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         ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

YAKIN ÇİFT YILDIZLARIN IŞIK EĞRİSİ ANALİZİ 

İÇİN “NIGHTFALL” PROGRAMININ UYGULANMASI 

 

Mesut YILMAZ 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı 

Danışman : Yar. Doç. Dr. Selim O. SELAM 

 

Bu çalışmada, Wilson–Devinney ışık eğrisi analiz yöntemine benzerliği ile dikkat çeken 

ve alternatif bir yöntem olarak gösterilen NIGHTFALL ışık eğrisi analiz yönteminin 

uygulanabilirliği test edilmiştir. Bu amaçla, literatürde daha önce Wilson-Devinney 

yöntemiyle analiz edilmiş on üç tane örten çift yıldızın ışık eğrisi, NIGHTFALL ışık 

eğrisi analiz uygulaması ile yeniden analiz edilmiş ve iki yöntem ile elde edilen 

sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde gözlenen HX 

UMa değen çift sisteminin ışık eğrisi her iki yöntemle de ilk kez analiz edilmiştir. Her 

iki uygulama ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında ciddi farklılıkların olmadığı 

görülmüştür. İki uygulama arasında izlenen ufak farklılıkların; kenar kararma ve çekim 

kararma olgularının ele alınış biçimlerindeki farklılıklardan ve bunun yanı sıra, 

kullanılan model atmosfer yaklaşımı ve sayısal değerlerin yuvarlatma işlemlerinden 

kaynaklandığı belirlenmiştir. 

 

Sonuç olarak kullanımı kolay ve işlemleri basitleştiren bir kullanıcı arayüzüne sahip 

olan bu alternatif ışık eğrisi analiz programı, örten çift yıldızların temel fiziksel 

parametrelerinin belirlenmesi açısından oldukça başarılı bir uygulamadır. Ayrıca daha 

ileri düzeyli ışık eğrisi analiz yöntemlerine girdi verisi üretme ve ilk denemeleri yapma 

amacı için emsallerine göre çok daha kullanışlı olanaklar sunmaktadır. 

 

2004, 92 sayfa  

Anahtar Kelimeler : ışık eğrisi analizi, örten değişen çift yıldızlar 
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ABSTRACT 

 
Master Thesis 

ON THE APPLICATION OF “ NIGHTFALL” CODE TO OBTAIN  

LIGHT CURVE SOLUTIONS OF CLOSE BINARY STARS 

 
Mesut YILMAZ 

 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Science  

Department of Astronomy and Space Sciences 

 
Supervisor : Assistant Professor Dr. Selim O. SELAM 

 

In this study the applicability of the NIGHTFALL light curve analysis programme 

which is resemble to well known Wilson-Devinney code and proposed as an alternative 

in the literature was tested. With this aim, light curves of thirteen eclipsing binaries 

which are previously analysed with Wilson-Devinney method were re-analyzed with 

NIGHTFALL light curve analysis method and the solution results obtained from both 

methods were compared. Additionally, the light curve of contact binary HX UMa which 

is obtained in TÜBİTAK National Observatory was also analysed for the first time with 

NIGHTFALL and Wilson-Devinney codes. It was seen  that the analysis results 

obtained with both solution methods for individual systems are generally in good 

agreement. It was realized that the difference in the limb and gravity darkening 

expressions, the used model atmosphere approximations and arithmetic rounding 

routines are responsible from the observed minor discrepancies between the solutions 

for a specific system. 

 
It is concluded that this easy to use alternative light curve analysis programme which 

has a very good graphical user interface is a very successful application software to find 

the basic physical parameters of eclipsing binary stars. Moreover it can be used as input 

parameter generator for more sophisticated light curve analysis methods and 

preliminary parameter estimation. 

 
2004, 92 pages 

Key Words : light curve analysis, eclipsing binary stars 
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ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR 

 

Yer’den çok uzakta olmalarına karşın yıldızların fiziksel boyutları hakkında çok 

şey öğrenebilmekteyiz. Onların yüzey koşulları, iç yapılarını ve hatta evrim durumlarını 

belirleyebilmekteyiz. Çok az sayıda yıldızın, kütle, yarıçap, yoğunluk gibi salt boyutları 

doğrudan ölçülebilir. Yıldızların çoğu için tek bilgi kaynağı, onlardan almış olduğumuz 

ışıktır. Bu bize yıldızın yüzey katmanlarının sıcaklığı, kimyasal bileşimi ve ışınım gücü 

hakkında bazı bilgiler verebilir. Gözlemsel özellikler açısından sağladıkları kolaylıklar 

nedeniyle, yıldızlar hakkındaki ayrıntılı bilgilerimizin çoğu çift yıldız sistemlerinin 

incelenmesi sonucunda elde edilir. Belli kuramlar altında çift yıldız gözlemlerinin 

analizlerinden yıldızların fiziksel parametrelerine doğrudan ulaşılabilmektedir. Bu 

bulgular tek yıldızlara ilişkin  fiziksel özelliklerin de belirlenmesinde anahtar rol 

oynamaktadır. Parametreleri  iyi belirlenmiş örneklerin sayısında ne derece artış olursa, 

ait oldukları yıldız topluluklarının (öbekler, kümeler ve galaksiler gibi) genel özellikleri 

hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamız mümkün olmaktadır. Dolayısıyla çift yıldızlar 

üzerine yapılan araştırmaların, yıldız astrofiziğinde ayrıcalıklı bir yeri vardır.   

 

Bu çalışmada bana araştırma olanağı sağlayan ve çalışmamın her safhasında yakın ilgi 

ve önerileri ile beni yönlendiren Yar. Doç. Dr. Selim O. SELAM (Ankara Üniversitesi 

Fen Fakültesi)’a  ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ne gösterdikleri yardımlarından ve 

tahsis ettikleri gözlem zamanı için teşekkürlerimi sunarım.  

 

 

 

Mesut Yılmaz 

Ankara, Ağustos 2004 
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α Yıldızın sağaçıklığı 

δ Yıldızın dikaçıklığı 

L3  Üçüncü ışık katkısı 

Vr  Radyal hız 

i  Sistemin yörünge eğimi 

Mbol  Bolometrik parlaklık 

a  Yörünge yarı büyük eksen uzunluğu 

P  Çift yıldız sisteminin yörünge dönemi 

log g Yüzey çekim ivmesi 

r1,2  Bileşenler arası uzaklık cinsinden kesirsel yarıçaplar 

a1,2  Kenar kararma katsayıları 

λ  Lekenin boylamı 

φ  Lekenin enlemi 

θ  Lekenin açısal büyüklüğü 

TF  Lekenin sıcaklık faktörü 

e  Yörünge dışmerkezliği 

w  Enberi noktasının argümanı 
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1. GİRİŞ 

 

Yıldız astrofiziğinde, yıldız yapılarını belirleyen çok sayıda parametre mevcuttur. Bu 

parametrelerin belirlenmesinde, gözlemsel özellikler açısından sağladıkları kolaylıklar 

nedeniyle yakın çift yıldızlar ve özellikle örten çift yıldızlar bir ayrıcalığa sahiptir. 

Zamana karşı gösterdikleri ışık değişimlerinin, belli kuramlar altında çözümlenmesi 

sonucu fiziksel parametrelerine doğrudan ulaşılabilmektedir. Doğru fiziksel 

parametrelere ulaşabilmek için hiç kuşkusuz sağlıklı gözlemlerin yanı sıra hızlı, 

güvenilir ve gerçekçi fiziksel modellere dayalı çözüm yöntemlerinin kullanılması 

gerekmektedir. Bu amaç için geliştirilen Wilson–Devinney kodu, her türden örten çift 

yıldızın ışık eğrisini analiz etme olanağı sunmasına karşın, yalnızca komut satırında 

çalıştırılabilir olması gibi önemli bir dezavantaja sahiptir. Bu nedenle bu tezde, Wilson–

Devinney yöntemine bir alternatif yöntem olarak gösterilen ve kullanıcı arayüzüne sahip 

NIGHTFALL ışık eğrisi analiz yönteminin uygulanabilirliğinin test edilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

1.1. Çift Yıldızlar 

 

Çift yıldızlar, çekimsel kuvvetlerle birbirine bağlı olan ve ortak bir kütle merkezi 

etrafında Kepler yasalarına göre yörünge hareketi yapan en az iki yıldızdan oluşan 

sistemlerdir. Yıldızlara ilişkin, kütle, yarıçap, ışınım gücü gibi fiziksel boyutların elde 

edilmesinde sağladıkları kolaylıklar nedeniyle, gözlemsel astronominin en popüler 

cisimleridirler. Samanyolu’muzdaki yıldızların yarıdan fazlası ikili yada çoklu yıldız 

içeren sistemlerdir. Bu sistemlerin  yarısından fazlasında, bileşen yıldızlar, evrimlerini 

etkileyecek kadar birbirlerine yakındırlar. Keşfedilen bir çok yeni gök cismi ve gök 

olayının çift yıldızlar ile ilgili olduğu görülmektedir. Nova, süpernova, beyaz cüce, 

nötron yıldızı, pulsar ve hatta kara delik gibi ilginç gök cisimleri hakkındaki bilgiye, 

üyesi oldukları çift yıldız sistemlerinin analizi ile ulaşılabilmektedir. Doğru sonuca 

ulaşabilmek için çift sistemlerin sağlıklı gözlemlerine ve bunların gerçekçi 

fiziksel/matematiksel modeline ihtiyaç olduğu açıktır.  
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Çift yıldızlar gözlemsel olarak keşfedilme ve incelenme yöntemlerine göre üç gruba 

ayrılırlar; görsel çift yıldızlar, tayfsal çift yıldızlar ve örten çift yıldızlar. 

 

1.1.1. Görsel Çift Yıldızlar 

 

Uygun teleskoplarla bileşen yıldızları ayrı ayrı görülebilen çiftlerdir. Daha parlak olan 

bileşene baş yıldız, diğerine ise yoldaş yıldız denir. Görsel çift yıldızların gözlemleri 

odak uzaklığı büyük olan teleskoplarla yapılır. Yoldaşın baş yıldıza göre göreli 

koordinatları teleskoplara takılmış  özel konum ölçüm aletleri yardımıyla veya çekilmiş 

fotoğraf plakları üzerinden alınan ölçüler vasıtasıyla tayin edilir. Gözlemlerle bulunan 

koordinatlar yardımıyla yoldaşın baş yıldız etrafındaki yörüngesi tayin edilir. Yoldaşın 

baş yıldız etrafındaki yörüngesi bulunursa, a bileşenler arası en büyük açısal ayrıklık ve 

yörünge dönemi P biliniyor demektir. Çift yıldızın uzaklığının da bilinmesi halinde; 

bileşenler arası uzaklık a’nın birimi AB (Astronomi Birimi, 1 AB = 1.49 x 10 8 km ),  

yörünge dönemi P’nin birimi yıl ve bileşen kütleleri de M
☼

 (Güneş kütlesi, 1 M
☼

 =  

1.99 x 1033 gr)  biriminde olmak üzere bileşen yıldızların kütlelerinin toplamı; 

 

2

3

21 P
aMM =+ ....................................................................................................(1) 

 
şeklindeki Kepler yasası ile elde edilebilmektedir. 

 

1.1.2. Tayfsal Çift Yıldızlar 

 

Göreli olarak bileşenleri birbirine çok yakın olan ve teleskoplarla ayırt edilemeyen çift 

veya çoklu yıldız sistemleridir. Bileşenleri arasında örtme/örtülme olayları 

olmayanlarının çift (veya çoklu) oldukları ancak tayfsal analizleri sonucu 

anlaşılabilmektedir. Bileşenleri arasındaki parlaklık farkının düşük olduğu sistemlerde, 

her iki bileşene ait tayf çizgisini de sistemin ortak tayfında görebilmek mümkündür. Bu 

tür tayfsal çiftlere, çift çizgili tayfsal çiftler (SB2) denir. Bileşenler arası parlaklık farkı 

belirli bir limiti aştığında sistemin ortak tayfında ancak parlak olan bileşenin tayf 
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çizgilerini izlemek mümkündür. Bunlara ise tek çizgili tayfsal çiftler (SB1) 

denmektedir. 

 

Bileşen yıldızlar, ortak kütle merkezi etrafında yörünge hareketi yaparken, birbirine zıt 

yönde ve yörünge dönemi ile modüle olmuş radyal hız değişimleri gösterirler. Buna 

bağlı olarak çift çizgili bir tayfsal çift sistemin bileşik tayfında, bir yörünge dönemi 

boyunca, Doppler olayının etkisi ile her iki bileşenin tayf çizgilerinin dönemli olarak 

yer değiştirdiği görülür. Her bir bileşenin ilgili tayf çizgisi yardımıyla ile ölçülen radyal 

hızları zamanın fonksiyonu olarak (örneğin yörünge evresine göre) bir grafiğe 

aktarıldığında, sistemin bileşenleri için ayrı ayrı radyal hız eğrileri elde edilmiş olur. Bu 

eğrilerin analizi ile sistemin bileşenlerinin kütle merkezi etrafındaki yörüngesi ve buna 

bağlı olarak bazı yörünge elemanları elde edilir. Ölçülen radyal hızlar, bakış 

doğrultusundaki izdüşüm hızlar olduğundan, örneğin bileşenlerin yörüngelerinin 

yarıbüyük eksen uzunluğunun salt değeri yerine sin i ( i: yörünge eğimi) ile çarpımı elde 

edilir. Aynı nedenle bileşen kütlelerinin salt değerleri yerine Msin3i şeklinde ve kütle 

fonksiyonu olarak adlandırılan alt limit değerleri elde edilmektedir. Çift çizgili tayfsal 

çiftlerin radyal hız eğrisi analizinden elde edilen en önemli parametre ise, bileşen 

yıldızların radyal hız eğrilerinin yarı genliklerinin oranı ile hesaplanan q kütle oranı 

değeridir. 

 
                                          Gözlemci bakış doğrultusu 

Şekil 1.1. Tayfsal çift yıldız sisteminde tayf çizgilerinin dönemli  yer değiştirmesi 
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1.1.3. Örten Çift Yıldızlar 

 

Bir çift sisteminin yörünge düzleminin, gözlemciye uygun bir açı altında yönlenmiş 

olması halinde, bileşenlerin birbirini dönemli olarak örtmesi sonucu tutulmalar meydana 

gelir ve bir ışık değişimi gözlenir. Tutulmalardan kaynaklanan etkilerin izlendiği 

böylesi yakın çift yıldız sistemlerine “Örten Değişen Yıldızlar” denir. Yörünge dönemi 

ile evrelendirilmiş ışık eğrilerinde farklı derinliğe sahip iki minimum profili izlenir. 

Daha derin olan minimum, daha sönük yıldızın parlak yıldızı örtmesiyle oluşur ve baş 

minimum ya da  birinci minimum olarak adlandırılır. Daha sığ olan minimuma ise yan 

minimum ya da ikinci minimum denir ve yoldaş bileşenin örtülmesiyle meydana gelir. 

Örten çift yıldızlarda yörünge dönemi P, örtme ve örtülmelerin tam ortasına gelen 

minimum zamanları kullanarak bulunur. Daha derin olan birinci minimumun Jülyen 

günü cinsinden iyi belirlenmiş bir zamanı olan “epok” T0, yörünge dönemi P ile beraber 

“ışık elemanları” olarak adlandırılır. Sistemin herhangi bir minimum zamanı, E çevrim 

sayısı olmak üzere C = T0 + P.E ile tahmin edilebilir. 

 

Tutulma olayının gözlenebilirliği, çift sistemin yörünge düzleminin gözlemciye göre 

uzaydaki konumuna ve sistemi oluşturan yıldızların arasındaki uzaklık cinsinden 

yarıçaplarına bağlıdır. Şekil 1.2’de görüleceği gibi bir çift sistemde tutulma koşulu, i 

yörünge eğim açısı, R1 ve R2 bileşen yıldızların yarıçapları ve a bileşenler arası uzaklık 

olmak üzere 

 

a
RRiCosiSin 21)()90( +

≤=− ......................................................................... (2) 

 
eşitsizliği ile verilir. Bu eşitsizliğin sağlandığı durumlarda tutulmalar oluşur ve ışık 

değişiminin dönemi genelde çift sistemin yörünge dönemi ile çakışıktır. 

 

Örten çift yıldız sistemleri, bileşen yıldızların birbirine olan uzaklığına bağlı olarak 

başka ışık değişimleri de gösterirler. Dolayısıyla bu tür sistemlerin zamana göre 

parlaklık değişimini gösteren ışık eğrilerinin biçiminden bir sınıflama yapabilmek 
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mümkündür. Fotometrik sınıflama adı verilen bu sınıflama türüne göre örten çift 

yıldızlar üç ana gruba ayrılmaktadır. 

 

 
Şekil 1.2. Çift yıldız sisteminde tutulma koşulu 

 

a. Algol türü örten çiftler (EA): Işık eğrisinde tutulmalar dışında hemen hemen ışık 

değişimi yoktur. Dönemleri 0.6 günden büyük olan bu sistemlerde bileşenlerinin 

tayf türü B2 – M1 aralığındadır. Genellikle anakolda bulanan sıcak bir bileşene 

çekimsel olarak bağlı,  çok daha soğuk fakat büyük yarıçaplı evrimleşmiş bir alt 

dev yıldızdan oluşan yakın çift yıldızlardır. Bu sistemlerde soğuk bileşen  Roche 

lobunu doldurarak kütlesinin büyük bir kısmını karşı bileşene aktarmış 

durumdadır. Aktarılan kütlenin sıcak bileşen etrafında zaman zaman geçici bir 

disk oluşturduğu da iddia edilmektedir. Diğer taraftan bu sistemlerde soğuk 

bileşenler genelde geç tayf türünden olduğundan, RS CVn türü yıldızların 

manyetik özelliklerini de gösterebilmektedirler. RS CVn türü çiftler; şiddetli Ca II 

H – K salması gösteren, F – K tayf türü bileşenlerden oluşmuş, ışık eğrisinde 

karanlık leke kaynaklı düşük genlikli sinüs yapılı ışık değişimleri ile Güneş 

benzeri koronal ve kromosferik aktivite gösteren yıldızlar olarak bilinirler. 

 

b.  β Lyrae türü örten çiftler (EB) : Tutulmalar dışında da eğrisel yapılı ışık 

değişimleri gösteren yıldızlardır. İki bileşenin tutulmasından ayrı ayrı meydana 
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gelen minimum derinlikleri birbirinden farklıdır. Yörünge dönemleri 0.4 günden 

büyük B5 – G3 tayf türü bileşenlerden oluşmuştur. Bu sistemlerde bileşenlerden 

biri veya her ikisi de Roche lobunu neredeyse tamamen doldurmuştur. Bileşenler 

arasında madde transferi gerçekleşen yarı – ayrık veya değmeye yakın çift yıldız 

sistemleridir. Sistemin geç tayf türüne sahip, Roche lobunu doldurmuş 

bileşeninden gelen madde akımı ile, erken tayf türündeki bileşen hem optik hem 

de geometrik kalın bir disk ile çevrelenmiştir. 

 

c. W UMa türü örten çiftler (EW) :  W UMa türü örten değişen yıldızlar, ışık 

eğrilerinin tutulmalar dışında kalan kısımlarının eğrisel yapılı olması ve minimum 

derinliklerinin neredeyse birbirine eşit olması ile karakterize edilirler. Eşit 

derinlikli iki minimumun nedeni, sistemi saran ortak zarfta ışınım ve enerji 

taşınımı sonucu yıldız yüzey sıcaklıklarının eşit gibi görülmesinden kaynaklanır. 

Dönemleri 0.2 ile 1.0 gün arasında olan bu sistemlerin bileşenleri F0 – K4 tayf 

aralığındadır. İki yıldızın birbirine fiziksel olarak değmesi nedeniyle birinden 

diğerine kütle ve ışınım akışı mümkün olmaktadır. Binnendijk (1970, 1977) W 

UMa türü sistemleri çeşitli fiziksel özelliklerine göre inceleyerek, onları A ve W 

türü olmak üzere iki alt sınıfa ayırmıştır. Bu sınıflama temelde, ışık eğrilerindeki 

derin minimumun bir geçiş (transit) veya bir örtme (ocultation) sonucunda 

oluşmasına dayandırılmaktadır. Genel olarak W UMa türü sistemlerin gözlemsel 

verilerinden, alt sınıflar arasındaki basit farklılıklar şu şekilde ortaya konmaktadır: 

 

A Türü                                                         W Türü

- I. minimum geçiş  - I. minimum örtme 

- Kütle oranı küçük  - Kütle oranı büyük 

- Esas bileşen daha büyük kütleli ve sıcak  - Esas bileşen daha küçük kütleli ve soğuk 

- Daha erken tayf türünde bileşenler  - Daha geç tayf türünde bileşenler 

- Yüksek ışınım gücü  - Düşük ışınım gücü 

- Değme oranı daha fazla   - Değme oranı daha az 

- Ortak zarf kalın  - Ortak zarf ince 

- Evrimde daha ileri bileşenler  - Bileşenleri henüz anakolda 
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1.2.  Işık Eğrisi Analiz Modelleri 

 

Bir örten değişen yıldızın ışık eğrisinin biçimi kabaca; i yörünge eğikliği, r1 ve r2 

bileşen yıldızların kesirsel yarıçapları, L1 ve L2 yıldızların kesirsel ışınım güçleri, 

q=m2/m1 kütle oranı, x1,2  kenar kararması, g1,2 çekim kararması sabitleri ve A1,2 yıldız 

yüzeyleri için albedo parametrelerine bağlıdır. Gerçekte ışık eğrileri, daha bir çok etkiyi 

de kapsadığından (sistemin toplam ışınım gücünü etkileyecek üçüncü bir ışığın varlığı, 

yörüngenin dairesel olmaması, bileşenler arası kütle aktarımı, bileşenler etrafında disk, 

halka ve gaz bulutun varlığı, homojen olmayan yüzey parlaklık dağılımı) bir çift 

sistemin toplam ışınımı birçok parametrenin fonksiyonu olmaktadır. Buna göre bir çift 

sistemin belirli bir θ yörünge evresinde, kesirsel ışınım gücü (maksimum parlaklığa 

normalize edilmiş ışınım gücü) aşağıdaki gibi bir fonksiyonla ifade edilmektedir; 

 

l(θ) = F( r1, r2, i, q, L1, L2, x1, x2, g1, g2, L3, e,… ) ....................................... (3) 

 

Bu parametrelerin bazıları dalgaboyunun da fonksiyonudur. Bu nedenle gözlenen ışık 

eğrisinin biçimi, bileşen yıldızların geometrik boyutlarının yanısıra, gözlem yapılan 

dalgaboyuna da bağımlılık göstermektedir. (3) ifadesindeki l(θ) ışınım güçleri, bir 

yörünge dönemini kapsayacak şekilde gözlemlerden elde edilmiş ışık eğrisi noktalarını 

kuramsal olarak temsil etmektedir. Burada θ=MOD ((T-T0)/Pyör; Pyör) yörünge evresi, T 

Jülyen günü biriminde gözlem zamanı, T0 Jülyen günü biriminde seçilmiş bir başlangıç 

I. minimum zamanı ve Pyör gün biriminde çift sistemin yörünge dönemidir. Buna göre 

bir çift sistemin ışık eğrisi analizi veya çözümü, uygun matematiksel yaklaşımlar altında 

(3) ifadesinde verilen F(r1, r2, i, q,…) fonksiyonun, çift sistem açısından fiziksel anlamı 

olan bir çözüm kümesini bulmaktır. 

 

Örten çift sistemlerinin ışık eğrilerine ilişkin analiz modelleri ilk olarak 1900’lü yılların 

başında, en basit durum, dairesel yörüngeli ve küresel yapıya sahip bileşenler varsayımı 

ile Russell (1912a,b) tarafından ortaya konmuştur. Merrill (1950), Russell’ın 

çalışmasını tutulmaların farklı türleri için, tutulma derinliklerine bağlı ayrı tablolar 

kullanarak çözüme ulaşacak şekilde geliştirmiştir. Yöntem Russell ve Merrill (1952) 

tarafından daha da geliştirilerek, bileşenlerin üç eksenli elipsoid yapısı dikkate alınmış, 
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böylece yıldızların yakınlık etkileri ile geometrik örtme örtülme olayları 

modellenmiştir. Işık eğrisi analiz yöntemlerinde kayda değer gelişmeler, 1970’li yıllarda 

gerçekçi fiziksel modellerin ortaya konması ve bilgisayarların astronomide yaygın 

olarak kullanılmaya başlaması ile gerçekleşmiştir. Ortaya konan modeller genellikle 

geliştiren araştırmacıların isimleriyle anılmaktadır. Genel olarak teorik bir model 

oluşturma ve gözlemlerle olan uyumunu test etmeye dayalı bu çalışmalarda en çok şu 

araştırmacıların isimleriyle karşılaşmaktayız: Russell ve Merrill (1952), Wood (1971), 

Etzel (1981), Lucy (1968, 1973), Rucinski (1973 a,b), Hill (1979), Binnendijk (1977), 

Wilson ve Devinney (1971, 1973). 

 

Wood yöntemi (Wood, 1971), WINK adı verilen  bilgisayar programı olarak 

geliştirilmiş ve çift sistem bileşenleri üç eksenli elipsoidler olarak ele alınmıştır. 

Dönmeden dolayı basıklık ve yansıma etkisi çok şiddetli olmayan örten çiftlere 

uygulanabilmektedir. Bileşen yıldız disklerinin yüzey parlaklığı, kenar ve çekim 

kararmasının yanı sıra yansıma etkisini de içeren integrallerle ifade edilmiştir ve 

elipsoid şekilden dolayı evreye bağımlıdır. Tutulmadan kaynaklanan kesirsel ışık kaybı 

ile ağırlıklandırılmış bu integraller nümerik yöntemlerle (ardışık yaklaştırma) 

çözülmekte ve i yörünge eğimi, k = r2/r1 yarıçaplar oranı, T1,2 bileşen ekvatoryal yüzey 

sıcaklıkları, q kütle oranı, β1,2 çekim kararması üsleri ve x1,2 kenar kararma sabitleri 

belirlenebilmektedir. 

 

EBOP (Eclipsing Binary Orbit Program) Etzel (1981) tarafından geliştirilen, basit 

küresel modeli temel alan ve Fortran programlama dilinde yazılmış uygulama koduna 

sahip bir ışık eğrisi analiz metodudur. Temelleri 1972 yılında Nelson ve Davis 

tarafından ortaya konan yöntemin bilgisayarla çözüme uyarlanmış şeklidir. Ayrık örten 

çiftlerin ışık eğrilerinin analizinde etkin bir yöntemdir. Temel olarak Russell–Merrill 

yöntemi ile büyük benzerliğe sahiptir. Çift sistem yörüngesi çember veya eliptik olarak 

modellenebilmektedir. Doğrusal kenar kararma yasası kabulü altında, yıldız disklerinin 

ışınım gücü değerleri; merkezden dışa doğru iç içe girmiş ışınım halkaları olarak temsil 

edilen yüzeyin basit integrasyonları ile elde edilmektedir. Bileşenlerin kesirsel ışınım 

güçleri ve yarıçapları, yörünge eğimi ve kenar kararma sabitlerinin yanı sıra, sistem 
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ışığına üçüncü bir bileşenden gelen ışık katkısını (L3) da belirlemeye olanak 

tanımaktadır. 

 

19. yüzyıl ortalarında Fransız matematikçi Edouardo Roche, Yer’in biçimini ortaya 

koymak amacıyla, eşpotansiyelli yüzeylere dayanan geometrik bir model önermiştir. Bu 

model sadece gök cisimlerinin şekillerini modellemekle kalmayıp, yakın 

komşuluklarındaki maddenin de davranışını modelleme olanağı tanıyordu. Gerçek 

anlamda Roche geometrisi ilk kez Lucy (1968, 1973) tarafından yakın çift yıldızların 

genel geometrisi ve çevrelerindeki maddenin davranışını temsil etmek üzere kullanıldı. 

Lucy’nin “Değen Model” adını alan bu kuramsal yaklaşımı özellikle W UMa  türü 

değen  çift sistemlerin ışık eğrilerini temsil etmede oldukça başarılı olmuştur ve bu 

türden örten çiftlerin sentetik (kuramsal) ışık eğrilerini üreten ve analiz eden çok sayıda 

yöntemin temelini teşkil etmiştir. Bu model çift yıldızlar için anahtar sayılabilecek iki 

temel parametrenin, i yörünge eğim açısı ve q kütle oranının belirlenmesine olanak 

tanımaktadır. 

 

Roche geometrisini temel alan ve sentetik ışık eğrisi üreten ilk modellerden biri 

Rucinski (1973a,b) tarafından üretilmiş. Yöntem, sadece W UMa türü değen çiftlerin 

ışık eğrisi analizi için geliştirilmiş ve  Fortran programlama dili ile yazılmış, WUMA3 

adında bir bilgisayar uygulama koduna sahiptir. Temeli Mochnacki ve Doughty (1972a) 

tarafından geliştirilen yönteme dayanmaktadır. Ancak Mochnacki ve Doughty 

yönteminde bileşenlerin yüzey parlaklık dağılımları eliptik integrallerle tanımlanırken, 

Rucinski yönteminde yıldız yüzeyleri yatay ve dikey olarak bölünmüş gridler halinde 

tanımlamakta ve bu ışık elementleri üzerinden grid–integrasyonu ile toplam ışınım gücü 

belirlenmektedir. Ayrıca model en küçük kareler yöntemi ile diferansiyel düzeltme 

yapabilmektedir. 

 

LIGHT2 adında bir bilgisayar uygulama koduna sahip başka bir ışık eğrisi analiz 

yöntemi de Hill (1979) tarafından geliştirilmiştir. Wood yöntemine Roche geometrisinin 

adapte edilmiş  şeklidir. Yöntem ayrıca Rucinski’nin WUMA3 modeli ile  de entegre 

edilerek, değen çiftlerin ışık eğrilerinin analizini de yapmaya olanak tanıyacak hale 
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getirilmiştir. Yöntemin temeli Roche modeline dayanmaktadır. Seçime bağlı karacisim / 

model atmosfer yaklaşımı ve yansıma etkisini dikkate alarak diferansiyel düzeltme 

kökenli ardışık yaklaştırmalarla çözüm yapabilmektedir.  

 

Bütün bu yöntemlerde çekimsel şekil bozulması, yansıma etkileri, kenar kararması ve 

çekim kararması göz önüne alınmıştır. Wilson–Devinney yöntemi farklı dalga 

boylarındaki ışık eğrilerini, hatta varsa dikine hız eğrilerini de aynı anda çözebilmesi 

açısından en yaygın kullanılan ışık eğrisi analiz yöntemidir. Bu açıdan bu tez 

çalışmasında bu yöntemi ayrı olarak ele almak gerekir. 

 

1.3. Wilson-Devinney Yöntemi 

 

Her türden örten çift yıldızın ışık eğrisini analiz etme olanağı sunan bu yöntem, 1971 

yılında Roche geometrisini temel alan ve çember yörünge varsayımını kullanan basit 

şekli ile ortaya konmuştur (Wilson ve Devinney, 1971). 1971’den bu yana  birçok 

değişiklikle gelişen bu yöntem (Örneğin 1982’den sonraki sürümleri eliptik yörüngelere 

de uygulanabilmektedir, çözümlerde leke parametrelerin dahil edilmesi vb.) ışık eğrisi 

analizinde araştırmacıların neredeyse tek tercihi haline gelmiştir. Bileşen yıldızların ve 

sistemin genel geometrisinin Roche eşpotansiyelli yüzeylerle ifade edildiği bu model 

yardımıyla örten çiftlere ilişkin çok sayıda parametre modellenebilmektedir. Ayrıca, ışık 

eğrileri ile beraber dikine hız eğrilerinin de modellenmesine olanak tanımakta ve 

sisteme ilişkin salt parametrelerin doğrudan elde edilmesini sağlamaktadır. Fortran 

programlama dili ile yazılmış bir uygulama koduna sahiptir. Program asıl olarak iki ayrı 

ana programdan oluşmaktadır; LC (Light Curve) ve DC (Diferential Correction). LC, 

çözümde bulunan parametrelere göre kuramsal ışık eğrisini üretir. DC ise gözlenen ışık 

eğrilerine ve başlangıç değerlerine göre, serbest bırakılan parametrelerin en olası 

değerleri için fark miktarını belirler. Yöntemde serbest bırakılabilen parametre sayısı 

oldukça fazladır; i yörünge eğim açısı , g1,2 çekim kararma sabitleri, T1,2 bileşen 

yıldızların yüzey sıcaklıkları, A1,2 yansıma katsayıları, Ω1,2 bileşenlerin eşpotansiyel 

yüzey değerleri, L1,2 bileşen yıldızların kesirsel ışınım güçleri, x1,2 kenar kararma 

sabitleri, L3 üçüncü cismin kesirsel ışınım gücü, q bileşen yıldızların kütleleri oranı. 
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Bunlara  son olarak leke parametreleri de eklenmiştir. Sisteme ilişkin dikine hız eğrisi 

analizinin yapılmış olması kütle oranının ve en azından bileşenlerden birinin sıcaklığın 

bilinmesi demektir ve bu bilgi ile çözülebilecek parametre sayısı azaltılabilmektedir. 

Ayrıca çoğu zaman yansıma,  kenar kararma ve çekim kararma katsayıları kuramsal 

olarak tahmin edilebilir. Wilson-Devinney yönteminde hesaplama diferansiyel 

düzeltmeye dayanır, serbest parametrelerin başlangıç değerleri bir çok düzeltmeden 

sonra gözlemsel ışık eğrisini temsil edecek hale getirilir.  

 

Işık eğrisinin toplam diferansiyeli, 
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 ......................................................  (5) 

 
ifadesi ile bulunur. Bu toplam diferansiyel, lineer en küçük kareler analizi için koşul 

denklemdir. Burada ∆l gözlemsel ve kuramsal ışık eğrileri arasındaki fark, ∆ türevde 

kullanılmak üzere parametreler için artım miktarı ve ∂l/∂ lar parçalı türevlerdir. 
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2. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

NIGHTFALL, Heidelberg Üniversitesi Gözlemevi’nden Reiner Wichmann tarafından 

geliştirilen ve Roche geometrisine dayalı olarak örten çift yıldızların ışık ve radyal hız 

eğrilerini analiz etme olanağı sunan bir bilgisayar uygulamasıdır (Wichmann, 1998). 

Uygulama, bugüne kadar yapılan bazı eklentileriyle şu an için son şeklini aldığı 1.38 

sürümü ile ücretsiz olarak dağıtılan bir açık kaynak koduna sahiptir. Örten çift 

yıldızların temel fiziksel parametrelerinin tahmin edilmesine tanıdığı olanakların yanı 

sıra, sentetik ışık ve radyal hız eğrisi üretebilme, çift sistemin 3 boyutlu animasyonlarını 

oluşturma, sistemin 2 boyutlu düzlem üzerindeki izdüşüm geometrisini çizme ve 

gözlemsel verilere en iyi fit uygulayabilme yeteneklerine sahiptir. LINUX ve UNIX 

işletim sistemleri kullanan platformlar için geliştirilmiş, grafik kullanıcı arayüzüne 

sahip bir uygulamadır. Bu özelliği, örten çiftlerin  ışık eğrisi analizini yapabilen diğer 

programlara göre çok büyük bir üstünlük sağlamaktadır. Kullanıcı bu arayüze ait 

menüler yardımı ile veri giriş/çıkışını kolaylıkla yapabilmekte ve çözüm sonuçlarını 

hem sayısal hem de grafik formatta, zaman kaybetmeden izleyebilmektedir. 

 

NIGHTFALL, emsallerinde de bulunan ve yakın çift yıldız sistemlerinde dikkate 

alınması gereken tüm ışımasal ve geometrik etkileri dikkate almaktadır. Kenar 

kararması, çekim kararması ve yansıma etkileri literatürdeki alışılmış şekilleriyle 

formüle edilmiştir. Bileşenlerin yüzey parlaklıkları hesaplarken, isteğe bağlı olarak kara 

cisim yaklaşımı veya model atmosfer yaklaşımı kullanabilmektedir. Yörünge dış 

merkezliği, eş ve eşolmayan dönme, üçüncü ışık ve sıcak/soğuk leke olguları da uygun 

parametreler aracılığı ile kontrol edilebilmektedir. NIGHTFALL, ışık eğrileri ile 

beraber dikine hız eğrilerini de modelleyebilme yeteneğine sahip olduğundan, incelenen 

sisteme ilişkin salt parametrelerin de doğrudan elde edilmesine olanak tanımaktadır. 

Kenar kararma katsayıları Diaz-Cordovez vd (1995) kenar kararma tablolarından 

alınarak program içerisine entegre edilmiştir. Kenar kararma katsayıları isteğe bağlı 

olarak seçilen, doğrusal, kuadratik veya karakök kenar kararma yasası doğrultusunda, 

bileşen sıcaklıkları ve yüzey çekim ivmesi dikkate alınarak otomatik olarak 

hesaplanmaktadır. Şu an için yalnızca log g = 4.0’a karşılık gelen kenar kararma 

katsayılarının kullanımı mümkündür. Aşırı şekil bozulmasına uğramış ve küresellikten 
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sapmış yıldızlarda çekim kararması sonucu yüzey boyunca sıcaklığın eşit dağılmadığı 

göz önünde bulundurularak, bileşen yıldızların yüzeylerini tanımlayan her bir hücrede 

(grid) kenar kararma etkisinin karakök yasa ile hesaplayan bir algoritma da seçeneklerin 

arasına eklenmiştir. Model atmosfer seçeneğinde, sıcaklığı 9800 °K in altında olan 

yıldızların akıları Hauschildt vd’nin (1999a,b) “NextGen” tablolarından yararlanılarak 

hesaplanmaktadır. Daha yüksek yüzey sıcaklıklarında ise Kurucz’un (1991) model 

atmosfer tabloları kullanılmaktadır. Model atmosfer yaklaşımında da şu an için yalnızca 

log g = 4.0’a karşılık gelen akı değerlerini kullanmak mümkündür. 

 

NIGHTFALL ışık eğrisi analiz programı, bileşen yıldızların tanımlaması açısından 

diğer yöntemlere göre ciddi bir farklılık göstermektedir. Buna göre NIGHTFALL’da 

“ana bileşen”, sıfır yörünge evresinde (yani baş minimumda) örten yıldız, “ikinci 

bileşen” ise aynı yörünge evresinde örtülen yıldızdır. Bu farklılığın veri girişi ve gözlem 

verilerin hazırlanması sırasında mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Program, 

gözlem verilerine en iyi uyumu sağlayacak model fiti sırasında “Simplex” algoritmasını 

kullanmaktadır. Bu algoritma çözüm kümesine yakınsama sırasında türevlere ihtiyaç 

duymamaktadır. Dolayısıyla sonuç parametrelerinin belirleme hatalarını hesaplamaya 

olanak da vermemektedir ve hata hesabının bağımsız bir algoritma ile yapılması 

gerekmektedir. NIGHTFALL, henüz bağımsız hata hesabı yapan bir algoritma 

içermediğinden, sonuç parametrelerinin belirleme hatalarını vermemektedir. Bu durum 

belkide emsallerine göre NIGHTFALL’ın en önemli eksiklerinden biridir. 

 

NIGHTFALL uygulamasının kurulumu ve diğer teknik ayrıntılar EK-1’de verilmiştir. 

 

2.1. NIGHTFALL‘ın Çalıştırılması 

 

NIGHTFALL veri giriş formatına uygun olarak düzenlemiş gözlem veri dosyalarının 

program tarafından okutulup programın çalıştırılması iki şekilde mümkündür. Tüm 

işlemler komut satırı veya grafik arayüz uygulaması kullanılarak yapılabilmektedir. 

Eğer komut satırında çalışılacak ise, o zaman komut satırında sisteme ilişkin bazı 

parametrelerin de yazılması gerekir. Bunlardan bazıları kütle oranı q, yörünge eğim 
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açısı i, bileşenlerin sıcaklıkları T, Roche lobu doldurma faktörü F diğerleridir. Komut 

satırındaki her çalıştırma veya her yeniden hesaplama için bu parametrelerin teker teker 

yeniden yazılması gerekir. Görüleceği gibi bu çok uğraş isteyen ve zaman alan bir 

yoldur. Komut satırındaki çalıştırmaya ilişkin parametreler EK-3’de verilmiştir. 

 

İkinci çalıştırma şekli olan grafik arayüz uygulaması komut satırına göre daha pratik ve 

kullanımı daha kolay bir yöntemdir. Kullanıcının tüm işlemleri arayüz üzerinden 

menüler yardımıyla yapabilmesi nedeniyle hesaplama daha hızlı olacaktır. 

NIGHTFALL’ın grafik arayüz uygulaması 6 ana menüden oluşmaktadır. Kullanıcı 

analize ilişkin parametre değerlerinin girişini ve değişikliklerini bu menüler aracılığı ile 

yapar. 

 

2.1.1. Basic menüsü 

 

Bir çift yıldız sistemine ilişkin en temel parametreler olan kütle oranı q, yörünge 

eğikliği i, bileşenlerin yüzey sıcaklıkları T ve Roche lobu doldurma faktörü F’in 

belirlenebildiği bir menüdür.  Burada her bir parametrenin belirli bir aralık içerisinde 

tanımlanması gerekmektedir. Buna göre, 

 

a. Kütle oranı q , ikinci bileşenin kütlesinin birinci bileşenin kütlesine oranı olarak 

tanımlanmıştır ve bu oran 0.0001 ile 10000 arasında bir değer olarak 

girilmelidir. Eğer Roche lobu doldurma faktörü 1 den büyük girilmişse, o zaman 

bu oranın aralığı 0.003 ile 50 arasında olmalıdır. 

 

b. Yörünge eğikliği i, açı biriminde olup 0 ile 90 derece arasında tanımlanmıştır. 

Sıfır derece yörünge eğikliğinde sistemin yörünge düzlemi ile bakış 

doğrultumuz birbirine dik olacağından olası bir tutulma beklenmemelidir. 

 

c. F1 ve F2, Roche lobunun kutup yarıçağı cinsinden, bileşenlerin Roche loblarını 

doldurma oranlarını temsil etmektedir. İzin verilen değer aralığı 0.001 ile 1.3 

arasındadır. 
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d. Bileşenlerin yüzey sıcaklıkları T1 ve T2, Kelvin biriminde olup minimum 350 °K 

ile maksimum 350000 °K kadar olan değerlerin girilebilmesine olanak 

tanınmıştır. Model atmosfer yaklaşımı kullanılması halinde, girilmesine izin 

verilen değer aralığı 3000 °K ile 35000 °K olarak sınırlandırılmıştır. 

 

 
Şekil 2.1. Basic menüsünün ekran görüntüsü 

 

2.1.2. Advanced menüsü 

 

Bileşenlerin eş veya eşolmayan dönme yapılarını, model atmosfer yaklaşımını, yansıma 

etkisini ve kenar kararma yasasını niteleyen parametreleri içeren bir menüdür. Bu 

menüdeki parametrelere ilişkin daha ayrıntılı bilgiler EK-1’de verilmiştir. 
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Şekil 2.2. Advanced menüsünün ekran görüntüsü 

 

2.1.3. Plot Option menüsü 

 

Işık eğrisi analizleri sırasında gözlemsel verilerin kuramsal yaklaşımlarla ne denli uyum 

gösterdiğinin takibi çok önemlidir. Bunun için her adımda gözlem verileri üzerine teorik 

fitlerin çizdirilmesi gerekmektedir. NIGHTFALL ışık eğrisi analiz programı bu menü 

sayesinde bunu mümkün hale getirmiştir. Kullanıcı ışık eğrisi çıktısı ve grafiğini 

seçeceği filtre ile görme şansına sahiptir. Bu sayede gözlem verisinin kuramsal eğri ile 

nasıl temsil edildiğini görebilir ve farkların karşılaştırması yapılabilir. Bu menüde yer 

alan diğer ek özellikler, 

 

a. Single Phase: Bu seçenek işaretli olduğunda ışık eğrisi çıktı grafiğinde bir 

yörünge dönemi boyunca oluşan tek bir birinci minimum ve tek bir ikinci 

minimum yer alır. 

 

b. Double Phase: Işık eğrisi grafiğinde ardışık iki yörünge dönemine ait bir çıktı 

grafiği çizilir. 

 

c. Zoom Eclipse (P) ve Zoom Eclipse (S) : Yalnızca birinci ve ikinci minimum 

civarı için bir çıktı grafiği çizilir. 
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d. Postscript :  Işık eğrisi grafiğini Postscript dosya olarak kaydetme imkanı 

tanıyan bir seçenektir. Varsayılan olarak dosya adı Nightfall.ps olarak 

kaydedilir. 

 

 
Şekil 2.3. Plot Options menüsünün ekran görüntüsü 

 

2.1.4. Data Fitting menüsü 

 

Radyal hız ve ışık eğrisi gözlemlerine fit uygulamaya olanak tanıyan menüdür. Fit 

sonuçlarının yazıldığı çıktı dosyasına kaydedilmek üzere ilk alana, incelenmekte olan 

çift sistemin adı yazılır. İkinci ve üçüncü alanlar sırasıyla çiftin gün biriminde yörünge 

dönemi ve güneş kütlesi cinsinden çift sistemin toplam kütlesini girmeye olanak 

tanımaktadır. Bu iki alan radyal hız gözlemlerinin fit edilmesi için gereklidir. Dördüncü 

alan ise güneş yarıçapı cinsinden  bileşenler arası uzaklık değerinin girilmesi için 

ayrılmıştır. Ancak veri girilmese de, “Compute” butonuna basıldığında, ikinci ve 

üçüncü alanlara girilen verilerle otomatik olarak hesaplamaktadır. 

 

NIGHTFALL’ın tüm menülerinde veri girişi yapılan alanların solunda yer alan 

butonlar, ilgili parametrenin fit sırasında sabit tutulmasını veya serbest bırakılmasını 

sağlamaktadır. Buna göre, “Fit with tolerance” butonuna basıldığında, serbest bırakılan 
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parametreler SIMPLEX Algoritması kullanarak değiştirilir ve en iyi modele ulaşıncaya 

kadar ardışık yaklaştırmalar yapılır. Fit işlemi bu buton karşısına girilen ve ulaşılması 

beklenen artıkların fark kareleri toplamı hassasiyetine kadar devam edecektir. Fit işlemi 

sonucu  elde edilen çözüm parametreleri “NightfallFitted.dat” isimli bir dosyaya 

kaydedilir. SIMPLEX Algoritması, sonuca çok hızlı ulaşan ancak kaba sonuç üreten bir 

yaklaşımdır. Daha duyarlı bir fit işlemi için “Simulated Annealing” algoritması da 

alternatif olarak sunulmuştur ve ilgili seçeneği işaretlenerek fit işlemi sırasında 

SIMPLEX algoritmasına oranla çok daha fazla zaman harcayan bir fit işlemi uygular. 

Çift sistemlerin ışık eğrisi çözümü yapılırken, parametrelerin başlangıç değerleri ile 

sistem çok iyi tanımlanmalıdır. Birçok parametreyi serbest bırakarak gözlemlere çok iyi 

uyum sağlayan çözümler elde edilebilir, ancak bu fit sonuçlarının sistem açısından 

fiziksel anlamı olmayabilir. Bu nedenle, tüm ışık eğrisi analiz programlarında da olduğu 

gibi belli kurallara uyarak az sayıda parametre serbest bırakılmalıdır. Bu menünün son 

seçeneği, fark kareleri toplamı χ2’nin, Basic menüsünde fit boyunca serbest bırakılmış 

iki temel parametreye göre değişim haritasını çıkarmak için sunulmuştur. Parametrelerin 

artım değeri ilgili iki alana girilen sayılara göre dikkate alınmaktadır. “Map ChiSquare 

with steps” butonuna basıldığında χ2 haritalama verileri çıktı dosyasına işlenecektir. 

 

 
Şekil 2.4. Data Fitting menüsünün ekran görüntüsü 
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2.1.5. Spots menüleri 

 

“Spots primary” ve “Spots secondary” menüleri sırasıyla birinci ve ikinci bileşen 

üzerine sıcak/soğuk leke yerleştirmek için hazırlanmıştır. Şu an için bileşen başına 

yalnızca iki adet leke tanımlanmasına olanak verilmiştir. Dairesel şekle sahip olduğu 

varsayılan lekeler, enlem, boylam, açısal büyüklük ve sönümleme faktörü parametreleri 

ile belirlenebilmektedir. Leke enlemi, leke boylamı ve leke açısal büyüklüğünün 

birimleri açı derecesi olarak girilir. Leke enlemi yıldız ekvatorundan itibaren    (0°) – 

(+90°) ile (0°) – (-90°) aralığında girilmelidir. Leke boylamı ise bileşenleri birbirine 

birleştiren doğrultudan başlayarak, yörünge düzlemi boyunca saat yönünde olacak 

şekilde 0° – 360° aralığında girilir. 

 

 
Şekil 2.5. Spots menülerin ekran görüntüsü 

 

2.1.6. Third Light menüsü 

 

Sistemde üçüncü ışık varlığının tanımlandığı bir menüdür. Üçüncü ışık daima toplam 

ışığa katkı getirir ve asla diğer bileşenler tarafından örtülmeyen bir cisim olarak 

tanımlanmıştır. NIGHTFALL’da üçüncü ışık katkısı, gözlem filtresine bağlı olarak  
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  L1 + L2 +L3 = 1.0  

 

olacak şekilde kesirsel ışınım gücü biriminde girilir. 

 

 
Şekil 2.6. Third Light menüsünün ekran görüntüsü 
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3. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

3.1. Yıldızların Seçimi 

  

Literatürde, sistematik olarak değişen yıldız keşfetmeye yönelik çalışmaların sayısında 

son yıllarda bir artış olmuştur. Keşfedilen örten çift yıldızların ışık eğrilerinin yeni 

gözlemlerle elde edilerek analizlerin yapılması ve sistemlerin fiziksel ve mutlak 

parametrelerin hızla belirlenmesi gerekir. Bu amaca yönelik olarak geliştirilen Wilson–

Devinney kodu, örten çift yıldızların ışık ve radyal hız eğrilerini analiz etme olanağı 

sunmasına karşın, yalnızca komut satırında çalıştırılabilir olması nedeniyle zamanın 

etkin kullanımına olanak sağlamamaktadır. Bu nedenle bu tezde, Wilson–Devinney 

yöntemi ile benzer yaklaşımlar içerisinde çalışan ve kullanıcı arayüzüne sahip 

NIGHTFALL ışık eğrisi analiz yönteminin uygulanabilirliğinin test edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla iki yöntem arasındaki farkları veya benzerlikleri daha iyi 

ortaya koyabilmek için, literatürde daha önce yakın tarihli Wilson–Devinney 

yöntemiyle çözülmüş farklı türden yakın çift yıldızların seçilmesi gerekmekte idi. 

Seçilen 14 adet sistemden 3 tanesi Algol türü değişen, 3 tanesi Beta Lyrae türü değişen, 

3 tanesi W UMa türü değişen , 3 tanesi RS CVn türü değişen, 1 tanesi O türü değişen  

ve 1 tanesi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) gözlenen ve daha önce bir ışık 

eğrisi çözümü bulunmayan W UMa türü değişen HX UMa’dır. 

 

3.2. Seçilen Yıldızlar Hakkında Öz Bilgi 

 

3.2.1. U Cep sistemi 

 

U Cep, Algol türü örten değişen yıldızlar içerisinde en iyi bilinen sistemlerden biridir. 

Çiftin dönemi 2.493 gün ve bileşenlerinin tayf türü B8 Ve + G8 III olarak belirlenmiştir. 

Birçok araştırmacı (Batten 1974, Kondo vd 1981, Olson 1984, 1985, McCluskey vd 

1988, Rafert & Markworth 1991) tarafından yapılan gözlemler neticesinde çift sistemde 

kütle transferi olduğu ve buna bağlı olarak tayfında değişken yapılı Hα salma 
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çizgilerine sahip olduğu belirtilmiş. Ayrıca sistemin özellikle moröte ışık eğrilerinde 0.6 

evresi civarında ani parlamalardan kaynaklanan çıkıntılar gözlemlenmiştir. Olson 

(1980), bu çıkıntıların kütle akımının sıcak yıldızın ekvator kuşağı civarında 

yığılmasından kaynaklandığını belirtmiştir. U Cep alçak ve yüksek aktivite değişimi 

göstermesi açısından kütle transferi çalışmaları için eşsiz bir sistemdir. Sistemi iyi 

tanımlayabilmek için birçok ışık ve radyal hız eğrisinin birleştirilmiş çözümlerinin 

yapılması gerekir. Birleştirilmiş ışık ve radyal hız çözümü Rafert ve Markworth (1991) 

tarafından yapılmıştır. Burnet ve Etzel (1993) 6 renkte elde ettikleri yeni ışık eğrilerini 

Wilson-Devinney programının 1993 sürümüyle Mod 5’te çözmüşler. Bu tez 

çalışmasındaki U Cep’e ait y bandı gözlem verisi Burnet ve Etzel’in (1993) gözlem 

verilerinden alınmıştır. Gözlemsel ve teorik NIGHTFALL ve Wilson-Devinney ışık 

eğrileri Şekil 4.1.1’de,  çözüm sonuçları ise Tablo 4.1’de verilmiştir.  

 

3.2.2. TZ Eri sistemi 

 

TZ Eri, kısa dönemli Algol türü örten değişen bir sistemdir. Çiftin yörünge dönemi 

2.606 gün ve birinci bileşenin tayf türü F8 (Brancewicz ve Dworak 1980), ikinci 

bileşenin ise K0 IV (Kaitchuck ve Park 1988) olarak belirtilmiştir. Yıldız hakkında ilk 

fiziksel parametre belirleme çalışması Brancewicz ve Dworak (1980) tarafından 

yapılmıştır. Kaitchuck ve Honeycutt (1982) yaptıkları tayfsal gözlemlerde tutulma 

civarında Hβ ve Hγ salma çizgilerinin varlığından TZ Eri’nin bir diske sahip olduğunu 

belirtmişlerdir. Daha sonraki yıllarda Kaitchuck & Park (1988)’ın yaptığı yığılma diski 

çalışmalarında TZ Eri’nin geçici yığılma diskine sahip olduğu ve tutulmadan tutulmaya 

diskte bir değişim olduğu belirtilmiştir. Sisteme ait yakın tarihli ışık eğrisi analizi 

Barblan vd. (1998) tarafından Wilson-Devinney programının 1995 sürümüyle Mod 5 ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu tez çalışmasındaki TZ Eri’ye ait V bandı gözlem verisi Barblan 

vd’nin (1998) gözlem verilerinden alınmıştır. Gözlemsel ve teorik NIGHTFALL ve 

Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil.4.2.1’de,  çözüm sonuçları ise Tablo 4.2’de 

verilmiştir.  
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3.2.3. Beta Persei (Algol) sistemi 

 

Algol, örten değişen yıldızlar içerisinde üzerinde en çok çalışılan sistemlerden biridir. 

Sistem B8 V ve K0 IV bileşen tayf türlerine sahip yarı ayrık bir çift sistemdir. Örten 

değişen yıldız olduğu ilk olarak Goodricke (1783) tarafından belirtilmiştir. Frieboes–

Conde vd (1970) Algol’un üçlü bir sistem olduğunu belirtmişlerdir. Üçüncü cismin 

kütlesi Bachmann ve Hershey (1975) tarafından M3 = 1.8 ± 0.1 M
☼

 olarak 

belirlenmiştir. Çok sayıda araştırmacı tarafından ışık eğrisi analizi yapılmış, fakat 

yalnızca iki tanesi Wilson-Devinney yöntemiyle elde edilmiştir. İlki Wilson vd (1972) 

ve diğeri ise Kim (1989) tarafından yapılmıştır. Longmore ve Jameson (1975) 

kırmızıöte gözlemleriyle, Harnden vd (1977) ise X – ışın gözlemleriyle kütle transferi 

varlığına ilişkin bazı kanıtlar elde etmişlerdir. Bu tez çalışmasında Algol’e ait V bandı 

gözlem verileri Kim’in (1989) gözlem verilerinden alınmıştır. Gözlemsel ve teorik 

NIGHTFALL ve Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil 4.3.1’de, çözüm sonuçları ise 

Tablo 4.3’de verilmiştir. 

 

3.2.4. BF Aur Sistemi 

 

BF Aur, Morgenroth (1935) tarafından örten değişen olarak keşfedilmiştir. Kabaca 

benzer iki anakol bileşenine sahip B5 V tayf türünden (Popper 1980) bir çift sistemdir. 

Van Hamme (1993b) ışık ve radyal hız eğrilerinin eş zamanlı çözümünden bileşenlerin 

Roche loblarını sırasıyla %95 ve %97 oranında doldurduğunu bulmuştur. Demircan vd 

(1997) yaptıkları O–C  ve ışık eğrisi analizinde dönem değişimi üzerinde durmuş ve 

dönem değişimin nedenini kütle transferi olarak yorumlamışlardır. Kütle transferinin 

sebebi büyük kütleli bileşenin kritik Roche lobunu doldurması olarak yorumlanmıştır. 

BF Aur’un yakın tarihli ışık eğrisi analizi Kallrath ve Strassmeier (2000) tarafından 

yapılmıştır. Bu tez çalışmasında BF Aur’a ait V bandı gözlemleri Kallrath ve 

Strassmeier’in (2000) verilerinden alınmıştır. Gözlemsel ve teorik NIGHTFALL ve 

Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil 4.4.1’de,  çözüm sonuçları ise Tablo 4.4’de 

verilmiştir. 
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3.2.5. HW Per sistemi 

 

HW Per, Hoffmeister (1943) tarafından keşfedilmiş ve Algol türü örten değişen yıldız 

olarak sınıflanmıştır. Gessner (1966a, 1966b, 1966c) ise elde ettiği ışık eğrilerinden HW 

Per’in β Lyrae türü bir örten değişen yıldız olduğunu belirtmiştir. HW Per sisteminin 

bileşenleri A8 ve K3 – K4 tayf türündendir. Üzerinde çok fazla çalışılmamış bir 

sistemdir. Samec vd (1998) fotometrik ışık eğrisi analizinin yanı sıra sistemin dönem 

analizini de yapmışlardır. Analizlerinde her iki bileşenin Roche loblarını doldurmaya 

oldukça yakın olduğu sonucu çıkmıştır. Bu tez çalışmasında HW Per’e ait V bandı 

gözlem verisi Samec vd’nin (1998) çalışmasından alınmıştır. Gözlemsel ve teorik 

NIGHTFALL ve Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil 4.5.1’de,  çözüm sonuçları ise 

Tablo 4.5’de verilmiştir. 

 

3.2.6. TW CrB sistemi 

 

TW CrB, üzerinde çok az çalışılmış sistemlerden biridir. Değişen olduğu Weber (1962) 

tarafından fark edilmiştir. Kholopov vd (1985) sistemin β Lyrae türü örten değişen 

yıldız olduğunu belirtmişlerdir. Hog vd (1998) tarafından yapılan tayfsal analizde 

sistemin tayf türü F8 olarak belirlenmiştir. Şu ana kadar literatürde yer alan tek ışık 

eğrisi analizi Zhang ve Zhang (2003) tarafından yapılmıştır. Radyal hız eğrisi 

olmadığından ışık eğrisi analizinde kütle oranı taraması yapmışlardır. Işık eğrisi analizi 

yanı sıra dönem analizi de yapılmış ve elde ettikleri parabolik O-C değişimini kütle 

transferi etkisi olarak yorumlamışlardır. Elde edilen çözümde her iki bileşen neredeyse 

Roche lobunu doldurmaya yakın olduğu bulunmuştur. Dönem değişiminin ise ikinci 

bileşenden birinci bileşene doğru kütle transferinden kaynaklandığı üzerinde 

durulmuştur. Bu tez çalışmasında TW CrB’e ait V bandı gözlem verisi Zhang ve 

Zhang’ın (2003) gözlem verilerinden elde alınmıştır. Gözlemsel ve teorik NIGHTFALL 

ve Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil 4.6.1’de, çözüm sonuçları ise Tablo 4.6’da 

verilmiştir. 

 

 24



 

3.2.7. AW Vir sistemi 

 

AW Vir, kısa dönemli W UMa türü örten değişen sistemlerden biridir. Hoffmeister 

(1935) tarafından keşfedilmiş ve Jensch (1935) tarafından W UMa türü örten değişen 

olarak sınıflanmıştır. AW Vir’in ilk fotoelektrik ışık eğrisi Lapasset ve Gomez (1995) 

tarafından elde edilmiştir. Elde ettikleri ışık eğrisi Lapasset vd (1996) tarafından 

Wilson-Devinney programının 1990  sürümüyle analiz edilmiştir. Çözümlerde A ve W 

tipi W UMa denemeleri yapılmış ve sonuçta A tipi çözüme karar verilmiştir. Bu tez 

çalışmasında AW Vir’e ait B bandı gözlem verisi Lapasset vd’nin (1996) çalışmasından 

alınmıştır. Gözlemsel ve teorik NIGHTFALL ve Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil 

4.7.1’de,  çözüm sonuçları ise Tablo 4.7’de verilmiştir. 

 

3.2.8. BH Cas sistemi 

 

BH Cas, W-tipi W UMa türü bir örten değişen sistemidir. Değişen olduğu ilk olarak 

Beljawsky (1931) tarafından fark edilmiştir. Kukarkin (1938) tarafından yapılan 

gözlemlerle sistemin W UMa türü bir örten değişen olması gerektiği belirtilmiştir. 

Rucinski vd (2000) tarafından yapılan radyal hız çalışmalarında sistemin tayf türü F8 

olarak tanımlanmıştır. Sistem, Metcalfe (1999) tarafından tayfsal ve fotometrik olarak 

gözlenmiş ve U bandındaki asimetrik yapının O’Connell etkisinden kaynaklandığını 

belirtmiştir. Sisteme ait leke aktivitesini tespit etmek amacıyla Zola vd (2001) 

tarafından UVRI filtrelerinde ışık eğrilerini elde etmişler, ancak herhangi bir asimetrik 

yapı ile karşılaşmamışlardır. Ayrıca CCD ile elde ettikleri ışık eğrilerini Wilson-

Devinney programının 1996 sürümüyle çözmüşlerdir. Bu tez çalışmasında BH Cas’a ait 

R bandı gözlem verisi Zola vd (2001) çalışmalarından alınmıştır. Gözlemsel ve teorik 

NIGHTFALL ve Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil 4.8.1’de, çözüm sonuçları ise 

Tablo 4.8’de verilmiştir. 
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3.2.9. V417 Aql sistemi 

 

V417 Aql, W-tipi W UMa türü bir örten değişen sistemdir. Bileşenlerinin tayf türü G0 

V + F9 V olarak tanımlanmıştır (Samec vd, 1997). V417 Aql’nın değişen bir yıldız 

olduğu Hoffmeister (1935) tarafından fark edilmiş ve Soloviev’in (1937) yaptığı 

gözlemlerle  W UMa türü bir örten değişen olduğu anlaşılmıştır. Samec vd (1997) 

tarafından Wilson-Devinney programının 1993 sürümüyle fotometrik ışık eğrisi çözümü 

yapılmıştır. Çözümlerde A tipi ve W tipi denemeler yapılmış ve sonuçta W-tipi çözüme 

karar verilmiştir. Ayrıca daha önce radyal hız çalışması olmadığından çözümlerde kütle 

oranı taraması yapılarak sonuca gidilmiştir. Bu tez çalışmasında V417 Aql’a ait B bandı 

gözlem verisi Samec vd’nin (1997) çalışmasından alınmıştır. Gözlemsel ve teorik 

NIGHTFALL ve Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil 4.9.1’de, çözüm sonuçları ise 

Tablo 4.9’da verilmiştir. 

 

3.2.10. BH Vir sistemi 

 

BH Vir, kısa yörünge dönemine sahip, G0 V + G2 V bileşenlerden oluşan bir örten 

değişen sistemdir. İlk fotometrik gözlemi Kitamura vd (1957) tarafından elde edilmiş ve 

tutulma dışında bazı düzensiz değişimlerin varlığına dikkat çekilmiştir. Hoffmann 

(1982) benzer düzensiz değişimlerin her iki bileşenin homojen olmayan yüzey parlaklık 

dağılımından kaynaklandığını belirtmiş ve sistemi RS CVn türü örten değişen olarak 

sınıflamıştır. Güneş benzeri leke aktivitesine ait diğer kanıtlar Scaltriti vd (1985), 

Budding ve Zeilik (1987), Zeilik vd (1990) ve Zhai vd (1990) tarafından elde edilmiştir. 

Clement vd (1997), elde ettikleri fotometrik ışık eğrisini,  Popper (1995) tarafından elde 

edilen radyal hız eğrisi ile birleştirilerek Wilson-Devinney programıyla analiz 

etmişlerdir. Bu çalışmadan önceki en yakın tarihli ışık eğrisi analizi Wilson-Devinney 

koduyla Zhai vd (1990) tarafından yapılmıştır. Son ışık eğrisi analizi Xiang vd (2003) 

tarafından yapılmış ve çözümlerde 1953 – 1954 yıllarında Kitamura vd (1957) 

tarafından elde edilen ışık eğrisi kullanılmıştır. Benzer bir ışık eğrisi analizi, Koch 

(1967) tarafından elde edilen fotometrik ışık eğrisini kullanarak Xiang vd (2000) 

tarafından yapılmıştır. Bu tez çalışmasında BH Vir’e ait V bandı gözlem verisi Koch’un 
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(1967) çalışmasından alınmıştır. Gözlemsel ve teorik NIGHTFALL ve Wilson-

Devinney ışık eğrileri Şekil 4.10.1’de, çözüm sonuçları ise Tablo 4.10’da verilmiştir. 

 

3.2.11. SV Cam sistemi 

 

SV Cam, kısa yörünge dönemli RS CVn türü bir örten değişen yıldız sistemidir. Sistem 

ilk kez Guthnick (1929) tarafından gözlenmiş ve ışık değişimi gösterdiği ortaya 

çıkmıştır. O tarihten itibaren Güneş benzeri leke aktivitesinden kaynaklanan ışık 

değişimi ve asimetri olguları tüm gözlemciler tarafından belirtilmiştir. Pojmanski 

(1998) tarafından yapılan radyal hız çalışmasında kütle oranı q=0.56 ve sistemin 

bileşenlerin tayf türü F5 V + K0 V olarak tayin edilmiştir. Sisteme fiziksel olarak bağlı 

bir üçüncü cisimden kaynaklanan ışık zaman etkisi ilk kez Friebos–Conde ve Herczeg 

(1973) tarafından ele alınmıştır. Üçüncü cismin varlığı Hilditch vd (1979), Cellino vd 

(1985), Sarma vd (1985) ve Albayrak vd (1999) tarafından yapılan O–C analizlerince 

doğrulanmıştır. Ayrıca bir çok araştırmacı tarafından sisteme ait ışık eğrisi analizi 

yapılmıştır. Zeilik vd (1988),  1932-1984 yılları arasında elde edilmiş olan gözlemleri 

leke modeli teknikleriyle analiz edilmişlerdir. Yakın tarihli ışık eğrisi analizi Albayrak 

vd (2001) tarafından yapılmıştır. Çözüm sıcak yıldızda soğuk leke kabulü altında 

Wilson-Devinney kodunu temel alan Djurasevic (1992a) metoduyla yapılmıştır. Bu tez 

çalışmasında SV Cam’ın V bandı gözlem verisi Albayrak vd (2001) çalışmalarından 

alınmıştır. Gözlemsel ve teorik NIGHTFALL ve Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil 

4.11.1’de,  çözüm sonuçları ise Tablo 4.11’de verilmiştir. 

 

3.2.12. XY UMa sistemi 

 

XY UMa, Geyer vd (1955) tarafından keşfedilmiş kısa dönemli RS CVn türü örten 

değişen bir sistemdir. Geyer (1976, 1977, 1978), yaptığı uzun süreli gözlemler 

neticesinde XY UMa’nın toplam ışınımında çevrimsel değişimler gözlemiş ve bunun, 

çevrimi 15 yıl süren birinci bileşendeki  leke aktivitesinden kaynaklandığını söylemiştir. 

Ayrıca yaptığı tayfsal gözlemlerle de sistemin bileşenlerinin tayf türlerini G3 V + K5 V 

olarak belirlemiştir. Zeilik vd (1983) ve Lee (1993) yaptıkları fotometrik gözlemlerle 
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leke çevrimi süresini 25 yıl olarak belirlemişlerdir ve sistemdeki büyük genlik 

değişimlerin flare benzeri olgulardan kaynaklandığını önermişlerdir. Hall vd (1990) ve 

Kreiner vd (2001) yaptıkları O–C analizinde uzun dönemli değişimleri kütle kaybı ile 

açıklamışlardır. Pojmanski ve Geyer (1990) ise O–C eğrisinde izlenen asimetrik yapılı 

çevrimin üçüncü bir cisimden kaynaklandığını önermişlerdir. Erdem ve Güdür (1998) 

yaptıkları O–C ve ışık eğrisi analizlerinde, dönem değişiminin nedenini manyetik 

aktivite çevrimi ve kütle kaybı olarak açıklamışlardır. Kütle kaybının, Roche şişimini 

doldurmuş birinci bileşenden kaynaklandığını önermişlerdir. Pribulla vd (2001) sistemin 

tayfsal, fotometrik ve O–C analizlerini bir bütün olarak gerçekleştirmişlerdir. Elde 

ettikleri radyal ve fotometrik gözlemleri Wilson-Devinney programıyla eş zamanlı 

olarak çözmüşler ve sisteme ait salt parametreleri elde etmişlerdir. Gerçekleştirdikleri 

O–C analizindeki dönem değişimi nedenini üçüncü cisimden kaynaklanan ışık-zaman 

etkisine bağlamışlardır. Bu tez çalışmasında XY UMa’nın  B bandı gözlem verisi 

Erdem ve Güdür’ün (1998) çalışmasından alınmıştır. Gözlemsel ve teorik NIGHTFALL 

ve Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil 4.12.1’de, çözüm sonuçları ise Tablo 4.12’de 

verilmiştir. 

 

3.2.13. V3903 Sgr sistemi 

 

V3903 Sgr’nin örten değişen olduğu Cunha vd (1990) tarafından keşfedilmiştir. Bundan 

önce Cousins (1973) ve Claria (1976) sistemdeki ışık değişimin düzensiz olduğunu öne 

sürerek V3903 Sgr sistemini düzensiz değişenler sınıfına dahil etmişlerdir. V3903 Sgr, 

parlak ve büyük kütleli erken tür anakol yıldızlarından oluşan ayrık bir sistemdir. 

Bileşenlerin tayf türü O7 V + O9 V dir (Vaz vd, 1997). İlk eş zamanlı ışık ve radyal hız 

çözümü Vaz vd (1997) tarafından yayınlanmıştır. Işık ve radyal hız eğrileri eşzamanlı 

kullanılarak ilk önce WINK ışık eğrisi analiz programında işletilerek Wilson-Devinney 

kodu için girdi verisi oluşturulmuş ve asıl analiz Wilson-Devinney programı ile 

yapılmıştır. Bu tez çalışmasında V3903 Sgr’nin ait y bandı gözlem verisi Vaz vd (1997) 

çalışmalarından alınmıştır. Gözlemsel ve teorik NIGHTFALL ve Wilson-Devinney ışık 

eğrileri Şekil 4.13.1’de,  çözüm sonuçları ise Tablo 4.13’de verilmiştir. 

 

 

 28



3.2.14. HX UMa sistemi 

 

HX UMa, HIPPARCOS uydusu tarafından keşfedilen tipik bir W UMa türü örten 

değişen yıldızdır. Sisteme ilişkin ilk radyal hız çalışması Rucinski vd (2003) tarafından 

yapılmıştır. Bu çalışmada aynı zamanda HX UMa üzerinde literatürde yer alan tek 

çalışmadır. Yaptıkları çalışmada sistemin tayf türünün F8 V ve radyal hız 

çözümlerinden kütle oranı q=0.291 olan A-tipi W UMa türü örten değişen olduğunu 

bulmuşlardır. Ayrıca sisteme L3/(L1+L2)=0.049 oranında üçüncü ışık katkısı olduğunu 

belirlemişlerdir. Sistemin mevcut radyal hız çalışması yanında herhangi bir ışık eğrisi 

çalışması henüz yapılmamıştır. Bu nedenle eş zamanlı ışık ve radyal hız çalışması için 

ideal bir aday olarak bu tez çalışmasına katılmıştır. Bu amaçla sistem, ilk fiziksel 

parametrelerini belirlemek ve benzer yaklaşımlarla çalışan NIGHTFALL ve Wilson-

Devinney yöntemlerinin çözüm sonuçlarını, daha önce çözümlenmemiş bir sistem 

üzerinde de karşılaştırmak üzere gözlem programına alınmıştır. HX UMa’nın fotometrik 

ışık eğrisi 6, 27 ve 28 Nisan 2003 tarihlerinde TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) 

üç gecede gözlenmiştir. Gözlemler, TUG’un 40 cm ayna çaplı Cassegrain teleskobu ve 

buna bağlı SSP-5A fotometrisi ile UBV filtrelerinde alınmıştır. Atmosferik sönümleme  

etkisinden arındırılan gözlemlerin zamanları Güneş merkezine indirgenmiştir. Elde 

edilen U, B, ve V ışık eğrileri, Rucinski vd’lerinin (2003) radyal hız eğrisi ile 

birleştirilerek NIGHTFALL ve Wilson-Devinney yöntemleri ile ayrı ayrı analiz 

edilmiştir. Gözlemsel ve teorik NIGHTFALL ve Wilson-Devinney ışık eğrileri Şekil 

4.14.1’de, çözüm sonuçları ise Tablo 4.14’de verilmiştir. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

İncelemekte olduğumuz NIGHTFALL ışık eğrisi analiz yöntemi, seçilmiş 14 tane örten 

değişen çift yıldızın gözlemsel verilerine uygulanmıştır. Seçilen 13 tane örten değişen 

yıldızın gözlem verisi literatürden toplanmış ve HX UMa yıldızının gözlemsel verisi de 

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde üretilmiştir. Tüm yıldızların ışık eğrileri, literatür 

yayınında verilen maksimum parlaklık ve evre değerlerine göre normalize edilmiştir. 

Bunun yanısıra uygulamada yıldızlara ait leke olgusu, üçüncü cismin ışık katkısı, evre 

kayması gibi etkiler de dikkate alınmıştır. Seçilen yıldızlara ait gözlemsel ve teorik ışık 

eğrileri grafikler halinde Şekil 4.1.1 - Şekil 4.14.1 aralığında verilmiştir. Tüm grafikler 

yörünge evresine karşılık parlaklık (∆(filtre)) veya kesirsel ışınım gücü (L(filtre)) 

değerleriyle oluşturulmuştur, ayrıca gözlemsel verilerin kuramsal verilerden olan fark 

(O-C) değerlerine belirli miktarda sayısal değerler eklenerek aynı grafik alanı içerisinde 

gösterimi sağlanmıştır. Şekillerde yer alan sürekli eğriler teorik ışık eğrilerini, noktalar 

ise gözlemsel verileri göstermektedir. Bu şekillerin her birinde üstte yer alan teorik 

eğriler (a ile gösterilenler) literatür çözüm verilerine dayanılarak NIGHTFALL ile elde 

edilmiş eğrilerdir, ortada yer alan teorik eğriler (b ile gösterilenler) bu çalışmada 

NIGHTFALL ile analiz edilerek (literatürde hangi parametreler serbest bırakılmışsa, 

NIGHTFALL analizlerinde de aynı parametreler serbest bırakılarak yapılmıştır) elde 

edilen sonuçlara göre oluşturulan eğrilerdir ve en altta yer alan teorik eğriler (c ile 

gösterilenler) ise Wilson-Devinney uygulamasının LC programı ile literatürde 

yayınlanan çözüm verilerine göre çizdirilen eğrilerdir. Şekil 4.1.2’den Şekil 4.14.2’e 

kadar olan grafiklerde iki kuramsal eğrinin (literatür verisine ait NIGHTFALL ve WD-

LC çıktıları) karşılaştırması gösterilmiştir. Işık eğrisi analiz sonuçları da her biri üç 

sütun olarak Tablo 4.1 - Tablo 4.14 aralığında verilmiştir. Bu tablolarda birinci sütun 

literatür verisine göre NIGHTFALL çıktı parametre sonuçlarını, ikinci sütun 

NIGHTFALL ile analiz edilerek bulunan parametre sonuçlarını ve üçüncü sütun da 

literatürde yayınlanan Wilson-Devinney parametre sonuçlarını göstermektedir. 

Tablolarda parametre değerleri yanında yer alan * işaretleri, ilgili parametrenin analiz 

sırasında sabit tutulduğunu göstermektedir. 
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Şekil 4.1.1. U Cep’in gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

         Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

         NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden analiz 

         edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

         programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.1.2. U Cep için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

          kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.1.    U Cep için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne bakınız. 

 
Parametre Nightfall(a) Nightfall(b) Burnet ve Etzel (1993) 

i (°) 86,05* 86,04 86,05 

q 0,522* 0,528 0,522* 

T1 (K) 11 250* 11 250* 11 250* 

T2 (K) 4980* 4996 4980 

A1 1 1 1* 

A2 0,5 0,5 0,38 

g1 1 1 1* 

g2 0,4 0,4 0,33 

Ω1 6,6904* 6,6924 6,69 

Ω2 2,9197* 2,9309* 2,92* 

M1 (M ) 4,29* 4,28 4,31 

M2 (M ) 2,24* 2,26 2,25 

a (R ) 14,46* 14,46* 14,46* 

f1, f2 5.5* , 1* 5.5* , 1* 5.5* , 1* 

 ∑(O-C)2 0,104 0,083 0,082 
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Şekil 4.2.1 TZ Eri’nin gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

         Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

         NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden analiz 

         edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

         programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.2.2. TZ Eri için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

          kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.2.   TZ Eri için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne bakınız. 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall( b) Barblan vd (1998) 

i (°) 86,73* 86,37 86,73 

q 0,187* 0,187* 0,187* 

T1 (K) 7770* 7770* 7770* 

T2 (K) 4563* 4349 4563 

A1 1 1 1* 

A2 0,5 0,5 0,5* 

g1 1 1 1* 

g2 0,4 0,36 0,32* 

Ω1 6,4542* 6,4542 6,46* 

Ω2 2,1996* 2,1996* 2,20 

M1 (M ) 1,97* 1,97 1,97 

M2 (M ) 0,37* 0,37 0,37 

a (R ) 10,57* 10,57* 10,57* 

 ∑(O-C)2 0,157 0,040 0,035 
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Şekil 4.3.1. Algol’ün gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

         Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

         NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden analiz 

         edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

         programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.3.2.  Algol için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

              kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.3.   Algol için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall( b) Kim (1989) 

i (°) 83,31* 82,222 82.31 

q 0,227* 0,225 0,227* 

T1 (K) 12 000* 12 000* 12 000* 

T2 (K) 4888* 4002 4888 

A1 1 1 1* 

A2 0,5 0,5 0,46* 

g1 1 1 1* 

g2 0,25 0,3 0,2* 

Ω1 5,1490* 4,8059 5,1507 

Ω2 2,2987* 2,2944* 2,2993* 

M1 (M ) 3,74* 3,75 3,75 

M2 (M ) 0,85* 0,84 0,85 

a (R ) 14,11* 14,11* 14,11* 

L3 0,119* 0,119* 0,119* 

∑(O-C)2 0,272 0,166 0,162 
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Şekil 4.4.1. BF Aur’un gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

         Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

         NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden analiz 

         edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

         programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.4.2. BF Aur için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

         kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.4.  BF Aur için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall( b) Kallrath ve Strassmeier  

(2000) 

i (°) 84,80* 84,85 84,80 

q 1,048* 1,197 1,048 

T1 (K) 15 800* 15 800* 15 800* 

T2 (K) 15 570* 15 317 15 570 

A1 1 1 1* 

A2 1 1 1* 

g1 1 1 1* 

g2 1 1 1* 

Ω1 4,0219* 4,2581 4,02 

Ω2 3,8867* 4,1265 3,89 

M1 (M ) 4,92* 4,59 4,92 

M2 (M ) 5,16* 5,49 5,16 

a (R ) 12,34* 12,34* 12,33 

 ∑(O-C)2 0,019 0,018 0,009 
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Şekil 4.5.1. HW Per’in gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

         Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

         NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden analiz 

         edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

         programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.5.2. HW Per için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

         kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.5.  HW Per için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall( b) Samec vd (1998) 

i (°) 78,13* 78,13 78,13 

q 0,660* 0,631 0,66 

T1 (K) 7600* 7600* 7600* 

T2 (K) 4641* 4924 4641 

A1 1 1 1* 

A2 0,5 0,5 0,5 

g1 1 1 1* 

g2 0,4 0,4 0,32* 

Ω1 3,1722* 3,1722 3,1723 

Ω2 3,1721* 3,1721 3,1722 

∑(O-C)2 0,084 0,083 0,103 
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Şekil 4.6.1. TW CrB’in gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

         Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

         NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden analiz 

         edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

         programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.6.2. TW CrB için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

         kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.6.  TW CrB için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall( b) Zhang ve Zhang 

(2003) 

i (°) 86,36* 86,26 86,36 

q 0,725* 0,725* 0,725* 

T1 (K) 6250* 6250* 6250* 

T2 (K) 6050* 6070 6050 

A1 0,5 1 0,5* 

A2 0,5 0,5 0,5* 

g1 0,32 0,32 0,32* 

g2 0,32 0,32 0,32* 

Ω1 3,4259* 3,4170 3,427 

Ω2 3,3508* 3,3703 3,350 

M1 (M ) 1,188* 1,188* 1,19 

M2 (M ) 0,862* 0,862* 0,86 

a (R ) 3,75* 3,75* 3,75* 

∑(O-C)2 0,009 0,008 0,009 
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Şekil 4.7.1. AW Vir’in gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

         Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

         NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden analiz 

         edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

         programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.7.2. AW Vir için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

         kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.7.  AW Vir için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall( b) Lapasset  vd (1996) 

i (°) 82,98* 86,80 82,98 

q 0,675* 0,675* 0,675* 

T1 (K) 6000* 6000* 6000* 

T2 (K) 5980* 5993 5980 

A1 0,5 0,5 0,5* 

A2 0,5 0,5 0,5* 

g1 0,32 0,36 0,32* 

g2 0,32 0,36 0,32* 

Ω1=Ω2 3,2070* 3,1968 3,2070 

∑(O-C)2 0,005 0,004 0,006 
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Şekil 4.8.1. BH Cas’ın gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

         Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

         NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden analiz 

         edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

         programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.8.2. BH Cas için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

         kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.8.  BH Cas için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall ( b) Zola vd (2001) 

i (°) 71,20* 71,19 71,20 

q 0,475* 0,475* 0,475* 

T1 (K) 5555* 5522 5555 

T2 (K) 6000* 6000* 6000* 

A1 0,5 0,5 0,5* 

A2 0,5 0,5 0,5* 

g1 0,36 0,36 0,32* 

g2 0,36 0,36 0,32* 

Ω1=Ω2 2,7690* 2,7676 2,7690 

M1 (M ) 1,136 1,136 1,136 

M2 (M ) 0,539 0,539 0,539 

 ∑(O-C)2 0,011 0,011 0,011 
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Şekil 4.9.1. V417 Aql’ın gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

         Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

         NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden analiz 

         edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

         programı ile üretilmiş eğri  
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Şekil 4.9.2. V417 Aql için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

         kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.9.  V417 Aql için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne 

         bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall ( b) Samec vd (1997) 

i (°) 84,47* 84,42 84,47 

q 0,368* 0,368* 0,368* 

T1 (K) 6030* 6030* 6030* 

T2 (K) 6256* 6252 6256 

A1 0,5 0,5 0,5* 

A2 0,5 0,5 0,5* 

g1 0,34 0,34 0,32* 

g2 0,34 0,34 0,32* 

Ω1=Ω2 2,5717* 2,5740 2,5700 

 ∑(O-C)2 0,132 0,132 0,141 
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Şekil 4.10.1. BH Vir’ın gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

          Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

          NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden 

          analiz edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

          programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.10.2. BH Vir için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

          kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.10.  BH Vir için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall ( b) Koch (1967) 

i (°) 87,44* 87,43 87,44 

q 0,967* 0,965 0,967 

T1 (K) 5945* 5917 5945 

T2 (K) 5500* 5500* 5500* 

A1= A2 0,5 0,5 0,5* 

g1= g2 0,36 0,36 0,32* 

Ω1 4,8554* 4,8805 4,8580 

Ω2 5,1504* 5,1703 5,1510 

λ (°) 309,50* 323,35 309,50 

φ (°) 81,4* 76,94 81,4 

θ (°) 11,2* 11,19 11,2 

TF 0,65* 0,679 0,65* 

M1 (M ) 0,854 0,855 0,854 

M2 (M ) 0,826 0,825 0,826 

 ∑(O-C)2 0,211 0,209 0,188 
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Şekil 4.11.1. SV Cam’ın gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

          Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

          NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden 

          analiz edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

          programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.11.2. SV Cam için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

          kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.11. SV Cam için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall( b) Albayrak vd  (2001) 

i (°) 89,60* 89,25 89,90 

q 0,560* 0,560* 0,560* 

T1 (K) 6200* 6200* 6200* 

T2 (K) 4377* 4382 4377 

A1= A2 0,5 0,5 0,5* 

g1 = g2 0.32* 0.32 0,32* 

Ω1 3,4428* 3,4289 3,4420 

Ω2 3,7627* 3,7591 3,7640 

λ1 , λ2 (°) 256.30*,173.2* 252.43,171.73 256.3 , 173.2 

φ1, φ2 (°) 39,3* , 118.6* 38.37 , 116.71 39.3 , 118.6 

θ1 , θ2 (°) 20,2* , 13,6* 20.63 , 12.72 20.2 , 13.6 

TF1 , TF2 0,65* , 0,65* 0.67 , 0.67 0.65 , 0.65 

M1 (M ) 1,42 1,42 0,42 

M2 (M ) 0,80 0,80 0,80 

 ∑(O-C)2 0,039 0,038 0,032 
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Şekil 4.12.1. XY UMa’ın gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık eğrileri. 

          Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

          NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden 

          analiz edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

          programı ile üretilmiş eğri 
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Şekil 4.12.2. XY UMa için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

          kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.12.  XY UMa için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne 

          bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall( b) Erdem ve Güdür 

(1998) 

i (°) 76,11* 75,97 76,11 

q 0,828* 0,828* 0,828* 

T1 (K) 5700* 5700* 5700* 

T2 (K) 3873* 4115 3873 

A1= A2 0,5 0,5 0,5* 

g1 = g2 0.38 , 0.29 0.38 , 0.32 0,32*, 0.32* 

Ω1 3,6896* 3,7624 3,6897 

Ω2 4,2286* 4,1746 4,2279 

λ (°) 103,46* 105,62 103,46 

φ (°) 89,89* 89,76 89,89 

θ (°) 16,19* 16,18 16,9 

TF 0,609* 0,632 0,609 

M1 (M ) 0,901 0,901 0,90 

M2 (M ) 0,746 0,746 0,75 

 ∑(O-C)2 0,022 0,008 0,007 
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Şekil 4.13.1. V3903 Sgr’ın gözlemsel (noktalar) ve teorik (sürekli eğri) ışık 

          eğrileri. Teorik eğriler için: a) literatür çözüm verilerine dayanılarak 

          NIGHTFALL ile elde edilmiş eğri, b) NIGHTFALL ile yeniden 

          analiz edilmiş eğri, c) literatür çözüm verilerine dayanılarak WD-LC 

          programı ile üretilmiş eğri 

 

 55



 
Şekil 4.13.2.V3903 Sgr için literatür verisi ile çizdirilen NIGHTFALL ve WD-LC 

          kuramsal ışık eğrileri karşılaştırması 

 

Tablo 4.13. V3903 Sgr için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne 

         bakınız 

 
Parametre Nightfall (a) Nightfall( b) Vaz vd (1997) 

i (°) 64,98* 64.76 64,98 

q 0,967* 0,967* 0,967* 

T1 (K) 38 000* 38 000* 38 000* 

T2 (K) 33 990* 33 658 33 990 

A1 = A2 1 1 1* 

g1 = g2 1 1 1* 

Ω1 3.6041* 3.6493 3.6050 

Ω2 3.5312* 3.4323 3.5320 

a (R ) 21.91* 21.91* 21.91 

M1 (M ) 27.37 27.37 27.27 

M2 (M ) 19.08 19.08 19.01 

 ∑(O-C)2 0,021 0,020 0,021 
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Şekil 4.14.1. HX UMa’nın TUG gözlemleri ile oluşturulan ışık eğrileri (noktalar) 

          ve analiz sonucu elde edilen teorik fitler (sürekli eğriler). Sol 

          taraftaki sürekli eğriler NIGHTFALL ile, sağ taraftaki sürekli eğriler 

          ise WD programı ile elde edilen sonuçlarına göre üretilmiştir 
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Şekil 4.14.2. HX UMa için V bandında elde edilen NIGHTFALL ve WD-LC 

          kuramsal ışık eğrilerinin karşılaştırması 

 

Tablo 4.14.  HX UMa için elde edilen analiz sonuçları. Detayları için metne 

          bakınız 

 
Parametre Nightfall Wilson Devinney 

i (°) 47.71 48.85 

q 0.291* 0.291* 

T1 (K) 6650* 6650* 

T2 (K) 6583 6601 

A1 = A2 0.5 0.5* 

g1 = g2 0.3 0.32* 

Ω1 = Ω2 2.3398 2.3395 

M1 (M ) 1.56 1.40 

M2 (M ) 0.45 0.41 

R1 (R ) 1.34 1.40 

R2 (R ) 0.79 0.84 

a (R ) 2,785 2.684 

L1/L1+L2+L3 0.724[U],  0.709 [B],  0.698[V] 0.731[U],  0.718[B],  0.708[V] 
L3/L1+L2+L3 0.013[U],  0.032 [B],  0.047[V]* 0.013[U]*,  0.032 [B]*, 0.047[V]* 

∑(O-C)2 0.019 0.021 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Bu tez çalışmasında, örten çift yıldızların ışık eğrisi analizinde alternatif bir yöntem 

olarak ortaya konan NIGHTFALL ışık eğrisi analiz programının uygulanabilirliği, 

literatürden toplanan ve Wilson-Devinney yöntemi ile çözülmüş 13 farklı türden örten 

çift yıldızın gözlemsel verisi üzerinde test edilmiştir. Wilson-Devinney yöntemi (WD), 

literatürde kendisini kanıtlamış ve örten çift yıldızların ışık ve radyal hız eğrilerinin 

çözümünde en fazla tercih edilen yöntem olarak ön plana çıkmıştır. Bu nedenle 

amaçlanan testler, literatürde güvenilir WD ışık ve radyal hız eğrisi çözümlerine sahip 

farklı türden örten çiftlere uygulanmış ve sonuçlar iki yöntemin birbirlerine göre 

üstünlükleri ve/veya eksiklikleri olarak irdelenmiştir. Ayrıca literatürde henüz 

fotometrik gözlemi bulunmayan ve bir HIPPARCOS keşfi olan HX UMa değen çift 

sistemi için TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde gözlem verisi üretilmiş ve ilk kez 

NIGHTFALL ışık eğrisi analiz programı ile sistemin parametreleri belirlenmiştir. HX 

UMa, fotometrik gözlemlerinde üçüncü ışık katkısı doğuran yakın bir görsel bileşene 

sahiptir. NIGHTFALL’da üçüncü ışık katkısının ele alınış biçimindeki üstünlüğü ön 

plana çıkarmak açısından HX UMa, bu çalışmaya özellikle dahil edilmiştir. 

 

Amaçlanan testler temel olarak iki şekilde uygulanmıştır. Seçilen çift sistemlerin her 

biri için öncellikle literatürde yer alan WD çözüm sonuçları doğrudan NIGHTFALL 

programına girilerek sabit tutulmuş ve karşılık gelen sentetik ışık eğrileri üretilerek, 

WD sentetik ışık eğrileri ile karşılaştırılmıştır. İkinci test uygulamasında ise WD çözüm 

sonuçları NIGHTFALL için girdi parametresi olarak dikkate alınmış ve ilgili örten 

çiftin WD çözümü sırasında hangi parametreler serbest bırakılmışsa NIGHTFALL’da 

da aynı parametreler serbest bırakılarak analiz yapılmıştır. Bu türden testlerin ise 

parametre sonuçlarında izlenen farklılıklar takip edilmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Bu anlamda çalışma sonuçlarını maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz: 

 

a) Yukarıda anlatılan ilk şekli ile uygulanan testlerde, aynı parametre seti için WD ve 

NIGHTFALL sentetik ışık eğrilerinin, genel olarak iyi bir uyum gösterdiği izlenmiştir. 

Ortaya çıkan ufak farklılıkların temelinde ise, kenar kararması, çekim kararması, 
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yansıma olgusu, model atmosfer yaklaşımı, L ışınım gücü hesabı ve sayısal değerlerin 

yuvarlatma işlemlerinde, iki uygulama arasında izlenen farklılıkların yattığı 

belirlenmiştir. NIGHTFALL kenar kararma, çekim kararma ve yansıma katsayılarını, 

girdi olarak verilen bileşen sıcaklığına göre hazır tablolar arasından interpolasyon 

yaparak hesaplar ve bu verilerin kullanıcı tarafından değiştirilmesine izin vermez. 

Halbuki WD yönteminde bu katsayılar elle girilebilmekte ve analiz boyunca sabit 

tutulabilmektedir, ancak analiz boyunca ilgili bileşen sıcaklığı değiştikçe yeniden 

hesaplanıp girilmesi gerekmektedir. Bu düzeltme WD kullanıcıları tarafından 

çoğunlukla dikkate alınmaz ve sonuç sıcaklık değerinin, başlangıç değerinden çok farklı 

bir değere ulaşması halinde gerçekçi (anlamlı) bir değer olmaktan çıkar. Bu bağlamda 

kenar kararması ve çekim kararması sabitlerinin, yenilenen sıcaklık değerine göre tekrar 

hesaplanması NIGHTFALL programının bir üstünlüğü olarak yorumlanabilir. Ancak şu 

an için NIGHTFALL programında sadece log g=4.0 için kenar kararma tabloları 

entegre edilmiştir. Farklı yüzey çekim ivmesine sahip bileşenler içeren sistemlerde, 

hesaplanan katsayılar, olası değerlerinden sapma gösterecektir. Örneğin U Cep, Algol, 

HW Per, BH Vir ve XY UMa’nın çözümlerinde literatürlerindeki ile aynı kenar kararma 

yasaları dikkate alınmasına karşın, NIGHTFALL uygulamasının log g=4.0 karşılık 

gelen kenar kararma tablolarını kullanması, çekim kararması ve yansıma katsayılarını 

otomatik olarak hesaplanmasından dolayı iki kuramsal eğri arasında küçük sapmalar 

görülmektedir. Ayrıca BF Aur, V417 Aql, SV Cam ve TW CrB’in çözümlerinde 

literatürlerinde mevcut aynı değerlerde çekim kararması ve yansıma katsayı değerleri 

elde edilmiş, iki kuramsal eğri arasında izlenen küçük farkların temelinde kenar kararma 

katsayıları dışında iki uygulamanın farklı sayısal duyarlılığa sahip olmasından 

kaynaklandığı belirlenmiştir. Benzer durum şu an için NIGHTFALL’da kullanılan 

model atmosfer tabloları için de geçerlidir. NIGHTFALL sadece log g=4.0 ve Güneş 

kimyasal bileşenine sahip farklı sıcaklıklardaki yıldızlara ilişkin model atmosfer 

tablolarını içermektedir. Bu sorun şimdilik farklı log g değerlerine karşılık gelen kenar 

kararma ve model atmosfer tablolarının uygun dizin altında uygun dosya ismi ile 

konmasıyla aşılabilir. Kuramsal ışık eğrileri arasında izlenen ufak farklılıklar, 

bileşenlerin L1,2 kesirsel ışınım güçlerinin hesabından da ortaya çıkabilir. Bilindiği gibi 

bileşenlerin L değerleri WD uygulamasında girdi verisi olarak tanımlanabilen ve 

analizler sırasında sabit veya serbest bırakılabilen bir  parametredir. Halbuki 
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NIGHTFALL’da L değerleri girdi verisi değildir ve diğer girdi parametrelerine göre 

otomatik olarak hesaplanmaktadır. Sadece analiz sonucu parametrelerin verildiği çıktı 

dosyasında listelenmektedir. Dolayısıyla L değerlerine göre WD ve NIGHTFALL 

arasında belirgin farklar  ortaya çıkabilmektedir. Örneğin TZ Eri sisteminin literatürde 

yer alan WD çözümü (Barblan vd, 1998) sırasında her iki bileşenin kesirsel ışınım gücü 

değerleri sabit tutulmuştur. Bu koşulu NIGHTFALL’da yaratmak olanaksızdır ve iki 

analiz yönteminin sonuçları arasında izlenen fark bu özellikten kaynaklanmaktadır. 

 

b) İkinci şekliyle uygulanan testler sonucunda (WD çözümleri girdi parametresi olmak 

üzere yeniden yapılan çözümler), ilk test sonuçlarında kuramsal ışık eğrileri arasında 

izlenen farklılıkların büyük oranda ortadan kalktığı izlenmiştir. İki farklı çözüme ait 

sonuçlar karşılaştırıldığında ciddi sapmaların olmadığı görülmüştür. Bazı durumlarda, 

sistemi tanımlayan parametrelerin iyileştirilmesi sonucunda (fiziksel anlamını 

kaybetmeden) WD yöntemine oranla daha iyi fit sonuçlarına ulaşılmış ve daha düşük 

fark kareleri toplamı değerlerine ulaşılmıştır. Örneğin HW Per, TW CrB, AW Vir, 

V417 Aql ve V3903 Sgr’de iyileştirilmiş çözüm parametreleri ile daha küçük fark kare 

toplamları elde edilmiştir. İki yöntemin çözüm sonuçları arasında izlenen ufak 

farklılıklarda, sayısal değerlerin yuvarlatılması sırasında kullanılan kabullerin de etkili 

olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Önemle vurgulanmalıdır ki, kenar kararma ve 

çekim kararma katsayılarının, albedoların ve model atmosfer yaklaşımının, temel girdi 

parametrelerine göre her adımda hesaplanıyor olması NIGHTFALL’ı WD yöntemine 

oranla daha gerçekçi sonuçlar üreten avantajlı bir konuma yerleştirmektedir.  

 

c) NIGHTFALL programı, kenar kararma etkisinin hesaplanmasında sunduğu ve klasik 

sayılabilecek üç ayrı yaklaşımın yanı sıra, daha detaylı ve fiziksel anlam taşıyan 

dördüncü bir hesaplama algoritması da içermektedir. Her ne kadar hesap süresini diğer 

üç yaklaşıma oranla artıran bir seçenek olsa da, bugüne kadar hiç bir ışık eğrisi analiz 

yönteminde dikkate alınmamış bir soruna çözüm sağlaması nedeniyle, bazı sistemlerin 

çözümünde çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Aşırı şekil bozulmasına uğramış 

bileşenlere sahip çift sistemlerde çekim kararması etkisi altında, bileşenlerin yüzey 

parlaklık dağılımlarının bozulduğu bilinmektedir. Küresel biçimden sapmış ve yüzey 

parlaklık anormalliği gösteren böylesi bir cisim, yörünge hareketi boyunca dönme 
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sonucu her yörünge evresinde farklı bir kenar kararma etkisi göstermektedir. 

NIGHTFALL’da “detaylı kenar kararma” adı altında sunulan 4. seçenek ile yörünge 

evresine bağlı kenar kararma etkisi, her yüzey elementinde tek tek hesaplanarak ve 

sonrasında yüzey üzerinden toplama geçerek dikkate alınmaktadır. Bu hesaplama 

sırasında ise karekök yasa kullanılmaktadır. Üstelik bu hesaplama şekli ile yüzeyde yer 

alan parlak/karanlık lekelerin disk kenarında iken kenar kararmasına verecekleri katkılar 

da göz önüne alınmaktadır. Böylece diğer yöntemlere oranla gerçeğe daha yakın 

kuramsal ışınım hesabı  yapılmış olmaktadır. 

 

d) Bir HIPPARCOS keşfi olan HX UMa değen çift sisteminin, TÜBİTAK Ulusal 

Gözlemevi’nde bu tez çalışması kapsamında elde edilen ışık eğrisi NIGHTFALL ile 

analiz edilmiş ve ilk kez sisteme ilişkin parametreler belirlenmiştir. HX UMa sisteminin 

sönük ancak oldukça yakın bir görsel bileşeni bulunmaktadır ve fotoelektrik gözlem 

sırasında diyafram dışında bırakılamamıştır. Dolayısıyla gözlemlerimiz üçüncü ışık 

katkısını da içermektedir. Diğer tüm ışık eğrisi analiz programlarında üçüncü ışık 

katkısı farklı bandlarda kesirsel ışınım gücü cinsinden tanımlanabilmektedir, ancak tüm 

bantlarda aynı anda sabit tutulabilmekte veya serbest bırakılabilmektedir. Halbuki 

NIGHTFALL programında üçüncü ışığın farklı gözlem filtrelerindeki toplam ışık 

katkısı ayrı ayrı tanımlanabilmekte ve sadece istenen bantta (veya bandlarda) serbest 

bırakılarak değeri analizle belirlenebilmektedir. NIGHTFALL programının bu 

üstünlüğü, HX UMa’nın görsel bileşeni ile arasındaki parlaklık farkının sadece V 

bandında biliniyor olması ve diğer bandlardaki değerinin kestirilmesi açısından büyük 

kolaylık sağlamıştır. Buna göre HX UMa’nın çözümleri sırasında L3 üçüncü ışık 

katkısının V bandındaki değeri, literatürden alınan parlaklık farkı değerleri (Rucinski 

vd, 2003) ile hesaplanmış ve sabit tutulmuştur. B ve U bandı için aynı parametre serbest 

bırakılarak analiz uygulanmış ve çözüm sonuçları elde edilmiştir. Bu olanak şu an için 

başka hiç bir ışık eğrisi analizi uygulamasında bulunmamaktadır ve NIGHTFALL’ın 

üstünlüklerinden biri olarak dikkate alınmalıdır. HX UMa’ın NIGHTFALL ile elde 

edilen analiz sonuçları WD programına girdi verisi olarak aktarılmış ve nihai çözüm 

WD programı ile elde edilmiştir.  
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e) NIGHTFALL uygulaması analizler sırasında ardışık tekrara dayalı nümerik bir 

yöntem olan SIMPLEX algoritmasını kullanarak, sistemi ifade eden doğrusal olmayan 

denklem takımlarını çözmektedir. Bu algoritma istatistik ve nümerik hesaplarda 

“optimizasyon” olarak adlandırılan ve bir sonraki ardaşık yaklaştırma işlemi için 

parametrelerin artım değerini hesaplarken türevlere ihtiyaç duymayan bir yöntemdir. 

Çünkü “rastgele yürüyüş (random walk)” tekniğine dayanmaktadır (teknik detaylar için 

bkz Kallrath ve Linnell, 1987 ve Nelder ve Mead, 1965). Bu nedenle henüz 

NIGHTFALL’da analiz boyunca serbest bırakılan parametrelerin sonuç değerlerine 

ilişkin belirleme hataları verilememektedir. Diğer ışık eğrisi analiz yöntemleri ile 

karşılaştırıldığında NIGHTFALL’ın belkide en önemli açığı budur. Program üreticisi R. 

Wichmann bu durumu göz önünde bulundurarak NIGHTFALL programına, Chi-kare 

fonksiyonunun analiz boyunca iki boyutlu haritasını üreten bir seçenek de koymuştur. 

Chi-kare, gözlenen ışık eğrisi ile kuramsal olarak hesaplanan ışık eğrisi arasındaki 

farkların kareleri toplamıdır ve uygulanan fitin kalitesini gösteren bir parametre (Σ(O-

C)2, goodness-of-fit) olarak dikkate alınmaktadır. Bu haritalama komut satırından 

tanımlanarak seçilen iki temel parametre için (örneğin i ve q için) Chi-kare değerlerinin 

analiz boyunca nasıl değiştiğini gösterir ve en küçük değeri ise, incelenmekte olan 

sistemin optimum çözümüne karşılık gelmektedir.  

 

f) NIGHTFALL ışık eğrisi analiz programını, benzerleri arasında daha üstün yapan en 

önemli özelliği, kullanmakta olduğu grafik arayüzüdür. Veri giriş/çıkışının ve analizin 

takip edilmesini çok kolaylaştırmaktadır. Bu anlamda WD programı için arayüz 

oluşturmaya yönelik bazı çalışmalara rastlanmaktadır. Ancak çoğu etkin kullanım 

kolaylığı sağlamaktan uzaktır. Bunların arasında son olarak geliştirilen “PHOEBE” 

uygulaması (http:\\www.fiz.uni-lj.si\phoebe) belkide en kullanışlı olanıdır. Açık kaynak 

koduna sahip olması, ücretsiz dağıtılması ve WD programında dikkate alınmayan bazı 

özelliklere çözüm getirmesi gibi özelliklerle NIGHTFALL’ın en ciddi rakibi gözü ile 

bakılabilir. 

 

NIGHTFALL ışık eğrisi analiz uygulaması, şu anda analizle bulunan parametre 

değerleri için hata değerlerini vermemesi nedeniyle diğer ışık eğrisi analiz 

programlarına göre önemli bir açığa sahiptir. Ancak sürekli olarak geliştirilmekte olan 
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bu uygulamanın tutarlı sonuç üretmesi, çeşitli alanlarda güvenle kullanılabilmesine 

olanak tanımaktadır. Kenar kararma, çekim kararma, yansıma, model atmosfer, üçüncü 

ışık katkısı gibi yan parametrelerle ifade edilebilen olgulara gösterdiği yaklaşım 

farklılığı, diğer ışık eğrisi analiz programlarına göre üstünlükleri olarak ön plana 

çıkmaktadır. Bu özellikleri ile NIGHTFALL, hiç çözümü yapılmamış sistemler için ilk 

yaklaşım parametrelerinin belirlenmesinde veya WD yöntemi gibi ileri düzeyli ışık 

eğrisi analiz programlarına güvenilir girdi parametreleri üretmekte kullanılabilecek 

güçlü bir araçtır.  
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EKLER 

 

EK-1 

 

NIGHTFALL’IN KURULUMU ve UYGULAMA HAKKINDA TEKNİK 

BİLGİLER 

 

1. Nightfall’ın Kurulumu ve Sistem Gereksinimi 

 

NIGHTFALL tipik Linux veya Unix işletim sistemleri için tasarlanmış bir uygulamadır. 

Ayrıca kurulum  için bazı ek uygulamaların sistemde kurulu olması gereklidir.  

 

NIGHTFALL’ın grafik arayüze sahip uygulamasını kullanmak için öncelikle GTK 

kütüphanesinin kurulu olması gerekir. Grafik ve çizim için ise GNUPLOT veya 

PGPLOT uygulamalarından birinin kurulması gerekir. Bunun dışında NIGHTFALL 

animasyonlarının OpenGL destekli olmasından dolayı, OpenGL veya MesaGL, GLUT, 

GTKGLAREA ve LIBJPEG paket araçlarının da kurulu olmasını gerektirir. Yukarıda 

sözü edilen tüm uygulamalar tüm son sürüm Linux dağıtımları içerisinde ücretsiz olarak 

yer aldığından NIGHTFALL kurulumu esnasında kurulması gerekmeyebilir. 

 

NIGHTFALL’ın kurulumu üç şekilde mümkündür. Bunlardan ilki hazır bir kabuk 

yazılımını (shell script) doğrudan çalıştırarak yapılabilmektedir. Kurulumdan önce, 

sıkıştırılarak arşivlenmiş NIGHTFALL dağıtım paketinin açılması ve ardından komut 

satırında kabuk yazılımının çalıştırılması gerekir. Buna göre kurulum sırası komut 

satırında yazılarak şu komutlarla yapılmalıdır; 

 

$  gunzip –c nightfall-(version number).tar.gz | tar –xvf – 

$  cd nightfall-(version number) 

$ ./DoInstall.sh 
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İkinci kurulum şekli, programın çevre değişkenleri ve kullanacağı grafik paketi üzerinde 

değişiklikler yapmaya izin veren şeklidir. Buna göre kullanıcı öncelikle kullanılacak 

grafik çizim uygulaması için PGPLOT veya GNUPLOT seçimi, kurulum dizinin 

belirlenmesi, uygulamanın dil ayarlarının seçimi vb. kurgulamaları yapar ve ardından 

kuruluma geçer. Buna göre bu kurulum; 

 

$ ./configure 

$ make 

$ make install 

 

şeklindedir. 

 

Son kurulum şekli ise UNIX sistemlerde yaygın olarak kullanılan RPM paketi 

üzerinden basit kurulum şeklidir. Bu kurulumda komut satırında; 

 

 $ rpm –i nightfall-(version number).rpm  

 

yazılması yeterlidir. Bu kurulum şekli ile tüm ayarlar varsayılan değerlerle kurulur.  

 

2. Teknik Ayrıntılar 

 

Çift yıldız sistemlerinde üye yıldızlardan birine Birinci (Primary),  diğerine de İkinci 

(Secondary) bileşen adı verilir. Çoğu ışık eğrisi analiz yönteminde bu adlandırma ortak 

bir kullanımdır, ve Birinci bileşen denilen yıldız daha sıcak ve yörünge evresinin sıfır 

evresinde  soğuk yıldızın arkasında yer alan bileşen olarak tanımlanır. İkinci bileşen 

denilen yıldız ise Birinci bileşene göre daha soğuk ve yörünge evresinin sıfır evresinde 

sıcak yıldızın önünde yer alan yıldız olarak tanımlanır. Ancak NIGHTFALL’da en 

büyük teknik farklılık buradadır, ve Birinci bileşen denilen yıldız yörünge evresinin sıfır 

evresinde  örten yıldızdır, bir başka değişle sıfır evresinde sıcak yıldızın önünden geçen 

yıldızdır. İkinci bileşen ise daha sıcak ve yörünge evresinin sıfır evresinde örtülen 

yıldızdır. Bu nedenle Nightfall da ışık eğrisi analizlerinde bu kavram değişikliğine 

dikkat edilmelidir. Bunu değiştirebilmenin ise iki yöntemi vardır,  
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i) Gözlem verisinin T0 Epoch değerine yarım yörünge dönemi eklemek, 

 

ii) Sıcaklıkları ve Roche lob doldurma faktörlerinin yerlerini değiştirerek  q kütle 

oranını 1/q olarak girmek. Bu işlem yapılırken eğer varsa lekelerin yerlerinin de 

değiştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Dışmerkezlikli yörüngeler için de enberi 

noktasının argümanı değerine 180˚ eklenmesi gerekmektedir. 

 

2.1. Roche Geometrisi 

 

Çift yıldız sistemlerinde yıldızların biçimi kütle çekim kuvvetine ve yörünge hızıyla 

oldukça ilişkili olan merkezkaç kuvvetine bağlıdır. Çift yıldızların geometrisi ve 

dinamiğinde kuvvet yerine daha kolay ifade edilebilen potansiyel kavramı 

kullanılmaktadır. Buna göre bileşen yıldızların yüzeyleri eşpotansiyelli yüzeyler olarak 

tanımlanabilmektedir. Roche potansiyeli olarak adlandırılan bu kavram, ilk kez Fransız 

Matematikçi Edouard Albert Roche (1820 -1883) tarafından Yer’in basıklığını ifade 

etme için geliştirilmiştir. Sonrasında yakın çift yıldız sistemlerinin genel geometrisi ve 

dinamiğini de ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla kendisinin ismi 

ile anılmaktadır. Bir eşpotansiyelli yüzey boyunca basınç ve yoğunluk değerleri sabittir. 

Birbirine dinamik olarak bağlı iki bileşenden oluşma sistemlerde, bileşenlerin kütle 

oranına bağlı olarak belli bir eşpotansiyele sahip yüzeyler tek bir noktada birleşerek ∞ 

biçiminde bir geometri oluştururlar. Bu geometrinin her bir tarafındaki hacimlerin 

büyüklükleri kütle oranına bağlıdır ve bileşen yıldızların evrim sonucu ulaşabilecekleri 

en büyük hacimlere karşılık gelmektedir. Bileşenlerin Roche Lobları olarak adlandırılan 

bu sınır hacimlerin kesiştiği noktaya L1 Lagrange noktası adı verilir. L1 noktasında net 

çekim kuvveti, iki bileşenden kaynaklanan çekim kuvvetlerinin dengelenmiş olması 

nedeniyle sıfırdır. 

 

NIGHTFALL ışık eğrisi analizi programının temeli Roche geometrisine dayalıdır. Bu 

nedenle NIGHTFALL’da yıldızların boyutu Roche lobu doldurma derecesi ile verilir. 
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Roche lobunun boyutları ise bileşenlerin kutup yarıçapları cinsinden tanımlanmıştır. 

NIGHTFALL temel olarak Djurasevic (1992a) tarafından tanımlanan geometriyi 

dikkate almaktadır. Kartezyen koordinatlarda, sisteme ait bir P(x,y,z) noktasının Roche 

potansiyeli C;  
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ile verilir. Burada r1=x2+y2+z2 , r2=(x–1)2+y2+z2, kütle oranı q=m2/m1 ve ƒ=ώ/ώk dönme 

açısal hızının yörünge (Kepler) açısal hızına oranıdır. Genel geometriyi tanımlamada 

sağladığı kolaylıklar dikkate alınarak sisteme ait bir nokta (r,η,φ) küresel koordinatları 

ile ifade edilir ve kartezyen koordinatlara dönüşümü ise ; 

 

x = r cos η, 

y = r sin η cos φ 

z = r sin η sin φ 

 

ile olmaktadır. 

 

Bu durumda yıldızların yüzeyi belirli alana sahip (η,φ) koordinatlı yüzey alan 

elementlerine (grid) bölünür. Her yüzey elementinde çekim ivmesi g(r,η,φ) ve alan 

ds(r,η,φ) olacak şekilde tüm yüzey elementlerinde gerekli ışınım etkileri dikkate 

alınarak ışınım katkısı hesaplanır ve yüzey üzerinden integralleri alınarak toplam 

ışınıma geçilir. 

 

2.2. Yansıma ve Çekim kararması 

 

Çekim kararması, yıldızların küresel olmamasından kaynaklanan bir etkidir. 

Küresellikten sapmış bir yıldızda yüzeyin her noktasında yüzey çekimi sabit 

olmadığından ışınım şiddeti de sabit olmayacaktır. Daha yüksek yüzey çekimine sahip 

bölge daha yüksek parlaklığa sahip olacaktır.  
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NIGHTFALL’da, yüzey sıcaklığı 7000 K’nin altında olan yıldızların dış katmanlarının 

konvektif olduğu dikkate alınmaktadır. Bu değer varsayılan olarak atanmıştır ve 

istenirse NIGHTFALL-RADIATIVE çevre değişkeni ile 4000-12000 K arasında 

değiştirilebilir. Konvektif yıldızlar için çekim kararması üssü β’nın değeri, 

 

βφητφητ )),,((),,(
eff

eff g
gTT =  ......................................................................................... (2) 

 

ifadesinden, sıcaklığa bağlı olarak belirlenir. Ancak yüzey sıcaklığı 7000 K’den daha 

yüksek ışımasal atmosferlere ait durumlarda Von Zeipel (1924a,b,c) yasasına ait üs 

değeri, β=0.25 sabit olarak kullanılır. Bu nedenle NIGHTFALL’da bu parametre için 

değer girişine ve çözümler sırasında serbest bırakılmasına izin verilmemiştir. Diğer 

girdi parametrelerine bağlı olarak otomatik hesaplanarak çözüme katılması sağlanmıştır. 

 

Yansıma etkisi, çift yıldız bileşenlerinin birbirlerine bakan yüzeylerini karşılıklı olarak 

aydınlatması veya bir başka değişle kendi ışıklarını karşı bileşenin kendine dönük 

yüzeyi üzerinden yansıtması olayıdır. Bu etki, iki bileşenin birbirine çok yakın olması 

veya aralarındaki ∆T sıcaklık farkının çok büyük olması halinde önem kazanır ve ışık 

eğrisi çözümlerinde “yansıma katsayısı (Albedo)” adı verilen bir parametre ile dikkate 

alınır. Yansıma katsayısının değeri, yansıma yapan bileşenin atmosferindeki ışınım 

taşıma mekanizmasına bağlıdır. Diğer ışık eğrisi analiz programlarında olduğu gibi 

konvektif atmosferler için değeri 0.5, ışımasal atmosferler için değeri 1.0 olarak dikkate 

alınır. Çekim kararması hesabında olduğu gibi bu parametre için de değer girişine ve 

çözümler sırasında serbest bırakılmasına izin verilmemiştir.  

 

2.3. Dışmerkezlik 

 

Yakın çift yıldızlar çoğunlukla dairesel yörüngelere sahiptir. Ancak ayrık çift yıldızlar 

arasında yörünge dış merkezliği ihmal edilemeyecek ölçüde büyük olan sistemler 

bulunmaktadır. Eliptik yörüngeye sahip bir sistemde, bileşenler arası uzaklık ve 
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bileşenlerin yörünge hızları sabit değildir. Yoldaş yıldız baş yıldız etrafındaki 

yörüngesinin enberi noktası civarında daha hızlı, enöte noktasında ise daha yavaş 

hareket edecektir. Böylesi bir sistemin örten çift olması halinde, yörüngesinin uzaydaki 

konumuna bağlı olarak birinci ve ikinci tutulmalar arası zaman, ikinci ile birinci 

tutulmalar arasındaki zamana eşit olmayacaktır. Ayrıca bileşenler arası uzaklık değeri 

de bir yörünge dönemi boyunca sürekli değişecektir. Bileşenler arası uzaklık sistemin 

geometrisini ve dolayısıyla bileşenlerin Roche loblarının boyutlarını belirleyici bir 

unsurdur. Bu nedenle bir yörünge dönemi boyunca bileşenlerin biçiminde de 

değişiklikler olmaktadır. Sonuç olarak, eliptik yörüngeli sistemler durumunda 

bileşenlerin ve sistemin geometrisi her yörünge evresi için tekrar tekrar 

hesaplanmaktadır. NIGHTFALL’da dışmerkezlik;  
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bağıntısı ile tanımlanmıştır. Burada r2 ve r1 sırasıyla bileşenler arası en büyük ve en 

küçük izdüşüm uzaklıklardır. Açıkça görülüyor ki  e=0 için r2=r1 koşulu gerekmektedir 

ve bu durumda yörünge dairesel olacaktır. Dışmerkezliğin alabileceği en büyük değer 

e=1 için yörüngenin biçimi bir paraboldür, ancak bu değer NIGHTFALL tarafından 

dikkate alınamamaktadır. 

  

2.4. Kenar Kararması 

 

Bir yıldızın atmosferi içinde izlenebilecek derinlik limiti atmosferin donukluk özelliğine 

ve bakış doğrultumuz ile yıldız yüzeyi üzerinde seçilmiş bir bölgenin yüzey normali 

arasındaki açıya bağlıdır. Yıldız diskinin merkezine doğru baktığımızda atmosferin izin 

verdiği en derin ve dolayısıyla en sıcak katmanları görebiliriz. Merkezden kenara doğru 

gittikçe, daha soğuk ve dolayısıyla daha düşük parlaklığa sahip dış katmanları 

görebileceğiz. Bu olgu sonucu bir yıldızın izlenen diskinin kenarı merkezine oranla 

daha sönük görülecektir. Doğal olarak bu etkiyi yalnızca Güneş’imizin görünen diski 

üzerinde doğrudan gözleyebilmekteyiz ve buradan elde ettiğimiz özelliklerine 

dayanarak diğer yıldızlarda modelleyebilmekteyiz. 
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NIGHTFALL’da üç temel kenar kararma yaklaşımı kullanılabilmektedir. Bunlar 

doğrusal, kuadratik  ve karekök kenar kararma yasaları olarak bilinirler ve sırasıyla: 

 

I(µ) = I (1)[1-u(1-µ)], 

I(µ) = I (1)[1-a(1-µ)-b(1-µ)2]  ve        . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(4) 

I(µ) = I (1)[1-c(1-µ)-d(1-µ1/2)] 

 

 

bağıntıları ile ifade edilirler. Burada µ yüzeyde seçilmiş bir alan elementinin yüzey 

normali ile bakış doğrultumuz arasındaki açı, u doğrusal kenar kararma, a, b kuadratik 

kenar kararma ve c, d ise karekök kenar kararma katsayılarıdır. Bir yıldız için kenar 

kararma katsayıları, yüzey sıcaklığı ve yüzey çekim ivmesinin değeri ile belirlenir. 

NIGHTFALL’da kenar kararma katsayılarının ilgili değeri Diaz-Cordovez vd (1995) ve 

Claret vd’nin (1995) tablolarından alınarak analiz programına entegre edilmiştir. Şu an 

için yalnızca log g=4.0 değerine karşılık gelen katsayılar dikkate alınabilmektedir ve 

belirlenen bileşen sıcaklığına göre ilgili tablolardan interpolasyon yöntemiyle otomatik 

olarak hesaplanmaktadır. 

  

2.5. Leke Modeli 

 

Güneş benzeri soğuk yıldızların çoğunda manyetik etkinlikten kaynaklanan karanlık 

leke bölgeleri bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki sıcaklık yıldız atmosferine göre daha 

düşüktür ve genel olarak “yıldız lekesi” olarak adlandırılmaktadır. Lekeler yıldız 

yüzeyinde genelde küçük alanlara sahiptir, fakat bazı sıra dışı yıldızlarda lekelerin yıldız 

yüzeyinde kapladıkları alanlar toplam yüzey alanının %10 ‘nu aşabilmektedir. 

 

NIGHTFALL’da bir leke dört parametre ile tanımlanmıştır; leke enlemi (φ), leke 

boylamı (λ), lekenin açısal büyüklüğü (θ) ve lekenin sönümleme faktörü (TF). Lekeler 

daima küresel biçimlidir. Leke enlemi, yıldız yüzeyinde yer alan lekenin yıldız 
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ekvatorundan (0 enlemi) açı derecesi biriminde uzaklığıdır ve (0˚)-(+90˚) ile (0˚)–(-90˚) 

aralığında ölçülür. Leke boylamı, yıldızları birbirine birleştiren doğrudan başlayıp 

yörünge düzlemi boyunca, saat yönünde, açı biriminde, 0˚-360˚ aralığında ölçülür. 

Lekenin açısal büyüklüğü, lekenin yıldız yüzeyinde kapladığı alanın ölçüsüdür ve 

derece birimindedir. Lekenin sönümleme faktörü, TF=Ts/T ile tanımlı olup, leke 

bölgesinin Ts sıcaklığının lekesiz bölgenin T sıcaklığına oranıdır. NIGHTFALL’da bu 

oranın alabileceği en küçük değer TF= 0.5 ve en büyük değer de TF=2.0 ile 

sınırlandırılmıştır. 

 

2.6. Eş Olmayan Dönme 

 

Yakın çift yıldızlarda karşılıklı çekimsel kuvvetler, bileşenleri çok kısa zaman içerisinde 

eş dönmeye zorlamaktadır. Böylece her iki bileşenin kendi eksenleri etrafındaki dönme 

dönemleri, yörünge dönemine eşit olmaya zorlanır. Bundan dolayı sistemin her iki 

bileşeni de birbirlerine daima aynı yüzünü gösterirler. Yine de bu ilişki her zaman 

geçerli olmayabilir, örneğin genç yıldızlar içeren ve henüz yeni oluşmuş bir çift 

sistemde eş dönmeden sapmalar görülebilir.  

 

Eş olmayan dönme Roche potansiyelini etkileyen bir olgudur. Buna bağlı olarak ilgili 

bileşenin ve ona ait Roche lobunun biçiminin değişmesine neden olur. Öncelikli etkisi 

yörüngeden daha hızlı dönen bir bileşenin basıklığının artması şeklinde olur. İkinci ve 

asıl önemli etkisi kritik Roche lobu üzerindeki etkisidir. Yörüngeden daha hızlı dönen 

bir bileşenin kritik lobu olması gerekenden daha küçük bir hacim içerisine büzülür. 

Böyle bir durumda her iki bileşeni de kritik lobuna değen ancak ayrık olan (birbirine 

değmeyen) çift sistemler dahi ortaya çıkabilir. Bu etki NIGHTFALL’da her iki bileşen 

için ayrı ayrı tanımlanmış f1,2, eş olmayan dönme parametreleri ile dikkate alınmaktadır. 

f parametresi bileşenin ekseni etrafındaki dönme döneminin, yörünge dönemine oranı 

olarak tarif edilebilmektedir ve yörüngeden daha yavaş eksen etrafında dönme durumu 

da dikkate alınabilmektedir. 
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2.7. Üçüncü Işık 

 

Bu etki bir çift yıldız sisteminde kendisini ek bir ışık kaynağı olarak gösterir. Bu ek 

kaynak, çift sistem üyesi olsun veya olmasın çift sistemin tutulma ve tutulma dışındaki 

toplam ışığına katkıda bulunacak şekilde kendini hissettirir. Bu ışık kaynağının, 

sistemin diğer iki bileşeni tarafından hiç bir zaman örtülemeyeceği dikkate alınır. 

 

NIGHTFALL ışık eğrisi analiz programında bu etki, 12 filtre (UBVRIJHKuvby) 

bazında toplam ışığa gelen göreceli katkısı olarak;  

 

L1 + L2 + L3 = 1.0 ................................................................................................ (5) 

 

şeklinde ifade edilir. Burada L1 ve L2 sırasıyla birinci ve ikinci bileşenin kesirsel ışınım 

güçleri ve L3 ise aynı birimde 3. ışık katkısıdır. 

  

2.8. Karacisim Yasası ve Model Atmosfer 

 

Yıldızların parlaklıkları Karacisim Yasası olarak adlandırılan matematiksel ifade ile 

kabul edilebilir bir yaklaşıklık içerisinde hesaplanabilir. Bu yasa bir kara cismin birim 

yüzeyinden, birim zamanda ve belirli bir dalga boyunda saldığı ışınım enerjisi miktarını 

ifade eder ve ısısal ışınım yayan kaynaklara uygulanabilir. NIGHTFALL programında 

aksi belirtilmedikçe bileşen yıldızların ışınım katkıları kara cisim yasası kabulleri 

altında hesaplanmaktadır. Bu yaklaşım sırasında her bir bileşen ve gözlem filtresi için 

kullanılacak etkin dalgaboyu, Budding’in (1993) önerisi ile  
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ifadesinden hesaplanmaktadır. Burada λ0 filtrenin merkezi dalga boyu, λp ise ilgili 

bileşenin etkin sıcaklığına bağlı olarak belirlenmiş karacisim enerji dağılımının tepe 
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değerine karşılık gelen dalgaboyudur. Bu ifadede yer alan µ2 filtre band genişliği ise 

kullanılan filtrenin geçirgenlik özelliklerine bağlı olarak;  

 

4.4
)05,0(

2
FW

≈µ .................................................................................................... (7) 

 

bağıntısı ile elde edilir. Burada FW(0.05) ise, filtrenin geçirgenlik profilinin, %5 

geçirgenlik değeri civarındaki tam genişliğidir. 

 

Model Atmosferler, yıldızların gözlenen ışınım tayflarını temsil etmede kullanılan 

kuramsal araçlardan biridir. Bu modeller büyük bir yaklaşıklıkla sürekli tayf yapısını ve 

çizgi tayf yapısını temsil edebilmektedir. Karacisim yasasında olduğu gibi yalnızca 

sıcaklığa bağlı değildir, aynı zamanda yüzey çekimine (dolayısıyla basınca ve 

yoğunluğa) ve yıldızın kimyasal kompozisyona  bağlı olarak sentetik enerji dağılımı 

üretir. Model atmosfer hesaplamaları için yüzey çekim ivmesi ve kimyasal 

kompozisyona bağlı olarak 3000 K ile 35000 K sıcaklık aralığı için tablolar 

oluşturulmuştur. NIGHTFALL ışık eğrisi analiz programında model atmosfer tabloları 

olarak, 9800 K’den düşük sıcaklıklar için Hauschildt vd (1999a,b) ve 9800 K’den 

yüksek sıcaklıklar için Kurucz’un (1991) tabloları kullanılmıştır. Ancak kenar kararma 

yaklaşımında olduğu gibi  model atmosfer yaklaşımı içinde yalnızca logg=4.0 

değerlerine karşılık gelen tablolar kullanılmıştır.  

 

3. Gözlem Verilerinin Okutulması 

 

NIGHTFALL ışık eğrisi analiz programı, tek bir filtrede gözlenmiş ışık eğrisine 

uygulanabileceği gibi, birden fazla filtrede gözlemlenmiş ışık eğrilerine ve radyal hız 

eğrilerine eş zamanlı çözüm elde etmek amacıyla aynı anda uygulanabilir. Dolayısıyla 

fit uygulanacak olan gözlemsel verinin öncellikle bilgisayarın hafızasına okunması 

gerekir. Değişik nitelikteki gözlemlerin okutulması için farklı tanımlamalar ve 

hazırlıklar yapılması gerekir. 
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3.1. Işık eğrisinin okutulması 

 

Gözlemsel ışık eğrisinin doğru olarak okutulması için, gözlem verisinden önce bazı 

parametrelerin girilmesi gerekmektedir. Bu amaçla aşağıda açıklanan özelliklere sahip 

bir salt metin dosyası hazırlanmalıdır. Bu dosyada parametreler # karakterinden sonra 

gelen büyük harflerle tanımlanmıştır. Işık eğrisi verisi için bu parametreler; 

 

#P: çift sistemin gün biriminde yörünge dönemidir. 

#Z: Güneş merkezli  Jülyen günü biriminde çift sistemin iyi belirlenmiş bir birinci 

minimum zamanı (T0 , epok) değeridir. 

#B: Gözlemsel verinin hangi filtrede gözlendiğini belirtmekte kullanılan parametredir. 

NIGHTFALL’da 12 filtre bandı tanımlanmıştır, Johnson UBVRIJHK ve Strömgren 

uvby filtreleri.  

#W: Gözlem verisinin genel hata değerini tanımlayan parametredir. Bir değer girilmez 

ise ışık eğrisi için hata 0.01, radyal hız eğrisi için hata 1.0 olarak kabul edilir. 

#N: Normalisation Phase terimin kısaltması olarak ışık eğrisinin hangi evre değeri için 

normalize edileceğini gösteren parametredir. Eğer herhangi bir değer girilmez ise, ışık 

eğrisi 0.75 evresindeki parlaklık değerine  normalize edilir.  

#S: Işık eğrisi için önemli bir parametredir. Çünkü NIGHTFALL analiz programı 

normalizasyonun hangi evre için yapılacağını seçimli olarak isterken, normalizasyonun 

yapılacağı evredeki maksimum parlaklık değerini istememektedir. Program kendi 

içerisindeki bir rutinle bu işlemi yaparak maksimum parlaklık değerini kendi 

belirlemektedir. Fakat bu işlemin neticesi her zaman çok iyi olmayıp, bazen olması 

gerekenden fazla veya daha az bir parlaklık değeri bularak sıfır parlaklığında olması 

gereken normalizasyon seviyesini aşağı veya yukarı kaydırabilmektedir. Sonuçta teorik 

eğri ile gözlem eğrisi arasında seviye farkı oluşarak teorik fitin duyarlılığı düşmektedir. 

Bu nedenle Shift’in kısaltması ile ifade edilen bu parametre sayesinde normalize seviye 

aşağı veya yukarı kaydırılarak düzeltilebilir. 
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Bu tanımlamaların hemen ardından gözlem verisi gelmelidir. Tipik gözlem verisinde, 

her satırda ilk önce Güneş merkezli Jülyen gününe karşılık gelen gözlem zamanı ve 

ardından normalize edilmemiş kadir biriminde gözlem değerleri gelmelidir. Yukarıdaki 

bu tanımlamalar neticesinde tipik bir ışık eğrisi girdi dosyası şöyle olmalıdır; 

 

#B y 

#Z 2447754.4713  

#P 1.744204  

#S 0.013 

#N 0.25 

2448016.8818 -0.2930 

2448016.8900 -0.2820 

2448016.8949 -0.2760 

2448016.8990  -0.2750 

... ... 

 

3.2. Radyal Hız Verilerinin Okutulması 

 

Işık eğrisi girdisinde olduğu gibi radyal hız verisi için de bazı tanımlamalar 

yapılmaktadır. Yine bu tanımlamaların hemen ardından gözlem verisi gelmelidir. Tipik 

gözlem verisinde, ilk önce Güneş merkezli Jülyen gününe karşılık gelen gözlem zamanı, 

ardından km/sn  biriminde radyal hız ölçümleri gelmelidir. Işık eğrisi için yapılan #P, 

#W ve #Z tanımlamaları radyal hız eğrisi için de geçerlidir. Fakat farklı bir #B ve ek 

olarak #V parametresi tanımlanmıştır: 

 

#B: Radyal hız verilerini tanımlamak için iki farklı değer alabilir. Bunlar 1 ve 2 

değerleridir. Eğer #B = 1 ise, bunun anlamı girdi verisindeki radyal hız değerleri birinci 

bileşene aittir, eğer  #B = 2 ise ikinci bileşenin radyal hız değerleri olduğunu belirtir. 

NIGHTFALL’da birinci ve ikinci bileşen kavramlarının literatürde alışılmış tanımlara 

göre ters olduğu unutulmamalı ve radyal hız eğrilerinin girişi sırasında bu özelliğe 

dikkat edilmelidir. Ayrıca tek bir dosya içerisinde aynı anda iki bileşene ait radyal hız 
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verileri girilemediği için iki farklı dosya ile okutulması gerekir. İlk önce birinci bileşene 

ait veriler ardından ikinci bileşene ait veriler okutulmalıdır. Böylelikle her iki bileşene 

ait radyal hız verisi programa tanıtılmış olur.  

#V: Birimi km/sn olacak şekilde çift sistemin kütle merkezinin hızıdır. Tanımlanması 

halinde otomatik olarak gözlemsel veriden bu değer çıkarılarak radyal hız verileri 

değerlendirilecektir.  

 

Buna göre tipik radyal hız girdi verisi şöyle olmalıdır; 

 

#B 2                #B 1                                  

#P 0.379157358  #P 0.379157358 

#Z 2452757.5357  #Z 2452757.5357 

#V -19.88    #V -18.88 

2451673.6361  -77  2451673.6361  122 

2451673.6461  -74  2451673.6461  105 

2451673.6541  -73.3  2451673.6541   84 

...  ... 

 

NIGHTFALL’da ışık eğrisi girdi dosyası ve radyal hız girdi dosyası uzantıları DAT 

olarak tanımlanmış, fakat TXT uzantılı dosyaları da okuyabilmektedir. Bu türden girdi 

dosyaların yaratılması da oldukça kolaydır. Herhangi bir metin editöründen yukarıdaki 

düzende bir girdi dosyası oluşturmak mümkündür. Oluşturulan girdi dosyası program 

içerisine,  

 

a. eğer komut satırında çalışılacaksa:  

$ -I hedef dosyanın yeri ($-I root/Desktop/hxuma.txt),  

 

b. eğer arayüzde çalışılacaksa, NIGHTFALL’ın araç menülerinden File Open Data 

File bölümünden girdi dosyasını yer aldığı konum seçilerek uygulama içerisinde dahil 

edilmiş olur. 
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4. Sentetik Işık ve Radyal Hız Eğrisi Çıktıları 

 

NIGHTFALL ışık eğrisi analizinde 12 filtre tanımlanmıştır. Bunlar yakın moröte’den 

yakın kırmızı öteye kadar uzanan 8 geniş band filtresi (UBVRIJHK) ile dört orta band 

filtresidir (Strömgren uvby). Sentetik ışık eğrisi çıktılarında bu 12 filtreye ait değerler 

de mevcuttur ve normalize parlaklıklar olarak yer almaktadırlar. Ayrıca sentetik ışık 

eğrisi çıktısında bileşenlerin  radyal hızları ve çift sistemin analiz (fit) sonucu elde 

edilmiş çözüm parametreleri de mevcuttur.  

 

Işık eğrilerinin çıktı dosyalarının adı “NightfallCurve.dat” şeklindedir. Basit bir ışık ve 

radyal hız eğrisi çıktı dosya yapısı EK-2’de verilmiştir. 

 

5. Diğer Çeşitli Değişikler 

 

NIGHTFALL ışık eğrisi analiz programı açık kodlu bir yazılımdır. Bu nedenle 

kullanıcının programda kendi isteği doğrultusunda  uygun gördüğü bazı değişiklikler 

yapabilme olanağı sağlanmıştır. Aslında bunlar iki alt bölüme ayrılabilir, birincisi 

program kurulumundan önce yapılabilen değişiklikler, ve ikincisi de kurulduktan sonra 

yapılabilen değişlikler. 

 

5.1. Kurulumundan önce yapılabilen değişiklikler 

 

Kurulum öncesinde kullanıcının programda bazı varsayılan değerler üzerinde değişiklik 

yapabilmesi için NIGHTFALL kurulum dizini içerisindeki Light.h isimli dosyadaki bazı 

tanımlı değişkenler üzerinde değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır. Buna göre değişiklik 

yapılabilecek olanlar; 
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a. NIGHTFALL_PLOTFILE : Postscript formatında ışık eğrisi çıktısı için varsayılan 

olarak tanımlanmış “Nightfall.ps” dosya ismi , 

b. STEP_PER_PI, MAXELEMENTS: Yıldızlar için maksimum yüzey elementi sayısı, 

c. MAXOBS: Filtre başına maksimum giriş yapılabilecek gözlem noktası sayısı, 

d. PHASESTEPS: Sentetik ışık eğrisi çıktısında evre aralıklarının artım değeri, 

e. OUT_FILE, OUT_SIMPLEX: Sentetik ışık eğrisinin çıktı dosyasının ve fit sonucu 

elde edilen parametreleri içeren çıktı dosyanın ismidir. Değişiklikler NIGHTFALL 

kullanım kılavuzunda kuralları açıklanan sınırlar içerisinde yapılabilmektedir. 

 

5.2. Kurulumdan sonra yapılabilen değişiklikler 

 

Kurulumdan sonra yapılabilecek değişiklikler genellikle programın çevre değişkenleri 

üzerinedir. Bu nedenle sadece komut satırında yapılabilir. Dolayısıyla verilebilecek 

komutlar kullanılan kabuk programına bağımlıdır. Genel format; 

 

csh, tcsh için; setenv VARIABLE=value 

sh, bash için; VARIABLE=value; export VARIABLE 

 

Aşağıda  değişiklik yapılabilecek çevre değişkenleri sıralanmıştır; 

 

a. HOME: NIGHTFALL ışık eğrisi analiz çalışması için temel dizin, 

b. TEMPDIR: Geçici (Temporary) dosya dizini tanımı. Değişiklik yapılmadığı sürece 

varsayılan /tmp dizini baz alınır. 

c. LANGUAGE: NIGHTFALL program menüleri için dil seçeneği. Varsayılan olarak 

İngilizce tanımlanır, kullanıcı İngilizce, Almanca ve İtalyanca dillerinden birini 

seçebilir. Şu an için programın Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. 

d. NIGHTFALL_DATAROOT: Gözlem, yardım ve konfigürasyon dosyalarının 

bulunduğu dizin, 

e. NIGHTALL_DATA_DIR: Yalnızca gözlem verisi için dizin tanımı, 
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f. NIGHTALL_CFG_DIR: Yalnızca konfigürasyon dosyası için dizin tanımı, 

g. NIGHTALL_DOC_DIR: Yardım dosyalarının bulunduğu dizin konumu, 

h. NIGHTALL_PLOTFILE: Çizim dosyasının çıktı adı. Varsayılan olarak çizim 

dosyaları Nightfall.ps olarak kaydedilir. 

i. NIGHTALL_RADIATIVE: Yıldız atmosferlerinin ışımasal-konvektif ayrım sınırını 

belirleyen sıcaklık değeri. Varsayılan değeri 7000 K’dir , bunun altındaki değerler için 

yıldızın konvektif atmosfere sahip olduğu varsayılır. 
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BASİT IŞIK VE RADYAL HIZ EĞRİSİ ÇIKTISI 

 

# ------------------------------------------------- 

# System Parameters (circular orbit): 

#   <Inclination>     71.186  (degree) 

#   <Mass Ratio>       0.475  (dimensionless) 

#   <Lagrange One>     0.576  (dimensionless) 

# ------------------------------------------------- 

# System Size (absolute units): 

#   <Period>        3.059e+04  (seconds) 

#   <Total Mass>    3.332e+30  (kilogramm) 

#   <Distance>      1.740e+09  (meter) 

#   <Lagrange One>  1.002e+09  (meter) 

#   <Period>           0.354  (days) 

#   <Total Mass>       1.675  (solar mass) 

#   <Distance>         2.500  (solar radius) 

#   <Lagrange One>     1.440  (solar radius) 

# ------------------------------------------------- 

# Component Parameters: 

#                    Primary  Secondary 

#   <Max Velocity>   108.956   229.38 (km/sec) 

#   <Mass>           0.678     0.322  (dimensionless) 

#   <Gravity>        4.254     8.430  (dimensionless) 

#   <Polar Radius>   0.429     0.307  (dimensionless) 

#   <Mass>          2.26e+30   1.07e+30   (kilogramm) 

#   <Gravity>        211.768    419.662   (m kg/s^2) 

#   <Polar Radius>  7.46e+08   5.34e+08   (meter) 

# ------------------------------------------------- 

# Component Parameters: 

#                    Primary  Secondary  

# <Mass>            1.136      0.539   (solar mass) 

 86



EK – 2 DEVAM 

 

# <Polar Radius>    1.072      0.767   (solar radius) 

# <Mean Temp.>      5527.8     6005.7   (Kelvin) 

# ------------------------------------------------- 

#                    Primary  Secondary 

#   <Fill Factor>     1.025           (dimensionless) 

#   <Temperature>     5522.5   6000  (Kelvin) 

#   <Asynchronicity>  1.000    1.000 (dimensionless) 

#   <Albedo>          0.500    0.500 (dimensionless) 

#   <Grav. Dark.>     0.100    0.089 (dimensionless) 

# ------------------------------------------------- 

#   <Surface Potential Primary>        2.7676    

#   <Lagrange 1 Potential>             2.8275    

#   <Lagrange 2 Potential>             2.5423    

#   <Fillout Factor>                   0.2101    

#   <Surface Potential Secondary>      5.2738    

# ------------------------------------------------- 

# Spots  (if any) 

#  

# ------------------------------------------------- 

# Fit Results  (if any) 

#  

#<R Band> Mean Residual -0.0023 SDV Residuals  0.0008 

# Runs 52 Upper Limit    119    Lower Limit    90 

# ------------------------------------------------- 

# <Normalization> at <Phase> was: 

#   Band   0:     9.43697e+08            0.75 

#   Band   1:     2.91742e+09            0.75 

#   Band   2:     2.44611e+09            0.75 

#   Band   3:      2.9818e+09            0.75 

#   Band   4:     3.93018e+09            0.75 

#   Band   5:     2.13195e+09            0.75 
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#   Band   6:       6.099e+08            0.75 

#   Band   7:     7.54237e+08            0.75 

#   Band   8:     1.74969e+10            0.75 

#   Band   9:     3.10798e+10            0.75 

#   Band  10:     2.74161e+10            0.75 

#   Band  11:     1.58703e+10            0.75 

# ------------------------------------------------- 

#SEQ PHASE  U       B  ...  y     RV(Pri)  RV(Sec)  

#  

 0 -0.25 -0.000 -0.000 ...-0.000  -102.6   223.5 

 1 -0.24  0.007  0.008 ... 0.009  -100.4   220.6 

 2 -0.23  0.008  0.009 ... 0.011  -098.5   202.7 

 3 -0.22  0.012  0.015 ... 0.019  -097.1   195.6 

 . ...    ...    ...   ... ...    ...      ... 
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NIGHTFALL’DA BAZI KOMUT SATIRI SEÇENEKLERİ 

 

Zorunlu Komutlar 

q    : kütle oranı (Birinci bileşen kütlesi/ikinci bileşen kütlesi) 

i    : yörünge eğim açısı 

rf1    : Birinci bileşenin Roche lob faktörü 

rf2    : İkinci bileşenin Roche lob faktörü 

t1    : Birinci bileşenin sıcaklığı 

t2    : İkinci bileşenin sıcaklığı 

 

Grafik Arayüz Komutu 

-U    : Grafik arayüz uygulamasının çalıştırılması 

 

Grafik Çıktı Komutları 

-A    : Animasyon görüntüsü 

-V[v,i,,a]   : v: Bileşenlerin 3 Boyutlu geometri çıktısı 

       i: Yüzey potansiyellerin görüntüsü 

       a: Yukarıdakilerin tümü 

-G[P,S,1,2]   : P, S: Birinci ve İkinci minimumların ışık eğrsi 

: 1, 2: Tam veya iki çevrimlik ışık eğrisi 

-B[U,B,V,...]  : Görüntülenmek istenilen gözlem filtesi 

-H    : Postscript dosya olarak kaydetmek 

 

Dosya Komutları 

-I    : Gözlemsel verinin okutulması 

-C    : Konfigürasyon dosyanın okutulması 
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Gelişmiş Sistem Komutları 

-f[P/S]    : eş olmayan dönme oranı (Dönem/Yörünge Dönemi) 

-s[P/S] boylam enlem yarıçap sönümleme faktörü (P: birinci , S ikinci bileşen) 

-e e w   : dışmerkezlik, e: dışmerkezlik değeri, w: enberinin argümanı 

-t[P/M/D] value  : Dönem (Gün), Toplam kütle (Güneş Kütlesi), ayrıklık  

                                       (Güneş yarıçapı) 

 

Hesaplama Komutları 

-Nnn    : nn evre artım miktarı 

-M    : Model atmosfer tercihi 

-L[0-3]   : kenar kararma tercihi   

      0: doğrusal yasa 

      1: kuadratik yasa 

      2: karekök yasa 

      3: detaylı karakök yasa 

-R[1-9]   : Detaylı yansıma etkisi, 1-9 iterasyon miktarı 

-3CM   : Üçüncü ışık parametresi. C: filtre, M: ışınım değeri 

 

Fit Komutları 

-X[...] Tolerance  : Fit parametrelerin tayini 

    : 012345 değerleri sırasıyla q, i, rf1, rf2, t1, t2 

    : 67 ; e ve w parametreleri 

    : 89; birinci ve ikinci bileşen için eş olmayan dönme 

parametresi 

    : A-H; Birinci bileşendeki iki leke  

    : I-P; İkinci bileşendeki iki leke 

    : QR; Kütle, ayrıklık 

    : a-(l,2,3,...,12); filtre sıralamasına göre üçüncü ışık  

(UBVRIJHKuvby) 

-Y[...] Step1 Step2 :Chi-kare haritalaması (2 parametre) 
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