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Özet : Astronomların hızlı ulaşabileceği aynı zamanda kurulum gerek-
tirmeden internet üzerinde bazı uygulamalar çalıştırılabilmektedir. Bun-
lar;

– Çift Yıldızların Dönemini bulma Bu program; Dwortesky 1983 ve
Lafler Kinman 1965 yöntemlerini esas alıp tarama yaparak sisteme
uygun en iyi uyacak 10 adet dönemi kullanıcıya önermektedir.

– Tarihten JD ye, JD den Tarihe dönüşüm uygulaması Dönüşüm formülleri
yardımıyla; Tarih ve saat bilgilerine karşın JD ’yi, yada girilen JD’ye
karşılık gelen Tarih ve saati hesaplamaktadır.

– Anakol Yıldızları için verilen renk indisine karşılık gelen sıcaklık ve
tayf türlerini belirleme Girilen renk indisine göre; çeşitli yayınlarda
yer alan renk-sıcaklık ile renk-tayf türü tablolarından bilgileri ge-
tirmektedir.

– Dönem ve To değerleri ne göre; verilen zaman aralığında gözlem pro-
gramı oluşturma. Dönüşüm formülleri yardımıyla; Girilen dönem ve
To değeri için, verilen zaman aralığında gözlem programı oluşturmaktadır.
Burada gözlem zamanı, gözlenecek evre , JD zamanlarını hesapla-
maktadır.

Bu uygulamalar internet üzerinde çalıştırılmak üzere; java ve php pro-
gramları ile mysql veritabanı kullanılmıştır.
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1 Giriş

Gelişen teknoloji ile elde edilen verilere hızlı ulaşılabilmesini sağlamak için ver-
itabanı ve internet ortamına taşınmaktadır. Aynı anda birden fazla kaynaktan
sorgu yapma, onları aynı anda karşılaştırma işlemlerinde de veritabanı uygula-
maları ile sağlanabilmektedir. Astronomi dünyasında kullanılan bir çok katalog
artık tek tıklamayla araştırmacının önüne gelmektedir. Astronomide kullanılan
hesaplama programlarının çoğu, bilgisayara kurularak çalıştırılan programlardan
oluşmaktadır. Bilgisayara kurmadan, internet üzerinden çalıştırılabilen uygula-
malar son günlerde hızla artmaktadır. Araştırmacıların bilgiye hızlı erişmesi,
farklı kaynaklardan yararlanması son derece önem kazanmaktadır.

? demircan@ankara.edu.tr
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2 Çift Yıldızların Dönemi

İkili sistemlerde önemli parametrelerden birisi olan dönemdir. Dönem bulan
bir çok program litaratürde mevcuttur. Bunlara ilave olarak internet üzerinde
çalışan ”Period Search Application” isimli uygulamayı geliştirdik. Bu sistem
araştırmacılara, var olan uygulamalardan farklı bir platform kazandırmıştır.

Bu uygulama java platformunda applet kullanılarak geliştirildi. Dönem hesaplama
algoritması olarak Dwortesky (1983) ve Lafter & Kinman (1965) metotlarını kul-
lanmaktadır.

Uygulamanın kullanılması oldukça basittir. Verilerinizi HJD ve mag olmak
üzere Şekil 1’de olduğu gibi text alanına yapıştırılır.

Şekil 1. Uygulamanın kullanımına örnek resim. Önce veriler yapıştırılır, 2. sırada ”load
data” düğmesine basılarak verinin yüklenmesi sağlanır

Veri yüklendikten sonra hjd-mag ışık eğrisi çizilmiş, To değerine verilerden ilk
HJD değeri atanmış görüntü Şekil 2’deki gibi olacaktır. Method seçim kutusun-
dan da seçim yapılıp, ardından ”Period Search” düğmesine basıldığı taktirde
dönem aramaya başlanacaktır.

Programın dönem araması sona erdiğinde, en iyi ilk 10 dönem listelenecek-
tir. Bu listeden birisi üzerinde fareye çift tıklayıp, ardındanda ”Phase Chart”
düğmesi tıklantığı taktirde evre grafiği Şekil 3’de olduğu çizdirilmiş olacaktır.
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Şekil 2. Uygulamada verinin yüklendikten ve ”Period Search” işleminin başlatılmış
görünümü
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Şekil 3. Uygulamada evre grafiğini çizdirilmiş görünümü.

Evre grafiğinde, minimum zamanlarının daha doğru görüntülenmesi ya da
başka bir deyişle kaymaması için doğru To değeri girilmelidir.

3 JD-Tarih Dönüşümü

Zamandan JD’ye ya da JD’den zamana dönüştürme gereksinimine ihtiyaç duyul-
maktadır. Bu amaçla küçükte olsa bir Astronomi dönüşümü yapan bir applet
uygulamasıdır. Uygulamadan bir görüntü Şekil 4’da verilmiştir.

4 Renk indisi-Tayf Türü

Çift yıldızlarda tayf türünü belirleme yöntemlerinden birisi de, renk indisi-tayf
türü tablolarıdır. Bir çok araştırmacı bu tabloları hazırlamıştır. Aranılan bil-
giye erişmek için bu tabloları bir şekilde gözden geçirmek gerekmektedir. Bu za-
man alan, göz kaymaları gibi hatalı bilgi alma gibi sonuçlara sebep olmaktadır.
Bu amaçla; Allen (Cox 2000), Bessel et al. (1998),Popper (1980), Worthey and
Lee (2006) ve Straizys and Kuriliene (1981) tabloları veritabanına aktarılmıştır.
Araştırmacı, internet üzerinden sadece renk indisini girecek ve ilgili tablolardan
uyan değerler Şekil 5’de olduğu gibi listelenecektir.

       XVII. Ulusal Astronomi Kongresi        VI. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi 
                                      31 Ağustos - 4 Eylül 2010, Adana

618



Şekil 4. JD-Tarih dönüşümüne örnek bir görünüm.

Şekil 5. B-V rengi 0.5 olan sisteme ilişkin Tayf türleri ve sıcaklık değerleri.
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Araştırmacıya yardımcı olması açısından da tayf türüne karşılık gelen sıcaklık
değerini de ”Spectral Type” kutusuna girerek, Şekil 6’deki gibi karşılık gelen
sıcaklık değerlerine ulaşabilecektir.

Şekil 6. K5 tayf türüne karşılık gelen sıcaklık değerleri listelenmiştir. Aynı anda birden
fazla araştırmacının sonuçlarından sorgulamaktadır.

5 Gözlem Programı

Bu uygulama ile gözleme çıkacak araştırmacının gözlem programını hazırlamasına
yardımcı olacak bir uygulamadır. Araştırmacının gözlem aralığına karşılık, artım
değerini de göz önüne alarak; gözlem tarihi, gözlem saati, evre ve JD değerlerini
hesaplayarak Şekil 7 ’de olduğu gibi görüntülemektedir. Sonuçlar fare ile seçilerek
başka bir ortama da aktarılabilmektedir. Aynı zamanda HJD zamanı belirli olan
bir ana karşılık gelen evreyi de hesaplayabilecektir.

6 Sonuç

Araştırmacıların zamanını almayacak, kurulum gerektirmeyen, hızlı erişebileceği
programlar tercih sebebi olmaktadır. Bu bildiride yer alan minik programlar
daha da geliştirilmeli ve sayıları artırılmalıdır. İnternet üzerinden tüm araştırmacıların
kullanabileceği duruma getirilmelidir, aynı programcıklar farklı araştırmacılar
tarafından bir daha tekrar yazılmamalıdır. Bu metinde bahsedilen programlara
erişmek için aşağıdaki bağlantıya girilmelidir.
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Şekil 7. Gözleme ait bilgilerden gözlem programı hazırlanmış bir görüntü. Bu uygu-
lama ile gözlemci, yıldızına ait gözlemde hangi evreleri gözleyebileceğini de görebilmek-
tedir.
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http://derman.science.ankara.edu.tr/Contact-Binary/
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