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Özet: Bu çalışmada, ülkemizdeki gözlemevlerinde var olan altyapı kullanılarak oluşturulabilecek bir 

gökyüzü tarama sistemi önerisi verilmiştir. Bu sistemi oluşturmak için gerekecek maliyet neredeyse en 

alt düzeydedir ve özellikle kurumların kendi olanakları ile olağan bir çalışma ile kolayca yaşama 

geçirilebilir. Burada, böyle bir sistemin çalışması için uygulanması gereken adımlarla birlikte, 

işletimde kullanılabilecek açık kaynak kodlu yazılıma örnek verilmiş, ayrıca elde edilen gökyüzü 

tarama verilerinin işlenmesi, indirgenmesi ve bilimsel sonuçlar elde edilmesi için bazı aşamalar 

anlatılmıştır. Özellikle RTS2 adlı Robotik Teleskop Sistemi'ne ilişkin yazılım bu tür bir sistemi 

yürütmek için oldukça kullanışlıdır. Ayrıca elde edilen verinin işlenmesinde kullanılabilecek IRAF, 

SEXTRACTOR, GNUPLOT, PHP gibi açık kaynak kodlu yazılımlar da, üzerinde yapılacak çok az bir 

çalışma ile kolayca amaca uygun biçimde çalıştırılabilir. Son olarak burada, kullandığımız ve 

kullanıcılar tarafından benzeri tasarlanıp işletilebilecek bir veri çözümlemesi yöntemi örnek olarak 

anlatılmıştır. Araştırmacının karar verebileceği ya da vermesi gereken adımları içeren son aşamaları 

dışında, neredeyse tümü kendi kendine işletilebilen bu yöntemle, çok sayıda yeni değişen yıldız 

belirlenip üzerinde çalışılabilecek yeni veri elde edilebilir. 

 
1. Giriş 

Küçük teleskoplarla ya da optiği yalnızca karmaşık olmayan bir objektiften oluşan gözlem 

sistemlerinde tarama çalışmasının iki ana bileşeni vardır: İlki, sistemin çalışmasını düzenleyen 

ve sistemi oluşturan parçaları hem denetleyen hem de birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlayan 

yazılım; ikincisi, elde edilen verilerin bilimsel sonuçlara dönüşebilmesi için kullanılacak 

prosedürü içeren yazılım. Ayrıntılı bilimsel veri çözümleme yöntemlerini içeren bir yazılım 

da bunlara eklenebilir. Bu tür yaklaşımlarla kurulan basit sistemlerin birçok ürünü vardır: 

 Gama ışın patlamalarıyla alarmları algılayarak sonrasında görülebilecek optik 

karşılıklarının gözlemleri, 

 Büyük dış gezegenlerin tutulmalarının gözlemleri, 

 Yeni değişen yıldızların gözlemleri, 

 Ani parlamalara ilişkin gözlemler, 

 Süpernovaların belirleneceği gözlemler, 

 Göktaşı gözlemleri,  

 Güneş Sistemi’nin küçük cisimlerinin gözlemleri, 

 Güneş Sistemi’nin küçük cisimleri tarafından yıldızların örtüldüğü gözlemler 

Kullanıcıların sistemle ilgili herhangi bir işlem yapması gerekmediği için, “robotik” çalışan 

tarama sistemleri daha kullanışlıdır. İyi tasarlanmış bir sistemde, kullanıcıların yalnızca 

gözlem programını vermesi yeterlidir. Genellikle uzun zaman aralıklarını kapsayan gözlem 

programları yapılarak gözlemlerin sürekliliği sağlanır. Burada en önemli kısım kuşkusuz 

yazılımdır. Ayrıca uzaktan erişimin olması, özellikle fırsat gözlemi olarak bilinen bazı 

gözlemler açısından ek bir yarar sağlayabilir. Bazı robotik tarama sistemlerinin asıl kurulma 

amacı bu tür gözlemlerdir. Örnek olarak bir tanesi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde 

çalışmakta olan ROTSE teleskopları (Akerlof ve ark., 2003), gama ışın patlamalarının 

belirlendiği konsayılara en kısa sürede yönlenerek, bu patlamaların optik karşılıklarının 
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gözlemlerini elde etmek amacıyla kurulmuştur. Diğer zamanlarda, kullanıcıların belirlediği ya 

da genel amaçlı olarak belirlenen alanları taramaktadır. 

2. Sistemin Yapısı 

Ülkemizdeki gözlemevlerinde aynı anda birden çok teleskop kullanılmaktadır ve birçok 

teleskop için, zaman içinde birden çok algılayıcı satın alınmıştır. 

Bunların dışında, gözlemevlerimizde, öğrenci eğitimleri 

ve halka ya da okullara açık tanıtım etkinliklerinde 

kullanılmak üzere alınmış çok sayıda daha küçük 

teleskop bulunmaktadır. Etkinlikler dışında bu 

teleskoplar genel olarak atıl durumda beklemektedir. Bu 

teleskopların çoğunun, bilgisayarla yönlendirilmeleri 

oldukça kolaydır. Farklı işletim sistemlerinde 

kullanılabilen sürücüleri ve denetim yazılımları 

bulunmaktadır. Gök cisimlerini izleme kararlılıkları 

yeterli derecededir. 

Yanda örnek olarak verildiği biçimde, atıl durumda olan 

CCD'ler bu teleskopların izleme sistemini kullanmak 

amacıyla, bunlara uygun ağırlıklar ve aparatlar 

kullanılarak eklenebilir. İstenirse, bu teleskopların bu 

durumda boşta kalan optik sistemleri, piyasada 

kolaylıkla bulunabilen ucuz web kameraları 

kullanılarak, daha duyarlı izleme işlemleri için 

kullanılabilir. 

Bu işlemler için kullanılacak CCD'ye süzgeç sistemi ve 

ayrıca odaklayıcı eklenebilir. Uygun bir optik bağlantı 

aparatı ile gözlenmek istenen alana uygun bir mercek 

sistemi eklenerek sistem donanımsal olarak hazır 

duruma getirilebilir.  

Ayrıca, gözlem yapılmadığı zamanlarda ya da hava 

koşullarının elverişli olmadığı zamanlarda sistemin 

korunabilmesi için, sınırlama anahtarları eklenmiş, 

kayar sistemli ya da kapak biçiminde açılabilen bir 

koruyucu gözlem odacığı tasarlanarak sistemin 

kurulacağı yere monte edilebilir. Bu koruyucu odanın 

bilgisayarla açılıp kapatılması oldukça kolaydır. Bu 

işlem için, bilgisayar tarafından yönetilen bir röle 

sistemi kolayca kullanılabilir. 

Bu sistem için tasarlanması gerekmeyen, ancak 

“olmazsa olmaz” eklentilerden biri meteoroloji sistemi, 

diğeri de GPS'dir. Hava koşullarının mutlaka izlenmesi 

ve en küçük bir kötüleşme durumunda sistemin 

korunması amacıyla kapatılması önemlidir. Bu sistemler 

zaten gözlemevlerinde mutlaka olması gereken 

sistemler olduğundan, burada tasarlanan sisteme 

eklenmek üzere yenisinin sağlanması gerekmemektedir. 

Şekil 1. Örnek bir tarama sisteminin olası bileşenleri. 

Tüp üzerine CCD bağlamak için aparat 

Bilgisayar denetimli küçük teleskop 

Optik Bağlantı Aparatı 

 

Amaca Uygun Objektif 

Süzgeç tekerleği ve kutusu  

CCD 
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3. Yazılım 

Genellikle bu tür sistemlerde kullanılan yazılım, ya sistemi kuran ve sürdüren kişilerce 

yazılmış, ya da ticari amaçlı üretilmiş yazılımlardır. Son yıllarda kullanılmaya başlanan, 

Linux işletim sistemi tabanlı ve açık kaynak kodlu modüler RTS2 (Remote Telescope System 

2) yazılımı ise, bunların içinde en uygunudur (Kubanek, 2010). Çünkü bugün dünyada 

kullanılan birçok küçük ölçekli teleskop ve ek birimlerinin çoğu için sürücü sağlamasının yanı 

sıra, otomatik olarak sistemin amaca uygun sürdürülebilmesi için uygun bir yazılımdır. Bu 

yazılımı çeşitli amaçlarla kullanan birçok gözlemevi vardır. Yalnızca basit bir gökyüzü 

kamerasını işletmek için bile kullanıldığı yerler bulunmaktadır. Özellikle debian tabanlı, 

örneğin ubuntu üzerine kolaylıkla kurulabilme özelliği vardır. Bu yazılım 2000 yılında Prag 

Charles Üniversitesi'nde Matematik ve Fizik Fakültesi’nde Bilgisayar Bilimleri Kursu’nda 

yapılan bir ekip projesi sonucu geliştirilmiştir.  

Yazılım, kullanıcı müdahalesi olmadan, en hızlı biçimde gama ışın patlamalarına yanıt 

verebilecek, düzenli tarama gözlemlerini sürdürebilecek ve gözlem için kullanılabilecek 

birçok farklı alet bileşeni için çalışabilecek olma amaçları ile tasarlanmıştır. Geliştirilmesi 

sırasında ise, kritik olmayan bileşenlerde sorun çıktığında işlemleri sürdürebilme, 

gözlemcilerin uzaktan etkileşimine izin verme, tümüyle ayar dosyaları yardımıyla ayarlarının 

yapılabilmesi, hangi bileşenin ne yaptığı ile ilgili anlaşılabilir açıklamalar verme, var 

olmayan, sanal bileşenler için yazılımın denetlenmesine izin verecek sanal sürücülerle 

çalışabilme ve dolayısıyla yazılım geliştirmesinde kullanılabilme gibi özellikler eklenmiştir. 

Basit ASCII metinlerin TCP/IP soketleri üzerinden gönderilmesine dayanan kendi protokolü 

vardır. Bu protokol, bazı yazılım kütüphaneleri kullanmaktadır ve bu nedenle yazılım 

geliştirenlerin kolaylıkla anlayabileceği iyi düzenlenmiş bir yazılımdır.  

RTS2 üç tür gözlem planlama seçeneği sunmaktadır. İsteğe bağlı olarak gözlenecek cisim ya 

da alanların listesi verilebildiği gibi, ayrıntılı gözlem planı da hazırlanabilmektedir. Ancak, bu 

işlemlerin biraz geliştirilmesi gerekmektedir. Yine de, çok fazla sorun yaşamadan 

kullanılabilen bir sisteme sahiptir. 

Şekil 2. Örnek tarama sistemi için kullanılabilecek, 

bilgisayar denetimli açılır-kapanır gözlem kutusu 

(HATNet Projesi, https://www.cfa.harvard.edu/~gbakos/HAT/). 

En önemli özelliklerinden biri, hava 

koşulları kötüleştiğinde çatının ya da 

kubbenin kapatılması, koşullar düzelirse 

gözlemleri yeniden sürdürebilmesidir. Hava 

koşulları kötü iken kubbenin/kapağın açık 

kalması en kötü durumlardan biri olacağından, bu durumun yazılımda iyi ele alınmış olması 

çok önemlidir. Burada önemli noktalardan biri, donanımın da bu duruma uygun 

tasarlanmasının gerekliliğidir. Özellikle sistemde bir sorun çıktığında çatı ya da kubbenin 

kendiliğinden kapanacağı bir tasarım önemlidir. Burada önerilen sistemde bu kubbe/kapak 

tasarımını uygulamak biraz uğraştırabilir. Ayrıca elektrik kesinti sorunlarına karşı mutlaka 

kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır ve gözlemevlerimizde bu zaten kullanılmaktadır. 

Yazılım alan çözümlemesi yaparak gökyüzünde görüntü alınan bölgeyi denetleyebilmekte, 

teleskobun ya da sistemin gökyüzünde nereye yönlendiğini belirleyebilmektedir. Bu yazılımın 

kullanılması ile alan taraması gözlemleri yapılabilir. 
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4. Veri İşleme 

Gözlemler için kullanılacak optik sisteme göre bir indirgeme işlemi tasarlanmalıdır. 

Gözlemlerde kullanılacak olan bilgisayar denetimli teleskop izleme sistemi ile istenen 

yönlendirme yapılabilir. Genel anlamda nasıl bir gözlem sırasının izleneceği iyi tasarlanmış 

olmalıdır. Herhangi bir gözlem gününde izlenecek olası adımlar şöyle olabilir: 

Güneş battıktan hemen sonra CCD otomatik olarak çalıştırılır. Yaklaşık olarak 40-50dk gibi 

bir zamana yayarak soğutma işlemi yapılır. Böylece nem yoğunlaşması ve soğutma nedeniyle 

bu yoğunlaşan nemin donması engellenmiş olur. Bu aşamada 10 adet kadar BIAS pozu alınıp 

kaydedilir. Ayrıca, önceden seçilmiş olan ve gözlemde kullanılacak olan poz süreleri için 

birkaç adet DARK pozu alınır. Süzgeç kullanılacağından, farklı süzgeçler için farklı poz 

süreleri söz konusu olacağından, her süzgece uygun poz sürelerinde DARK pozları alınır. 

Çizelge 1.  Ön indirgeme için kullanılabilecek basit örnek bir IRAF yordamı 

Gökbilim tanı sona ermeden yaklaşık yarım saat önce kubbe ya da kapak açılarak, uygun 

zaman hesaplanarak her süzgeç için FLAT pozları alınabilir. Bu işlem sabaha da bırakılabilir 

ama hava koşullarının bozulması söz konusu olursa, bu işlem yapılamayabileceği için önce 

yapılması daha doğrudur. Yine de böyle bir sorun olursa, önceki gözlemlerde elde edilmiş 

görüntülerin kullanılma şansı vardır. 

Sistemin gördüğü gökyüzü alanı genişliğine ve gözlem tarihine bağlı olarak parlak bir yıldız 

belirlenip gözlem pozu alınır bu poz işlenerek gökyüzünde bakılan alanın konsayıları katalog 

karşılaştırması ile belirlenir. Bundan sonra artık izleme sistemi ayarlandığından, istenen 

doğrultuya gitmek daha duyarlı bir işlem olarak yapılabilecektir. İstenirse bu işlem daha da 

ayrıntılı hale getirilebilir. Gökyüzünden birkaç farklı doğrultunun görüntüsü alınarak işlenir 

ve daha duyarlı bir yönlendirme işlemi uygulanabilir. 
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Eğer otomatik odaklayıcı kullanılıyorsa, bunun için gerekli pozlar alınarak odaklama işlemi 

yapılır. Genellikle odağın optimum konumu bilinmektedir. Ancak, hava sıcaklığının 

değişmesi nedeniyle bu odak değişebildiğinden, bu optimum odağın öncesi ve sonrasına 

karşılık gelen en az üçer poz alınarak bunlardan modelleme yapılır ve o an için en uygun odak 

belirlenip o odak seçiminin uygulanması sağlanır. Bu işlem, istenirse gece boyunca farklı 

zamanlarda yinelenebilir. 

Bu aşamada gökyüzü taraması, önceden planlanan sırada başlatılabilir. Burada tarama işlemi 

sırasında birbirine yakın gökyüzü alanlarının bir miktar üst üste çakışmasının sağlanması iyi 

bir şeydir. Böylece atlanan bölge olmayacağı gibi, mozaik görüntü elde etmek istenirse bu 

işlem bunun için de uygundur. 

Gözlem sabah hava aydınlanmadan kısa bir süre önce sonlandırılır. Sabah hava uygun 

aydınlığa gelince her süzgeç için FLAT pozları alınarak sistem kapatılır. 

Tüm gözlem süresince özellikle hava koşulları izlenerek sorun olabilecek rüzgâr, nem 

fazlalığı gibi değerler belirlendiğinde sistem kendiliğinden kapanacak biçimde ayarlanır. 

Ayrıca ya ek bir yazılım kullanarak ya da ikinci bir bilgisayara veriler aktarılarak bir ön 

indirgeme prosedürü ile daha önce elde edilmiş görüntülerle yeni olanlar karşılaştırılarak belli 

bir eşiği aşan parlamalar ayrı bir veritabanına aktarılmalıdır. Bu bilgi e-posta yolu ile ilgili 

kişilere otomatik olarak bildirilebilir. Böylece en azından ertesi gün bu uyarılar daha ayrıntılı 

incelenerek Güneş Sistemi cisimleri, yıldız parlamaları, süpernova patlamaları gibi olası bir 

yeni bulgular değerlendirilebilir (Tabur, 2002). 

5. Gözlemlerin İndirgenmesi 

Öncelikle her gözlem gecesinin sonunda, tüm görüntülerin alınıp kaydedilmesi bittikten 

sonra, bu görüntülerin otomatik olarak işlenmesi gerekir. Bunun için ilk aşamada bir IRAF 

(http://iraf.noao.edu/) yordamı kullanılarak ön indirgeme işlemleri yapılır. Bu IRAF yordamı, 

özellikle sistem parametreleri belli olduğu için çok ayrıntılı olmak zorunda değildir. Çünkü 

her gece elde edilecek ön indirgeme görüntüleri benzer özellikte olacaktır. Ancak, DARK, 

FLAT gibi bu ayar görüntüleri elde edilemediyse, yerlerine kullanılabilecek, örneğin en son 

gözlemde elde edilmiş diğer görüntüleri kullanabilecek biçimde tasarlama yapılmalıdır.  

Ön indirgemenin ardından, Sextractor (Source EXTRACTOR) adlı açık kaynak kodlu 

yazılımla görüntülerdeki kaynaklar belirlenir (Bertin ve Arnouts, 1996). Bu kaynakların 

USNO 2.0 kataloğu (http://tdc-www.harvard.edu/catalogs/usnosa2.html) ile eşleştirilmesi 

yapılarak konsayıları belirlenir. Ardından  ışıkölçümleri yapılarak istenen bilgiler çizelgeler 

halinde dosyaya ya da veritabanına yazdırılır. 

Sextractor oldukça yetenekli bir yazılımdır. Görüntülerin çözümlemesi bu yazılımla altı ana 

adımda gerçekleştirilir: 

 Gökyüzü zemininin belirlenmesi,  

 Bitişik kaynakların ayırdedilmesi,  

 Belirlenen nesnelerin süzgeçten geçirilerek sınıflanması,  

 Işık ölçüm,  

 Yıldız/gökada ayırımı. 

Bu aşamada elde edilen görüntülerin öncekilerle karşılaştırılmasıyla alanda yeni bir cisim ya 

da her zamankinden farklı bir cisim olup olmadığı incelenebilir. Bunun için Sextractor istenen 

sınıflamayı yapmasa da, örneğin hareketli cisim ayrımını farklı zamanlarda alınmış birden çok 

görüntü üzerinde karşılaştırma ile verebilmektedir. 
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6. Tarama İşlemleri 

Bir alanda bulunan değişen yıldızların belirlenmesi ve ışık eğrilerinin elde edilmesi için 

yeterli sayıda ve yeterli zaman aralığında elde edilmiş ve bilgileri veritabanına aktarılmış 

veriye gereksinim vardır. Gözlemler sürerken, bu veri üzerine çalışmalar yapılabilir. Örnek 

olarak TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ROTSEIIID Teleskobu ile yapılan gözlemlere 

uyguladığımız işlem aşağıdaki gibidir: 

Bu teleskobun verileri FITS formatında dosyalarda arşivlenmektedir. Bu arşivde elde edilen 

görüntünün yanı sıra Sextractor ile çözümlemesi yapılmış alan bilgilerini içeren FITS 

çizelgesi bulunmaktadır. Kullandığımız yöntemde öncelikle bu çizelgeler her gözlem 

görüntüsü için, CFITSIO (http://heasarc.gsfc.nasa.gov/fitsio/) kütüphanesini kullanarak 

ürettiğimiz bir C dili yazılımı ile okunarak ASCII çizelgelere dönüştürülmektedir. Bu 

aşamada FITS formatındaki gözlem görüntüleri ile yapılması gerekenler bitmektedir.  

Sonraki aşamada elde edilen bu çizelgeler kullanılarak herhangi bilinen bir alan için, alandaki 

yıldız sayısı ve bu yıldızlar için belirlenen FWHM, yani görüş değerlerine dayalı bir inceleme 

yapılarak gözlem görüntüsünün kalitesi belirlenmektedir. Farklı gecelerde elde edilmiş 

gözlemlerin önceden gözle incelenmesi sonucu kaliteli ve kalitesiz görüntü ayrımları için bir 

ölçüt belirlenmiştir. Bu ölçüte göre onaylanmayan görüş değerine sahip alanlar veri 

çözümlemesinden çıkarılmaktadır. Böylece kullanılan veri, sapmaları daha az olan, daha çok 

gökbilimsel açıdan kaliteli kabul edilebilecek özellikte olmaktadır. 

Bu aşamada veri artık ayıklanmaya hazırdır. Eğer amaç gözlenmiş olan alanda belli bir gök 

cismi ya da cisimlerinin gözlemlerini sayısal olarak elde etmek ise, bu cisimler için bu alanda 

bir ya da Birkaç mukayese yıldızı belirlenir ve istenen gök cisimlerinin konsayıları, bilinen 

adları ya da kullanıcının belirlediği kodları ile birlikte bir ayar dosyasına yazılır. 

Her ne kadar üretilmesinin ana amacı web arayüzüne bir yazılım sağlamak olsa da, kolayca 

işlenebilmesi ve kullanılabilmesi, ayrıca hızlı sonuç vermesi nedeniyle işlemlerde temel 

olarak PHP dili kullanılmıştır. C diline çok benzeyen ve birçok fonksiyona sahip olmasının 

yanı sıra internetten de bol miktarda belli işlemler için yazılmış kodunun bulunabildiği bu dil 

için tarafımızdan birçok kod üretilmiştir. Bu kodlarda, linux sistemlerinde kullanılan birçok 

yardımcı yazılım çağırılarak onlardan üretilen sonuçlar kullanılabilmektedir. Örneğin, 

çizelgeler halindeki verilerden istenen sütunların ayıklanması bu yolla yapılmaktadır. 

Ayar dosyasından okunan ve kullanıcılar tarafından belirlenmiş olan gök cisimlerinin 

bilgilerine dayanılarak çizelgelerden bilgileri okunur ve bunların hangileri isteniyorsa, her bir 

gök cisminin ayar dosyasına, verilen adını da içeren bir ad verilerek oluşturulan bir ASCII 

dosyaya yazılır. Bu ayıklama işlemi bir derece zordur. Çünkü Sextractor tarafından belirlenen 

konsayılar, gözlem kalitesine, olumsuz hava koşullarına ve katalog bilgisi ile gözlenen alanın 

çakıştırılmasında ortaya çıkan farklılıklara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu 

nedenlerle her gözlem dosyasında seçilen her hangi bir gök cismi için aynı konsayı değerleri 

bulunmamaktadır. Özellikle kalabalık alanlarda birbirine yakın konumdaki gök cisimlerini 

ayırdetmek kolay olmamaktadır. Bu nedenle, ayıklama işleminde, belirlenen bir “kutu” 

kullanılmaktadır ve kare ya da dikdörtgen biçimli seçilebilen bu kutunun boyutlarını kullanıcı 

açı saniyesi biriminde ayar dosyasına yazmaktadır. Kutu büyük seçilirse, birden çok 

gökcismini içerebileceğinden, bunların hepsi sonuç dosyasına yazılacaktır. Kullanıcıların bu 

duruma dikkat etmesi gerekmektedir. 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra, her bir gök cismi için elde edilen gözlem dosyasında temel 

olarak HJD, eşlek konsayıları, parlaklık, parlaklık hatası ve FWHM değeri ile, Sextractor 

tarafından belirlenen kriter bilgileri yazılmaktadır. Bu bilgiler incelenerek ve hem konum hem 

de parlaklık olarak ortalamadan 3 sigmadan çok sapan gözlemler dışlanarak, zaman-parlaklık 
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verisi dönem bulma işlemine sokulmaktadır. Dönem için kullanılan bu yazılım, OGLE 

projesinde (http://ogle.astrouw.edu.pl/) kullanılmak üzere yazılmış açık kaynak kodlu bir 

yazılımdır ve dönem belirlemede oldukça başarılıdır (Devor, J., https://www.cfa.harvard.edu/ 

~jdevor/DEBiL.html).  

Bu yazılım yardımıyla yapılan işlem sonucunda belirlenen birden fazla dönem olabilmektedir. 

Burada amacımız dönemsel değişenleri incelemek olduğu için, bu dönemlerden en baskın 

olanı seçilmekte ya da tek dönem verenler doğrudan kullanılmakta, bu dönemle hesaplanan 

evrelerle, gök cismine ait ışık eğrisi hen zaman hem de evreye bağlı olarak yine PHP kodu 

kullanılarak çizilmektedir. Grafiklerin oluşturulmasında açık kaynak kodlu GNUPLOT 

(http://www.gnuplot.info/) yazılımı kullanılmaktadır. Bu grafikler PNG formatında ayrı bir 

klasörde arşivlenmektedir.  

Şekil 1. Örnek bir örten değişen yıldız tarama sonuç grafiği. Üstte kuramsal ışık eğrisi ile gözlenen arasındaki 

fark noktalanmıştır. Altta ise gözlem noktaları hataları ile birlikte noktalanmış ve üzerine hesaplanan kuramsal 

eğri oturtulmuştur. 

Dönem belirlerken kullanılan veri hem ham olarak hem de alandan seçilen mukayese 

yıldızları kullanılarak fark alınmasıyla oluşturulabilmekte, sonuç olarak çizilen grafiklerde 

ayrı ayrı bu veriler kullanılabilmektedir. 

Son aşamada, özellikle örten değişen yıldızlar için bu ışık eğrileri kullanıcı tarafından 

incelenerek ayıklanmakta, bu veri ise yine OGLE projesi çerçevesinde oluşturulmuş DEBIL 

(Devor, J., https://www.cfa.harvard.edu/~jdevor/DEBiL.html) adlı yazılımla işlenerek, örten 

değişenlerin bazı parametlerinin yanısıra kuramsal ışık eğrileri elde edilmekte, gözlemlerin 

üzerine eklenerek grafikleri elde edilmektedir. Bu aşamadan sonra bu değişenlerin üzerine 

daha ayrıntılı çalışmalar yapılabilir. 

Yaptığımız bu tür çalışmada ROTSEIIID ile gözlenen altı farklı alanda, birçoğu örten değişen 

olan yüzlerce yeni değişen yıldız belirlenmiştir. Bunların çoğu hala kataloglarda yer 

almamaktadır. Bu anlatılan işlemle elde edilen bulguların bir bölümü Ulusal Astronomi 

Kongrelerinde sunulmuştur. 
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7. Tartışma ve Sonuç 

6. kısımda anlatılan işlemler dizisi, aynı biçimde bu çalışmada anlatılan gözlem sistemi ile 

elde edilecek veriye uygulanabilir. Böylesi bir sistem, donanımsal ve yazılımsal olarak 

neredeyse gözlemevlerimizin kendi olanakları ile, elde bulunan CCD, bilgisayar, kesintisiz 

güç kaynağı, veri depolama birimleri gibi yeni alınması gerekmeyen araçlar kullanılarak çok 

düşük bir maliyetle oluşturulabilir. Bunun için gereken en önemli şey, bu sistemi oluşturarak 

çalışır duruma getirecek ve çalışmasını sürdürmesini sağlayacak araştırmacı gücüdür. Açık 

kaynak kodlu yukarıda anlatılan çeşitli yazılımın kullanımı ile ilgili bir miktar deneyim 

gerekmektedir ancak bu deneyimi kazanmak çok zor ve zahmetli çalışma gerektirmeyecektir. 

Ayrıca bu tür bir uygulama, araştırmacılar ve öğrencilerden oluşturularak, hem gözlemsel 

deneyim kazanılabilir hem de öğrencilerin gözlemsel uygulama ve veri çözümlemesi 

konusunda bilgi birikimi edinmelerine yardımcı olabilir. Bu tür sistemlerin sayısı donanım ve 

yazılım konusundaki gelişmelere bağlı olarak dünyada gittikçe artmaktadır. Böyle sistemlerin 

kullanılması, elde bulunan atıl durumdaki ve bir derece pahalı yatırımlar olan gözlemsel 

araçlara yapılmış yatırımların da yerini daha iyi bulmasına yardımcı olacak, kullanım 

sürelerini arttırarak katkı sağlayacaktır. 
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