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1. KONU: GÖZLEM VERİLERİNİN İNDİRGENMESİ

2. İÇERİK
 C-Munipack programının kullanımı
 Elde edilmiş olan dark, bias, flat görüntüleriyle master görüntü elde edilmesi
 Master görüntüler yardımıyla yıldız görüntülerinin indirgenmesi
 Verilerin Excel’de düzenlenmesi
 Işık eğrisi grafiğinin elde edilmesi

3. MATERYAL
 Kişiye özel olarak verilen değişen yıldız gözlem verileri
 C-Munipack programı
 Excel programı

4. ÖZET BİLGİLER

Gözlemlerle elde edilen fotometrik verinin analize hazır hale getirilmesi için okuma
gürültüsü, taban gürültüsü ve kara akım gürültüsünden arındırılması, ışık algılayıcı yüzey
tarafından verilen ve tekdüze olmayan cevabın modellenerek, gözlemlere etkisinin ortadan
kaldırılması ve varsa saçaklanma etkisinin düzeltilmesi gereklidir. Tüm bu işlemler yapıldıktan
sonra her bir piksele karşılık gelen akı değeri sayısal olarak okunur ve gözlenen yıldızın denk
geldiği piksellerdeki akılar toplanarak, yıldızın aletsel parlaklığına geçilir. Her bir görüntüde
gözlenen yıldız için elde edilen parlaklıklar, mukayese yıldız ve denet yıldızı için elde edilen
parlaklıklarla karşılaştırılarak nihai ışık değişimini elde etmek mümkün olur.

Söz konusu tüm bu işlemler, çeşitli paket programlarla yapılabildiği gibi, tercihe bağlı olarak
seçilecek bir bilgisayar programlama dilinde (C, idl, python gibi) yazılacak bir programla da
gerçekleştirilebilir. Bu programlardan bazıları MS Windows işletim sisteminde çalışan ve Diffraction
Limited tarafından geliştirilmiş olan Maxim DL, Unix tabanlı Linux ve Mac-OS işletim
sistemlerinde çalışan Image Reduction and Analysis Facility (IRAF), platformdan bağımsız olarak
çalışabilen C- Munipack adlı programlardır.

4.1 Konuyla İlgili Kavramlar

a. Kalibrasyon:     Alınan bir görüntüde, CCD‘den kaynaklanan bias ve kara akım etkileri ile
optik sistemden kaynaklanan belirli kusurları azaltmak için takip edilen prosedüre
kalibrasyon denir.

b. Master         Kalibrasyon         Görüntüleri:         Bias, Dark ve Flat  görüntüleri CCD görüntülerinin
indirgenmesi   için  kullanılan  temel  kalibrasyon  görüntüleridir.  Geçen  haftaki  derste
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bahsedildiği üzere bias, sıfır saniyede alınan görüntü; dark, yıldız görüntüsüyle aynı poz
süresinde alınan görüntü ve flat ise yıldız olmadığı düşünülen bir gökyüzü bölgesinden
mümkün olduğu kadar kısa bir poz süresiyle alınan görüntüdür. Bütün bu görüntüler farklı
frekanslarda eşit yoğunluğa sahip beyaz gürültü de denilen rastgele sinyaller
barındırmaktadır. Sinyal/gürültü oranını arttırmak ve daha sağlıklı analizler yapabilmek için
her bir kalibrasyon görüntüsü genellikle birden fazla (5’ten az olmamak şartıyla) alınarak
kendi aralarında birleştirilir. Bu birleştirilmiş görüntülere master kalibrasyon görüntüleri
denir.

c. İndirgeme:         Yıldız görüntülerinin, dark, bias ve flat etkilerinden basit matematiksel işlemler
yardımıyla arındırılması işlemine indirgeme denir. Aşağıdaki şekilde indirgenmiş ve
indirgenmemiş bir alan görüntüsü görülmektedir.

Şekil 1. a- Bozucu etkilerden  arındırılmamış bir alan görüntüsü. b- Aynı alanın bozucu etkilerden 
arındırılmış görüntüsü.
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AST 404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ
HAFTA 06 UYGULAMA SORULARI

TESLİM TARİHİ 30 MART 2018

Soru 1 2 3 4.a 4.b 5 Toplam
Puan 20 20 25 5 5 25

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Sorular toplam 100 puandır.

1. C-Munipack programında yaptığınız indirgeme sonucunda elde ettiğiniz HJD değerlerinden,

yıldızınıza ait T0 ve P değerlerini kullanarak yıldızın evrelerini hesaplayınız.

2. Evre ve parlaklık değerlerini kullanarak yıldızın ışık eğrisini çizdiriniz.

3. Elde ettiğiniz ışık eğrisinden yola çıkarak incelediğiniz cismin hangi tür değişen yıldız

olabileceğini irdeleyin ve bu değişen yıldız türünü kısaca açıklayınız.

4. a. Ortalama ve medyan kavramlarını açıklayınız. b. Master kalibrasyon görüntülerini

oluştururken hangi yöntemin seçilmesi indirgemenin daha sağlıklı yapılmasını sağlar?

Neden?

5. Yıldız görüntülerini indirgemek için kalibrasyon görüntüleri yardımıyla yapılan matematiksel

işlemi yazınız ve adım adım açıklayınız.


