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ÖZET 

 
Yüksek Lisans Tezi 

 
SABAH VE AKŞAM TAN VAKİTLERİNDE UFUK AYDINLIĞININ  

GÖZLEMSEL YOLLA İNCELENMESİ 
 
 

Oğuzhan OKUYAN 

 
Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Sacit ÖZDEMİR 

 
 

İslam dininde ibadet vakitlerine karşılık gelen, akşam tanı ve imsak (fecr) olayları, 

Güneş’in  ̶  ufuk altındaki konumuna bağlı olarak  ̶  Yer/Arz atmosferinde oluşturduğu 

parlaklığa göre belirlenir. Bu vakitlerin, sistematik bir şekilde, gözlemsel yolla, 

günümüzün modern cihazlarına dayalı olarak incelendiği çalışmalar literatürde hemen 

hemen hiç bulunmamaktadır.  

  

Bu çalışmada, İslam dini açısından büyük önem arz eden bu gök (akşam tan'ı ve fecr) 

olaylarının, ışığa duyarlı modern cihazlar (CCD dedektörü) ile yapılan gözlemleri 

incelenmiş; elde edilen sonuçlar çeşitli istatistiki yöntemlerle değerlendirilmiştir. 

Aletsel yolla elde edilen gözlemlerin değerlendirilmesi sonucunda, akşam tan'ı bitiş anı 

ve sabah fecr başlangıç anının, astronomik "tan" vakti ile tam bir uyum içerisinde 

olduğu gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Haziran 2016, 86 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Ufuk aydınlanması: Fecr ve Tan, Gözlemsel Astronomi: Fotometri 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 

 
AN OBSERVATIONAL STUDY ON HORIZONTAL BRIGHTNESS  

VARIATION OF DUSK AND DAWN TWILIGHTS  

 
Oğuzhan OKUYAN 

 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Science 
Department of Astronomy and Space Sciences 

 
Supervisor: Prof. Dr. Sacit ÖZDEMİR 

 
 
The dusk and dawn phenomena occured during sunset and sunrise which define two 

major prayer times in Islam, namely, isha and fajr, are formed by the gradual 

illumination of terrestrial atmosphere by refracted light of the Sun depending on its 

celestial position below horizon. Such systematic studies of atmospheric brightness 

variations at dusk and dawn times based on modern CCD dedectors are too rare in the 

literature.  

  

In the present thesis, observations of horizontal brightness variations occuring through 

the dusk and dawn (the fajr) events which are very essential with respect to Islamic 

jurisprudence terms, are analyzed on the basis of some statistical techniques. As the 

result of observational studies, it is shown that the expiration time of the dusk and  the 

beginning moment of the dawn, i.e., the fajr, are fully consistent with the definition of 

astronomical twilight.  

 

 
 
 

 
June 2016, 86 pages 

Key Words: Twilight: Dawn and Dusk, Observational Astronomy: Photometry 



 iv 

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR 

 

Bu çalışmada bilgileriyle beni yönlendiren ve her zaman destek olan çok değerli 

danışman hocam Sayın Prof. Dr. Sacit ÖZDEMİR’e (Ankara Üniversitesi Astronomi ve 

Uzay Bilimleri Anabilim Dalı), bu çalışmanın finansal olarak desteklenmesinde ve 

olgunlaşmasında gösterdikleri katkıdan dolayı başta Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. 

Dr. Mehmet GÖRMEZ olmak üzere, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Dr. 

Ekrem KELEŞ ve Kurul Üyelerine, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) çalışanlarına1, 

çalışmanın başlatılması hususundaki desteklerinden dolayı Ankara Üniversitesi (AÜ) 

eski Rektörü Sayın Prof. Dr. Cemal TALUĞ’a, ASC (All Sky Camera) verisinin 

sağlanmasındaki destek ve katkılarından dolayı, Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) 

projesi yürütücüsü Doç. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK'a, Haymana, Gerede ve Anamur 

ilçe Müftülerine ve tüm Müftülük personeline, AÜ lisans üstü öğrencilerinden 

oluşturulan gözlem ekibine2 teşekkürlerimi sunarım. 

 

Bu tez çalışmasında, 07.09.2011 tarihinde T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve T.C. 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan ortak "Protokol" gereğince, iki 

kurum arasında yürütülen "UFUK AYDINLANMA (TAN ve FECİR) VAKİTLERİNİN 

GÖZLEMSEL YOLLA BELİRLENMESİ" konulu gözlemsel projenin sonuçları 

sunulmuştur. Tez çalışmasının gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm gözlemsel teçhizat, 

donanım, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanmış; proje finansal olarak 

ilgili Başkanlık'ça desteklenmiştir. Proje çerçevesinde üretilen gözlemsel verinin, T.C. 

Ankara Üniversitesi bünyesinde yaptırılacak lisans üstü araştırmalarda 

kullanılabilmesine dair izin, ilgili "Protokol"de geçen "Madde.8.3. .... elde edilen kayıt, 

tutanak ve bilimsel sonuçların her türlü kullanım hakkı Başkanlık’a aittir. Ancak, 

bilimsel sonuçların Başkanlık’ça uygun bulunması ve Başkanlık’ça izin verilmesi 

halinde, elde edilen bilimsel sonuçların Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 

öğrencilerinin/bursiyerlerinin tez çalışmalarında kullanması mümkün olacaktır" ibaresi 

                                                
1 DİB Personeli: İlhami Aşıkkaya, Hümeyra Nur İşlek, Gürhan Eren, Muhammed Ali Ağılkaya, Yunus 
Keleş, Abdulkadir Erkut, Nevzat Sabri Akın, şoförler'den teşekkül ettirilmiştir. 
 
2 AÜ Lisans Üstü Öğrencileri: Oğuzhan Okuyan, Yücel Kılıç, Emre Aydın, Naim Bağıran, Ş. Şenol Şahin, 
Ali Keskin 



 v 

doğrultusunda,  T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 11.4.2014 tarih ve 844 sayılı yazı 

ile alınmıştır. Ayrıca, adı geçen "Protokol"de yer alan Madde.8.4 gereğince, "projeden 

elde edilen her türlü kayıt, tutanak ve bilimsel sonuçların Başkanlık’ın müsaadesi 

dışında ilmi ve ticari amaçla kullanılması ve açıklanması" yetkisi Başkanlık uhdesinde 

olup, bu Tez çalışmasında elde edilen sonuçların kamuoyu ile paylaşılma hakkı ve 

yetkisi T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'na aittir.  

 

Eğitim ve öğretim hayatım boyunca maddi ve manevi her konuda her zaman yanımda 

olan aileme ve özellikle düştüğüm her sıkıntıdan beni kurtaran, destek olan babama 

teşekkür ederim. Hayatta her türlü zorlukların üstesinden gelmiş, ölümcül hastalıklara 

karşı yıllarca bizi en iyi şekilde yetiştirebilmek için dayanmış, varlığı ile bir zamanlar 

hayatımızı aydınlatan, şimdi göklerde, yıldızlar arasında yerini alan canım anneme 

sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Hayatıma kaybolan ışığı geri getiren, zor anlarımda 

her zaman yanımda olan, bitmek tükenmek bilmeyen sevgisi ile beni ben yapan, 

annemin yadigarı sevgili nişanlım ve gelecekteki eşim olan Gizem KAHYA'ya sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. İyiki varsın . . . 

 

 

Oğuzhan OKUYAN 

Ankara, Haziran 2016



 v 

İÇİNDEKİLER 

 

TEZ ONAY SAYFASI  

ETİK .............................................................................................................................. i 

ÖZET ............................................................................................................................ ii 

ABSTRACT ................................................................................................................ iii 

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR ............................................................................................ iv 

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ ............................................................ viii 

ŞEKİLLER DİZİNİ .................................................................................................... x 

ÇİZELGELER DİZİNİ ............................................................................................ xii 

1. GİRİŞ ....................................................................................................................... 1 

2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK TARAMALARI ............................... 4 
2.1 Kuramsal Temeller ............................................................................................... 5 
2.1.1 Tan / şafak / fecir olayı ....................................................................................... 5 
2.1.2 Atmosfer aydınlığı .............................................................................................. 8 
2.1.3 Gözlem yerlerinin belirlenmesi ....................................................................... 11 
2.2 Kaynak Taramaları ............................................................................................ 12 
2.2.1 Tan aydınlanması için yarı-analitik bir model .............................................. 12 
2.2.1.1 Temel varsayımlar ........................................................................................ 13 
2.2.1.2 Model geometrisi ........................................................................................... 14 
2.2.1.3 Yoğunluk profili ve optik derinlik ............................................................... 17 
2.2.1.4 Saçılma tesir kesiti ve faz fonksiyonu .......................................................... 18 
2.2.1.5 Saçılmış Akı ................................................................................................... 18 
2.2.2 Bilgisayar destekli görüntüleme sistemleri için bir model ........................... 19 
2.2.2.1 Temel varsayımlar ........................................................................................ 20 
2.2.2.2 Atmosferik saçılma ........................................................................................ 21 
2.2.2.3 Model geometrisi ........................................................................................... 23 
3. MATERYAL ve YÖNTEM .................................................................................. 27 
3.1 Gözlemsel Araçlar ............................................................................................... 27 
3.1.1 DSLR fotoğraf makinesi .................................................................................. 29 
3.1.2 Tüm gökyüzü kamerası ................................................................................... 30 
3.1.3 GPS cihazı ......................................................................................................... 31 
3.1.4 Üç ayak (Tripod) .............................................................................................. 31 
3.1.5 Bilgisayar .......................................................................................................... 31 
3.1.6 Meteoroloji istasyonu ....................................................................................... 32 
3.1.7 Teleskop ve CCD .............................................................................................. 32 
3.2 Veri Modelleme ................................................................................................... 33 



 vi 

3.2.1 Ortalama (Average) fit metodu ....................................................................... 33 
3.2.2 Doğrusal (Linear) metodu ............................................................................... 34 
3.2.3 Gauss metodu ................................................................................................... 34 
3.2.4 Lorentz metodu ................................................................................................ 35 
3.2.5 Türev (Derivative) metodu .............................................................................. 35 
3.3 İndirgeme ve Veri Analizi .................................................................................. 36 
3.3.1 Ön-İndirgeme ................................................................................................... 36 
3.3.1.1 Görüntülerin format değişikliği ................................................................... 36 
3.3.1.2 Bias düzeltmesi .............................................................................................. 36 
3.3.1.3 Kara akım (Dark) düzeltmesi ...................................................................... 37 
3.3.1.4 Düz-alan (Flat) düzeltmesi ........................................................................... 38 
3.3.2 Fotometri ........................................................................................................... 39 
3.3.2.1 Açıklık fotometri ........................................................................................... 39 
3.3.2.2 PSF (Point Spread Function) fotometri ...................................................... 40 
3.3.2.3 Dikdörtgensel bölgeler ile açıklık oluşturma .............................................. 41 
3.3.2.4 Eğrisel açıklık oluşturma .............................................................................. 42 
3.4 Yazılım Geliştirilmesi .......................................................................................... 44 
3.4.1 pycr2 .................................................................................................................. 44 
3.4.2 CR2FITS ........................................................................................................... 45 
3.4.3 DİBModel .......................................................................................................... 45 
3.4.4 MMPCA ............................................................................................................ 45 
3.4.5 DİBRed .............................................................................................................. 45 
3.4.5.1 İndirgeme ....................................................................................................... 46 
3.4.5.2 Analiz .............................................................................................................. 49 
4. ARAŞTIRMA BULGULARI ............................................................................... 53 
4.1 Gözlemler ............................................................................................................. 53 
4.1.1 DSLR fotoğraf makinesi ile yapılan gözlemler .............................................. 53 
4.1.1.1 DSLR kamera ile alınan örnek görüntülerin analiz sonuçları .................. 57 
4.1.2 ASC ile yapılan gözlemler ............................................................................... 58 
4.1.2.1 ASC kamera ile alınan örnek görüntülerin analiz sonuçları .................... 59 
5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR ............................................................................. 63 
5.1 Tartışma ............................................................................................................... 63 
5.1.1 Harici ışık kaynaklarının etkisi ....................................................................... 64 
5.2 Sonuçlar ............................................................................................................... 65 
KAYNAKLAR ........................................................................................................... 68 
EKLER ....................................................................................................................... 71 
EK 1 ASC kamera ile DAG’dan (Karakaya Tepeleri) alınan verilerin        

“DİBRed” ile analiz sonuçları ........................................................................ 72 
EK 2 DSLR kamera ile Moritanya - Nouakchott’dan (deniz sahili) alınan          

yatsı verilerin “DİBRed” ile analiz sonuçları ................................................ 73 
EK 3 DSLR kamera ile Bolu - Gerede’den alınan imsak verilerinin             

“DİBRed” ile analiz sonuçları ........................................................................ 74 



 vii 

EK 4 DSLR kamera ile Bolu - Gerede’den alınan yatsı verilerinin “DİBRed”        
ile analiz sonuçları ........................................................................................... 76 

EK 5 Ankara – Yağlıpınar’dan alınan yatsı verilerin “DİBRed” ile analiz   
sonuçları ............................................................................................................ 77 

EK 6 Ankara – Beynam’dan alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz 
sonuçları ............................................................................................................ 79 

EK 7 Cape Town’dan (Signal Hill) alınan yatsı verilerinin “DİBRed” ile          
analiz sonuçları ................................................................................................ 82 

EK 8 Anamur’dan (Deniz Feneri Burnu) alınan imsak verilerinin “DİBRed”        
ile analiz sonuçları  .......................................................................................... 83 

EK 9 Mardin’den (Sultan Köyü) alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile          
analiz sonuçları ................................................................................................ 84 

ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................... 85 
 
 

  



 viii 

SİMGELER DİZİNİ 

 

Å                                   Angstrom, 10!!" m 
AB Astronomi Birimi, 149.5 × 10! km 
b Toplam parlaklık 
cm Santimetre 
db Hacim elemanının ürettiği yüzey parlaklığı 
df Saçılmış foton sayısı 
dk Dakika 
dV Sonsuz küçük bir hacim elemanı 
𝑑𝛺 Katı açı 
f Faz fonksiyonu 
𝐹! Saçılma faz fonksiyonu 
𝐻! Mie saçılması için yükseklik ölçeği (km) 
𝐻! Ölçek yüksekliği (km) 
ℎ! Yükseklik (km) 
ℎ! Zenit yönü boyunca yükseklik (°) 
𝐼! Gelen ışığın şiddeti 
K Standart atmosfer için moleküler yoğunluk  
K(𝜆) Belirli bir dalga boyu aralığında ölçülmüş sönümlenme katsayısı 
km Kilometre 
L Bakış doğrultusundan gözlemciye gelen toplam akı 
𝐿!ü!"ş Güneş’in toplam ışınımı,  3.83 × 10!! 𝑒𝑟𝑔. 𝑠𝑛!! 
M  Mie saçılması 
m Kadir 
n Havanın kırılma indisi 
𝑁! Standart atmosfer yoğunluğu, 1.225 kg/m3 
𝑃! Mie evre fonksiyonu 
𝑅! Dünya’nın yarıçapı (km) 
𝑃! Rayleigh evre fonksiyonu 
sn Saniye 
S/G Sinyal gürültü oranı 
T Geçirgenlik (Transmittance) 
t Işığın sönümlenme miktarı 
⨀ Güneş 
𝜎 Standart sapma 
𝛼 Gözlemcinin zeniti ile bakış doğrultusu arasındaki açı (°) 
𝛽 Sönümlenme katsayısı 
𝜇 Aritmetik ortalama 
𝜋 Pi sayısı 
𝜑 Güneş’in ufkun altındaki yüksekliği (°) 
∆𝑅 Atmosfer kalınlığı (km) 
𝛿 Enberi yüksekliği (km) 
° Derece 
𝜆 Dalga boyu (m) 
𝜌 Yoğunluk oranı 
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𝛽!!  Mie saçılma katsayısı 
𝛽!! Rayleigh saçılma katsayısı 
𝑞 Ufka göre konum açısı (°) 
𝛷                     Saçılma faz fonksiyonu 
τ! (λ) Optik derinlik 
 

 

Kısaltmalar 

 

ASC                                      Tüm Gökyüzü Kamerası (All Sky Camera) 
CGI Bilgisayarla Üretilmiş Görüntü (Computer Generated Imagery) 
CCD Charge Coupled Device 
CMOS Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken (Complementary Metal-Oxide 

Semiconductor) 
DAG Doğu Anadolu Gözlemevi 
DIMM Diferansiyel Görüntü Hareketi Monitörü (Differential Image Motion 

Monitoring)  
DİB Diyanet İşleri Başkanlığı 
DİBRed Diyanet İşleri Başkanlığı İndirgeme Programı 
DİYK Din İşleri Yüksek Kurulu 
DSLR Sayısal Tek Mercek Yansımalı (Digital Single Lens Reflex) 
FITS Flexible Image Transport System 
FAI Uluslararası Havacılık Federasyonu (Fédération Aéronautique 

Internationale) 
GPS Küresel Konumlama Sistemi (Global Positioning System) 
MMPCA Modifiye Edilmiş Çember Çizme Algoritması (Modified Mid Point 

Circle Algorithm) 
PSF Noktasal Dağılım Fonksiyonu (Point Spread Function) 
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1. GİRİŞ 

Güneş’in doğmadan önce ve battıktan sonra ufukta bıraktığı aydınlanma (şafak ve/veya 

tan olayları) miktarı, astronomik ve atmosferik parametrelerin birleşiminin sonucudur. 

Bu olaylar, İslam dini açısından bazı ibadet vakitlerinin belirlenmesinde özel öneme 

sahiptir. Sabaha karşı doğu ufkunda oluşan aydınlanma (şafak) imsak vaktinin 

belirlenmesinde, akşam Güneş battıktan sonra oluşan kararma da (tan) yatsı vaktinin 

belirlenmesinde önemlidir. Bu astronomik ve meteorolojik olayların hassas bir şekilde 

modern cihazlarla gözlemsel yolla incelenmesi önemlidir.  

 

Literatürde bu konuda yapılan bazı gözlemsel çalışmalarda atmosferin 

aydınlanma/sönümlenmesi iyi bir şekilde modellenememiştir (Niri vd. 2012, Nor ve 

Zainuddin 2012, Hassan vd. 2013). İslam astronomisi konusunda  yapılan diğer bazı 

gözlemsel çalışmalar ise Ay’ın hilal evresinde görülebilme kriteri üzerinedir 

(Fotheringham 1910, İlyas 1984, Schaefer vd. 1993). Gerek hilalin görünürlük kriteri 

konusunda, gerekse ufuk aydınlığının gözlemsel yolla belirlenmesi konusunda 

günümüzde halen tatmin edici bir sonuca varılamamıştır. Bu astronomik olayların 

gerçekleşmesi için Güneş’in ve Ay’ın konumları ve ilgili atmosferik koşullar hakkında 

kesin kriterler bulunmamaktadır. 

 

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında 

07/11/2011 tarihinde imzalanan “Ufuk Aydınlanma (Tan ve Fecr) Vakitlerinin 

Gözlemsel Yolla Belirlenmesi” konulu araştırma projesi protokolü çerçevesinde ufuk 

aydınlığı gözlemleri, modern astronomik aletlere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada, ufuk aydınlığının Güneş’in yükseklik açısı, coğrafik ve atmosferik koşullarla 

olan ilişkisi de incelenmektedir. Bu çalışmanın çok öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı 

himayesinde 30 Eylül 2003 tarihinde, üniversitelerden konuyla ilgili bilim insanlarının 

katılımıyla bir ön çalışma toplantısı yapılmıştır. Bu toplantının sonuç raporunda da 

belirtildiği üzere, bu türden astronomik gözlemsel çalışmanın yapılması zaruret olarak 

görülmektedir. Halihazırda sürdürülen bu çalışmanın ilk sonuçları - kısmen 
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meteorolojik verilerle ilişkisi de incelenerek - ufuk aydınlığının zamana bağımlılığı, ilk 

defa modern gözlemsel cihazlara dayalı olarak sunulmaktadır. 

 

Astronomik tanın başlangıcı ve bitişi, Güneş diskinin merkezinin ufkun altında 18o’de 

bulunmasına göre belirlenir (http://aa.usno.navy.mil 2016). Sabah, astronomik tanın 

başlangıcından önce ve akşam astronomik tanın bitiminden sonra Güneş’in atmosfer 

üzerine olan aydınlatma etkisi bulunmamaktadır. Sabah şafağının başlangıcından 

(imsak) sonra ve akşam tanının bitiminden (yatsı) önce atmosferde saçılan Güneş ışığı 

miktarının zamana bağlı değişimi, ufuk aydınlanma eğrileri olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

Bu çalışmada, modern gözlemsel aletler olan DSLR (Digital Single Lens Reflex) 

kamera ve ASC (All Sky Camera) sistemleri kullanılarak elde edilen sönüm/parlama 

eğrileri, tek saçılmalı atmosferik modellerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Doğu Anadolu 

Gözlemevi (DAG) Karakaya Tepelerinde (3160 m) konuşlandırılmış olan bir ASC 

sistemi ile elde edilen kayıtlar da analizde incelenmiştir. Bu gözlemlerin ~3200 m 

yükseklikteki Karakaya Tepeleri'nden gerçekleştirilmiş olması, çalışmaya ayrı bir önem 

katmıştır.  

 

Dini literatür bakımından incelendiğinde, “fecr” kelimesi, Arapça’da “yarmak, bir şeyi 

iki parçaya ayırmak, açığa çıkarmak” gibi anlamlara gelmektedir. Güneş’in doğmadan 

önce atmosferde oluşturduğu tan yeri ağarmasını ifade eden bu olay aynı zamanda oruca 

başlama saati, imsak ve sabah namazı vakitlerinin de göstergesidir. Bu nedenle dini 

literatürde bu saatin doğru bir şekilde belirlenmesi özel bir öneme sahiptir. Sabah 

gerçekleşen bu olayın bir benzeri olan akşam tanı ise, Güneş’in battıktan sonra ufukta 

bıraktığı parlaklıktır. Yine dini bakımdan bu olayın da önemi, yatsı vaktini belirleyici 

olmasından gelmektedir.  
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Kur’an-ı Kerim’de oruçla ilgili bir ayette “Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah 

iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın”3 

cümlesi, “fecr” olayının başlangıcını tasfir etmektedir. Bazı rivayetlerde de, fecr 

olayıyla ilgili olarak, aydınlığın belirip, karanlığı yararak ufka yayılması veya fışkırması 

tarifi yapılmıştır4. Ayetteki “beyaz iplik”ten kastın Güneş ışığının ufukta oluşturduğu 

yatay/genişlemiş aydınlanma, “siyah iplik”ten kastın ise ufuktaki yeryüzü şekillerinin 

(örnek olarak dağların) karanlığı olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Fecr olayının iki bileşeni vardır. Bunlar, gerçek fecr denilen “fecr-i sadık” ve yalancı 

fecr anlamına gelen “fecr-i kâzıb”’dır. Fecr-i kâzıb denilen yalancı fecrin esas nedeni 

“zodyak ışığı”nın neden olduğu ufki aydınlanma olup, gerçek fecirden önce ufuktan dik 

doğrultuda oluşan, üçgensel bir yapı halinde görülür. 

 

Tan ve fecr vakitlerinin gözlemsel yolla belirlenmesi hakkında elde edilen literatür 

araştırması, Tez'in 2. bölümünde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, bu çalışmada 

kullanılan gözlem araçları tanıtılarak, bu çalışma için geliştirilen "DİBRed" yazılımı ile 

veri indirgemesi, veri modellenmesi ve analizi anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, 

gözlemsel veriler üzerine uygulanan bazı istatistik yöntemler ve sonuçları ele alınmıştır. 

Son bölümde, elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.  

  

                                                
3 Bakara 2/187 
4 Askalani, Fethul-Bâri, III, 518; İbn Battal, II, 252; Ebu Davud, Sıyam, 17; Hattabi Mealimû’s – Sünen, 
II, 103 - 105 
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2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK TARAMALARI 

 

Yüzyıllar boyunca gökyüzü, sanatçılar için hayranlık uyandırıcı bir konu olmuştur. 

Sanatçılar gökyüzünün renklerini mümkün olan en iyi doğrulukla göstermeye 

çalışmışlardır. 19. ve 20. yüzyıl öncesi fizikçilerin ve matematikçilerin çoğu da 

gökyüzünün gün doğumunda ve gün batımında kızıl, gün boyunca da mavi olma 

sebebini anlamaya çalıştılar. Tarihsel olarak, atmosferik saçılmanın keşfi John Strutt 

Rayleigh tarafından bulundu (1871). Atmosferik saçılma aynı zamanda nesnelerin 

görünümünü de etkilemektedir. Atmosferik perspektif olarak bilinen bu etki, nesne ile 

gözlemci arasındaki uzaklık arttıkça, nesnelerin renklerinin atmosferin rengini almasına 

sebep olmaktadır. Bu durum, nesnelerin birbirine olan uzaklığının değerlendirebilmesi 

açısından, biz insanlar için önemli görsel bir ipucu sağlar. 1993 yılında Nishita, 

gökyüzünün renklerini modellemek için geliştirdiği algoritmayı, “Atmosferik saçılmayı 

hesaba katarak Dünya’nın görüntülenmesi (Display of the Earth Taking into account 

Atmospheric Scattering)” adındaki taslak çalışmasında yazdı. 1996 yılında yazdığı 

makalesi ("Display Method of the Sky Color Taking into Account Multiple Scattering") 

tamamen atmosferik modelleme hakkında değildi, daha çok Dünya’nın gerçekçi bir 

şekilde görüntülenmesi ile ilgiliydi (www.scratchapixel.com 2016).  

 

 

Şekil 2.1 Rayleigh ve Mie saçılması örneği (Claude Monet, Gündoğumu) 
(https://en.wikipedia.org 2016)   
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2.1 Kuramsal Temeller 

2.1.1 Tan / şafak / fecir olayı 

 

Tan (şafak veya fecir) olayı, Güneş battıktan sonra veya doğmadan önce, Güneş ışığının 

gökyüzünde (yer atmosferinde) saçılması sonucunda oluşturduğu aydınlanmadır. Bu 

gök olayı, İslam dininde yatsı vaktinin ve imsak vaktinin belirlenmesinde büyük öneme 

sahiptir. Bu aydınlanmanın esas nedeni Yer atmosferi olduğu için, atmosferin fiziksel 

durumu (sahip olduğu nem, toz parçacık miktarı, sıcaklık gibi), bu olayın süresini 

belirlemede en etkili parametredir. Unutulmamalıdır ki atmosfer olmasaydı ne akşam 

tanı ne de sabah şafağı asla gözlenemezdi! Atmosferin fiziksel koşulları sabah ve akşam 

saatlerinde farklılık gösterebileceğinden, akşam tanı ve sabah şafağının (fecir) 

gerçekleşme anlarının simetrik olması beklenmemelidir. Atmosferik etkilerin yanında, 

ufuk aydınlığının başlamasında veya bitişinde, Güneş’in gözlemcinin ufuk düzlemine 

göre sahip olduğu açının da (q) önemli bir yeri vardır. 

 

Sivil tan, denizci tanı ve astronomik tan olmak üzere üç tür tan çeşidi vardır. Bu tanları 

birbirinden ayırt etmek için genel kabul görmüş kriterler vardır. Bunlar, Güneş’in 

merkezi esas alınmak üzere ufka göre konum açısı q; 0° ≤ q < 6° ise sivil tan; 6° ≤ q < 

12° ise gemici tanı; 12° ≤ q < 18° ise astronomik tan olayı gerçekleşmektedir. q > 18° 

ise artık “gece” kabul edilmektedir. Sivil tan, yeryüzü şekillerinin harici bir ışık kaynağı 

olmadan ayırt edilebildiği andır. Gemici tanını pratikte belirleme yolu ise şudur: 

Denizde yön bulmada kullanılan ufuk çizgisinin kaybolduğu/başladığı an, gemici tanı 

bitmiştir/başlamıştır. Sabah ve akşam astronomik tan saatleri arasında kalan süre, (optik) 

astronomik gözlemlerin yapılabildiği zaman aralığı olarak kabul edilir. Ancak bu zaman 

aralığında (gece boyunca) bile gökyüzünün kendine ait bir parlaklığı olduğu 

unutulmamalıdır. Bu parlama, büyük yerleşim yerlerinin oluşturduğu ışık kirliliği veya 

Ay nedeniyle gökyüzünde oluşan parlama değildir, gökyüzünün kendi doğal 

parlaklığıdır. 
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Tan olayının süresi gözlemcinin bulunduğu enleme bağlıdır. Örneğin, kutuplara yakın 

bölgelerde tan olayı saatlerce, bazen de haftalarca sürebilmektedir veya belirli bir ay 

boyunca hiç gerçekleşmemektedir. Oysa ekvator bölgelerinde örneğin sivil tan olayı 

yaklaşık 20 dk sürmektedir. Bunun nedeni, Güneş’in günlük hareketini yaparken 

gökyüzünde oluşturduğu göreli yörünge düzleminin, ekvator enlemlerinde ufka hemen 

hemen dik olmasına rağmen, kutuplarda ufka paralel hale gelmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Diğer gezegenlerde, örneğin Mars gezegeninde orta enlemlerde tan olayı iki saat kadar 

sürebilmektedir. Bunun nedeni, Mars’ın atmosferinde ışığı saçıcı tozun çok daha fazla 

miktarda bulunmasıdır. Benzer etki yeryüzünde, volkanik patlamalardan sonra 

görülmektedir. 

 

Tan olayı sırasında iki türlü fecir gerçekleşir: Birincisi Yer atmosferi ile ilgisi olmayan 

“yalancı fecir (fecr-i kazib)” dir. Nedeni, Güneş Sisteminde tutulum düzlemi (Yer’in 

Güneş çevresindeki yörünge düzlemi) üzerindeki toz parçacıklarının Güneş ışığını 

yansıtmasıdır. Bu nedenle Zodyak ışığı olarak da adlandırılır. Ekvatora yakın 

enlemlerde görülme olasılığı en yüksektir. Son derece zayıf bir ışıma olduğundan 

çoğunlukla görülememekle birlikte, meydana geldiğinde, dikey yönlü bir aydınlanma 

(kurt kuyruğu gibi) şeklinde görülür (Şekil 2.1).  İkincisi “gerçek fecir (fecr-i sadık)”dir 

ki bu durumda ufukta yatay yönlü aydınlanma görülmeye başlar (Şekil 2.2). Bazen 

gerçek fecir ile yalancı fecir (Zodyak ışınımı) üst üste binebildiği gibi, Zodyak 

ışınımıyla birlikte kızıl şafak ve beyaz şafak da üst üste gelebilir (Şekil 2.3).  

 

Sabah fecri ele alındığında, hava şartları mükemmel ve coğrafik enlem uygun ise, 

yalancı fecir, gerçek fecirden yaklaşık 30 - 45 dk önce görülmeye başlar. Zaman 

geçtikçe gerçek fecir olayı, tüm ufku yatay yönde kaplayan, beyaz (veya zamanla kızıl) 

renkli, bir ışık hattı şeklinde görülmeye başlar. Bu arada, kuzey (veya güney) kutbu 

civarında gökyüzünde görülen kutup (aurora) ışımalarının, tan olayıyla hiçbir ilgisi 

olmadığı özellikle belirtilmelidir. Gökyüzünde oluşan bu parlamanın nedeni, Güneş’ten 

gelen yüklü, enerjik parçacıkların Yer’in manyetik kutuplarından atmosfere girmesi 
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sonucunda, buradaki moleküllere ışınım yaptırmasıdır. Konuyla ilgisi olmayan kişiler 

bu olayı, tan olayı ile karıştırabilmekte, hatta fecr-i kazib olarak 

yorumlayabilmektedirler (www.suleymaniyevakfi.org 2016). 

 

 
 

Şekil 2.2 Yalancı fecir olayını gösteren iki resim (http://allthesky.com 2016) 
 
 

 

Şekil 2.3 Gerçek fecir olayında görülen ufuktaki yatay aydınlanma (Bolu - Gerede) 
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Şekil 2.4 Zodyak ışığı (yalancı fecir) dikey yöndeki parlama şeklinde, gerçek tan 
vaktinde oluşan kızıllık ise yatay parlama şeklinde görülmektedir 
(http://allthesky.com 2016) 

2.1.2 Atmosfer aydınlığı 

Atmosfer, yeterli miktarda kütleye sahip bir gök cisminin çevresini saran ve uyguladığı 

çekim kuvveti ile onu bir arada tutan bir gaz katmanıdır. Dünya atmosferi, Kármán 

çizgisi olarak tanımlanan ve Uluslararası Havacılık Federasyonu (Fédération 

Aéronautique Internationale, FAI) tarafından kabul edilen, 100 km’lik bir yüksekliğe 

sahiptir. Bu yükseklikten sonraki değerlerde hava, aerodinamik uçuş için yeterli 

miktarda kaldırma kuvveti sağlamamaktadır. Birim hacim içerisinde kuru hava, kütlece 

% 78.09 azot, % 20.95 oksijen, % 0.93 argon, % 0.039 karbondioksit ve diğer gazlardan 

oluşmaktadır. Ayrıca değişken olmakla birlikte ortalama %1 su buharı (H2O) 

içermektedir. 

Işık, bir ortama girdiğinde, ortamda bulunan parçacıklar ile çarpıştığında yön değiştirir. 

Bu olay ışığın saçılması olarak adlandırılır. Işığın parçacıklar tarafından saçılma 

miktarı, gelen ışığın dalgaboyuna, çarpıştığı parçacıkların boyutuna ve bulunduğu 

ortamdaki parçacık yoğunluğuna bağlıdır. 
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Rayleigh saçılması, ortama giren ışığın dalgaboyundan daha küçük boyuta sahip 

parçacıklarla elastik çarpışması sonucunda oluşur. Bu saçılmanın derecesi, büyük 

oranda ortama giren ışığın dalgaboyu ile orantılıdır. Rayleigh saçılma katsayısı denklem 

2.1 ile verilmektedir. 

 

𝛽!! ℎ, 𝜆 =  
8𝜋! 𝑛! − 1

3𝑁𝜆!  𝑒! !!! (2.1) 

 

Formülde S ile belirtilen indis saçılmayı (scattering), R ise Rayleigh olayını ifade eder. 

Denklemde h, yüksekliği; λ, dalgaboyunu; N, deniz seviyesindeki moleküler parçacık 

yoğunluğunu; n, havanın kırıcılık indisini; HR ise kullanılan yoğunluk modeli için 

yükseklik ölçeğini ifade etmektedir. Denklem 2.1’de görüldüğü gibi kısa dalga boyları 

için β’nın değeri uzun dalga boyuna göre daha büyüktür. Güneş’ten gelen ışınım 

atmosferden geçerken kısa dalgaboyuna sahip olan ışınlar, örneğin mavi renkteki 

fotonlar daha fazla saçılır. Gündüz gökyüzünün mavi görünmesinin sebebi de budur. 

Gün batımı örneğinde olduğu gibi Güneş’ten gelen fotonlar daha fazla yol aldığından, 

ışınların (özellikle de mavi ışığın) büyük bir kısmı saçılır ve geriye kırmızı dalgaboyuna 

sahip fotonlar kalır. Günbatımı ve gündoğumunun kızıl görülme sebebi de budur. 

 

Şekil 2.5’te görüldüğü gibi, Güneşin doğduğu ve battığı yerlerin çevresi Mars’ta pembe-

kırmızı renkte görülürken Güneş’in doğduğu ve battığı yer mavidir. Bu Dünya’dakinin 

tam tersidir. Fakat, gün boyunca Mars’ta gökyüzü sarı-kahverengi renktedir. Mars’ta 

Rayleigh saçılmasının gökyüzünün aydınlığına etkisi genelde çok küçüktür. Mars 

atmosferi hakkında yapılan çalışmalar, gökyüzü renginin sebebini, atmosferinde 

yaklaşık %1 oranında bulunan manyetize olmuş toz parçacıklarından kaynaklandığını 

göstermiştir (https://en.wikipedia.org 2016).  
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Şekil 2.5 Mars’ta gün batımı 

 

Bir ortama giren ışınımın sönümlenme ve parçacıklar ile çarpışması sonucu yön 

değiştirmesi gibi fiziksel niceliklerinin modellenebilmesi için saçılma, sönümlenme 

katsayıları ve evre fonksiyonunun bilinmesi gerekir. Rayleigh evre fonksiyonu denklem 

2.2 ile aşağıda verilmektedir. 

 

( ) ( )21
16
3

µ
π

µ +=RP  (2.2) 

 
Burada, µ, gelen ışık ile bakış doğrultusu arasındaki açının kosinüs değeridir. 

 

Mie saçılması, parçacıkların boyutunun gelen ışığın dalgaboyundan daha büyük olduğu 

durumlarda oluşur. Havada asılı halde bulunan aerosol gibi parçacıklar Mie saçılması 

yaparlar. En iyi örnek nüfusun fazla olduğu şehir merkezlerinde araç, sanayi vb. 

yerlerden çıkan dumanların oluşturduğu puslu ve sisli görüntülerdir. Mie saçılma 

katsayısı denklem 2.3 ile verilmektedir. 

 

𝛽!! = 𝛽!! 0, 𝜆  𝑒! !!! (2.3) 
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Denklem 2.3’te β indisi altındaki M, Mie saçılmasını; λ, ışığın dalgaboyu; h, yüksekliği; 

HM ise kullanılan yoğunluk modeli için yükseklik ölçeğini ifade etmektedir. Mie evre 

fonksiyonu denklem 2.4 ile verilmektedir. Burada g, ortamın anizotropisidir. 

 

                 

( ) ( )( )
( )( )2

3
22

22

212

11
8
3

µ

µ
π

µ
ggg

gPM
−++

+−
=  (2.4) 

 

2.1.3 Gözlem yerlerinin belirlenmesi  

 

Ufuk aydınlığının zamana bağlı değişiminin incelenebilmesi için, şehir ışıklarının 

oluşturduğu suni gökyüzü aydınlığından (ışık kirliliğinden) ve hava kirliliğinden uzak, 

ufkun engelleyici cisimlerle (bina, ağaç, tepe vs gibi) kapatılmadığı kadar da yüksek bir 

bölgeye gidilmesi gereklidir. Bu amaçla, Ankara şehir merkezini kuzeyde bırakacak 

şekilde, Ankara’nın Güney tarafında aday bölgeler/tepeler araştırılmıştır. Bunlar: i) 

Beynam Ormanındaki Orman Bölge Müdürlüğüne ait Yangın İzleme Kulesi (39° 40’ 

16’’Kuzey, 32 °  54’ 46’’Doğu, yükseklik 1500 m), ii) TÜRKSAT Uydu İzleme 

merkezinin kuzeyindeki tepe (Yağlıpınar mevkii) (39° 38’ 47’’ Kuzey, 32° 48’ 34’’ 

Doğu, yükseklik 1155 m), iii) Haymana ilçesinin güneyinde kalan Meşelik bölgesi (39° 

23’.234 Kuzey, 32° 29’.757 Doğu, yükseklik 1369 m). Bu aday bölgeler, 2011 Ağustos 

ayında, Diyanet İşleri Başkanlığından elemanların, Ankara Üniversitesi Astronomi ve 

Uzay Bilimleri Bölümü lisans üstü öğrencilerinin ve tez yöneticisinin katılımlarıyla 

yapılan keşif gezileri ile incelenmiştir. Bu ön çalışma sonunda Haymana civarının, hem 

akşam hem de imsak gözlemlerinin yapılacağı düşünüldüğünde, ulaşım ve konaklama 

açısında uygun olmayacağı sonucuna varılmıştır. Akşam gözlemleri için, Batı ufkunun 

mümkün olduğunca ışık ve hava kirliliğinden etkilenmediği bir bölge olan TÜRKSAT 

Uydu İzleme merkezi tepesi (Yağlıpınar mevkii), sabah (imsak) gözlemleri için ise 

Beynam Ormanındaki Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan Yangın İzleme Kulesinin 

uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Gözlemlere Eylül 2011 tarihinde başlanmıştır. Gözlem ekibinin gece konaklayabileceği 

(dinlenebileceği) uygun bir yer ve buna ait tefrişat sağlanamadığından, 2011 yılında 

sadece akşam gözlemleri gerçekleştirilebilmiştir. İmsak gözlemleri ise 2012 yılında 

Beynam ormanında bulunan yangın gözetleme kulesinden yapılmıştır. Konaklama için 

Ankara Gölbaşı’nda, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait bir lojman kullanılmıştır. 

 

Yağlıpınar ve Beynam Ormanları mevkileri yakınında, 2012 yılında yapılan bazı 

gözlemler, ışık kirliliğinin olmadığı ve atmosfer koşullarının oldukça iyi olduğu, Gerede 

- Arkut Dağlarından (yükseklik ~1900 m) gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında, Türkiye’nin 

güneyindeki en uç nokta olan Anamur’da, deniz seviyesinde dört adet imsak gözlemi 

yapılmıştır. 2013 yılında, Cape Town’da ve Moritanya’da deniz seviyesinde (okyanus) 

birer adet yatsı gözlemi ve 2014 yılında da Mardin’de iki kez imsak gözlemi 

yapılmıştır. 

2.2 Kaynak Taramaları 

Literatür taranarak konuya uygun ufuk aydınlığı modelleri araştırılmıştır. Yapılan 

gözlemsel çalışmaların çoğu ufki parlaklığı ölçme üzerine değildir. Bununla birlikte 

uygun atmosfer aydınlığı modelleri bunlar arasından seçilmiştir. (örn. Patat vd. 2006, 

Nishita vd. 1996 gibi). 

2.2.1 Tan aydınlanması için yarı-analitik bir model 

Patat vd. (2006) Paranal’daki ESO gözlemevinin atmosfer kalitesini belirlemek için, 

pek fazla kullanılmamış bir yöntem olan, tan zamanında, çoğunlukla zenit 

doğrultusunda alınmış olan düz alan (flat) görüntülerini incelemiştir. Bu çalışmada 

havada bulunan su buharı ve aerosol gibi parçacıkların modellenmesinde, tan 

gözlemlerinin nasıl kullanılabileceği irdelenmektedir. Atmosferik parlaklık değişimini 

modelleyebilmek için tekli saçılmayı esas alan bir model kullanmıştır. Şekil 2.6’da 

modelin dayandığı saçılma geometrisi görülmektedir. 
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Şekil 2.6 Gökyüzü parlaklık değişim modeli (Patat vd. 2006) 
 

2.2.1.1 Temel varsayımlar 

 

Patat modeli aşağıda açıklanan basitleştirme varsayımları üzerine kurulmuştur: 

 

1. Dünya küre şeklinde olup yarıçapı Ro = 6380 km’dir. 

2. Atmosfer kalınlığı ΔR = 400 km’ye kadar uzanmaktadır. Atmosfer yoğunluğu 

modeli olarak, Hedin (1991)’in modeli (MSIS-E-90) esas alınmıştır. 

3. Atmosferik kırılma ihmal edilmektedir. 

4. Güneş, nokta kaynak olarak kabul edilmektedir ve gelen tüm ışınların birbirine 

paralel olduğu varsayılmaktadır. 

5. Sadece tekli saçılma ve sönümleme dikkate alınmaktadır. 

6. Güneş ışığının saçılması sadece Rayleigh saçılmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Bu varsayımların bazıları yeterli olduğu halde 5. ve 6. maddeler kaba yaklaşımlardır. Bu 

durum, model sonuçları ile gözlemsel sonuçlar arasında uyuşmazlığa sebep olacaktır. 
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Atmosferik kırılmayı, ozon ve aerorol molekülerini hesaba katan daha detaylı bir tekli 

saçılma modeli için Adams vd. (1974) tarafından hazırlanan makaleye bakılabilir. 

 

2.2.1.2 Model geometrisi 

 

Modelde Dünya, yarıçapı Ro olan bir küre ve gözlemci ℎ! yüksekliğindedir. ℎ!  (<3 km 

den düşük)’in düşük değerleri göz önüne alındığında, ufuk, O noktasında 𝑅! + ℎ! 

çapındaki küreye düzlem teğettir. 𝜑 ile belirtilen (𝜑> 0) Güneş’in ufkun altındaki 

yüksekliğidir ve 𝛼 ise gözlemcinin başucu (zenit) ile baktığı doğrultu arasındaki açıdır. 

Basitleştirme için gökyüzü parlaklığı, zenit ve Güneş’ten geçen büyük çember boyunca 

hesaplanır. Açısal uzunluklar Güneş’in yönü boyunca pozitif yönde ölçülür. Bu yüzden 

negatif açılar Güneş’in zıt yönündeki gökyüzü bölünümü belirtir. Nokta-düz çizgi ile 

belirtilen Dünya’nın gölgesinin alt sınırı 𝐻! noktasında, yer küreye teğet olan noktalı 

kesikli çizgi şeklinde gösterilmektedir (Şekil 2.6).  

 

Belirli bir 𝛼  doğrultusunda gökyüzüne bakıldığında, buna karşılık gelen bakış 

doğrultusu, yer gölgesinin alt sınırını kesmektedir. Görünen akıya, her yönde saçılan 

parçacıklardan P0P1 boyunca katkı gelmektedir.       

 

Burada P1, üst atmosfer sınırı ile bakış doğrultusunun kesişim noktasını belirtir. Bu 

nokta deniz seviyesinden 𝛥𝑅 kadar yüksekte bulunmaktadır. Bu geometride P noktasına 

yerleştirilen hacim elemanı, OP yolu boyunca sönümlenen Güneş ışığına maruz kalır. 

Bu hacim elemanı, fotonları 𝜃 açısı altında gözlemci doğrultusunda saçar. Bu 𝜃 açısı, 

saçılma faz fonksiyonu 𝛷(𝜃) ’ya bağlıdır. Denklem 2.5 ile verilen saçılma faz 

fonksiyonu 1’e normalize edilir. 

 

𝛷(𝜃) 𝑑𝛺 = 1 (2.5) 

 
Gözlemciye gelene kadar, OP boyunca Güneş ışığı sönümlenmeye uğrar. Toplam akı, 

aydınlanmış olan P0P1 boyunca yapılan integrasyondan elde edilir. 
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İhtiyaç duyulan nicelikleri hesaplamak için önce bir dizi bağıntı elde edilmelidir. Işık 

yolu boyunca parçacık yoğunluğunu ölçmek için deniz seviyesinden h = GP 

yüksekliğinin yol boyunca herhangi bir noktadaki değerini bilmek gerekir. Bu mesafe 

hesabı, O ve P1 noktaları arasında nispeten daha kolay yapılır ve aşağıdaki denklem 2.6 

ile verilir: 

 
ℎ!!! =  𝑙! + 2𝑙(𝑅! + ℎ!)𝑐𝑜𝑠 𝛼 +  (𝑅! + ℎ!)! −  𝑅! (2.6) 

 
Bu denklemde OP1 yoluna l denilirse, O noktasındaki l’nin değeri sıfır olur (l = 0). 

Diğer bir yararlı bağıntı ise bakış doğrultusundaki integralin alt limitini veren bağıntıdır 

(OP0 arasındaki yola lo diyelim). Öncelikle H0P0 ve ho uzunluklarını bulmak gerekir. 

Burada ho, P0’ın deniz seviyesinden olan yüksekliğidir. Bu parametreler, birkaç 

trigonometrik işlem ardından şöyle elde edilir. 

 

𝐻!𝑃! =  𝑅! [𝑡𝑎𝑛𝜑 –  
𝑠𝑖𝑛 𝛼 

c𝑜𝑠 (𝛼 − 𝜑)  (
1− 𝑐𝑜𝑠 𝜑 
𝑐𝑜𝑠 𝜑 −  

ℎ!
𝑅!
)]  

(2.7) 

 
ve 

ℎ! =  𝐻!𝑃!! + 𝑅!! −  𝑅! 
  (2.8) 

  
Denklem 2.7 ve denklem 2.8 aracılığıyla, lo değeri denklem 2.9 kullanılarak hesaplanır. 

 

𝑙 ! =   (𝑅! +   ℎ!)! 𝑐𝑜𝑠! 𝛼 + ℎ!
! − ℎ!

! + 2 𝑅!( ℎ! −  ℎ!) −  (𝑅! +   ℎ!)𝑐𝑜𝑠 𝛼   
  (2.9) 

 
Üst limit l1’in değeri, bakış doğrultusu boyunca aşağıdaki denklem 2.10 aracılığıyla 

bulunabilir: 

 

               𝑙! =   (𝑅! +   ℎ!)! 𝑐𝑜𝑠! 𝛼 + 2 𝑅!(𝛥𝑅 −  ℎ!) + 𝛥𝑅! −  ℎ!
! −  (𝑅! +   ℎ!)𝑐𝑜𝑠 𝛼 

(2.10) 

 
Bir sonraki adım hQP’nin (Güneş ışığının aldığı yol boyunca yüksekliği) 

hesaplanmasıdır. Bunu yapmak için en beri yüksekliği, 𝛿’yı tanımlamak gerekir. Bu 

yükseklik, P noktasından geçen Güneş ışını ile yer yüzeyi arasındaki minimum uzaklık 

demektir. Bu mesafe, P0P1 boyunca l koordinatı cinsinden denklem 2.11 ile ifade 

edilebilir. 
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𝛿 = (𝑙 − 𝑙!)𝑐𝑜𝑠 (𝛼 − 𝜑) (2.11) 

 

Böylelikle QH uzunluğu denklem 2.12’den elde edilebilir: 

 

Q𝐻 =  2𝑅!(𝛥𝑅 − 𝛿)+ 𝛥𝑅! − 𝛿! (2.12) 

 

QP boyunca bir q koordinatı tanımlarsak (Q noktasında q = 0 olmak üzere), (𝑄𝐻 −

𝑞)! + (𝑅! + 𝛿)!  = (𝑅! + ℎ)!  ifadesi göz önüne alındığında ℎ!"  mesafesi denklem 

2.13’den elde edilir:  

 

ℎ!" =  (𝑄𝐻 − 𝑞)! + (𝑅! + 𝛿)! − 𝑅! (2.13) 

 

Burada 0 ≤ q ≤ QP’dir. QP saçılmamış Güneş ışığının optik yolu QH ve HP’nin toplamı 

ile ifade edilir. Sonrasında, 𝐻𝑃 =  𝐻!𝑃! − (𝑙 − 𝑙!)𝑠𝑖𝑛 (𝛼 − 𝜑) olur. Denklem 2.6 ve 

denklem 2.13 yoluyla ışığın deniz seviyesi boyunca yüksekliği hesaplanabilir. Zenit 

yönü boyunca yükseklik, ℎ! = 𝑇𝑍!, aşağıda verilen denklem ile türetilebilir. 

 

ℎ! = 𝑅!
1− 𝑐𝑜𝑠 𝜑 
𝑐𝑜𝑠 𝜑  (2.14) 

 

Denklem 2.14’ten Güneş’in ufuk yüksekliği (𝜑) artıkça hz’nin nasıl değiştiği görülebilir 

(Çizelge 2.1). Bu durum, yüksekliğin bir fonksiyonu olarak atmosfer yoğunluğundaki 

hızlı azalmayla birleştirildiğinde, alacakaranlık sırasında gökyüzü parlaklığındaki ani 

düşüşün nedenini gösterir. 
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Şekil 2.7 MSIS-E-90 (Hedin 1991) modeline göre normalize yoğunluk (düz çizgi) ve 

sıcaklık (kesikli çizgi). Noktalar U.S. standart atmosfer verileridir 
 

Çizelge 2.1 Zenit noktasında (ℎ! )  ve zenitten itibaren Güneş yönünde meridyen 
boyunca 𝛼 = 60° için yer gölgesi alt sınırının yüksekliği 

 

𝜑 (derece) ℎ! [𝑘𝑚] ℎ!(𝛼 = 60°) [𝑘𝑚] 

3 8.8 8.0 

6 35.1 29.9 

9 79.5 63.3 

12 142.5 106.7 

15 225.1 159.1 

18 328.3 220.1 

 

2.2.1.3 Yoğunluk profili ve optik derinlik   

Atmosferik yoğunluk profili için şekil 2.7’deki MSIS-E-90 modeli esas alınmıştır. Şekil 

2.7’de  görülen genel profil üstel yasa, (yükseklik (h) < 120 km, homosfer için) ve 

kuvvet yasası (120 < h < 400 km, termosfer için) olmak üzere iki yasayla açıklanabilir. 

Güneş’in ufkun altındaki yüksekliği arttığı zaman yer gölgesinin alt sınırı gittikçe 
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seyrek olan atmosfer tabakalarından geçer. Böylece yoğunluk eğimindeki değişim, 

alacakaranlık gökyüzü parlaklığındaki azalmada kendini gösterir. Bu azalma, 

basitleştirilmiş model için yapılan varsayımlar altında 𝜑 ≅ 101𝜊‘ye denk gelmektedir. 

Bu değer deniz tanının bitişine yakındır. 

 

Belirli bir dalga boyu aralığında ölçülmüş sönümleme katsayısı 𝐾(𝜆)  göz önünde 

bulundurularak ve bir önceki yoğunluk profili dikey doğrultuda integre edilerek, tüm 

sönümlemenin Rayleigh saçılmasından geldiği varsayımı altında aşağıdaki eşitlik 

yazılabilir: 

 

𝜏 ! 𝜆 =  𝑛!𝐶!"# (𝜆)
𝑛(ℎ)
𝑛!

 𝑑ℎ
!"

!!
 

 
(2.15) 

 
Burada 𝜏! 𝜆 = 1.086 𝐾(𝜆)  olduğu düşünülürse, 𝑛!𝐶!"#(𝜆) çarpımı bir önceki 

bağıntıdan hesaplanabilir ve daha sonraki optik derinlik hesaplarında kullanılabilir. 

 

2.2.1.4 Saçılma tesir kesiti ve faz fonksiyonu 

 

Rayleigh saçılmasının dalga boyuna 𝜆!! şeklindeki bağlılığı sönümleme katsayılarının 

hesabında kullanılır. Bu katsayılar modelde girdi olarak kullanılır, serbest parametre 

olarak kullanılmaz. Saçılma faz fonksiyonu için, hava molekülleri için kabul edilmiş 

olan aşağıda verilen denklem 2.16 kullanılır.  

 
  𝛷 𝜃 = !

!"!
[1+ 0.9324𝑐𝑜𝑠! 𝜃 ]                                                     (2.16) 

 

2.2.1.5 Saçılmış akı 

 

Saçılmış akı Güneş ışığı için, Krisciunas ve Schaefer (1991)’in çalışmalarındaki gibi 

hesaplanabilir. Atmosferin üst tabakasına gelen akı,  𝐹!ü!"ş! = !!ü!"ş
!!!!  (burada d=1 

AB)’dır. Sonsuz küçük bir hacim elemanı dV, bakış doğrultusu üzerinde O noktasından l 
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kadar uzaklığa yerleştirilirse, gözlemciye birim zamanda, birim alanda ve birim dalga 

boyunda ulaşan saçılmış fotonların sayısı denklem 2.17 aracılığıyla elde edilir: 

 

𝑑𝑓 = 𝐹!ü!"ş! 𝑒!! !" 𝑛 ℎ 𝑙 𝐶!"# 𝜆
!(!)
!!
𝑒!! !" 𝑑𝑉                              (2.17)  

 

Buradaki hacim elemanı 𝑑𝑉 = 𝑑𝑆𝑑𝑙 ≡  𝜋𝑙!𝜙!şeklinde yazılabilir. Burada 𝜙 gözlemci 

mesafesinde dS’e karşılık gelen açının yarısıdır. dS’in oluşturduğu katı açı, 𝑑𝛺 =  𝜋𝜙!, 

bu hacim elemanının ürettiği yüzey parlaklığından şöyle elde edilir: 

 

𝑑𝑏 =
𝑑𝑓
𝑑𝛺 = 𝐹!ü#$ş! 𝑒!! !" 𝑛 ℎ 𝑙 𝐶!"# 𝜆 𝛷(𝜃)𝑒!! !" 𝑑𝑙 

(2.18) 

 

 

Toplam parlaklıksa, denklem 2.18’in bakış doğrultusu boyunca integrasyonu ile 

aşağıdaki gibi denklem 2.19’dan elde edilir: 

 

                       𝑏 = 𝑑𝑏 𝑑𝑙!!
!!

                                                                                      (2.19) 

 

Son olarak gece gökyüzü emisyonunun katkısını hesaba katmak amacıyla, Paranal      

(hs = 2.6 km) Gözlemevi için hesaplanan ortalama değerler, hesaplanan akıya 

eklenmiştir. Böylelikle modelde hiç serbest parametre bırakılmamıştır (Patat vd. 2006).  

 

2.2.2 Bilgisayar destekli görüntüleme sistemleri için bir model 

 

Nishita vd. (1993), bilgisayarla üretilmiş görüntü (CGI - Computer Generated Imagery) 

ve çeşitli simülasyon uygulamalarında kullanılabilecek gerçekçi bir gökyüzü parlaklık 

değişim modeli önermiştir. Model, Patat vd. (2006) makalesine benzer şekilde, gerçek 
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fiziksel olgulara dayanarak (Rayleigh ve Mie saçılma mekanizmalarını, tekli ve çoklu 

saçılma teorilerini kullanarak) geliştirilmiştir. Bu modelin örnek bir çalışması, ilgili 

internet adresinde verilmiştir (www.scratchapixel.com 2016). Model, Rayleigh ve Mie 

tekli saçılmalarını ele almaktadır. Tekli saçılma tercih nedeni, çoklu saçılmalar 

bilgisayar için ek hesap gücü gerektirdiğinden, gerçek zamanlı simülasyon uygulamaları 

için uygun olmamasıdır. Bu çalışma, tekli Rayleigh ve Mie saçılmalarını içerdiğinden, 

fikir sahibi olmak adına incelenmiştir. 

 

Atmosferin rengi, Güneş ışığının spektrumundan, havadaki partiküller nedeniyle oluşan 

saçılma ve soğurulmadan, Dünya yüzeyinden yansıyan ışıktan ve Güneş’in konumu ile 

bakış doğrultumuz arasındaki ilişkiden etkilenir. Atmosfere giren Güneş ışığı hava 

molekülleri, aerosol ve ozon tabakası tarafından saçılır/soğurulur. Hava molekülü gibi 

küçük parçacıklar Rayleigh saçılmasından, aerosol gibi parçacıklar ise Mie 

saçılmasından sorumludur. Işığın hem saçılma hem de soğurulma yoluyla şiddeti azalır 

(Nishita vd. 1996). 

 

2.2.2.1 Temel varsayımlar 

 

Nishita modelinde atmosfer parlaklığı hesabı için aşağıdaki yaklaşımlar yapılmıştır. 

 

1- Atmosferde hava molekülleri ve aerosol arasında ışığın çoklu saçılması ek hesap 

gücü gerektirdiğinden ihmal edilmiştir. Havada, Dünya yüzeyi ve parçacıklar arasında 

ışığın yansıması da benzer nedenlerden dolayı ihmal edilmiştir.  

2- Görünür dalga boyunda ozon tabakasının soğurması, hava molekülleri ve aerosol 

tarafından yayılan soğurma ile karşılaştırıldığında ihmal edilebilir büyüklüktedir. 

3- Hava molekülü ve aerosollerin yoğunuk dağılımı dikkate alındığında, yükseklik ve 

yoğunluk arasındaki ilişki üstel olarak azalır. 

4- Gerçekte kırılma indisi yükseklikle değiştiğir, fakat bu modelde ışığın düz bir çizgide 

ilerlediği kabul edilmiştir. 
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2.2.2.2 Atmosferik saçılma 

Saçılmanın hava molekülleri ve aerosollerden kaynaklandığı varsayılarak, hava 

molekkülleri nedeniyle oluşturulan tekli saçılma açıklanmaktadır. Rayleigh saçılması 

tarafından yansıyan ışığın denklemi 2.20 ile verilir. 

 

𝐼 𝜆,𝜃 = 𝐼! 𝜆 𝐾𝜌𝐹! 𝜃 𝜆!! 

𝐾 =
2𝜋!(𝑛! − 1)!

3𝑁!
 

 (2.20) 

 

 

Burada I0 gelen ışığın şiddeti, K standart atmosfer için sabit (deniz seviyesindeki 

moleküler yoğunluk), 𝐹!  saçılma faz fonksiyonu ((¾)(1+ 𝑐𝑜𝑠!(𝜃)), 𝜆 gelen ışığın dalga 

boyu, n havanın kırılma indisi, Ns standart atmosferin yoğunluğu, 𝜌 yoğunluk oranıdır. 

Denklem 2.21 ile de, yoğunluğun yükseklikle olan ilişkisi (deniz seviyesinde 𝜌 = 1) 

verilmektedir. Burada, H0 yükseklik ölçeğidir (Yer atmosferi için H0 = 7.994 km).  

 

𝜌 = 𝑒𝑥𝑝 (−ℎ/𝐻!) (2.21) 

 

Denklem 2.20’de belirtilen saçılma şiddeti dalga boyunun 4.dereceden kuvveti ile ters 

orantılıdır (𝜆!!). Dolayısıyla kısa dalgaboylarında ışık atmosferde yol alırken daha çok 

saçılmaya uğrar, uzun dalgaboyundaki ışık daha az saçılır. Bu durum, gündüz 

gökyüzünün mavi görünme sebebidir. Aksine, gün doğumu veya gün batımında ışığın 

atmosferde uzun yol alması nedeniyle artan saçılma yüzünden, gökyüzü kırmızı renkte 

görünür. Sönümlenme katsayısı 𝛽, denklem 2.22 ile verilmiştir (Nishita vd. 1996): 

 

                     𝛽 =  !!
!(!!!!)!

!!!!!
= 4𝜋𝐾𝜆!!                                                                      (2.22) 
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Şekil 2.8 Nishita modelinin geometrisi, Pv noktasında gözlemciye gelen saçılmış akı 
 

Şekil 2.8’de görüldüğü gibi, Pv noktasına ulaşan ışık, Pb ve Pa arasındaki yol boyunca 

hava moleklüleri nedeniyle oluşan saçılma ve soğrulmadan kaynaklanan ışık olacaktır. 

Pc  noktasından atmosfere giren ışık s ’  yolunu alarak, P noktasına gelene kadar 

sönümlenir ve saçılmaya uğrar. Pv noktasındaki gözlemciye gelene kadar da “s” yolunu 

alarak sönümlenir. 

“s” yolunu alan, 𝜆  dalga boyundaki ışığın parçaçıklar tarafından sönümlenmesini 

hesaplamak için optik derinlik kullanılır. Bunu elde etmek için “s” yolu boyunca 

denklem 2.22 ile verilen 𝛽, integrasyona eklenerek, denklem 2.23 elde edilir: 

 

                      𝑡 𝑠, 𝜆 =  𝛽 𝑠 𝜌 𝑠 𝑑𝑠 =
4𝜋𝐾
𝜆! 𝜌(𝑠)𝑑𝑠

!

!

!

!
 

(2.23) 

 
Sonraki aşamada, aerosol tarafından oluşan tekli saçılma ele alınmıştır. Aerosol 

parçacıklarının boyutu hava moleküllerine göre büyük olduğundan aşağıdaki faz 

fonksiyonu Mie saçılması için kullanılmıştır (Denklem 2.24). 
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𝑓 𝜃,𝑔 =
3(1− 𝑔!)
2(2+ 𝑔!)

(1+ 𝑐𝑜𝑠!𝜃)
(1+ 𝑔! − 2𝑔𝑐𝑜𝑠 𝜃)!/! 

Burada; 

𝑔 =  
5
9𝑢 −

4
3  −  

25
81𝑢

! 𝑥!
!
! + 𝑥

!
! 

𝑥 =  
5
9𝑢 +

125
729𝑢

! +
64
27−

325
243𝑢

! +
1250
2187𝑢

!
!/!

 

 

 

 

     

(2.24) 

 

Burada g = 0 ise, fonksiyon Rayleigh saçılmasındaki faz fonksiyonuna eşit olacaktır. u, 

atmosferik koşullara (sis vb.) ve dalga boyuna bağlı olarak 0.7 ile 0.85 arasında değişen 

bir değere sahiptir. Hava moleküllerine ait yoğunluk dağılımındaki gibi, aerosol 

parçacıklarının yoğunluğu da yükseklikle birlikte azalır. Bunun için H0 yükseklik ölçeği 

değeri 1.2 km’dir (Nishita vd. 1996). 

 

2.2.2.3 Model geometrisi 

 

Temel olarak bu model, üretilecek görüntü üzerindeki her piksel için Pc noktasından 

(gözlemcinin bulunduğu nokta), ilgili bakış doğrultusunda, atmosferin üst sınırına kadar 

olan mesafe boyunca, her bir ds segmentinden (tekli saçılmayla) gözlemciye gelecek 

olan toplam ışınım miktarını hesaplar (Şekil 2.9). Tekli saçılmaya dayalı olarak, 

gözlemciye gelecek ışınım miktarı denklem 2.25’ten hesaplanır. 

 

𝐿 𝑃! ,𝑃! =  𝑇(𝑃! ,𝑋)𝐿!ü!"ş(𝑋)𝑑𝑠
!!

!!
 

(2.25) 

 
Burada T, Pc ile X (Güneş’ten gelen ışının tekli saçılmaya uğradığı uzaklık) arasındaki 

ortamın geçirgenliğidir. LGüneş ise X noktasında bulunan hacim elemanındaki ışık 

miktarıdır.  
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Şekil 2.9 Nishita vd. (1996)'nın modeline ait saçılma geometrisi 
(www.scratchapixel.com 2016) 

 

Denklem 2.25 ile hesaplanan L integrali, V bakış doğrultusu üzerinde, ds aralıklı 

uzunluklar arasındaki parçacıklara çarpan Güneş ışınlarının (Atmosfere giren Güneş 

ışığı sönümlemeye uğramakta), X noktasında tekli saçılmaya uğrayıp, Pc ile X arasında 

da sönümlemeye maruz kaldıktan sonra gözlemciye gelen toplam akı miktarıdır. 

İntegral sonuçta bir toplam olduğu için bakış doğrultusu üzerinden ne kadar çok sayıda 

örnek X noktası alınırsa, gerçek atmosfer aydınlığına o kadar yaklaşılmış olunur.  

 

Bu tez çalışmasında, tan vaktinde atmosferik parlama eğrilerinin fiziksel modeli 

hakkında bir yaklaşım elde edilmek amacıyla, (Bölüm 2.2.1 ve 2.2.2’de ele alınan) Patat 

vd. (1996)’nin uyguladığı model ve Nishita vd. (1996)’nin verdiği atmosferik saçılma 

modeli denenmiştir. Bölüm 2.2.1’de özetlenen modele göre, Patat vd. (2006)’nin 

ürettiği teorik sönüm eğrileri ve gözlemsel eğriler, şekil 2.10 - 2.12’de verilmiştir. 
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Şekil 2.10 Güneş’in zenit uzaklığına karşı, U ve B bantlarındaki zenit parlaklıkları5  
 

 
Şekil 2.11 Güneş’in zenit uzaklığına karşı, V ve R bantlarındaki zenit parlaklıkları6  

 

                                                
5 Sürekli eğriler uygulanan tekli saçılma modelini temsil etmektedir. Dikey kesikli çizgiler ise sırasıyla, 
sivil tan ve astronomik tan’ı göstermektedir (Patat vd. 2006). 
 
6 Diğer açıklamalar önceki şekildekiyle aynıdır. 
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Şekil 2.12 Güneş’in zenit uzaklığına karşı, I bandındaki zenit parlaklığı7 
 

Tekli saçılmadan beklenildiği gibi model, gerçek gözlemlerden daha hızlı bir düşüş 

göstermektedir. Zenit açısı 97o de iken, V, R ve I filtrelerinde model ile gözlem arasında 

sapma başlar. B ve özellikle de U filtrelerinde ise zenit açısı 96o’den küçükken bu 

sapma başlamıştır. B ve U bandında z  ≤ 96o iken görülmeye başlanan, gözlem ile tekli 

saçılma modeli arasındaki uyumsuzluk, kısa dalga boylarında çoklu saçılmanın daha 

etkin olduğunu göstermektedir. 

 

Bu bulgular Ougolnikov ve Maslov (2002) sonuçlarıyla da uyumludur. Bu çalışmada da 

model ile gözlemsel verinin, z ≈ 95o ye kadar uyumlu gittiği görülmektedir. 95o den 

sonra tekli saçılmanın etkisi zayıflar ve yerini çoklu saçılmaya bırakır. Tüm filtrelerde, 

gece gökyüzü parlaklığının yaklaşık 106o de düzlüğe ulaştığı görülür. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Diğer açıklamalar önceki şekildekiyle aynıdır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Bu tez çalışmasında, akşam/yatsı ve sabah/imsak vakitlerinde Yer atmosferinde oluşan 

ufki sönümlenme/parlamaya (tan/şafak olayı) ait fotometrik gözlemler analiz edilmiştir. 

Ufki gök aydınlığının incelenmesi için “DİBRed” yazılımı geliştirilmiştir. İlgili 

program kullanılarak, 2012 ve 2015 yılları arasında çeşitli coğrafik konumlardan elde 

edilen sabah ve akşam tan verileri, farklı istatistiki yöntemlerle incelenmiştir. 

 

3.1 Gözlemsel Araçlar 

 

Bazıları farklı zamanlarda alınarak araştırmaya dahil edilmiş olmasına rağmen, bu 

çalışmada kullanılan ana gözlemsel teçhizatlar ve yardımcı cihazlar şöyle sıralanabilir: 

(ilk olarak alınanlar) Dijital fotoğraf makinası (Canon 550D DSLR), su düzeci ve ufki 

bölüntü verniyerine sahip üçayak, dizüstü bilgisayar, küresel konum belirleme (GPS) 

cihazı, meteoroloji istasyonu (VantagePro), (daha sonra alınanlar) optik teleskop ile 

buna bağlanabilen bir CCD (Charged Coupled Device) kamerası, tüm gökyüzü 

kamerası (Alcor Euda ASC sistemi). Beynam Ormanları’ndaki yangın kulesi yanına 

monte edilmiş olmasından dolayı, ancak Beynam ve Yağlıpınar mevkilerinde yapılan 

gözlemlerde kullanılabilen meteoroloji istasyonu ile, gözlemler sırasında oluşan 

atmosferik koşullar kaydedilmiştir. 

 

Gözlemsel ışık ölçüm kayıtlarına, astronomik tan vaktinden (yatsı saatinden) yaklaşık 

45 dk önce başlanmış ve teorik yatsı saatinin yaklaşık 20 dk sonrasına kadar 

sürdürülmüştür. İmsak (fecr) gözlemlerinde ise astronomik şafak (imsak) saatinden 

yaklaşık yarım saat önce kayıt alınmaya başlanmış, imsak saatinden yarım saat 

sonrasına kadar gözlemler devam ettirilmiştir. Toplam gözlem zamanları, imsak ve yatsı 

vakitlerini de içerecek şekilde yaklaşık bir saat kadar olmuştur.Gözlemsel çalışmalarda 

ölçülen nicelik, Güneş ışınlarının Yer atmosferinde saçılması sonucu ufukta oluşan 

yatay aydınlanma miktarıdır. Bu aydınlanma hem fotometrik yolla, hem de denek 

insanların gözleriyle kaydedilmiş, eş zamanlı olarak meteorolojik veriler de 

incelenmiştir. 
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Gözlemler çoğunlukla Ankara ve Gerede’deki gözlem bölgelerinde gerçekleştirilmiş 

olmakla beraber, Anamur ve Mardin’de de az sayıda gözlem yapılmıştır. Sadece birer 

adet akşam/yatsı gözlemleri gerçekleştirilebilmiş olmakla beraber, deniz kenarından 

yapılmış olmaları bakımından Moritanya (Nouakchott) ve Güney Afrika Cumhuriyeti 

(Cape Town) gözlemlerini de vurgulamakta fayda vardır. Ayrıca, kurulum aşamasında 

olan Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) atmosfer kalitesini ölçmek amacıyla 

Erzurum Karakaya tepelerinde konuşlandırılmış olan, tüm gökyüzü kamera (ASC) 

sisteminden alınan bazı veriler de analize dahil edilmiştir. 

 

Fotoğraf makinasıyla ışık ölçüm kayıtları sırasında denek gözlemciler de, göz ile yatay 

ufuk aydınlığını algılamaya çalışmışlardır. Denek gözlemciler, 2 adet lisans üstü 

öğrenci ve 2-3 adet de DİB ve DİYK8 uzmanından teşekkül etmek üzere, ~5 kişiden 

oluşturulmuştur. Şekil 3.1’de, DSLR fotoğraf makinesi ile yapılan indirgeme 

analizinden örnek bir kare gösterilmektedir (aydınlanmanın daha iyi fark edilmesi için 

renklendirme yapılmıştır). 

 

 

Şekil 3.1 Gerçek fecir olayı sırasında görülen ufuktaki yatay aydınlanma9 

 
Bu arada şu hususun vurgulanmasında fayda vardır: Göz, gelen ışığa doğrusal yanıt 

verememesi, dış ortamdaki ışık kirliliğinden (Ay, şehir ışıkları, spot lambalar, fener, 

bilgisayar ekranı vb.) etkilenmesi, kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmesi gibi 

                                                
8 DİYK: Din İşleri Yüksek Kurulu 
 
9 Fotometrik ölçümler, ufkun hemen üzerinde seçilen dikdörtgensel alandan yapılmıştır. 
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nedenlerden dolayı kalibrasyonu hemen hemen imkansız bir dedektördür. Bu 

nedenlerden dolayı göz ile yapılan gözlemlerin duyarlılığı ve güvenirliliği düşüktür. 

 

3.1.1 DSLR fotoğraf makinesi 

 

Ufuk aydınlığının ışığa duyarlı, geniş açı görebilen bir dedektör ile doğrudan 

gözlenebilmesi ve kaydedilebilmesi için CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) tipi detektöre sahip bir fotoğraf makinası kullanılması planlanmıştır. Bu 

amaçla gözlemler, Canon 550D DSLR (Digital Single Lens Reflex) fotoğraf makinası 

ve önüne bağlanan 18 – 55 mm’lik bir objektif lens ile birlikte yapılmıştır (Şekil 3.2). 

Bu kamera, azimutal (ufuk koordinat sistemindeki yatay yönlü açı) bölüntüsü ve su 

terazisi bulunan bir üç ayak üzerine bağlanarak, ufka paralel bir şekilde Güneş’in tan 

vaktinde olacağı noktaya (azimuta) merkezlenerek gözlemler icra edilmiştir. Fotoğraf 

makinesinin bir özelliği R (kırmızı), G (yeşil) ve B (mavi) bantlarında duyarlılığa sahip 

bir CMOS dedektör üzerine kayıt yapabilmesidir. Bu nedenle, görüntüler R, G ve B 

bantlarına ayrılarak, her banttaki ufuk aydınlığının değişimi ayrı ayrı 

incelenebilmektedir. Verinin astronomik yazılımlar kullanılarak, profesyonel 

yöntemlerle indirgenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için, gözlemler sırasında ayrıca 

kara akım (dark) ve düz alan (flat) görüntüleri de alınmıştır.  

 

 
 

Şekil 3.2 Gözlemlerde kullanılan DSLR fotoğraf makinesi 
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Kamera insan gözünün görüş açısına en yakın optik ayara ayarlanarak (aşağıda 

bahsedilecektir) gözlemler yapılmıştır. Teknik olarak kamera, insan gözünün 

duyarlılığına yakın bir duyarlılığa sahip olup, R, G, B bölgelerde CMOS çipinin verdiği 

cevaba göre renkli resimler oluşturmaktadır. 

 

DSLR fotoğraf makinesinin bir teleskop ve buna bağlı profesyonel CCD kamera ve 

filtre setine tercih edilme nedenleri; nispeten daha ucuz olması, renkli görüntü aldığı 

için R, G ve B bantlarına ayrılabilmesi ve geniş alan gözlemlerine imkan sağlamasıdır. 

Geniş alan fotometrik gözlemlerinde kullanılan DSLR kamera, 14-bitlik CMOS bir 

dedektöre sahiptir. Fotoğraf makinelerinin kaydettiği resim formatları, astronomik 

amaçlı veri indirgeme programlarında doğrudan kullanılamaz. Canon 550D’nin aldığı 

görüntüler, herhangi bir sıkıştırma işlemi yapılmaksızın (üzerinde değişiklik 

yapılmaksızın) kaydedilen bir format olan, RAW formatında bilgisayara kaydedilmiştir. 

Daha sonra tez kapsamında geliştirilen bir program (CR2FITS) yardımıyla elde edilen 

ham görüntüler FITS (Flexible Image Transport System)  (Hanisch vd. 2001) formatına 

dönüştürülmüştür. Bu sayede görüntüler üzerinden ışık ölçümü (fotometri) 

yapılabilmektedir. Bu kamera, insan gözüne en yakın ISO ayarında (ISO 800) 

kullanılmıştır (www.clarkvision.com 2016). 

 

3.1.2 Tüm gökyüzü kamerası 

 

Ufki tan/şafak aydınlığı gözlemleri için, geniş alan gören CCD dedektörlerin 

kullanılması gerekmektedir. Böyle bir CCD dedektörün, 180o lik görüş alanı sağlayan 

bir balık gözü lens (objektif) ile birleşiminden oluşan tüm gökyüzü kamera (ASC) 

sistemleri, gökbilimde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böyle bir gözlem 

cihazı, kurulum aşamasında olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG)’nin Karakaya 

Tepeleri yerleşkesinde de bulunmaktadır. Bu çalışmada DAG’dan alınan ASC 

verilerinden de yararlanılmıştır. Bu gözlem cihazı ile kaydedilen veriler, DSLR 

makinesi ile elde edilen sonuçların doğruluğunu sınama fırsatı da sunmuştur. DAG’da 

kullanılan ASC, 8-bitlik bir dinamik aralığa sahip CCD çipi içermektedir. Bulunduğu 

konum itibariyle, ışık kirliliğinin fazla olmadığı ve aynı zamanda meteorolojik verilerin 
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de sağlandığı bir yerleşkede (Karakaya Tepeleri) bulunması, bu çalışmaya oldukça 

önemli katkılar sağlamıştır. 

 

3.1.3 GPS cihazı 

 

Bu çalışmada zamanın, konumun ve coğrafik bilgilerin doğru ölçülmesine son derece 

dikkat edilmiştir. Ufuk aydınlığı gözlemlerinin yapılacağı gözlem yerlerinin seçiminde 

ve keşif gözlemleri sırasında, seçilen yerlere ait koordinat bilgilerinin (enlem, boylam 

ve yükseklik gibi) belirlenmesinde kullanılmak üzere GPS cihazı kullanılmıştır. Ayrıca 

her gözlemde bilgisayar saatinin ve denek gözlemcilerin saatinin, uydulardan alınan 

atomik saat ile senkronize edilmesinde de kullanılmıştır.  

 

3.1.4 Üç ayak (Tripod) 

 

Gözlemlerde kullanılan üç ayak, gözlem kamerasını duyarlı bir biçimde ufki 

aydınlanmanın başladığı/bittiği konuma çevirebilmek amacıyla, su terazisine ve 

azimutal derece bölüntüsüne sahip bir tür olarak seçilmiştir. Bu sayede kamera kabaca, 

ufki aydınlanmanın başladığı veya bittiği noktaya, ufka paralel bir biçimde 

yönlendirilebilmiştir. 

 

3.1.5 Bilgisayar 

 

Gözlem sahasında kamera ile alınan görüntülerin kaydedilmesi ve daha sonra alınan bu 

görüntülerin indirgenmesi amacıyla bir dizüstü bilgisayar (Dell marka) kullanılmıştır. 

Ayrıca meteorolojik kayıtların alınıp incelenmesinde de kullanılmıştır. Tüm gözlemsel 

kayıtlar, harici bir hard disk üzerinde daha yedeklenmiştir. 

 

USB portu üzerinden bağlanabilen Canon DSLR kamera, Microsoft Windows® işletim 

sistemi üzerinde çalışan “Canon EOS Utility” programı kullanılarak idare edilmiş ve 
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bilgisayar üzerine veri akışı sağlanmıştır. Bilgisayar, aynı zamanda teleskop, CCD 

kamerası, filtre tekerleği gibi diğer donanımların da idare edilmesinde ve çalışmadaki 

tüm verilerin analizlerinde kullanılmıştır. İndirgemeler, geliştirilen “DİBRed” yazılımı 

ile işletim sisteminden bağımsız (MS-Windows, Linux ve Mac OS X) bir şekilde 

gerekli yazılımların yüklü olduğu herhangi bir bilgisayar (en az çift çekirdekli bir 

işlemci) üzerinde yapılabilmektedir.  

 

3.1.6 Meteoroloji istasyonu 

Ufuk aydınlığının zamana bağlı değişimi incelenirken, bu olayı en fazla etkileyen unsur 

hiç şüphesiz atmosferik koşullardır (Clark 1990). Atmosferik görüş kalitesi 

meteorolojik koşullardan son derece etkilenmektedir. Bu sebeple, gözlemlerin yapıldığı 

sırada atmosferik koşulları belirlemek amacıyla meteorolojik veriyi kaydetmek, 

gözlemsel kaliteyi belirlemek açısından önemlidir. Buradaki amaç, ufuk aydınlığındaki 

değişimin meteorolojik değişkenler ile olan ilişkisini incelemektir. Meteoroloji 

istasyonu gözlem yerlerinden bir tanesine (Beynam Ormanı) konuşlandırılmıştır. Bu 

bölge Yağlıpınar mevkiine de kuşuçumu 2-3 km uzaklıkta olduğundan, eş zamanlı 

olarak alınan meteorolojik verinin bu iki gözlem yerini temsil ettiği varsayılmıştır. 

Gerek Beynam Ormanları’ndaki gerekse DAG Karakaya yerleşkesindeki cihazlar, 

Davis Vantage Pro 2 modelleridir. Bu istasyonlar (bazı teknik aksamalar dışında) 

sürekli olarak nem, sıcaklık, rüzgar yönü ve hızı, basınç gibi kritik hava koşullarını 

hafıza kartına kaydetmektedir. Veriler periyodik aralıklarla hafızadan alınarak, dizüstü 

bilgisayara aktarılmaktadır. 

 

3.1.7 Teleskop ve CCD 

 

Teleskopların görüş alanları oldukça dardır ve daha sönük gök cisimlerini gözlemek 

amacıyla kullanılırlar. Bu çalışmada ise gerek görüş alanı bakımından gerekse 

duyarlılığı bakımından insan gözüne en yakın bir cihaz olan fotoğraf makinesi tercih 

edilmiştir. Edinilen teleskop ve CCD kamerası daha ziyade hilalin görünürlüğünün 

incelenmesinde kullanılmaktadır. Teleskop 12 cm çapa ve f/5 odak oranına sahiptir. Bu 
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teleskoba bağlanabilen CCD; ATIK marka, 659 x 439 piksel çözünürlüklü ve 16 bit bir 

dinamik aralığa sahiptir. Ufuk aydınlığı projesi kapsamında bir kaç deneme gözleminde 

kullanılmıştır. 

 

3.2 Veri Modelleme 

 

Çalışmanın ana hedefi, ufuk aydınlığının başladığı ve bittiği zamanı hassas olarak tespit 

etmektir. Bu amaçla, gözlemsel veriyi analiz etmede bir kaç analitik yöntem 

kullanılmıştır. Hedeflenen, ışık eğrisi üzerindeki dönüm noktasını belirlemek, yani gece 

ortalama gökyüzü parlaklığında değişimin başladığı/bittiği anı tespit etmektir. 

Atmosferik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilen değişik sönüm/parlama profillerini 

temsil edebilmek için, beş farklı analitik yöntem denenmiştir. Bunlar; ortalama (average) 

alma, doğrusal fonksiyon fiti (linear), Gaussian fit, Lorentz fiti ve türev (derivative) 

metotlarıdır.  

 

İmsak ve yatsı vakti için elde edilen ışık eğrilerinde genel trend, imsak vakti için, 

astronomik tan anına kadar parlaklığın sabit bir şekilde devam etmesi, tan vaktinden 

sonra ise parlaklığın hızla artması şeklinde olmaktadır. Akşam/yatsı vaktindeki ışık 

eğrisi ise imsak vaktindekine benzer şekilde olmaktadır. Dolayısıyla ışık eğrisi profili, 

tan vaktine kadar parlaklıkta bir azalma, tan vaktinden sonra ise sabit parlaklık 

şeklindedir. 

 

3.2.1 Ortalama (Average) fit metodu  

 

Astronomik akşam tanı sonrasındaki ve sabah şafak öncesindeki gökyüzünün gece 

parlaklığını belirlemek amacıyla, yatsı vaktinde Güneş’in -17 derecelik ufki açıya 

ulaştıktan sonraki, imsak vakti için de Güneş’in -18 derecelik10 ufki açıya ulaşmadan 

                                                
10 Bu açı değerleri, DİB’ınca takvimlerde uygulanan yastı ve imsak vakitlerine karşılık gelen teorik 

değerlerdir. 
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önceki gökyüzünün göreli parlaklıkların ortalaması elde edilir. Böylece gece ortalama 

gökyüzü parlaklığı, eğimi sıfır olan bir doğru ile temsil edilmiş olur (l1). Daha sonra, 

teorik tan vaktinden önceki sönümlenme koluna ve imsak saatinden sonraki parlama 

koluna birer doğru fiti daha yapılır (l2). Elde edilen bu iki doğrunun (l1 ve l2) kesişim 

noktası, o gece için gözlemsel yolla hesaplanan yatsı/imsak vaktini belirler.  

 

3.2.2 Doğrusal (Linear) metodu 

 

Bu yöntemin bölüm 3.2.1’de anlatılan yöntemden farkı şudur: Önce, astronomik olarak 

gece kabul edilen saatlere (yatsı için 𝑞 < −17! ve sabah için 𝑞  < −18!) karşılık gelen 

parlaklık değerlerine doğrusal fit yapılır (önceki metotta bu bölgenin sıfır eğime sahip 

olduğu varsayılarak, ortalaması alınarak işlem yapılmaktadır). Daha sonra tan vaktinden 

önceki/sonraki sönümlenme/aydınlanma kollarına doğru fiti yapılır. Bu iki doğrunun 

kesişim yeri gözlemsel vakti verir. Bu metodun kullanım amacı, gece boyunca 

gökyüzünde varsa bir aydınlanma trendini (eğimini) belirlemektir. Bu sayede gece 

ortalama gökyüzü parlaklığındaki (varsa) değişim de modellenmiş olur. 

 

3.2.3 Gauss metodu 

 

Elde edilen ışık eğrilerinden bazılarının, aydınlanma/sönümlenme profillerinin üstel 

olarak değişim yapan bir fonksiyona benzediği görülmüştür. Bu nedenle, oluşan ışık 

eğrilerine uygulanacak farklı bir yöntem olarak, Gauss fiti de denenmiştir. Bu yöntemde 

de istatistiksel olarak 3𝜎’lık değişimin başladığı yer, gözlemsel tan/imsak saati olarak 

kabul edilmiştir. Gauss fiti, lineer olmayan en küçük kareler yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. Elde edilen Gauss eğrisi üzerinden 3𝜎’lık sapmanın başladığı “t” anı, o 

gözlem için hesaplanan vakti belirler. Uygulanan fit fonksiyonu: 

 

𝑓 𝑡,𝐴, 𝜇,𝜎, 𝑐 =  
𝐴

𝜎 2𝜋
𝑒
! !!! !

!!! + 𝑐 
(3.1) 
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Burada, t, zaman; 𝜎, standart sapma; 𝜇, aritmetik ortalama; A, genlik ve c, fit için sabit 

bir değişken olarak tanımlanmaktadır. 

 

3.2.4 Lorentz metodu 

 

Gauss metoduna benzer bir yaklaşımla ışık eğrisine lineer olmayan en küçük kareler 

yöntemiyle Lorentz fiti yapılır. Eğri üzerinde 3𝜎’lık sapmanın başladığı an, o gece için 

hesaplanan yatsı/imsak vaktidir. Bu metodun seçilmesindeki amaç, bazen Gauss fitinin 

ışık eğrisine oturmamasıdır. Fit edilen fonksiyon şu şekildedir: 

 

𝑓 𝑡,𝐴, 𝜇,𝜎, 𝑐 =  
𝐴
𝜋 [

𝜎
(𝑡 − 𝜇)! + 𝜎!]+ 𝑐 

 

(3.2) 

 
Burada, t, zaman; 𝜎, standart sapma; 𝜇, aritmetik ortalama; A, genlik ve c, fit için sabit 

bir değişken olarak tanımlanmaktadır. 

 

3.2.5 Türev (Derivative) metodu 

 

Bu metotta ışık eğrisine Gauss veya Lorentz fiti yapılır. Gece gökyüzü parlaklığında 

değişimin olmadığı bir noktadan başlanarak 0.01 saatlik (𝑑𝑡 = 0.6 dk) artışlar ile  her bir 

“t” anı için denklem 3.3’te verildiği gibi nümerik türev alınır. Eğimin, yani değişimin 1 

kadir olduğu “t” zamanı, o gece için hesaplanan yatsı/imsak vaktidir. Seçilen bu 1 

kadirlik değişim miktarı, Hiparcos’un yıldızları göz ile altı eşit parlaklık sınıfına 

bölmesinden yola çıkarak seçilmiştir. Buradan yola çıkarak insan gözünün 1 kadirlik 

parlaklık değişimini algılayabileceği düşünülmüştür.  

 

𝑓! 𝑡 = 𝑙𝑖𝑚
!"→!

𝑓 𝑡 + 𝑑𝑡 − 𝑓(𝑡)
𝑑𝑡  

 

(3.3) 

  
Bu eşitlikteki f (t) fonksiyonu, fitte tercih edilen fonksiyondur (Gauss veya Lorentz). 
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3.3 İndirgeme ve Veri Analizi 

 

Bu bölümde verilerin bilimsel analize hazır hale getirilmesi için yapılan ön-indirgeme 

adımları ve analizde kullanılan yöntemler sırası ile açıklanmıştır. 

 

3.3.1 Ön-İndirgeme 

 

Ön-indirgeme adımlarına başlamadan önce gerekiyorsa görüntülerde format değişikliği 

(FITS formatına dönüşüm) yapılmıştır. Alınan görüntülerin bilimsel anlamda analizinin 

yapılabilmesi için kalibrasyon işlemleri (bias, dark ve flat düzeltmesi) de yapılmıştır.  

 

3.3.1.1 Görüntülerin format değişikliği 

Gözlemlerde kullanılan dedektör türüne (örneğin fotoğraf makinası) göre alınan 

bilimsel görüntülerin formatlarında değişiklikler gerekmektedir. DSLR kamera ile 

alınan görüntüler “CR2” formatında olup doğrudan bilimsel çalışmalarda kullanılacak 

durumda değildir. Bu yüzden, görüntülerin “FITS” formatına dönüştürülmesi 

gerekmektedir. Bu dönüşüm Kılıç vd. (2012)’de ayrıntılı olarak anlatılmıştır.  

 

3.3.1.2 Bias düzeltmesi     

  

Elde edilen son görüntünün sadece hedeflenen kaynağı, yıldızları ve gökten gelen arka 

plan ışımasını temsil etmesi için diğer etmenlerle birlikte kamera elektroniği tarafından 

oluşan gürültünün de kaldırılması gerekir. Bu bias (temel düzey) düzeltmesinin temelini 

oluşturur. Teoride bias görüntüsünü elde etmek için diyafram kapalı olacak şekilde sıfır 

saniye poz süreli bir görüntü alınır. Pratikte ise bu mümkün olmadığından, dedektör için 

verebilecek en küçük poz süreli görüntü alınır. Bu işlemle birden fazla görüntü alınarak; 
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aritmetik, ortanca veya benzeri filtreleme algoritmaları kullanılarak istatiksel açıdan 

daha duyarlı kalibrasyon görüntüleri oluşturulur (Warner 2006).  

 

Astronomik olarak alınan her görüntüde gürültü vardır. CCD kameranın verebileceği en 

küçük poz süresinde eğer mümkünse 0 sn (ya da 0 sn’ye en yakın) poz süreli n adet 

temel düzey (Bias) görüntüsüne ortanca filtre uygulanarak temel düzey (master_bias) 

belirlenir (Şekil 3.3). 

 

 
 
Şekil 3.3 Bias (temel düzey) görüntülerinden master_bias görüntüsünün elde edilmesi 

(Kahya 2015) 
 

3.3.1.3 Kara akım (Dark) düzeltmesi 

 

Dark görüntüleri “ısıl gürültü” olarak da bilinir. Malzemenin içindeki atomların 

birbirine çarparak oluşturduğu serbest elektronlar nedeniyle CCD çipinde oluşan 

gürültüyü kaldırmak amacıyla alınan kalibrasyon görüntüleridir. Soğutulan CCD çipi, 

atomların yavaş hareket etmesine sebep olarak termal gürültüyü ve serbest elektron 

oluşumunu azaltır. Dark görüntüleri genelde aynı sıcaklıkta ve alınan bilimsel 

görüntülerle aynı poz süresinde alınırlar. Dark görüntüleri bilimsel görüntülerle aynı 

boyutlarda (aynı satır, sütün sayısı) olmalıdır. Master_dark görüntüsü oluşturmak için, 

çeşitli ham dark görüntülerinin uygun poz süresi ve sıcaklıkta alınması gerekir. 
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Sonrasında ortanca ya da ortalama gibi filtreleme işlemleri ile istatistik açıdan hataları 

azaltılmış kalibrasyon görüntüsü (master_dark) elde edilir (Brian 2006). Her gözlemin 

sonunda ve başında bu türden dark görüntüleri alınarak analizde kullanılmıştır.  

 

3.3.1.4 Düz-alan (Flat) düzeltmesi 

 

CCD dedektör üzerinde her piksel, üzerine düşen fotona farklı cevap verir. Yani bir 

CCD dedektörünün üzerine düşen ışığa verdiği cevap, dedektör yüzeyi boyunca aynı 

olmaz. CCD dedektörün yüzeği boyunca bir pikselden diğerine küçük sapmalar olduğu 

gibi, genellikle CCD’nin bir bölgesinden diğerine büyük sapmalarla karşılaşılır. Flat 

(düz alan) görüntüleri, filtreye ve renge bağımlıdır. CCD eşit şekilde aydınlatılmış olsa 

bile CCD üzerindeki pikseller eşit düzeyde tepki vermezler. Sayımlar arası farklar 

görülür. Bu değerlerin normalize edilmesi gerekmektedir. Her flat görüntüsünden, 

Master_bias çıkarılması gerekmektedir. Elde edilen düz alan görüntüleri filtrelere göre 

gruplanır. Örneğin B filtresi ile alınmış Flat_B1, Flat_B2 ... Flat_Bn gibi ve V filtresi 

ile alınmış Flat_V1, Flat_V2 gibi görüntülere kendi aralarında ortanca filtre işlemi 

uygulanır. Elde edilen bu flat görüntüsünün modu alınıp, kendisine bölünerek normalize 

bir flat görüntüsü elde edilir (Kahya 2015).  

         

Denklem 3.4’te ve denklem 3.5’te, bilimsel görüntüye geçişte kullanılan ifadeler 

verilmiştir. 

 

𝐹𝑙𝑎𝑡!,!,! =  
𝐹𝑙𝑎𝑡

𝑚𝑜𝑑𝑒(𝑓𝑙𝑎𝑡) 

 

(3.4) 

𝐵𝑖𝑙𝑖𝑚𝑠𝑒𝑙 𝐺ö𝑟ü𝑛𝑡ü!,!,! =  
𝐻𝑎𝑚 𝑔ö𝑟ü𝑛𝑡ü−𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟_𝑏𝑖𝑎𝑠

𝐹𝑙𝑎𝑡!,!,!
 

 

(3.5) 
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3.3.2 Fotometri  

 

Fotometri, kelime anlamı ile foto=ışık ve metri=ölçüm kelimelerinin birleşiminden 

oluşmaktadır. Türkçesi ışık-ölçümüdür. Ön-indirgemesi (bias, dark ve flat düzeltmesi) 

yapılmış bilimsel görüntülerdeki hedef gök cisimlerinden parlaklık bilgisinin alınması 

için temelde kullanılan iki yöntem vardır. Bunlar açıklık (aperture) ışık-ölçümü ve 

nokta dağılım fonksiyonu (PSF)’dur. 

3.3.2.1 Açıklık fotometri 

Bu yöntemde hedef gök cismini içine alan daire şeklindeki bir bölge içerisinde tüm 

piksellerden elde edilen sayımlar kullanılır. Alınan bu sayımlarda yıldız ve gökyüzü 

tarafından oluşan arka plan ışıması da vardır. Bu arka plan ışımasını çıkarmak için 

yıldızı merkez alan iç içe iki halka arasında kalan bölgedeki tüm piksellerden alınan 

sayımlar kullanılır. Genelde, bu iki açıklık arasında boş bir alan bırakılarak 

gökyüzünden alınan sayımlara yıldız ışığının girmesi engellenir (Şekil 3.4). Bu şekil 

analitik olarak incelenirse:  

 

 
 

Şekil 3.4 Açıklık fotometrisine örnek bir görüntü 
 

                  FAnnulus = FYıldız + FGök (3.6) 

                  FDannulus = FGök   (3.7) 
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Denklem 3.6 ile denklem 3.9 arasındaki eşitliklerde F (Flux, akı), göreli foton sayım 

miktarını göstermektedir. Denklem 3.6’da “annulus” ile tanımlanan FAnnulus değerini, 

yıldız ve göğün sayımları toplamı vermektedir. “Dannulus” (FDannulus) değerini ise dış 

yay parçası içerisindeki, sadece gökyüzünden gelen sayımlar oluşturur. Denklem 3.8 ile 

toplam sayım miktarının annulus ve dannulus farkından elde edilmesi ifade 

edilmektedir. Denklem 3.9’da, denklem 3.6 ve denklem 3.7 yerlerine yazıldığında 

toplam sayım elde edilmiş olacaktır. 

 

                   F = FAnnulus - FDannulus  (3.8) 

                  F = FYıldız + FGök - FGök  = F Yıldız  (3.9) 

 

3.3.2.2 PSF (Point Spread Function) fotometri 

 

Noktasal dağılım fonksiyonu (PSF), noktasal bir ışık kaynağının, bir optik sistemden 

geçtikten sonra çeşitli etkilerden dolayı bir nokta olarak değil de, gausian bir dağılıma 

sahip olmasını tanımlayan matematiksel bir ifadedir. Daha basit bir ifadeyle noktasal 

dağılım fonksiyonu, noktasal bir ışık kaynağının bir optik sistemde nasıl yayıldığını 

tanımlar (Şekil 3.5). İki boyutlu görüntülerde bu ifade noktasal dağılım fonksiyonu 

olarak adlandırılırken, tek boyutlu görüntülerde (örneğin tayfsal görüntüler) ise “aletsel 

profil” olarak adlandırılır (Yılmaz  2011). 

 

 
 

Şekil 3.5 Noktasal dağılım fonksiyonu ve iki boyutlu görüntüsü 
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Fotometri için kullanılan yöntemler, yapılan gözlem türüne göre değişiklik gösterir. 

Küresel yıldız kümeleri gibi kalabalık alanlarda, ya da yıldız alan yoğunluğunun fazla 

olduğu düşük galaktik enlemlerde bulunan yıldız görüntülerinden gök sayım değerini, 

dannulus açıklığını seçerek belirlemek çok zordur. Bunun nedeni gök sayımının alındığı 

alanda bir çok yıldız bulunmasıdır. Bu durumda gökten gelen net akı alınamadığı için 

açıklık fotometrisi yapmak uygun değildir.  

Bu tez kapsamında kullanılan fotoğraf makinası önündeki objektif aracılığıyla, insan 

gözünün görüş açısına en yakın açıklığa (http://everyspec.com 2016) ayarlanmak 

suretiyle alınan görüntülerden, ufkun belirli bir bölümü seçilerek, alan fotometrisi 

yapılmıştır. Bu yüzden ufuk aydınlığı gözlemleri geniş alan açıklık fotometrisi olarak 

adlandırılabilir. Gözlemlerde kullanılan dedektörlerin türüne göre iki adet açıklık 

belirlenmiştir: Bunlar fotoğraf makinası için dikdörtgensel açıklık(lar) ve ASC için yay 

parçası şeklinde seçilen alanlardır. 

 

3.3.2.3 Dikdörtgensel bölgeler ile açıklık oluşturma 

 

DSLR ile yapılan gözlemlerde kamera, ufukta Güneş’in tan vaktinde olacağı azimut 

değerine yönlendirilmektedir. Dolayısıyla, fotometrisi yapılacak alan, ufkun biraz 

üzerinde, yeryüzü engebelerini içermeyecek şekilde, dikdörtgensel alanlar olarak 

belirlenmiştir. Şekil 3.6’da bu alanlar görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.6 DSLR kamera ile G bandında ufuk üzerinden seçilen dikdörtgensel alanlar 
kullanılarak hazırlanmış bir görüntü 
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3.3.2.4 Eğrisel açıklık oluşturma 

 

Tüm gökyüzü kamerası (ASC) ile yapılan gözlemlerde, kameranın doğası gereği, tüm 

ufuk, tek bir görüntü içersine, balık gözü formatında sığdırılmaktadır. Dolayısıyla ASC 

görüntüleri üzerinde fotometri için seçilen bölgeler, yay parçası şeklinde bölünmüş eşit 

alanlar biçiminde olmuştur. Şekil 3.7’de bu alanlara dair örnek bir görüntü verilmiştir. 

 

Şekil 3.7 Bir ASC görüntüsü üzerinde, ufuk üzerinden yay dilimleri şeklinde, eş 
uzunluklara bölünerek seçilmiş açıklıklar görülmektedir 

 

ASC ile alınan görüntüler balık gözü formatında olduğundan tüm ufku içermektedir. 

Ufuk aydınlığının belirlenmesi için en uygun açıklık deseni, ufkun üzerinde yeryüzü 

engebelerini içermeyecek kadar uzak bir yerden, kameranın zenitini merkez alan, eşit 

açılarla bölünmüş halka dilimleri şeklinde parçalardır. Alan fotometrisi bu parçaların 

içinde kalan alanlardan alınan sayımlar ile gerçekleştirilmiştir. 

 

𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ve 𝑦 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (3.10) 
  

Daire içinde kalan piksellerdeki sayımların alınabilmesi için denklem 3.10’da verilen 

hesaplamalar bir döngü içersinde sabit ∆𝜃 artışları ile tekrarlanır. Hesaplanan bu 
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değerler aynı değişken içerisinde toplanarak ilgili alan içersindeki akı değeri belirlenir. 

Örnek bir gösterim şekil 3.8’de, 30!’lik artışlar ile verilmiştir. 

 

 
Şekil 3.8 Denklem 3.10’a göre açıklık içinden sayımları alınan pikseller (koyu renkte) 

 

Açıklık yarıçapı “r” arttığında, açıklık içersinde kalan alan da karesel olarak 

artacağından, algoritmanın (Denklem 3.10) yapacağı işlem de bu oranda artacaktır. 

Ayrıca yarıçap arttığında, merkezden olan açısal uzunlukta artacağı için bazı pikseller 

alınamayacaktır. Tersine, küçük yarıçap değerleri için açının süpürdüğü alan 

azalacağından aynı pikselerden tekrar sayım alma olasılığı da artacaktır. Bu durum 

hesaplamalarda sistematik hataya neden olan bir etkidir. Bu problemi ortadan kaldırmak 

için, bilgisayar ile görüntü işleme konusunda daire çizdirmek amacıyla yaygın olarak 

kullanılan, Mid Point Circle Algorithm (MPCA) (https://en.wikipedia.org 2016) (Şekil 

3.9), bu çalışma için revize edilerek kullanılmıştır. Bu tez kapsamında geliştirilen 

“MMPCA (Modified Mid Point Circle Algorithm)” algoritması ile “Tüm Gökyüzü 

Kamerası”nın eğrisel görüntüleri üzerinden, eğrisel dilimler şeklindeki ufki parklaklık 

alanlarının belirlenmesi sağlanmıştır (Şekil 3.7). 
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Şekil 3.9 Mid Point Circle Algoritması ile daire çizimi 
 

3.4 Yazılım Geliştirilmesi 

 

Bu çalışma kapsamında indirgeme ve analizler için çeşitli yazılım kütüphaneleri ve bu 

kütüphaneleri kullanan indirgeme/analiz/model programları geliştirilmiştir. Geliştirilen 

kütüphaneler ve programlar; i) Canon DSLR kamera ile elde edilen (CR2 formatındaki) 

ham verileri, astronomide yaygın olarak kullanılan FITS (Flexible Image Transport 

System) formatına dönüştüren “pycr2” kütüphanesinden; ii) bu kütüphaneyi kullanarak 

geliştirilen “CR2FITS” yazılımından; iii) çalışma kapsamında geliştirilen metotlar ile 

yapılacak analizlerde kullanılacak “DİBModel” kütüphanesinden ve iv) bu kütüphaneyi 

kullanarak indirgeme ve analiz yapan “DİBRed” yazılımından oluşmaktadır. Geliştirilen 

tüm kütüphaneler, nesne yönelimli olarak hazırlanmıştır. Bu sayede farklı çalışmalarda 

da kolaylıkla kullanılabilecek bir yapıdadır. 

3.4.1 pycr2 

Python programlama dili ile geliştirilen “pycr2” kütüphanesi ile Canon marka DSLR 

kamera ile alınan ham (işlenmemiş) görüntülerin (CR2 formatında), astronomide 

kullanılan FITS formatına dönüşümünü yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bu kütüphane, 
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görüntüleri “NumPy” çoklu dizi formatına da çevirmektedir. Bu sayede diğer görüntü 

formatlarına kolayca dönüşüm sağlanabilmektedir. Bu kütüphane, işletim sisteminden 

bağımsız olarak MS-Windows, Linux ve Mac OS X altında ve aynı anda (thread) birden 

fazla görüntü üzerinde format değişimi yapabilmektedir. 

3.4.2 CR2FITS 

“pycr2” ve “PyQt4” kütüphanesi kullanılarak işletim sisteminden bağımsız çalışabilen, 

grafik arayüze sahip bir program, ham görüntüleri kolayca bilimsel çalışmalarda 

kullanılabilecek FITS formatına dönüştürebilmektedir. 

3.4.3 DİBModel 

Ufuk aydınlığı çalışmaları için geliştirilen metotları içeren bir kütüphanedir. Python 

programlama dili ile yazılan bu kod nesne yönemli olarak geliştirilmiştir. 

3.4.4 MMPCA 

MMPCA (Modified Mid Point Circle Algorithm) olarak kısaltığımız bu kütüphane ile 

kullanıcı görüntü üzerinde, yay şeklinde bir açıklık üzerinden istenilen uzunluk, genişlik 

ve çap içerisindeki piksellere ait sayımları alabilmektedir.  

3.4.5 DİBRed 

“DİBRed” (Diyanet İşleri Başkanlığı Reduction), gözlemlerden elde edilen verileri 

indirgemek ve bu verilerin analizlerini yapmak amacıyla Python programlama dilinde, 

grafik arayüze sahip olarak geliştirilen bir programdır. Bu program, tez kapsamında 

geliştirilen kodlardan ve Python programlama dilinde yaygın kullanılan bilimsel 

kütüphanelerden (NumPy, SciPy, Ginga, PyFits, PyEphem, AstroPy) faydalanarak 
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indirgeme ve analiz aşamalarında kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. “DİBRed” 

programının kullanıcı arayüzü şekil 3.10’da görüldüğü gibidir. 

FITS görüntülerinin kullanıcıya gösterilmesi için Python programlama dilinde yazılmış 

olan “Ginga” kütüphanesi kullanılmıştır (Jeschke vd. 2013). Bu kütüphane kullanılarak 

görüntüler üzerinde büyütme/küçültme, döndürme, renk değiştirme vb. işlemler 

yapılabilmektedir. İndirgenecek görüntülerin bulunduğu liste üzerinde herhangi bir 

görüntü seçildiğinde, o görüntü ve başlık (header) bilgisi de kullanıcıya 

gösterilmektedir. Kullanıcının seçili görüntüyü “.png” gibi başka bir formatta da 

kaydedebilmesi mümkündür. 

 
 

 
 

Şekil 3.10 “DİBRed” programının genel ekran görüntüsü 
 

3.4.5.1 İndirgeme 

 

“DİBRed” programının indirgeme (reduction) sekmesi, kendi içerisinde üç ana 

bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, indirgenecek (fits uzantılı görüntülerin) 

verilerin programa yüklendiği/bulunduğu bölümdür. İkincisi, programa yüklenen 
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görüntülerin ve bunların başlık bilgilerinin gösterileceği bölümdür. Son bölüm ise, 

indirgeme parametrelerinin girildiği/seçildiği bölümdür (Şekil 3.10).  

 

Öncelikle indirgemesi yapılacak veriler programa eklenmelidir (Şekil 3.11). Bias, Dark 

ve Flat düzeltmeleri yapılmak istenirse, uygun düzeltme seçenekleri işaretlenerek, bu 

görüntüler programda tanımlanmalıdır.  

 

 

Şekil 3.11 “DİBRed” programında indirgemesi yapılacak verilerin seçilmesi 

 

Programa yüklenen görüntüler, liste içersinden üzerine tıklanarak 

görüntülenebilmektedir (Şekil 3.12). 
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Şekil 3.12 Seçilen görüntülerin görüntülenmesi 

 

İndirgemesi yapılacak veriler için öncelikle ne tür bir açıklıktan sayımların alınacağı 

seçilir. Programda iki adet açıklık seçeneği mevcuttur. Bunlar “Circle” ve “Rectangle” 

açıklıklarıdır. Belirlenen açıklık türüne göre sayımların alınacağı bölgeler, ilgili 

değişkenler değiştirilerek seçilir. Bunun yanı sıra kullanıcılara kolaylık olması açısından 

daha önce kullanılan açıklıklar programda önceden tanımlanmıştır (Şekil 3.13). Bu 

bölüme yeni açıklıklar eklenebilir, var olan açıklıklar güncellenebilir ya da silinebilir. 

 

 
 

Şekil 3.13 Yeni açıklıkların eklenmesi/güncellenmesi/silinmesi 
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İndirgeme için uygun açıklıklar belirlendikten sonra “Reduction” butonuna tıklanır ve 

indirgemeye başlanır (Şekil 3.14). Sistem, “thread” mantığı (programın eş zamanlı 

olarak birbirinden bağımsız işlemler yapabilme yeteneği) ile yazıldığından indirgeme 

boyunca program donmamaktadır ve bölümler arasında geçişler yapılabilmektedir. 

“Log” bölümünde ise, indirgeme boyunca yapılan adımların ayrıntısı kullanıcıya 

gösterilmektedir. İstenildiği taktirde kullanıcı programa ait log’ları, “.text” ve “.html” 

olarak kaydedilebilmektedir. İndirgeme bitince program kullanıcıyı uyarmakta ve 

otomatik olarak analiz sekmesine yönlendirmektedir. 

 

 

Şekil 3.14 “DİBRed” ile indirgeme yapılırken bir ekran görüntüsü 
 

3.4.5.2 Analiz 

“DİBRed” programının analiz sekmesi dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, ışık 

eğrilerinin gösterildiği bölümdür. Işık eğrileri, zamana karşı (UT) aletsel parlaklıklar 

şeklinde çizdirilmektedir (Şekil 3.15). 
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Şekil 3.15 “DİBRed” programının analiz sekmesinden bir görünüm 

 
Data kısmında kullanıcı ışık eğrisi üzerinden hatalı olabilecek gözlem noktalarını 

seçerek bunları bir segmentten veya tüm segmentlerden aynı anda temizleyebilmektedir. 

Analiz kısmında gözlemevi seçilir. İstenirse kullanıcı sık kullandığı gözlemevlerini 

programa tanıtabilir (Şekil 3.16). 

 

  
 

Şekil 3.16 “DİBRed” programına gözlemevi ekleme/silme/güncelleme 

 

”prepare” butonuna tıklandığında, verilerin alındığı coğrafik koordinat için teorik 

imsak/yatsı vakti (UT olarak) hesaplanır. Burada enlem, boylam, yükseklik, gözlemin 
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yapıldığı tarih, derece cinsinden Güneşin yükseklik açısı, teorik yatsı ya da imsak 

zamanı program tarafından otomatik olarak sunulmaktadır. Daha sonra kullanıcının 

seçtiği analiz metoduna göre (Average, Linear, Gauss, Lorentz, Derivative) sonuçlar 

hesaplanır (Şekil 3.17). 

 

 
Şekil 3.17 Analiz sekmesinde metodların seçilmesi 

 

Sonuç kısmında ise; teorik zamanla gözlemsel (hesaplanan) zaman arasındaki farkın 

minimum olduğu segment numarası, hesaplanan gözlemsel zaman ve bunlara ait olan 

farklar görülmektedir (Şekil 3.18). Diğer kısımda ise, ilk aydınlanan/en son sönümlenen 

segmentlerin numaraları ve bu segmentler için programın hesapladığı gözlemsel ve 

teorik zamanlar ve bunlara ait farklar görülmektedir. 
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Şekil 3.18 “DİBRed” programı ile örnek bir analiz sonucu 

 

Akşam/yatsı gözlemlerinde “fark” değeri, “teorik – gözlemsel” formülü ile elde 

edilirken; sabah/imsak gözlemlerin de ise “fark”, “gözlemsel – teorik” formülünden elde 

edilmiştir. Dolayısıyla “fark” değerlerindeki negatif (-) sonuç, gözlemsel yatsı vaktinin 

daha geç, gözlemsel imsakın ise daha erken oluştuğu anlamına gelirken, pozitif farklar 

tam ters bir anlam ifade etmektedir.  

 

Programın, “Animasyon” kısmında ise seçilen görüntülerden video/gif şeklinde kısa bir 

animasyon hazırlanarak programa ileri bir uygulama olarak eklenmesi düşünülmektedir. 

“Help” kısmında ise programın kullanım kılavuzu bulunmaktadır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1 Gözlemler 

2011 yılında 11 adet deneme gözlemi yapılmıştır. Yapılan bu deneme gözlemlerinde 

uygun poz süresi, odak oranı ve kamera üzerinde fotometrinin yapılacağı alan 

belirlenmiştir. 2012-2015 yılları arasında, ufuk aydınlığının zamana bağlı fotometrik 

(ışık ölçüm) gözlemleri elde edilmiştir. Bu gözlemlerden, 14 adet DSLR kamera ve 1 

adet ASC olmak üzere toplamda 15 adedi akşam/yatsı gözlemi; 24 adet DSLR kamera 

ve 1 adet ASC olmak üzere toplamda 25 adet sabah/imsak gözlemi gerçekleştirilmiştir. 

İndirgemeler, fotoğraf makinesi (DSLR) ve tüm gökyüzü kamerası (ASC) ile alınan 

görüntülerin, astronomik yöntemlerle analizi yoluyla yapılmıştır. 

4.1.1 DSLR fotoğraf makinesi ile yapılan gözlemler 

Fotoğraf makinesi ile sabit poz süresi altında, filtresiz olarak alınan görüntüler, RAW 

formatında kaydedilmektedir. Fotometrik ölçümler, görüş açısı değiştirilebilir objektife 

(18-55 mm) sahip bir fotoğraf makinesinin (~35 mm’lik sabit bir açıklığa ayarlanarak), 

azimutal bölüntüsü ve su terazisi bulunan bir üç ayak üzerine bağlanarak, ufuk 

doğrultusunda alınan görüntülerin uygun bir yazılımla bilgisayara aktarılması suretiyle 

gerçekleştirilmiştir. Sabah/imsak gözlemlerinin bir kısmının gerçekleştirildiği Beynam 

Ormanları Yangın Kulesinden alınmış örnek görüntüler şekil 4.1’de, akşam tanı 

gözlemi sırasında Gerede’de alınmış olan bir fotoğraf ise şekil 4.2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 4.1 Beynam Ormanı Yangın Kulesinden çekilen doğu ufkuna ait gündüz ve gece 
görüntüleri 

 

 

Şekil 4.2 Akşam tanı gözlemi sırasında Gerede’de alınmış olan bir fotoğraf 
 

Clark (1990)'ın DSLR makineler üzerinde yapmış olduğu çalışmada, karanlığa adapte 

olmuş insan gözünün ISO değeri 800 olarak verilmektedir. Yine aynı çalışmada insan 

gözünün odak oranı f/3.5 olarak verilmektedir. ABD Savunma Bakanlığı tarafından 

hazırlamış olan insan gözünün fizyolojisiyle ilgili bir diğer çalışmada, insan gözüne ait 

etkin açısal görüş açısı verilmektedir (www.denix.osd.mil 2016). Bu çalışmaya göre, 

insan gözü - kafa ve göz oynatılmaksızın - düşey doğrultuda optimum 30o, yatay 

doğrultuda da optimum 30o görüş alanına sahiptir (Şekil 4.3). Kafa ve göz oynaması 

olması halinde göz, en fazla yatay doğrultuda 190o etkin görüş alanına ulaşabilir. Bu 

bilgiler ışığında Canon 550D DSLR fotoğraf makinesi (mevcut objektif ve kamera 
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ayarları kullanılarak) insan görüşüne en yakın değerine ulaşmak üzere, en küçük odak 

oranına (f/4.5) ve ISO değerine (ISO 800) ayarlanmıştır. Gözlemlerde kullanılan 5 

sn’lik poz süresi, yapılan deneme gözlemleri sonucunda belirlenmiştir. Bu cihaz ile 

yapılan gözlemlerde kamera, Güneş’in ufuk yüksekliği -18o’deyken sahip olduğu 

azimut açısına merkezlenerek, teorik yatsı/imsak vaktinden yaklaşık yarım saat 

öncesinde gözlemler başlatılmıştır. Yine bu teorik vaktin yarım saat sonrasına kadar, 30 

sn’lik aralıklarla 5 sn’lik poz sürelerinde görüntüler RAW formatında (Canon CR2) 

kaydedilmiştir. Kamera idaresi “Canon EOS Utility” programı ile dizüstü bilgisayar 

üzerinden sağlanmıştır.  

 

 

 
 

Şekil 4.3 İnsan gözünün yatay ve dikey doğrultuda kafa ve göz hareketi yapmadan 
göreceği maksimum ve optimum görüş alanları 
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Şekil 4.4 01 Kasım 2011 Salı (4 Zilhicce 1432) akşamı Yağlıpınar mevkiinden, batı 

ufku yönünde alınan örnek ardışık görüntüler 
 

Şekil 4.4’te, 01 Kasım 2011 Salı (4 Zilhicce 1432) günü Yağlıpınar (TÜRKSAT uydu 

izleme) mevkiinden, batı ufkundan alınan bazı ufuk aydınlığı görüntüleri görülmektedir. 
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4.1.1.1 DSLR kamera ile alınan örnek görüntülerin analiz sonuçları 

“DİBRed” programı ile Moritanya’dan 19 Mayıs 2015 günü alınan yatsı verilerinin G 

bandı için örnek analiz sonuçları şekil 4.5’te ve şekil 4.6’da verilmiştir. Şekil 4.5’te, 

“lorentz” metodu ile yapılan analiz sonucuna göre hesaplanan vakit ile teorik vakit 

arasındaki fark -5 sn olarak bulunmuştur. Şekil 4.6’da ise “derivative” metodu ile 

yapılan analiz sonucuna göre bulunan bu fark değeri 4 dk 39 sn olarak bulunmuştur. 

 

 

Şekil 4.5 “lorentz” metodu ile G bandında ışık eğrisi 
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Şekil 4.6 “derivative” metodu ile G bandında ışık eğrisi 
 

4.1.2 ASC ile yapılan gözlemler 

 

DSLR ile yapılan ışık ölçüm gözlemlerine ek olarak, DAG Projesi çerçevesinde 

sürdürülen atmosferik kalite ölçüm deneyinin ASC verileri de kullanılarak ufuk 

aydınlanmasının zamana göre değişimi de incelenmiştir. Karakaya Tepelerinde bulunan 

bu deneyin, 3114 metre yükseklikte gerçekleştirilmesi ve ışık kirliliğinden son derece 

uzak bir konumda bulunması, DSLR kamera ile yapılan ışık ölçüm gözlemlerini 

karşılaştırma olanağı sunması bakımından son derece yararlı olacaktır. Bu yerleşkede 

düzenli meteorolojik kayıtların alınıyor olması, ufuk aydınlanmasında meteorolojik bir 

ilişkinin var olup olmadığını inceleme imkanı sunacaktır.  

 

Tüm Gökyüzü Kamerası 8-bitlik CCD detektöre sahiptir. Alınan görüntülerin “FITS” 

formatında olması ve başlık bilgilerinin (tarih, zaman, piksel ölçeği vb.) bulunması 

indirgemeleri kolaylaştırmaktadır. ASC, gün batımından başlayarak sabah gün 

doğumuna kadar 5 sn poz süreli, filtresiz görüntüler almaktadır. Gece boyunca uzun bir 

zaman aralığına yayılan bu görüntüler üzerinden oluşturulacak ışık eğrilerinden, 
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örneğin; sabah tanı öncesinde elde edilen parlaklıklarda bir değişimin olup olmadığı 

konusu hakkında da bilgi sağlayacaktır.  

 

4.1.2.1 ASC kamera ile alınan örnek görüntülerin analiz sonuçları 

 

“DİBRed” programı ile DAG’dan alınan örnek imsak verileri için indirgeme sonuçları 

verilmiştir. Bu veriler, 25/12/2013 tarihinde, Ay’lı bir gecede alınmıştır. Ufkun üzerinde 

sayımların alındığı alan 12 eş parçaya  (30° lik parçalar) bölünmüştür (Şekil 4.7).  

 

İmsak verilerinin “Average”, “Linear”, “Gauss”, ve “Derivative” methotları ile yapılan 

analizinin sonuçları sırasıyla şekil 4.8 - 4.11’de verilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara 

göre teorik ile hesaplanan vakit arasındaki farklar; “average” metodu için 3 dk 47 sn, 

“linear” metodu için 2 dk 55 sn, “Gauss” metodu için  -53 sn ve “derivative” metodu 

için de 4 dk 38 sn olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 4.7 Ufuk aydınlığı sayımlarının alındığı yay parçası şeklindeki açıklıklar 
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Şekil 4.8 “average” metodu ile yapılan örnek bir analiz sonucu 
 

 

Şekil 4.9 “linear” metodu ile yapılan örnek bir analiz sonucu 
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Şekil 4.10 “Gauss” metodu ile yapılan örnek bir analiz sonucu 

 
 

 
 

Şekil 4.11 “derivative” metodu ile yapılan örnek bir analiz sonucu 
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Elde edilen sonuçlardan görüldüğü gibi Tüm Gökyüzü Kamerası, DSLR kameraya göre 

daha duyarlı sonuçlar vermektedir. Bu sonuçlara, DAG’ın sahip olduğu yüksek rakımın 

(bulutluluk ve nem oranı az) ve yerleşim bölgelerinden uzak oluşunun (ışık kirliliğinin 

olmayışı) da etkisi büyüktür. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

 

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın finansal destekleriyle sağlanan donanım kullanılarak 

gerçekleştirilen bu tez çalışmasında, sabah (fecr) ve akşam tan vakitlerinde atmosferde 

oluşan ufuk aydınlığı, bilimsel yöntemlere dayalı olarak gözlemsel yolla incelenmiştir. 

Bu çalışmada bir DSLR kamerası ile, 38 adet akşam/yatsı, 69 adet de sabah/imsak 

olmak üzere toplam 107 adet fotometrik gözlem analiz edilmiştir. Bunlara ek olarak, 

imsak ve yatsı vakitleri için örnek olması maksadıyla, birer adet DAG ASC kamerasıyla 

alınmış gözlem de analize dahil edilmiştir. Bu gözlemlere dayalı olarak elde edilen 

aletsel sonuçlar, Güneş’in ufuk yükseklik açısı −16.4° ± 0.2°  iken akşam tanının 

bittiğini, ufuk yükseklik açısı yaklaşık −17.1 ° ± 0.4°  iken sabah tanının başladığını 

göstermiştir. Bu sonuç literatürdeki astronomik tan tanımlarıyla uyumludur 

(http://aa.usno.navy.mil 2016).  

5.1 Tartışma 

Literatürde ufuk aydınlığı konusunda yapılmış çalışmalar mevcuttur (Niri vd. 2012, Nor 

ve Zainuddin 2012, Hassan vd. 2013,). Fakat bu çalışmalar bir model ya da teoriye 

dayanarak yapılmadığı için sağlıklı sonuçlar sunmamaktadır. Ufuk aydınlığı olayının 

nasıl gerçekleştiği hakkında kesin atmosferik koşullar literatürde bulunamamıştır.  

Bu tez çalışmasında modern astronomik aletler (tüm gökyüzü kamerası, ve DSRL 

kamerası) kullanılarak ufuk aydınlığı gözlemleri yapılmıştır. Bu gözlemler üzerinde 

tekli ve çoklu saçılma (Rayleigh ve Mie) modelleri incelenmiştir (Nishita vd. 1996, 

Patat vd. 2006). Tan vaktinin başlangıç/bitiş zamanını belirlemek için çeşitli analitik 

yöntemler ("average/ortalama", "linear/doğrusal", "Gauss", "Lorentz" ve 

"derivative/türev") geliştirilmiş ve gözlemsel veriye uygulanmıştır. Geliştirilen bu 

yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçlar, teorik olarak öngörülen değerler ile uyumlu 

çıkmıştır. Tüm gözlemlere ait elde edilen sonuçlar tezin sonunda, EK 1 - 9 bölümlerinde  

sunulmuştur. 
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5.1.1 Harici ışık kaynaklarının etkisi 

 

Ufuk aydınlığı gözlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması için, şehir ışıklarından uzak 

bölgeler tercih edilmelidir. Örneğin, yatsı vakti gözlemleri için batı ufkunda ve imsak 

vakti gözlemleri için ise doğu ufkunda herhangi bir yerleşim yerinin olmaması 

gerekmektedir. Şehir ışıkları dışında, Ay ışığının da olumsuz etkileri olduğu tespit 

edilmiştir. Ay, gökyüzü arka plan ışınımına ek katkı yaptığından, Güneş’ten 

kaynaklanan ufki parlaklık/sönüm eğrisine etki etmektedir (Şekil 5.1). Bu nedenden 

dolayı gözlemler, Ay’sız ve hava şartlarının astronomik gözlemlere uygun olduğu 

(bulutsuz ve nemin az olduğu) gecelerde yapılmalıdır. 

 

Şekil 5.1 Fotometri yapılırken sayımların alındığı açıklığa Ay girmesi sonucu elde    
edilmiş bir ışık eğrisi  

 

Genel olarak ufuk aydınlığına harici katkı yapan etmenler aşağıda verilmiştir. Bunlar: 

Ay ışığının etkisi, şehir ışıklarının etkisi, bulutlar ve havadaki  askıntı ve toz (aerosol) 

parçacıklarıdır. 
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Ufuk aydınlanma/sönümlenme ışık eğrilerinde aydınlanmadan önce ya da 

sönümlenmeden sonra beklenen trend, eğrinin düz olmasıdır. Ancak, elde edilen ışık 

eğrilerinde artış veya azalış yönünde küçük sapmalar görülmektedir. Bunun sebebi, 

fotometrinin yapıldığı açıklık alanına zodyak ışınımı (ekliptik düzlemi) veya 

samanyolunun girmiş olmasıdır. 

5.2 Sonuçlar 

Fotoğraf makinesi kullanılarak 2012 yılında gerçekleştirilen gözlemlere göre: Akşam 

gözlemlerinde yatay aydınlık kaybolma anının, sıcaklık ile (+ %72), rüzgar hızı ile        

(- %63) korelasyon gösterdiği görülürken, basınç (- %37) ve nem (- %31) ile ilişki 

göstermediği görülmektedir. Sabah gözlemlerinde ise fecr anının sadece rüzgar hızı ile 

(- %66) ters korelasyon gösterdiği görülürken, diğer (sıcaklık, basınç, nem) 

meteorolojik veriler ile korelasyon göstermediği görülmektedir. Aynı ilişki (yine 2012 

yılı gözlemlerinden derlenerek) denek gözlemciler için incelendiğinde; akşam 

gözlemlerinde yatay aydınlık kayboluş anının, sıcaklık ile (+ %80), nem oranı ile          

(- %50), rüzgar hızı ile (+ %70) korelasyon gösterdiği, basınç ile ilişki (- %45) 

göstermediği görülmektedir. Sabah gözlemlerinde ise hiçbir korelasyon 

görülmemektedir (Özdemir vd. 2013). Yağlıpınar (TÜRKSAT) - Ankara verileri, 

bölgenin batı ufku temiz olduğu için, sadece yatsı verilerinden oluşmaktadır. Beynam - 

Ankara verileri ise bölgenin doğu ufku temiz olduğu için, sadece imsak verilerinden 

oluşmaktadır. DSLR kamera ile yapılan gözlemlerin lineer analize tabi tutularak, elde 

edilen özet sonuçları çizelge 5.1'de sunulmuştur. 
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Çizelge 5.1 DSLR kamera ile gerçekleştirilen gözlemlerin lineer metodla analizi 
sonucunda, her bir gözlem yeri için elde edilen ortalama değerler 

 
İM

SA
K

 

Gözlem Yeri Adet 
Yatay Aydınlık  

Başlama Saat Farkı 
Yükseklik (𝐡⊙) 

Beynam – Ankara 

[2012] 

36 
00:11:12 ± 00:05:41 −16.686° ± 0.728° 

Anamur [2013] 11 00:03:52 ± 00:01:39 −16.936° ± 0.331° 

Bolu – Gerede [2013] 16 00:02:30 ± 00:02:07 −17.714 ° ±  0.530° 

Mardin [2014] 6 00:07:01 ± 00:00:46 −16.907 ° ± 0.103° 

İmsak Ortalama 69 00:06:08.75 ± 00:02:33.25 −17.061 ° ± 0.423° 

Y
A

T
SI

 

Gözlem Yeri Adet 
Yatay Aydınlık Kaybolma 

Saati Farkı 
Yükseklik (𝐡⊙) 

Yağlıpınar - Ankara 

[2012] 

21 
00:06:38 ± 00:02:15 −16.185° ± 0.273° 

Cape Town [2013] 3 00:03:37 ± 00:00:25 −16.283 ° ± 0.082° 

Bolu – Gerede [2013] 11 00:02:41 ± 00:01:52 −17.094° ± 0.526° 

Moritanya [2015] 3 00:07:41 ± 00:00:44 −15.376° ± 0.154° 

Yatsı Ortalama 38 00:05:09.25 ± 00:01:19  −16.235° ± 0.259° 

 

Çizelge 5.1’deki sonuçları elde etmek için öncelikle DSLR kamera ile yatsı ve imsak 

vakitlerinde alınan görüntüler CR2FITS programı ile R, G ve B bandlarına ayrılmıştır. 

Sonrasında elde edilen bu görüntüler DİBRed programında lineer metodla analiz 

edilmiştir. Farklı gözlem yerlerinde üç bantta elde edilen analiz sonuçlarının ortalaması 

ve standart sapmaları çizelgede verilmiştir. İlgili çizelgedeki Güneş'e ait yükseklik 

açılarına bakıldığında, imsak ve yatsı vakitlerinin astronomik tan'ın gerçekleştiği teorik 

açılarla (yatsı için -17°, imsak için -18°) uyumlu olduğu görülmektedir.  

 

Çizelge 5.2’de, DAG’da bulunan ASC ile filtre kullanılmadan elde edilen ışık 

eğrilerinin analiz sonuçları verilmektedir. İmsak ve yatsı vakitlerinde alınan birer 

gözlem olduğu için hata analizi yapılamamıştır. 
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Çizelge 5.2 DAG’da ASC ile elde edilen örnek gözlem sonuçları 

 

Vakit Adet Gözlem Yeri 
Yatay Aydınlık Başlama /  

Kaybolma Saati Farkı 
Yükseklik (𝐡⊙) 

İmsak 1 DAG 00:02:54 −17.54° 

Yatsı 1 DAG 00:00:01 −17° 

 

Çizelge 5.2’de, DAG’da bulunan ASC ile filtre kullanılmadan elde edilen ışık 

eğrilerinin analiz sonuçlar verilmektedir. İmsak ve yatsı vakitlerinde alınan birer gözlem 

olduğu için hata analizi yapılamamıştır. Çizelgede, imsak vakti için yatay aydınlık 

başlama saati farkı “gözlemsel - teorik” fark değerinden hesaplanarak 2 dk 54 sn olarak 

bulunmuştur.  Bu sonuç yatay aydınlığın, teorik olarak verilen saatten 2 dk 54 sn sonra 

aydınlanmaya başladığını göstermektedir. Yatsı vakti için ise sonuçlar teorik olarak 

verilen saat ile uyumlu çıkmaktadır. İmsak vaktindeki bu farkın nedeni, gözlemin 

yapıldığı saatlerde gökyüzünde Ay ışığının bulunmasıdır. Çizelgedeki yükseklik 

değerleri, gözlemsel olarak hesaplanan vakitte Güneş’in ufuk yüksekliğidir. 

 

DİB ASC ile DAG ASC teknik açıdan karşılaştırıldığında (Çizelge 5.3), DİB ASC’nin 

teknik özelliklerinin, DAG’da kurulu olan ASC kamerasından çok daha iyi olduğu 

görülmektedir. DİB ASC kamerası bir soğutma sistemine ve RGB filtrelerinden oluşan 

bir filtre tekerine de sahiptir. Bu projenin ileriki aşamalarında, DİB ASC kamerası ile 

elde edilecek yeni gözlemlerin, çok daha duyarlı sonuçlar vereceği beklenmektedir. 

 

Çizelge 5.3 DAG ve DİB ASC’lerinin teknik olarak karşılaştırılması 

 
Kamera Çözünürlük Dinamik Aralık (bit) Piksel Boyutu (µm) 

DAG ASC 1600 x 1200 8 5.4 

DİB ASC 

(Alcor/Euda) 
2448 x 2536 16 4.4 
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EKLER 

 

EK 1 ASC kamera ile DAG’dan (Karakaya Tepeleri) alınan verilerin “DİBRed” ile 

analiz sonuçları 

EK 2 DSLR kamera ile Moritanya - Nouakchott’dan (deniz sahili) alınan verilerin 

“DİBRed” ile analiz sonuçları 

EK 3 DSLR kamera ile Bolu - Gerede’den alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz 

sonuçları  

EK 4 DSLR kamera ile Bolu - Gerede’den alınan yatsı verilerinin “DİBRed” ile analiz 

sonuçları  

EK 5 Ankara – Yağlıpınar’dan alınan yatsı verilerin “DİBRed” ile analiz sonuçları 

EK 6 Ankara – Beynam’dan alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz sonuçları  

EK 7 Cape Town’dan (Signal Hill) alınan yatsı verilerinin “DİBRed” ile analiz 
sonuçları  

 
EK 8 Anamur’dan (Deniz Feneri Burnu) alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz 

sonuçları 
 
EK 9 Mardin’den (Sultan Köyü) alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz sonuçları 
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EK 1 ASC kamera ile DAG’dan (Karakaya Tepeleri) alınan verilerin “DİBRed” ile 

analiz sonuçları 

 

EK 1’de, DAG ASC kamerası ile 24-25/12/2013 tarihleri arasında yatsı ve imsak 

vakitleri için örnek ufuk aydınlığı gözlem sonuçları verilmiştir. Çizelgede “Minimum 

Fark”, Tüm Gökyüzü Kamerası üzerinde belirlenen açıklıklar üzerinden yapılan 

analizler sonucunda hesaplanan değer ve bu değerin teorik değer ile farkları ifade 

etmektedir. “İlk sönümlenen/parlayan segment”, alınan görüntüler üzerinde, belirlenen 

açıklıklarda ilk sönümlemeye/parlamaya maruz kalan segment kastedilmektedir. 

"Segment"lere ayrılarak yapılan analizler sadece ASC kameralar içindir. Tüm 

çizelgelerde yatsı gözlemleri için "fark" ∆  değeri  “teorik – hesaplanan”, imsak 

gözlemleri için fark değeri de “hesaplanan – teorik” şeklinde verilmiştir.  

 

Bu çizelgelerdeki farklardan da görüldüğü gibi geliştirilen metotlar ile yapılan bu 

analizler teorik vakitler ile uyumludur. Çalışmanın EK’ler bölümündeki tüm 

çizelgelerde: #, segment numarasını; Th, hesaplanan aksi belirtilmedikçe UT cinsinden 

vakti; Δ, teorik zaman ile hesaplanan zaman arasındaki farkı; ℎ⊙ , Güneş’in hesaplanan 

vakitteki ufuk yüksekliğini ve λ, filtre türünü ifade etmektedir. 

 
Doğu Anadolu Gözlemevi, Yatsı verileri analizi, 

Tarih: 24.12.2013 (Teorik Zaman: 15:27:10) 
 

Metot 
Minimum fark Son sönümlenen segment 

# Th Δ 𝐡⊙ # Th Δ 𝐡⊙ 
Average 3/12 15:27:05 00:00:04 -16.98 5/12 15:30:13 -00:03:03 -17.56 
Lineer 5/12 15:27:11 -00:00:01 -17.00 4/12 15:27:15 -00:00:05 -17.02 
Gauss 7/12 15:27:00 00:00:09 -16.97 6/12 15:32:46 -00:05:36 -18.03 

Lorentz 8/12 15:27:31 -00:00:21 -17.06 6/12 15:32:46 -00:05:36 -18.03 
Derivative 7/12 15:26:25 00:00:44 -16.86 4/12 15:35:25 -00:08:15 -18.52 

Doğu Anadolu Gözlemevi, İmsak verileri analizi, 
Tarih: 25.12.2013 (Teorik Zaman: 02:56:41) 

 
Metot 

Minimum fark İlk parlayan segment 
# Th Δ 𝐡⊙ # Th Δ 𝐡⊙ 

Average 9/12 02:59:30 00:02:49 -17.56 9/12 02:59:30 00:02:49 -17.56 
Lineer 9/12 02:59:36 00:02:55 -17.54 9/12 02:59:36 00:02:55 -17.54 
Gauss 10/12 02:55:57 -00:00:43 -18.21 9/12 02:52:41 -00:03:59 -18.82 

Lorentz 10/12 02:58:15 00:01:34 -17.79 9/12 02:54:06 -00:02:34 -18.56 
Derivative 9/12 03:01:19 00:04:38 -17.22 9/12 03:01:19 00:04:38 -17.22 
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EK 2 DSLR kamera ile Moritanya - Nouakchott’dan (deniz sahili) alınan yatsı verilerin 

“DİBRed” ile analiz sonuçları    

 
EK 2’de, DSLR kamera ile Moritanya’da yapılmış olan örnek bir yatsı gözleminin 3 

bantta (R, G, B) gözlem sonuçları verilmektedir. Tüm segmentler sekiz parçaya 

bölünmüştür. λ, filtre türünü; Th, hesaplanan vakti; Δ, teorik zaman ile hesaplanan 

zaman arasındaki "fark"ı; ℎ⊙, Güneş’in yükseklik derecesini ifade etmektedir.   

  

Moritanya - Nouakchott, Yatsı verileri analizi 

Tarih: 19.05.2015, (Teorik Zaman: 20:46:06) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 20:38:11 00:07:54 -15.34 

G 20:39:32 00:06:33 -15.62 

B 20:39:14 00:06:51 -15.56 

L
in

ea
r 

R 20:37:24 00:08:41 -15.17 

G 20:38:35 00:07:30 -15.42 

B 20:39:10 00:06:55 -15.54 

G
au

ss
 R 20:34:23 00:11:42 -14.53 

G 20:41:32 00:04:33 -16.04 

B 20:40:46 00:05:19 -15.88 

L
or

en
tz

 R 20:34:23 00:11:42 -14.53 

G 20:41:44 00:04:21 -16.08 

B 20:40:54 00:05:11 -15.91 

D
er

iv
at

iv
e R 20:34:46 00:11:19 -14.62 

G 20:39:34 00:06:31 -15.63 

B 20:38:58 00:07:07 -15.50 

 

 

 
  



 74 

EK 3 DSLR kamera ile Bolu - Gerede’den alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz 
sonuçları  

 
Gerede, İmsak verilerinin analizi 

Tarih: 09.05.2013 (Teorik Zaman: 00:52:26) 
Gerede, İmsak verilerinin analizi 

Tarih: 10.05.2013 (Teorik Zaman: 00:50:47) 
Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 00:58:16 00:05:50 -16.97 

A
ve

ra
ge

 R 00:57:15 00:06:28 -16.89 

G 00:57:45 00:05:19 -17.04 G 00:55:42 00:04:55 -17.10 
B 00:57:46 00:05:20 -17.04 B 00:54:01 00:03:14 -17.34 

L
in

ea
r R 00:58:55 00:06:29 -16.88 

L
in

ea
r R - - - 

G 00:58:12 00:05:46 -16.98 G - - - 
B 00:58:22 00:05:56 -16.95 B 00:55:34 00:04:47 -17.12 

G
au

ss
 R 00:59:16 00:06:50 -16.83 

G
au

ss
 R 01:02:41 00:11:54 -16.13 

G 00:57:37 00:05:11 -17.06 G 00:52:46 00:01:59 -17.51 
B 00:57:19 00:04:53 -17.10 B 01:02:47 00:12:00 -16.11 

L
or

en
t

z 

R 00:57:02 00:04:36 -17.14 

L
or

en
tz

 R 00:58:51 00:08:04 -16.67 
G 00:54:31 00:02:05 -17.49 G 00:52:46 00:01:59 -17.51 
B 00:55:12 00:02:46 -17.39 B 00:51:55 00:01:08 -17.62 

D
er

iv
at

iv
e R 01:00:06 00:07:40 -16.71 

D
er

iv
at

iv
e R 01:02:30 00:11:43 -16.15 

G 00:57:42 00:05:16 -17.05 G 00:54:42 00:03:54 -17.24 

B 00:58:18 00:05:52 -16.96 B 00:53:35 00:02:48 -17.40 

Gerede, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 11.05.2013 (Teorik Zaman: 00:49:08) 

Gerede, İmsak verilerinin analizi 11 
Tarih: 24.09.2012 (Teorik Zaman: 05:07:53) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 00:52:01 00:02:53 -17.39 

A
ve

ra
ge

 R 05:10:22 00:02:29 -17.75 

G 00:50:43 00:01:35 -17.57 G 05:10:02 00:02:09 -17.81 

B 00:50:02 00:00:54 -17.66 B 05:08:08 00:00:15 -18.16 

L
in

ea
r R 00:51:05 00:01:57 -17.52 

L
in

ea
r R 05:11:23 00:03:30 -17.57 

G 00:51:20 00:02:12 -17.49 G 05:10:53 00:03:00 -17.66 
B 00:51:12 00:02:04 -17.50 B 05:08:40 00:00:47 -18.06 

G
au

ss
 R 00:54:24 00:05:16 -17.07 

G
au

ss
 R 05:06:13 -00:01:39 -18.51 

G 00:58:58 00:09:50 -16.44 G 05:05:45 -00:02:07 -18.59 
B 00:45:39 -00:03:28 -18.25 B 05:00:33 -00:07:19 -19.54 

L
or

en
tz

 R 00:54:24 00:05:16 -17.07 

L
or

en
tz

 R 05:06:13 -00:01:39 -18.51 
G 00:47:35 -00:01:32 -17.99 G 05:05:45 -00:02:07 -18.59 
B 00:45:39 -00:03:28 -18.25 B 05:00:58 -00:06:54 -19.46 

D
er

iv
at

iv
e R 01:02:36 00:13:28 -15.93 

D
er

iv
at

iv
e R 05:11:28 00:03:35 -17.55 

G 00:51:12 00:02:04 -17.50 G 05:08:28 00:00:35 -18.10 

B 00:51:48 00:02:40 -17.42 B 05:08:28 00:00:35 -18.10 
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EK 3 DSLR kamera ile Bolu - Gerede’den alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz 

sonuçları  (devam) 

 
Gerede, İmsak verilerinin analizi 12 

Tarih: 25.09.2012 (Teorik Zaman: 05:09:00) 
Gerede, İmsak verilerinin analizi 25 

Tarih: 26.09.2012 (Teorik Zaman: 05:10:07) 
Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 05:07:31 -00:01:28 -18.48 

A
ve

ra
ge

 R 05:07:04 -00:03:02 -18.76 

G 05:07:08 -00:01:51 -18.55 G 05:07:20 -00:02:46 -18.71 

B 05:08:34 -00:00:25 -18.28 B 05:09:03 -00:01:03 -18.40 

L
in

ea
r 

R 05:09:01 00:00:01 -18.20 

L
in

ea
r 

R 05:08:40 -00:01:26 -18.47 

G 05:08:42 -00:00:17 -18.26 G 05:08:49 -00:01:17 -18.44 

B 05:09:30 00:00:30 -18.11 B 05:10:03 -00:00:03 -18.22 

G
au

ss
 R 05:25:13 00:16:13 -15.23 

G
au

ss
 R 04:56:32 -00:13:34 -20.67 

G 04:56:41 -00:12:18 -20.44 G 04:56:12 -00:13:54 -20.74 

B 04:59:50 -00:09:09 -19.87 B 04:58:40 -00:11:26 -20.29 

L
or

en
tz

 R 04:58:40 -00:10:19 -20.08 
L

or
en

tz
 R 04:57:21 -00:12:45 -20.53 

G 04:57:47 -00:11:12 -20.24 G 04:58:09 -00:11:57 -20.38 

B 05:01:38 -00:07:21 -19.55 B 04:58:22 -00:11:44 -20.34 

D
er

iv
at

iv
e R 05:11:19 00:02:19 -17.78 

D
er

iv
at

iv
e R 05:12:34 00:02:27 -17.75 

G 05:05:19 -00:03:40 -18.88 G 05:05:22 -00:04:44 -19.07 

B 05:11:19 00:02:19 -17.78 B 05:11:22 00:01:15 -17.97 
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EK 4 DSLR kamera ile Bolu - Gerede’den alınan yatsı verilerinin “DİBRed” ile analiz 
sonuçları   

 
Gerede, Yatsı verilerinin analizi 

Tarih: 08.05.2013 (Teorik Zaman: 18:36:49) 
Gerede, Yatsı verilerinin analizi  13 

Tarih: 23.09.2012 (Teorik Zaman: 20:12:36) 
Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 

R 18:32:43 00:04:05 -16.42 

A
ve

ra
ge

 

R 20:17:42 -00:05:06 -17.93 
G 18:33:48 00:03:00 -16.57 G 20:18:45 -00:06:09 -18.12 
B 18:33:48 00:03:00 -16.57 B 20:18:04 -00:05:28 -18.00 

L
in

ea
r R 18:31:31 00:05:17 -16.25 

L
in

ea
r R 20:15:48 -00:03:12 -17.58 

G 18:32:39 00:04:09 -16.41 G 20:17:48 -00:05:12 -17.95 
B 18:32:47 00:04:01 -16.43 B 20:16:42 -00:04:06 -17.75 

G
au

ss
 R 18:25:04 00:11:44 -15.33 

G
au

ss
 R 20:14:52 -00:02:16 -17.41 

G 18:39:26 -00:02:37 -17.36 G 20:24:40 -00:12:04 -19.20 
B 18:39:08 -00:02:19 -17.32 B 20:28:24 -00:15:48 -19.87 

L
or

en
tz

 R 18:32:40 00:04:08 -16.41 

L
or

en
tz

 R 20:28:55 -00:16:19 -19.97 
G 18:38:54 -00:02:05 -17.29 G 20:22:41 -00:10:05 -18.84 

B 18:38:41 -00:01:52 -17.26 B 20:26:12 -00:13:36 -19.48 

D
er

iv
at

iv
e R 18:29:35 00:07:13 -15.98 

D
er

iv
at

iv
e R 20:06:55 00:05:40 -15.95 

G 18:36:11 00:00:37 -16.91 G 20:07:31 00:05:04 -16.06 

B 18:36:47 00:00:01 -16.99 B 20:09:19 00:03:16 -16.39 

Gerede, Yatsı verilerinin analizi 26 

Tarih: 24.09.2012 (Teorik Zaman: 20:10:49) 
Gerede, Yatsı verilerinin analizi 26 

Tarih: 25.09.2012 (Teorik Zaman: 20:09:02) 
Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 

R 20:12:12 -00:01:23 -17.25 

A
ve

ra
ge

 

R 20:11:00 -00:01:58 -17.36 
G 20:10:59 -00:00:10 -17.03 G 20:09:44 -00:00:42 -17.13 
B 20:10:09 00:00:39 -16.88 B - - - 

L
in

ea
r R 20:11:09 -00:00:20 -17.06 

L
in

ea
r R 20:09:58 -00:00:56 -17.17 

G 20:11:23 -00:00:34 -17.10 G 20:09:43 -00:00:41 -17.12 
B 20:11:58 -00:01:09 -17.21 B - - - 

G
au

ss
 R 20:16:04 -00:05:15 -17.96 

G
au

ss
 R 20:20:09 -00:11:07 -19.04 

G 20:15:37 -00:04:48 -17.88 G 20:13:06 -00:04:04 -17.75 
B 20:12:58 -00:02:09 -17.39 B - - - 

L
or

en
tz

 R 20:19:09 -00:08:20 -18.52 

L
or

en
tz

 R 20:18:58 -00:09:56 -18.82 
G 20:13:44 -00:02:55 -17.53 G 20:13:06 -00:04:04 -17.75 

B 20:12:58 -00:02:09 -17.39 B - - - 

D
er

iv
at

iv
e R 20:00:32 00:10:16 -15.10 

D
er

iv
at

iv
e R 19:56:49 00:12:12 -14.74 

G 19:59:56 00:10:52 -14.99 G 19:59:49 00:09:12 -15.29 

B 20:02:20 00:08:28 -15.43 B - - - 
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EK 5 Ankara – Yağlıpınar’dan alınan yatsı verilerin “DİBRed” ile analiz sonuçları 
 

Yağlıpınar, Yatsı verilerinin analizi 
Tarih: 11.06.2012 (Teorik Zaman: 19:08:56) 

Yağlıpınar, Yatsı verilerinin analizi 
Tarih: 12.06.2012(Teorik Zaman: 19:09:34) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 18:59:22 00:09:33 -15.84 

A
ve

ra
ge

 R 19:02:40 00:06:53 -16.17 

G 19:00:11 00:08:44 -15.94 G 19:02:31 00:07:02 -16.15 

B 19:01:10 00:07:45 -16.06 B 19:02:55 00:06:38 -16.20 

L
in

ea
r 

R 18:58:29 00:10:26 -15.73 

L
in

ea
r 

R 19:01:08 00:08:25 -15.98 

G 18:59:19 00:09:36 -15.83 G 19:00:29 00:09:04 -15.90 

B 19:00:00 00:08:55 -15.92 B 19:01:20 00:08:13 -16.01 

G
au

ss
 R 19:02:40 00:06:15 -16.25 

G
au

ss
 R 18:55:32 00:14:01 -15.29 

G 19:06:08 00:02:47 -16.67 G 18:56:36 00:12:57 -15.42 

B 19:09:41 -00:00:45 -17.09 B 18:15:58 00:53:35 -9.94 

L
or

en
tz

 R 18:59:39 00:09:16 -15.87 

L
or

en
tz

 R 18:55:32 00:14:01 -15.29 

G 19:03:16 00:05:39 -16.32 G 18:56:36 00:12:57 -15.42 

B 19:07:14 00:01:41 -16.80 B 19:01:21 00:08:12 -16.01 

D
er

iv
at

iv
e R 18:57:47 00:11:08 -15.64 

D
er

iv
at

iv
e R 18:47:22 00:22:11 -14.24 

G 19:01:23 00:07:32 -16.09 G 18:49:10 00:20:23 -14.47 

B 19:04:59 00:03:56 -16.53 B 18:56:22 00:13:11 -15.39 

Yağlıpınar, Yatsı verilerinin analizi 
Tarih: 13.06.2012 (Teorik Zaman: 19:10:10) 

Yağlıpınar, Yatsı verilerinin analizi 
Tarih: 18.06.2012 (Teorik Zaman: 19:12:25) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 19:01:30 00:08:39 -15.96 

A
ve

ra
ge

 R 19:07:48 00:04:36 -16.45 

G 19:01:45 00:08:24 -15.99 G 19:08:31 00:03:53 -16.54 

B 19:02:14 00:07:55 -16.05 B 19:08:56 00:03:28 -16.59 

L
in

ea
r 

R 19:00:44 00:09:25 -15.86 

L
in

ea
r 

R 19:06:36 00:05:48 -16.31 

G 19:01:13 00:08:56 -15.92 G 19:07:08 00:05:16 -16.37 

B 19:02:02 00:08:07 -16.02 B 19:07:42 00:04:42 -16.44 

G
au

ss
 R 18:50:32 00:19:37 -14.58 

G
au

ss
 R 19:05:37 00:06:47 -16.19 

G 18:53:10 00:16:59 -14.92 G 19:12:25 -00:00:00 -17.00 

B 19:00:15 00:09:54 -15.80 B 19:14:48 -00:02:23 -17.28 

L
or

en
tz

 R 18:50:32 00:19:37 -14.58 

L
or

en
tz

 R 19:09:51 00:02:33 -16.70 

G 18:53:10 00:16:59 -14.92 G 19:14:25 -00:02:00 -17.23 

B 18:59:19 00:10:50 -15.69 B 19:16:55 -00:04:30 -17.52 

D
er

iv
at

iv
e R 18:44:46 00:25:23 -13.83 

D
er

iv
at

iv
e R 00:38:36 00:19:42 -15.63 

G 18:47:46 00:22:23 -14.22 G 00:38:36 00:19:42 -15.63 

B 18:55:34 00:14:35 -15.22 B 00:36:48 00:17:54 -15.85 
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EK 5 Ankara – Yağlıpınar’dan alınan yatsı verilerin “DİBRed” ile analiz sonuçları 

(devam) 
 

Yağlıpınar, Yatsı verilerinin analizi 
Tarih: 19.06.2012 (Teorik Zaman: 19:12:43) 

Yağlıpınar, Yatsı verilerinin analizi 
Tarih: 10.07.2012(Teorik Zaman: 19:07:18) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 19:09:00 00:03:42 -16.56 

A
ve

ra
ge

 R 19:04:51 00:02:26 -16.69 

G 19:09:39 00:03:03 -16.64 G 19:04:44 00:02:33 -16.68 

B 19:10:11 00:02:31 -16.70 B 19:04:52 00:02:25 -16.70 

L
in

ea
r R 19:07:59 00:04:43 -16.44 

L
in

ea
r R 19:03:24 00:03:53 -16.51 

G 19:08:26 00:04:16 -16.49 G 19:03:29 00:03:48 -16.52 
B 19:09:08 00:03:34 -16.58 B 19:03:54 00:03:23 -16.57 

G
au

ss
 R 19:09:17 00:03:25 -16.59 

G
au

ss
 R 19:02:42 00:04:35 -16.42 

G 19:12:52 -00:00:09 -17.02 G 19:04:59 00:02:18 -16.71 
B 19:05:14 00:07:28 -16.11 B 19:06:56 00:00:21 -16.95 

L
or

en
tz

 R 19:09:17 00:03:25 -16.59 

L
or

en
tz

 R 19:02:42 00:04:35 -16.42 
G 19:12:52 -00:00:09 -17.02 G 19:04:59 00:02:18 -16.71 

B 19:14:59 -00:02:16 -17.26 B 19:06:56 00:00:21 -16.95 

D
er

iv
at

iv
e R 19:03:51 00:08:51 -15.94 

D
er

iv
at

iv
e R 18:53:06 00:14:11 -15.18 

G 19:08:03 00:04:39 -16.45 G 18:56:06 00:11:11 -15.58 

B 19:11:39 00:01:03 -16.87 B 18:59:42 00:07:35 -16.04 
Yağlıpınar, Yatsı verilerinin analizi 

Tarih: 18.07.2012 (Teorik Zaman: 18:59:50)  

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 18:52:53 00:06:56 -16.08 

G 18:55:07 00:04:42 -16.38 

B 18:56:22 00:03:27 -16.54 

L
in

ea
r R 18:53:33 00:06:16 -16.17 

G 18:53:08 00:06:41 -16.11 
B 18:53:49 00:06:00 -16.21 

G
au

ss
 R 18:45:37 00:14:12 -15.10 

G 18:38:03 00:21:46 -14.05 
B 18:54:01 00:05:48 -16.23 

L
or

en
tz

 R 18:45:37 00:14:12 -15.10 
G 18:38:03 00:21:46 -14.05 

B 18:54:01 00:05:48 -16.23 

D
er

iv
at

iv
e R 18:34:17 00:25:32 -13.51 

G 18:34:53 00:24:56 -13.60 

B 18:42:05 00:17:44 -14.61 
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EK 6 Ankara – Beynam’dan alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz sonuçları  

 
Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 06.06.2012 (Teorik Zaman: 00:22:01) 

Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 09.06.2012(Teorik Zaman: 00:20:22) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 00:32:31 00:10:30 -16.67 

A
ve

ra
ge

 R 00:30:07 00:09:45 -16.80 

G 00:35:20 00:13:19 -16.33 G 00:30:04 00:09:42 -16.81 

B 00:36:52 00:14:51 -16.14 B 00:29:25 00:09:03 -16.88 

L
in

ea
r 

R 00:34:53 00:12:52 -16.38 

L
in

ea
r 

R 00:29:38 00:09:16 -16.86 

G 00:34:42 00:12:41 -16.41 G 00:29:40 00:09:18 -16.85 

B 00:34:09 00:12:08 -16.47 B 00:29:39 00:09:17 -16.86 

G
au

ss
 R 01:10:39 00:48:38 -11.64 

G
au

ss
 R 00:35:39 00:15:17 -16.13 

G 00:47:07 00:25:06 -14.83 G 00:34:47 00:14:25 -16.23 

B 00:46:04 00:24:03 -14.97 B 00:34:00 00:13:38 -16.33 

L
or

en
tz

 R 00:43:05 00:21:04 -15.35 

L
or

en
tz

 R 00:37:14 00:16:52 -15.93 

G 00:48:10 00:26:09 -14.69 G 00:36:39 00:16:17 -16.00 

B 00:48:12 00:26:11 -14.69 B 00:34:40 00:14:18 -16.25 

D
er

iv
at

iv
e R 00:50:58 00:28:57 -14.33 

D
er

iv
at

iv
e R 00:39:40 00:19:18 -15.63 

G 00:53:22 00:31:21 -14.01 G 00:39:04 00:18:42 -15.70 

B 00:52:46 00:30:45 -14.09 B 00:38:28 00:18:06 -15.78 

Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 12.06.2012 (Teorik Zaman: 00:19:11) 

Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 13.06.2012 (Teorik Zaman: 00:18:54) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 00:32:59 00:13:48 -16.34 

A
ve

ra
ge

 R 00:30:24 00:11:30 -16.63 

G 00:33:00 00:13:49 -16.34 G 00:30:20 00:11:26 -16.64 

B 00:32:12 00:13:01 -16.44 B 00:29:36 00:10:42 -16.73 

L
in

ea
r 

R 00:33:15 00:14:04 -16.31 

L
in

ea
r 

R 00:30:15 00:11:21 -16.65 

G 00:32:42 00:13:31 -16.38 G 00:30:24 00:11:30 -16.63 

B 00:32:18 00:13:07 -16.43 B 00:30:56 00:12:02 -16.57 

G
au

ss
 R 00:39:13 00:20:02 -15.58 

G
au

ss
 R 00:34:22 00:15:28 -16.15 

G 00:38:52 00:19:41 -15.62 G 00:34:34 00:15:40 -16.13 

B 00:35:51 00:16:40 -15.99 B 00:32:23 00:13:29 -16.39 

L
or

en
tz

 R 00:41:10 00:21:59 -15.33 

L
or

en
tz

 R 00:35:44 00:16:50 -15.98 

G 00:41:01 00:21:50 -15.35 G 00:36:16 00:17:22 -15.92 

B 00:38:04 00:18:53 -15.72 B 00:34:16 00:15:22 -16.16 

D
er

iv
at

iv
e R 00:42:45 00:23:34 -15.13 

D
er

iv
at

iv
e R 00:38:36 00:19:42 -15.63 

G 00:42:09 00:22:58 -15.21 G 00:38:36 00:19:42 -15.63 

B 00:40:21 00:21:10 -15.44 B 00:36:48 00:17:54 -15.85 
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EK 6 Ankara – Beynam’dan alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz sonuçları 
(devam) 

 
Beynam – Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 14.06.2012 (Teorik Zaman: 00:18:40) 

Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 15.06.2012(Teorik Zaman: 00:18:29) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 00:27:34 00:08:54 -16.95 

A
ve

ra
ge

 R 00:30:05 00:11:36 -16.64 

G 00:27:21 00:08:41 -16.98 G 00:28:16 00:09:47 -16.85 

B 00:26:33 00:07:53 -17.07 B 00:27:44 00:09:15 -16.92 

L
in

ea
r 

R 00:28:43 00:10:03 -16.81 

L
in

ea
r 

R 00:30:31 00:12:02 -16.59 

G 00:28:24 00:09:44 -16.85 G 00:31:24 00:12:55 -16.48 

B 00:28:17 00:09:37 -16.87 B 00:30:43 00:12:14 -16.56 

G
au

ss
 R 00:28:45 00:10:05 -16.81 

G
au

ss
 R 00:37:10 00:18:41 -15.78 

G 00:28:52 00:10:12 -16.80 G 00:35:36 00:17:07 -15.97 

B 00:32:16 00:13:36 -16.39 B 00:32:52 00:14:23 -16.30 

L
or

en
tz

 R 00:30:55 00:12:15 -16.55 

L
or

en
tz

 R 00:40:08 00:21:39 -15.41 

G 00:30:10 00:11:30 -16.64 G 00:36:07 00:17:38 -15.91 

B 00:28:00 00:09:20 -16.90 B 00:32:10 00:13:41 -16.39 

D
er

iv
at

iv
e R 00:33:03 00:14:23 -16.29 

D
er

iv
at

iv
e R 00:41:32 00:23:03 -15.24 

G 00:31:51 00:13:11 -16.44 G 00:37:20 00:18:51 -15.76 

B 00:30:03 00:11:23 -16.66 B 00:33:44 00:15:15 -16.20 

Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 16.06.2012 (Teorik Zaman: 00:18:21) 

Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 19.06.2012 (Teorik Zaman: 00:18:18) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 00:27:01 00:08:40 -17.00 

A
ve

ra
ge

 R 00:25:20 00:07:02 -17.21 

G 00:26:19 00:07:58 -17.08 G 00:24:14 00:05:56 -17.33 

B 00:26:05 00:07:44 -17.11 B 00:24:21 00:06:03 -17.32 

L
in

ea
r 

R 01:00:54 00:42:33 -12.72 

L
in

ea
r 

R 00:25:54 00:07:36 -17.14 

G 00:31:20 00:12:59 -16.48 G 00:25:09 00:06:51 -17.23 

B 00:29:07 00:10:46 -16.75 B 00:25:14 00:06:56 -17.22 

G
au

ss
 R 00:35:14 00:16:53 -16.01 

G
au

ss
 R 00:27:50 00:09:32 -16.92 

G 00:31:26 00:13:05 -16.47 G 00:17:59 -00:00:18 -18.05 

B 00:28:33 00:10:12 -16.81 B 00:18:25 00:00:07 -18.00 

L
or

en
tz

 R 00:36:37 00:18:16 -15.84 

L
or

en
tz

 R 00:26:41 00:08:23 -17.05 

G 00:31:09 00:12:48 -16.51 G 00:17:49 -00:00:28 -18.06 

B 00:28:23 00:10:02 -16.83 B 00:18:39 00:00:21 -17.97 

D
er

iv
at

iv
e R 00:40:04 00:21:43 -15.42 

D
er

iv
at

iv
e R 00:28:23 00:10:05 -16.85 

G 00:35:16 00:16:55 -16.01 G 00:21:47 00:03:29 -17.62 

B 00:33:28 00:15:07 -16.23 B 00:22:23 00:04:05 -17.55 
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EK 6 Ankara – Beynam’dan alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz sonuçları (devam) 
 

Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 20.06.2012 (Teorik Zaman: 00:18:23) 

Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 11.07.2012 (Teorik Zaman: 00:31:32) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 00:26:54 00:08:31 -17.04 

A
ve

ra
ge

 R 00:39:05 00:07:33 -17.22 

G 00:25:51 00:07:28 -17.16 G 00:39:02 00:07:30 -17.22 

B 00:26:23 00:08:00 -17.10 B 00:38:24 00:06:52 -17.30 

L
in

ee
r 

R 00:27:24 00:09:01 -16.98 

L
in

ee
r 

R 00:39:26 00:07:54 -17.17 

G 00:26:19 00:07:56 -17.11 G 00:38:53 00:07:21 -17.24 

B 00:26:40 00:08:17 -17.07 B 00:38:20 00:06:48 -17.31 

G
au

ss
 R 00:25:50 00:07:27 -17.17 

G
au

ss
 R 00:43:52 00:12:20 -16.62 

G 00:20:31 00:02:08 -17.78 G 00:40:35 00:09:03 -17.03 

B 00:22:59 00:04:36 -17.50 B 00:40:45 00:09:13 -17.01 

L
or

en
tz

 R 00:28:18 00:09:55 -16.88 

L
or

en
tz

 R 00:44:17 00:12:45 -16.57 

G 00:22:05 00:03:42 -17.60 G 00:43:22 00:11:50 -16.68 

B 00:25:06 00:06:43 -17.25 B 00:41:18 00:09:46 -16.94 

D
er

iv
at

iv
e R 00:29:51 00:11:28 -16.70 

D
er

iv
at

iv
e R 00:46:31 00:14:59 -16.29 

G 00:24:27 00:06:04 -17.33 G 00:44:43 00:13:11 -16.51 

B 00:26:51 00:08:28 -17.05 B 00:43:31 00:11:59 -16.66 

Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 13.07.2012 (Teorik Zaman: 00:33:43) 

Beynam –Ankara, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 18.07.2012 (Teorik Zaman: 00:39:39) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 00:44:58 00:11:15 -16.75 

A
ve

ra
ge

 R 00:48:46 00:09:07 -17.00 

G 00:44:54 00:11:11 -16.76 G 00:47:52 00:08:13 -17.12 

B 00:46:02 00:12:19 -16.61 B 00:47:24 00:07:45 -17.18 

L
in

ee
r 

R 00:44:57 00:11:14 -16.75 

L
in

ee
r 

R 00:49:13 00:09:34 -16.94 

G 00:44:14 00:10:31 -16.84 G 00:48:26 00:08:47 -17.04 

B 00:45:49 00:12:06 -16.64 B 00:48:05 00:08:26 -17.09 

G
au

ss
 R 00:52:30 00:18:47 -15.78 

G
au

ss
 R 00:55:25 00:15:46 -16.13 

G 00:50:22 00:16:39 -16.06 G 00:50:32 00:10:53 -16.77 

B 00:57:41 00:23:58 -15.10 B 00:50:42 00:11:03 -16.75 

L
or

en
tz

 R 00:56:11 00:22:28 -15.30 

L
or

en
tz

 R 00:56:45 00:17:06 -15.95 

G 00:54:53 00:21:10 -15.47 G 00:52:07 00:12:28 -16.57 

B 00:57:27 00:23:44 -15.13 B 00:50:55 00:11:16 -16.72 

D
er

iv
at

iv
e R 00:56:14 00:22:31 -15.29 

D
er

iv
at

iv
e R 00:57:10 00:17:31 -15.90 

G 00:54:26 00:20:43 -15.53 G 00:52:58 00:13:19 -16.45 

B 00:57:26 00:23:43 -15.13 B 00:51:10 00:11:31 -16.69 
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EK 7 Cape Town’dan (Signal Hill) alınan yatsı verilerinin “DİBRed” ile analiz 

sonuçları  

 
Cape Town, Yatsı verileri analizi, 

Tarih: 10.06.2013 (Teorik Zaman: 18:12:56) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 18:09:43 00:03:12 -16.37 

G 18:10:02 00:02:53 -16.43 

B 18:10:33 00:02:22 -16.53 

L
in

ea
r 

R 18:08:48 00:04:07 -16.19 

G 18:09:14 00:03:41 -16.27 

B 18:09:50 00:03:05 -16.39 

G
au

ss
 R 18:08:48 00:04:07 -16.19 

G 18:04:21 00:08:34 -15.31 

B 18:13:12 -00:00:16 -17.05 

L
or

en
tz

 R 18:08:48 00:04:07 -16.19 

G 18:10:46 00:02:09 -16.57 

B 18:12:30 00:00:25 -16.91 

D
er

iv
at

iv
e R 18:07:29 00:05:26 -15.93 

G 18:12:17 00:00:38 -16.87 

B 18:13:29 -00:00:33 -17.11 
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EK 8 Anamur’dan (Deniz Feneri Burnu) alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz 

sonuçları14 

 
Anamur, İmsak verilerinin analizi 

Tarih: 11.03.2013 (Teorik Zaman: 02:41:45) 
Anamur, İmsak verilerinin analizi 

Tarih: 12.03.2013 (Teorik Zaman: 02:40:19) 
Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 02:39:45 -00:01:59 -18.11 

A
ve

ra
ge

 R 02:38:32 -00:01:46 -18.07 
G 02:42:20 00:00:35 -17.60 G 02:42:31 00:02:12 -17.27 
B 02:44:31 00:02:46 -17.16 B 02:44:32 00:04:13 -16.87 

L
in

ee
r R 02:45:20 00:03:35 -17.00 

L
in

ee
r R 02:41:30 00:01:11 -17.48 

G 02:44:00 00:02:15 -17.26 G 02:43:53 00:03:34 -17.00 
B 02:43:12 00:01:27 -17.42 B 02:43:59 00:03:40 -16.98 

G
au

ss
 R 02:11:09 -00:30:35 -23.79 

G
au

ss
 R 02:20:14 -00:20:04 -21.71 

G 02:36:30 -00:05:14 -18.76 G 02:43:11 00:02:52 -17.14 
B 02:39:22 -00:02:22 -18.19 B 03:08:15 00:27:56 -12.10 

L
or

en
tz

 R 02:23:46 -00:17:58 -21.30 

L
or

en
tz

 R 02:22:36 -00:17:42 -21.24 
G 02:36:30 -00:05:14 -18.76 G 02:43:11 00:02:52 -17.14 
B 02:40:06 -00:01:38 -18.04 B 02:47:54 00:07:35 -16.19 

D
er

iv
at

iv
e R 03:02:59 00:21:14 -13.45 

D
er

iv
at

iv
e R 03:02:07 00:21:48 -13.34 

G 02:51:35 00:09:50 -15.74 G 02:58:31 00:18:12 -14.06 
B 03:02:59 00:21:14 -13.45 B 02:53:01 00:12:42 -15.17 

Anamur, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 13.03.2013 (Teorik Zaman: 02:38:52) 

Anamur, İmsak verilerinin analizi 
Tarih: 14.03.2013 (Teorik Zaman: 02:37:25) 

Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 02:42:03 00:03:11 -17.08 

A
ve

ra
ge

 R 02:43:16 00:05:51 -16.54 

G 02:44:24 00:05:32 -16.61 G 02:42:27 00:05:02 -16.70 

B 02:43:01 00:04:09 -16.88 B 02:42:29 00:05:04 -16.70 

L
in

ee
r R 02:44:30 00:05:38 -16.59 

L
in

ee
r R 02:43:46 00:06:21 -16.44 

G 02:42:03 00:03:11 -17.08 G 02:42:53 00:05:28 -16.62 
B 02:44:24 00:05:32 -16.61 B 02:42:49 00:05:24 -16.63 

 

G
au

ss
 R 02:50:00 00:12:35 -15.19 

G 02:42:56 00:05:31 -16.61 
B 02:40:14 00:02:49 -17.15 

L
or

en
tz

 R 02:50:00 00:12:35 -15.19 
G 02:43:43 00:06:18 -16.45 
B 02:42:38 00:05:13 -16.67 

D
er

iv
at

iv
e R 02:49:21 00:11:56 -15.32 

G 02:40:57 00:03:32 -17.00 

B 02:40:21 00:02:56 -17.12 

                                                
14 Gözlemlerin hepsinde ufukta bulutlanma görüldü. 
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EK 9 Mardin’den (Sultan Köyü) alınan imsak verilerinin “DİBRed” ile analiz sonuçları 

 
Mardin, İmsak verilerinin analizi 

Tarih: 27.05.2014 (Teorik Zaman: 00:13:05) 
Mardin, İmsak verilerinin analizi 

Tarih: 27.05.2014 (Teorik Zaman: 00:12:11) 
Metot λ Th Δ 𝐡⊙ Metot λ Th Δ 𝐡⊙ 

A
ve

ra
ge

 R 00:19:04 00:05:59 -17.05 

A
ve

ra
ge

 R 00:19:44 00:07:33 -16.84 

G 00:18:52 00:05:47 -17.08 G 00:19:16 00:07:05 -16.90 

B 00:19:02 00:05:57 -17.05 B 00:19:25 00:07:14 -16.88 

L
in

ee
r 

R 00:19:32 00:06:27 -16.98 

L
in

ee
r 

R 00:20:30 00:08:19 -16.73 

G 00:19:15 00:06:10 -17.02 G 00:19:40 00:07:29 -16.85 

B 00:19:26 00:06:21 -17.00 B 00:19:34 00:07:23 -16.86 

G
au

ss
 R 00:31:15 00:18:10 -15.31 

G
au

ss
 R 00:20:12 00:08:01 -16.77 

G 00:17:20 00:04:15 -17.29 G 00:17:09 00:04:58 -17.20 

B 00:18:58 00:05:53 -17.06 B 00:18:20 00:06:09 -17.03 

L
or

en
tz

 R 00:23:35 00:10:30 -16.41 
L

or
en

tz
 R 00:22:09 00:09:58 -16.50 

G 00:19:59 00:06:54 -16.92 G 00:18:30 00:06:19 -17.01 

B 00:22:07 00:09:02 -16.62 B 00:20:05 00:07:54 -16.79 

D
er

iv
at

iv
e R 00:25:51 00:12:46 -16.09 

D
er

iv
at

iv
e R 00:23:43 00:11:32 -16.28 

G 00:20:27 00:07:22 -16.85 G 00:20:43 00:08:32 -16.70 

B 00:21:38 00:08:33 -16.69 B 00:21:19 00:09:08 -16.62 
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