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Özet: Bu çalışmada, 2004-2009 yılları arasında Ege Üniversitesi Gözlemevi olanakları ile yapılan 

kromosferik aktif yıldız gözlemlerinde elde edilen verinin analizi ile ulaşılan sonuçlar 

değerlendirilmiştir. 5 yıl devam eden çalışmada, K5 ile M5 tayf türü aralığındaki çok sayıda yıldızın 

“flare” taraması ve soğuk leke aktivitesi açısından geniş bir veri seti elde edildi. SPSS V17.0 (Green et 

al., 1999) ve GrahpPad Prism V5.02 (Dawson and Trapp, 2004) yazılımları kullanılarak, elde edilen 

veri setleri, the One Phase Exponential Association (OPEA) fonksiyonu (Dawson and Trapp, 2004) ile 

modellenmiş ve the Independent Samples t-Test (Wall and Jenkins, 2003; Motulsky, 2007) yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Model ve analizler sonucunda; (1) Flareler iki alt gruba ayrılmış, (2) Her bir yıldızda 

flare enerjisinin belirli bir limiti geçemediği görülmüş, (3) Bu limit değerin yıldızdan yıldıza değiştiği 

bulunmuş, (4) Flare sönümlenme sürelerinin parlama sürelerine oranına göre flare dağılımına 

bakıldığında, flarelerin genellikle oranın tam sayı değerler aldığı bölgelerde toplandıkları ortaya 

koyulmuştur. Bu bulguların elde edilmesinde, izlenen gözlem yöntemi ve kullanılan High Speed Three 

Chanel Photometer (HSTCP) (Meištas, 2002) dedektörünün rolünün büyük olduğu görülmektedir.  

 
1. Giriş: 

Geri tür yıldızların sergilediği kromosferik aktivite, optik bandlarda da gözlenebilen bir çok 

farklı belirteç ile kendini ortaya koyar. Bunların başında yüzeyde yer alan soğuk lekeler, 

onları çevreleyen parlak fakula ve plaj yapıları ile özellikle de M cücelerinde gözlenen flare 

aktivitesi gelir. Güneş yüzeyinde bilinen ilk flare, 1 Eylül 1859'da Carrington and Hodgson 

tarafından gözlenmiştir (Carrington, 1859; Hodgson, 1859). Güneş dışında ise ilk flare AD 

Leo'da 1939'da gözlenmiştir (van Maanen, 1940). Diğer kromosferik aktivite yapılarının 

yanında, flare aktivitesi oldukça hızı bir süreçtir. Işık eğrierinde genellikle ani bir parlaklık 

artışı (impulsive phase) ve ardından parlaklığın yavaşça azalmasıyla (main phase) kendini 

gösterir. Bununla birlikte, parlaklığın azaldığı evrede de parlaklık zaman zaman ani artışlar 

gösterebilir. Örnek olarak, Dal and Evren (2010) ve Dal (2011)'den alınan çeşitli flare ışık 

eğrileri Şekil 1'de görülmektedir. 

 

Şekil 1. Dal ve Evren (2010) ve Dal (2011)'den alınan hızlı ve yavaş flare örnekleri. 
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Şekil 1'deki ışık eğrilerine dikkat edilirse, özellikle flare maksimum anının ve genliğinin 

belirlenmesi için yüksek zaman çözümlemesine sahip dedektörlerle gözlem yapmak 

gerekmektedir. Yine Şekil 1'in alt panelinde görülen ışık eğrisinde, "spike" adı verilen anlık 

parlaklık artış ve azalışları görülmektedir. bu yapılar, flare süreçlerini ve özellikle de yüksek 

manyetik alanla yüksek hızlarda hareket eden plazmanın etkileşimini tam olarak anlamak 

açısından önemlidir. 

Şekil 2. Dal (2012)'den alınan ve flare parametrelerinin hesaplamalarını gösteren şemalar. 

Bu gözlemlerde kullanılan High Speed Three Chanel Photometer (Meištas, 2002) için sayım 

için zamansal hata, Kirkup and Frenkel (2006) tarafından sunulan yöntem kullanılarak Dal 

(2012) tarafından hesaplanmıştır. Hesaplar, tek renk gözlemlerde ölçüm zamanlarının 0.08 

saniye hata ile, çok-renk gözlemlerde ölçüm zamanlarının 0.20 saniye hata ile elde edildiğini 

göstermektedir. Bu değerler, U bandında devam eden flare taramasında 0.08 saniye gibi 

oldukça küçük hata değerleri ile flare zaman ölçeklerinin elde edildiğini göstermektedir. Bu, 

çalışmada elde edilen verini istatistiksel analiz sonuçlarının güvenirlik oranını da oldukça 

yükseltmektedir. Bu, yaklaşık 20 yıldızın 5 yıl gibi uzun bir süre devam eden gözlemlerinden 

elde edilen ve veri setinin de büyüklüğü de göz önüne alındığında, elde edilen sonuçların 

neden bugüne değin bulunamadığını açıklamaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Dal and Evren (2010)'dan alınan hızlı ve yavaş flare 

sınıflarının ayrıldığı the Independent t-Test. 

 

 

 

 

 

2. Gözlemler ve Analizler: 

Gözlemler Ege Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan Cassegrain türü 48cm çaplı teleskopla 

yapılmıştır. Tüm gözlem ve indirgemelerde benzer prosedür uygulanmış ve tüm gözlem ve 

yıldızlardan elde edilen veri seti aynı biçimde hazırlanmıştır. 

Hardie (1969) tarafından sunulan yöntem kullanılarak, ham gözlem verisi atmosferik 

sönükleştirmeden ve ölçüm zamanları da Güneş merkezine indirgendikten sonra, Landolt 

(1983, 1992)'den seçilen standart yıldızların gözlemleri kullanılarak standart sisteme de 

dönüştürülmüştür. 
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Elde edilen veri setleri ayrı ayrı ve bir bütün olarak, 

SPSS V17.0 (Green et al., 1999) ve GrahpPad Prism 

V5.02 (Dawson and Trapp, 2004) yazılımları 

kullanılarak, the One Phase Exponential Association 

(OPEA) fonksiyonu (Dawson and Trapp, 2004) ile 

modellenmiş ve the Independent Samples t-Test (Wall 

and Jenkins, 2003; Motulsky, 2007) yöntemi ile analiz 

Şekil 4. Dal (2012)'den alınan, bazı yıldızlar için the OPEA 

modelleri ve Plateau değerinin değişimi. 

edilmiştir. Buradaki en önemli nokta ise, analizlerde 

flare enerjisi yerine flare eşdeğer süresi 

kullanılmasıdır. Bu, farklı tayf türünden yıldızların bir 

arada değerlendirilmesine olanak verdiği gibi, ışıtma 

hesaplarından gelebilecek olası hataların analize dahil 

edilmemesini de sağlamıştır. 

 

 

3. Sonuçlar: 

Elde edilen flareler, the Independent Samples t-Test yardımıyla iki gruba ayrılmıştır. Elde 

edilen grupların karakteristik özellikleri incelendiğinde, bunların literatürde sözü edilen hızlı 

ve yavaş flareler olduğu anlaşılmıştır (Dal and Evren, 2010). Bu çalışma ile literatürde ilk kez 

beyaz-ışık flarelerinin, fiziksel anlamı olan matematiksel bir kuralla sınıflanabileceği 

gösterilmiş oldu. Bu kurala göre değerlendirildiğinde, hızlı flarelerin, yavaş flarelere göre 

yaklaşık 157 katlık bir enerji farkına sahip olduğu görülür. 

Diğer yandan, t-Test'i analizi sırasında elde edilen doğrusal modeller, hızlı ve yavaş flareler 

arasındaki farkları da ortaya koymuştur. Buna göre yavaş flareler, hızlı flarelere göre daha 

düzenli bir yapıya sahiptir. Çünkü hızlı flarelerde manyetik yeniden birleşme gibi ısısal 

olmayan süreçler daha baskındır ve bu durum Şekil 3'de görülen hızlı flare dağılımını da 

etkilemektedir (Dal and Evren, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Dal (2012)'den alınan bu şekilde farklı genliklere sahip flarelerin, genellikle flare sönümlenme süresinin 

parlama süresine oranının tam sayı değerler aldığı bölgelerde toplanıyor. 
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Diğer yandan her bir yıldız kendi içinde değerlendirildiğinde, bir yıldız üzerindeki flarelerin 

de çeşitli karakteristik değerlere sahip olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Dal (2012)'dan alınan bu şekilde, hem Ege Üniversitesi Gözlemevi’nden (üst panel) hem de literatürdeki 

41 ayrı çalışmadan elde edilen (alt panel) veriye göre flare dağılımı. 
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Şekil 7. Dal and Evren (2011a)’dan alınan ve V1285 Aql’nın 3 gözlem sezonu boyunca elde edilen ışık eğrisi. 

Flare aktivitesi dışındaki ışık değişimi. 

Örneğin, bir yıldız üzerinde ortaya çıkan flarelerin enerjileri hiç bir zaman bir limit değerini 

geçememektedir. Şekil 4'de üst panelde görüldüğü gibi the OPEA fonksiyonu ile yapılan 

modeller, flareler ne kadar güçlü, süresi ne kadar uzun veya genlikleri ne kadar büyük olsa da, 

bir yıldızda ortaya çıkabilecek toplam enerjinin bir 

limit değeri geçemeyeceğini göstermektedir. 

Ancak Şekil 4'ün orta panelinde görüldüğü gibi bu 

limit değer her bir yıldızda değişmekte ve en alt 

panelden de görüldüğü üzere bu limit değerleri 

yıldızın tayf türüne göre düzenli bir dağılım 

sergilemektedir Dal and Evren (2011b), Dal (2011, 

2012). 

Şekil 8. Dal and Evren (2011a)'dan alınan, hızlı ve yavaş 

flare türlerinden flarelerin evreye göre dağılımı. 

Flare zaman ölçekleri de kendi aralarında belirli bir 

ilişkiye sahiptir. Örneğin Şekil 5'ten görüleceği 

üzere, eğer flare genliklerinin flare zaman ölçekleri 

oranına göre dağılımı incelenirse (Dal, 2012), 

flarelerin belirli oran değerlerinde toplandığı 

görülür. Bu oran değerleri, flare sönümlenme 

süresinin flare parlama süresine oranının 1, 2, 3, 4, 

... gibi tam sayı değerlerdir. 0.5, 1.5, 2.5 gibi 0.5'in 

katı olan yerlerde de benzer toplanmalar vardır. Her bir değere kaç flarenin toplandığı ise 

Şekil 6' da sunulan noktasal histogram ile gösterilmektedir. Diğer yandan, tam sayı veya 0.5'in 
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katı olmayan değerlerde de flare oldu ancak bunların çok az sayıda kaldığı görülmektedir. 

Flare zaman ölçeklerine göre elde edilen tüm bu sonuçlar, yine Dal (2012) tarafından 

sunulmuş ve nedenleri açıklanmıştır. Flare gibi ani parlaklık değişimleri dışında, kromosferik 

aktivite kendini soğuk yıldız lekelerinden ve onu çevreleyen sıcak yapılardan kaynaklanan ve 

ışık eğrilerinde sinüs benzeri bozulmalar olarak ortaya çıkan değişimlerle de gösterir. Böyle 

değişimlere bir örnek, yine Dal and Evren (2011a) tarafından sunulan V1285 Aql'nın flare 

dışında kalan ışık değişimidir. Şekil 7'den de görüleceği gibi V1285 Aql, flare aktivitesi 

dışında soğuk yapılardan kaynaklanan sinüs benzeri bozulmalar da sergilemektedir. 

Dal and Evren (2011a, c) tarafından da belirtildiği gibi, literatürde bir çok çalışmada flarelerin 

yıldızın yüzeyinde soğuk lekelerin bulunduğu boylamlarda ortaya çıkıp çıkmadığı 

incelenmiştir. Ancak bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar, bazı yıldızlarda flarelerin 

ortaya çıktığı ve yine soğuk lekelerin bulunduğu boylamların aynı olduğu görülürken, 

diğerlerinde bu benzerlik görülmemektedir. Şekil 8'in üst panelinde görülen klasik histogram, 

V1285 Aql'da hangi evrede kaç flarelerin gözlendiği göstermektedir. Şekil 7'de ise leke 

minimum evreleri açıkça görülmektedir. V1285 Aql'da elde edilen sonuçlar, her iki aktivite 

bileşeninin de benzer boylamlara sahip olduğunu göstermekteyken Dal and Evren (2011a); 

çalışmadaki diğer yıldızlarda bu durum söz konusu değildir Dal and Evren (2011c). 

Son olarak literatürde tartışılan diğer bir konu ise, hızlı ve yavaş flarelerin birbiriyle 

ilişkileridir Dal and Evren (2010, 2011c). Bazı çalışmalarda yavaş flarelerin, gözlemciye göre 

yıldızın diğer tarafında kalan hızlı flareler olduğu iddia edilmektedir. Oysa Şekil 8'in orta ve 

alt panelinden görüldüğü gibi bu çalışmada elde edilen sonuçlar, bunun doğru olmadığını 

ortaya koymaktadır. 

4. Kaynaklar: 

- Carrington, R.C., 1859, MNRAS, 20, 13. 
- Dal, H.A., 2011, PASA, 28, 365. 
- Dal, H.A., 2012, PASJ, 64, (Baskıda). 
- Dal, H.A., Evren, S., 2010, AJ, 140, 483. 
- Dal, H. A., Evren, S., 2011a, PASP, 123, 659. 
- Dal, H.A., Evren, S., 2011b, AJ, 141, 33. 
- Dal, H.A., Evren, S., 2011c, PASJ, 63, 427. 
- Dawson, B. and Trapp, R.G., 2004, Basic and Clinical Biostatistics (New York: McGraw-Hill), 61. 
- Green, S.B., Salkind, N.J., Akey, T.M., 1999, Using SPSS for Windows: Analyzing and Understanding Data (Upper  
  Saddle River: Prentice-Hall), 50. 
- Hardie, R.H. 1962, in Astronomical Techniques, Stars and Stellar Systems, ed. W. A. Hiltner (Chicago, IL: Univ.  
  Chicago Press), 178. 
- Hodgson, R., 1859, MNRAS, 20, 15. 
- Landolt, A.U., 1983, AJ, 88, 439. 
- Landolt, A.U., 1992, AJ, 104, 340. 
- Kirkup, L., Frenkel, R.B., 2006, An Introduction to Uncertainty in Measurement, Cambridge University Press. 
- Meištas, E.G., 2002, High-Sped Three-Channel Photometer (HSTCP) User's Guide, To Molétai version (Vilnius,  
 Astronomical Observatory of Vilnius University). 
- Motulsky, H., 2007, GraphPad Prism 5: Statistics Guide (San Diego: GraphPad Software), 94 van Maanen, A., 1940,  
  ApJ, 91, 503. 
 
 
 
 
  


