmiş, ama yazarken Yunan
alfabesindeki yazılımıyla
chi(χ) harfini yazmış ve veri
kayıt teknisyeni de bunu “X”
harfi olarak algılamış.

Çözüm: Yunan harflerini her zaman açık
şekilde yazın (yani ß Per yerine beta Per).
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Bölüm 7 – ÖRNEK BİR GÖZLEM SEANSI

Deneyimli AAVSO Üyesi ve Gözlemcisi Gene Hanson Tarafından Hazırlanmıştır.
Bu bölümde, Z Ursae Majoris, ya da kısa ismiyle
“Z UMa” olarak adlandırılan değişken yıldızın
parlaklığını tahmin etmek için yapılan bir seansı
kullanarak, 2. bölümdeki (sayfa 11) adımadım yapılacaklar listesine bir örnek vermiş
olacağız.

delta Uma ‘dan başlarsanız – 3. kadir
parlaklığındaki delta UMa ‘yı bulmak kolaydır.
Şekil 7.3’ te AAVSO’nun Değişken Yıldız
Atlası’ndaki delta’dan değişkenimize olan bölge
gösterilmektedir.
Buradan ya arayıcı dürbününüzle (eğer varsa)
ya da düşük büyültme yapan göz merceğinizle
yıldız atlayarak değişkeni bulabilirsiniz. 8x50
ya da daha büyük bir arayıcı dürbün ile AAVSO
haritalarındaki birçok yıldızı görebilirsiniz. Ana
teleskobunuzu kullanmanın bir avantajı yön
konumunuzu çabuk saptayabilmenizdir.

1. Değişkenin Olduğu Bölgeyi Bulun – Sayfa
53 ve 54’teki Şekil 7.1 ve 7.2, değişken yıldızın
bulunduğu alanı göstermektedir. Z UMa, Büyük
Ayı takımyıldızının çok bilinen kepçesi içinde
olduğundan yeni başlayanlar için bulunması
kolay olacaktır. Aşağıdaki şekil 7.3, Z UMa’nın
delta Ursae Majoris yıldızına çok yakın olduğunu
göstermektedir.

Şekil 7.4 — Yıldız atlasından bir bölüm

2. Değişkeni Bulun – Bunun için birçok
strateji uygulayabilirsiniz. Örneğin delta UMa’ya
çok yakın olduğundan yıldız atlama yöntemini
kullanabilirsiniz. Ancak “b” ölçekli haritada
görüldüğü gibi, değişkenin hemen güneyinde
5.9 kadir parlaklığında bir yıldız vardır. Her
iki yıldız, değişkene yıldız atlama yöntemi ile
ulaşmak için uygun bir başlangıç olabilir. Bir
alternatif olarak yıldız atlama yöntemlerinden
tamamen vazgeçip, doğrudan değişken yıldıza
odaklanabilirsiniz. Aşağıda seçtiğiniz yöntemlere
uygun bazı ipuçları bulacaksınız.

Kuzey
Şekil 7.5 — “b” ölçekli bir haritadan bir bölüm

Şekil 7.3 — AAVSO Atlası’ndan bir bölüm

Kuzey

Güney
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Şekil 7.1 — AAVSO Değişken Yıldız Atlası kullanarak Z UMa yıldızının bulunması. Öncelikle mevcut
herhangi bir gökyüzü atlasını alın, haritayı bulunduğunuz aya ayarlayın ve haritada Büyük Ayı
takımyıldızının görünüp görünmediğine bakın. Eğer görüyorsanız en parlak yıldızların konumlarına
dikkat edin. Sonra AAVSO Değişken Yıldız Atlası’nızın Endeks sayfasına gidin ve burada da aynı yıldız
konumlarını bulun. Aynı yön konumuna getirmek için elinizdeki yıldız haritasını büyük bir olasılıkla
biraz döndürmeniz gerekecektir. Bu örnekte Endeks Atlas’ınızın 22 nolu Haritasını göstermektedir.
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Şekil 7.2 — AAVSO Değişken Yıldız Atlası kullanarak Z UMa yıldızının bulunması (devamı). AAVSO
Değişken Yıldız Atlası’nın takımyıldız çizgileri çizilmiş ve Z UMa yıldızı daire içine alınmış 22 nolu
haritası. Yön konumunun Şekil 7.1’de görülen Endeks sayfasında görülenden farklı olduğuna dikkat
edin. AAVSO’nun “a” ölçeğindeki haritasının ufaltılmış bir örneği, karşılaştırabilmeniz için aşağıda
verilmiştir.
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5.9 parlaklıktaki karşılaştırma yıldızından
başlarsanız – Herhangi bir arayıcı dürbün
değişkeninizi ve 5.9 parlaklıktaki yıldızı bir
arada gösterebilir. Büyültmesiz 1x arayıcılar ile
sadece çok karanlık gecelerde bu yıldız çıplak
göz ile seçilebilir. Ancak şekil 7.4’te görüldüğü
gibi, bu yıldız delta ve gamma yıldızlarından eşit
uzaklıktadır. Bunun için yerini bulmak kolaydır.
Parlaklığından dolayı küçük bir teleskop bile
bunu rahatlıkla seçmenizi sağlar. Buradan “b”
ölçekli bir harita kullanarak çok kısa bir yıldız
atlama yaparak değişkene ulaşabilirsiniz. (Şekil
7.5)
Değişkeni Doğrudan Bulma – Bu yöntemde
daha teleskopla bakmadan teleskobu yıldızın
çok yakınlarında bir yöreye hedeflemiş olmanız
gerekmektedir. Sadece teleskobun ayar çizgilerini
kullanan bir gözlemci çoğunlukla bu tekniği
seçer. Değişken yıldız gözlemcileri arasında
herhalde en çok kullanılan yöntem budur.
Büyültmesiz 1x arayıcı ile delta ve gamma parlak
yıldızları bulunur, arayıcı dürbün ile de çıplak
gözle görülemeyen daha sönük yıldızlar (5.9
kadirdeki gibi) bulunur.
Aşağıdaki şekil 7.6 Z UMa yıldızı ve çevresinin
ufak bir aynalı teleskop ile nasıl göründüğünü
gösterir. Amacınız, teleskopta gördüğünüz
bunun benzeri gerçek görüntü ile Şekil 7.7’de
gördüğünüz tahmin haritasının görüntüsünü
aynı yönde ve benzer hale getirmektir.
Şekil 7.6
������
— Z UMa Alanı

İlk başlayanlar bu noktada birçok nedenden
dolayı zorlanırlar:
1)
Haritada baktığınız ile teleskopta
gördüğünüz görüntü büyük bir olasılıkla aynı
yönde değildir.
2)
Teleskobunuzdaki büyültme oranınız ile
harita ölçeğiniz farklılık gösterebilir.
3)

Görülen kadir sınırları farklıdır.

Bu nedenlerin her üçü de “teleskoba alışık
olma” sınıfına girer ve teleskoba alıştıkça işler
daha kolaylaşır. Bu alışma dönemi ile ilgili bazı
ipuçları aşağıdadır:
(1)
Yönlendirme – Yönü doğru
ayarlayamamak sizi ümitsizliğe sürükleyebilir.
Eğer yönlendirmeniz yanlışsa, haritada ve
teleskopta gördüğünüz yıldızları çakıştırmanız
neredeyse olanaksız bir hale gelir. Parlak bir
yıldızdan başlayarak yıldız atlama yöntemini
kullanmanız büyük avantaj sağlayacaktır,
çünkü bu yöntemde daha değişken yıldıza
yakınlaşmaya başlamadan yönünüzü zaten
bulmuş olacaksınız. Daha önce anlatılan
yönlendirme şekilleri size yararlı olacaktır. Ancak
hala şüphe içindeyseniz, varsa teleskobun
takip motorunu durdurup yıldızların kaymasını
bekleyin. Yıldızlar her zaman BATI yönüne doğru
kayarlar. Şekil 7.6’da Güney, yaklaşık 45 derece
sağa doğru döndürülmüştür.
Dikkat : Eğer yansımanın üç kez gerçekleştiği bir
teleskop tipine sahipseniz (Mercekli, SchmidtCassegrain gibi), o zaman AAVSO’nun yayınladığı
ters (“reversed”) haritaları kullanmanız tavsiye
olunur.
(2)
Büyültme – “b” ölçeğindeki haritalar
genelde gökyüzünün daha büyük bir alanını
gösterirler. Bu nedenle bu ölçekleri kullandığınızda
en düşük büyültmeyi sağlayan göz merceklerini
kullanmanız tavsiye olunur. Harita üzerinde aynı
zamanda gerçek görüş alanınızı da görmek
isteyeceksiniz. Şekil 7.6’da gösterilen görüş
alanı 2.3 derecedir. Şekil 7.7’de 2.3 derece
çapında bir daire çizilmiş “b” ölçeğinde bir harita
gösterilmiştir.
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Şekil 7.7 — Üzerine 2.3 derece çapında görüş alanı dairesi çizilmiş “b” ölçeğinde bir AAVSO
Haritası
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(3)
G ö r ü l e n Ka d i r S ı n ı r ı – G e n e l d e
har i t alardaki yıldız lar, t e le s kobun göz
merceğinden gördüğünüzden daha belirgin
haldedirler! Bu uyumsuzluk, gördüğünüz
alanı algılamakta zorluk çekmenize neden olur.
Teleskopla bakarken yıldızları görmek daha zor
olduğundan önce parlak yıldızları ya da tanıdık
yıldızlar düzenini (asterizm) bulup algılamak,
sonra bunları haritada saptamak doğru olacaktır.
“Doğrudan Yıldıza Ulaşma” yöntemini seçen
birçok gözlemci, ters yıldız atlama yöntemini
kullanır. Değişken yıldızın bulunduğu alan hemen
saptanamıyorsa, o zaman görüş alanınızda
bir tanıdık yıldızlar düzeni bulun. Sonra bu
yıldızların konumunu haritada da bulun. Artık
nerede olduğunuzu saptadığınıza göre buradan
yıldız atlama yöntemi ile (büyük bir olasılıkla
ters yöne hareket ederek) değişkeninizi
bulabilirsiniz. Ölçeklerinin ufaklığı nedeni ile “b”
ölçekli haritalar bu yöntem için çok uygundur.

yıldızınızdan biraz daha parlak ve biraz daha
sönük iki yıldızı görüş alanınızın içinde belirleyin.
Sonra bu yıldızları haritada bulun. Bu yıldızlar
haritada işaretlenen karşılaştırma yıldızları
olabilir. Değillerse başkalarını deneyin. Zaten
olası karşılaştırma yıldızlarınız tükenmişse,
haritadan yardım almalısınız.
Dikkat: Değişken yıldızınızı bulmaya çalışırken
kafanız karışabilir. Bazen göz merceğinde
gördüğünüz yıldızları haritada da aynı şekilde
gördüğünüzü düşünüp, bunlardan yola çıkarak
farklı bir yıldızı değişken yıldızınız sanırsınız.
Karşılaştırma yıldızlarını bulurken aslında değişken
yıldızınızı da bulmaya yakınlaşıyorsunuz. Bu
durumda sizi yönlendirecek bazı ufak ip uçlarına
dikkat edin. Eğer haritanız teleskopta gördüğünüz
bir karşılaştırma yıldızını göstermiyorsa, ya da
parlaklığını çok farklı veriyorsa, büyük bir
olasılıkla yeni bir değişken yıldız bulmuş değil
de farklı bir alana bakıyorsunuz demektir!

Z UMa yıldızının bulunduğu alanda 8.6 ila 8.8
kadir parlaklığı arasında bir üçlü yıldız grubu
vardır. Bu yıldızları görüş alanınızın içinde
bulduktan sonra değişken yıldızınızın yeri artık
kesinleşmiş olacaktır.

Aslında sizden sadece iki adet karşılaştırma
yıldızı bulmanız istense de, daha fazlasını
bulmanız tavsiye olunur. Parlaklıklar birbirini
tutuyor mu? Tutmuyorsa neden? Sadece bir
karşılaştırma yıldızından mı şüphe duyuyorsunuz?
Konumlarını tekrar kontrol edin. Bulduğunuz
karşılaştırma yıldızları ile AAVSO haritalarında
çok duyarlı çizilmiş yıldızların aynı olduklarından
emin olun. Eğer sadece bir karşılaştırma
yıldızını göremiyorsanız, onu bırakıp diğerlerini
kullanın.

İpucu: Eğer baktığınızda gördüğünüz bir belirgin
yıldız asterizmi varsa bunu haritada çizin. Bu
yöntem, bu yöreyi bir daha bulmaya çalışırken
size çok yararlı olacaktır.

Biraz Daha Deneyim Kazandıktan Sonra –
Zaman içinde teleskoptan gördüğünüz yıldızların
parlaklık tayininde deneyim kazanacaksınız.
Örneğin haritada yazılan 9 kadir parlaklığında
birçok tip yıldızın nasıl “görünebileceği”
konusunda deneyim kazandıkça bir ön fikir
sahibi olacaksınız. Daha fazla deneyim
kazandıkça ay ışığında ya da daha kötü şartlarda
bu parlaklıkların nasıl algılandığı da ortaya
çıkacaktır. Bu gibi deneyimler değişken yıldızları
bulmanızda son derece yararlı olacaktır.

4. Parlaklık Tahminini Yapın – Uygun
karşılaştırma yıldızlarını doğru olarak saptadıktan
sonra artık tahmin aşamasına geçebilirsiniz.
Şekil 7.8’de Z UMa merkeze odaklanmış
ve Güney yukarıda olarak resmedilmiştir.
Burada değişkenin parlaklığının, 80 ve 83
işaretli yıldızların arasında bir yerde olduğu
görülmektedir. Bunlardan yola çıkarak aradeğer
yöntemiyle, değişken yıldızın parlaklığını tahmin
edin.

3. Karşılaştırma Yıldızlarını Bulun – Burada
amaç bellidir. Değişken yıldızın parlaklığından
daha fazla ve daha sönük başka iki yıldız
bulmalısınız. Buradaki zorluk, karşılaştırma
yıldızlarının birbirleri ile arasındaki uzaklık ile
doğru orantılıdır. İyi sonuç veren yöntemlerden
biri, “olası” karşılaştırma yıldızlarını görüş
alanınız içinde bulmakla başlar. Yani değişken

Dikkat: Yıldız parlaklıklarının tahmini, bir
çok yeni gözlemciye bu örnekte anlatılandan
daha zor gelmektedir. 80 ve 83 parlaklıkları
birbirine çok mu yakın? Gerçekten de öyledir!
Bu nedenledir ki, tahmininiz diğer gözlemcilerin
tahminlerinden farklı olursa şaşırmayın.
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Şekil 7.8 — Z UMa değişkeni ve etrafındaki
karşılaştırma yıldızları

Gözlem Tarihiniz: Bu tarihi her tahmin için
ayrı yazabilirsiniz. Normalde gece başlarken
gözlemciler not almak için yeni, temiz bir
sayfa açtıklarından bu tarih sayfanın en
üstünde bulunur. Gece yarısından önce ve gece
yarısından sonraki günün tarihinde karışıklığa
meydan vermemek için mutlaka çift gün
formatında yazın.
Gözlem Saatiniz: Gözlemciler hem yerel
saatlerini hem de Evrensel Zamanı (UT)
kayıtlarında kullanabilirler. Ancak her seferinde
aynı zamanı kullanın. Saati kaydederken
yazdığınız duyarlılık gözlem yaptığınız değişkenin
tipine göre değişir. Hangi duyarlılığın seçileceği
konusunda sayfa 45, tablo 6.1’e bakınız. Eğer
şüpheniz varsa olabildiğince duyarlı olun.
Birçok gözlemci, değişkenin tipine bakmaksızın,
kayıtlarını dakika duyarlılığında tutar.
Parlaklık Tahmininiz: Bizim örneğimizde
yıldızımız 8.1 kadirdendir.

Bu örnekte değişkenin parlaklık tahminini 81
olarak kabul edelim.

Tahminde Kullandığınız Karşılaştırma
Yıldızlarının Parlaklıkları: örneğimizde 80 ve
83 parlaklıkta karşılaştırma yıldızlarını kullandık.

5. Gözlem Sonuçlarınızı Kaydedin –
Aşağıdaki bilgilerin not edilmesi gerekir:

Tahmin Yaparken Kullandığınız Harita:
Haritaların üzerinde yazan en son değişiklik
tarihini alın. Z UMa değişkeni için Sayfa 59
şekil 7.7’de kullandığımız haritanın tarihi
12/97 yazılmalıdır. Bazı eski haritalarda yalnız
yıl yazar. O zaman siz de sadece yıl belirtin.
Sayfa 9 Şekil 1.1’de görülen çok yeni bir harita
kullanıyorsanız o zaman harita tarihi olarak
040314 yazmalısınız.

Değişkenin Adı: Z UMa
Değişkenin Tanımı: Bunun bu aşamada
yazılması şart değildir. Daha sonra da bulup
yazabilirsiniz, ancak şu aşamada yapılması ileride
olaşabilecek hataların önüne geçebilecektir.
Örneğin çok soğukta yazı yazarken U harfini
V harfi gibi algılanacak şekilde yazabilirsiniz.
Tanımların yazılması bunu önler.

Şekil 7.9 — Gözlemcinin not defterinden bir görünüm
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Gözleminizi Etkilemiş Olan Diğer Koşullar:
Ay ışığı, sis, bulutlar gibi bir çok etken gözleminizi
etkileyebilir. Bu etkiyi bazı kodlar kullanarak
not etmelisiniz. Bu notların kısaltmaları sayfa
50,Tablo 6.2’de görülebilir. Yazacak başka
ek yorumlar varsa onları da yazın. Şekil
7.9’da örneğimizde kullanılan not defteri
gösterilmektedir.

yaklaşık olarak belirtmedik. Belirtmek isteseydik
o zaman “8.1:” yazmamız gerekirdi. Bunun
kararı, gözlemci olarak size aittir. Hava durumu
kodunu yazıp parlaklık tahmininizi yaklaşık
olarak belirtmemekle, gözlem sırasında olumsuz
bir hava durumu var, ancak bu tahminimi
etkilemedi anlamını vermiş oluyorsunuz. Aksi
zaten mümkün değildir. Tahmininizi yaklaşık
olarak belirtirseniz, belirsizliğinizin nedenini de
yazmanız gerekir.

Rüzgarlı bir gece olması nedeni ile hava
durumunu belirten “W” kodu kullanılmış
olmasına rağmen , yıldızımızın parlaklık tahminini

Gene Hanson, 18 inç (46cm) f/4.5’lik bir Obsession marka ve 6 inç (15cm) f/5 ‘lik Newton türü
teleskobu ile birlikte.
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EK 1 - UZUN ZAMANLI IŞIK EĞRİLERİNE ÖRNEKLER
İzleyen sayfalarda AAVSO gözlem programlarında yer alan bazı değişken yıldızların uzun zamanlı
ışık eğrilerinden örnekler yer almaktadır. Bu kadar uzun zaman aralığını içeren ışık eğrileri, bazı
yıldızların sergilediği uzun süreli davranışlar hakkında ilginç araştırmaların yapılabilmesini sağlar.

Mira (Uzun Dönemli Değişkenler)
1850-2000 (10 gün aralıklı)

Mira (omicron Ceti) zonklayan uzun dönemli değişken yıldızların tipik bir örneğidir ve parlaklığının
değiştiği fark edilen ilk yıldızdır. 332 günlük bir dönemi vardır. Mira’nın parlaklığı genelde 3.5 ila 9
kadir arasında arasında değişmekle birlikte, en sönük ve en parlak olduğu zamanlarda parlaklığı bu
ortalama değerlerin çok üzerinde ya da altında olabilir. Bu parlaklık aralığının (genlik) büyüklüğü
Mira’nın gözlenebilmesini çok kolaylaştırır. Mira, bu kadar uzun dönemli olup ta yörüngesinde başka
bir değişkeni barındıran (VZ Ceti) ender yıldızlardan biridir.

AAVSO
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SS Cygni (U Gem Tipi)
1895-2000 (1 gün aralıklı)

SS Cygni kuzey yarımkürede görülebilen nova tipi (U Gem alt sınıfında) kataklismik değişken cüce
yıldızların en parlağıdır. Bu yıldızlar, güneşten biraz daha soğuk bir kırmızı cüce yıldız ile etrafında
bir birikim diski olan beyaz bir cüceden oluşan ve birbirine çok yakın yörüngelerde dönen çift yıldız
sistemleridir. Bu diskten beyaz cüceye olan madde akımı nedeni ile SS Cyg‘nin parlaklığı yaklaşık
50 günde bir 12. kadirden 8.5. kadire yükselir. Bu patlama aralıklarının her biri 50 günden az ya
da çok olabilir.

AAVSO
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RS Ophiuchi (Tekrarlayan Nova)
1895-1995 (1 gün aralıklı)

RS Ophiuchi parlaklık değişimini tekrar eden bir nova’dır. Bu yıldızların patlamaları 7 ila 9 kadir
arasında parlaklık değişimlerine neden olur. Patlama sıklıkları düzensizdir ve yıldıza bağlı olarak 10 ila
100 yıl arasında değişebilir. Patlama sonrası parlaklık 24 saat gibi kısa bir sürede maksimum seviyeye
ulaşırken sönmesi birkaç ay sürebilir. Tekrarlanan patlamalar bir öncekinin tıpatıp aynısıdır.

AAVSO
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GK Persei (Nova)

1901 yılındaki nova tarzı patlama (Harvard Yıllıkları’ndan)
1965-2000 (1 gün aralıklı)
GK Persei 1901 yılında görülen parlak nova’dır. Bu birbirine yakın çift yıldız sisteminde, kırmızı
cüce yıldızdan beyaz cüce yıldıza geçen madde transferi sırasında beyaz cücenin yüzeyinde oluşan
nükleer patlamalar bu parlaklık değişimlerine neden olur. GK Persei’yi diğerlerinden ayıran en önemli
özellik, patlama sonrası sönerken ilk 30 gün sonra 3 hafta boyunca yarı dönemsel hızlı parlaklık
değişimlerine uğraması ve sonra tekrar sönmesidir. Yüzyıllar sonra ise her 3 yılda bir küçük cüce
nova tarzı patlamalar görülür.
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R Coronae Borealis

1910-2000 (1 gün aralıklı)
R Coronae Borealis kendi sınıfındaki yıldızların bir prototipidir. Bunlar atmosferleri karbon bakımından
zengin olan süper dev yıldızlardır. Çoğunlukla hep en parlak durumunda bulunurlar, ama düzenli
aralıklarla parlaklıklarında 1 ila 9 kadir arasında ani düşüşler olur. Bu parlaklık düşmelerine yıldızın
atmosferinden dışarı kaçan karbon bulutlarının neden olduğu tahmin edilmektedir.
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Z Camelopardalis

1968-2000 (1 gün aralıklı)
Z Camelopardalis, cüce nova tipi kataklismik değişken yıldızların bir alt sınıfına ait tipik bir örnektir.
Her 26 günde bir U Geminorum’a benzer cüce nova patlamaları yaşayan bu yıldızın parlaklığı
bu sürede 13.0 kadirden 10.5 kadire yükselir. Gelişigüzel dağılmış aralıklarla da parlaklığı azami
parlaklığın 1 kadir kadar altında birkaç gün ila 1000 gün arasında değişebilen bir aralıkta sabit
kalır. Bu sabit evre, çift yıldızın güneşe benzer ikinci yıldızından çiftin diğer yıldızı olan beyaz cüceyi
saran diskine kütle transferinin çok fazla olması nedeniyle patlama yapamadığı devredir.
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Z Ursae Majoris (Yarı Düzenli)
1935-2000 (1 gün aralıklı)

Z Ursae Majoris parlaklığı 196 ve 205 günde bir 7 ila 9 kadir arasında değişen parlak, yarı düzenli bir
değişken yıldızdır. Yarı düzenli değişken yıldızlar parlaklık değişimleri 2.5 kadirin altında zonklayan
dev ya da süper dev yıldızlardır. Alt sınıfına bağlı olarak düzenli dönemlerle parlaklık değişimlerine
uğradıktan sonra farklı düzensiz aralıklarda değişimler gösterebilirler. Bu davranış birçok dönemin
birbirini etkilemesi sonucunda oluşabilir.

AAVSO
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EK 2 – AAVSO’NUN DİĞER GÖZLEM PROGRAMLARI
Herhangi bir klasik fotoğraf filminden 30 kat
daha duyarlı olmaları nedeni ile CCD kameralar
çok sönük değişken yıldızların gözlenebilmesine
olanak vermiş ve AAVSO’nun hem görsel hem de
fotoelektrik programlarını çok geliştirmiştir. CCD
ile elde edilen veriler ileride incelenmek üzere
bilgisayarlarda rahatlıkla saklanabilmektedir.

AAVSO bünyesinde AAVSO gözlemcilerinin
farklı ilgi alanlarına yönelik birçok gözlem
programı mevcuttur. Her bir program bir AAVSO
komitesi tarafından yönetilir. AAVSO ilginizi
çeken bu programlardan birine katılmanızı
desteklemektedir. Herhangi bir program
hakkında daha fazla bilgi almak için yeni üye
paketinde ayrı bir sayfada verilen komiteler
ile temasa geçebilir, AAVSO internet sitesinin
http://www.aavso.org/observing/
programs/ adresindeki “Gözlem Programları”
bölümünü ziyaret edebilir ya da AAVSO merkezi
ile haberleşebilirsiniz. Genelde bu komiteler ile
ilgili tüm sorular, haberleşmeler, harita talepleri
ve veri iletileri doğrudan bu komitenin sorumlusu
ile iletişim kurularak gerçekleştirilir.

Bu program 1991 yılında hem CCD gözlemciliğinin
bilimsel tarafını, hem de CCD gözlem konularını
kapsayacak şekilde başlatılmıştır.

Her bir program ile kısa bilgiler aşağıdadır:

CCD (Charge-Coupled Device)
CCD teknolojisinin gelişmesi AAVSO’nun
değişken yıldızların gözlenmesi görevinde çok
önemli bir rol oynamaktadır. CCD kameraların
üzerinde bulunan ışığa duyarlı silikon yongalar
(çip) üzerlerine ışık düştükçe elektrik sinyali
üretirler va bunlar daha sonra bilgisayar
ekranında görüntülenecek şekilde işlenirler.
Teleskobunuza takıldığında CCD kameralar
gökyüzünde baktığınız alandaki yıldızların
sayısal görüntüsünü oluştururlar.

Gary Walker’in CCD kamera takılı teleskobu
CCD ile gözlem yapmak için kullanılan standart
ekipmanlar orta ya da geniş çaplı bir teleskop,
bir CCD kamera, kırmızı geçirgenliği olmayan
uygun bir BVRI filtre ve CCD yazılımlarından
oluşur.
AAVSO en sönük hallerinde parlaklıkları çok
az olan bazı yıldızların CCD’ler ile gözlemi için
özel haritalar hazırlamıştır. Bu haritalar ücretsiz
olarak AAVSO merkezinden edinilebileceği gibi

R.Zissell tarafından çekilen FO PER’in CCD
görüntüsü
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AAVSO internet sitesinden de bilgisayarınıza
indirilebilirler.

ışıkölçer cihazı, çok zayıf ışık sinyallerini elektrik
dalgalarına dönüştürür. Bu sinyal daha sonra
kuvvetlendirilip rakamsal olarak gösterilerek
gözlem yaptığınız yıldızın parlaklığının çok
duyarlı bir şekilde saptanmasını sağlar.

CCD gözlemcileri aynı zamanda AAVSO
International High Energy Network (AAVSO
Uluslararası Yüksek Enerji Bilgi Ağı) ve Exoplanet
Transit Search Programs (Güneş Sistemi Dışı
Gezegenleri Araştırma) gibi programlara da
katılabilirler. Bu programlar hakkında daha
fazla bilgi edinmek için lütfen AAVSO internet
sitesindeki CCD Gözlem Programı bölümünü
ziyaret ediniz.

AAVSO görsel gözlem programında bulunan
2000’in üzerindeki değişken yıldızdan parlaklık
değişimi az, kısa dönemli ve/veya ilginç
özellikleri olan 100 kadar çoğu parlak değişken
yıldız bu özelliklerinden dolayı en iyi fotoelektrik
ışıkölçer cihazları ile gözlenirler. AAVSO’nun
Fotoelektrik Işıkölçer Gözlem programı 1983
yılında başlatılmıştır.
Fotoelektrik Işıkölçer Gözlem programındaki bu
yıldızların gözlemini standart hale getirmek için
AAVSO internet sitesinin haritalar bölümünden
ya da komitenin sorumlusundan temin edilebilen
özel PEP yön bulucu haritaları geliştirilmiştir.
Daha fazla bilgi için lütfen AAVSO internet
sitesindeki PEP Gözlem bölümünü ziyaret
ediniz.

Örten Çift Yıldızlar (ÖÇ) ve RR Lyrae Yıldızları
İlgilenen gözlemciler örten çift yıldızları ve
RR Lyrae yıldızlarını gözleyerek çok önemli
katkılarda bulunabilirler. Bu yıldızlar, profesyonel
gökbilimcilerin yapamayacağı kadar çok sürekli
gözlem yapmayı gerektirir. Özellikle örten çift
yıldızların dönemleri değişikliğe uğrayabileceği
için, bu tip yıldızların sık ve uzun süreli
gözlenmesi çok önemlidir.
ÖÇ ve RR Lyrae yıldızlarının gözlenmesi özel
teknikler ve yararlı verilerin elde edilebilmesi
için ileri düzeyde planlamalar gerektirir.
Örneğin bir ÖÇ gözlemi örtme öncesi, örtme
sırası ve sonrasında da yapılmalıdır. Aynı
zamanda örtme birkaç saat gibi kısa bir zaman
sürdüğünden her gözlemin zamanı da normal
değişken yıldız gözlem zamanlarından çok daha
duyarlı kaydedilmelidir. Haritalar ve gözlem
teknikleri hakkında daha fazla bilgi, ilgili komite
sorumlusundan ya da AAVSO internet sitesinden
elde edilebilir.

Kevin Krisciunas’ın Fotoelektrik Fotometre takılmış
6 inçlik aynalı teleskobu

Fotoelektrik Fotometri (PEP)
Eğer iyi bir kundağa sabitlenmiş 6 ila 8 inç (15
ila 20 cm) arasında çapa sahip bir teleskobunuz,
bir fotoelektrik fotometri cihazınız, ve uygun
filtreleriniz varsa, AAVSO’nun PEP Gözlem
Programı’na katılabilirsiniz. Satın alacağınız
gibi kendinizin de yapabileceği bir fotoelektrik
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Güneş
AAVSO Güneş Gözlem grubunun başlıca görevi
Amerikan Göreceli Güneş Lekesi sayılarının
(Ra) hesaplanmasında veri olarak kullanılan
güneş lekesi gözlemleri yapmaktır. 1944 yılında
başlatılan bu program bağımsız güneş lekesi
endeksleri üretir.
AAVSO’nun Amerikan Göreceli Güneş Lekesi
programına katılanlar, güneş lekesi gözlemlerinde
küçük ve basit ekipmanlar kullanırlar. Programda
hergün Güneş gözlenir, güneş lekesi grubu adedi
ve her grupta kaç adet leke olduğu kaydedilir.
Bu gözlemler AAVSO Güneş Komitesine her ay
sonu e-posta ile ya da standart kağıt formlar
doldurulup gönderilerek rapor edilirler.
AAVSO Güneş Gözlemi Programı dahilinde çok
düşük frekanslı radyo sinyallerindeki ani artışları
(Sudden Ionospheric Disturbances ya da SID’s),
böylece dolaylı olarak güneşteki patlamaları
izleyen küçük bir gözlemci grubu için de
programlar vardır. Her ay hesaplanmış Amerikan
Göreceli Güneş Lekesi sayıları ile birlikte bu
sinyal değişiklikleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer
Ajansı (National Oceanic and Atmospheric
Administration, NOAA) içindeki Ulusal Jeofizik
Veri Merkezi’ne (National Geophysical Data
Center, NGDC) gönderilirler. Daha fazla bilgi
için lütfen AAVSO internet sitesindeki Güneş
programı bölümünü ziyaret ediniz.

Elizabeth Eggleston ve güneş filtresi takılmış
Celestron marka teleskobu.

Nova Araştırmaları
Bazı ciddi gözlemcilerin düzenli gözlemler
yaparak Samanyolu içindeki Nova patlamalarını
keşfedebilecekleri ve böylelikle gökbilime ciddi
katkıları olabileceği düşüncesiyle 1930 yılları
başında AAVSO bünyesi içinde Nova Araştırma
Programı başlatılmıştır. Bu iş için gökyüzünde
nova patlama olasılığının yüksek olduğu bölgeler
küçük alanlara bölünmüştür. Bu program ile
ilgilenen gözlemcilere, gözlem için bu alanlardan
biri verilir, ama gözlemciye buradaki gözlemine
ek olarak diğer alanları da gözleme ve tüm
gökyüzünü tarama serbestliği de tanınmıştır.
Sadece özel bölgeleri gözlemenin yanında
gözlemciler, çıplak gözle takımyıldızlardaki parlak
yıldızların (3 kadire kadar) civarında oluşabilecek
çok parlak novaları anında saptamak için çıplak
gözle geniş alan taramaları da yapmaktadırlar.
AAVSO Nova Araştırmaları için gerekli standart
ekipman iyi bir gök atlası (AAVSO Değişken Yıldız
Atlası benzeri) ve bir adet 7x50’lik dürbündür.
Her ay sonu gözlemciler hem çıplak gözle
yaptıkları geniş alan, hem de kendilerine verilen
özel alanlarda yaptıkları gözlemleri, gözledikleri
en sönük parlaklıkları da belirterek rapor
ederler. Raporlar içindeki potansiyel bir keşif
daha deneyimli gözlemciler tarafından tekrar
incelenir. Eğer yeni bir nova keşfi gerçekleşmişse
derhal AAVSO Müdürü ile temasa geçilir.
Sonuçta buluş, AAVSO tarafından kesin olarak
onaylanırsa Müdür, Smithsonian Astrophysical
Gözlemevi bünyesindeki Central Bureau for

Art Whippe’nin çektiği bir güneş lekesi grubunun resmi

ÖNEMLİ NOT : Özellikle dürbün ya da teleskopla
gözlem yaparken bu iş için özel olarak üretilmiş
filtreler kullanmadan asla doğrudan güneşe
bakmayın. Güneşten gelen mor ötesi radyasyon
gözününüzü kör edecek ciddi hasarlara neden
olabilir!
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Astronomical Telegrams, yani gökbilimle
ilgili keşiflerin yayınlandığı merkez büroya
haberin tüm uluslararası gökbilim kuruluşlarına
aktarılması için bildirir.
Süpernova Araştırmaları
Süpernova Araştırma Programının amacı diğer
galaksilerdeki süpernovaları araştırmaktır. Bu
iş için gerekli ekipmanlar 14. kadire kadar
sönüklükteki yıldızları görebilecek güçte bir
teleskop, gök haritaları ve galaksinin normal
halini gösteren fotoğraflardan oluşmaktadır.
Galaksi bünyesinde görülebilecek tuhaflıklar
ve süpernovalar anında AAVSO merkezine
raporlanmalıdır.

AAVSO Süpernova Araştırma Komitesi başkanı Robert
Evans, Nisan 1996’da Samantha Beaman’a Nova
Ödülünü takdim ederken.
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