
Türkiye’deki Teleskoplarla Bilim Sempozyumu - İstanbul 

 

222 

 

TÜRKİYEDE İLK YAKIN KIRMIZIÖTE GÖZLEMLER 

 
Sacit ÖZDEMİR, Ceren YILDIRIM, H. Gökhan GÖKAY 

 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Tandoğan, Ankara 

(e-posta: sozdemir@ankara.edu.tr)  

 
Özet: Yakın kırmızı öte (NIR) astronomisi, son yıllarda büyük ilgi duyulan önemli bir gökbilim 

çalışma alanı olmuştur. Bu konuda geliştirilen dedektörlerin duyarlığı ve teknik özellikleri giderek 

geliştirilmiştir. Bu çalışmada iki önemli sonuca ulaşılması hedeflenmiştir: 1) Yakın kırmızı öte 

gözlemlerin Türkiye’de ilk defa başlatılması; 2) Gündüz vaktinde de yıldız fotometrisinin 

yapılabileceğinin gösterilmesi.  

 

1. Giriş 

Yakın kırmızı öte (NIR) astronomisi, son yıllarda büyük ilgi duyulan bir gökbilim çalışma 

alanı olmuştur. Ayrıca bu konuda geliştirilen dedektörlerin duyarlığı ve teknik özellikleri 

giderek geliştirilmiştir.  

Gözlemlerde kullanılan kamera profesyonel bir astronomi kamera olmamasına karşın, elde 

edilen PNG formatındaki görüntüler, uygun dönüşümler yapılarak astronomik amaçlı formata 

(FITS) dönüştürülmüştür. FITS formatlı bu görüntülerden, IRAF ya da MaximDL yazılımları 

kullanılarak (ve standart BDF stratejisine dayalı olarak) indirgemeler gerçekleştirilmiştir.  

Gözlemler Ankara Üniversitesi’nin Ahlatlıbel’deki rasathanesinde sürdürülmektedir. 

Gözlemlerde, 2012 yılı güz dönemine kadar Ahi Evran Üniversitesi’nden ödünç olarak alınan 

Meade LX200 GPS modeli 8 inç çaplı Schmidt-Cassegrain teleskobu kullanılmaktadır. Şu ana 

kadar, 1 gecesi deneme amaçlı olmak üzere, 5 ayrı gecede (ve kısmen de gündüz) NIR 

gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere ait özet bilgi Çizelge 1’de sunulmuştur. 2 adedi 

deneme amaçlı olmak üzere 5 gözlem gecesinde, toplam 10 farklı hedef cisim (yıldız) 

gözlenmiştir. 26-27 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen Arcturus (Alfa Boo) yıldızının ve 

02-03 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Capella (Alfa Aur) yıldızının gözlemleri, 

GÜNEŞ DOĞDUKTAN SONRA DA SÜRDÜRÜLMÜŞTÜR! 

Çizelge 1. Ankara Üniversitesi Gözlemevi’nde gerçekleştirilmiş olan NIR gözlemleri ve hedef cisimler. 

Gözlemleri gündüz saatlerinde de (Güneş doğduktan sonra) sürdürülen yıldızlara ait gözlem tarihleri, kalın ve 

altı çizili şekilde gösterilmiştir  
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2. KULLANILAN GÖZLEMSEL SİSTEM 

2.1. Yakın Kırmızıöte CCD Kamerası (Xeva-2.5-320)  

Gözlemlerde kullanılan yakın kırmızı öte (NIR) gözlem cihazı, HgCdTe (MCT) türü CCD 

çipine sahip, 1-2.5 mikrometre dalga boyu aralığına (SWIR ya da NIR bölge) duyarlı bir 

kameradır. Kamera üreticisi Xenics firması (http://www.xenics.com/) olup, modeli Xeva-2.5-

320’dir. Bu kameraya ilişkin bilgiler Çizelge 2’de verilmiştir. Kamera termo-elektrik 4 

aşamalı soğutma sistemine sahiptir. Bu sayede CCD çipi (kış aylarında yapılan gözlemlerde) 

1 dakikadan daha kısa sürede -70C’nin altına kadar soğutulabilmektedir. Kamera idaresi ve 

veri akışı Xeneth v.2.2.0 yazılımı ile sağlanmaktadır. Xenics firmasından sağlanan kameraya 

ait tayfsal duyarlık eğrisi Şekil 1’de sunulmaktadır. Duyarlık eğrisinden görüleceği gibi, NIR 

bölgede kalan J ve H bandı fotometrik gözlemleri için de bu kameranın kullanılabileceği 

anlaşılmaktadır.  

2.2. K_s Filtresi  

Kullanılan K_short filtresinin geçirgenlik eğrisi Şekil 2’de verilmiştir. Filtre, 1.99–2.31 

mikron arasında %90’ın üzerinde geçirgenliğe sahiptir ve geniş bant filtredir. Üretici firma 

Asahi Spectra (Japonya)’dır. Bu geçirgenlik eğrisi oda sıcaklığında (~290K) elde edilmiş 

olup, firma sorumlusu Toshihiko Kimura’dan (t-kimura@asahi-spectra.co.jp) alınan bilgiye 

göre, sıcaklığa bağımlılığı bulunmamaktadır. 
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2.3. Meade LX200 GPS 8” Teleskobu 

Yıldızların yakın kırmızıöte fotometrik (K_s bandı) gözlemlerinde kullanılan kamera (Xeva-

2.5-320 MCT), yaptırılan uygun bir adaptör vasıtasıyla (bkz. Şekil.4), bir LX200 GPS 8 inç 

teleskobunun arkasına bağlanmaktadır (bkz. Şekil.3). Teleskobun odak oranı f/10 dur. Bu 

teleskoba bağlanan kamera ile, 3.0 ”/pixel plak ölçeği ve yaklaşık 13x16 yay-dakikalık görüş 

alanı elde edilebilmektedir.   

2.4. Yan Destek Parçaları 

a) Adaptör ve Filtre Tutucu; b) Taşıyıcı Oluk (bkz. Şekil 3) 

 
 

 

Şekil 2. Asahi Spectra (Japonya) firmasının ürettiği 

1.25 inç çapa ve 5mm kalınlığa sahip K_s filtresine 

ait (oda sıcaklığında elde edilmiş olan) deneysel 

geçirgenlik eğrisi görülmektedir.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Meade LX200 GPS 8 inç teleskobu (sol) ve odağına bağlanmış olan NIR gözlem sistemi (sağ): (A) Xeva 

2.5 320 modeli NIR kamerası; (B) K_s filtre tutucusu ve içerisinde filtresi; (C) Kamera destek oluğu; (D) 

Kamera destek cıvatası.  

Çizelge 2. Xeva-2.5-320 modeli SWIR bölgeye 

duyarlı kameraya ait bazı teknik özellikler  

Şekil 1. Xeva-2.5-320 modeli SWIR kameranın (3 örnek 

pikseli için), üretici firmanın teknik ekibi tarafından 

deneysel yolla elde edilmiş olan kuantum duyarlık eğrisi 

görülmektedir. Kameranın duyarlı olduğu spektrel 

bölgede (SWIR), kuantum etkinliğinin %70’in üzerinde 

kaldığına dikkat ediniz. 
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Şekil 4. K_s filtresini içinde barındıran ve NIR kameranın üzerine bağlandığı adaptör sistemi. Soldaki fotoğrafta 

demonte halde, sağdakinde ise filtre içerisine yerleştirildikten sonra görülmektedir.  

3. YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR  

3.1. İndirgemeler 

Xeva-2.5-320 MCT SWIR (ya da NIR) bölge kamerası, profesyonel gökbilim amacıyla 

üretilmemiştir. Bu nedenle aldığı görüntüler astronomik veri formatı olan FITS formatında 

değildir. Ancak kamera, sıkıştırılmamış format olan, RAW formatında (PNG uzantılı) kayıt 

yapabilmektedir. Kamera, dört aşamalı termoelektrik soğutma sistemi ile soğutulduktan sonra, 

gökcisimlerinin görüntüleri PNG uzantılı olarak kaydedilmektedir. Hedef adı, dedektör 

sıcaklığı, poz süresi gibi bilgiler, dosya adı içerisine yazılarak, kayıt yapılmaktadır. Tarih ve 

saat ise, dosyanın kaydedildiği sistem saatinden belirlenmektedir. Bu sayede PNG formatlı 

görüntüler astronomik kullanıma uygun “header” (başlık) bilgilerinin bulunduğu, FITS 

formatına dönüştürülebilmektedir. Aynı dönüşümler, kalibrasyon amacıyla oluşturulan “dark” 

(kara akım), “bias” (sıfır seviyesi) ve “flat” (düz alan) görüntülerine de uygulanmaktadır. Düz 

alan (flat) görüntüleri, Güneş ışığının beyaz bir perdeyi aydınlatması suretiyle elde 

edilmektedir. Daha sonra standart BDF kalibrasyon stratejisi uygulanarak IRAF yazılımı ile, 

görüntü üzerindeki yıldızın göreli parlaklık değeri –açıklık fotometrisine dayalı olarak–

hesaplanmaktadır. Oluşturulan çıktı kütüğüne parlaklık değerlerinin yanında, HJD, hava 

kütlesi, göreli toplam akı gibi değerler de kaydedilmektedir. 

 

 

 

Şekil 5. Capella (Alfa Aur) 

yıldızına ait göreli K_s bandı 

parlaklığının, atmosfer kütlesine 

karşı değişim grafiği. 

02/12/2011 tarihli gözlemlerden 

elde edilen atmosferik sönüm 

katsayısı, 0.08 kadir/hava 

kütlesi olarak belirlenmiştir. 

Dikey ok Güneş’in doğduğu anı 

göstermektedir. 

 

 

 

 

3.2. Fotometrik Sonuçlar 

En önemli fotometrik bulgu, hiç şüphesiz, beklendiği gibi, Güneş’in doğmasından sonra da 

yıldızların fotometrik gözlemlerinin sürdürülebilmesi olmuştur. Nitekim, mukayese yıldızı 
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olarak kullanılan Capella yıldızının 2 Aralık 2012 gecesine ait atmosferik sönüm eğrisi (bkz. 

Şekil 5) elde edilirken, Güneş doğduktan ~ 45 dakika sonrasına kadar da, gözlemler devam 

ettirilebilmiştir. Buradan bulunan K_s bandına ait atmosferik sönüm katsayısı 0.08 kadir/kütle 

olarak ölçülmüştür. Bu sönüm katsayısı mümkün olan her gece için elde edilmeye 

çalışılmıştır. Böylece standart fotometrik prosedür takip edilerek, yıldızların atmosfer dışı 

parlaklık değerlerine geçilmektedir. Atmosfer dışı parlaklıklar mukayese yıldızlarınınkiyle 

karşılaştırılarak, uzun dönemli değişim gösteren parlak kırmızı yıldızların (Çizelge 1) ışık 

eğrileri elde edilmektedir. Gözlem sisteminin, K_s bandındaki limit parlaklık, ancak ~ -0.5 

kadirdir. Gökyüzünde uygun konumda olan gezegenlerin de K_s bandında gözlenmesi 

denenmektedir. Örneğin Jüpiter gezegeni bu gözlem sistemiyle görülememekteyken, Mars 

gezegeni çok parlak (> -4 kadir) bir şekilde, dedektör tarafından algılanabilmiştir. İndirgemesi 

devam eden fotometrik sonuçlar, 18. Ulusal Astronomi Toplantısı’nda (Malatya) 

duyurulmuştur. 

   

 

 

 

 
 

Şekil 6. Capella (α 

Aur) yıldızına ait 

(BDF düzeltmesi 

yapılmış) bu örnek 

görüntü, 03 Aralık 

2011 TBZ 06:06’da, 

Güneş doğmadan 

hemen önce 

alınmıştır. Poz süresi 

40ms, dedektör 

sıcaklığı -80°C’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Kaynaklar 

- http://www.xenics.com/en/infrared_camera/swir_short_wave_infrared_cameras/xeva_short_wave_ir_camera_-
_thermo-electrically_te4_cooled_hgcdte_fpa.asp 

  
  


